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************************************************************************************ 
 

SESJA RADY GMINY 
 

31 maja br. odbyła się kolejna, IX już sesja Rady Gminy 
Opatówek kadencji 2006 - 2010, w której wzięli udział
także sołtysi i zaproszeni goście: Wicestarosta Kaliski 
Piotr Kaleta i członek Zarządu Powiatu Mieczysław 
Łuczak. 
 
W trakcie obrad Wójt Gminy Sebastian Wardęcki 
w swoim sprawozdaniu poinformował o ważniejszych 
działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym: 
 
- 14 maja podpisany został akt notarialny dotyczący 

przejęcia nieruchomości oczyszczalnia ścieków. 
Obecnie trwają niezbędne prace mające na celu 
poprawę stanu urządzeń.

- rozstrzygnięto przetargi na tegoroczne inwestycje: 
budowę drogi w Nędzerzewie i w Janikowie oraz 
przebudowę ul. Kościelnej w Opatówku. 

- odbyły się festyny rodzinne w Rajsku i Opatówku. 

- w ramach Stowarzyszenia Lider+ naszej gminie 
przyznano środki, które należy przeznaczyć na 
promocję oraz organizację imprez kulturalnych. 

- przy ul. Poniatowskiego w Opatówku, przy udziale 
środków pozabudżetowych, wyremontowana została
zastawka przy stawie oraz założone oświetlenie. 

W trakcie obrad radni podjęli w drodze głosowania 
następujące uchwały: 
- w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy 

Opatówek na 2007r. (w związku z przyznanymi 
dotacjami i przesunięciami) 

- w sprawie zatwierdzenia taryf dotyczących 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków. Stawki za wodę pozostają
na poziomie dotychczasowym, nieznacznej zmianie 
- w związku z obowiązkiem eksploatacji 
oczyszczalni zmianie ulega opłata m.in. za ścieki 
socjalno-bytowe, do cennika wprowadzona została
nowa pozycja opłat za ścieki przemysłowe, znacznie 
obniżono opłatę za przyłączenie do sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej. 
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Począwszy od dnia 01.06.2007r. opłaty wynoszą
(poniższe stawki należy powiększyć o 7% podatku VAT): 
- za wodę na cele socjalno-bytowe: 1,68 zł/m3

- za wodę kupowaną od Przedsiębiorstwa Wodociągów 
Kanalizacji w Kaliszu: 2,21 zł/m3 (dotyczy części 
miejscowości Zduny i Szałe, dla których kupowana 
woda jest droższa od wody z ujęć gminnych). 

- za wodę na cele prowadzonej działalności 
gospodarczej: 2,99 zł/m3

- za ścieki socjalno-bytowe: 2,45 zł/m3

- za ścieki komunalne: 3,00 zł/m3

- za ścieki przemysłowe: 3,74 zł/m3

- za ścieki dowożone z terenu gminy Opatówek: 
7,48 zł/m3

- za przyłączenie do sieci wodociągowej: 600,00 zł
- za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej: 500,00 zł

- w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
z mieszkańcami Gminy Opatówek w przedmiocie 
zniesienia urzędowych nazw miejscowości: Cienia-
Młyn, cz. wsi Cienia Pierwsza, Janików Drugi, 
cz. wsi Janików, Tłokinia Poduchowna, cz. wsi 
Tłokinia Kościelna. 

 

*************************************** 
 

WAKACJE, WAKACJE 
 

Mija rok szkolny pełen wydarzeń, wypełniony 
nauką, wydarzeniami sportowymi i kulturalnymi. Dla 
uczniów i nauczycieli zaczynają się wakacje - czas 
wypoczynku po 10 miesiącach zaangażowania w pracę
oraz zdobywanie i pogłębianie wiedzy. 
Życzę wszystkim, aby każdy dzień letnich wakacji 
przyniósł zasłużony wypoczynek i relaks, tak by 
z odnowionymi siłami i nowym entuzjazmem podjąć 
trudy nauki 3 września. 
 

Wójt Gminy - Sebastian Wardęcki 
 

*************************************** 
 

KONCERT MAJKI JEŻOWSKIEJ 
 

W dniu 29 maja br. w hali sportowej w Opatówku 
z okazji Dnia Dziecka pod patronatem Starosty 
Kaliskiego, Wójta Gminy Szczytniki i Wójta Gminy 
Opatówek odbył się koncert z udziałem Majki Jeżowskiej 
dla naszych najmłodszych. Koncert był okazją do 
wręczenie płyt nagranych przez laureatów 
Międzygminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej Opatówek 2007, a także ogłoszenia 
wyników konkursu fotograficznego "Muzealne spotkania 

z fotografią", zorganizowanego przez Muzeum Historii 
Przemysłu w Opatówku. Spośród 29 złożonych do 
konkursu prac, werdyktem komisji nagrodzono 8 osób 
w trzech kategoriach wiekowych: Przemysław Latoń
z SP w Iwanowicach, Grzegorz Kontek z SP nr 2 
w Kaliszu, Kamil Nowak z SP w Iwanowicach, Mateusz 
Prus, Martyna Albrecht i Mateusz Balcerzyk 
z Gimnazjum w Opatówku, Andrzej Grabowski ze Szkoły
Policealnej nr 7, Łukasz Przywarty z V LO w Kaliszu. Dla 
wszystkich laureatów nagrody wręczyli Starosta Kaliski - 
Krzysztof Nosal, Wójt Gminy Szczytniki - Mirosław 
Juszczak i Sekretarz Gminy Opatówek - Krzysztof 
Dziedzic. 

Składamy serdeczne podziękowania dla 
wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie 
koncertu, nauczycielom i opiekunom oraz samym 
dzieciom za wspaniałą wspólną zabawę, na którą
składały się występy finalistów Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej oraz długo oczekiwany koncert Majki 
Jeżowskiej. W ramach wspólnej zabawy - koncertu 
mogliśmy usłyszeć najbardziej znane i lubiane przez 
dzieci utwory w wykonaniu gwiazdy, które przeplatane 
były wieloma konkursami. Po zakończeniu koncertu 
wszyscy obecni mogli otrzymać autograf Majki 
Jeżowskiej. 
 

*************************************** 
 

KONKURS "GMINA OPATÓWEK 
W ZIELENI I KWIATACH" 

 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów 
w Opatówku i Towarzystwo Przyjaciół Opatówka 
ogłaszają konkurs pt. "Gmina Opatówek w zieleni 
i kwiatach". Celem konkursu jest inicjowanie 
i promowanie aktywności mieszkańców Gminy 
Opatówek na rzecz otaczającego środowiska i poprawy 
estetyki miejscowości Gminy Opatówek. 
Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie 
i wykonanie kompozycji roślinnych w przydomowych 
ogródkach, w otoczeniu firm, na balkonach, loggiach 
i tarasach. 
 
Kompozycie roślinne będą oceniane w 2 kate-
goriach: 
1. Ogródki przydomowe i otoczenie firm 
2. Balkony, loggie i tarasy 
Prosimy osoby, które przystąpią do konkursu 
o zgłaszanie udziału do dnia 30 czerwca 2007 roku 
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w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów 
w Opatówku - osobiście lub telefonicznie podając
następujące dane: 
1. Imię, nazwisko i adres 
2. Kategoria 
 
Komisja Konkursowa w składzie: 
1. Jadwiga Miluśka - dyrektor Gminnej Biblioteki 

Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku - 
przewodnicząca 

2. Jan Kowalkiewicz - prezes Towarzystwa Przyjaciół
Opatówka 

3. Aleksandra Kalenska - inspektor Urzędu Gminy 
w Opatówku 

4. Krystyna Nowak - specjalista ds. Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 

dokona w dniach 15-30 sierpnia 2007r. oceny obiektów 
zgłoszonych do konkursu, sporządzi karty oceny 
obiektów konkursowych i dokumentację fotograficzną.

Ocena: 
Każdy z członków Komisji może przyznać punkty za: 
1. ogólne wrażenia estetyczne  0 - 5 pkt. 
2. oryginalność kompozycji  0 - 5 pkt. 
Ocena obiektu jest sumą przyznanych punktów. 
Podsumowanie konkursu z wręczeniem nagród (cenne 
nagrody książkowe) oraz ogłoszenie wyników 
w lokalnych środkach przekazu odbędzie się we 
wrześniu 2007 roku. 
Zapraszamy ! 
 

*************************************** 
 

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
PIOSENKI I TAŃCA 

 

Już po raz XXVIII odbył się w Koninie 
Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca. 
Młodzi artyści z Polski, Litwy, Rosji, Ukrainy, Bułgarii, 
Słowacji i Francji, aby znaleźć się w finale musieli 
pokonać 4 etapy eliminacji, które wyłoniły najlepszych 
wykonawców w 3 grupach wiekowych. Z 216 
uczestników, którzy wzięli udział w pierwszych 
Eliminacjach Dzieci Śpiewających, do koncertu 
finalistów, w drodze przesłuchań, zostało
zakwalifikowanych 12 osób. Wśród nich znalazła się
uczennica gimnazjum w Opatówku reprezentująca 
naszą gminę, Sara Żywiołowska. W koncercie tym 
brawurowe wykonanie piosenki filmowej "Can you feel 
the love tonight?", przy akompaniamencie pianisty 
Arkadiusza Makowskiego z Warszawy spotkało się
z wielkim aplauzem ze strony jurorów oraz publiczności. 
Występ i sukces Sary w Koninie to nie tylko radość ze 
śpiewania pod czujnym okiem jurorów takich jak Janusz 

Tylman, Urszula Dudziak, Olga Bończyk, Dorota 
Miśkiewicz, czy Piotr Hajduk oraz korzystanie z ich 
wskazówek, ale też promocja gminy Opatówek. 
 

*************************************** 
 

BIBLIOTEKA NA WAKACJE 
 

"Śladami opatóweckich legend Eligiusza Kor-Walczaka" 
 

Proponujemy młodzieży w wieku od 8 do 12 lat zajęcia 
w środy od godz. 900. W ramach zajęć:
- wycieczki piesze do miejsc opisywanych 

w legendach Eligiusza Kor-Walczaka 
- plenery malarskie 
- gry, zagadki i quizy 
- na zakończenie wakacji dla uczestników zajęć "Noc 

z legendami w bibliotece" 
 
Jadwiga Miluśka - Dyrektor Biblioteki 
 

*************************************** 
 

BADANIE STRUKTURY 
GOSPODARSTW ROLNYCH 

 

Od 1 do 30 czerwca 2007r. trwa "Badanie 
struktury gospodarstw rolnych". Badanie, realizowane 
we wszystkich krajach Unii Europejskiej, ma dostarczyć
informacji o gospodarstwach rolnych w zakresie osób 
w nich pracujących, użytkowania gruntów, powierzchni 
zasiewów, pogłowia zwierząt gospodarskich, 
wyposażenia w sprzęt rolniczy, zużycia nawozów 
mineralnych i organicznych, działalności pozarolniczej 
prowadzonej w gospodarstwie oraz struktury dochodów. 
Dane statystyczne uzyskane w badaniu, zarówno 
w Wielkopolsce, jak i w kraju, posłużą do analiz i ocen 
polskiego rolnictwa. 

Jest to badanie reprezentacyjne i w woje-
wództwie wielkopolskim obejmie ok. 16,5 tys. 
gospodarstw indywidualnych oraz ponad 730 
gospodarstw rolnych jednostek prawnych. Realizacja 
badania odbywa się czterema metodami: 
 

1. Drogą internetową - pomiędzy 1 a 5 czerwca 
wszystkie wylosowane gospodarstwa miały
możliwość dokonania samospisu poprzez 
wypełnienie aktywnego formularza R-SGR 
umieszczonego na stronie internetowej GUS 
http://www.stat.gov.pl. Jeśli nie skorzystają z tej 
formy, pracownicy Urzędu Statystycznego 
w Poznaniu lub przeszkoleni ankieterzy nawiążą 
z nimi kontakt w celu przeprowadzenia badania inną
metodą.

2. Telefonicznie poprzez tzw. teleankieterów - metoda 
CATI. Pomiędzy 1 a 13 czerwca ok. 75 
teleankieterów (pracowników Urzędu Statystycz-
nego w Poznaniu) przeprowadziło telewywiad 
z użytkownikami ok. 3500 gospodarstw rolnych. 

 

3. Wywiad przeprowadzony przez ankieterów 
terenowych. Do gospodarstw rolnych wylosowanych 
do udziału w badaniu tą metodą (ok. 13 tys.) 
w dniach od 16 do 30 czerwca 2007r. zawitali 
przeszkoleni ankieterzy terenowi (ok. 380 osób). 

 

4. Samospisu poprzez wypełnienie formularza 
papierowego. Samospisu dokonają jednostki prawne 
będące użytkownikami gospodarstw rolnych. 



Wiadomości Gminne str. 4/16 

Do wszystkich wylosowanych gospodarstw wysłano listy 
z informacją o badaniu i sposobie realizacji w ich 
gospodarstwie.  

Udział w badaniu jest obowiązkowy, co oznacza, 
że użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do 
udzielania wyczerpujących i zgodnych z prawdą
odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu 
R-SGR. 

Wszystkie dane zbierane i gromadzone 
w badaniu struktury gospodarstw rolnych są poufne, 
podlegają szczególnej ochronie i objęte są tajemnicą
statystyczną.

Ważniejsze dane o rolnictwie Wielkopolski 
 

Województwo wielkopolskie zajmuje obszar 
2982,7 tys. ha, tj. 9,5% powierzchni kraju. W ogólnej 
powierzchni województwa (według granic 
administracyjnych) w 2006r. użytki rolne stanowiły
57,7% powierzchni (w kraju 51,0%) tj. 1720,2 tys. ha. 
Według "Narodowego Spisu Rolnego 2002" 
w województwie wielkopolskim było 202,1 tys. 
gospodarstw rolnych, co stawiało ten region na 
7 miejscu w kraju z udziałem 6,9%. Ma to niewątpliwie 
związek z inną niż w kraju strukturą gospodarstw. Choć
nadal najliczniejszą grupą są gospodarstwa do 5 ha, to 
stanowi ona tylko 59,4% zbiorowości, podczas gdy 
w kraju ogółem 72,4%. W 2002 r. powierzchnia użytków 
rolnych tych gospodarstw stanowiła zaledwie 8,8% 
powierzchni użytków rolnych ogółu gospodarstw 
Wielkopolski (w kraju - 18,7%). Średnia wielkość 
gospodarstw w 2002 r. wynosiła 9,91 ha powierzchni 
ogólnej i 9,00 powierzchni użytków rolnych (w kraju 5,76 
ha). 

Powierzchnia zasiewów w 2006r. wynosiła
1488,2 tys. ha i stanowiła 98,0% powierzchni gruntów 
rolnych. Zasiewy naszego województwa stanowiły
13,0% powierzchni zasiewów w kraju. 

W grudniu 2006r. pogłowie bydła
w województwie wielkopolskim wynosiło 731 tys. sztuk 
i stanowiło 13,8% stada krajowego. Wielkopolska 
zajmuje 3 miejsce w kraju pod względem liczebności 
stada bydła. 

Pogłowie owiec w Wielkopolsce wynosiło 35,5 
tys. sztuk i stanowiło 11,8% pogłowia owiec w kraju. 
Stado owiec Wielkopolski jest 2 pod względem 
liczebności w kraju.  
W końcu marca 2007r. pogłowie trzody chlewnej 
w naszym województwie wynosiło 5441,7 tys. sztuk. 
Wielkopolska zajmuje 1 miejsce pod względem 
liczebności stada świń, udział w pogłowiu krajowym 
wynosi 30,2%. 
 

*************************************** 
 

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 

GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 

Bal gimnazjalistów 
Próby poloneza, obmyślanie kreacji, 

zaplanowanie i wykonanie dekoracji... i nadszedł
uroczysty moment rozpoczęcia tegorocznego balu. To 
już szósty rocznik gimnazjalistów żegna się ze szkołą,
nauczycielami, kolegami. Imprezę, jak co roku, 
zorganizowali rodzice, a zaszczycili swoją obecnością
Wójt Gminy Opatówek, p. Sebastian Wardęcki oraz 
Przewodniczący Rady Gminy, p. Andrzej Michalski. 

Jak podkreślają sami uczniowie, dzięki temu, że
bal odbywa się w budynku szkolnym, impreza nabiera 
specjalnego wymiaru. Te same miejsca nabierają
nowych kolorów, szczególnie wtedy, kiedy 
własnoręcznie można przemienić zwykły szkolny hol 

w salę balową - takie wspólne działanie niezwykle 
integruje młodych ludzi i sprawia, że ulotne chwile 
pozostaną na długo w pamięci. 

Tegorocznych absolwentów jest 79. 
Gimnazjaliści są już po egzaminach, które zamykają
jeden, a otwierają kolejny etap edukacji. Dziękujemy 
wszystkim, którzy pomogli w organizacji balu. 
 

Honorata Warszewska - Gimnazjum w Opatówku 
 
Lednickie spotkania 2007 

2 czerwca 2007 roku 54 osobowa grupa 
uczniów z Gimnazjum w Opatówku pod opieką
nauczycielek: Karoliny Gaworkiewicz, Magdaleny Janik, 
Edyty Kowalskiej i Anny Marszał-Olejnik wzięła udział
w spotkaniu młodzieży na polach lednickich. 

Był to czas spędzony w grupie życzliwych osób, 
chwila oderwania się od pędzącego świata, zadumy nad 
własnym życiem. Myśli i wspomnienia biegły do spotkań
z papieżem Janem Pawłem II. Nasi gimnazjaliści 
wspólnie z wielotysięcznym tłumem młodych chrześcijan 
modlili się tańcząc i śpiewając na "chwałę Pana". 

O godzinie 2000 odbyła się msza święta, po 
której wszyscy wysłuchali orędzia Ojca Świętego 
Benedykta XVI. Zwieńczeniem lednickich spotkań jest 
przejście przez "Bramę Rybę". Nasza grupa czekała na 
tę chwilę 2 i pół godziny, ale było warto. Zmęczeni 
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i napełnieni Duchem Świętym szczęśliwie wrócili do 
domu. 
 

Edyta Kowalska - Gimnazjum w Opatówku 
 
Otwarta lekcja języków obcych 
 

31 maja Edyta Kowalska - nauczycielka języka 
angielskiego oraz Karolina Gaworkiewicz - nauczycielka 
języka niemieckiego w Gimnazjum w Opatówku 
przeprowadziły lekcję otwartą w ramach integracji 
przedmiotowej. Uczniowie klasy IIc, podzieleni na grupy 
językowe, poznali najważniejsze fakty z życia popularnej 
piosenkarki amerykańskiej, Madonny, oraz jej utwór 
"American Pie". Przede wszystkim jednak mieli 
możliwość doskonalić znajomość języków obcych oraz 
wzbogacić zasób słownictwa dzięki tłumaczeniu na język 
polski angielskiej i niemieckiej wersji tekstu piosenki. 

Każda z nauczycielek, czuwając nad pracą
dwóch grup, porozumiewała się z uczniami w tym 
języku, którego jest wykładowcą. Gimnazjaliści świetnie 
poradzili sobie z zadaniami, jakie przed nimi postawiono, 
co można było stwierdzić, porównując ich tłumaczenia 
z tłumaczeniem oryginalnym. Przy okazji mogli też
zaobserwować różnice w tłumaczonym tekście 
wynikające ze specyfiki języka angielskiego 
i niemieckiego. 

Lekcji przyglądała się Dyrektor oraz 
Wicedyrektor szkoły, także kilka nauczycielek z grona 
pedagogicznego. Wszystkie zgodnie stwierdziły, że taka 
innowacyjna lekcja może być ciekawym 
doświadczeniem dla uczniów, co zresztą oni sami 
potwierdzili, wypowiadając się po jej zakończeniu. 
 

Honorata Warszewska - Gimnazjum w Opatówku 
 
V Festiwal Nauki 

"Uczyć, bawiąc" - o słuszności tego hasła
przekonani już byli oświeceniowi dydaktycy. A że wciąż 
jest aktualne, mogliśmy się przekonać, odwiedzając
1 czerwca br. Gimnazjum w Opatówku. 

Historia Festiwalu Nauki sięga roku 2003. Wtedy 
to opatóweckie gimnazjum realizowało ogólnopolski 
projekt "Szkoła z klasą". Jedno z zadań polegało na 
stworzeniu uczniom możliwości twórczego i krytycznego 
myślenia, poznawania i odkrywania tajników nauki, nie 
tylko w szkolnej ławie, ale też przez zabawę, konkursy, 
projektowanie, doświadczanie. Przedsięwzięcie okazało
się trafne. Ogromne zaangażowanie uczniów 
i nauczycieli w organizację pierwszego festiwalu 
sprawiło, że impreza na stałe wpisała się w kalendarz 
szkolny gimnazjum. Zaletą festiwalu jest fakt, że każdy 
uczeń, nie tylko ten uzdolniony, może włączyć się
w przygotowania. Liczy się bowiem, zarówno wiedza 
i talent jak i pomysłowość, umiejętność współpracy 
w grupie, dociekliwość, niejednokrotnie też poczucie 
humoru. 

Na pierwszym festiwalu ówcześni gimnazjaliści 
mieli okazję poznać odkrywców, którzy zmienili świat. 
Kolejny poświęcony był wynalazkom, bez których dziś
cywilizacja na pewno nie mogłaby istnieć. Ekologia była
tematem trzeciego, a przedmioty humanistyczne, 
z uwagi na ogłoszenie roku 2006 - Rokiem Języka 
Polskiego, czwartego. 

Na tegorocznym festiwalu uczniowie spotkali się
z Archimedesem, zaśpiewali po angielsku, spróbowali sił
w Rajdzie Astronomów. Sprawdzili swoją znajomość 

państw i ich stolic, poznali sekrety magii czarownic, 
dowiedzieli się co nieco o odżywianiu. Posłuchali też
ciekawostek historycznych, pobawili się w tłumaczy 
języka angielskiego. Mogli się również przekonać, czy 
nauka frazeologizmów nie poszła w las. Oglądając
towarzyszące imprezie wystawy, poznali sąsiedni kraj - 
Niemcy i odkrywali nowe interpretacje Nowego 
Testamentu w twórczości plastycznej uczniów. 
Pierwszoklasiści łamali główki na matematycznych 
łamigłówkach. Jednym słowem: każdy znalazł coś dla 
siebie! 

Tradycyjnie już, imprezę zaszczycili swoją
obecnością dostojni goście: p. Sebastian Wardęcki, Wójt 
Gminy Opatówek, p. Stanisław Kuś, Wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Opatówek, Przewodniczący 
Komisji Oświaty oraz p. Krzysztof Mieszczański, 
Przewodniczący Rady Rodziców. 

Ponadto do Opatówka zawitali też gimnazjaliści 
z Chełmc, Rajska i Tłokini Wielkiej - laureaci IV 
Gminnego Konkursu Matematycznego, który odbył się
w marcu tego roku. Honorowy patronat nad konkursem 
objął Wójt Gminy Opatówek, pan Sebastian Wardęcki. 
Uczniom i ich opiekunom wręczono dyplomy, 
podziękowania i nagrody ufundowane przez Wójta 
Gminy oraz Radę Rodziców przy Gimnazjum 
w Opatówku. W kategorii klas pierwszych I miejsce zajęli 
Anna Kaleta z Gimnazjum w Chełmcach oraz Łukasz 
Wielgocki z Gimnazjum w Tłokini Wielkiej. W kategorii 
klas drugich zwyciężyła Amanda Kaźmierczak, klas 
trzecich - Michał Kawala, oboje z Opatówku. 
Czy hasło "Uczyć, bawiąc" jest nadal aktualne? Bez 
wątpienia - tak! 
 

Honorata Warszewska - nauczycielka Gimnazjum w Opatówku 
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Serdeczne podziękowania dla Państwa Jadwigi 
i Henryka Menclów - sponsorów słodkiego poczęstunku 
dla uczestników IV Gminnego Konkursu 
Matematycznego składają:
Dyrektor i nauczyciele Gimnazjum w Opatówku 
oraz uczestnicy konkursu 
 

********** 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 

Bal szóstoklasistów 
 

W dniu 14.06.2007r. w Szkole Podstawowej 
w Opatówku odbył się uroczysty bal szóstoklasistów. 
O godzinie 17 uczniowie, dyrekcja, zaproszeni goście 
oraz nauczyciele zebrali się w auli szkolnej, gdzie 
tegoroczni absolwenci w przepiękny sposób 
zaprezentowali poloneza. Następnie szóstoklasiści 
wręczyli kwiaty dyrekcji, nauczycielom oraz 
zaproszonym gościom: Wiceprzewodniczącemu Rady 
Gminy i Przewodniczącemu Komisji Oświaty - 
p. Stanisławowi Kusiowi, Sekretarzowi Gminy - 
p. Krzysztofowi Dziedzicowi i Dyrektor Gimnazjum - 
p. Elżbiecie Rogozińskiej. 

Pani dyrektor Henryka Woźniak pogratulowała
uczniom tak pięknie zatańczonego poloneza, a rodzicom 
absolwentów podziękowała za przygotowanie balu. 
Natomiast przybyli goście - Stanisław Kuś i Krzysztof 
Dziedzic życzyli szóstoklasistom sukcesów w dalszej 
edukacji. Następnie głos zabrała członkini Rady 
Rodziców - Maria Prus, zapraszając wszystkich do 
wspólnej zabawy. 

Przygotowane przez rodziców przekąski i napoje 
dodawały energii do zabawy i mimo upału bal trwał aż
do godziny 22. 
 

Wychowawczynie klas VI, Izabela Dubanowicz, 
Maria Marciniak, Jolanta Pokojowa 

********** 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 
 

Bal gimnazjalistów 

W sobotę 9 czerwca 2006 roku odbył się
coroczny, pożegnalny bal uczniów klasy III gimnazjum 
działającego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Chełmcach. W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy 
Opatówek pan Sebastian Wardęcki, Przewodnicząca 
Rady Rodziców pani Krystyna Jabłoński oraz grono 
pedagogiczne. Tradycyjnie bal rozpoczął się polonezem 
w wykonaniu gimnazjalistów. Uczniowie podziękowali 
swoim nauczycielom za wspólnie spędzone lata, które 
wspominali z rozrzewnieniem w przygotowanym przez 
siebie przedstawieniu. Młodzież bawiła się w gorących 
rytmach, do których przygrywał zespół Ramzes. 

Uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Chełmcach wzięli udział w konkursach 
zorganizowanych przez Urząd Miasta Uniejów, Miejsko - 
Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie oraz Bibliotekę
Publiczną w Uniejowie z okazji Ogólnopolskiego Święta 
Wody. W V Ogólnopolskim Szkolnym Konkursie 
Literackim "Woda - życie, zdrowie - energia" I nagrodę
w kategorii klas gimnazjalnych otrzymała uczennica 
klasy III Angelika Kozłowska. W V Ogólnopolskim 
Konkursie Fotograficznym "Różne odcienie wody" 
II miejsce zajęła uczennica klasy VI Barbara Wata, 
natomiast III - uczeń klasy III gimnazjum Bartłomiej 
Banach. W tym samym konkursie wyróżnienie otrzymał
Łukasz Maćkowiak - uczeń klasy VI. 
Nagrodzonym uczniom i ich opiekunom gratulujemy. 
 
Dzień patrona 
 

Już po raz czwarty Zespół Szkół im. Jana Pawła II 
w Chełmcach obchodził Dzień Patrona, który przypada 
18 maja. Uroczystość swoją obecnością uświetnili: 
Wicestarosta Kaliski p. Piotr Kaleta, Sekretarz Gminy 
Opatówek - p. Krzysztof Dziedzic, Dyrektor ZEAS - 
p. Arkadiusz Łańduch oraz przyjaciele szkoły a wśród 
nich m.in. p. Halina Sroczyńska. Obchody rozpoczęła
msza święta celebrowana w kościele p.w. NMP 
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w Chełmcach. Po mszy św. uczniowie złożyli kwiaty 
i zapalili znicze pod tablicą pamiątkową. Zaproszeni 
goście oraz uczniowie wzięli udział w akademii 
przygotowanej przez najmłodszych uczniów szkoły. 
W części nieoficjalnej uroczystości odbyły się konkursy 
związane z postacią Ojca Świętego oraz poświęcenie 
nowego boiska szkolnego, na którym rozegrano mecz 
piłkarski. Na zakończenie obchodów Dnia Patrona 
wręczono dyplomy zwycięzcom konkursów. 

Dwa dni później, tj. 20 maja, odbył się szkolno-
parafialny festyn zorganizowany przez Radę Rodziców 
działającą przy szkole w Chełmcach, grono 
pedagogiczne oraz księdza Grzegorza Nickela. 
Organizatorom dzielnie pomagali uczniowie klasy II i III 
gimnazjum. Wielką popularnością wśród licznie 
przybyłych cieszyły się między innymi konkursy 
sportowe, loteria fantowa, przejażdżka bryczką
i harleyami. Gromkimi brawami nagradzano popisy 
taneczne uczennic naszej szkoły oraz pokaz ju-jitsu. 
Wielką popularnością cieszył się również pokaz 
udzielania pierwszej pomocy w wykonaniu Sekcji 
Ratownictwa Medycznego OSP Sulisławice. Imprezę
zakończono losowaniem nagród głównych 
ufundowanych przez sponsorów: Wójta Gminy 
Opatówek pana Sebastiana Wardęckiego, państwa 
Dorotę i Andrzeja Wielińskich, księdza Grzegorza 
Nickela, pana Roberta Opielińskiego oraz firmę
z Sulisławie trudniącą się sprzedażą dywanów 
i wykładzin. Do późnych godzin uczestnicy majówki 
bawili się w rytm największych przebojów w wykonaniu 
zespołu SMD. Zebrane podczas festynu fundusze 
zostaną przeznaczone na potrzeby naszej szkoły. 
Wszystkim sponsorom oraz uczestnikom zabawy 
serdecznie dziękujemy. 
 

********** 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W CIENI DRUGIEJ 
 

Konkurs "Matematyczny Czar Par" 
 

W dniu 17 maja 2007r. w Szkole Podstawowej 
w Cieni Drugiej odbył się IV Gminny Konkurs 
"Matematyczny Czar Par" przeznaczony dla uczniów 
klas III i IV szkoły podstawowej. Jego organizatorkami 
były nauczycielki Katarzyna Wojtaszek i Beata 
Pietrowska.  
W imprezie wzięło udział 26 uczniów z terenu gminy 
Opatówek. Każdą ze szkół reprezentowała najlepsza dla 
danego rocznika "para matematyczna". Uczestnicy 

próbowali swych sił w kilku konkurencjach: krzyżówka 
z hasłem, zadanie tekstowe, anagram, połącz punkty 
układanki, zagadki logiczne. 
Zwycięzcami zostali: 
Kategoria klas IV: 
I miejsce uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Cieni 
Drugiej: Sergiusz Warga i Tomasz Jaśkiewicz. 
II miejsce uczniowie z Zespołu Szkół w Chełmcach: 
Klaudia Bijak i Łukasz Karolak. 
III miejsce uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Opatówku: Hubert Wojtaszek i Dawid Miklas. 
Kategoria klas III: 
I miejsce uczniowie z Zespołu Szkół w Rajsku: Sara 
Strzałka i Daria Bilska  
II miejsce uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Tłokini 
Wielkiej: Przemysław Król i Artur Suchorzewski  
III miejsce uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Opatówku: Karolina Kaźmierczak i Zuzanna 
Żywiołowska. 

Po zakończeniu konkursu na dzieci czekał słodki 
poczęstunek ufundowany przez pp. Menclów. 
Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody. W tym roku 
nagrody sponsorowali: Wydawnictwo Nowa Era, 
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. 
Serdecznie dziękujemy sponsorom za wsparcie 
organizowanej przez nasz imprezy, dzięki której 
możemy rozwijać matematyczne zainteresowania 
uczniów, a także proponować interesujące formy 
spędzania czasu wolnego. 
 
Mistrzostwa Gminy w Scrabble 
 

Dnia 26 kwietnia 2007 roku odbyły się w Szkole 
Podstawowej w Cieni Drugiej I Mistrzostwa Gminy 
Opatówek w Scrabble. Do rozgrywek drużynowych 
przystąpili uczniowie ze szkół podstawowych 
w Opatówku, Sierzchowie i Cieni Drugiej. Celem 
zorganizowanego przez panią mgr Agnieszkę Nieborak 
konkursu było popularyzowanie wiedzy z zakresu języka 
polskiego, motywowanie do poszerzania swoich 
wiadomości oraz propagowanie "zdrowej" rywalizacji 
wśród uczniów. W rozgrywkach pierwsze miejsce zajęły
uczennice reprezentujące Szkołę Podstawową w Cieni 
Drugiej - Marta Marciniak i Milena Frątczak, miejsce 
drugie zajęli Adrianna Bardowska i Adam Chudaś
reprezentujący Szkołę Podstawową w Sierzchowie. 
Trzecie miejsce wywalczyli Bartłomiej Woźniak i Wiktor 
Grzesiak ze Szkoły Podstawowej w Opatówku. 
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Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i nagrody książkowe. Nad prawidłowym 
przebiegiem konkursu czuwała pani mgr Barbara 
Nowak, doradca metodyczny języka polskiego. 
Wszystkim uczestnikom i opiekunom konkurs bardzo się
podobał. Mamy nadzieję, że w następnym roku 
szkolnym konkurs będzie cieszył się jeszcze większym 
zainteresowaniem. 
 

Dyrektor SP w Cieni Drugiej - Olga Woźniak 

Przedstawienie: "W poszukiwaniu czystej polany" 
 

Gdzie w naszym lesie można znaleźć polankę,
na której nie leżałyby papiery, potłuczone butelki i inne 
śmieci? - pytają dzieci ze Szkoły Podstawowej w Cieni 
Drugiej występujące w przygotowanym przez siebie 
przedstawieniu. Widowisko to, zatytułowane 
"W poszukiwaniu czystej polany", nawiązuje do 
programu ekologicznego realizowanego przez szkołę 
i ma przesłanie edukacyjne: uczy dzieci właściwego 
zachowania się w lesie, opowiada o tym, jaką człowiek 
wyrządza krzywdę swojemu środowisku: zanieczyszcza 
las, zabija zwierzęta, wyrzuca śmieci i tworzy z nich 
dzikie wysypiska. 

Szkoła bierze udział w III edycji ogólnopolskiego 
konkursu ”Czysty Las”, organizowanego przez Lasy 
Państwowe i Towarzystwo Przyjaciół Lasu. Dlatego też
podejmuje wiele działań z zakresu edukacji leśnej. 
Jednym z nich była "zielona lekcja" przeprowadzona na 
ścieżce edukacyjnej w lesie w Winiarach przez 
podleśniczego Tomasza Czerniaka z Nadleśnictwa 
Kalisz. 

Gośćmi, którzy 15 maja obejrzeli występ małych 
aktorów w Cieni Drugiej, byli: wiceprzewodniczący Rady 
Gminy i przewodniczący Komisji Oświaty Stanisław Kuś,
dyrektor zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej 
w Sierzchowie Alina Łańduch i zajmująca się ekologią
nauczycielka z tej szkoły Magdalena Galuba oraz 
strażnik lasu z Nadleśnictwa Kalisz Jarosław 
Małolepszy. 
 

********** 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 

Festyn Rodzinny 
 

W dniu 3.06.2007r. w Zespole Szkół w Rajsku 
z inicjatywy dyrektora szkoły, grona pedagogicznego 
i rady rodziców odbył się festyn rodzinny. Głównym 
punktem imprezy było uroczyste otwarcie nowego placu 
zabaw, który w całości ufundowany został przez radę
rodziców. 

Pani Dyrektor Honorata Wolniaczyk wraz 
z Wójtem Gminy Opatówek p. Sebastianem Wardęckim, 
księdzem proboszczem Grzegorzem Kamzolem, 
Wiceprzewodniczącym Rady Gminy i Przewodniczącym 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w gminie 
Opatówek p. Stanisławem Kusiem oraz 
przedstawicielami Rady Rodziców i Samorządu 
Uczniowskiego przecięli wstęgę i umożliwili dzieciom 
zabawę, która trwała do godzin wieczornych. Maluchy 
były zachwycone. 

Przed publicznością wystąpiły dzieci ze szkoły w
Rajsku z programem artystycznym z okazji Dnia Mamy 
i Taty przygotowanym przez panie: Józefę Burdelak, 
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Małgorzatę Burdelak, Ewę Cichorek, Marzenę Lipińską
i Andrzeja Sieradzkiego. Następnie absolwentka 
tutejszego gimnazjum p. Sylwia Gąsiorowska 
zaprezentowała mini - recital, którym niezwykle 
poruszyła wszystkich słuchających. Na zakończenie 
zaprezentował się Zespół Kabaretowo - Ludowy 
"Niechcice". 
 

Po części artystycznej nastąpił szereg 
konkurencji sportowych, nad którymi opiekę sprawowali 
rodzice i nauczyciele. Były rzuty do kosza, wyścigi 
w workach, mini - kręgielnia, żonglerka piłką nożną, ale 
największym zainteresowaniem cieszyły się biegi 
przełajowe, patronowane przez zespół biegaczy z Klubu 
Sportowego "Finisz" w Kaliszu. Na zwycięzców czekały
puchary i dyplomy. Dziewczęta z gimnazjum pokonały
mamy w grze w siatkówkę, a tatusiowie wygrali z synami 
w meczu piłki nożnej. 
Prawdziwą niespodziankę zgotowali uczestnikom 
festynu harley’owcy na swoich ryczących maszynach. 
Panowie i panie na motorach wzbudzili ogólny zachwyt, 
a każdy z chłopców chciał choć przez chwilę posiedzieć
na tych niezwykłych jednośladach. 
 

Ostatnią atrakcją wieczoru był konkurs karaoke. 
Swoje talenty muzyczne zaprezentowali uczniowie ze 
szkoły w Rajsku, ale nie zabrakło też i innych chętnych, 
którzy wywołali burzę oklasków. 
Na licznie przybyłych gości czekało też wiele innych 
atrakcji, m.in. punkt gastronomiczny, gdzie za niewielką
opłatą można było spróbować specjałów, które 
przygotowali rodzice: bigosu, pieczonych kiełbasek, 
pysznych ciast. Można też było kupić lody i soki. 
A dodatkowo w ramach promocji zjeść swojski chleb ze 
smalcem i kiszone ogórki. Dużym powodzeniem cieszyła
się też loteria fantowa, gdzie czekały na wszystkich 
cenne nagrody, m.in.: skórzana teczka, obrusy, serwis 
do kawy i kuchenka mikrofalowa. 
 

W organizacji festynu i przygotowaniach do 
otwarcia placu zabaw brało udział około 50 rodziców. 
 

Festyn okazał się bardzo udany, a dochód 
z imprezy zostanie przeznaczony na potrzeby Zespołu
Szkół w Rajsku. Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim sponsorom, bez których zabawa nie mogłaby 
się odbyć.

Dziękujemy: wójtowi gminy Opatówek, 
p. S. Wardęckiemu, G.S. Koźminek, Masarni p. Stasiaka 
z Koźminka, G.S. Opatówek, Bankowi Spółdzielczy 
Ziemi Kaliskiej w Opatówku, p. Zbigniewowi 
Zarzyckiemu, p. Remigiuszowi Kaźmierczakowi, 
pp. Chojnackim z Opatówka, p. E. Kędzi, pp. Piętkom, 
pp. Świątkom, p. Aleksandrze Bartosik z Zakładu 
Fryzjersko - Kosmetycznego w Opatówku, Zakładowi 
Przemysłu Jedwabniczego "Wistil", Zakładowi Sukien 
Ślubnych Jadwigi Michalak, Fabryce Firan i Koronek 
"Haft" S.A., Zakład Cukierniczy "Kaliszanka", Kwiaciarni 
"Gardenia" pp. Kapłonków, Wytwórniom Paszy "Piast" 
i "Neorol", Producentowi Słodyczy "Kris" w Opatówku, 
Radzie Sołeckiej w Rajsku, Kole Gospodyń Wiejskich 
z Rajska, OSP w Rajsku oraz wszystkim rodzicom, 
którzy pomagali w organizacji festynu. 
 

********** 

SZKOŁA PODSTAWOWA W SIERZCHOWIE 
 

Konkurs recytatorski 
 

14 maja 2007r. w Szkole Podstawowej 
w Sierzchowie odbył się II Gminny Konkurs Recytatorski 
dla uczniów klas I-III. Organizacją zajęły się mgr 
Bogumiła Kwaśniewska i mgr Magdalena Noskowska, 
a nad przebiegiem konkursu czuwała dyrektor szkoły -
mgr Alina Łańduch. 

W szranki stanęli mali recytatorzy ze szkoły
w Rajsku, Opatówku, Tłokini i Sierzchowa. Wszyscy 
uczestnicy pragnęli zauroczyć swym głosem, 
interpretacją i aktorskim talentem komisję, w której 
zasiadły: doradca metodyczny nauczania 
zintegrowanego mgr Małgorzata Kraszkiewicz, 
przedstawicielka Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci 
Gillerów w Opatówku - Małgorzata Judasz, polonistka 
Szkoły Podstawowej w Sierzchowie mgr Wiesława 
Giercarz. To była prawdziwa uczta duchowa! Wybór 
najlepszych recytatorów był bardzo trudny. Jury 
postanowiło, że laureatami i reprezentantami naszej 
gminy na etapie powiatowym będą:

z klas I: 
- Aleksandra Suchecka - Szkoła Podstawowa 

w Rajsku; 
- Alicja Jarczewska - Szkoła Podstawowa 

w Opatówku; 
z klas II: 
- Bartłomiej Białek - Szkoła Podstawowa 

w Sierzchowie; 
- Bogumiła Osuch - Szkoła Podstawowa w Tłokini 

Wielkiej; 
- Michał Sowa - Szkoła Podstawowa w Opatówku; 
z klas III: 
- Sara Strzałka - Szkoła Podstawowa w Rajsku; 
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- Joanna Białek - Szkoła Podstawowa w Sierzchowie; 
- Aleksandra Laskowska - Szkoła Podstawowa 

w Opatówku. 
Wszyscy artyści obdarowani zostali dyplomami, 

upominkami od wydawnictwa MAC, a zwycięzcy 
dodatkowo pięknymi nagrodami książkowymi. Nie 
zabrakło słodkiego poczęstunku ufundowanego przez 
Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej 
w Sierzchowie. Pani dyrektor złożyła podziękowania na 
ręce nauczycieli i rodziców przygotowujących uczniów 
do recytacji i propagujących poezję.
Bogumiła Kwaśniewska 

********** 
 

PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU 
 

Z życia przedszkola 
 

Nasza przedszkolna laureatka Międzygminnego 
Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Opatówek 
2007 Gabrysia Michalak odniosła kolejne sukcesy 
muzyczne. Jako jedyna z naszej gminy zakwalifikowała
się i wzięła udział w programie "Od przedszkola do 
Opola". Z niecierpliwością oczekujemy emisji programu 
z udziałem Gabrysi, który ukaże się zaraz po wakacjach. 
W VI Festiwalu Piosenki Przedszkolnej organizowanym 
przez Publiczne Przedszkole nr 14 w Kaliszu Gabrysia 
została wyróżniona, a dodatkową nagrodą są lekcje 
śpiewu sponsorowane przez szkołę "Music-Store" 
w Kaliszu. Kolejnym sukcesem Gabrysi było wyróżnienie 
i miejsce wśród laureatów w XII Wojewódzkim Festiwalu 
Piosenki Przedszkolaków - "Czerwonak 2007" 
w Poznaniu. Bardzo cieszymy się z osiągnięć wokalnych 
naszej wychowanki i życzymy jej dalszych sukcesów. 

 
Z okazji Dnia Matki w dniu 25.05.2007r dzieci 

z przedszkola przygotowały program artystyczny 
i piękne laurki dla swoich mam. Starsze dzieci brały
udział w "Pikniku z mamą", który odbył się w stadninie 
koni "Wolica". Mamy wraz z dziećmi zwiedzały stadninę,
jeździły konno, piekły kiełbaski przy ognisku wesoło
spędzając czas przy wspólnych zabawach z dziećmi. 
Wycieczka okazała się strzałem w dziesiątkę, wszyscy 
wrócili bardzo zadowoleni i jeszcze długo wspominać
będą to wydarzenie. 
 

Dzień Dziecka nasze przedszkolaki spędziły na 
balu w przedszkolu, na którym oprawę muzyczną
zapewniła szkoła "Music-Store" z Kalisza. Zabawa była

wspaniała - dzieci brały udział w wielu konkursach 
otrzymując nagrody w postaci słodyczy. Atrakcją tego 
dnia była loteria fantowa, w której każdy los był wygrany 
i wszystkie przedszkolaki otrzymały ciekawy upominek 
i czekoladę. Dzieci na pewno ten dzień będą mile 
wspominać.
Mirosława Gałach - Dyrektor Przedszkola w Opatówku 

*************************************** 
 

SPORT 
 

SAMORZĄDOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 
 

W dniu 19.05.2007r. w Hali Widowisko-
Sportowej im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku, 
z udziałem 9 zespołów z terenu powiatu kaliskiego, 
rozegrany został Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 
Starosty Kaliskiego i Wójta Gminy Opatówek. 
W finałowej rozgrywce spotkały się drużyny z Kalisza 
i Opatówka. Zacięty mecz przyniósł zwycięstwo drużynie 
gospodarzy, mimo że Kalisz wsparły swoimi 
umiejętnościami siatkarskimi byłe zawodniczki MKS 
Calisia. 

Poszczególne drużyny uplasowały się na 
następujących miejscach: 1. Opatówek, 2. Kalisz, 
3. Starostwo Powiatowe, 4. Koźminek, 5. Lisków, 
6. Mycielin, 7. Brzeziny, 8. Stawiszyn, 9. Żelazków. 
 

Nagrody poszczególnym drużynom wręczali: 
Starosta Kaliski, Krzysztof Nosal oraz Wójt Gminy 
Opatówek, Sebastian Wardęcki. 
 



Wiadomości Gminne str. 11/16 

MŁODZIEŻOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 

W dniach 9-10 czerwca 2007 roku na boisku 
w Stawiszynie odbył się VII Młodzieżowy Turniej Piłki 
Nożnej im. Stanisława Posiłka. W turnieju uczestniczyli 
chłopcy urodzeni w 1991 roku oraz młodsi, 
reprezentujący gminy powiatu kaliskiego oraz Kalisz; 
ogółem startowało dziesięć drużyn. 

Reprezentacja gminy Opatówek wywalczyła
drugie miejsce, ustępując w meczu finałowym drużynie z 
Kalisza. Trzecie miejsce zajęli piłkarze z gminy i miasta 
Stawiszyn. Królem strzelców został zawodnik z Kalisza - 
Michał Jaworski, najlepszym piłkarzem turnieju wybrano 
natomiast Jakuba Rogackiego ze Stawiszyna. Ponadto 
Pani Maria Posiłek, żona nieżyjącego Stanisława 
Posiłka - piłkarza i działacza sportowego, patronującego 
turniejowi - ufundowała puchar dla najlepszego stopera 
turnieju (pozycji na której grał Stanisław Posiłek); puchar 
otrzymał Dawid Lesiak z Kalisza. 

Organizatorami turnieju były: Starostwo 
Powiatowe w Kaliszu, Urząd Gminy i Miasta 
w Stawiszynie, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Kaliszu. 
Patronat nad turniejem sprawował Starosta Kaliski - 
p. Krzysztof Nosal. 
 

*************************************** 
 

ZESPÓŁ "CDN..." Z OPATÓWKA 
 

Działający przy Gminnym Ośrodku Kultury 
Zespół "CDN..." odniósł w ostatnich dniach kolejne 
sukcesy. Dziewczęta zdobyły I miejsce na VIII Konkursie 
Zespołów Tanecznych "Magia Tańca", który odbył się

5 czerwca 2007r. w Ostrowie Wlkp. Zespół wystąpił w
kategorii "inne formy tańca" powyżej 16 lat. W tej samej 
kategorii dziewczęta zaprezentowały się w niedzielę 10 
czerwca 2007r. w Świdnicy na XIV Ogólnopolskim 
Turnieju Tańca o Puchar Prezydenta Miasta Świdnicy, 
zajmując tam III miejsce. Jest to bez wątpienia jedno 
z największych osiągnięć zespołu. 

Pierwszą w swej karierze nagrodą może
pochwalić się już zespół "CDN... JUNIOR", który 
rozpoczął swoją działalność w marcu 2007r. Podczas III 
Państwowego Przeglądu Formacji Tanecznych 
w Liskowie, który odbył się 3 czerwca 2007r. dziewczęta 
zdobyły nagrodę wyróżnienia. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

*************************************** 
 

OGŁOSZENIA 
 

Dyżury Radnych Rady Gminy Opatówek 
Stanisław Kuś - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy: 
każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 1300 - 1500 
Paweł Bąkowski - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy: 
każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godz. 1530 - 
1600.

********** 
 

Urząd Gminy w Opatówku informuje, że w związku 
z planowanymi pracami dotyczącymi przebudowy nawierzchni 
ul. Kościelnej w Opatówku w okresie od czerwca do lipca b.r. 
wystąpią utrudnienia w ruchu samochodowym oraz 
parkowaniu pojazdów. Jednocześnie informujemy, że od dnia 
25.06.2007 do końca lipca będą trwały prace związane 
z przebudową drogi gruntowej do nawierzchni kamiennej 
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w miejscowości Nędzerzew (odcinek od Tłokini Kościelnej do 
Kalisza). 
Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 
 

********** 
 

Wybory Ławników Sądowych 
Najpóźniej w miesiącu październiku 2007r. zostaną
przeprowadzone wybory ławników sądowych na kadencje 
2008 - 2011. Wybory ławników do Sądu Rejonowego 
w Kaliszu - w liczbie 3 - w tym jednego do orzekania w 
sprawach z zakresu prawa pracy, dokona Rada Gminy 
Opatówek. Termin zgłaszania kandydatów na ławników 
sądowych upływa dnia 30 czerwca 2007r. Pełna informacja 
dostępna jest na stronie internetowej www.bip.opatowek.pl 
oraz na tablicy ogłoszeń urzędu. 
 

********** 
 

PIKNIK ŚWIĘTOJAŃSKI 
Wójt Gminy Opatówek, OSP w Opatówku, PZW Gminne 
Koło Wędkarskie w Opatówku oraz Koło Gospodyń
Wiejskich w Opatówku zapraszają na piknik 
świętojański, który odbędzie się 23 czerwca 2007r. 
(sobota) na placu za stawami w Opatówku 
(ul. Poniatowskiego) w godz. od 1700 do 2300.
W programie: ognisko i dobra muzyka, swojskie jadło
i napoje za przysłowiowe złotówki, atrakcje i konkursy 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in. występy grupy 
tanecznej "CDN...", grupy tanecznej "CDN JUNIOR",
szkoły tańca "Escudo"). 
WSTĘP WOLNY. Serdecznie zapraszamy ! 
 

********** 
 

Rajd Rowerowy 
Dnia 23.06.2007r. odbędzie się Gminny Rajd Rowerowy. 
Organizatorami są: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
i Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku oraz Świetlica 
Środowiskowa "Słoneczko”. Realizacja rajdu przeprowadzona 
zostanie zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2007. 
Cele rajdu: 
- rozwój edukacji ekologicznej wśród dzieci i mieszkańców 

gminy 
- upowszechnianie zorganizowanych form turystyki 

i krajoznawstwa 
- popularyzacja walorów krajobrazowych Gminy Opatówek 
- uczestnictwo w aktywnych formach rekreacji i wypoczynku 
- promocja zdrowego stylu życia 
- realizacja systemu profilaktyki gminnej w odniesieniu do 

uzależnień
- wspieranie głównych czynników chroniących rodzinę

(kształtowanie więzi rodzinnej) 
- poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się

w różnych sytuacjach 
- wspomaganie rodzin w procesie wychowania dzieci 
Uczestnictwo: 
- w rajdzie może uczestniczyć każdy 
- dzieci do 10 roku życia biorą udział w rajdzie tylko pod 

opieką osoby dorosłej 
- dzieci i ich rodziny ze świetlicy środowiskowej 
Zgłoszenia: 
- uczestnicy mogą zgłaszać swój udział w Gminnym 

Ośrodku Kultury i Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" 
w Opatówku. 

Organizatorzy zapewniają:
- uczestnictwo w atrakcyjnych imprezach sportowo - 

rekreacyjnych 
- wspólny posiłek 
- świetna zabawę
Obowiązki uczestników: 
- przestrzeganie postanowień regulaminu 

- przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i przepisów 
o ochronie przyrody i zabytków 

- kulturalne zachowanie podczas rajdu 
Trasa rajdu - teren Gminy Opatówek 
Postanowienia końcowe: 
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. Organizatorzy nie 
odpowiadają za ewentualne straty poniesione przez 
uczestników w trakcie trwania rajdu. Uczestnicy biorą udział
w rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizator zastrzega 
sobie prawo ostatecznej interpretacji i dokonywania zmian 
w regulaminie rajdu. 
Start: 23.06.2007r., godz. 1000 
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku, ul. Kościelna 2 
Z turystycznym pozdrowieniem - Organizatorzy 
 

********** 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku organizuje w dniu 14-15 
lipca 2007 wycieczkę do Krakowa i okolic. Koszt ok. 165 zł.
Informacji udziela oraz zapisy i wpłaty przyjmuje GOK do dnia 
30 czerwca 2007 
 

********** 
 

Urząd Gminy w Opatówku przypomina o obowiązku wymiany 
książeczkowych dowodów osobistych na nowe dowody do 
końca 2007 roku. 
 

********** 
 

Urząd Gminy w Opatówku informuje, że na tablicy ogłoszeń na 
okres 21 dni został wywieszony wykaz mieszkań
przeznaczonych do sprzedaży przy ul. Św. Jana 4a 
w Opatówku. 
 

********** 
 

Urząd Gminy informuje, że na parkingu przy szkole 
podstawowej i gimnazjum w Opatówku umieszczony został
kontener do selektywnej zbiórki odpadów. Można w nim 
umieszczać szkło, makulaturę i plastiki. 
Uprzejmie prosimy wszystkich mieszkańców wrzucających 
butelki plastikowe o ich zgniatanie przed włożeniem do 
kontenerów. Pozwoli to na zebranie większej ilości butelek 
i zapobiegnie szybkiemu zapełnianiu się pojemników. 
 

********** 
 

Informacja ws. wycinki i przycinki drzew 
 
Właściciele nieruchomości mogą dokonać wycięcia drzew 
z zadrzewień ze swojej nieruchomości po uzyskaniu 
zezwolenia Wójta Gminy Opatówek. Za wydanie zezwolenia 
na usunięcie drzew z nieruchomości nie pobiera się opłaty 
skarbowej. Wniosek i informacje na ten temat można uzyskać
w Urzędzie Gminy pok. nr 3. Sam wniosek jest dostępny na 
stronie internetowej www.bip.opatowek.pl. Usuwanie drzew 
z nieruchomości może następować w ciągu całego roku. 
Zezwolenie nie jest wymagane na wycięcie drzew: 
owocowych, na plantacjach drzew i krzewów, których wiek nie 
przekracza 5 lat. Wycięcie drzew z lasu może nastąpić po 
uzyskaniu zezwolenia z Nadleśnictwa Kalisz z siedzibą w
Szałe. Wycinki drzew z zadrzewień na gruntach stanowiących 
mienie gminy można dokonać po uzyskaniu zezwolenia 
Starosty Kaliskiego. Przycinka gałęzi konarów drzew jest 
możliwe wyłącznie w okresie bezlistnym. Zasada ta nie 
dotyczy sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. 
W tym przypadku przycięcie gałęzi dokonane może być
niezwłocznie. 
 

********** 
 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku 
czynna będzie w okresie wakacji: 
pon. - pt. : 730 - 1800 
sob.        : 800 - 1300 
Godziny otwarcia filii biblioteki w czasie wakacji: 
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Filia w Rajsku - nieczynna w lipcu, w sierpniu czynna jak 
w ciągu roku. 
Filia w Tłokini Wielkiej - nieczynna od 9-20 lipca i 20-30 
sierpnia, w pozostałe dni czynna jak w ciągu roku. 
 

********** 
 

Terapia światłem BIOPTRON. Główne efekty terapii to: 
złagadzanie bólu (m.in. w reumatologii); szybsza regeneracja 
tkanek (gojenie ran). Terapia światłem BIOPTRON pozwala: 
polepszyć mikrokrążenie, zharmonizować procesy 
metaboliczne, wzmocnić system immunologiczny, stymulować
procesy regeneracji. Możliwość zabiegów w domu pacjenta. 
Tel. (0-62) 76-18-624, 693-868-624. 
 

********** 
 

FOLBUD Sp. z o.o. zaprasza do sklepu firmowego 
w Opatówku przy ul. Dziubińskiego 1a. 
Polecamy: art. spożywcze "sieci ARO", AGD, chemiczne, 
papiernicze i szkolne, kwiaty sztuczne, znicze i świece, art. 
opakowaniowe i foliowe. Sklep czynny: pon. - pt. w godz. 800 - 
1900, sob. w godz. 800 - 1600, niedz. w godz. 1000 - 1500.
Serdecznie zapraszamy ! 
 

********** 
 

Biuro Rachunkowe "PODATNIK" oferuje usługi w zakresie: 
księgi rachunkowe, księgi przychodów i rozchodów, ryczałt, 
ewidencja VAT, deklaracje PIT, VAT, CIT, VAT w rolnictwie, 
rozliczenia z Urzędem Skarbowym, rozliczenia ZUS - 
deklaracje. 
Siedziba biura: Opatówek, ul. Poniatowskiego 8. Tel. (0-62) 
76-18-170, 693-777-309 
Serdecznie zapraszam - Andrzej Bugajny. 
 

********** 
 

Poszukuję pracowników do obsługi maszyn stolarskich w 
przetwórni drewna. Szulec 9, Tel. 609-381-646. 
 

********** 
 

Poszukuję pracowników do rozbiórki domu przy ul. Łódzkiej 13 
w Opatówku. Tel. (0-62) 76-18-205. 
 

********** 
 

Sprzedam pilnie piec do centralnego ogrzewania (dobowy, 
wydajność ogrzewania 150 m2 powierzchni, stan bardzo 
dobry). Cena do uzgodnienia. Tel. 660-132-653 oraz (0-62) 
76-18-050 (po godz. 2000). 
 

********** 
 

Sprzedam las o pow. 62 arów we wsi Borów. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 504-685-750 (po godz. 2000). 
 

********** 
 

Sprzedam działkę o pow. 0,46 ha w Opatówku przy 
ul. Łódzkiej. Tel. (0-62) 761-90-69. 
 

********** 
 

Sprzedam tanio jasną meblościankę z witryną, całość lekkiej 
konstrukcji. Tel. (0-62) 76-19-061, 509-660-460. 
 

********** 
 

Usługi remontowo-wykończeniowe: szpachlowanie, malo-
wanie, zakładanie płytek, paneli i inne. Tel. 501-167-376. 
 

********** 
 

Wynajmę mieszkanie w Opatówku. Tel. 512-702-275. 
 

********** 
 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Opatówku informuje, że posiedzenia komisji w roku 2007 
odbywać się będą dnia 20 - tego każdego miesiąca. 

W przypadku wystąpienia dnia wolnego od pracy, posiedzenie 
komisji odbędzie się w poprzedzający piątek. 
Osoby dotknięte chorobą alkoholową i ich rodziny oraz 
wszyscy zainteresowani problemem uzależnienia mogą
zgłaszać się na posiedzenie komisji w godz. od 1630 do 1730 -
Urząd Gminy w Opatówku, sala posiedzeń I piętro. 
 

********** 
 

Osteoporoza to niebezpieczna choroba, powodująca ubytek 
wapnia z kości. W zaawansowanej postaci może powodować
uporczywe bóle kręgosłupa (głównie bóle pleców) oraz 
zwiększać podatność na złamania. Dlatego tak ważne jest 
przeprowadzenie badań pozwalających określić gęstość kości. 
Jest to tzw. badanie densytometryczne i jest ono całkowicie 
bezpieczne i bezbolesne. 
W związku z powyższym zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych na bezpłatne badanie gęstości kości. 
Badania prowadzone będą w Ośrodku Zdrowia w Opatówku, 
ul. Kościelna 13 w dniu 3 lipca 2007r. w godzinach od 900 do 
1700. Zapisy na badania przyjmowane są pod nr tel. (0-62) 
76-18-019 lub osobiście w rejestracji w Ośrodku Zdrowia. 
Po badaniu zapewniona jest bezpłatna konsultacja lekarska. 
 

********** 
 

Rada Gminy Opatówek uchwałą nr 35/07 z dnia 2 marca 2007 
roku przyjęła Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na 
Terenie Gminy Opatówek. Regulamin stanowi prawo 
miejscowe. Poniżej zostały zamieszczone niektóre jego 
postanowienia. 
 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na 
terenach nieruchomości i na terenach służących do użytku 
publicznego 

 
§ 3

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości 
i porządku przez: 
1) wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość urządzeń

służących do zbierania odpadów komunalnych oraz 
utrzymanie tych urządzeń i terenu wokół nich 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym;  

2) wyznaczenie lokalizacji urządzeń, o których mowa w pkt. 1, 
na terenie nieruchomości;  

3) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy budowa sieci 
kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie 
nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik 
bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową
oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania 
określone w przepisach odrębnych; przyłączenie 
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, 
jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową
oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w 
przepisach odrębnych; 

4) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów 
komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi 
w regulaminie: 
a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach 

bezodpływowych, 
b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości 

odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w 
sposób zgodny z regulaminem i przepisami odrębnymi; 

5) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym 
za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej 
służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy 
granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest 
obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym 
dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów 
samochodowych; 

2. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, na terenie 
budowy należy do wykonawcy robót budowlanych. 

3. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych należy do 
obowiązków przedsiębiorców użytkujących tereny służące 
komunikacji publicznej; błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia 
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uprzątnięte z przystanków komunikacyjnych oraz z dróg 
publicznych, należy gromadzić poza terenem przystanku 
komunikacyjnego w sposób nie utrudniający zatrzymywania się
pojazdów oraz wysiadania i wsiadania pasażerów. 

4. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach 
publicznych należą do zarządu drogi. Do zarządu drogi należy
także: 
1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych 

w urządzeniach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych 
urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym;  

2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości 
przyległych do drogi publicznej;  

3) uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera 
opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów 
samochodowych na takim chodniku.  

5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, 
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 
udostępnionej do użytku publicznego. 

6. Usunięcie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie 
po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń
systematycznie w miarę istniejących potrzeb.  

7. Błoto, śnieg i lód uprzątnięte z chodników wzdłuż nieruchomości 
należy pryzmować na chodniku przy krawędzi jezdni, 
z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji w 
sposób nie zagrażający istniejącej zieleni, i nie utrudniający ruchu 
pieszych i pojazdów. Inne zanieczyszczenia należy umieszczać w
stosownych urządzeniach służących do gromadzenia odpadów. 
Zmiotki z chodnika należy wrzucać do własnego pojemnika. 

 
§ 4

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest ponadto do: 
1. usuwania niezwłocznie z dachów i gzymsów śniegu, sopli 

i nawisów śniegu stwarzających zagrożenie dla przechodniów; 
2. likwidowania śliskości na chodnikach położonych wzdłuż

nieruchomości w okresie mrozów i opadów śnieżnych. Piasek 
z solą użyte do tego celu należy usunąć z chodnika niezwłocznie 
po ustaniu przyczyn ich zastosowania; 

3. usuwania chwastów z terenu nieruchomości powodujących jej 
zanieczyszczanie; 

4. utrzymania czystości i porządku na terenach niezabudowanych 
działek; 

5. usuwania z terenu nieruchomości zużytych lub nienadających się
do użytkowania pojazdów stanowiących odpad w rozumieniu 
przepisów o odpadach; 

6. usuwania niezwłocznie z terenu nieruchomości odpadów betonu 
lub gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, których nie 
wykorzystuje na potrzeby własne; 

7. usuwania ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów 
ogłoszeń, plakatów, napisów i rysunków itp. umieszczonych tam 
bez zachowania trybu przewidzianego odrębnymi przepisami 
prawa; 

8. utrzymanie w należytym stanie techniczno-porządkowym placów 
zabaw przeznaczonych do wspólnego użytku; 

9. dokonywania co najmniej raz w roku wymiany piasku 
w piaskownicach ogólnodostępnych dla dzieci , z tym że pierwsza 
wymiana dokonywana jest do końca kwietnia; 

10. utrzymywania ogrodzeń w należytym stanie technicznym 
i estetycznym. 

§ 5

Zabrania się w szczególności: 
1. umieszczania na drzewach plakatów, ogłoszeń, reklam i innych 

przedmiotów;  
2. niszczenia elewacji budynków, ogrodzeń i innych obiektów; 
3. zgarniania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na jezdnię

lub urządzone zieleńce. 
4. niszczenia zieleńcy. 

§ 6

Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może
odbywać się w miejscu wyznaczonym na terenie nieruchomości przez 
jej właściciela na utwardzonej powierzchni pod warunkiem, że nie 
spowoduje to przedostania się do gruntu i wód powstających ścieków 
oraz uciążliwości dla sąsiadów.  

§ 7

Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami mogą
odbywać się w miejscu wyznaczonym na terenie nieruchomości przez 

jej właściciela na utwardzonej powierzchni pod warunkiem, że nie 
spowoduje to przedostania się do gruntu i wód powstających ścieków 
oraz uciążliwości dla sąsiadów, a powstające odpady będą
gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
Rodzaje i minimalne pojemności urządzeń przeznaczonych do 
zbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

 
§ 8

1. Odpady komunalne stałe powinny być zbierane w zamkniętych 
i szczelnych:  
1) pojemnikach lub kontenerach, lub 
2) workach z tworzyw sztucznych lub materiałów 

biodegradowalnych, wyłącznie do tego celu 
przeznaczonych, lub 

3) koszach ulicznych. 
2. Urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny:  

1) zapewniać gwarancję bezpieczeństwa dla obsługi podczas 
ich opróżniania oraz dla osób zbierających odpady; 

2) zapewnić gwarancję długotrwałego użytkowania oraz 
dopasowania do urządzeń załadowczych pojazdów;  

3) spełniać wymagania Polskich Norm lub posiadać deklarację
zgodności wystawioną przez producenta, zgodnie 
z odrębnymi przepisami.  

3. Zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomowa 
oczyszczalnia ścieków bytowych muszą spełniać wymagania 
określone w odrębnych przepisach. 

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować
pojemność urządzeń do zbierania odpadów do liczby 
mieszkańców i cyklu wywozu.  

5. Przyjmuje się średnią masę odpadów komunalnych 
wytworzonych przez jednego statystycznego mieszkańca gminy 
w ciągu tygodnia w wysokości: 
1) 20 litrów - jako ilość podstawową;
2) 4 litrów - na każdą z osób w związku z nauką na terenie 

szkoły każdego typu lub korzystaniem z przedszkoli lub 
żłobków; 

3) 5 litrów -na każdą z osób zatrudnionych poza handlem 
i usługami; 

4) 10 litrów- na każdą z osób zatrudnionych w handlu 
i usługach; 

5) 20 litrów - na łóżko (lub miejsce) w innych obiektach 
użyteczności publicznej. 

6) 20 litrów - na każdą działkę dla ogródków działkowych 
w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku. 

6. Ilość nieczystości ciekłych odprowadzanych do zbiorników 
bezodpływowych ustala się na podstawie zużycia wody, 
określonego na podstawie wskazań wodomierza głównego, 
a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia 
wody, wynikające z odrębnych przepisów. 

7. Najmniejsza objętość urządzeń do zbierania odpadów 
komunalnych powinna odpowiadać iloczynowi liczby 
mieszkańców przez średnią ilość odpadów określoną w ust. 5 
Regulaminu.  

8. W zabudowie wielorodzinnej należy ustawić pojemniki o łącznej 
objętości, co najmniej 1100 litrów na każde 55 mieszkańców, 
odpowiadającej ilości, wyliczonej na podstawie ust 5, przy 
uwzględnieniu częstotliwości wywozu.  

9. Dozwolone jest wspólne korzystanie przez kilku właścicieli 
nieruchomości (sąsiadów) z jednego lub kilku pojemników 
ustawionych razem. Najmniejsza objętość pojemników w tym 
przypadku powinna odpowiadać iloczynowi liczby mieszkańców 
przez średnią ilość wytworzonych odpadów, określonych w ust. 5.  

10. Obowiązki i odpowiedzialność za wspólne korzystanie 
z pojemników ponoszone są przez właścicieli nieruchomości 
solidarnie.  

11. Urządzenia do zbierania odpadów komunalnych należy ustawiać
w granicach nieruchomości, w miejscach łatwo dostępnych 
zarówno dla użytkowników, jak i pracowników firmy wywozowej, 
na utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem 
się wody i błota, zgodnie z wymaganiami wynikającymi 
z przepisów odrębnych.  

12. Ustawienie pojemników lub kontenerów na stałe w pasie 
drogowym wymaga uzyskania przez właściciela nieruchomości 
zgody zarządcy drogi.  

13. Właściciele nieruchomości są zobowiązani utrzymywać
w czystości miejsca, w których ustawione są urządzenia do 
zbierania odpadów komunalnych.  
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14. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do natychmiastowego 
usunięcia zanieczyszczeń powstałych wokół urządzeń do 
zbierania odpadów komunalnych. 

15. Obowiązki określone w ust. 13 i 14 stosuje się odpowiednio do 
urządzeń przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych. 

16. Właściciele nieruchomości ponoszą koszty przygotowania 
i utrzymania miejsc ustawienia urządzeń do zbierania odpadów. 

17. Miejsca zbierania odpadów komunalnych powinny być
przygotowane zgodnie z odrębnymi przepisami. 

18. Właściciele nieruchomości są zobowiązani zapewnić
pracownikom firmy wywozowej dostęp do urządzeń do zbierania 
odpadów komunalnych w czasie ustalonym w umowie o odbiór 
odpadów, w sposób umożliwiający ich opróżnienie bez narażania 
na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów. 

19. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia 
dezynfekowania pojemników i kontenerów przeznaczonych do 
zbierania odpadów komunalnych co najmniej raz na kwartał
w okresie jesienno-zimowym oraz raz na miesiąc w okresie 
wiosenno-letnim.  

20. Do dezynfekcji urządzeń przeznaczonych do gromadzenia 
odpadów komunalnych należy używać środków dezynfekcyjnych 
dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

21. Obowiązki określone w ust. 18 dotyczą także dostępu do 
zbiorników bezodpływowych. 

 
§ 9

1. Zabrania się w szczególności: 
1) umieszczania śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu 

budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących 
i wybuchowych, a także odpadów z działalności 
gospodarczej, odpadów medycznych oraz weterynaryjnych 
w urządzeniach do zbierania odpadów komunalnych. 

2) spalania jakichkolwiek odpadów zarówno w urządzeniach 
przeznaczonych do ich gromadzenia, jak i na terenie 
otwartym. 

3) wybierania odpadów z urządzeń do zbierania odpadów.  
2. Zakaz spalania odpadów na terenie otwartym nie dotyczy takich 

odpadów jak drewno, papier, tektura, pozostałości roślinne o ile 
działania te nie powodują zakłóceń w korzystaniu 
z nieruchomości sąsiednich i są zgodne z powszechnie 
obowiązującymi przepisami. 

 
Zasady zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych 
i nieczystości ciekłych 

 
§ 15 

 
1. Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązku 

zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych powstających 
na terenach nieruchomości oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych są zobowiązani do zawierania umów z firmami 
wywozowymi na odbiór odpadów i nieczystości ciekłych, 
z uwzględnieniem średnich ilości stałych odpadów komunalnych 
oraz nieczystości ciekłych określonych odpowiednio w rozdziale 3 
§ 8 ust 5 i 6 regulaminu. 

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do udzielania firmom 
wywozowym informacji niezbędnych dla ustalenia treści umowy 
o odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych, w sposób zgodny z wymaganiami określonymi 
w niniejszym Regulaminie. 

3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przechowywania 
i okazywania osobom upoważnionym do kontroli aktualnej umowy 
zawartej z firmą wywozową oraz dowodów wpłaty za odbieranie 
odpadów komunalnych i wywóz nieczystości ciekłych. 

 
§ 18 

 
Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, 

a w szczególności: chodnikach, parkach, placach, przystankach, 
odpady komunalne powinny być zbierane w koszach przeznaczonych 
do tego celu. 

 
§ 19 

 
Organizator imprezy o charakterze publicznym zobowiązany 

jest do: 
1. wyposażenia miejsca, w którym się ona odbywa, w odpowiednią

ilość pojemników na odpady; 
2. zapewnienia odpowiedniej liczby toalet, przyjmując przelicznik: 

1 toaleta na 150 osób; 

3. uporządkowania terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy. 
 

Obowiązki właścicieli zwierząt domowych mające na celu 
ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego  

 
§ 27 

 
1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych 

są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi 
zwierzętami.  

2. Jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w
pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym powinno 
ono pozostawać pod stałym dozorem opiekuna. 

 
§ 28 

 
Zwierzęta domowe powinny być utrzymywane tak, aby: 

1. nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi 
oraz zwierząt;  

2. nie były uciążliwe dla innych osób;  
3. nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego.  
 

§ 29 
 

1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy: 
1) zgłoszenie w Urzędzie Gminy w Opatówku w Wydziale 

Finansowym obowiązku podatkowego, powstałego w wyniku 
posiadania psa, oraz wszelkich zmian związanych 
z obowiązkiem podatkowym, w terminie i na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach;  

2) wyposażenie psa w obrożę;
3) posiadanie otrzymanego w Urzędzie Gminy w Opatówku 

przy zgłaszaniu obowiązku podatkowego numeru 
ewidencyjnego psa; 

4) prowadzenie w miejscach publicznych psa na smyczy, a psa 
rasy uznawanej za agresywną lub psa w typie tej rasy - na 
smyczy i w kagańcu; 

5) posiadanie świadectw szczepienia psa przeciwko 
wściekliźnie; 

6) zabezpieczenie nieruchomości w taki sposób, aby zapobiec 
możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz 
umieszczenie w widocznym miejscu tabliczki ze stosownym 
ostrzeżeniem;  

7) usuwanie niezwłocznie odchodów i innych zanieczyszczeń
pozostawionych przez psy i inne zwierzęta domowe 
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, 
placach, parkingach, terenach zieleni; obowiązek ten nie 
dotyczy osób niewidomych korzystających z psów - 
przewodników; dopuszcza się umieszczanie psich 
odchodów w koszach ulicznych pod warunkiem, że odchody 
te są tak zabezpieczone, że nie spowodują zabrudzenia tych 
koszy, lub pozostawienie ich na terenach specjalnie 
wyznaczonych i oznakowanych.  

2. Zwolnienie psa ze smyczy bez kagańca jest dozwolone jedynie 
na terenie nieruchomości odpowiednio oznakowanej i ogrodzonej 
w sposób uniemożliwiający opuszczenie jej przez psa 
i zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich. 

3. Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga 
zezwolenia Wójta Gminy Opatówek.  

4. Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub 
użytkowych zobowiązani są uniemożliwić wydostanie się ich 
z pomieszczenia.  

5. Zwierzęta egzotyczne, pozostawione bez opieki, będą oddawane 
do ogrodów zoologicznych.  

6. Zwierzęta, w tym również zwierzęta ranne, pozostawione bez 
dozoru w miejscach publicznych traktowane będą jako 
bezdomne, i będą wyłapywane oraz doprowadzane do 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.  

7. Dokarmianie ptaków i zwierząt może odbywać się w miejscach 
i w obiektach ku temu przeznaczonych i za zgodą zarządcy 
nieruchomości.  

8. Szczepienia ochronne zwierząt określają odrębne przepisy.  
9. Zasady przewożenia zwierząt środkami komunikacji zbiorowej 

określają odrębne przepisy.  
10. Padłe na terenie gminy psy i inne zwierzęta domowe powinny być

zebrane przez specjalistyczne firmy i przekazane do punktów 
utylizacji padłych zwierząt. 
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§ 30 
 

Zabrania się:
1. wprowadzania psów i innych zwierząt domowych bez zgody 

właściciela do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem 
obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak schroniska, lecznice, 
wystawy itp.; nie dotyczy osób niewidomych, korzystających 
z pomocy psów przewodników;  

2. wprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na teren placów 
gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk, boisk 
szkolnych i ogródków przedszkolnych;  

3. utrzymywania zwierząt domowych w mieszkaniach budynków 
wielorodzinnych w ilościach stwarzających uciążliwość dla 
zamieszkujących w nich ludzi, w szczególności prowadzenia 
hodowli i chowu psów, kotów i ptaków.  

 
Pełna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej 
www.bip.opatowek.pl 
 

********** 
 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 
 

Wójt Gminy Opatówek 
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko: 

 
Dyrektora Gimnazjum w Opatówku 
 
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia 

następujące wymagania:
1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym; 
2) ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada 

przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole; 

3) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe 
z zakresu zarządzania, albo kurs kwalifikacyjny 
z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie 
z przepisami w sprawie placówek doskonalenia 
nauczycieli; 

4) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy 
pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub 
pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku 
nauczyciela akademickiego; 

5) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed 
powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co 
najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub 
placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego 
- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech 
lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko 
dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu 
zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku 
bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na 
stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę
dorobku zawodowego; 

6) posiada zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy 
na stanowisku kierowniczym; 

7) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w 
art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674), 
oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie 
dyscyplinarne; 

8) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie 
oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie 
karne; 

9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji 
kierowniczych związanych z dysponowaniem 
środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 
pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 
144, z późn. zm.); 

 
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny 

zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz 
z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły; 

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, 
zawierający w szczególności informację o stażu pracy 
pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu
pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela 
akademickiego; 

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub 
dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające 
posiadanie wymaganego wykształcenia; 

4) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów 
podyplomowych z zakresu zarządzania albo 
zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z 
zakresu zarządzania oświatą;

5) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko 
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, 
w poszczególnych typach szkół i placówek; 

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym; 

7) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą
dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 
dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. 
z 2006 r. Nr 97, poz. 674), oraz nie toczy się
przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany za 
przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się
przeciwko niemu postępowanie karne; 

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem 
pełnienia funkcji kierowniczych związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym 
mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 
2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 
144 z późn. zm.); 

10) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 
i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora. 

 
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach 

z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na 
stanowisko dyrektora Gimnazjum w Opatówku” w
terminie do 12 lipca 2007r. do godz. 15.00 w sekretariacie 
Urzędu Gminy Opatówek pok.15 pl. Wolności 14. 

 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez 
Wójta Gminy Opatówek 
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania 
konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni 
indywidualnie. 
 
******************************************* 

 
Urząd Gminy w Opatówku, 
Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek 
 
tel. (0-62) 76-18-453, 76-18-454, faks (0-62) 76-18-017 
 
strona internetowa: www.opatowek.pl 
e-mail: gmina@opatowek.pl 
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