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UROCZYSTA SESJA RADY GMINY 
 

Dnia 7 grudnia 2007 r. odbyło się posiedzenie 
wspólne komisji Rady Gminy poświęcone w głównej 
mierze zagadnieniom związanym z projektem budżetu 
na 2008 rok, a 28 grudnia odbyła się sesja Rady Gminy 
Opatówek, na której głównym punktem porządku obrad 
było przyjęcie uchwały w tej sprawie. 
Wójt Gminy przed omówieniem założeń do budżetu, 
przedstawił radnym opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o projekcie budżetu gminy Opatówek 
oraz opinię n.t. prawidłowości prognozy kwoty długu. 
Następnie Wójt szczegółowo omówił zapisy zawarte 
w projekcie budżetu po stronie dochodów i wydatków, 
które zaplanowano w kwotach: dochody - 22 150 378 zł,
wydatki - 21 657 430 zł. Projekt budżetu Gminy 
Opatówek na 2008 rok zawarty w Uchwale Nr 84/07 
został przyjęty przez radnych jednogłośnie. 
Podczas obrad radni przyjęli również następujące 
uchwały: 

- w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy 
Opatówek na 2007 rok (gdzie zawarto ostatnie 
korekty w dochodach i wydatkach tegorocznego 
budżetu); 

- w sprawie ustalenia wykazu wydatków 
niewygasających z końcem roku budżetowego 2007 
oraz określenia ostatecznego terminu dokonania 
tych wydatków; 

- w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek 
prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej 
dla Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę
Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku 
(kontynuacja porozumienia zawartego ze 
Starostwem Kaliskim w sprawie przekazania 
opatóweckiej bibliotece zadań i środków 
finansowych na te zadania); 

- w sprawie przyjęcia do realizacji na 2008 rok 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - 
programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii 
Integracji i Polityki Społecznej; 
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- w sprawie przyjęcia do realizacji na 2008 rok 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych - programu wchodzącego 
w skład Gminnej Strategii Integracji i Polityki 
Społecznej; 

- w sprawie regulaminu przyznawania oraz wypłaty 
dodatków: mieszkaniowego, za wysługę lat, 
funkcyjnego, motywacyjnego, za pracę w trudnych 
i uciążliwych warunkach, wynagradzania za godziny 
ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych 
oraz przyznawania nagród za osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze w roku 2008 
nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu 
i szkołach prowadzonych przez Gminę Opatówek 
(poszerzono wykaz stanowisk uprawnionych do 
otrzymywania dodatku funkcyjnego o stanowisko 
wychowawcy w przedszkolach oraz 
uszczegółowiono zasady wypłaty za godziny 
ponadwymiarowe przypadające w Dzień Edukacji 
Narodowej oraz w dniach rekolekcji); 

- w sprawie przeznaczenia środków finansowych na 
pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkola 
prowadzonych przez Gminę Opatówek oraz 
przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami 
(obowiązek wyodrębnienia takiego funduszu został
wprowadzony nowelizacją Karty Nauczyciela); 

- w sprawie zwolnienia z obowiązku wniesienia opłaty 
za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 
w 2008 roku (z opłaty tej zwolniono osoby 
bezrobotne, a intencją wywołania tej uchwały było
zachęcenie do podejmowania przez te osoby 
własnej działalności gospodarczej). 

 

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

BUDŻET GMINY NA 2008 ROK 
 

28 grudnia odbyła się ostatnia i można by 
powiedzieć, że najważniejsza sesja 2007 r., podczas 
której uchwalono projekt budżetu na 2008 r. 
Projekt został przedstawiony Radzie Gminy do dnia 15 
listopada 2007 r. zgodnie z obowiązującym prawem; 
ciekawostką jest to, że jako jedyna gmina w powiecie 
kaliskim wywiązaliśmy się z tego obowiązku 
w obligatoryjnym terminie. 
Komisja Budżetu, Finansów, Założeń i Planów 
Gospodarczych oraz Porządku Publicznego pozytywnie 
zaopiniowała projekt w trakcie kilku burzliwych 
konsultacji. Projekt również został przedstawiony 
pozostałym komisjom. 
W roku 2008 planuje się dochody w wysokości 
22 150 378 zł oraz wydatki w wysokości 21 657 430 zł
w tym wydatki majątkowe w wysokości 1 902 000 zł.

Kwota wydatków majątkowych została
zaplanowana z wielką ostrożnością i dzisiaj już można 
powiedzieć, że ulegnie ona zmianie w ciągu roku. Tezę
swoją chciałbym oprzeć na budżecie zeszłorocznym, 
w którym dochody były planowane na kwotę 21 884 574 
zł a wydatki na poziomie 22 162 574 zł, w tym wydatki 
majątkowe 2 435 000 zł, natomiast budżet został
zrealizowany z nadwyżką, tzn. dochody wzrosły do 
wysokości 23 344 084 zł, natomiast wydatki do poziomu 
24 072 163 zł, w tym wydatki majątkowe wzrosły do 
kwoty 3 452 867 zł.

Budżet w ciągu roku ulega kilku a nawet 
kilkunastu zmianom, projekt jest pewnego rodzaju 

kompromisem - jak twierdzą niektórzy - sytuacją, którą
każdy potrafi zaakceptować, ale nikt do końca nie jest 
zadowolony. Jako przewodniczący Komisji Budżetowej, 
mając na uwadze rozsądne długoterminowe planowanie 
Wójta oraz prognozę długu na lata 2008 - 2011 uważam, 
że jest to dobry budżet, zmierzający do oddłużenia 
Gminy-naszej małej ojczyzny, co w naszym przypadku 
jest rzeczą najważniejszą.
Paweł Bąkowski 
 

Trzy dni przed zakończeniem roku 2007, który 
przeszedł już do historii, Rada Gminy na XVII sesji 
przyjęła Uchwałę Nr 84/07 w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy na rok 2008 ustalając w niej określone 
wielkości dochodów, wydatków, zobowiązań i nakładów 
inwestycyjnych. 
Dokument uwzględnia zarówno aktualną sytuację gminy 
jaki i realia stojące przed gminą w roku bieżącym. 
Wskazuje także konkretną osobę odpowiedzialną za 
jego realizację.

Czy przyjęty na 2008 rok budżet 
usatysfakcjonuje każdego mieszkańca naszej gminy? 
Spróbujmy zatem przedstawić podstawowe dane ujęte 
w tym budżecie. Ustalając w nim wielkości planowanych 
dochodów na poziomie 22 150 378 zł, a wydatków na 
poziomie 21 657 450 zł, ustalono także nadwyżkę
budżetową w wysokości 492 948 zł. Jest to pierwsza 
nadwyżka planowana w budżecie Gminy od kilku lat. 
W latach poprzednich budżety gminy zamykały się
bowiem deficytem w granicach 1,5 mln zł w skali roku. 

Rok 2008 to kolejny rok spłaty wcześniej 
zaciągniętych przez gminę kredytów. Rata kredytu 
wymaganego do spłacenia w roku bieżącym wyniesie 
około 3 mln zł. Będzie to najwyższa rata kredytu 
spłacanego przez gminę w ostatnich latach (stanowi ona 
około 13% kwoty dochodów planowanych). 
W roku bieżącym gmina planuje zaciągnąć kredyt 
długoterminowy w wysokości zaledwie 2 mln zł.
W wyniku tych działań łączne zobowiązania gminy 
w roku 2008 zmniejszą się do kwoty poniżej 8 mln zł,
a wskaźnik tzw. zadłużenia gminy ulegnie obniżeniu 
z około 40% do 35%. Wydaje się, iż w latach 2008 - 
2009 dalsza systematyczna analiza wskaźników 
zadłużenia gminy należeć będzie do ważniejszych 
zadań władz samorządowych. 

Mamy świadomość, że przeciętny mieszkaniec 
gminy ocenę każdego budżetu dokonuje poprzez 
pryzmat wielkości planowanych nakładów na inwestycje 
i zadania rzeczowe ujęte w tych budżetach. Trudno 
jednak nie podkreślić ścisłej współzależności 
planowanych efektów od dobrej i pełnej analizy sytuacji, 
w jakich każdy budżet jest tworzony. Z tych względów 
nakłady inwestycyjne na rok bieżący zaplanowano 
w wysokości 1 902 000 złotych. W ramach tej kwoty 
planuje się wykonanie: 
- zakończenie budowy sali sportowej przy szkole 

podstawowej w Chełmcach 
- zakupu sprzętu i urządzeń oświetlenia ulicznego 

i drogowego oraz wniesienie wkładów do Spółki 
Oświetlenie Uliczne i Drogowe 

- kontynuację przebudowy i budowy dróg i chodników 
(m.in. ul. Ludowej i dróg wewnętrznych na osiedlu 
Kościuszki w Opatówku, drogi w Michałowie 
Trzecim, Szulec-Borów, Cienia Druga-Porwity) 
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- niezbędne prace remontowe w placówkach 
oświatowych, w budynkach komunalnych oraz 
w innych jednostkach organizacyjnych 

Pokazując podstawowe dane ujęte w budżecie gminy na 
2008 rok stwarzamy szanse oceny tego dokumentu 
przez społeczność lokalną. Biorąc pod uwagę pewne 
trudności w realizacji każdego budżetu, nie można - 
w odniesieniu do roku 2008 - nie brać pod uwagę także
okoliczności bieżących jego korekt wynikających ze 
wzrostu dochodów własnych, otrzymanych dodatkowych 
dotacji lub subwencji oraz pozyskania dodatkowych 
środków i funduszy z innych źródeł.
Stanisław Kuś

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

OSP W OPATÓWKU 
 

W sobotę 19 stycznia 2008r. odbyło się
zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
Stowarzyszenia Ochotnicza Straż
Pożarna w Opatówku za rok 2007. 
W zebraniu uczestniczyło 49 strażaków 
oraz zaproszeni goście: 

- poseł na Sejm RP - Adam Rogacki 
- senator RP - Piotr kaleta 
- Przewodniczący Rady Gminy Opatówek- 

dh Andrzej Michalski 
- Wójt Gminy Opatówek - dh Sebastian Wardęcki 
- Sekretarz Gminy Opatówek - dh Krzysztof Dziedzic 
- radni gminy Opatówek - Stanisław Kuś, dh Paweł

Bąkowski, Wojciech Pokojowy, Jarosław Gadera, 
Ryszard Gonera. 

Zebranie prowadził dh Mariusz Małoburski. 
Podsumowano działalność OSP Opatówek 

w 2007 roku, a sprawozdanie z działalności, w imieniu 
Zarządu, przedstawił Prezes OSP - dh Krzysztof 
Karolewski. Podkreślił, że w minionym roku strażacy 
bardzo czynnie i z zaangażowaniem uczestniczyli 
w licznych pracach i imprezach organizowanych na 
terenie naszej gminy. Były to: prace gospodarcze, 
festyny, dożynki, uroczystości rocznicowe, uroczystości 
kościelne, szkolenia młodzieżowych drużyn. W okresie 
letnim organizowano pikniki strażackie na łące przy 
stawie - z okazji wianków świętojańskich oraz Turnieju 
Piłki Nożnej, w którym uczestniczyło 8 trzyosobowych 
drużyn. Zwycięzcą była drużyna OSP Opatówek, 
a nagrodą były puchary i dyplomy ufundowane przez 
Wójta Gminy - współorganizatora pikniku. W organizację
pikników włączyły się panie z Koła Gospodyń Wiejskich, 
wędkarze, a całość koordynował Sekretarz Gminy 
Opatówek dh Krzysztof Dziedzic. 

Największą imprezą strażacką w minionym roku 
były obchody 125-lecia ochotniczego pożarnictwa 
w Opatówku, na której uhonorowano Ochotniczą Straż
Pożarną w Opatówku odznaką Zasłużony dla 
Województwa Wielkopolskiego. Odznaczenia dokonał
ówczesny Wicemarszałek Sejmiku Wielkopolskiego 
p. Józef Racki. 

Działalność ratowniczo-gaśniczą jednostki OSP 
w okresie sprawozdawczym szczegółowo omówił
i przedstawił wszystkie wyjazdy do akcji dh Mariusz 
Małoburski - Naczelnik OSP Opatówek. W roku 2007 
strażacy uczestniczyli w 49 akcjach ratowniczo-
gaśniczych. Były to: pożary, wypadki i kolizje drogowe, 
usuwanie skutków wichur, a także częsta pomoc 

w uwalnianiu ptactwa i zwierząt domowych. Naczelnik 
podkreślił, że ważnym tematem, który wymaga 
rozwiązania są bieżące szkolenia strażaków 
uprawniające ich do udziału w akcjach ratowniczych. 
Program szkolenia w ubiegłych latach był realizowany 
przez PSP w Kaliszu. Obecnie, jak wyjaśnił zebranym 
Komendant Oddziału Gminnego ZOSP dh Stanisław 
Baran, takich szkoleń nie prowadzi PSP. 

Oczkiem w głowie strażaków z Opatówka są
samochody gaśnicze. W użytkowaniu OSP są dwa 
pojazdy pożarnicze: Star 244 - rok prod. 1979, 
Volkswagen LT35 - rok prod. 1978. Strażacy obawiają
się, że 30-letnie samochody mogą kiedyś zawieść i nie 
wyjechać z garażu do akcji. Wymiana pojazdów na 
nowocześniejsze znacznie przekracza możliwości 
finansowe samej OSP i bez pomocy innych instytucji nie 
prędko uda się zmienić tę sytuację.

Zebranie przyjęło sprawozdanie finansowe 
przedstawione przez skarbnika OSP dh Piotra 
Wardęckiego oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - 
odczytane przez dh Andrzeja Michalskiego. Przyjęto 
również przedstawiony przez dh Krzysztofa 
Karolewskiego plan pracy na rok 2008. 

Na zakończenie zebrania Wójt Gminy Sebastian 
Wardęcki podziękował strażakom za pracę na rzecz 
społeczności gminy Opatówek. Wiele ciepłych słów 
usłyszeli strażacy od posła Adama Rogackiego 
i senatora Piotra Kalety. Odczytano zebranym również
list gratulacyjny przysłany przez nieobecnego na sali 
posła Leszka Aleksandrzaka. 

Po zakończonych obradach, wszyscy zasiedli do 
stołów zastawionych przez Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z Opatówka. 
 

Naczelnik OSP dh Mariusz Małoburski 
Prezes OSP dh Krzysztof Karolewski 
 

*************************************** 
PODATEK OD ŚRODKÓW 

TRANSPORTOWYCH 
 

Urząd Gminy w Opatówku przypomina 
właścicielom i współwłaścicielom środków 
transportowych o ustawowym obowiązku składania do 
dnia 15 lutego br rocznych deklaracji na podatek od 
środków transportowych na rok 2008. Druki deklaracji 
wraz z załącznikiem dostępne są w Urzędzie Gminy, 
pokój nr 18 (II piętro) oraz na stronie internetowej: 
www.bip.opatowek.pl 

W związku z nowelizacją ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych samochody ciężarowe 
o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3500kg 
nie podlegają podatkowi od środków transportowych 
na 2008 rok i ich właściciele nie składają deklaracji 
na w/w podatek. 

Jednocześnie przypomina się, że I rata 2008 
roku płatna jest do dnia 15 lutego 2008 r. Wpłaty można 
dokonać w kasie urzędu w godz. 800 - 1400 lub na konto: 
BS Ziemi Kaliskiej O/Opatówek nr 43 8404 0006 2004 
0014 4964 0001.
*************************************** 

FERIE ZIMOWE 2008 
 

BIBLIOTEKI 
 

Biblioteki publiczne na terenie gminy Opatówek 
zapraszają najmłodszych czytelników na czytanie bajek, 
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rozwiązywanie zagadek i krzyżówek literackich oraz gry 
i zabawy. 
Filia biblioteczna w Rajsku - 30 stycznia (godz. 900 -
1100) i 1 lutego (godz. 1100 - 1300)
Filia Biblioteczna w Tłokini Wielkiej - we wtorki i czwartki 
w godz. 1100 - 1300 
Biblioteka w Opatówku - w środy w godz. 1000 - 1200 
(o ile nie rozpocznie się remont biblioteki) 
W czasie ferii zimowych biblioteki pracują normalnie. 
Zapraszamy czytelników do: 
- biblioteki w Opatówku od poniedziałku do piątku 

w godzinach 830 do 1600, w soboty od 800 do 1300 
(jeżeli nie rozpocznie się remont). 

- filii w Rajsku - poniedziałki (1030 - 1830), środy i 
czwartki (800 - 1500), piątki 1045 do 1445 (od 6 do 8 
lutego biblioteka nieczynna z powodu urlopu 
bibliotekarki). 

- filii w Tłokini Wielkiej - poniedziałki (1200 - 1800), 
wtorki i czwartki (1045 - 1445), środy (1100 - 1700). 

 
********** 

 
GMINNY OŚRODEK KULTURY 
 

Gminny Ośrodek Kultury czynny jest w okresie ferii 
zimowych normalnie, tj. w godz.: 
- poniedziałek: 800 - 1200 oraz 1600 - 2000 
- wtorek: 800 - 1100 oraz 1330- 2030 
- środa: 800 - 1200 oraz 1600 - 2030 
- czwartek: 800 - 1200 oraz 1700 - 2100

- piątek: 800 - 1200 oraz 1700 - 2000

- sobota: 830 - 1200 

********** 
 

GOPS 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku 
informuje, że w dniu 9 lutego 2008 r. (sobota) w sali 
OSP w Cieni Drugiej o godz. 1000 odbędzie się Turniej 
Tenisa Stołowego p.h. "Żyj zdrowo i sportowo". 
Zawodnicy zgłoszeni przez jednostki OSP z terenu 
naszej gminy rywalizować będą o Puchar Wójta Gminy 
Opatówek. Wszystkich chętnych zapraszamy do 
kibicowania uczestnikom rozgrywek. 
W okresie ferii zimowych świetlica środowiskowa 
z elementami socjoterapii "Słoneczko" będzie czynna 
w godz. 1100 - 1500. Dzieci chętne do uczestnictwa 
w zajęciach świetlicy należy uzgodnić z kierownikiem 
świetlicy p. Ewą Brandebura. 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 
 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach 
zaprasza na zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie 
trwania ferii zimowych 2008r.: 
- poniedziałek - 28 stycznia: zajęcia plastyczno-

muzyczne, gry i zabawy, tenis stołowy 
- wtorek - 29 stycznia: zajęcia plastyczne, gry 

i zabawy, zajęcia koła dziennikarskiego, 
informatyczne 

- środa - 30 stycznia 2008: gry i zabawy, tenis 
stołowy, zajęcia z języka angielskiego 

- czwartek - 31 stycznia: piłka siatkowa, tenis stołowy 

- piątek - 1 lutego: zajęcia plastyczno-muzyczne, 
zajęcia informatyczne 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W CIENI DRUGIEJ 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieni Drugiej uprzejmie 
informuje, że w okresie ferii zimowych organizowane 
będą następujące zajęcia dla dzieci: 
- 28 stycznia - 1000 - 1200: tenis stołowy- rozgrywki 

w grupach wiekowych 
- 30 stycznia - 1000 - 1300: wyjazd na zajęcia w hali 

sportowej w Opatówku; gry i zabawy ruchowe 
wspólnie z uczniami szkoły podstawowej 
w Sierzchowie 

- 31 stycznia - 1000 - 1200: spotkanie Klubu Młodego 
Europejczyka 

- 1 lutego - 1000 - 1200: rozgrywki w scrabble 
 

********** 
 

GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 

- 28 stycznia - 1000: zajęcia komputerowe 
- 28 stycznia - 1000: spotkanie koła turystyczno - 

geograficznego 
- 29 stycznia - 900 - 1100: warsztaty dziennikarskie 
- 29 stycznia - 900 - 1200: zajęcia sportowe 
- 30 stycznia - 900 - 1100: kawiarenka internetowa 
- 31 stycznia - 900 - 1200: gminny turniej piłki nożnej 
- 1 lutego - 900 - 1100: spotkanie Klubu Europejskiego 
- 4 lutego - 900 - 1200: turniej klas I ( piłka nożna ) 
- 5 lutego - 1000 - 1400: turniej piłkarski klas II i III 
- 7 lutego - 800 - 1800: wyjazd na basen do Leszna 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA OPATÓWEK 
 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Opatówku informuje, że
w okresie ferii zimowych nauczyciele przeprowadzą
następujące zajęcia i imprezy: 
- 28 stycznia (poniedziałek) 

Bal Karnawałowy dla kl. 0; wyjazd do kina (klasy VI) 
- 29 stycznia (wtorek) 

zajęcia w pracowni komputerowej kl. I-III 
- 30 stycznia (środa) 

otwarta zbiórka ZHP; 
rozgrywki sportowe w piłkę siatkową i tenisa 
stołowego kl. IV -VI 

- 31 stycznia (czwartek) 
wyjazd na basen (dla chętnych) 

- 4 lutego (poniedziałek) 
"Zdrowe i wesołe ferie” - zajęcia otwarte SK PCK 
(prosimy o przyniesienie nożyczek, kleju, papieru 
kolorowego, kredek) 

- 5 lutego (wtorek) 
zajęcia sportowe dla uczniów kl. I-III na sali 
gimnastycznej lub na świeżym powietrzu 

- 6 lutego (środa) 
składanki z papieru - origami (prosimy 
o przyniesienie kolorowych kartek z bloku i małych 
karteczek w kształcie kwadratu); 
rozgrywki w koszykówkę - dziewczęta 
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- 7 lutego (czwartek) 
świetlica - rozgrywki w piłkarzyki, gry i zabawy 
ruchowe w sali gimnastycznej 

- 9 lutego (sobota) 
Turniej strażacki w Cieni II OSP; udział biorą chętne 
dzieci pod opieką rodziców 

 
********** 

 
FERIE 2008 - ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 

- 28 stycznia (poniedziałek) 
godz. 900 - 1000 "Z Komputerem na Ty" - zajęcia 
w pracowni informatycznej 
przygotowanie do spr. po S.P. "Wyścig 
z równaniem" 

- 29 stycznia (wtorek) 
godz. 1000 - 1200 - zajęcia teatralne "W krainie 
czarów"; 
godz. 900 - 1200 wycieczka do kina 

- 30 stycznia (środa) 
godz. 1000 - 1200 Zajęcia Klubu Europejskiego 
(poszukiwanie informacji w Internecie); turniej gier 
towarzyskich kl. I-III; Igraszki z językiem polskim; 
godz. 800 - 1100 wyjazd na basen; 
godz. 1000 - 1200 w bibliotece na wesoło: gry 
i zabawy, zagadki literackie, czytanie bajek, 
rozwiązywanie krzyżówek literackich 
godz. 900 - 1300 zastosowanie komputera do 
produkcji muzyki 

- 31 stycznia (czwartek) 
godz. 900 Turniej Piłki nożnej w Opatówku 
godz. 1100 - 1300 - w bibliotece na wesoło: gry 
i zabawy, zagadki literackie, czytanie bajek, 
rozwiązywanie krzyżówek literackich 

- 1 lutego (piątek) 
godz. 900 - 1300 zajęcia sportowe w sali 
gimnastycznej 
godz. 1000 - 1200 zabawy z j. angielskim, 
j. niemieckim 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W SIERZCHOWIE 
 

- 30 stycznia "Bawmy się wesoło" - wyjazd na zajęcia 
do Hali Sportowej w Opatówku 

- 1 lutego spotkanie z Internetem - zajęcia w szkole 
- 7 lutego wyjazd do kina 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁW TŁOKINI WIELKIEJ 

- 28 stycznia (poniedziałek) 
godz.1000 - 1200 warsztaty fotograficzne - uczniowie 
gimnazjum 

- 29 stycznia (wtorek) 
godz.1000 - 1200 zajęcia plastyczno- muzyczne i gry 
dydaktyczne - uczniowie 0 - III szkoły podstawowej 
godz.1600 - 2000 dyskoteka dla uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum 

- 30 stycznia (środa) 
godz. 1000 - 1200 Zaproszenie do fizyki - uczniowie 
szkoły podstawowej 
godz. 900 - 1200 Klub Europejczyka - uczniowie 
szkoły podstawowej i gimnazjum 

- 31 stycznia (czwartek) 
godz. 1100 - 1230 Akademia Przedsiębiorczości 

- 5 lutego (wtorek) 
godz. 1000 - 1200 nauka tańca towarzyskiego - 
uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum 

 

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

REGULAMIN PRZYZNAWANIA 
STYPENDIÓW 

 
Zarządzenie nr 2/2008 

Wójta Gminy Opatówek 
z dnia 11 stycznia 2008 

 

w sprawie regulaminu przyznawania stypendium z 
Funduszu Stypendialnego Gminy Opatówek 

 

Na podstawie § 2 pkt 1) uwały nr103/99 Rady Gminy 
Opatówek z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia 
Funduszu Stypendialnego Rady ( zm. Uchwała Rady 
Gminy nr 44/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r., Uchwała
Rady Gminy nr 79/07 z dnia 27 listopada 2007 r.) 
zarządzam co następuje: 

§ 1
Wydaję Regulamin przyznawania stypendium Gminy 
Opatówek, określający kryteria, warunki i procedurę
przyznawania stypendiów z Funduszu Stypendialnego 
Gminy Opatówek, w brzmieniu stanowiącym załącznik 
do Zarządzenia. 

§ 2
Tracą moc: 
1. Uchwała nr 40/00 Zarządu Gminy Opatówek z dnia 

23 maja 2000 roku w sprawie uchwalenia 
regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki 
w nauce dla uczniów i studentów - mieszkańców na 
stałe zameldowanych w gminie Opatówek. 

2. Uchwała nr 98/02 Zarządu Gminy Opatówek z dnia 
20 marca 2002 roku zmieniająca Uchwałę nr 40/00 
Zarządu Gminy Opatówek z dnia 23 maja 2000 roku 
w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania 
stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów 
i studentów - mieszkańców na stałe zameldowanych 
w gminie Opatówek. 

3. Zarządzenie nr 5/2003 Wójta Gminy Opatówek 
z dnia 5 lutego 2003 roku zmieniająca uchwałę nr 
40/00 Zarządu z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu przyznawania stypendiów za 
wyniki w nauce dla uczniów i studentów - 
mieszkańców na stałe zameldowanych w gminie 
Opatówek. 

4. Zarządzenie nr 22/2003 Wójta Gminy Opatówek 
z dnia 20 maja 2003 r. zmieniające uchwałę nr 40/00 
Zarządu z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu przyznawania stypendiów za 
wyniki w nauce dla uczniów i studentów - 
mieszkańców na stałe zameldowanych w gminie 
Opatówek. 

5. Zarządzenie nr 1/2004 Wójta Gminy Opatówek 
z dnia 6 stycznia 2004 r. zmieniające uchwałę nr 
40/00 Zarządu z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu przyznawania stypendiów za 
wyniki w nauce dla uczniów i studentów - 
mieszkańców na stałe zameldowanych w gminie 
Opatówek. 
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6. Zarządzenie nr 12/2006 Wójta Gminy Opatówek 
z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniające uchwałę nr 
40/00 Zarządu z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu przyznawania stypendiów za 
wyniki w nauce dla uczniów i studentów - 
mieszkańców na stałe zameldowanych w gminie 
Opatówek. 

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Wójt Gminy Opatówek 
/-/ Sebastian Wardęcki 
 

Załącznik 
do Zarządzenia Nr 2/2008 
Wójta Gminy Opatówek 
z dnia 11 stycznia 2008 

 
REGULAMIN 

PRZYZNAWANIA STYPENDIUM 
Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO 

GMINY OPATÓWEK 
 

§ 1

O stypendia mogą ubiegać się osoby kształcące się
w publicznych placówkach oświatowych i będące: 
1. Uczniami gimnazjów, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Opatówek. 
2. Uczniami szkół ponadgimnazjalnych, na stałe

zameldowanymi na terenie Gminy Opatówek. 
3. Studentami szkół wyższych, na stałe

zameldowanymi na terenie Gminy Opatówek i nie 
ukończyły 26 lat. O stypendia nie mogą ubiegać się
studenci studiów doktoranckich, podyplomowych 
oraz drugiego kierunku studiów. 

 

§ 2

Ustala się następujące kryteria przyznawania 
stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych:
1. Laureaci bądź finaliści konkursów 

międzynarodowych i ogólnopolskich. 
2. Laureaci bądź finaliści konkursów i olimpiad 

przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim. 
3. Laureaci konkursów szczebla rejonowego, 

powiatowego. Za laureata uważa się osobę, która 
zajęła I miejsce na danym etapie, jak również i tę,
która zakwalifikowała się do udziału na wyższym 
szczeblu tego konkursu. 

4. Młodzież osiągająca szczególnie wysokie wyniki 
w nauce, z minimum dobrą oceną z zachowania i ze 
średnią z przedmiotów obowiązkowych: 
a) dla ucznia gimnazjum - minimum 5,40 
b) dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej - 

minimum 5,00.
5. Warunkiem niezbędnym do otrzymania stypendium, 

przez uczniów wymienionych w punktach 1-3 § 2, 
jest poziom wiedzy ogólnej z przedmiotów na ocenę
minimum dobrą i minimum dobra ocena 
z zachowania. 

 

§ 3

Ustala się następujące kryteria przydziału stypendiów 
dla studentów:
Średnia ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń,
w danym semestrze, nie niższa niż 4,50.

§ 4

Wysokość stypendiów na rok szkolny i akademicki 
określa każdorazowo Wójt Gminy po uchwaleniu 
corocznej wysokości funduszu stypendialnego 
w budżecie Gminy. 
 

§ 5

Wnioski o przyznanie stypendiów składać mogą:
1. W przypadku uczniów gimnazjów i szkół

ponadgimnazjalnych: 
- dyrekcje szkół,
- rady pedagogiczne bądź rady szkół,
- rodzice lub prawni opiekunowie ucznia, 
- uczniowie po ukończeniu 18 roku życia.  

2. W przypadku studentów - sami zainteresowani. 
3. Do każdego wniosku powinny być dołączone 

dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów 
określonych w regulaminie. 

 

§ 6

Wymienione w § 2 i § 3 regulaminu osiągnięcia winny 
być potwierdzone przez opatrzenie ich stemplem 
instytucji oraz stemplem imiennym osoby 
upoważnionej do uwierzytelniania tych osiągnięć 
(dziekan, prodziekan, dyrektor szkoły itp. lub osoby 
działającej z jego upoważnienia, co uwidocznione jest
w treści stempla). Za potwierdzenie osiągnięć w nauce 
Komisja Stypendialna uznawać będzie również
poświadczoną, wyłącznie przez Urząd Gminy 
w Opatówku za zgodność z oryginałem, kserokopię
stosownych stron indeksu studenckiego, w tym 
stwierdzającej zaliczenie danego semestru. 
 

§ 7

1. Stypendia przyznaje Wójt Gminy po zakończeniu 
procedury kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez 
powołaną w tym celu komisję stypendialną.

2. Tryb i procedura przyznawania stypendiów zgodnie 
z niniejszym regulaminem są podawane do 
wiadomości publicznej w szkołach, na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy i piśmie "Wiadomości 
Gminne". 

3. Stypendia przyznawane są dwa razy w roku - na 
okresy półroczne, obejmujące określony cykl nauki 
szkolnej (półrocze - semestr). W przypadku 
studentów, których obowiązuje sesja ciągła, 
stypendium przyznawane będzie raz w roku za cały
rok akademicki. 

4. Stypendium nie należy się studentowi za semestr 
kończący naukę w danej uczelni, a w przypadku 
studentów, których obowiązuje sesja ciągła za rok 
kończący naukę w danej uczelni. 

 

§ 8

Ustala się następujące terminy składania wniosków 
o przyznanie stypendium: 

I. do końca września każdego roku na pierwszy okres 
(październik-luty) za wyniki osiągnięte w ostatnich 
sześciu miesiącach przed złożeniem wniosku. 
W przypadku studentów, których obowiązuje sesja 
ciągła za wyniki osiągnięte w ostatnim roku 
akademickim przed złożeniem wniosku (październik-
czerwiec). 

 

II. do 15 marca każdego roku na drugi okres: 
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1) dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych (marzec-lipiec) za wyniki osiągnięte 
w ostatnich sześciu miesiącach przed złożeniem 
wniosku, 

2) dla studentów (marzec-czerwiec) za wyniki 
osiągnięte w ostatnich pięciu miesiącach przed 
złożeniem wniosku.  

 

Wnioski należy kierować do Wójta Gminy Opatówek na 
adres 62-860 Opatówek, Plac Wolności 14, wg 
załączonego wzoru. Wniosek można pobrać ze strony 
internetowej www.bip.opatowek.pl 

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

REGULAMIN UTRZYMANIA 
PORZĄDKU I CZYSTOŚCI 

 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku 
na terenach nieruchomości i na terenach służących do 
użytku publicznego 
 

WYCIĄG
Z "REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI 

I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY OPATÓWEK" 
 
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie 

czystości i porządku przez uprzątanie 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. 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 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. 

3. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na 
drogach publicznych należą do zarządu drogi. Do 
zarządu drogi należy także: 
1) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników 
przez właścicieli nieruchomości przyległych do 
drogi publicznej;  

2) 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.  

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do 
uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z części nieruchomości udostęp-
nionej do użytku publicznego. 

5. Usunięcie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się
niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych 

zanieczyszczeń systematycznie w miarę istniejących 
potrzeb.  

6. 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. 

7. 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; usuwania chwastów z terenu 
nieruchomości powodujących jej zanieczysz-
czanie; 

8. Zabrania się w szczególności zgarniania błota, 
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na jezdnię lub 
urządzone zieleńce 

 

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

FUNDUSZE UNIJNE 
DLA SAMORZĄDÓW 

 

Informacje o skali środków, które Polska 
otrzyma w latach 2007 - 2013 w ramach polityki 
spójności Unii Europejskiej - ponad 67 mld euro 
z funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego oraz Europejski Fundusz Społeczny) 
i Funduszu Spójności oraz dodatkowo 12,4 mld euro ze 
środków Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki 
Rybackiej - mocno rozbudziły oczekiwania samorządów 
co do możliwości dofinansowania przedsięwzięć 
ważnych dla społeczności lokalnych. Dzięki mediom 
opinia publiczna niemal codziennie jest informowana 
o wielkości środków pomocowych, które zasilą
poszczególne sektory funkcjonowania państwa, w tym 
budżety inwestycyjne samorządów. Pojawiają się
artykuły o bardzo wymownych tytułach, jak np.: Miliardy 
płyną do regionów; Euromanna dla Polski; Unia da 
miliardy na drogi, ale czy Polska je wyda; Gminy nie 
mogą przegapić szansy, jaką dają unijne fundusze; 
Samorządy muszą odważnie sięgać po środki na rozwój 
regionalny; Polska rośnie za unijne pieniądze, itd. itp. 
Dodatkowo, pod koniec grudnia 2007 r. Departament 
Informacji i Promocji Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego ogłosił, iż rozpoczyna się telewizyjna 
emisja spotów, informujących o Narodowej Strategii 
Spójności i Funduszach Europejskich na lata 2007-
2013. Odpowiednie kampanie medialne informujące 
o funduszach dostępnych na rozwój poszczególnych 
regionów, prowadzą lub będę prowadziły również
wszystkie urzędy marszałkowskie. 
Oczekiwania społeczności lokalnych odnośnie realizacji 
w najbliższym czasie przez samorządy lokalne wielu 
inwestycji z wykorzystaniem dotacji unijnych wydają się
więc w pełni uzasadnione. Informacje medialne 
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jednoznacznie wskazują, iż znaczna część ze 
wspomnianych powyżej kwot trafi do samorządów 
terytorialnych na finansowanie infrastruktury 
transportowej (budowa i modernizacja dróg) i ochrony 
środowiska (sieć wodociągowa i kanalizacyjna, 
oczyszczalnie ścieków), rozwój turystyki i kultury, 
infrastrukturę społeczną (szkoły, baseny, szpitale, domy 
kultury), poprawę poziomu edukacji (finansowanie zajęć 
dodatkowych, tworzenie pracowni internetowych) oraz 
aktywną walkę z bezrobociem. Wydaje się, że wręcz nie 
ma dziedziny, która nie byłaby objęta wsparciem 
funduszy unijnych. 
Gdy jednak zagłębić się nieco w problematykę
dostępności funduszy, często prawda okazuje się
zupełnie inna. Poniżej zaprezentowano istotne 
spostrzeżenia dotyczące omawianej problematyki. 
1. Pomimo, iż fundusze unijne zostały

zaprogramowane na lata 2007-2013, to przez cały
2007 rok nikt nie skorzystał z nowej puli środków 
i wszystko wskazuje na to, iż nie skorzysta również
przez pierwsze kwartały roku 2008. Spodziewane 
jest ogłaszanie pierwszych naborów wniosków 
sukcesywnie w 2008 roku, a na niektóre typy 
inwestycji dopiero w 2009. Przyczyną tego stanu 
rzeczy są problemy i opóźnienia na najwyższych 
szczeblach administracji. Jeszcze w roku 2005 
założenia ówczesnego Rządu były następujące: 
- rok 2005 na przygotowanie programów 

operacyjnych, 
- rok 2006 na negocjacje programów z Komisją

Europejską oraz przygotowanie szczegółowych 
wytycznych dotyczących naborów, 

- od 1 stycznia 2007 roku miały rozpocząć się
pierwsze nabory wniosków i realizacja przez 
samorządy lokalne inwestycji z wykorzystaniem 
dofinansowania unijnego. 

Jednak kolejne zmiany ekip rządzących oraz długi 
czas na podejmowanie decyzji odnośnie 
poszczególnych zagadnień dotyczących funduszy 
unijnych, przyczyniły się do tak dużych opóźnień.
Należy wyraźnie podkreślić, iż opóźnienia te nie 
wynikają z opieszałości samorządów lokalnych ani 
samorządu województwa. Od wielu miesięcy można 
bowiem zaobserwować wielkie zainteresowanie 
funduszami przez włodarzy samorządów 
i pojawiające się stale pytanie KIEDY WRESZCIE 
BĘDĄ SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE I NABORY 
WNIOSKÓW? Warto tu wspomnieć, iż Wielkopolska 
jest jednym z liderów jeśli chodzi o stopień
przygotowania do procesu ogłaszania pierwszych 
konkursów. 
Wszystko wskazuje na to, że na środki unijne 
samorządom przyjdzie jeszcze trochę poczekać.
W celu ogłoszenia konkursów, a potem wyboru 
projektów, podpisania umów i refundacji 
poniesionych wydatków niezbędne jest jeszcze 
przygotowanie i zatwierdzenie ostatecznych wersji 
wielu dokumentów oraz odpowiednie przygotowanie 
instytucji na poziomie centralnym i regionalnym - 
muszą one dysponować procedurami, 
przeszkolonymi kadrami, a także warunkami 
lokalowymi i sprzętowymi. 
Na dzień dzisiejszy nie widać jeszcze zagrożenia 
związanego z koniecznością zwrotu do budżetu 
unijnego niewykorzystanych funduszy w pierwszych 

latach okresu 2007-2013. Przez pierwsze 2 lata 
będzie bowiem obowiązywała zasada n+3 
(a w kolejnych latach zasada n+2), co oznacza, 
iż pula środków zapisanych na dany rok może być
wydatkowana jeszcze przez 3 kolejne lata. Biorąc
jednak pod uwagę czas potrzebny na przygotowanie 
inwestycji (projekt budowlany, kosztorys, studium 
wykonalności, pozwolenia budowlane, itd.), jej 
wykonanie i rozliczenie, zaczyna wkradać się
niepokój, czy zdążymy. 
Tak duże opóźnienia niosą za sobą także bardzo 
istotne problemy dla budżetów samorządowych. 
Wśród podstawowych zagrożeń należy wymienić
choćby „blokowanie" pieniędzy w budżetach 
samorządów, czy też szybko rosnące koszty 
inwestycji. 

2. Skala potrzeb zgłaszanych przez samorządy 
terytorialne jest ogromna. Najlepszym przykładem 
może tu być ostatni nabór wniosków na 
dofinansowanie z funduszy UE inwestycji 
samorządowych, przeprowadzony w marcu 2006 
roku (Działanie 3.1 i 3.2 ZPORR - przede wszystkim 
na gospodarkę wodno-ściekową oraz drogi gminne 
i powiatowe). Liczba złożonych przez samorządy 
wniosków w Wielkopolsce przekroczyła 300, zaś
funduszy wystarczyło na dofinansowanie kilkunastu 
projektów, czyli dofinansowanie otrzymał co 20 
wniosek. W tym miejscu należy podkreślić, iż środki 
przeznaczone dla samorządów wielkopolskich na 
lata 2004-2006 zostały rozdysponowane w całości, 
a i tak pokryły tylko niewielką część zgłaszanego 
zapotrzebowania. 
Z drugiej strony, opinia publiczna jest informowana 
przez media o słabym dotychczasowym 
wykorzystaniu funduszy przeznaczonych dla Polski 
na lata 2004-2006 i prawdopodobnej konieczności 
zwrócenia do budżetu Unii Europejskiej części 
niewykorzystanych środków. Warto wspomnieć
w tym miejscu, iż problem ten nie dotyczy funduszy 
przeznaczonych dla samorządów lokalnych, lecz 
przede wszystkim środków, z których miały być
realizowane duże inwestycje, często zarządzane 
centralnie. 

3. Wielkość środków tylko pozornie jest bardzo duża. 
Informowanie o globalnych kwotach, jakie będą
przeznaczone na dofinansowanie inwestycji 
w Polsce, nie pokazuje realnych możliwości 
pozyskania i wielkości funduszy na określone 
działania. Dopiero przeliczenie skali środków 
dostępnych na konkretny typ inwestycji przez liczbę
potencjalnych zainteresowanych, wskazuje, jakiej 
wielkości dofinansowań „przeciętnie" można się
spodziewać. Takie przeliczenie dla Wielkopolski 
może wyglądać następująco: 
- Województwo wielkopolskie tworzy 35 powiatów 

(w tym 31 powiatów ziemskich oraz 4 miasta na 
prawach powiatu) oraz 226 gmin, czyli łącznie 
261 samorządów lokalnych. 

- Fundusze unijne na dofinansowanie budowy 
i modernizacji dróg wojewódzkich w miastach na 
prawach powiatu oraz dróg powiatowych 
i gminnych na lata 2007-2013 osiągną
w Wielkopolsce łączną kwotę 76,8 mln euro, co 
przy kursie 3,6zł /1 euro daje wielkość 276,5 mln 
zł (Działanie 2.2 Wielkopolskiego Regionalnego 
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Programu Operacyjnego na lata 2007-2013). 
Wynika z tego, iż przeciętnie dla 1 samorządu 
na inwestycje w infrastrukturę drogową
przypada około 1 mln zł na cały okres 2007-
2013. Należy przy tym pamiętać, że jako 
1 samorząd do przeliczenia zaliczono zarówno 
duże ośrodki - Poznań i byłe miasta 
wojewódzkie, jak również niewielkie gminy, 
liczące kilka tysięcy mieszkańców. Znając
rosnące koszty inwestycji w infrastrukturę
drogową, można przewidzieć, iż kwota 1 mln zł
powinna wystarczyć na gruntowną modernizację
około 1-2 km drogi gminnej czy też powiatowej. 
Prawda jest bowiem taka, iż fundusze unijne 
mają mocno wspierać jedynie autostrady i drogi 
krajowe (których jest w Polsce 18,5 tys. km), 
a nie drogi zarządzane przez samorządy 
(których jest 360 tys. km). 

- Innym przykładem może być Działanie 5.2 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013 - Rozwój 
infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia 
ustawicznego. Z zapisów w Programie wynika, 
iż będzie możliwy bardzo szeroki zakres 
inwestycji w bazę oświatową zarządzaną przez 
samorządy gminne i powiatowe. Wymieniono 
bowiem m.in. następujące typy potencjalnych 
projektów kwalifikujących się do wsparcia: 
budowa, remonty i przebudowa budynków 
szkolnych, laboratoriów dydaktycznych, sal do 
praktycznej nauki zawodu w szkołach 
ponadgimnazjalnych oraz pracowni 
komputerowych, bibliotek przyszkolnych, 
obiektów sportowych (wykluczono przy tym 
jednak pływalnie, lodowiska i stadiony), 
obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej 
(w szczególności burs, internatów, stołówek), 
zakup pomocy dydaktycznych, itd. Wkład ze 
środków unijnych na to Działanie wynosi 
w Wielkopolsce jednak zaledwie 14 mln euro, 
czyli około 50 mln zł. Dzieląc tę kwotę przez 
liczbę wielkopolskich samorządów lokalnych 
otrzymamy wielkość - około 200 tys. zł średnio 
na samorząd na cały okres 2007-2013. Warto 
w tym miejscu nadmienić, że budowa choćby 
niewielkiej przyszkolnej sali gimnastycznej to 
koszt rzędu kilku milionów złotych. 

4. Nawiązując do powyższego punktu, należy jednak 
pamiętać, iż żadne fundusze nie należą się
samorządom na zasadach, na przykład - 
„proporcjonalnie do liczby mieszkańców". 
O wszystkie dotacje będzie trzeba „walczyć"
w konkursach. Obowiązek taki wynika z unijnej 
zasady wybierania do dofinansowania tylko 
najlepszych projektów. 

5. Nabory wniosków (konkursy) będą
przeprowadzane sukcesywnie, zgodnie 
z opracowanym przez samorząd województwa 
harmonogramem. Wniosek można bowiem złożyć
wyłącznie w konkretnym terminie, w odpowiedzi na 
tzw. ogłoszenie naboru. Pierwsze konkursy na 
poszczególne typy inwestycji będą ogłaszane 
sukcesywnie w latach 2008-2009. Ustalono już,
iż w jednym naborze każdy beneficjent będzie mógł
złożyć maksymalnie 1 wniosek na określony typ 

inwestycji (czyli np. na wybraną jedną inwestycję
drogową), podczas gdy w latach 2004-2006 mógł
tych wniosków złożyć dowolną liczbę.
Niewiadomą pozostaje jeszcze liczba naborów dla 
poszczególnych działań w kolejnych latach. 
Ze względu na szczupłość środków nie wydaje się
jednak, aby w okresie 2007-2013 były to więcej niż
2 nabory na poszczególne dziedziny, np. 
drogownictwo, gospodarkę ściekową, itd. 

6. Inwestycje samorządów lokalnych nie są
priorytetem w całym systemie programowania 
rozwoju kraju przy wykorzystaniu funduszy UE. 
Widać to wyraźnie, kiedy przyjrzymy się podziałowi 
i kwotom zapisanym na poszczególne programy 
operacyjne oraz podziałowi środków na priorytety 
w ramach konkretnych programów operacyjnych, 
w tym Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013. Dotyczy to nie 
tylko województwa wielkopolskiego, ale także
innych regionalnych programów operacyjnych. 
Przykładowo, ze względu na szczupłość środków, 
w niektórych województwach w ogóle zrezygnowano 
z dotacji na drogi gminne!!! Warto w tym miejscu 
wspomnieć, iż samorząd województwa 
wielkopolskiego przeznaczył procentowo najwięcej 
pieniędzy spośród wszystkich regionów na wsparcie 
przedsiębiorstw. 
Taki podział środków wynika z celu głównego 
polityki regionalnej Unii Europejskiej na lata 2007-
2013. Jest nim bowiem „zwiększenie spójności 
społeczno-ekonomicznej powiększonej Wspólnoty, 
dla promowania harmonijnego, równomiernego 
i trwałego rozwoju Unii Europejskiej". Dodatkowo 
mówi się przy tym o „koncentracji na najsłabszych 
regionach UE i budowaniu konkurencyjnej 
gospodarki opartej na wiedzy". 
Trudno jednak dopatrywać się „nie zauważania 
potrzeb samorządów lokalnych" przez samorząd
województwa wielkopolskiego przy podziale 
środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego. Wszystkie problemy 
i dyskusje wynikają z niewielkiej sumy funduszy, 
jakie Wielkopolska otrzymała na inwestycje 
realizowane przez samorządy lokalne i wielkiej 
liczby świetnie przygotowanych potencjalnych 
beneficjentów, zainteresowanych ich 
pozyskaniem. 

7. Nawiązując do problemów poruszonych 
w powyższym punkcie, należy wskazać na wielką
dysproporcję skali funduszy unijnych kierowanych 
do poszczególnych województw Polski. Środki dla 
województw Rząd rozdzielił posługując się
odpowiednim wzorem, w którym znaczenie miały
następujące dane: liczba mieszkańców 
województwa, wysokość PKB na mieszkańca i stopa 
bezrobocia w województwie. Wynikiem takich 
obliczeń jest to, iż na 1 mieszkańca Wielkopolski 
przypada najmniej „euromanny" w kraju 
(podobnie jak na mieszkańca województwa 
łódzkiego i małopolskiego). Szczególną
dysproporcję widać w odniesieniu do województw 
tzw. Polski Wschodniej, a więc warmińsko-
mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, 
podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. 
Przykładowo, tylko w ramach regionalnych 
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programów operacyjnych województwa te otrzymają
w przeliczeniu na 1 mieszkańca około 2-krotnie 
więcej środków niż województwo wielkopolskie, 
a dodatkowo będą również korzystały z funduszy 
niedostępnych dla Wielkopolski, jak Program 
Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, ze 
specjalnych zapisów w programach ogólnopolskich 
(np. priorytet Infrastruktura drogowa w Polsce 
Wschodniej w Programie Operacyjnym 
Infrastruktura i Środowisko), a także Programów 
Europejskiej Współpracy Terytorialnej (dawniej: 
Interreg). 
Tak więc informacje o tak wielkich dostępnych 
środkach na inwestycje lokalne dotyczą być może
kilku szczególnie uprzywilejowanych regionów, ale 
z pewnością nie jest nim Wielkopolska, gdzie 
o środki na inwestycje będzie szczególnie trudno, 
a globalnie, w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest ich 
kilkakrotnie mniej niż w niektórych innych regionach 
Polski. 

8. Fundusze dla samorządów wielkopolskich będą
dostępne przede wszystkim w ramach 
wspominanego już Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego (za realizację którego 
odpowiada samorząd województwa) oraz krajowych 
programów operacyjnych: Infrastruktura 
i Środowisko, Kapitał Ludzki oraz Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Nie należy więc skupiać się
wyłącznie na programie regionalnym, ale też
poszukiwać możliwości realizacji projektów 
dofinansowanych właśnie z innych źródeł. Większe 
samorządy z pewnością wykorzystają szansę, jaką
niesie Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko. Dla mniejszych wspólnot jednak 
barierą nie do pokonania będzie minimalna wielkość 
składanego wniosku, opiewająca zgodnie 
z wytycznymi często na kwotę minimum 20 mln zł.
Z kolei mniejsze samorządy z pewnością powinny 
upatrywać swej szansy w realizacji projektów 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
przede wszystkim z zakresu gospodarki wodno-
ściekowej oraz tzw. „Odnowy wsi". 
Również bardzo istotne będzie nastawienie 
samorządów lokalnych do działań kolejno 
uruchamianych w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Pomimo, iż fundusze dostępne 
z tego źródła nie są przeznaczone na wspomaganie 
inwestycji infrastrukturalnych, to z pewnością warto 
wykorzystać szansę, jaką niosą, tym bardziej, że te 
środki powinny być relatywnie łatwiej dostępne niż
fundusze na działania „twarde". Co warte 
podkreślenia - środków przeznaczonych na 
„inwestycje w ludzi", szkolenia i walkę
z bezrobociem w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki w Wielkopolsce 
będzie nominalnie więcej niż na inwestycje 
infrastrukturalne samorządów w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego [sic!], czyli drogi, gospodarkę wodno-
ściekową, infrastrukturę oświatową, infrastrukturę
służby zdrowia, itd. 

9. Dotacje nie będą równe dla wszystkich 
beneficjentów, tak jak to było w przypadku 
ZPORRu w latach 2004-2006. Dotychczas 
wnioskując o dofinansowanie inwestycji z funduszy 

UE, samorząd otrzymywał wsparcie na poziomie 
75% kosztów kwalifikowanych inwestycji 
i dodatkowo budżet państwa dofinansowywał projekt 
w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych, więc
końcowy udział środków własnych dla samorządu 
pozostawał na poziomie 15%. 
Aktualnie na etapie przygotowywania projektu 
niezbędne będzie wyliczanie tzw. „luki finansowej". 
Oznacza to, iż koszty kwalifikowane inwestycji 
należy pomniejszyć o bieżącą wartość dochodu 
netto z inwestycji (Dochód netto wystąpi, gdy 
przychody z inwestycji, np. opłaty za wodę i ścieki, 
czy też za wynajem sali gimnastycznej, przekroczą
bieżące koszty utrzymania wybudowanej inwestycji, 
czyli nowej sieci wodnokanalizacyjnej, czy sali) 
w danym okresie odniesienia (najczęściej będzie to 
30 lat) i dopiero od tej otrzymanej wartości obliczać
wartość dofinansowania. W dalszym etapie 
spowoduje to często konieczność obniżenia 
poziomu dofinansowania do około 60-70% kosztów 
kwalifikowanych. Przy czym przykładowo na 
inwestycje w infrastrukturę drogową gmin i powiatów 
zapisano w Wielkopolskim Regionalnym Programie 
Operacyjnym, iż maksymalne dofinansowanie 
wyniesie jedynie 50% kosztów kwalifikowanych. 

10. Kolejnym problemem podczas realizacji inwestycji 
związanych z ochroną środowiska (a więc przede 
wszystkim sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni 
ścieków), może okazać się konieczność 
respektowania unijnej zasady „zanieczyszczający 
płaci". Zasada ta mówi o tym, iż przygotowując
analizę finansową dla takiego projektu, zaistnieje 
obowiązek uwzględniania w cenie pobieranej od 
mieszkańców opłaty za usługi - również amortyzacji 
majątku wybudowanego dzięki wsparciu funduszy 
UE. Efektem może być znaczący wzrost opłat za 
ścieki. 

11. System rozdzielania funduszy unijnych w latach 
2004-2006 był bardzo skomplikowany, długotrwały
i kosztowny, także dla samorządów lokalnych. W 
celu złożenia wniosku aplikacyjnego, należało daną
inwestycję całkowicie przygotować (pełna 
dokumentacja, pozwolenia budowlane, studium 
wykonalności), a do wniosku załączyć około 20 
różnych załączników. 
Wprowadzenie procedury preselekcji dla 
najbliższych naborów wniosków jest wyjściem 
naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów i ich 
doświadczeniom z okresu programowania 2004-
2006. Częstym przedmiotem krytyki był fakt, że
beneficjenci ponosili zazwyczaj ogromne koszty 
związane z przygotowaniem wniosku, który był
odrzucany z przyczyn natury technicznej czy 
formalnej. Preselekcja ograniczy to 
niebezpieczeństwo, gdyż przewiduje możliwość 
uzupełnienia wniosku po rekomendowaniu go do 
realizacji w wyniku oceny merytorycznej, gdy 
uzyskanie dofinansowania jest już pewniejsze. 
Beneficjenci, którzy pomyślnie przejdą preselekcję
będą zapraszani do uzupełnienia dokumentacji (np. 
złożenia pozostałych załączników, uszczegółowienia 
zapisów wniosku, itp.). Na tym etapie instytucja 
organizująca konkurs może podpisać z benefi-
cjentem umowę wstępną określającą warunki, jakie 
musi on spełnić w celu podpisania z nim umowy 
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o dofinansowanie realizacji projektu (np. termin na 
przygotowanie pozostałych załączników czy datę
początkową kwalifikowania kosztów, itp.). 
Niewiadomą pozostaje wciąż bardzo istotna kwestia 
- przyznawania dodatkowych punktów za posiadanie 
przez beneficjenta dokumentacji technicznej 
inwestycji i pozwoleń budowlanych na etapie 
składania wniosku preselekcyjnego. 
Należy także pamiętać, iż pomimo że posiadanie 
kosztorysu inwestorskiego nie będzie wymagane na 
etapie składania wniosku preselekcyjnego, to jednak 
koszty inwestycji i przepływy z nią związane 
powinny być oszacowane dość precyzyjnie już we 
wniosku wstępnym. Kwoty zawarte w złożonym 
następnie wniosku „pełnym" będę mogły
przekroczyć kwoty wnioskowane we wniosku 
preselekcyjnym zaledwie o 15%. Pojawia się
również obawa, czy wystarczy czasu na 
przygotowanie pełnego wniosku wraz ze wszystkimi 
zagadnieniami projektowymi, pozwoleniami 
środowiskowymi i budowlanymi, studium 
wykonalności, itd. Przygotowanie dużej inwestycji to 
często proces trwający znacznie dłużej niż 1 rok. 
W związku z tym, już od pewnego czasu można 
zaobserwować wśród wielkopolskich samorządów 
praktykę przygotowywania całości dokumentacji, 
aby na moment złożenia wniosku preselekcyjnego 
posiadać inwestycję gotową do realizacji. 

12. Podobnie jak w latach 2004-2006, prawdopodobnie 
inwestycje realizowane przez samorządy lokalne 
będą rozliczane na zasadzie refundacji i nie będzie 
funkcjonował system zaliczek. Koszt zaciągnięcia 
kredytu na okres od dokonania płatności wykonawcy 
inwestycji do dnia wpłynięcia do budżetu samorządu 
dotacji (często wiele miesięcy) będzie kosztem 
niekwalifikowanym, czyli będzie w 100% ponoszony 
przez beneficjenta. 

Podsumowując powyższe rozważania, należy po raz 
kolejny podkreślić, iż obserwując skalę potrzeb 
i zaangażowanie wielkopolskich samorządów 
w ubieganiu się o środki z Unii Europejskiej, można 
z pewnością stwierdzić, że nawet tak znaczne środki 
przyznane Polsce nie wystarczą na sfinansowanie 
wszystkich planowanych projektów. Jednak pomimo 
tego, iż potrzeby samorządów wielokrotnie przekraczają
dostępne środki, nie oznacza to, że należy unikać
aktywności i nie ubiegać się o fundusze. Do „wzięcia" 
w najbliższych latach jest znacznie więcej środków niż
było w latach 2004-2006, więc z pewnością wiele 
inwestycji uda się przeprowadzić z wykorzystaniem 
funduszy unijnych. Należy jednak zdawać sobie sprawę,
iż jeśli na kilka złożonych wniosków w najbliższych 
latach otrzymamy dotację na choćby 1-2 duże
inwestycje, będzie trzeba taki stan uznać za sukces 
a nie porażkę!!! Teoretycznie bowiem fundusze są
dostępne na prawie wszystkie rodzaje inwestycji 
realizowane przez samorządy, lecz w praktyce ich skala 
jest dość mizerna, co pokazały wyliczenia zawarte 
w punkcie 3) niniejszego opracowania. 
Jako pozytywny aspekt można w tym miejscu wskazać
jednak coraz częściej pojawiającą się praktykę
„inspirującej rolę funduszy unijnych". Okazuje się
bowiem, iż w przypadku braku powodzenia przy 
wnioskowaniu o fundusze na określoną inwestycję,
samorządy zaczynają o niej myśleć w kontekście 

sfinansowania z własnych środków i często ostatecznie 
dochodzi do takiej realizacji. 
Należy również przypomnieć, iż sfera funkcjonowania 
samorządu to nie tylko działania związane 
z infrastrukturą techniczną. Skoro dostęp do takich 
funduszy będzie trudny, należy nieco silniej niż
dotychczas skupić się na projektach społecznych (dla 
osób zagrożonych wykluczeniem, dla organizacji 
pozarządowych, szkół, etc), realizowanych również przy 
wsparciu funduszy unijnych. Tutaj należy dopatrywać się
istotnej roli inspirującej, doradczej i wspomagającej 
samorządów terytorialnych, które do tej pory często nie 
podejmowały działań w omawianych kierunkach, 
skupiając się wyłącznie na inwestycjach 
infrastrukturalnych. 
Należy również pamiętać, że pomimo, iż wielkopolskie 
samorządy terytorialne nie zostaną „zalane euromanną"
na realizację swoich inwestycji, to z pewnością
mieszkańcy całego kraju, w tym Wielkopolski, odczują
pozytywne efekty korzystania z możliwości jakie dają
fundusze unijne. Dzięki dotacjom unijnym powinny 
zostać przeprowadzone potężne inwestycje o skali 
ponadregionalnej, jak inwestycje w drogi krajowe 
i autostrady, transeuropejskie linie kolejowe, szkoły
wyższe, szpitale kliniczne, infrastrukturę ochrony 
środowiska, itd. 
Pozytywnym echem odbije się również za jakiś czas dla 
samorządów duże zaangażowanie funduszy 
w inwestycje w rozwój przedsiębiorstw i nowoczesne 
technologie. Ich efektem powinien być bowiem dalszy 
spadek bezrobocia i wzrost podatków (w tym podatków 
lokalnych) płaconych przez firmy. 
Ostatnią konkluzją jest problematyka „myślenia 
strategicznego" w samorządach. Pojawienie się bowiem 
funduszy strukturalnych przyczyniło się często do 
zmiany kierunku myślenia o problemach rozwoju 
samorządu strategicznego i planowanych inwestycjach. 
Wiele samorządów skupiło się na poszukiwaniu 
potencjalnie dostępnych funduszy zewnętrznych na 
inwestycje, a po znalezieniu takiego potencjalnego 
źródła pojawiała się myśl „skoro na takie inwestycje są
potencjalnie dostępne środki zewnętrzne, więc
zastanówmy się co z tej dziedziny byłoby do zrobienia 
w naszej wspólnocie i przygotujmy odpowiedni wniosek". 
Potencjalnie dostępne środki zewnętrzne zaczęły więc
generować potrzeby samorządu. Kanony zarządzania 
strategicznego wskazują jednak inną drogę do 
długoterminowego sukcesu - najpierw identyfikujmy 
potrzeby (aktualna i realna strategia rozwoju oraz 
„porządny" wieloletni plan inwestycyjny), a dopiero 
następnie poszukujmy źródeł finansowania naszych 
planów inwestycyjnych. 
Poruszone powyżej problemy są jedynie nawiązaniem 
do wybranych zagadnień, a szczegółowa analiza całego 
systemu funkcjonowania funduszy unijnych wymagałaby 
opracowania, znacząco wykraczającego poza zakres 
niniejszej publikacji. Poza tym, wg stanu na początek 
stycznia 2008 roku, pozostaje jeszcze wiele 
niewiadomych odnośnie ostatecznego kształtu różnych 
wytycznych dotyczących funkcjonowania systemu 
funduszy unijnych w Polsce w latach 2007-2013. 
Waldemar Pruss 
Konsultant ds. projektów europejskich 
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia 
i Studiów Samorządowych w Poznaniu 
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WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 
GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 

Andrzejkowy prezent dla uczniów 
24 listopada 2007 roku odbył się bal 

andrzejkowy zorganizowany przez Radę Rodziców 
Gimnazjum w Opatówku. Cieszył się on ogromnym 
powodzeniem wśród całej społeczności lokalnej. Mamy 
naszych uczniów pod kierunkiem pani Małgorzaty 
Jarczewskiej zadbały o wyśmienite menu. Zabawa była
równie wspaniała. Balową atmosferę stworzyła
doborowa muzyka, która zagrzewała do tańca aż do 
białego rana. Pląsy andrzejkowe dostarczyły
uczestnikom wielu radości. Na twarzach wszystkich 
malowało się zadowolenie z tak kunsztownie 
przygotowanego balu. 

Wspaniałym pomysłem było wkomponowanie 
w tok zabawy loterii fantowej, a także walczyka 
czekoladowego. Goście ochoczo wzięli udział w owych 
atrakcjach wieczoru. Uzyskany dochód z balu został
przeznaczony na zakup sprzętu nagłaśniającego dla 
gimnazjum w Opatówku. 

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie naszej 
placówki serdecznie dziękują Radzie Rodziców pod 
przewodnictwem pani Magdaleny Kłysz i pani Barbary 
Michalak za trud włożony w przygotowanie wspaniałej 
uroczystości andrzejkowej. Jednocześnie chcielibyśmy 
złożyć podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się
do zorganizowania balu, a w szczególności mamom 
naszych uczniów. 

Zakupiony sprzęt nagłaśniający pozwoli 
uświetnić i uatrakcyjnić wszystkie nasze uroczystości 
szkolne, a tym samym wzbogaci proces dydaktyczno - 
wychowawczy. Zapewne sprzęt ten będzie służyć przez 
wiele lat dzieciom uczęszczającym do Gimnazjum 
w Opatówku. 

Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękujemy 
i cieszymy się, że wśród społeczności lokalnej 
Opatówka są ludzie, którym sprawy szkoły nie są
obojętne. Szczególne wyrazy wdzięczności składamy: 
- Wójtowi Gminy Opatówek p. Sebastianowi 

Wardęckiemu 
- Prezesowi OSP p. Krzysztofowi Karolewskiemu 
- Prezesowi GSSCH p. Eleonorze Gieszczyńskiej 
- Firmie "Jutrzenka" S.A. 
- Firmie "Nestle Winiary" 

- Dyrektorowi p. Jerzemu Marciniakowi i pracownikom 
Muzeum Historii Przemysłu

- p. G. Ślesińskiemu, pp. J. H. Menclom, pp. G. T. 
Bronś, pp. H. M. Małoburskim, pp. A. R. 
Wojcieszakom, p. Maik, pp. I. A. Stempniewskim, 
pp. L. K. Pieturom, pp. M. R. Prusom, p. I. Grzesiak, 
pp. E. M. Kusiom, pp. R. Z. Gabarskim, pp. E. R. 
Kaźmierczakom, pp. M. A. Rutowiczom, 
p. R. Sobczak, pp. G. M. Faworskim, pp. Z. J. 
Dziubkom, p. A. Laskowskiej, p. B. Chojnackiej, pp. 
M. W. Sowom, p. P. Jarczewskiemu, pp. M. K. 
Romańczykom, p. E. Wojciechowskiej i p. J. Litwin. 

 

Dyrektor Gimnazjum w Opatówku 
Jolanta Pokojowa 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 

Działania proekologiczne 

W naszej szkole od września realizujemy różne 
działania mające na celu uświadamianie uczniów, że
należy dbać o swoją małą ojczyznę - jaką jest 
Opatówek. Zachęcamy do troski o swoje środowisko i do 
segregowania odpadów w celu ich powtórnego 
wykorzystania. Wszystkim zależy, żeby miejscowość,
w której mieszkamy była czysta, niezaśmiecona, żeby 
oszczędzać energię, zmniejszyć zużycie surowców. 
Dlatego przystąpiliśmy do zbierania puszek. Dzięki 
aktywnemu włączaniu się uczniów w akcję już w na 
początku grudnia mogliśmy przekazać do punktu skupu 
złomu 51 kg zebranych puszek aluminiowych. Uzyskane 
pieniądze przeznaczone zostaną na potrzeby uczniów. 
Akcja trwać będzie do marca, mamy nadzieję, że coraz 
więcej osób włączy się w zbiórkę puszek, której cel jest 
godny zaangażowania. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się również
konkurs na najpiękniejszą ozdobę choinkową z metalu. 
Uczniowie klas I - VI wykazali się pomysłowością
i wykonali przepiękne ozdoby choinkowe, które teraz 
zdobią choinki ustawione na szkolnym korytarzu. 
Wykonawcy najciekawszych ozdób zostali nagrodzeni. 
Metaliczny blask ozdób przyciąga wzrok dzieci, które 
w czasie przerw podziwiają dzieła swoje i swoich 
koleżanek oraz kolegów. Wystarczy pomysł i nawet 
z odpadów można zrobić coś interesującego. Zbieramy 
również odpady niebezpieczne - zużyte baterie. 
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Mamy nadzieję, że dzięki takim działaniom 
będzie wzrastać świadomość ekologiczna naszych 
uczniów. Dziękujemy wszystkim nauczycielom, uczniom 
i rodzicom, którzy biorą aktywny udział w akcji. 
Pamiętajmy, że chroniąc przyrodę, chronimy samych 
siebie. 
 

Lidia Antczak, Aneta Cyl, 
Agnieszka Kaźmierczak, Marta Ziółkowska 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W SIERZCHOWIE 
 

Baw się bezpiecznie! 

W dniu 10 grudnia 2007r. Szkoła Podstawowa 
w Sierzchowie otrzymała od Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Kaliszu reprezentowanego przez 
dyrektora Stanisława Piotrowskiego zestaw edukacyjno - 
odblaskowy „Serduszko na drogę” dla oddziału
przedszkolnego. Przekazanie zestawu edukacyjnego 
odbyło się w obecności przedstawiciela organu 
prowadzącego Pana Arkadiusza Łańducha, dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Sierzchowie Pani Aliny Łańduch, 
nauczycielki oddziału przedszkolnego Pani Magdaleny. 

Zestaw edukacyjny został zademonstrowany 
dzieciom, które aktywnie uczestniczyły w pokazie 
z wielkim zaangażowaniem oraz uśmiechem wcielały się
w rolę pojazdów drogowych, znaków drogowych 
i policjantów. 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Sierzchowie 
zaprasza dzieci z oddziałów przedszkolnych 

i przedszkoli na zajęcia związane z bezpieczeństwem 
ruchu drogowego. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowie 
Alina Łańduch 
 
"Cała Polska czyta dzieciom" 

W dniu 11 stycznia br. w Szkole Podstawowej 
w Sierzchowie mieliśmy zaszczyt gościć kolejną znaną
postać z gminy Opatówek Sekretarza p. Krzysztofa 
Dziedzica. Miło nam było wysłuchać czytanej bajki 
"O Janku Drewniaczku", a także opowiadania księdza 

Twardowskiego. Wszyscy uczniowie z wielkim 
zadowoleniem wsłuchiwali się i dostrzegli umiejętność 
nawiązywania kontaktu czytającego ze słuchaczem. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowie 
Alina Łańduch 
 
Nasza cegiełka dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy 

Uczennice Szkoły Podstawowej w Sierzchowie: 
Lidia Gonera i Adrianna Bardowska zostały
wolontariuszkami Fundacji Jurka Owsiaka. Za zgodą
dyrektor szkoły w piątek 11 stycznia 2008r. dziewczęta 
kwestowały na terenie szkoły. Dzięki obywatelskiej 
postawie naszych uczniów społeczność Sierzchowa 

włączyła się w zbiórkę pieniędzy z okazji XVI Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
 

Bogumiła Kwaśniewska 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 

Jasełka 
Jak co roku w naszej szkole przed Świętami 

Bożego Narodzenia uczniowie przedstawili jasełka 
bożonarodzeniowe. 
 

Nad powodzeniem imprezy czuwała p. Elżbieta 
Wosiek. Oprawę muzyczną przygotował
p. Damian Pyrek. Dzieci przybliżyły swoim kolegom 
i koleżankom oraz Szanownym Gościom - 
przedstawicielom organu prowadzącego szkołę 
(p. Arkadiuszowi Łańduchowi - dyrektorowi Zespołu
Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i p. Stanisła-
wowi Kusiowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy 
Opatówek, Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Zdrowia oraz Zastępcy Przewodniczącego 
Komisji Budżetu, Finansów, Założeń i Planów 
Gospodarczych oraz Porządku Publicznego) wydarzenia 
sprzed 2000 lat połączone ze współczesnością.

Na scenie pojawiły się aniołki, dzieci z różnych 
kontynentów, pastuszkowie i Święta Rodzina. Właśnie 
takie uroczystości wyzwalają w nas ducha świąt. 
Na tym się jednak nie kończy radosne przeżywanie 
narodzin Pana Jezusa. Po świętach - w dniu 
30.12.2007r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół
w Rajsku odbyły się także Jasełka dla samotnych. Dzieci 
występują również w Przeglądzie Jasełek w Chlewie. 
Należy nadmienić, że w ubiegłorocznym przeglądzie 
nasza szkoła otrzymała wyróżnienie. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Rajsku 
Honorata Wolniaczyk 

Osiągnięcia uczniów w konkursach 
Uczniowie z Zespołu Szkół w Rajsku bardzo 

chętnie biorą udział i odnoszą sukcesy w różnych 
konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. 

Uczennica klasy III gimnazjum Paulina Nowicka 
ma już na swoim koncie wiele wyróżnień w konkursach 
literackich. Ostatnio udało jej się pokonać wielu 
konkurentów i dostać się do II etapu konkursu 
poetyckiego pt.: Moje pierwsze wiersze organizowanego 
przez wydawnictwo Wiking. Natomiast nasi sportowcy 
ze szkoły podstawowej (w składzie: Robert 
Kaźmierczak, Przemek Perskawiec, Michał Bach, 
Damian Jeziorski, Bartek Filipak, Mateusz Błaszczyk, 
Maciek Pawlak, Mateusz Nowak, Norbert Mikołajczyk 
i Mikołaj Trwanik) zdobyli niedawno Mistrzostwo Powiatu 
w koszykówce chłopców i awansowali do dalszej fazy 
rozgrywek na szczeblu byłego woj. kaliskiego. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Rajsku 
Honorata Wolniaczyk 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 

"I Ty możesz zostać św. Mikołajem" 

Od kilku lat braliśmy udział w akcjach 
charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz 
ciężko chorych wykonując kartki świąteczne, ze 
sprzedaży których pieniądze były przekazywane na ich 
leczenie, rehabilitację lub sprzęt ortopedyczny. W tym 
roku szkolnym postanowiliśmy po raz kolejny wykonać
kartki świąteczne, a za pozyskane fundusze zakupić gry 
dydaktyczne i odtwarzacz DVD dla świetlicy szkolnej. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom 
naszej akcji "I Ty możesz zostać św. Mikołajem", 
tj. rodzicom, nauczycielom, uczniom i mieszkańcom za 
aktywny udział.
Uczniowie i wychowawca 
świetlicy szkolnej - Renata Szlenkier 
 
"Spotkania wigilijne” 

W tradycji wspaniałe jest, że przechowuje 
w sobie pamięć dawnych dni, utrwala to, co 
najpiękniejsze i najszlachetniejsze, także ludzkie 
uczucia. Zabiegani, zapracowani, zaabsorbowani 
własnymi sprawami nie zawsze mamy czas, by je sobie 
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okazać. Są jednak takie dni, kiedy zatrzymujemy się na 
chwilę, by dostrzec obok siebie drugiego człowieka, 
spojrzeć w głąb siebie, zadumać się nad życiem. Te dni 
to Święta Bożego Narodzenia. 

W związku z tym, zgodnie z tradycją, po raz 
kolejny uczniowie naszej szkoły przygotowali montaż
słowno-muzyczny połączony z prezentacją
multimedialną na uroczystość środowiskową dla 
członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłokini Wielkiej 
i ich rodzin. 

Kolejne spotkanie wigilijne odbyło się w dniu 
19.12.2007r. o godz. 1700 w Zespole Szkół w Tłokini 
Wielkiej. Był to "Wieczór Kolęd", w którym wzięli udział
przedstawiciele władz lokalnych, radni, mieszkańcy oraz 
rodzice naszych uczniów. Program spotkania obejmował
część artystyczną "Przyjmijmy łaski jakie on nam niesie: 
miłość, radość, ciszę…", przygotowaną przez uczniów 
szkoły podstawowej i gimnazjum, która wprowadziła
uczestników spotkania w nastrój zbliżających się świąt. 
Dzielenie się opłatkiem zapoczątkowała Pani Dyrektor 
Teresa Kobierska, a dalsza część wieczoru przebiegła
na wspólnym kolędowaniu, przy herbatce i świątecznym 
cieście przygotowanym przez Radę Rodziców. 
Zaproszeni goście oprócz życzeń "Niech miłość,

życzliwość i pokój wejdą w Wasze serce i przyniosą
Wam spokój" otrzymali świąteczne stroiki, wykonane 
przez uczniów. 
 

Dyrektor i nauczyciele 
Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej  
 
Uroczysta akademia 

W dniu 21.12.2007r. o godzinie 1100 dla 
społeczności szkolnej odbyła się uroczysta akademia, 
na której świąteczne życzenia: Pani Dyrektor, 
nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom złożyli 
zaproszeni goście, tj. p. Krzysztof Dziedzic - Sekretarz 
Gminy Opatówek, p. Stanisław Kuś - z-ca 
Przewodniczącego Rady Gminy i przewodniczący 
Gminnej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, 
ks. Jacek Paczkowski - Proboszcz Parafii Tłokinia, 
p. Małgorzata Kisiela - Przewodnicząca Rady Rodziców. 
My również dołączamy się do tych życzeń, mówiąc
słowami poety: 

"Weź do ręki opłatek, 
Choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić
I życz szczęścia całemu światu, 
Niech się wszystkie serca rozweselą !" 
 

Dyrektor i nauczyciele 
Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej  
 
"Poczytaj mi Mamo!" 

W minionym roku szkolnym w ramach akcji 
"Bajka jest dobra na wszystko" dla uczniów oddziału
przedszkolnego oraz klas I - III szkoły podstawowej 
zaproszone babcie czytały dzieciom bajki. 
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W bieżącym roku szkolnym, tj. 2007/2008 
o udział w niej poprosiłyśmy mamy naszych uczniów. 
Popularyzacja świata bajek, ich wartości, uczucia to cel 
akcji, którą prowadzimy. Cieszy się ona dużym 
zainteresowaniem, bo "cóż może być bardziej cennego 
od codziennych spotkań z mądrymi książkami". 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Mamom, 
tj. p. Magdalenie Misiak, p. Kindze Jopek i p. Katarzynie 
Rychter, które poświęciły dzieciom swój czas. 
 

Koordynatorzy akcji: 
Renata Szlenkier, Marlena Pilarczyk 
 

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

WIGILIA 2007 
 

W dniu 17.12.2007r. o godzinie 1300 w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Opatówku odbyła się Kolacja 
Wigilijna dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej 
"Słoneczko” w Opatówku oraz dla dzieci ze świetlic 
w Chełmcach i Tłokini Wielkiej. 

Natomiast w dniu 20.12.2007r. o godzinie 1200 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku na wspólnej 
Kolacji Wigilijnej spotkali się podopieczni Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku. Zaproszone 
zostały osoby niepełnosprawne z rodzicami 
i opiekunami, osoby samotne, chore. 

Tradycyjne potrawy i opłatek poświęcił prefekt 
parafii Opatówek ks. Marcin Załężny, a na 
udekorowanych świątecznie stołach podano sos 
grzybowy z kaszą, kapustę z grochem, makiełki, kompot 
z suszonych owoców, smażoną rybę, śledzie 
w śmietanie, śledzie w oleju, ciasto i słodycze. 

Nie zabrakło również szczodrego Św. Mikołaja 
z paczkami dla dzieci ufundowanymi przez Zakład 

Przemysłu Cukierniczego "Jutrzenka" w Kaliszu, Firmę
"Kris” pp. K. G. Olczaków i Panią Halinę Sroczyńską.

Gospodarzem Kolacji Wigilijnej był p. Sebastian 
Wardęcki - Wójt Gminy Opatówek. Z podopiecznymi 
i dziećmi ze świetlic spotkali się samorządowcy gminy 
Opatówek - p. Krzysztof Dziedzic - Sekretarz Gminy, 
p. Stanisław Kuś - Wiceprzewodniczący Rady Gminy, 
p. Paweł Bąkowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy; 
a także p. Halina Sroczyńska. 

Wspólne spotkania uświetniły "Jasełka" 
przygotowane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Opatówku i dzieci ze Świetlicy Środowiskowej 
"Słoneczko" w Opatówku. 

Zakład Cukierniczy pp. J. H. Menclów 
z Opatówka był sponsorem imprez, za co serdecznie 
dziękujemy. 
 

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

OGŁOSZENIA 
 
Dyrektor i Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej 
zapraszają na bal karnawałowy, który odbędzie się dnia 2 lutego 2008 
r. w sali OSP Tłokinia Wielka. Koszt balu 150 zł od pary. Grać będzie 
zespół "Retro". Zapisy na bal przyjmuje p. Małgorzata Kisiela 
i p. Barbara Dubiel. Telefony kontaktowe: (0-62) 761-43-21, (0-62) 
761-44-42. 

 

********** 
 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Opatówku informuje, że posiedzenia komisji w roku 2008 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. 
GKRPA w Opatówku 

 

********** 
 

GOK w Opatówku ogłasza nabór osób zainteresowanych nauką języka 
niemieckiego. Informacji udziela i zapisy przyjmuje GOK do dnia 
10 lutego br. 

 

********** 
 

Doradztwo dla rolników w zakresie dotacji UE. Jeśli: 
- prowadzisz firmę lub dopiero zamierzasz założyć firmę
- opłacasz składki w KRUS nie krócej niż 12 miesięcy 
- nie pobierasz renty strukturalnej lub nie ubiegasz się o nią
- na gospodarstwo rolne, w którym pracujesz pobierane były

dopłaty bezpośrednie 
- mieszkasz i prowadzisz lub zamierzasz prowadzić firmę

w miejscowości do 5 tys. mieszkańców 
- nie ukończyłeś 60 roku życia 
Na początku 2008 r. będziesz mógł się ubiegać o bezzwrotną dotację
z Unii Europejskiej na zakup nowych środków transportu i nowych 
maszyn i urządzeń w wysokości nie większej niż 100 tys. złotych. 
Ważne: Osoby, które nie posiadają firmy mają obowiązek założenia jej 
dopiero po otrzymaniu decyzji przyznającej dotację UE. 
Agencja Doradcza POLEURO oferuje pomoc przy opracowywaniu 
wniosków o dotacje ze środków Unii Europejskiej. Jesteśmy firmą
działającą w branży doradczej od 4 lat. Zdobyliśmy duże
doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy przedakcesyjnych Unii 
Europejskiej oraz funduszy poakcesyjnych UE. 
Kontakt: Anna Truszkowska, tel./faks (0-87) 643-51-77, e-mail: 
truszkowska.poleuro@wp.pl 

 

********** 
 

PZU SA w Kaliszu zatrudni przedstawicieli na teren gmin: Blizanów, 
Ceków, Godziesze, Mycielin, Opatówek, Stawiszyn. Żelazków. 
Kontakt: Inspektorat PZU SA w Kaliszu. al. Wojska Polskiego 173, 
pok.17, tel. 601-231-561, e-mail: enogaj@pzu.pl 
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Agencja Ubezpieczeniowa grupy PZU SA znajdująca się w Agencji 
PKO BP zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. 830 - 1630, sobota 
830 - 1145. oraz poza godzinami otwarcia agencji pod nr tel. 792-202-
650. Świadczymy usługi w zakresie zawierania: 
- obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych OC 
- ubezpieczeń AUTOCASCO oraz NNW pojazdów 
- kompleksowych ubezpieczeń domów i mieszkań
- kompleksowych ubezpieczeń na wyjazd za granicę
- otwartego funduszu emerytalnego "Złota Jesień" OFE 
Przyjmujemy blankiety opłat komunikacyjnych, rolnych bez 
dodatkowych opłat. 

 

********** 
 

Biuro rachunkowe, Opatówek, Poniatowskiego 8, tel. (0-62) 76-18-170, 
693-777-309, 608-495-048 świadczy usługi w zakresie: 
- prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów 
- rozliczenia podatku VAT 
- rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym 
- VAT w rolnictwie 

 

********** 
 

Agencja Ubezpieczeniowa Grupy PZU Daria Słowik świadczy usługi 
w zakresie zawierania oraz obsługi: 
- obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych OC, 
- obowiązkowych ubezpieczeń gospodarstw rolnych, 
- dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych AC i NNW, 
- kompleksowe ubezpieczenie firm, 
- ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym, 

zawodowym, przewoźnika itp., 
- ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków 
- kompleksowe ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę,
- kompleksowych ubezpieczeń gospodarstw rolnych, 
- ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospo-darskich, 
- oraz każdego innego ubezpieczenia oferowanego przez PZU 

S.A., a także oferowane przez PZU Życie S.A. 
- otwarty Fundusz Emerytalny "Złota Jesień"
- Indywidualne Konto Emerytalne 
- ubezpieczenia na życie i dożycie 
- ubezpieczenia posagowe, 
- grupowe ubezpieczenia dla właścicieli firm i ich pracowników, 
- fundusze Inwestycyjne PZU 
Dojeżdżam do miejsca wskazanego przez klienta. Proszę o kontakt 
pod nr telefonu 602-820-212 

 

********** 
 

Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej - informacja dla klientów 
 

Pragniemy poinformować, klientów Banku Spółdzielczego 
Ziemi Kaliskiej o możliwości skorzystania z pomocy w zakresie 
doradztwa na temat funduszy unijnych oraz pomocy przy wypełnieniu 
wniosku. 

W obecnej chwili nie można składać wniosków do 
większości działań, które mają ruszyć w przyszłości. Realia są jednak 
takie, że po ogłoszeniu rozporządzenia dotyczącego rozpoczęcia 
aplikacji do konkretnego działania jest tylko 14 dni na sporządzenie 
i składanie wniosków. 

W związku z tym proponujemy wypełniać te wnioski już teraz 
tak, aby w momencie ogłoszenia terminu przez Ministerstwo Rolnictwa 
zainteresowane osoby miały już przygotowaną wstępną wersję
wniosku. 

Największym zainteresowaniem cieszy się działanie 
Modernizacja gospodarstw rolnych i w przypadku tego działania 
składanie wniosków odbywa się w bardzo krótkim czasie. Ponieważ do 
tego działania są dostępne wzory wniosków obowiązujące 
w poprzedniej edycji (one mogą się nieco zmienić) w oparciu o te 
wnioski zamierzamy wypełniać (nieodpłatnie) wstępne wersje 
dokumentów aplikacyjnych, które będzie można wykorzystać, kiedy już
zostanie ogłoszony kolejny nabór. W związku z powyższym wszystkie 
osoby zainteresowane składaniem wniosku o dofinansowanie 
inwestycji w swoim gospodarstwie z wykorzystaniem środków 
z działania "Modernizacja..." już dziś prosimy o zgłoszenie takiej chęci 
do pracownika w najbliższym oddziale banku lub kontakt telefoniczny 
ze specjalistą do spraw doradztwa unijnego Banku Spółdzielczego 
Ziemi Kaliskiej pod nr (062) 767-80-57. 

Poniżej przedstawiamy zestawienie niezbędnych informacji 
i dokumentacji jakie trzeba posiadać chcąc przystąpić do wypełniania 
wniosku do działania Modernizacja gospodarstw rolnych. Dobrze 
byłoby, aby osoba chcąca skorzystać z pomocy przy wypełnieniu 
wniosku na umówione spotkanie przybyła już ze zgromadzonymi 
informacjami zawartymi w punkcie 1 i 2 załącznika. 

Modernizacja gospodarstw rolnych jest tylko jednym 
z działań programu PRO W 2007-2013 skierowany do mieszkańców 
wsi i małych miast. W niedalekiej przyszłości powstaną też inne 
działania z możliwością dofinansowania inwestycji na obszarach 
wiejskich (m.in. Młody rolnik, Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej, Renty strukturalne, Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw i inne). 
 

W związku z powyższym, Szanowny kliencie Banku Spółdzielczego 
Ziemi Kaliskiej, jeżeli: 
- jesteś zainteresowany dofinansowaniem inwestycji w Twoim 

gospodarstwie lub działalności gospodarczej ze środków Unii 
Europejskiej, 

- masz sprecyzowany pomysł na przeprowadzenie inwestycji albo 
potrzebujesz porady co mógłbyś zmienić na lepsze w Twoim 
gospodarstwie, 

- chcesz skorzystać z funduszy pomocowych Unii Europejskiej 
- chcesz wiedzieć na co możesz przeznaczyć środki pomocowe 

Unii Europejskiej 
- chcesz wiedzieć jak przygotować wniosek, gdzie go złożyć i jakie 

warunki w tym zakresie musisz spełnić

Zapytaj w najbliższym oddziale banku o pomoc jaką w tym zakresie 
pełni dla Ciebie specjalista do spraw doradztwa unijnego Banku 
Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej i skorzystaj z tej pomocy. 
 

1. Zestawienie informacji do działania Modernizacja gospodarstw 
rolnych 
- dane osobowe 
- czy gospodarstwo jest współwłasnością
- powierzchnia gospodarstwa rzeczywiście użytkowana 
- koszty produkcji i przychody w gospodarstwie 
- informacja o wykształceniu wnioskodawcy 
- wielkość kwot, limitów produkcji objętych kwotowaniem 

- limit obecny 
- limit planowany 

- określenie cełu do zrealizowania (np, zakup maszyn, 
budowa itp.) 

- określenie czasu na realizację zaplanowanego celu 
- planowane koszty operacji 
- informacja o pozyskanych dotychczas środkach 

z programów SPO 2004-2006 lub PROW 2007-2013 
 

2. Zestawienie informacji do załącznika Plan Rozwoju 
Gospodarstwa: 
- informacja o klasach gleb 
- rodzaje zasiewów (w roku poprzedzającym, obecnym i plany 

na kolejne 5 lat) 
- wielkość i struktura stada zwierząt (w roku poprzedzającym, 

obecnym i plany na kolejne 5 lat) 
- działy specjalne produkcji rolnej, roślinnej bądź zwierzęcej 

jeśli występują (ilościowo stan w roku poprzedzającym, 
obecnym i plany na kolejne 5 lat) 

- informacja o posiadanych maszynach i urządzeniach 
w gospodarstwie 

- informacja o posiadanych budynkach i budowlach będących 
własnością

- zestawienie kosztów ponoszonych w gospodarstwie 
 
3. Zestawienie dokumentacji do działania Modernizacja 

gospodarstw rolnych: 
- ksero dowodu osobistego 
- dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje zawodowe 
- wyciąg z ksiąg wieczystych 
- oferta na zakup lub wykonanie zadania 
- dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie 

ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt
- jeśli takie były wydane 

- dokumentacja funkcjonalno - przestrzenna (rozmieszczenie 
budynków) 

- przedwstępna umowa z odbiorcą na zbycie całości 
wytworzonej produkcji 

- wypis z rejestru gruntów jeżeli wnioskodawca nie ubiegał się
o płatności bezpośrednie albo nastąpiły zmiany 
własnościowe od momentu ostatnio składanego wniosku 

- kosztorys inwestorski (w przypadku robót budowlanych 
objętych dofinansowaniem) 

- pozwolenie na budowę (patrz jw.) 
- zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych (patrz jw.) 

wniosek o płatności obszarowe lub informacja o powierzchni 
działek ewidencyjnych wchodzących w skład gospodarstwa 

 

Informacje do wniosku (punkt 1) i do Planu Rozwoju Gospodarstwa 
(punkt 2) są niezbędne do przygotowania wniosku natomiast 
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dokumentacja o której mowa w punkcie 3 będzie potrzebna dopiero 
w momencie składania wniosku po ogłoszeniu przez Ministerstwo 
Rolnictwa naboru wniosków do działania "Modernizacja...". 

 

********** 
 

Firma GF - Grażyna Faworska w Opatówku, Plac Wolności 10 
informuje, że wychodząc naprzeciw naszym Klientom, w Punkcie 
LOTTO można opłacić rachunki m.in. ZUS, KRUS, US, telefony 
stacjonarne i komórkowe, energię, gaz, czynsz oraz inne 
zobowiązania finansowe. Pobieramy niskie prowizje. Ponadto można 
zawrzeć umowę szybkiej pożyczki gotówkowej bez BIK-u, decyzja 
kredytowa w 15 minut bez opłat. W naszej ofercie mamy również
kredyt hipoteczny, samochodowy, konsolidacyjny, leasing, factoring 
oraz karty kredytowe. Zajmujemy się również pomocą prawną osobom 
poszkodowanym w wypadkach w ostatnich 10 latach, których 
ubezpieczyciel lub inny podmiot odpowiedzialny nie wypłacił
odszkodowania lub je zaniżył. Nie pobieramy żadnych wstępnych 
opłat. 

 

********** 
 

Doskonalenie umiejętności czytania tekstów ze zrozumieniem, 
wyszukiwania informacji w tekście, konstruowania różnych form 
wypowiedzi pisemnej; przygotowanie do sprawdzianu w szkole 
podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów 
humanistycznych. Tel. 508-142-902 (w godz.1500 - 1700). 

 

********** 
 

Język polski - korepetycje, przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, 
matury. Telefon (0-62) 761-94-13, 602-878-035. 

 

********** 
 

IVO PLAST Sp. z o.o. zaprasza do sklepu firmowego w Opatówku, 
ul. Dziubińskiego 1a. Polecamy w sprzedaży: artykuły spożywcze sieci 
ARO, artykuły AGD, artykuły chemiczne, papiernicze, szkolne, kwiaty 
sztuczne, znicze i świece, opakowania, folie. Zapraszamy w dniach 
i godz.: pon.-pt.: 800 - 1900, sobota: 800 - 1600.

********** 
 

Informuję, że hurtownia odzieżowa w Tłokini Kościelnej została
przeniesiona z ul. Ukośnej 6 na ul. Kościelną 58. Zapraszamy. Hurt-
Detal A. M. Byler. 

 

********** 
 

Nie pozwól zginąć wspomnieniom! Kopiowanie z kaset VHS na DVD 
z kolorowym nadrukiem. Kontakt: Stanisław Szewczyk, punkt LOTTO 
przy Pl. Wolności 10 w Opatówku. 

 

********** 
 

Sprzedam niedrogo przyczepkę samochodową lekką, jednoosiową.
Telefon: (0-62) 76-18-558 lub 505-987-729. 

 

********** 
 

Sprzedam Fiata Dukato Maxi, rok 94/95, stan bardzo dobry. Tel. 602-
177-245 

 

********** 
 

Sprzedam działkę rolno-budowlaną o pow. 0,37 ha w Opatówku, przy 
ul. Św. Jana. Telefon: 602-834-926. 

 

********** 
 

Sprzedam działkę o pow. 6000m2 w Opatówku, w atrakcyjnym miejscu 
przy ul. Łódzkiej. Tel.: (0-62) 76-18-222. 

 

********** 
 

Nawozy rolnicze oferuje w atrakcyjnych cenach firma PHU 
CHOJNACKI w Opatówku, ul. Rogatka 9a, tel. (0-62) 767-06-88. 

 

********** 
 

Szczenięta rodowodowe doga niemieckiego błękitnego. Telefon 501-
567-780. 

 

********** 
 

Płytki, karton-gips, malowanie, szpachlowanie, instalacje wodno - 
kanalizacyjne, panele. Telefon 669-539-706. 

 

********** 
 

Przyjmę tanio kierownictwo budowy (inspektora nadzoru). Telefon: 
(0-62) 753-34-61. 

 

********** 
 

Wynajmę lokal na parterze pod działalność gospodarczą. Proszę
o kontakt pod nr tel. 602-820-212 

 

********** 
 

Poszukuję pomocy domowej (również opieka nad dzieckiem). Telefon: 
601-710-590. 

 

********** 
 

Zgłaszam lokal użytkowy do wynajęcia po dawnym PZU, wyposażenie, 
centralne ogrzewanie, woda, lokal okratowany. Tel.: (0-62) 76-18-145. 

 

********** 
 

Kupię działkę budowlaną w Opatówku lub okolicy. Telefon: 601-566-
273. 

 

********** 
 

Usługi asenizacyjne. Zbigniew Dybioch. Telefon: 696-432-448. 
 

********** 
 

Składam wyrazy serdecznego podziękowania mieszkańcom gminy 
Opatówek za włączenie się w akcję pomocy podopiecznym opieki 
społecznej poprzez przekazanie darów w postaci żywności, środków 
czystości na okres Świąt Bożego Narodzenia. Przeprowadzona akcja 
zbiórki żywności i środków czystości była możliwa dzięki uprzejmej 
życzliwości sklepów: 
1. Sklep Spożywczo-Przemysłowy "Grosik", Monika Kasperek, 

Opatówek 
2. Sklep Przemysłowy, Anna Milusińska, Chełmce 22 
3. Sklep GS "Samopomoc Chłopska" w Tłokini Kościelnej 
4. Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Żaneta Kłysz, Cienia Druga 
5. PHU "MARS", Agata Szczepańska, Szałe
6. Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Danuta Sobczak, Opatówek 
7. Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Grażyna Kisiela, Borów 
8. PHU "Trans-Sól", Andrzej Brodziak, Szałe
9. "Ela-Jurex", Stanisława Cicha, Opatówek 
10. PH "ANNA", Bogdan Kozanecki, Opatówek 
11. PHU Wiesław Rutkowski, Opatówek 
12. Sklep Spożywczo-Wędliniarski, Wochlik Andrzej, Opatówek 
13. GS SCh "Rogalik", Opatówek 
14. GS SCh Sklep nr 14 "Zieleniak", Opatówek 
15. Sklep Spożywczy Elżbieta Paś, Opatówek 
16. GS SCh Sklep nr 8 Spożywczo-Przemysłowy, Opatówek 
Serdeczne podziękowania składam Przedszkolu im Marii Konopnickiej 
w Kaliszu za włączenie się w akcję pomocy i przekazaną odzież,
obuwie, zabawki oraz przybory szkolne. Dziękuję p. Marianowi Bach 
z Tłokini Wielkiej za przekazane wyroby wędliniarskie dla 
podopiecznych GOPS na okres świąt. 
Wójt Gminy Opatówek - Sebastian Wardęcki 

 

********** 
 

Punkt Charytatywny przy Parafii NSPJ w Opatówku składa wyrazy 
wdzięczności pp. M.M. Wróblewskim, p. W. Rutkowskiemu, p. Zycie 
Michalskiej, PPH "Suark-Pak" za przekazane reklamówki do paczek, 
anonimowym ofiarodawcom i tym, którzy złożyli ofiarę pieniężną do 
puszki w kościele, dziękujemy także za żywnościowe produkty i inne 
złożone do kosza przy ołtarzu M.B. 
Z Państwa ofiarności oraz sprzedaży świec i kart bożonarodzeniowych 
mogliśmy obdarować 71 dzieci paczkami ze słodyczami oraz 60 osób 
dorosłych najbardziej potrzebujących paczkami żywnościowymi. 
Marianna Kocemba 
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