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SESJA RADY GMINY 
 

W dniu 21 lutego odbyła się XVIII-ta w tej kadencji sesja 
Rady Gminy Opatówek, na której radni przyjęli 
następujące uchwały: 
- w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy 

Opatówek na rok 2008. 
- w sprawie określenia górnych stawek opłat 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczys-
tości ciekłych. 
Uchwała określa m.in. górną stawkę opłat za usługi 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości w wysokości 135 zł plus 
podatek VAT za 1 m3 odpadów niesegregowanych. 
W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane 
i odbierane w podziale na frakcję mokrą i suchą
w rozumieniu § 2 pkt. 3 i 4 Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Opatówek 
stosuje się stawki niższe o 15%. 
W przypadku, gdy z odpadów komunalnych 
wydzielane są w ramach frakcji suchej surowce 
wtórne takie jak: papier i tektura, szkło, metale i 
tworzywa sztuczne, stosuje się stawki niższe o 25%. 

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
"Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu inwestycyjnego 
położonego w miejscowości Józefów". 

- w sprawie przystąpienia do Trójstronnego 
Porozumienia w sprawie przebudowy dróg na 
terenie gmin Brzeziny, Godziesze Wielkie, 
Opatówek. 

- zmieniająca uchwałę w sprawie wydania aktu 
o utworzeniu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci 
Gillerów w Opatówku. 

WIADOMOŚCI   GMINNE

Opatówek, 03.03.2008 r.

Nr 2 (564) / 2008 

Biuletyn Informacyjny

Wszystkim Paniom najlepsze życzenia 
samych pogodnych i beztroskich dni 

z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 
 

składają

Przewodniczący Rady Gminy               Sekretarz Gminy              Wójt Gminy Opatówek 
 Andrzej Michalski                      Krzysztof Dziedzic               Sebastian Wardęcki 
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- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania 
w zakresie budowy chodnika we wsi Szulec. 
Art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym umożliwia gminie 
udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom 
samorządu terytorialnego. 
Powyższa inwestycja będzie współfinansowana 
przez Gminę Opatówek (ok. 10% kosztów) oraz 
przez Województwo Wielkopolskie (ok. 90% 
kosztów). 
Ze względu na liczne wnioski mieszkańców, 
szczególne zagrożenie bezpieczeństwa pieszych 
oraz duże natężenie ruchu pojazdów 
samochodowych, mając na uwadze zwartą
zabudowę przy drodze wojewódzkiej nr 471 we wsi 
Szulec oraz warunki finansowania uchwała jest 
celowa i uzasadniona. 

Ponadto Wójt Gminy Sebastian Wardęcki w swoim 
sprawozdaniu m.in. poinformował radnych, że w kaliskim 
ratuszu została podpisana wspólna deklaracja 
o współpracy pomiędzy samorządami aglomeracji 
kalisko-ostrowskiej. Celem porozumienia jest troska 
o trwały i zrównoważony rozwój, starania o wykorzys-
tanie możliwości, jakie stwarza Unia Europejska dla 
rozwoju regionów. Współpraca ta będzie obejmować
promocję gospodarczą i turystyczną, kulturę
i dziedzictwo narodowe, warunki inwestowania, 
aktywność zawodową mieszkańców, zagospodarowanie 
przestrzenne, transport zbiorowy, gospodarkę
komunalną, edukację publiczną, ochronę zdrowia 
i ochronę środowiska. 
 

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

OGŁOSZENIE O NABORZE 
NA STANOWISKO PRACY 

 
Opatówek, dnia 19.02.2008 r. 
 

OGŁOSZENIE 
z dnia 19 lutego 2008 roku 

 
WÓJT GMINY OPATÓWEK 

 
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY: 

 
KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO 

1. Wymagania niezbędne: 
- obywatelstwo polskie, 
- pełna zdolność do czynności prawnych, 
- korzystanie w pełni z praw publicznych, 
- odpowiedni stan zdrowia pozwalający na 

zatrudnienie na określonym stanowisku, 
- niekaralność za przestępstwo popełnione 

umyślnie, 
- nieposzlakowana opinia, 
- wykształcenie wyższe administracyjne, 

prawnicze lub wyższe odpowiedniej specjalności 
umożliwiające wykonywanie zadań stosownie 
do opisu stanowiska 

- posiadanie łącznie co najmniej pięcioletniego 
stażu pracy na: 
- stanowiskach urzędniczych w jednostkach 

samorządowych, lub 
- w służbie cywilnej, lub 
- w służbie zagranicznej, z wyjątkiem 

stanowisk obsługi, lub 
- w innych urzędach państwowych, z wyjąt-

kiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub 
- na kierowniczych stanowiskach urzędni-

czych, 
- obowiązkowość, odpowiedzialność, rzetelność,

systematyczność, punktualność,
- komunikatywność, kreatywność,
- wysoka kultura osobista, 
- zdolności kierownicze, 
- umiejętność pracy w zespole, 
- doświadczenie w pracy w administracji 

publicznej. 
 
2. Wymagania dodatkowe: 

- znajomość pracy w systemie SWDO, 
- znajomość języka rosyjskiego i niemieckiego, 
- ukończone szkolenia z zakresu: 

- ochrony danych osobowych, lub 
- dostępu do informacji publicznej. 

- znajomość obsługi urządzeń informatycznych, 
- posiadanie prawa jazdy kat. B, 

 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

- sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowa-
dzenie ksiąg stanu cywilnego, 

- dokonywanie czynności z zakresu rejestracji 
stanu cywilnego, 

- prowadzenie całokształtu spraw związanych z : 
- unieważnieniem, sprostowaniem, ustala-

niem treści, odtworzeniem i uzupełnieniem 
aktu stanu cywilnego, 

- aktem urodzenia, 
- zawieraniem małżeństw i aktem małżeń-

stwa, 
- aktem zgonu, 

- wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 
i zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu 
cywilnego wpisach lub o ich braku, 

- prowadzenie korespondencji w zakresie USC 
z placówkami państw obcych, 

- wykonywanie zadań wynikających z Konkor-
datu, 

- prowadzenie spraw obywatelskich - dowody 
osobiste, 
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- prowadzenie i przygotowywanie decyzji adminis-
tracyjnych z zakresu zmiany imion i nazwisk. 

 
4. Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

- podanie o przyjęcie do pracy wg. wzoru 
określonego w zał. Nr 1 do niniejszego 
ogłoszenia. 

- życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego 
przebiegu kariery zawodowej i opatrzony 
klauzulą: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz 
ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1593 ze zm.) wg wzoru określonego w zał. Nr 2 
do niniejszego ogłoszenia. 

- kserokopia dokumentu poświadczającego 
wykształcenie, 

- kserokopie innych dodatkowych dokumentów 
o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach 
(kursy, certyfikaty, zaświadczenia), 

- kserokopie dokumentów potwierdzających 
doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, 
zaświadczenia o zatrudnieniu), 

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni 
praw publicznych, 

- oświadczenie kandydata o niekaralności za 
przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku 
zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do 
dostarczenia zaświadczenia z Krajowego 
Rejestru Karnego), 

- oświadczenie kandydata o stanie zdrowia 
pozwalającym na pracę na wskazanym 
stanowisku 

- kwestionariusz osobowy - wg wzoru 
określonego w zał. Nr 3 do niniejszego 
ogłoszenia 

 
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany 
będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy 
oryginałów dokumentów. 
 
Urząd Gminy zastrzega sobie prawo nie zwracania 
dostarczonych dokumentów aplikacyjnych. 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko pracy: 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego". należy składać
osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, 62-860 Opatówek, 
pl. Wolności 14 - sekretariat (pok. nr 13) w dni pracy 
Urzędu w terminie do dnia 19 marca 2008 roku 
(środa) do godz. 1500.

Informacje dla kandydatów:

- Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub 
po określonym wyżej terminie nie będą
rozpatrywane. 

- Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy 
w Opatówku w dniu 20 marca 2008r. (czwartek) 
o godz. 1000 

- Lista kandydatów spełniających wymagania 
formalne i dopuszczonych do drugiego etapu 
konkursu wraz z terminem testu i rozmowy 
kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej 
w budynku Urzędu Gminy w Opatówku. 

- Etapy naboru: 
- Ogłoszenie o naborze. 
- Składanie dokumentów aplikacyjnych. 
- Wstępna selekcja kandydatów - analiza 

dokumentów aplikacyjnych pod względem 
formalnym. 

- Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają
wymagania formalne. 

- Końcowa selekcja kandydatów - przepro-
wadzenie testu kwalifikacyjnego i rozmowy 
kwalifikacyjnej z wyłonionymi kandydatami. 

- Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego 
naboru na dane stanowisko urzędnicze. 

- Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie 
umowy o pracę.

- Ogłoszenie wyników naboru. 
 
- Informacja o wyniku naboru zostanie 

upowszechniona w terminie 14 dni od dnia 
zatrudnienia i umieszczona na tablicy informacyjnej 
w budynku Urzędu Gminy w Opatówku oraz na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Gminy Opatówek www.bip.opatowek.pl 

 
Wójt Gminy Opatówek 

 
/-/ Sebastian Wardęcki 

 
Uwaga: Treść ogłoszenia wraz z załącznikami można 
pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Opatówek www.bip.opatowek.pl 

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

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
 

WÓJT GMINY OPATÓWEK 
OGŁASZA 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
 
na najem na okres 3 lat lokalu użytkowego o pow. 
91,50 m2 położonego w Opatówku przy Pl. Wolności 17 
zapisanego w księdze wieczystej KW 42524. 
Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek - 
lokal leży w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług 
wymagających koncentracji w ośrodkach. 
Lokal przeznacza się do prowadzenia działalności 
gastronomicznej. 
Przetarg odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2008 roku 
o godz. 1000 w sali nr 15 tutejszego Urzędu Gminy 
Opatówek, Pl. Wolności 14. 
Wysokość wywoławcza czynszu za jeden miesiąc
wynosi 1600,34 zł plus VAT 22%, wadium 300,00 zł.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest okazanie 
wpłaty wadium. Wadium należy wpłacać w kasie Urzędu 
Gminy w godz. od 800 - 1400 najpóźniej do dnia 
4 kwietnia 2008 roku. Wadium osoby lub firmy 
wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu 
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najmu. Wadium pozostałych uczestników przetargu 
zostanie wypłacone po jego zakończeniu. 
Wysokość czynszu za jeden miesiąc plus VAT 
osiągnięta w przetargu jest podstawą do zawarcia 
umowy najmu. 
Wójt Gminy Opatówek zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych 
przyczyn. 
 

Opatówek, dnia 28 lutego 2008 roku 
 

Wójt Gminy Opatówek 
 

/-/ Sebastian Wardęcki 
 

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

INFORMACJA WS. ZMIANY NAZWY 
MIEJSCOWOŚCI 

 
W związku z potrzebą uporządkowania nazwy 

miejscowości na wniosek Gminy Opatówek Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji ustalił
obowiązującą nazwę "Tłokinia Nowa". 
 

WYCIĄG
Z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
 

z dnia 20 grudnia 2007 r. 
 

w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia 
urzędowych nazw niektórych miejscowości 

oraz obiektu fizjograficznego 
(Dz. U. z dnia 28 grudnia 2007 r.) 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 
fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005r. 
Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1
(...) 
2. Zmienia się urzędowe nazwy miejscowości zgodnie 
z wykazem stanowiącym załącznik Nr 2 do 
rozporządzenia. 
(...) 

§ 3

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2008 r. 
(...) 

Załącznik Nr 2 
 

WYKAZ ZMIENIONYCH NAZW MIEJSCOWOŚCI 
 

Zmienione nazwy 
miejscowości 

Lp. Województwo, 
powiat, gmina nazwa 

dotychcza-
sowa 

nazwa 
zmieniona 

Drugi 
przypadek 
deklinacji, 

forma 
przymiotnika 

1 2 3 4 5

WIELKOPOLSKIE 

KALISKI    

363. Opatówek 
Nowa 
Tłokinia, 
wieś

Tłokinia 
Nowa,
wieś

-ni -wej, 
tłokiński 

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

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW 
 
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 
 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 marca 
2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379) w dniach od
1 do 31 marca 2008r. należy składać w Urzędzie Gminy
w Opatówku wnioski o zwrot podatku akcyzowego (druk 
wniosku dostępny w urzędzie oraz na stronie: 
www.bip.opatowek.pl). 
Zwrot przysługuje producentowi rolnemu, który był
w posiadaniu lub współposiadaniu użytków rolnych 
określonych w ewidencji gruntów i budynków oraz był
posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie 
składania wniosku. Do wniosku należy dołączyć faktury 
VAT albo potwierdzone za zgodność z oryginałem ich 
kopie (oryginały do wglądu), stanowiące dowód zakupu 
oleju napędowego w okresie od 1 września 2007r. do 
29 lutego 2008r. (6 miesięcy poprzedzających miesiąc
złożenia wniosku), oraz odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega 
wpisowi do tego rejestru. 
W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego 
stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku 
przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do 
którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną
zgodę (na wniosku). Pisemna zgoda nie dotyczy 
współmałżonków. 
Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi 
w terminie od 1 do 31 maja 2008r., gotówką w kasie 
urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy 
podany we wniosku (dokładny termin wypłaty podany 
jest w decyzji). 
Zgodnie z art. 9 ust.1 w/w ustawy producent rolny, który 
pobrał nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrot 
podatku jest obowiązany do jego zwrotu wraz 
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych. 
Zwrot podatku w 2008 roku wynosi: 73,10 zł. x ilość 
ha użytków rolnych (limit roczny - 86 litrów na 1 ha 
użytków rolnych). 
 
UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM 
 

Wielkopolska Izba Rolnicza informuje, że
3 marca 2008r. zostanie uruchomiony nabór wniosków 
w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007-2013. O pomoc w wysokości 50 tys. zł mogą
ubiegać się rolnicy, którzy w ostatnich 14 miesiącach 
przejęli gospodarstwa i mieszczą się w przedziale 
wiekowym 18-40 lat. Ponadto, gospodarstwo musi 
odpowiadać wielkością wg średniej wojewódzkiej (dla 
Wielkopolski wynosi 13 ha). 
Wnioski należy składać w Oddziale Regionalnym ARiMR 
w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 36, tel. (0-61) 84-55-600. 
 

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

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 
 

9 lutego w sali OSP w Cieni Drugiej odbył się
czwarty Turniej o Puchar Wójta Gminy Opatówek 
w tenisie stołowym "Żyj zdrowo i sportowo” realizowany 
zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki 
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i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok. 
Organizatorami tegorocznego turnieju byli: OSP w Cieni 
Drugiej oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Opatówku. Uczestnikami turnieju byli członkowie 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z gminy Opatówek 
w następujących kategoriach wiekowych dziewcząt
i chłopców: do 14 lat, 14-16, 16-21. Celem turnieju było
wzbudzenie wśród dzieci i młodzieży motywacji do życia 
bez nałogów, promocja aktywnego, zdrowego stylu 
życia, wspomaganie rodzin w procesie wychowywania 
dzieci. 

Do zawodów zgłosiło się kilkudziesięciu 
zawodników reprezentujących 8 jednostek OSP: Borów, 
Chełmce, Cienia Druga, Michałów Drugi, Opatówek, 
Rajsko, Trojanów i Tłokinia Wielka. 
A oto osiągnięte wyniki: 
 

Dziewczęta: 
- Kategoria wiekowa do lat 14: I miejsce - Lazarek 

Konstancja OSP Opatówek, II miejsce - Kaleta 
Weronika OSP Chełmce, III miejsce - Grześkowiak 
Dominika OSP Chełmce. 

- Kategoria wiekowa 14-16 lat: I miejsce - Wosiek 
Maria OSP Rajsko, II miejsce - Kaleta Anna OSP 
Chełmce, III miejsce - Jeziorska Martyna OSP 
Rajsko 

- Kategoria wiekowa 16-21 lat: I miejsce - Miklas 
Natalia OSP Rajsko, II miejsce - Krzywda 
Aleksandra OSP Chełmce, III miejsce - Siekańska 
Ewelina OSP Chełmce 

 

Chłopcy: 
- Kategoria wiekowa do lat 14: I miejsce - Jeziorski 

Damian OSP Rajsko, II miejsce - Czajczyński Jakub 
OSP Tłokinia Wielka, III miejsce - Perskawiec 
Przemysław OSP Rajsko. 

- Kategoria wiekowa 14-16 lat: I miejsce - Piotr 
Kaleta OSP Chełmce, II miejsce - Frątczak Michał
OSP Rajsko, III miejsce - Gaweł Dawid OSP 
Michałów Drugi. 

- Kategoria wiekowa 16-21 lat: I miejsce - Patryk 
Łukaszczyk OSP Rajsko, II miejsce - Sobieraj Jacek 
OSP Borów, III miejsce - Olejnik Łukasz OSP 
Trojanów. 

 

W klasyfikacji generalnej w kategorii dziewcząt
niezawodne okazały się zawodniczki z OSP Chełmce, 
natomiast w kategorii chłopców zawodnicy z OSP 
Rajsko, otrzymując Puchary Wójta Gminy Opatówek. 
Indywidualni zwycięzcy w poszczególnych kategoriach 
otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta 
Gminy Opatówek. 

Składamy szczególne podziękowanie za 
wsparcie turnieju: pp. Renacie i Jarosławowi Kłyszom 
z Cieni Drugiej, pp. Jadwidze i Henrykowi Menclom 
z Opatówka, Gminnej Spółdzielni "SCh" w Opatówku, 
Bankowi Spółdzielczemu "Ziemi Kaliskiej" Oddział
w Opatówku. Dziękujemy również p. Jerzemu 
Kowalczykowi za nieodpłatną pracę sędziowską oraz 
paniom z OSP Cienia Druga za przygotowanie 
pysznego posiłku w postaci bigosu i kiełbasek. 
 

Sylwia Matczak 
 

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

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 
GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 

Zaproszenie na dni otwarte 

Dyrektor Gimnazjum w Opatówku zaprasza 
tegorocznych absolwentów szkół podstawowych do 
podjęcia nauki w roku szkolnym 2008/2009 w naszym 
gimnazjum. 

Szkoła posiada nowocześnie wyposażone sale 
lekcyjne, radiowęzeł, pracownię komputerową, bibliotekę
i czytelnię z Internetowym Centrum Informacji 
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Multimedialnej oraz stołówkę szkolną. Zajęcia 
wychowania fizycznego odbywają się w nowoczesnej 
hali widowiskowo - sportowej. 

Zapewniamy wykwalifikowaną, kreatywną
i życzliwą kadrę pedagogiczną, naukę dwóch języków 
obcych (angielskiego i niemieckiego), możliwość 
rozwijania uzdolnień i zainteresowań poprzez bogatą
ofertę zajęć pozalekcyjnych. 

Organizujemy wycieczki przedmiotowe 
i turystyczno - krajoznawcze, spotkania z ciekawymi 
ludźmi, dyskoteki szkolne, uczestniczymy w akcjach 
charytatywnych. 

Przyjmujemy uczniów spoza obwodu gimnazjum 
z dobrymi ocenami z zajęć edukacyjnych oraz z co 
najmniej poprawną oceną z zachowania. Uczniów tych 
prosimy o składanie podań do 10 kwietnia 2008r. 
Serdecznie zapraszamy na Dni Otwarte do naszego 
gimnazjum w sobotę, 5 kwietnia 2008r. w godz. od 
1000 do 1300 
Dyrektor Gimnazjum w Opatówku 
Jolanta Pokojowa 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 

Bal karnawałowy 
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej 

w Opatówku zorganizowała 26 stycznia 2008 r. bal 
karnawałowy. Celem balu była udana zabawa dla 
rodziców naszych uczniów, ale także ich znajomych, 
nauczycieli i wszystkich, którzy skorzystali z zaproszenia 
i przedostatnią sobotę karnawału postanowili spędzić w
gościnnej sali OSP w Opatówku, za której udostępnienie 
serdecznie dziękujemy. 

Gościem zabawy był Sekretarz Gminy 
p. Krzysztof Dziedzic z małżonką. Do tańca grał zespół
p. Zbigniewa Błaszczyka. Na wesołą zabawę i miłą 
atmosferę wpływ miało także znakomite menu, które 
przygotowała p. Małgorzata Jarczewska przy pomocy 
wielu chętnych mam uczniów naszej szkoły. Zabawa 
trwała aż do rana, a podczas jej przebiegu odbyły się
różne atrakcje, licytacje wykonanych przez dzieci prac, 
których wartość sięgała często 200-300 zł. Niemałą 
atrakcją był również "czekoladowy" walczyk, podczas 
którego okazało się, że chętnych do kupienia jest więcej 
niż czekolad. Dochód uzyskany z tych akcji i całego balu 
przeznaczony będzie na zakup laptopa z projektorem 
i ekranem dla szkoły, które będą cennym jej 
wyposażeniem. 

Dziękujemy wszystkim za udział w balu, jego 
przygotowaniu i za okazanie "wielkiego" serca naszym 
dzieciom. Dziękujemy także następującym firmom 
i osobom: Firmie "POMAROL", Firmie "RECO", 
pp. Jadwidze i Henrykowi Menclom, pp. Barbarze 
i Karolowi Andrzejakom, pp. Żanecie i Janowi Humelt, 
panom: Wojciechowi Pokojowemu, Ryszardowi 
Gonerze, Andrzejowi Koroleskiemu, paniom: 
Małgorzacie Jarczewskiej, Żanecie Humelt, Ewie 
Kaźmierczak, Ewie Wojtaszek, Annie Laskowskiej, 
Joannie Kasprzyckiej, Małgorzacie Stępień, Barbarze 
Michalak, Bogusławie Rybce, Darii Pawlak, Marii 
Przybysławskiej, Urszuli Kujawie, Katarzynie Dybioch, 
Jolancie Michalak, Katarzynie Bogaczyńskiej, Lesławie 
Mosińskiej, Małgorzacie Ścigała, Mirosławie Lazarek, 
Marioli Antoszczyk, Sylwii Karpińskiej, Agnieszce 

Kaciupie, Dorocie Wróblewskiej, Małgorzacie Matysiak, 
Ewie Kuś, Agnieszce Witczak, Annie Kardynał, Józefie 
Koroleskiej, Wioletcie Charsche, Małgorzacie 
Dobrzańskiej, Marii Pilarczyk, Wiesławie Ratajczyk. 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatówku - Henryka Woźniak 
Przewodnicząca Rady Rodziców - Ewa Kaźmierczak 
Sekretarz Rady Rodziców - Żaneta Humelt 
 
Sportowe sukcesy uczniów 

Dnia 19 grudnia 2007r. w Koźminku odbyły się
Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej dziewcząt. 
W rozgrywkach udział wzięło 6 najlepszych zespołów: 
SP Opatówek, SP Iwanowice, SP Koźminek, SP Staw, 
SP Kamień i SP Piotrów. Mecze rozegrano w dwóch 
grupach systemem "każdy z każdym". Zespół
z Opatówka zagrał 3 mecze: SP Opatówek - SP Kamień
(22-12), SP Opatówek - SP Staw (38-2), SP Iwanowice - 
SP Opatówek (14-6). 
W wyniku zaciętej rywalizacji reprezentacja naszej 
gminy w składzie: Melania Alizadeh Soofi, Justyna 
Ekert, Konstancja Lazarek, Agnieszka Mariańska, Anna 
Żebrowska, Anna Grzegorczyk, Aleksandra 
Kaźmierczak, Angelika Filipiak, Joanna Prus i Oliwia 
Olszewska pod kierunkiem p. Joanny Kupczyk zajęła
3 miejsce, tuż za SP Iwanowice i SP Piotrów. 
Nasze zawodniczki, dzięki uprzejmości i hojności 
p. Ryszarda Prusa, wystąpiły w pięknych nowych 
strojach. Za ten wspaniały gest bardzo serdecznie 
dziękujemy. Wyrazy podziękowania składamy również
pp. Żebrowskim za podarunek dla szkoły w postaci 
nowej tablicy i obręczy do koszykówki. 

Dnia 18 stycznia 2008r. odbyły się gminne 
rozgrywki w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców. 
O mistrzostwo gminy walczyły szkoły z Rajska, 
Opatówka i Tłokini Wielkiej. 
Wśród chłopców I miejsce zajął zespół z Rajska pod 
opieką p. Marka Szczepańskiego, II miejsce zespół
SP Opatówek i III miejsce zespół SP Tłokinia Wielka. 
Wśród dziewcząt walka rozegrała się między 
SP Opatówek a SP Tłokinia Wielka. Zwycięzcą tego 
meczu, a tym samym całego turnieju, został zespół
SP Opatówek w składzie: Melania Alizadeh Soofi, 
Justyna Ekert, Konstancja Lazarek, Agnieszka 
Mariańska, Anna Żebrowska, Anna Grzegorczyk, Anita 
Lesicka, Agnieszka Koszela, Angelika Filipiak 
i Aleksandra Kaźmierczak pod kierunkiem p. Joanny 
Kupczyk. Zespół reprezentował naszą gminę
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w Mistrzostwach Powiatu, które odbyły się 20 lutego 
2008r. 
 

Joanna Kupczyk 
 

Dnia 7 stycznia 2008r. w Szkole Podstawowej 
w Opatówku odbył się mecz piłki koszykowej chłopców 
o mistrzostwo gminy. Spotkanie odbyło się między 
drużynami z Opatówka i Rajska. 
Reprezentacje szkół stoczyły mecz w niezwykle zaciętej 
atmosferze. Po pierwszej połowie meczu zespół
z Rajska wygrywał z dużą przewagą (16-0). W trzeciej 
i czwartej kwarcie drużyna z Opatówka zaczęła odrabiać
straty, lecz ostatecznie uległa koszykarzom z Rajska. 
Spotkanie zakończyło się wynikiem 36-22 dla Rajska. 
Najlepiej punktującym zawodnikiem drużyny zwycięskiej 
był Bartosz Filipiak, który zdobył 10 punktów. 
W drużynie z Opatówka najlepszą zdobyczą punktową
popisał się Rafał Kopeć zdobywając 7 punktów. 
Sędzią głównym zawodów był p. Marek Szczepański, 
sędzią drugim p. Joanna Kupczyk. Trenerem zespołu
z Opatówka był p. Stanisław Michalski, a drużyny 
z Rajska p. Marek Szczepański. 
 

Stanisław Michalski 
 
Dzień Babci i Dziadka 

20 stycznia 2008 r. w auli Szkoły Podstawowej 
w Opatówku, już po raz siódmy, odbyła się uroczystość 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Została ona przygotowana 
przez uczniów kl. I - III, będących członkami szkolnego 
koła artystycznego. Nad przygotowaniem uroczystości 
uczniowie pracowali pod kierunkiem p. A. Lintner, która 
jest opiekunką koła oraz p. R. Narczyńskiej, 
A. Karwowskiej, I. Walczak, A. Kaźmierczak, A. Cyl, 
M. Pogorzelec i ks. M. Załężnego, który akompaniował
młodym artystom. 

Dzieci zadedykowały swoim babciom i dziadkom 
piękne wiersze i piosenki oraz zaprezentowały
inscenizację baśni "Królewicz z kolcami”. W roli tytułowej 
wystąpił ucz. kl. IIIa Michał Sowa, który wspaniale 
poradził sobie z tym trudnym zadaniem aktorskim, 
podobnie zresztą jak jego koleżanki i koledzy. 

Zebrani w auli szkolnej widzowie, wśród których 
oprócz babć i dziadków byli również zaproszeni goście - 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Opatówek 
i Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Zdrowia p. Stanisław Kuś, Sekretarz Gminy 
p. Krzysztof Dziedzic, ksiądz Władysław Czamara, 
dyrektor gimnazjum w Opatówku p. Jolanta Pokojowa, 

pp. Jadwiga i Henryk Menclowie - gromkimi brawami 
nagrodzili małych artystów, którzy wykazali się dużymi 
zdolnościami aktorskimi. Widzowie podziwiali też
barwne stroje i piękną dekorację, które nadały
przedstawieniu odpowiedni klimat i nastrój. 

Oglądający przedstawienie babcie i dziadkowie 
często ocierali ukradkiem łzy wzruszenia, radości i dumy 
ze swoich wnucząt. Na wychodzących z auli widzów 
czekała słodka niespodzianka, którą ufundowali 
pp. Jadwiga i Henryk Menclowie oraz Rada Rodziców 
naszej szkoły, którym składamy serdeczne 
podziękowania. 
W imieniu wykonawców dziękujemy również Radzie 
Rodziców za słodycze ufundowane dla dzieci. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatówku - Henryka Woźniak 
 

********** 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 
 

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej 

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II Chełmcach 
uruchomiono Internetowe Centrum Informacji 
Multimedialnej. Znajduje się ono w bibliotece szkolnej 
i jest jej doskonałym uzupełnieniem. Centrum 
wyposażono w cztery nowoczesne komputery wraz 
z urządzeniem wielofunkcyjnym do drukowania 
i kopiowania dokumentów. Podłączone jest również
stałe łącze internetowe z oprogramowaniem blokującym 
niepożądane strony. Centrum zostało sfinansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego - EFS. 
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Dzięki pomocy sponsorów Internetowe Centrum 
Informacji Multimedialnej udało się wyposażyć w biurka, 
krzesełka oraz nowe regały książkowe. Cała pracownia 
została także podłączona pod system alarmowy 
chroniący przed kradzieżą.

W przyszłym roku planowane jest powiększenie 
biblioteki i centrum multimedialnego o czytelnię dla 
uczniów. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach 
Tomasz Mikucki 
 
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

W czasie ferii zimowych uczniowie Zespołu
Szkół im Jana Pawła II w Chełmcach wzięli udział

w podsumowaniu 16 Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, który odbył się w dniu 5 lutego 
2008r. w hali sportowej w Opatówku. 

Specjalnym gościem był Jerzy Owsiak, który 
osobiście wręczał podziękowania i skromne upominki 
tym, którzy w tym roku aktywnie włączyli się w zbiórkę
pieniędzy na rzecz WOŚP. Na szczególną uwagę
zasługuje fakt, iż uczniowie Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Chełmcach byli jedną z dwóch grup z terenu 
naszej gminy, która przyłączyła się do tegorocznej akcji 
WOŚP. 

Tegoroczne spotkanie uświetnione koncertem 
Majki Jeżowskiej zakończyło się pokazem udzielania 
pierwszej pomocy. Uczniowie Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Chełmcach pod kierunkiem p. Violetty 
Różalskiej przedstawili najnowsze zasady udzielania 
pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w nagłych 
wypadkach, które są zgodne z procedurami Polskiej 
Rady Resuscytacji. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach 
Tomasz Mikucki 
 
Ferie zimowe 

W okresie trwania ferii zimowych uczniowie 
Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Chełmcach wzięli 
udział w licznych zajęciach zorganizowanych na terenie 
szkoły. Dzieci mogły spróbować swoich sił w wielu 
zabawach. Doskonalili także swoje umiejętności 
plastyczne, muzyczne oraz z zakresu tenisa stołowego 
i piłki siatkowej. Prowadzone były również zajęcia koła
dziennikarskiego i informatycznego. 
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Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom 
szkoły za włożoną pracę w realizację dodatkowych zajęć 
dla dzieci i młodzieży składam serdeczne 
podziękowania. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach 
Tomasz Mikucki 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W CIENI DRUGIEJ 
 

Program "Uczniowie z klasą"
We wrześniu 2007 roku uczniowie Szkoły

Podstawowej w Cieni Drugiej przystąpili do udziału w II 
edycji programu "Uczniowie z klasą" zorganizowanego 
przez "Gazetę Wyborczą" i Centrum Edukacji 
Obywatelskiej. Uczniowie klasy VI postanowili pomóc 

dzieciom z Domu Dziecka w Kaliszu. Wiele wysiłku 
włożyli w wymyślenie i opracowanie harmonogramu 
działań. W grudniu przeprowadzili zbiórkę słodyczy 
w szkole. Sami wystąpili z inicjatywą, aby przygotować
program artystyczny i odwiedzić z nim swoich sąsiadów 
przed Bożym Narodzeniem. Uzyskali zgodę sołtysów 
okolicznych wsi na realizację swojego pomysłu. Zebrane 
w wigilijny poranek pieniądze przeznaczyli na zakup 
potrzebnych wychowankom Domu Dziecka artykułów: 

toreb podróżnych, kocy, ręczników, skarpetek 
i artykułów do pielęgnacji niemowląt. 25 stycznia 2008 
roku siedmioosobowa grupa uczniów wraz 
z p. Agnieszką Nieborak odwiedziła wychowanków 
domu dziecka i przekazała podarunki, było to dla 
wszystkich ogromne przeżycie. Uczniowie bardzo się
cieszyli z serdecznego przyjęcia. Realizacja tego 
projektu była dla nich, jak i dla całej społeczności 
szkolnej, wspaniałym doświadczeniem, uczącym, że
szczęściem należy się dzielić z innymi, że pomagając
innym ludziom, osiąga się pełne zadowolenie. 
Serdecznie dziękujemy sołtysom oraz mieszkańcom 
Cieni Drugiej, Porwit oraz wszystkim, którzy włączyli się
w realizację przygotowanego przez dzieci projektu, za 
wszelką okazaną im pomoc, życzliwe przyjęcie 
i wsparcie finansowe. Dziękujemy również
p. Zbigniewowi Molce, za pomoc w zorganizowaniu 
transportu do Domu Dziecka w Kaliszu. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieni Drugiej 
Olga Woźniak 
 
Bal karnawałowy 

W środę 16 stycznia 2008 roku odbył się
w Szkole Podstawowej w Cieni Drugiej wesoły
i kolorowy bal karnawałowy, w którym uczestniczyli 
wszyscy uczniowie i nauczyciele. W tym roku 
p. Magdalena Janik i p. Magdalena Owczarek 
zorganizowały Bal Sportowców. Tradycyjnie, jak na 
każdym balu przebierańców, nagrodzono uczniów, 
którzy wykazali się oryginalnymi pomysłami na 
karnawałowe przebrania. Dla dzieci przygotowano wiele 
ciekawych konkursów z nagrodami. Uczniowie 
wspaniale się bawili przy odpowiednio, do ich wieku, 
dobranej muzyce. Bal był niezapomnianym przeżyciem 
dla wszystkich. Szkoda, że na następny bal 
karnawałowy trzeba czekać cały rok... 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieni Drugiej 
Olga Woźniak 
 
Dzień babci i dziadka 

21 stycznia świętujemy Dzień Babci, a zaraz po 
nim 22 stycznia Dzień Dziadka. Obydwa te święta mają
w Polsce wieloletnią tradycję. Jest to także święto 
głęboko zakorzenione w tradycji Szkoły Podstawowej 
w Cieni Drugiej. Co roku z tej okazji przygotowujemy 
program artystyczny oraz słodki poczęstunek. Cieszymy 
się, że babcie i dziadkowie tak licznie przybywają na 
specjalnie dla nich przygotowaną uroczystość. Tego 
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dnia wszyscy możemy wyrazić swą wdzięczność tym, 
którzy z pokolenia na pokolenie przekazują nam zasady 
moralne, wiarę religijną oraz poczucie, że jesteśmy 

kochani. Dziękujemy wszystkim babciom i dziadkom za 
to, że nas kochają, wspierają, zawsze są przy nas, na 
każdy smutek mają słodkie i pyszne rozwiązanie, za to, 
że znajdą radę na każde zmartwienie. Niech nam żyją
100 lat albo dłużej! 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieni Drugiej 
Olga Woźniak 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 

Bal Karnawałowy 
W ostatnią sobotę karnawału, 2 lutego 2008 

roku odbył się w Tłokini Wielkiej szkolny bal. 
Organizatorami byli przedstawiciele Rady Rodziców, 
którzy zadbali o wspaniałą atmosferę, menu i dodatkowe 
atrakcje. Punktem kulminacyjnym balu była loteria 
fantowa, zorganizowana dzięki licznym sponsorom: 
ASO-Opatówek B. Macke i E. Domagalska, Apteka 
w Tłokini Kościelnej - Jolanta Wilczyńska, Centrum 
Ogrodnicze "LIDIA" w Opatówku, "DARGO-TRADE" - 
Mariusz Kaziuk - Suchy Las, ENERGA-OPERATOR S.A 
w Kaliszu, Filharmonia Kaliska, Giełda Kaliska - 
Krzysztof Krysztofowicz, PHU - Wiesław Wawrzyniak, 
"RECO" Opatówek - Kaźmierczak, sklep spożywczy 
w Tłokini Wielkiej - Urszula Gnerowicz, szkółka krzewów 
ozdobnych w Tłokini Wielkiej - Stanisław i Urszula 
Zymonowie, pp. Aneta i Piotr Brodziakowie, pp. Agata 

i Marek Bylerowie, p. Agnieszka Małecka, p. Aneta 
Pietrzak oraz rada rodziców przy Zespole Szkół
w Tłokini Wielkiej. 

Swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy 
Opatówek p. Sebastian Wardęcki, który wygrane 
podczas loterii nagrody przekazał na rzecz szkoły. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom za 
wsparcie i życzliwość, jaką okazali naszej szkole. 
 

Dyrektor oraz Rada Rodziców 
Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej 

 
********** 

 
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU 
 

Ostatnie wydarzenia 
Tak szybko płynie czas, niedawno witaliśmy 

nowych przedszkolaków, a teraz już możemy pochwalić
się znacznym dorobkiem naszych wychowanków. 
W ostatnich miesiącach w przedszkolu miało miejsce 
wiele ciekawych zdarzeń.
We wrześniu dzieci uczestniczyły w Ekologicznym 
Konkursie Plastycznym, związanym z ogólnopolską
akcją "Sprzątanie Świata". Laureaci konkursu otrzymali 
nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Opatówku, 
które wręczył Sekretarz Gminy p. Krzysztof Dziedzic. 
W październiku Urząd Gminy organizował uroczystość 
"Złotych Godów" dla par małżeńskich. W części 
artystycznej wystąpili m.in. nasi wychowankowie, 
prezentując tańce i piosenki. Cieszymy się, że święto 
seniorów rodu mogli uczcić najmłodsi, wyrazić uznanie 
dla wieku i doświadczeń życiowych szanownych 
jubilatów. 
W listopadzie miało miejsce szczególne wydarzenie 
w pracy naszego przedszkola, a mianowicie najmłodsze 
dzieci, trzy i czteroletnie złożyły ślubowanie, a dyrektor 
przedszkola, p. Mirosława Gałach dokonała pasowania 
na przedszkolaka oraz wręczyła każdemu dziecku 
pamiątkowe dyplomy i książeczki. Maluszki 
zaprezentowały zebranym rodzicom wiersze, tańce 
i piosenki, których nauczyły się w przedszkolu. 
Pokazały, że godnie zasłużyły na tytuł przedszkolaka. 

Grudzień to szczególny miesiąc dla wszystkich, 
czas wesela, ale i zadumy. Odwiedza nas Mikołaj. 
Dzieci przygotowują się na jego przyjście, prezentują
świąteczne przedstawienia dla rodziców. Grupa 
starszaków przedstawiła Bożonarodzeniowe Jasełka 
osobom zebranym na "V Świątecznym spotkaniu 
z tradycją" organizowanym przez Starostwo Powiatowe. 
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Występ dzieci bardzo wzruszył zebranych, wprowadził
świąteczny nastrój oczekiwania i został nagrodzony 
gromkimi brawami. Całość przedstawienia dopełniły
wspaniałe stroje i rekwizyty, które przygotowały
wychowawczynie wspólnie z rodzicami. 
W nowy rok wkroczyliśmy z sukcesem naszej 
wychowanki. Marzenka Pogorzelec została laureatką
V Festiwalu Piosenki Świątecznej w Kaliszu. 

W styczniu dzieci z wszystkich grup zapraszają
do przedszkola swoje babcie i dziadków z okazji ich 
święta. Oprócz części artystycznej i upominków, 
przygotowanych przez dzieci, babcie i dziadkowie miło
spędzili czas przy słodkim poczęstunku i zabawie 
z wnuczętami. 

Styczeń to także czas karnawału. W przed-
szkolu odbył się Bal przebierańców. Była wspaniała
zabawa. Dzieci bajecznie przebrane, brały udział
w konkursach, zwycięzcy otrzymywali nagrody. Cały bal 
był prowadzony przez wodzireja, p. Martę ze szkoły
MUSIC STORE. Dziękujemy rodzicom za przygotowanie 
ciekawych strojów dla dzieci. 
 
Agnieszka Przybylak, Anna Mosińska, Urszula Woźniak, 
Zdzisława Pawliczak, Bożena Pogorzelec - Śmietańska. 
 

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

OGŁOSZENIA 
 

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 
Gminny Punkt Doradztwa w Opatówku zaprasza na szkolenie 
na temat: "MINIMALNE WYMAGANIA WZAJEMNEJ 
ZGODNOŚCI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH 
OBOWIĄZUJACE DLA OSI 2 PROW 2007-2013". Szkolenie 
odbędzie się w dniach 12-14 i 17.03.2008 w GOK Opatówek, 

ul. Kościelna 2. Początek szkolenia godz. 1000. Ilość miejsc 
ograniczona. Zapisy są przyjmowane pod numerem telefonu: 
(0-62) 76-18-938. 

 
********** 

 
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. Zapytaj w najbliższym 
oddziale banku o pomoc, jaką w tym zakresie pełni dla Ciebie 
specjalista do spraw doradztwa unijnego, lub zadzwoń pod 
nr tel. (062) 767-80-57. Serdecznie zapraszamy. 

 
********** 

 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu informuje, 
że w terenowym obwodzie badania zwierząt rzeźnych i ich 
mięsa Nr VIII obejmującym teren gminy Opatówek na rok 2008 
wyznaczył niżej wymienionych lekarzy weterynarii 
do wykonywania badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa 
poddanych ubojowi na potrzeby własne gospodarstwa: 
- lek. wet. Dominik Ubych, ul. Parkowa 8, Opatówek, 

tel. (0-62) 76-18-172 
- lek. wet. Andrzej Kupaj, Szczytniki 136, tel. (0-62) 

76-25-016, 601-769-413 
 

********** 
 

Biuro rachunkowe, Opatówek, ul. 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 

 
********** 

 
Uprzejmie zawiadamiam, że nadal i nieprzerwanie od 33 lat 
wykonuję czynności agenta ubezpieczeniowego, także na 
terenie gminy Opatówek. Pracuję na rzecz następujących firm 
ubezpieczeniowych: PZU ŻYCIE S.A, TUIR "WARTA" S.A oraz 
ERGO HESTIA S.A, oferując w imieniu w/w towarzystw 
ubezpieczeniowych pełen wachlarz usług, a między innymi 
ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, rolne i osobowe. 
Dla wygody Państwa jestem uchwytny pod następującymi 
numerami telefonów: (0-62) 765-30-07, 603-091-795, 609-091-
740 codziennie w godz. 800 do 2000.
Zapraszam do korzystania z moich usług, Stanisław Hałaczek - 
agent ubezpieczeniowy. 

 
********** 

 
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. 

 
********** 
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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). 

 
********** 

 
PHU Militowski Porwity 28A, 62-860 Opatówek oferuje 
w atrakcyjnych cenach: 
- nawozy rolnicze 
- wapno polowe 
- miał, węgiel 
- pasze firm: PROVIMI-ROLIMPEX, SANO, DOLPASZ, 

LNB, DOLFOS 
- koncentraty, mieszanki uzupełniające 
- otręby pszenne i żytnie 
- cement 
Tel. (0-62) 76-19-462, 693-944-733. Zapraszamy od 800 
do 1900.

********** 
 

Ośrodek Szkolenia Kierowców "Techmański": 
- szkolenia na prawo jazdy kat. "B" 
- jazdy doszkalające 
- plac manewrowy identyczny z egzaminacyjnym 
- sale wykładowe wyposażone w niezbędne pomoce 

dydaktyczne 
- szkolenie praktyczne odbywa się samochodem Fiat 

Punto III 
- raty 
62-860 Opatówek, ul. Łódzka 40, tel. 509-517-677, (0-62) 
76-18-450. 

 
********** 

 
Janina Karamucka przeprasza małż. Alinę i Jana Rajch za 
naruszenie dóbr osobistych poprzez rozpowszechnianie 
nieprawdziwych zarzutów dotyczących dokonywania 
nielegalnego poboru prądu. 

 
********** 

 
Od dnia 1 lutego 2008 r. sklep z używaną odzieżą został
przeniesiony na ul. Poniatowskiego (przy Muzeum - wejście od 
parkingu). Zapraszamy. 

 
********** 

 
Sprzedam grunt orny o powierzchni 2,70 ha. Tel. 665-249-180. 

 
********** 

 
Sprzedam siano i słomę belowaną, suchą ze stodoły oraz 
siewnik zbożowy STEDSTED 3m i siewnik NORDSTEN 
(obydwa w idealnym stanie). Tel. (0-62) 76-19-819, 662-756-
188. 

 
********** 

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

 
********** 

 
Sprzedam Mercedes-Benz 809D, rocznik 1991, ład. 4110kg, 
dmc 7490kg, stan bardzo dobry. Tel. (0-62) 76-26-436 
(wieczorem). 

 
********** 

 

Sprzedam Opel Vectra, poj. 1,8; 1993 rok produkcji, benzyna-
gaz, 5 osobowy lub ładunek. Tel. 887-882-411. 

 
********** 

 
Sprzedam Fiat Fiorino, poj. 1,5; 1995 rok produkcji, benzyna-
gaz, 5 osobowy lub ładunek. Tel. 887-882-411. 

 
********** 

 
Sprzedam kredens pokojowy z lat 50-tych (dół drewniany, góra 
oszklona), witrynę, tremo przedwojenne, bojler do ciepłej wody 
(30l elektryczny - Ariston). Tel. 502-531-307. 

 
********** 

 
Sprzedam kiosk handlowy na targowisku w Opatówku 
z możliwością przeniesienia. Tel. 887-882-411. 

 
********** 

 
Sprzedam dziewczęcy mundurek harcerski na wzrost 170 cm. 
Tel. 516-567-090. 

 
********** 

 
Sprzedam młóto browarne. Tel. 607-727-700. 

 
********** 

 
Kupię działkę budowlaną lub rolną w Opatówku lub w okolicy. 
Tel. 509-64-12-36. 

 
********** 

 
Odkupię fotel używany w dobrym stanie w przystępnej cenie. 
Tel. 516-567-090. 

 
********** 

 
Szukam mieszkania do wynajęcia w Opatówku. Tel. 691-735-
403. 

 
********** 

 
Usługi asenizacyjne, wywóz nieczystości z szamb, Dybioch 
Zbigniew, tel. 696-432-448. 

 
********** 

 
Serdeczne podziękowania Panu Sebastianowi Wardęckiemu 
Wójtowi Gminy Opatówek, księżom Parafii Opatówek, 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieni Pierwszej, orkiestrze 
z Tłokini i Opatówka oraz Zarządowi Ochotniczej Straży
Pożarnej w Opatówku, Rodzinie i Przyjaciołom, Sąsiadom, 
Znajomym i wszystkim Tym, którzy uczestniczyli 
w uroczystościach pogrzebowych, zamówili mszę św., złożyli 
wieńce i kwiaty oraz odprowadzili na miejsce spoczynku 
naszego Ukochanego Ojca, Teścia, Dziadka i Pradziadka 
ANTONIEGO CIEŚLAKA - składa Rodzina. 
 

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

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 
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