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SESJA RADY GMINY 
 

W kwietniu odbyła się XIX sesja Rady Gminy, 
która ze względu na przyjęcie sprawozdania 
finansowego z wykonania budżetu gminy za 2007 rok 
i przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium, nazywana 
jest sesją absolutoryjną. W trakcie sesji Wójt Gminy 
przedstawił zebranym sprawozdanie z wykonania 
budżetu za rok 2007 i omówił dane zawarte w tym 
sprawozdaniu: dochody, po uwzględnieniu zmian 
w budżecie wyniosły 23.148.911 zł (co stanowi 98,01% 
planu); wydatki po uwzględnieniu zmian wyniosły
23.846.869 zł (co stanowi 93,53% planu). Wójt Gminy 
omówił dochody i wydatki w poszczególnych działach 
i rozdziałach budżetu, a także realizację wydatków 
inwestycyjnych i majątkowych gminy (na inwestycje 
wydatkowano kwotę 3.242.041,82 zł), Następnie omówił
kwestię zadłużenia budżetu: w roku 2007 spłacono 
kredyty długoterminowe w wysokości 2.122.000 zł
(kapitał) oraz odsetki w kwocie 364.479,64 zł. Stan 
zadłużenia gminy na koniec 2007 r. z tytułu

zaciągniętych kredytów uległ więc obniżeniu i wyniósł
7.351.600 zł, co stanowi 31,75%. 
Zgodnie z procedurą przedstawiona została uchwała
Regionalnej Izby Obrachunkowej zawierająca 
pozytywną opinię n.t. przedstawionego jej 
sprawozdania, a także wniosek Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 
Opatówek za 2007 rok. 
Uchwałą nr 97/08 Rada Gminy jednogłośnie udzieliła
Wójtowi Gminy absolutorium za 2007 rok. 
W dalszej części obrad, radni przyjęli m.in. następujące 
uchwały: 
- w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy 

Opatówek na 2008 rok 
- w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków 

- w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin nauczycieli szkół niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta nauczyciela, w tym 
pedagogów, psychologów i logopedów 
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zatrudnionych w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Opatówek 

- w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji 
stałych Rady Gminy Opatówek 

- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Opatówek na 2008 rok 

- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
Podstrefy Opatówek Łódzkiej specjalnej Strefy 
Ekonomicznej na terenie gminy Opatówek. 
Rada Gminy Opatówek wyraziła zgodę na 
ustanowienie na terenie gminy Opatówek Podstrefy 
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie 
oznaczonym jako działka gruntu o numerze 692/27, 
o powierzchni 8,1429 ha położona w Opatówku przy 
ul. Zdrojowej, obręb Opatówek. 
Powyższa uchwała wraz z wnioskiem przedsiębiorcy 
oraz opiniami Wojewody Łódzkiego i Wielko-
polskiego trafi do Ministra Gospodarki celem 
wydania zgody na włączenie gruntów do Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Warunkiem 
udzielenia pomocy publicznej przedsiębiorcy jest 
zakończenie inwestycji na nowym terenie za 
minimum 40 mln euro lub utworzenie 250 nowych 
miejsc pracy. 

Ponadto radni wysłuchali sprawozdania z działalności 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku za 
2007 rok, sprawozdań z działalności komisji stałych 
Rady Gminy za 2007 rok, sprawozdania Komisji 
Rewizyjnej z działalności w 2007 r. Przyjęty został także
plan pracy Rady Gminy na 2008 rok. 
 

********** 
 

Uchwała Nr 100/08 
Rady Gminy Opatówek 

z dnia 22 kwietnia 2008 roku 
 

w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 
1 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 
858) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje: 

 

§ 1
1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 
obszarze gminy Opatówek: 
1) za wodę na cele socjalno-bytowe: 1,76 zł/m3

2) za wodę kupowaną od Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu: 2,32 zł/m3

3) za wodę na cele prowadzonej działalności 
gospodarczej: 3,14 zł/m3

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

5) za ścieki komunalne: 3,00 zł/m3

6) za ścieki przemysłowe: 3,74 zł/m3

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

8) za przyłączenie do sieci wodociągowej: 
600,00 zł

9) za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej: 
500,00 zł

10) opłata abonamentowa miesięczna zależna od 
średnicy wodomierza głównego: 
ø 15 i ø 20: 3,74 zł
ø 25, ø 40, ø 50, ø 80: 9,35 zł

Powyższe ceny powiększa się o obowiązującą stawkę
podatku VAT. 
 

2. W przypadku nie korzystania z wody, za usługę
odbioru ścieków pobierana będzie opłata 
abonamentowa naliczana wg w/w stawek, zależnie 
od średnicy wodomierza zainstalowanego na ujęciu 
własnym. 

3. W odniesieniu do odbiorców zlokalizowanych na 
terenie Ogrodów działkowych "Pod Gruszą", 
"Relax", "Kolejarz" opłata abonamentowa, o której 
mowa w pkt 10 pobierana będzie w okresie od 
1czerwca 2008 r. do 30 września 2008 r. 

4. Stawki opłaty za przekroczenie określonych 
w umowie warunków wprowadzania ścieków 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 
w zł/m3: 
1) za każde kolejne 10% powyżej dopuszczalnego 

wskaźnika zanieczyszczeń, za każdy wskaźnik - 
0,10 zł plus podatek VAT. 

2) za przekroczenie o 1 stopień pH 
dopuszczalnego zakresu, za każdy stopień pH - 
4,00 zł plus podatek VAT. 

 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Opatówek. 

 

§ 3
Traci moc Uchwała Nr 52/07 Rady Gminy Opatówek 
z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy 
dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

 

§ 4
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą

od dnia 1 czerwca 2008 r. i podlega ogłoszeniu na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Opatówku. 

2. Uchwała obowiązuje przez okres 1 roku począwszy 
od dnia 1 czerwca 2008 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ Andrzej Michalski 
 

Uzasadnienie 
do Uchwały Nr 100/08 

Rady Gminy Opatówek 
z dnia 22 kwietnia 2008 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków 
 

Taryfa została opracowana na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) oraz 
przepisów wykonawczych tej ustawy. Uchwała Nr 52/07 
w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków obowiązuje przez okres 1 roku tj. do dnia 
31 maja 2008 r. Wobec tego konieczne jest podjęcie 
uchwały zatwierdzającej taryfę opłat za wodę i ścieki na 
okres od dnia 01.06. 2008 r. do dnia 31. 05. 2009 r.  
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Taryfa na powyższy okres przewiduje 5-cioprocentowy 
wzrost cen za dostawę wody. 
Podwyższenie ceny podyktowane jest rosnącymi 
kosztami, wynikającymi ze wzrostu cen energii 
elektrycznej oraz wzrostem opłat za korzystanie ze 
środowiska. 
Ceny za ścieki nie ulegają zmianie, pozostają na 
dotychczasowym poziomie. Nie ulega również zmianie 
stawka opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej. 
 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest 
uzasadnione. 
 

Wójt Gminy Opatówek 
/-/ Sebastian Wardęcki 
 
Komentarz do uchwały: Stawki za ścieki socjalno-
bytowe, komunalne, przemysłowe oraz opłaty za 
przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
pozostały niezmienione. Nieznacznie (5%) zwiększone 
zostały stawki za wodę (na skutek wzrostu kosztów 
utrzymania wodociągów spowodowanego m.in. 15% 
wzrostem cen energii elektrycznej). 
 

********** 
 

Uchwała nr 1/08 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opatówek 

z dnia 26 marca 2008 r. 
w sprawie absolutorium 

 

Na podstawie art. 18 a ust. 3 Ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz 1591 ze zm.) - Komisja Rewizyjna 
w składzie: 
1. Jaśkiewicz Dariusz - Przewodniczący 
2. Pokojowy Wojciech - Członek Komisji 
 

pozytywnie ocenia wykonanie budżetu Gminy 
Opatówek za 2007 rok i wnioskuje o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy Opatówek za 2007 rok. 
 

UZASADNIENIE 
 

Komisja rewizyjna rozpatrując sprawozdanie roczne 
z wykonania budżetu Gminy Opatówek za 2007r., 
analizowała i badała jego dane z uchwała Nr 34/07 
z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Opatówek na 2007 rok z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych w ciągu roku budżetowego uchwałami 
Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. 
Plan dochodów na 2007 rok wyniósł 23.148.911,00 zł,
zrealizowano go na kwotę 22.699.929,19 zł, co stanowi 
98,01 % 
Plan wydatków na 2007 rok wyniósł 23.846.869,00 zł,
zrealizowano go na kwotę 22.304.299,40 zł, co stanowi 
93,53 % 
Komisja przeanalizowała dochody i wydatki 
w poszczególnych działach na podstawie sprawozdań
budżetowych: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-31, Rb-33, 
Rb-NDS, Rb-ST, Rb-PDP. 
 

Realizacja dochodów: 
Wykazane wykonanie dochodów kształtuje sie na 
poziomie 98,01 %. Większe odchylenia od planu 
zauważono w działach 010, 700, 801, 900. Na mniejsze 
wykonanie od planu w działach 010, 801 miały wpływ 
zwrócone niewykorzystane dotacje na takie zadania jak: 

wypłacana akcyza do paliwa dla rolników, oraz 
niewykorzystana dotacja na zadania własne gminy na 
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania 
zawodowego młodzieży. Sprawdzono wykorzystanie 
dotacji i stwierdzono, że została zwrócona prawidłowo. 
Natomiast w dziale 700 na mniejsze wykonanie miała
wpływ mniejsza sprzedaż nieruchomości gminnych, 
która nie doszła do skutku. W dziale 900 niższe 
wykonanie spowodowane jest mniejszym 
wykorzystaniem limitu na odprowadzenie ścieków niż
wynikało z uzgodnień, ponieważ produkcja po byłym 
zakładzie P.P. Hellena została uruchomiona dopiero 
w IV kwartale. 
Wykonanie podstawowych podatków i opłat kształtuje 
sie następująco: 
- podatek od działalności gospodarczej osób 

fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 
113,68 %, 

- podatek od nieruchomości os. pr i os. fiz - 88,80 %, 
- podatek rolny od os. pr. i os.fiz. - 100,85 %, 
- podatek leśny od os. pr. i od os. fiz. - 106,76 %, 
- podatek od środków transportowych od os. pr 

i od os. fiz. - 112,62 %, 
- podatek od czynności cywilnoprawnych od os. fiz 

i od os. pr. - 91,16 %, 
- opłata skarbowa - 91,86 %, 
- wpływ z opłat za sprzedaż alkoholu - 93,69 %, 

udziały w podatkach stanowiący dochód budżetu 
państwa 

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 107,54 %, 
- podatek dochodowy od osób prawnych - 124,04 %. 
Sprawdzono dokumentację księgową przedstawiającą
analitykę księgowania podatków w zakresie 
podstawowych dochodów podatkowych i nie wnosi się
uwag. 
Kwota zaległości podatkowych wynosi - 936.269,71 zł., 
a nadpłaty - 25 181,98 zł. Sprawdzono z dokumentacją
podatkową i finansową. Zaległości ściągane są na 
bieżąco, największą zaległością w podatku od 
nieruchomości jest zaległość od zlikwidowanej P.P. 
Hellena, gdzie częściowe zwroty otrzymuje gmina od 
syndyka masy upadłościowej.  
Gospodarowanie mieniem - dochody uzyskane z tego 
tytułu to: 
- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 

wieczyste - 46.093,14 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych - 373.060,41 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
- 189.564,56 zł

Na zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły
wykonawcze sądowe, które są w trakcie ściągalności, 
wystawione upomnienia i tytuły sprawdzono 
z kartotekami i dokumentacją finansową.

Realizacja planu wydatków: 
Wykonanie wydatków w działach przedstawiało sie 
następująco: 
- Rolnictwo - 92,23%, 
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną,

gaz i wodę - 87,47% 
- Transport i łączność - 92,30 %, 
- Gospodarka Mieszkaniowa - 90,88 %, 
- Działalność usługowa - 99,53 %, 
- Administracja publiczna - 95,26%, 
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- Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 96,05%, 

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw-
pożarowa - 97,80%, 

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nie posiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 
70,92 %, 

- Obsługa długu publicznego - 87,48 %, 
- Oświata i wychowanie - 95,13 %, 
- Ochrona zdrowia - 94,91 %, 
- Pomoc społeczna - 93,00 %, 
- Edukacyjna opieka wychowawcza - 95,37 %, 
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 

91,28 %, 
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 98,55 

%, 
- Kultura fizyczna i sport - 70,79 %. 
Komisja przy analizie wydatków budżetowych 
sprawdziła wyrywkowo wydatki w każdym dziale i nie 
stwierdzono w kontrolowanych dokumentach 
nieprawidłowości. 
Realizacja planu wydatków - rażących odchyleń od 
wydatków w poszczególnych działach nie było. 
Do występujących odchyleń możemy zaliczyć w dziale 
756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od 
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 
nie wykorzystano środków z tytułu niższych prowizji dla 
sołtysów, ponieważ wpłaty były w kasie. 
Odchylenia w dziale 926 kulturze fizycznej mniejsze 
wydatki niż zaplanowano ze względu na wprowadzone 
oszczędności dotyczące niektórych usług, wykonywane 
w ramach własnych możliwości gminy na hali sportowej. 
 

Realizacja zadań inwestycyjnych: 
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wykonanie 

1 01010 zakup pomp do hydroforni 26 562,10

2 01010 zakup samochodu ---------- 

3 01010 modernizacja stacji uzdatniania wody w 
Tłokinii Wielkiej 472 305,74

Infrastruktura drogowa Wykonanie

4 60011 Budowa chodników przy drodze krajowej 
w Józefowie 124 801,52

5 60014 Budowa chodników przy drodze 
powiatowej przy ul. Św. Jana 46 768,77

6 60016 Przebudowa ulicy Kościelnej w 
Opatówku 269 014,38

7 60016 Przebudowa drogi we wsi Nędzerzew 77 636,40

8 60016 Przebudowa drogi we wsi Janików 84 437,45

9 60016 Przedudowa drogi Cienia Trzecia - 
Cienia Druga 48 993,68

10 60016 Przedudowa ulicy Ludowej 107 957,68

11 60016 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 
na zaporze w m. Szałe 144 080,86

12 60016 Przebudowa drogi Cienia Pierwsza - 
Cienia Folwark 136 124,04

13 60016 Przebudowa drogi we wsi Kobierno 107 348,99

14 60016 Przebudowa drogi we wsi Sierzchów 103 880,00

15 60016 Wykup gruntów pod drogi 3 071,10

16 60016 Budowa chodników przy placu Wolności 58 624,39

17 60016 Budowa chodników przy ulicy Kościelnej 128 561,60

Edukacja Wykonanie

18 80101 Budowa sali sportowej przy szkole w 
Chełmcach 780 109,78

19 80101 Budowa sali sportowej przy szkole w 
Tłokinii Wielkiej ---------- 

20 80101 Wykonanie bramy i ogrodzenia przy SP 
Opatówek ---------- 

21 80110 Wykonanie bramy i ogrodzenia przy 
Gimnazjum Opatówek ---------- 

Oświetlenie ulic, placów i dróg Wykonanie

22 90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w 
Opatówku  53 463,34

23 90001 Zakup oczyszczalni ścieków 400 000,00

24 90015 
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz 
wniesienie wkładów do Społki 
Oświetlenie uliczne i Drogowe 

68 300,00

RAZEM: 3 242 041,82

Gmina w budżecie zaplanowała 24 zadania z czego 
w całości zostało zrealizowane 19, natomiast 5 nie 
zostało zrealizowanych w 2007r, do tych niezrealizo-
wanych zadań należy zaliczyć w dziale 010 - zakup 
samochodu, który został przełożony na następny rok, 
w dziale 801 oświacie - budowa sali sportowej jest 
inwestycją w trakcie realizacji i będzie zakończona w 
2008 r., natomiast budowa sali sportowej w Tłokinii 
Wielkiej, wykonanie bramy i ogrodzenia w szkole 
podstawowej i gimnazjum została przełożona na lata 
następne. 
Sprawdzono szczegółowo następujące inwestycje:  
1. Przebudowa ulicy Kościelnej w Opatówku plan 

270.000,00 zł, wykonanie 269.014,38 zł.
f-ra za wykonanie usługi za przebudowę na kwotę -
267.314,38 zł,
f-ra za projekt zmiany - 1.700,00 zł.

2. Przebudowa ulicy Ludowej plan 110.000,00 zł
wykonanie - 107.957,68 zł,
f-ra za wykonanie usługi za przebudowę na kwotę -
101.313,68 zł,
f-ra za opracowanie dokumentacji technicznej - 
5.124,00 zł,
f-ra za inspektora nadzoru - 1.520,00 zł.

3. Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej plan 
130.000,00 zł wykonanie 128.561,60 zł
f-ry na zakup kostki - 75.561,60 zł,
f-ry za budowę 53.000,00 zł.

Pozostałe inwestycje również są zgodne ze wskazanymi 
wydatkami w załączniku nr 3 do sprawozdania Wójta 
Gminy Opatówek za 2007 rok, co stwierdzono 
sprawdzając dokumentację księgową.

Wynik budżetu, stan zadłużenia z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych 
zobowiązań w tym wymagalnych oraz wyniki 
finansowe podległych jednostek. 
Planowane kredyty - 2.400.000,00 zł wykonanie 
1.406.000,00 zł.
Wolne środki - 439.450,00 zł wykonanie - 439.449,97 zł.
Spłaty otrzymanych krajowych kredytów - 2.122.000,00 
zł spłacono - 2.122.000,00 zł.
udzielone pożyczki i kredyty - 19.492,00 wykonanie 
19.492,00 zł.
Wynik budżetu jest nadwyżką dochodów nad wydatkami 
i wynosi 395.629,79 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji: 
010 Rolnictwo i łowiectwo otrzymane środki na zwrot 
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
przez producentów rolnych, otrzymane środki są zgodne 
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z wydatkami stanowi to kwotę 164.560,27 z. ł Kwota ta 
została sprawdzona i jest zgodna z dokumentacją
księgową.
750 Administracja publiczna dochody równe wydatkom, 
wydatkowane kwoty 73.900,00 zł są zgodnie 
z zadaniami co sprawdzono w księgach finansowych.  
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 
otrzymana zgodna z kwotami wydatkowanymi i wynosi 
19.605,61 zł.
852 Opieka społeczna otrzymana dotacja wydatkowana 
na zadania zlecone zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 
2.674.942,48 zł.
Sprawdzono z księgami finansowymi dochody, wydatki 
oraz rozliczenia dotacji i stwierdzono zgodność.

Zadań powierzonych gmina nie wykonywała. 
 

Zadania wykonywane na podstawie porozumień:
1. dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego w kwocie 37.000,00 zł została
wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na 
bibliotekę powiatową i wydatkowanie jest zgodne 
z rozliczoną dotacją.

2. dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania 
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego w kwocie 20.000,00 zł została
wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na budowę
chodnika przy drodze powiatowej przy ul. Św. Jana. 
Całkowity koszt inwestycji - 46 768,77 zł w tym 
dotacja 20.000,00 zł
Dotacja ta została rozliczona do Starostwa 
Powiatowego w dniu 31.01.2008 r. 
Rozliczenie jest sprawdzone i zgodne z księgami 
finansowymi. 

 

Komisja zbadała zaciągnięte zobowiązania obciążające 
budżet i nie stwierdziła przekroczenia przez Wójta 
Gminy zakresu upoważnień do zaciągania tych 
zobowiązań.
Komisja zbadała zarządzenia wydane przez Wójta 
Gminy pod względem uprawnień przekazanych przez 
Radę Gminy Opatówek w uchwale budżetowej na 2007r. 
i nie stwierdziła przekroczeń uprawnień.

Podpisy Komisji: 
/-/ Dariusz Jaśkiewicz 
/-/ Wojciech Pokojowy 
 

********** 
 
Komentarz do wykonania budżetu za 2007 rok 

Koniec kwietnia to również czas rozliczenia 
Wójta i Rady Gminy z działalności za poprzedni rok. 
W kilku słowach chciałbym przedstawić przede 
wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne zrealizowane 
w roku poprzednim. 

Budżet na rok 2007 roku został wykonany 
zgodnie z założeniem, jakie postawiliśmy sobie na 
początku tej kadencji 2006-2010. Głównym celem, który 
już powtarzany był wielokrotnie, jest stabilny rozwój 
naszej gminy z jednoczesnym jej oddłużeniem. Mając na 
uwadze wykonanie budżetu w zakresie dochodów 
i wydatków, należy stanowczo stwierdzić, że był to 

budżet dobrze zaplanowany niczym garnitur uszyty na 
miarę.

Rok temu, kiedy ów budżet uchwalaliśmy, 
wydawało się iż jest bardzo oszczędny i trudny do 
realizacji. Polityka budżetowa Wójta i Rady, jak twierdzą
złośliwi - "skąpa" pozwoliła na szerszą realizację
inwestycyjną niż to było planowane pierwotnie. 
Dochody zrealizowano w wysokości 98,01 %, na które 
składają się dotacje celowe z budżetu państwa (które 
zrealizowano w 94,62%) oraz dotacja celowa z powiatu 
(w 100% zrealizowana) na utrzymanie biblioteki gminnej, 
pełniącej również funkcje biblioteki powiatowej. 
W ciągu roku otrzymaliśmy również pomoc finansową
z różnych źródeł m.in. z powiatu na naprawę zastawki 
na rzece Pokrzywnicy oraz na budowę chodnika przy 
ul. Św. Jana w Opatówku. 
Z funduszu ochrony gruntów rolnych w wysokości 
217 200 na przebudowę dróg gminnych. Inicjatywa 
Dyrektora i Rady Pedagogicznej w Sierzchowie 
zaowocowała uzyskaniem 50 tys. z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
program "Edukacja ekologiczna młodzieży i kadry 
pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Sierzchowie". 

Mówiąc o budżecie, chciałbym zwrócić uwagę
na wybrane, najbardziej charakterystyczne jego 
składniki. 
W roku poprzednim poprawiła się ściągalność opłat za 
wodę; toteż dochody z tego tytułu zrealizowano w ponad 
100%. W stosunku do roku poprzedniego zmalała
wysokość umorzeń zaległości podatkowych. 
 Nisko zrealizowano dochody w zakresie gospodarki 
komunalnej, co wynika z późno rozpoczętej produkcji 
przez firmę Hellena oraz niższych opłat za ścieki, 
ponieważ zakład ten jest głównym dostawcą ścieków 
przemysłowych do naszej oczyszczalni. 

Wydatki zrealizowano w wysokości 93,53 % 
i tutaj należy wspomnieć o wydatkach z zakresu 
administracji rządowej, które zrealizowano w wysokości 
94,61%. 
Wydatki majątkowe zrealizowano w 92,19 %. To znaczy, 
że w wyniku realizacji planu udało się wygospodarować
oszczędności. Jak państwo zauważyli, rok 2007 był
rokiem również dobrym dla inwestycji. Udało się
wygenerować środki na zadania, których nie było
w uchwale budżetowej. 
Najważniejsze inwestycje to modernizacja stacji 
uzdatniania wody w Tłokinii Wielkiej i zakup pomp oraz 
zakup oczyszczalni ścieków w Opatówku. 
Dofinansowano lokalny transport, wykonano chodnik 
w Józefowie wzdłuż drogi krajowej oraz wzdłuż
ul. Św. Jana w Opatówku, Pl. Wolności, ul. Kościelnej. 
Przebudowano drogi w miejscowościach: Cienia Folwark 
- Cienia Pierwsza, Cienia Trzecia - Cienia Druga, 
Janików, Kobierno, Nędzerzew, Sierzchów, ul. Kościelna 
w Opatówku, przebudowa drogi na zaporze Szałe, 
rozpoczęto przebudowę ulicy Ludowej w Opatówku oraz 
wykupiono grunty pod drogi. 
Kontynuowana jest budowa sali sportowej 
w Chełmcach; inwestycja zostanie zakończona 
w czerwcu bieżącego roku. Wykonano remont dachu 
i okien w szkole w Tłokini Wielkiej. Przeprowadzono 
remont dachu na budynku szkoły w Rajsku. 
Największą kwotę budżetu pochłaniają wydatki 
związane z oświatą i wychowaniem, które zrealizowano 
w kwocie 9 693 186,19, co stanowi 95,13 % planu. 
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W roku 2007 przeprowadzono remont i wymianę drzwi 
wejściowych do budynku Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatówku. 
Na wielką uwagę zasługuje spadek kosztów utrzymania 
Hali w Opatówku z 165.000 wg planu do 74.214,48 
dzięki wielu imprezom udało się uzyskać dochody 
w wysokości 61.474,97 zł.
W porównaniu do planu zmalała obsługa długu 
publicznego - wydatki były mniejsze ze względu na 
niezaciągnięcie kredytów i zrealizowano je w wysokości 
87,48%. 
W roku poprzednim spłacono kredyty długoterminowe 
w wysokości 2 122 000 a nie zaciągano nowych, choć
na początku roku planowano kredyt na kwotę 2 400 000 
zł. Stan zadłużenia gminy na koniec 2007 r. wynosi 
7 351 600 zł, co stanowi 31,75 % planowanych 
dochodów. 

Chciałbym złożyć szczególne podziękowania 
wszystkim radnym, którzy - często poświęcając własne 
ambicjonalne plany - przyczynili się do realizacji 
wspólnego dzieła. Pozytywny stosunek do działań,
podjętych w roku poprzednim wyrazili poprzez 
udzielenie jednogłośnego absolutorium Wójtowi nad 
wykonanym budżetem. Chciałbym podkreślić, że
w większości przypadków uchwały w roku poprzednim 
przebiegały jednomyślnie, co sprzyjało lepszemu 
planowaniu i rozwojowi naszej małej ojczyzny. 
 
Paweł Bąkowski 
 

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

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH 
 

WÓJT GMINY OPATÓWEK 
OGŁASZA 

PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE 
NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH 

ORAZ GRUNTÓW NA OKRES DO 3 LAT 
 

1. Lokal użytkowy o pow. 141 m2 położony 
w Opatówku przy ul. Poniatowskiego 2, zlokalizo-
wany na części działki nr 726/10, zapisanej 
w księdze wieczystej KW 46580. 
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 
rzemieślniczej nieuciążliwej i usług. Przetarg 
odbędzie się w dniu 10 czerwca 2008 roku o godz. 
1000 w sali nr 15 tutejszego Urzędu Gminy 
Opatówek Pl. Wolności 14. 
Wysokość wywoławcza czynszu za jeden miesiąc
wynosi 352,50 zł plus VAT 22%, wadium 50,00 zł.

2. Lokal użytkowy o pow. 670 m2 i grunt o pow. 5000 
m2 położony w Rajsku zlokalizowany na części 
działki nr 217/1, zapisanej w księdze wieczystej 
KW 43055. 
Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek 
- lokal i grunt leży w terenach przeznaczonych pod 
przemysł, składy i bazy. 
Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2008 roku 
o godz. 1100 w sali nr 15 tutejszego Urzędu Gminy 
Opatówek Pl. Wolności 14. 

Wysokość wywoławcza czynszu za jeden miesiąc
wynosi 1230,30 zł plus VAT 22%, wadium 200,00 zł.

3. Lokal użytkowy o pow. 75,51 m2 i grunt o pow. 200 
m2 położony w Opatówku przy ul. Parkowej 8 
zlokalizowany na części działki 697/15, zapisanej 
w księdze wieczystej KW 40045. 
Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek 
- lokal i grunt leży w terenach usług oświaty. 
Lokal i grunt przeznacza się do prowadzenia 
działalności rzemieślniczej nieuciążliwej i usług. 
Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2008 roku 
o godz. 1200 w sali nr 15 tutejszego Urzędu Gminy 
Opatówek Pl. Wolności 14. 
Wysokość wywoławcza czynszu za jeden miesiąc
wynosi 226,78 zł plus VAT 22%, wadium 40,00 zł.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest okazanie 
wpłaty wadium. Wadium należy wpłacać w kasie Urzędu 
Gminy w godz. od 800 - 1400 najpóźniej do dnia 
6 czerwca 2008 roku. Wadium osoby lub firmy 
wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu 
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 29 kwietnia 2008 roku 
 

Wójt Gminy Opatówek 
/-/ Sebastian Wardęcki 
 

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

KONKURSY 
NA DYREKTORÓW SZKÓŁ

OGŁOSZENIE O KONKURSACH 
Wójt Gminy Opatówek 

ogłasza konkursy na kandydatów na stanowisko: 
 
- dyrektora Szkoły Podstawowej w Opatówku, 
- dyrektora Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej, 
- dyrektora Szkoły Podstawowej w Sierzchowie, 
- dyrektora Publicznego Przedszkola w Opatówku. 
 
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która 

spełnia następujące wymagania (zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim 
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko 
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, 
w poszczególnych typach szkół i placówek Dz. U. 
nr 89, poz. 826 z póżn. zm.): 

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

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

3) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe 
z zakresu zarządzania, albo kurs kwalifikacyjny 
z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie 
z przepisami w sprawie placówek doskonalenia 
nauczycieli; 
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4) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy 
pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub 
pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku 
nauczyciela akademickiego; 

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

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

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

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

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

2. Oferty osób przystępujących do konkursu 
powinny zawierać:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11) informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego 
zgodnie z załącznikiem nr 2a do ustawy z dnia 
18 października 2006r. o ujawnianiu informacji 
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa 
z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów 
(Dz. U. z 2007r. nr 63, poz. 425, z późn. zm.) 

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach 
z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem 
"Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Opatówku" lub "Konkurs na 
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Tłokini 
Wielkiej" lub "Konkurs na stanowisko dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Sierzchowie" lub 
"Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego 
Przedszkola w Opatówku" w terminie do 
16 czerwca 2008r. do godz. 1500 w sekretariacie 
Urzędu Gminy Opatówek pok.13 pl. Wolności 14. 

 

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

Wójt Gminy Opatówek 
/-/ Sebastian Wardęcki 

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

OGŁOSZENIE O NABORZE 
 

OGŁOSZENIE 
z dnia 13 maja 2008 roku 

WÓJT GMINY OPATÓWEK 
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY 

DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 
w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i 

Ochrony Środowiska 
.................................................................................. 

(nazwa stanowiska pracy) 
 
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: rolnicze, administracyjne, 

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

- obowiązkowość, odpowiedzialność, rzetelność,
systematyczność, punktualność,

- komunikatywność, kreatywność,
- wysoka kultura osobista, 
- umiejętność pracy w zespole. 

2. Wymagania dodatkowe: 
- znajomość prawnych zagadnień dotyczących 

zarządzania nieruchomościami, 
- wskazane uprawnienia zawodowe dotyczących 

zarządzania nieruchomościami, 
- znajomość przepisów prawnych regulujących 

funkcjonowanie samorządu, 
- umiejętność obsługi komputera i znajomość 

komputerowego oprogramowania narzędzio-
wego Microsoft Office (Word, Excel). 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
- prowadzenie spraw związanych z gospodaro-

waniem mieniem gminy, 
- zbywanie i nabywanie gruntów i nieruchomości, 
- najem, dzierżawa, oddawanie w użytkowanie 

wieczyste nieruchomości, 
- organizowanie przetargów, 
- prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych, 
- wydawanie decyzji podziałowych nieruchomości 

oraz postanowień i decyzji o rozgraniczeniu 
nieruchomości, 

- wydawanie decyzji w sprawie rekultywacji 
gruntów, 

- nadzór i koordynacja prac na terenach 
zielonych. 

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 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 1997r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz 
ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2001r. 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 określo-
nego 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 
ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale 
Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Ochrony 
Środowiska" 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 6 czerwca 2008r. 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 9 czerwca 2008r. (poniedziałek) 
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 - przeprowa-
dzenie 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 dostępna 
jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Opatówek pod adresem: 
www.bip.opatowek.pl 
 

*************************************** 
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DBAJMY O CZYSTOŚĆ 
ŚRODOWISKA 

 

Czy zasługujemy na miano bałaganiarzy? Wiele 
osób, na tak zadane pytanie, byłoby zbulwersowanych, 
jednak piętrzące się góry śmieci, bałagan i nieporządek 
powodują, iż pytanie jest zasadne. Problem stary jak 
świat i cały czas aktualny, a wraz z rosnącymi cenami za 
odbiór odpadów coraz bardziej kłopotliwy. Można 
powiedzieć, że głównym winowajcą wielokrotnie jest 
wiatr lub zwierzęta bezpańsko biegające po naszych 
ulicach, ale to nie jest całkowita prawda. Wszak trudno 
jest zgonić na wiatr czy psy winę za leżące w lesie 
przedmioty wielkogabarytowe, takie jak wersalka 
w okolicach lasu, (które już uprzątnięto) stary bidet 
i worki ze śmieciami wzdłuż dróg powiatowych i leśnych 
duktów. Środowisko to nic innego jak kredyt, który 
zaciągamy od przyszłych pokoleń, który będzie trzeba 
spłacić, a jakim stopniu zależy od nas. 

Dbanie o czystość wokół posesji jest 
obowiązkiem właściciela posesji, do tych powinności 
należy również odśnieżanie chodnika przylegającego do 
naszej działki. 

Spacerując po naszych ulicach widać wielkie 
zaangażowanie w dbanie o obejścia staranniej, niż to 
miało miejsce jeszcze kilka lat temu. Dużo gorzej 
wyglądają rowy przy polnych drogach, miejsca rzadko 
uczęszczane. Mamy tutaj do czynienia ze "schizofrenią
odpadową", tzn. dbamy o porządek wokół własnego 
domu i podrzucamy resztę "sąsiadowi". Sąsiadem stają
się rowy, lasy, pola itp. To taki rodzaj utajonej kradzieży, 
z której czujemy się usprawiedliwieni. 

Jednak nie wszyscy wiedzą, że każdy właściciel 
powinien mieć podpisaną umowę na odbiór odpadów 
i nieczystości z posesji, co dokładnie opisane jest 
w regulaminie utrzymania czystości na terenie gminy 
Opatówek. Segregacje odpadów mają nam ułatwić
pojemniki na odpady szklane, opakowania typu PET 
i makulaturę.

Również należy tutaj wspomnieć o możliwości 
pozyskania bezpłatnych worków na odpady do 
segregacji, które również będą odbierane przez firmy, 
z którymi mamy podpisane umowy. 

Jeżeli sami się nie zaangażujemy w dbanie 
o porządek, segregację odpadów, nigdy nie będzie 
czysto na naszych ulicach, chodnikach. 

Uczmy nasze dzieci od najmłodszych lat 
postępowania z odpadami. Poprzez wspólne zabawy, 
czy choćby odwiedzając różne strony internetowe, np. 
www.mos.gov.pl, gdzie znajdziemy stronę dla 
maluchów, na której wesoły zajączek Maurycy 
Marchewka uczy nasze dzieci segregacji odpadów, 
gorąco polecam ! 

Szkoła nie sprosta wychowaniu naszych dzieci, 
kiedy one nie będą mieć w domu wzorców do 
naśladowania. Młodzież, wracająca do domu 
a spożywająca różne słodycze, bez żadnego zażeno-
wania "pozostawia" je na trawnikach, chodnikach, itd. 

Gmina podejmuje różnego rodzaju inicjatywy 
sprzątania odpadów. W zeszłym roku posprzątano 
tereny wokół zbiornika Szale, ustawiono beczki na 
odpady do których inni teraz wyrzucają domowe 
nieczystości, ignorując wszelkie zasady praworządności 
i dobrego wychowania. 

Temat odpadów poruszany jest bardzo często 
podczas prac Komisji Budżetu, Finansów, Założeń
i Planów Gospodarczych oraz Porządku Publicznego. 
Radni zwrócili się z prośbą do policji o częstsze patrole, 
również terenów, które stały się dzikimi wysypiskami, 
oraz kontroli w zakresie posiadanych umów na odbiór 
nieczystości i odpadów z firmami zewnętrznymi. 
 

Paweł Bąkowski 
 

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

OGÓLNOPOLSKI BIEG 
ŚLADAMI BRACI GILLERÓW 

 

Gmina Opatówek, wspólnie z Kaliskim Klubem 
Biegacza "Finisz", zorganizowała Bieg Śladami Braci 
Gillerów o Puchar Wójta Gminy Opatówek, który odbył
się 1 maja 2008 r., na dystansie 9 km. Ta masowa 
sportowa impreza została wpisana do kalendarza imprez 
ogólnopolskich. Samorząd Gminy Opatówek podjął te 
działania inicjatorskie na poziomie ponad lokalnym, 
mające na celu promowanie i popularyzację biegania 
jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej 
wśród społeczeństwa regionu, między innymi 
w imprezach sportowych, a także wspólne spędzanie 
wolnego czasu w plenerze. Imprezie towarzyszył festyn 
sportowy zorganizowany z myślą o najmłodszych 
mieszkańcach naszej gminy. Zaskoczeniem dla 
organizatorów była ilość zgłoszeń - jak na pierwszy taki 
organizowany u nas bieg uliczny, było ich aż 86. Trasa 
została wytyczona pętlą od mostu na ul. Poniatowskiego 
w Opatówku, w stronę Cieni Folwark przez Cienię
Pierwszą.
Najszybciej trasę pokonali: 
- w kategorii generalnej kobiet: Olena Burkowska 

(Ukraina), Tatiana Medumitsa (Ukraina), Izabela 
Cytrowska (GWDA PIŁA), 

- w kategorii generalnej mężczyzn: Juriy Giczyn 
(Ukraina), Aleksandr Mokh (Kirgizja), Mykola 
Yuchmchyk (Ukraina). 

Na wszystkich zawodników meldujących się na mecie 
biegu czekał napój izotoniczny i banany od sponsorów 
oraz gorący kaloryczny posiłek (bigos, kiełbasa, gorąca 
herbata przygotowane przez Panie z KGW - również
dziękujemy!). 

Natomiast na placu obok stawów przy 
ul. Poniatowskiego rozegrane zostały cztery konkurencje 
festynu sportowego, w których dzieci pod opieką
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nauczycieli wychowania fizycznego, mogły sprawdzić
swoją sprawność fizyczną, a był to: bieg w workach, 
rzucanie do celu, bieg z przeszkodami i ćwiczenia hula-
hop.  

Podziękowania za poświęcony czas wolny, za 
zorganizowanie tego turnieju i opiekę nad uczestnikami 
organizatorzy kierują do nauczycieli ze szkół naszej 
gminy: Anety Cyl, Magdaleny Karolak, Agnieszki 
Kaźmierczak, Renaty Narczyńskiej, Tomasza 
Mikuckiego, Arkadiusza Stacha. Nagrodą dla dzieci były
piłki oraz słodycze. 
 

Wydarzenie to nie byłoby tak udane gdyby nie szeroka 
pomoc, zarówno finansowa, jak i rzeczowa 
sprawdzonych sponsorów, na wsparcie których zawsze 
możemy liczyć. Dlatego tez serdeczne podziękowania 
kierujemy do Przedsiębiorstwa "Jutrzenka" SA 
z.s. w Opatówku, Koncernu COCA COLA Polska SA 
Oddział w Kaliszu, PZU SA Oddział w Kaliszu, Piekarni 
p. Benedykta Owczarka, Firmie GAMEX z przedsta-
wicielem p. Henrykiem Suchorzewskim, PHU BOMIS 
z Kalisza, Państwu Zofii i Stanisławowi Olejniczakom. 
 

Hanna Lutosławska 
 

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

KONKURS "GMINA OPATÓWEK 
W ZIELENI I KWIATACH" 

 

II KONKURS "GMINA OPATÓWEK W ZIELENI 
I KWIATACH" 
 

pod patronatem Wójta Gminy Opatówek Sebastiana 
Wardęckiego 
 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów 
w Opatówku i Towarzystwo Przyjaciół Opatówka 
ogłaszają II konklurs pt. "Gmina Opatówek w zieleni 
i kwiatach". Celem konkursu jest inicjowanie i promo-
wanie aktywności mieszkańców Gminy Opatówek na 
rzecz otaczającego środowiska i poprawy estetyki 
miejscowości Gminy Opatówek. Zadaniem uczestników 
konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie kompozycji 
roślinnych w przydomowych ogródkach, w otoczeniu 
firm, na balkonach, loggiach i tarasach.
Kompozycje roślinne będą oceniane w dwóch 
kategoriach: 
1. Ogródki przydomowe i otoczenie firm 
2. Balkony, loggie i tarasy 

Zgłoszenia do udziału w konkursie będą przyjmowane 
od właścicieli obiektów, a także od sołtysów, sąsiadów, 
znajomych i młodzieży w bibliotece w Opatówku do dnia 
24 maja 2008r. (osobiście, telefonicznie pod nr: (0-62) 
76-18-209 lub pocztą elektroniczną na adres: 
biblioteka@opatowek.pl). 
Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: 
1. Imię, nazwisko i adres 
2. Kategoria 
Komisja Konkursowa w składzie: 
1. Jadwiga Miluśka-Stasiak - dyrektor Gminnej 

Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku 
2. Jan Kowalkiewicz - prezes Towarzystwa Przyjaciół

Opatówka 
3. Aleksandra Kalenska - inspektor Urzędu Gminy 

w Opatówku 
4. Krystyna Nowak - specjalista ds. Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 
dokona w dniach 26-31 maja 2008 r. i ponownie 19-23 
sierpnia 2008 r. oceny obiektów zgłoszonych do 
konkursu, sporządzi karty oceny obiektów konkursowych 
i dokumentację fotograficzną.
Ocena: każdy z członków komisji przyznaje punkty za 
ogólne wrażenia estetyczne (0-5 pkt) i oryginalność 
kompozycji (0-5 pkt.). Ocena obiektu jest sumą
uzyskanych punktów. 
Podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród 
(cenne nagrody książkowe) odbędzie się we wrześniu br 
w bibliotece w Opatówku. Zapraszamy ! 
 

Jadwiga Miluśka-Stasiak 
Dyrektor Biblioteki 
 

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 

Nowości książkowe w bibliotekach 
Psychologia 
Księgozbiory bibliotek publicznych w naszej gminie 
wzbogaciły się o 71 książek (55 książki - biblioteka 
w Opatówku, 16 książek - filie) przekazanych przez 
Świetlicę Środowiskową „Słoneczko” w Opatówku. Są to 
książki psychologiczne w większości poświęcone 
rodzinie, poruszające problematykę uzależnień od 
alkoholu i narkotyków oraz przemocy w rodzinie.  
Zachęcamy wszystkich do korzystania z bogatych 
zbiorów naszych bibliotek z dziedziny psychologii, które 
uczą, jak żyć szczęśliwie, a gdy zdarzą się różnego 
rodzaju problemy - jak je pokonać.
Zbiory obcojęzyczne. 
W związku z otwarciem naszego kraju na świat nauka 
języków obcych stała się jedną z niezbędnych potrzeb 
współczesnego człowieka. Nasze biblioteki gromadzą
nie tylko podręczniki do nauki języków obcych, ale także
literaturę w językach obcych, w tym klasykę. Ostatnio 
coraz częściej otrzymujemy dary książkowe od młodych 
opatowian pracujących za granicą. Jest to głównie 
literatura popularna; jej czytanie jest rozrywką, a przy 
okazji można poszerzyć znajomość języka angielskiego, 
niemieckiego, francuskiego czy rosyjskiego. 
Przewodniki i książki podróżnicze 
W czasie podróży po Polsce i świecie, pracy za granicą,
niezbędne są przewodniki turystyczne. W ostatnich 
latach wzrasta zainteresowanie tego typu książkami. 
Dlatego nasze biblioteki, głównie biblioteka w Opatówku, 
gromadzą popularne, najnowsze przewodniki po Polsce, 
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krajach Europy, ale także niektórych innych krajach 
świata najczęściej odwiedzanych przez Polaków. 
Pięknie wydane przewodniki są drogie, więc warto 
skorzystać z bibliotecznej oferty. 
Książki dla dzieci 
Zamiłowanie do czytania rodzi się przede wszystkim 
w domu rodzinnym. Czytanie książek dzieciom, już od 
pierwszych lat ich życia, jest niezbędnym warunkiem ich 
właściwego rozwoju psychicznego, kształtowania 
wyobraźni i wrażliwości. Czytania nie zastąpią żadne 
inne środki przekazu. Biblioteki w naszej gminie 
posiadają bogate księgozbiory dla dzieci. Mamy wielu 
małych czytelników, którzy z radością i przejęciem 
wyszukują dla siebie ulubionych książeczek. 
Zapraszamy wszystkich rodziców wraz z dziećmi do 
naszych bibliotek. 
 

********** 
 
VI Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Stefana 
Gillera 

11 kwietnia 2008 r. odbył się w Gminnej 
Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów VI Powiatowy 
Konkurs Recytatorski im. Stefana Gillera. 
W konkursie wzięło udział 41 uczestników 
(32 gimnazjalistów i 9 licealistów) z Kalisza, Brzezin, 
Chełmc, Liskowa, Opatówka, Rajska, Szczytnik i Tłokini 
Wielkiej. Młodzież miała do wyboru wiersze poetów 
związanych z Opatówkiem (Stefan Giller, Łucja 
Pinczewska-Gliksman i Eligiusz Kor-Walczak) 
i z Kaliszem (Adam Asnyk i Maria Konopnicka). W tym 
roku, poza poezją Stefana Gillera, największą
popularnością cieszyła się poezja Łucji Pinczewskiej-
Gliksman i Adama Asnyka. 

Liczne uczestnictwo w konkursie i dobre 
przygotowanie uczestników świadczą o tym, że poezja 
jest bliska młodym ludziom, którzy wykazują się dużą 
wrażliwością, wyobraźnią i odczuwają potrzebę
obcowania z żywym słowem. 

Komisja Konkursowa w składzie - dr Anna 
Szurczak, mgr Danuta Jankowska i mgr Stefania 
Wodzińska przyznała, w kategorii gimnazjalistów, 
I miejsce - Paulinie Nowickiej z Zespołu Szkół w Rajsku, 
II miejsca zajęli: Krzysztof Pawlaczyk z Gimnazjum 
w Opatówku i Agnieszka Janiak z Zespołu Szkół
w Tłokini Wielkiej; III miejsca zajęli: Martyna Krawczyk 
i Katarzyna Skweres z Gimnazjum w Brzezinach oraz 
Bartosz Wojtaszczyk z Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej. 

Komisja przyznała także 2 wyróżnienia, które otrzymali: 
Aleksandra Tomczyk i Izabela Orzechowska 
z Gimnazjum w Brzezinach. 

W kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
Komisja przyznała I miejsce - Aleksandrze Wojtaszak 
z V LO w Kaliszu, II miejsce - Darii Roszak z III LO 
w Kaliszu oraz 2 wyróżnienia: Angelice Zielińskiej 
i Kindze Celer z Zespołu Szkół im. Stanisława 
Mikołajczyka w Opatówku. 
 

********** 
 
Biblioteka w Opatówku zatrudni bibliotekarza 

W związku z przejściem na emeryturę jednej 
z bibliotekarek Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci 
Gillerów w Opatówku zatrudni od września 2008r. 
bibliotekarza. 
Wymagania podstawowe: 
- Wykształcenie wyższe bibliotekarskie (może być

absolwent), ewentualnie pedagogiczne z koniecz-
nością uzupełnienia wykształcenia bibliotekarskiego 
w ciągu najbliższych lat 

- Umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą - pracownik 
będzie zajmował się najmłodszymi czytelnikami 

- Znajomość literatury dziecięcej i młodzieżowej 
- Kreatywność i pomysłowość w inicjowaniu 

i organizowaniu imprez bibliotecznych, szczególnie 
dla dzieci i młodzieży

- Dokładność i rzetelność niezbędna w pracach 
bibliotecznych 

- Znajomość lokalnego środowiska 
- Otwartość na poszerzanie wiedzy 
- Znajomość obsługi komputera 
- Umiejętność współpracy w zespole 
Mile widziana jest osoba posiadająca jakieś pasje 
i zainteresowania, znająca program biblioteczny 
"SOWA" i html, władająca dobrze przynajmniej jednym 
językiem obcym i posiadająca prawo jazdy kategorii "B". 
Osoby kandydujące do pracy będą mogły wykazać się
umiejętnością pracy z najmłodszymi czytelnikami 
w czasie letnich wakacji. 
Osoby zainteresowane proszone są o składanie 
w bibliotece następujących dokumentów: 
- Curriculum Vitae 
- List motywacyjny 
- Kserokopie dokumentów potwierdzających 

wykształcenie 
- Propozycje prac z młodymi czytelnikami w bibliotece 
 
Jadwiga Miluśka-Stasiak 
Dyrektor Biblioteki 
 

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

WIADOMOŚCI KULTURALNE 
 
FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ 
I MŁODZIEŻOWEJ 
 

Ósmy raz w Opatówku spotkały się rozśpiewane dzieci 
i młodzież podczas Międzygminnego Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej na scenie Gminnego Ośrodka 
Kultury. 
Podczas dwudniowych eliminacji jury przesłuchało
116 wykonawców ze szkół i ośrodków kultury powiatu 
kaliskiego i wyłoniło finalistów, którzy zaprezentowali 
swoje wokalne umiejętności podczas koncertu 
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finałowego, który odbył się w sali Muzeum Historii 
Przemysłu w Opatówku, i podczas którego wyłonieni 
zostali zwycięzcy poszczególnych kategoriach 
wiekowych: 
3-6 lat: I m Ola Mituta SP Biernatki, II m Marzena 
Pogorzelec, III m Weronika Bartoszek obie dziewczynki 
z Przedszkola w Opatówku, 
7-10 lat: I m Nikola Janiak GOK Lisków, II m Patrycja 
Płuciennik GOK Szczytniki, III m Dominik Miklas SP 
Opatówek, 
11-13 lat: I m Filip Woszczek SP Godziesze Wielkie, 
II m Mateusz Wojtaszek SP Opatówek, III m Katarzyna 
Matuszczak SP Koźminek, 
14-16 lat: I m Izabella Płóciennik Gimnazjum Iwanowice, 
II m Marlena Gawronska Zespół Szkół Stawiszyn, 
III m Piotr Porada GOK w Blizanowie 
17-19 lat: I m Monika Woźniak GOK Lisków, 
II m Monika Szczot GOK Blizanów. 
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury 
Mieczysława Jaskuła

********** 
 

WIELKANOCNA BABA 
 

Po raz szósty w Warszawie odbyła się
prezentacja wielkanocnych stołów ph. "Wielkanocna 
Baba", w której biorą udział koła gospodyń wiejskich 
z całego kraju. Impreza odbywa się na terenach 
kolegiaty wilanowskiej i patronuje jej corocznie Związek 
Kółek Rolniczych. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Opatówku wystawiły w tym roku wypieki świąteczne: 
baby, mazurki i babeczki, a także tradycyjna palmę
i pięknie udekorowany koszyk z wielkanocną święconką.

Podobne prezentacje potraw i ozdób świątecznych 
odbywają się również przed świętami Bożego 
Narodzenia, tak więc Panie z Opatówka planują już
teraz jakimi potrawami i ozdobami pochwalą się
w grudniu w Warszawie. 
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury 
Mieczysława Jaskuła

********** 

ZAWODY GIMNASTYCZNE 
 

W dniu 24 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Opatówku odbyły się IV Zawody Gimnastyczne Dzieci 
i Młodzieży. Wzięły w nich udział dzieci i młodzież
z Opatówka i z gminy Opatówek w wieku przedszkolnym 
i szkolnym. Zawody przeprowadzono w 2 konkuren-
cjach: skok przez kozła i ćwiczenia wolne (elementy 
akrobatyki i gimnastyki podstawowej) Zawodnicy 
startowali w 4 grupach w zależności od posiadanych 
umiejętności. Skoki oraz układy ćwiczeń były
zróżnicowane pod względem trudności, a także ilości 
tych ćwiczeń. Startujący oceniani byli przez dwóch 

sędziów - byłych zawodników, trenerów i działaczy, 
zasłużonych dla sportu gimnastycznego, nie tylko 
w województwie, ale i w Polsce: p. Bronisława Ekerta 
i p. Jana Łuczaka. 
 

Wyniki przedstawiały się następująco: 
grupa I (najmłodsi): 1. Aron Nowacki, 2. Natalia Janiak, 
3. Adam Nowacki 
grupa II: 1. Gabriela Marcinkowska, 2. Wiktoria Filipiak, 
3. Weronika Góral 
grupa III: 1. Bartosz Ludwiczak, 2. Łukasz Czajkowski, 
3. Michał Rybka 
grupa V: 1. Piotr Dubanowicz, 2 Tomasz Wysocki, 
3. Aleksander Mizera. 
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury 
Mieczysława Jaskuła

********** 
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KOLEJNE SUKCESY ZESPOŁÓW "CDN..." 
 

Na początku kwietnia w Centrum Kultury i Sztuki 
w Kaliszu odbył się Regionalny Przegląd Zespołów 
Tanecznych. Na scenie swój kunszt taneczny 
zaprezentowało 59 zespołów tanecznych z powiatu 
kaliskiego w 3 kategoriach wiekowych. Wśród 
nagrodzonych znalazły się dwa zespoły działające przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku: grupa "CDN... 
Junior" zdobyła II miejsce i nagrodę pieniężną,
natomiast grupa "CDN..." pokonała wszystkie 
konkurencyjne zespoły zajmując I miejsce oraz nagrodę
pieniężną. Obie grupy taneczne z Opatówka objęła
swoją opieką instruktorską Małgorzata Kujawa. 
 

Oba zespoły wzięły również udział
w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Tanecznych, który 
odbył się w Liskowie. W kategorii młodzieży
gimnazjalnej grupa "CDN... Junior" zajęła I miejsce. 
Gratulujemy, cieszymy się z osiągniętych sukcesów 
i życzymy kolejnych. 
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury 
Mieczysława Jaskuła

********** 
 
NAGRODA DLA GOK-u 
 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się uroczyste 
podsumowanie konkursu Działania proekologiczne 
i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów 
wiejskich. Cel jako sobie postawili organizatorzy tego 
konkursu to propagowanie wiedzy proekologicznej 
i prokulturowej oraz zachęcanie lokalnych środowisk do 
podejmowania wspólnych działań dla ochrony 
środowiska i dziedzictwa kulturowego. 
 

Na konkurs napłynęło 81 projektów z jednostek 
samorządu, szkół, parafii i domów kultury, między 
innymi projekt przygotowany przez p. Mieczysławę
Jaskułę kierującą Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Opatówku. Właśnie ten projekt "Estrada Folkloru 
i Turniej Wsi Gminy Opatówek" zdobył uznanie kapituły
konkursu, która przyznała nagrodę w kwocie 7.000 
złotych. 
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury 
Mieczysława Jaskuła

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

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 
PRZYZNANO STYPENDIA NAUKOWE 
 

Po raz kolejny Wójt Gminy Opatówek - Sebastian 
Wardęcki przyznał, na wniosek komisji stypendialnej, 
stypendia naukowe dla najzdolniejszej młodzieży. W tym 
roku po raz pierwszy stypendia otrzymali uczniowie 
gimnazjum w Rajsku, którzy nie są mieszkańcami naszej 
gminy. Zgodnie z nowym regulaminem 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. 

Stypendia przyznawane są:
1. Młodzieży osiągającej 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.
2. Studentom, których średnia ocen ze wszystkich 

egzaminów i zaliczeń w danym semestrze nie jest 
niższa niż 4,50.

3. Uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
będących laureatami bądź finalistami konkursów 
międzynarodowych i ogólnopolskich, konkursów i 
olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim 
oraz konkursów szczebla rejonowego, powiatowego. 

Wnioskodawcy, składając dokumenty, spełnili wszystkie 
regulaminowe warunki. 
W sumie przyznano 39 stypendiów dla uczniów szkół
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów. 
I tak w poszczególnych grupach stypendia otrzymali: 
Uczniowie gimnazjów: 
1. Ewa Dobrzańska, 
2. Michał Góral, 
3. Martyna Jędrzejak, 
4. Amanda Kaźmierczak, 
5. Monika Romańczyk, 
6. Santana Sowa, 
7. Krzysztof Pawlaczyk, 
8. Sara Szymczak, 
9. Katarzyna Wojciechowska, 
10. Bartłomiej Woźniak. 
11. Monika Kaźmierczak, 
12. Bogusława Malinowska,  
13. Paulina Nowicka, 
14. Joanna Wszędobył.
15. Agnieszka Janiak, 
16. Marcela Raszewska, 
17. Bartosz Wojtaszczyk. 
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: 
1. Paulina Gąsiorowska - I LO im. Adama Asnyka 

w Kaliszu, 
2. Joanna Kisielińska - II LO im. Tadeusza Kościuszki 

w Kaliszu, 
3. Karolina Tułacz - II LO im. Tadeusza Kościuszki 

w Kaliszu, 
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4. Anna Żarnecka - III LO im. Mikołaja Kopernika 
w Kaliszu. 

Studenci szkół wyższych: 
1. Anna Banasiak - UAM w Poznaniu - Wydział

Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, 
2. Justyna Borkowska - UAM w Poznaniu - Wydział

Chemii, 
3. Joanna Gąsiorowska - Akademia Rolnicza 

w Poznaniu, 
4. Jakub Gruszka - Politechnika Wrocławska - Wydział

Elektroniki, 
5. Simona Jakubek - Wyższa Szkoła Humanistyczno - 

Ekonomiczna w Łodzi,  
6. Małgorzata Juszczak - Akademia Rolnicza 

w Poznaniu - Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, 
7. Marta Kliber - Politechnika Poznańska - Wydział

Informatyki i Zarządzania, 
8. Nina Kocemba - Politechnika Wrocławska - Wydział

Podstawowych Problemów Techniki, 
9. Weronika Marciniak - UAM w Poznaniu - Wydział

Pedagogiczno - Artystyczny w Kaliszu, 
10. Iwona Kosicka - Akademia Sztuk Pięknych we 

Wrocławiu - Wydział Architektury Wnętrz 
i Wzornictwa Przemysłowego, 

11. Maria Niedzielska - UAM w Poznaniu - Wydział
Teologiczny, 

12. Agnieszka Pogorzelec - UAM w Poznaniu - Wydział
Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, 

13. Beata Salamon - UAM w Poznaniu - Wydział
Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, 

14. Marcin Sulwiński - Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie - Wydział Rolnictwa 
i Biologii, 

15. Kinga Szymczak - Uniwersytet im. Mikołaja 
Kopernika w Toruniu - Wydział Prawa 
i Administracji, 

16.  Urszula Sznelewska - Uniwersytet Łódzki - Wydział
Nauk o Wychowaniu, 

17. Monika Tomaszewska - UAM w Poznaniu -Wydział
Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, 

18. Hanna Żywiołowska - Uniwersytet Warszawski - 
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie. 

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy tak 
wysokich wyników w nauce i życzymy dalszych 
sukcesów. 
 

Krzysztof Dziedzic 
Sekretarz Gminy Opatówek 
 

********** 
 
GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 
Święta Wielkanocne 

19 marca 2008 roku, w przededniu wiosennej 
przerwy świątecznej, uczniowie wraz z nauczycielami 
mieli okazję obejrzeć apel przygotowany przez klasę Id 
pod kierunkiem wychowawcy - p. Dariusza Michalaka. 
Zebranym przedstawiono tradycje i zwyczaje Świąt
Wielkanocnych. Młodzi aktorzy opowiedzieli o czasach, 
gdy święta obchodzono z ogromnym namaszczeniem. 
Dziś bowiem niewiele zachowało się w pamięci 
z tamtych czasów. Krótki spektakl bawił i uczył,
a reakcje zgromadzonej publiczności z pewnością
zrekompensowały długie godziny przygotowań. Całą 

uroczystość uświetniły wesołe piosenki, zatem klasa Id 
wykazała się wspaniałym kunsztem artystycznym. 

W spotkaniu wzięły udział przedstawicielki rady 
rodziców: p. Magdalena Kłysz i p. Barbara Michalak. 
Przewodnicząca rady rodziców złożyła wszystkim 
życzenia świąteczne i obdarowała uczniów słodkimi 
upominkami. 

Przedstawione programy artystyczne cechowały
się pomysłowością. Przygotowano przepiękne dekoracje 
i wspaniałe kostiumy. Poprzez dużą dozę humoru 
uczniowie mogli oderwać się od codziennej pracy. Takie 
spotkania to także moment, gdy najwięcej dowiadujemy 
się o talentach naszych gimnazjalistów. 

Wychowawców w przygotowaniu uroczystości 
wspomagały panie: Anna Nowacka - opiekunka chóru 
szkolnego oraz Marta Rektor - nauczycielka języka 
polskiego. 
 

Dyrektor Gimnazjum w Opatówku 
Jolanta Pokojowa 
 

********** 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 

Konkurs plastyczny 
W dniu 6 marca b.r. w siedzibie Urzędu Gminy 

w Opatówku odbył się etap gminny ogólnopolskiego 
konkursu plastycznego pod hasłem "112 w trudnej 
sprawie - nie używaj przy zabawie". Komisja w składzie: 
Krzysztof Dziedzic - Przewodniczący komisji, Arkadiusz 
Łańduch - Sekretarz komisji oraz dwie Panie 
nauczycielki plastyki - Joanna Litwin i Anna Nowacka - 
po obejrzeniu wszystkich prac postanowiła wytypować,
do drugiego etapu konkursu - eliminacji powiatowych, 
następujące osoby wg grup wiekowych: 
I grupa wiekowa (6 - 8 lat): Dawid Andrzejczak, Sandra 
Kasperaszek, Szymon Kaźmierczak, Agata Małoburska . 
II grupa wiekowa (9 - 12 lat): Maja Gryczyńska, Martyna 
Pilarczyk, Sandra Salamon, Hubert Wojtaszek, Anna 
Żebrowska. 

Wszyscy laureaci to uczennice i uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Opatówku. Serdecznie 
gratulujemy wysokiego poziomu prac i życzymy 
powodzenia w dalszych etapach konkursu. 
 

********** 
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej 
W Zespole Szkół w Rajsku uruchomiono 

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Centrum 
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w całości zostało sfinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego - EFS. Mieści się
ono w szkolnej bibliotece, zostało wyposażone 
w 4 nowoczesne komputery oraz urządzenie 
wielofunkcyjne do drukowania i kopiowania 
dokumentów. Centrum podłączone jest pod stałe łącze 
internetowe z oprogramowaniem blokującym 
niepożądane treści. Uczniowie bardzo chętnie korzystają
z zasobów multimedialnych, a nauczyciele 
z przyjemnością prowadzą w nim zajęcia lekcyjne. 
 
Małgorzata Burdelak 
 
Obchody Dnia Ziemi w Rajsku 
"Jak pięknie by mogło być
Ziemia jest wielką jabłonią,
starczy owoców, starczy cienia 
dla tych co pod nią się schronią". 
 

22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. 
Przygotowania do obchodów tego święta w szkole 
rozpoczęliśmy od wyeksponowania gazetki ściennej na 
korytarzu szkolnym, której zadaniem było przybliżenie 
uczniom krótkiej historii obchodów Dnia Ziemi na 
świecie oraz wywieszenia kolorowych plakatów o treści 
przyrodniczo - ekologicznej, wykonanych przez uczniów. 
W ramach obchodów tego święta wszystkie klasy pod 
opieką nauczyciela przyrody - p. Doroty Okrasy zasadzili 
kilkanaście różnorodnych gatunków roślin na klombach 
przed szkołą. W tym dniu w szkole odbyło się również
wiele innych działań, takich jak: przygotowanie przez 
uczniów zdrowych, wiosennych kanapek, krzyżówki 

i kalambury na temat przyrody i zdrowia w języku 
angielskim, konkurs na hasła o zdrowiu, wyścigi 
w jedzeniu ryżu pałeczkami na czas, konkurs na makijaż
i fryzurę ekologiczną oraz pokaz mody ekologicznej 
o nazwie "Eko party 2008". 

Na zakończenie obchodów Dnia Ziemi w szkole 
odbyło się podliczenie punktów uzyskanych przez klasy 
w różnych zadaniach i konkursach oraz wręczenie 
nagród. Następnie dyrektor szkoły - p. Honorata 
Wolniaczyk podsumowała ten dzień, dziękując
jednocześnie nauczycielom i uczniom za przygotowanie 
i udział w zabawie. 

Obchody Święta Ziemi w Szkole w Rajsku to nie 
jedyna akcja o charakterze przyrodniczo - ekologicznym, 
gdyż na rzecz promocji świadomości ekologicznej 
i wspomagania ekosystemu uczniowie naszej szkoły
zaangażowani są w różnorodne działania, takie jak: 
"Ratujmy kasztanowce", "Sprzątanie świata", 
"Wędrówka wody - Od kranu do kranu", zbiórka baterii, 
udział w konkursie "Gmina Opatówek w zieleni 
i kwiatach". 
 
Dorota Okrasa 
 
Oszczędzając wodę, tworzysz nową modę!

Pod tym hasłem uczniowie wraz z nauczycielem 
przyrody - p. Dorotą Okrasą z Zespołu Szkół w Rajsku 
włączyli się w obchody Światowego Dnia Wody, który 
przypadał 22 marca. Dzień ten został ustanowiony 
w 1992r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i ma na celu 
uświadomienie znaczenia tej życiodajnej substancji dla 
życia na ziemi. W szkole podjęto szereg działań, do 
których włączyli się nauczyciele różnych przedmiotów. 
Obejmowały one zajęcia edukacyjne, podczas których 
uczniowie zapoznawali się ze znaczeniem wody, 
sposobami jej oszczędzania w domu. Ponadto układali 
hasła związane z oszczędzaniem wody oraz wykonali 
plakaty, które zostały umieszczone na szkolnym 
korytarzu. Na lekcjach przyrody uczniowie obserwowali 
doświadczenia przybliżające im sposoby oczyszczania 
wody poprzez filtrację oraz analizowali zużycie wody we 
własnych domach za pomocą pomiarów wodomierzami. 

Grupa uczniów z nauczycielem przyrody - 
p. D. Okrasą, p. Anną Zimną i p. Danutą Sieradzką
pojechała na wycieczkę do Oczyszczalni Ścieków 
w Opatówku. Uczniowie zwiedzili oczyszczalnię, mieli 
możliwość zapoznania się z ciekawym procesem 
oczyszczania wody za pomocą specjalnych bakterii oraz 
dowiedzieli się o dużym znaczeniu tego obiektu dla 
ochrony środowiska. Podsumowaniem działań
związanych z ochroną wody był przygotowany przez 
p. D. Okrasę - test wiedzy o wodzie, który sprawdzał
poziom wiedzy na temat wody. 
 

Dorota Okrasa 
 
Sukcesy sportowe uczniów 
Nikola Łakoma i Adam Michałkiewicz - uczniowie 
III kl. gimnazjum zdobyli II miejsce w powiecie w rzucie 
oszczepem i awansowali do finału wojewódzkiego. 
Michał Kaźmierczak (kl. III gimnazjum) zajął II miejsce 
w indywidualnych biegach przełajowych w Kamieniu 
w finale powiatu. 
Adam Smoliński z klasy V zajął II miejsce w biegu 
ulicznym w Cekowie. 
Chłopcy z gimnazjum w składzie: Michał Kaźmierczak, 
Sylwek Biniaszczyk, Adam Michałkiewicz, Tomek 
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Frątczak, Michał Frątczak, Kamil Michałkiewicz, Patryk 
Tomczyński, Jarek Mucha, Zbyszek Mucha, Sebastian 
Kurek, Wojtek Dudek, Szymon Janik, Piotr 
Wojciechowski, Radek Nawrocki, Piotr Pawlak i Konrad 
Białek zajęli II miejsce na szczeblu powiatowym 
w "Piłkarskich Jedenastkach". 

I miejsce w czwórboju lekkoatletycznym chłopców szkoły
podstawowej na szczeblu powiatowym zajęła drużyna 
w składzie: Mikołaj Trwanik, Robert Kaźmierczak, 
Przemek Perskawiec, Norbert Mikołajczyk, Bartek 
Filipiak). 
Wygrane eliminacje międzygminne, powiatowe i awans 
do 30 - tki najlepszych drużyn w Wielkopolsce w turnieju 
Coca - Cola Cup zdobyli: Michał Bach, Przemek 
Perskawiec, Robert Kaźmierczak, Mateusz Błaszczyk, 
Damian Jeziorski, Norbert Mikołajczyk, Maciek Pawlak, 
Mikołaj Trawnik, Bartek Filipiak i Mateusz Nowak. 
Dla wszystkich zwycięzców gratulacje. 
 

********** 
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 
Międzyszkolny przegląd pieśni religijnej 

Wzorem lat ubiegłych dn. 24.04 2008r. 
w Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej odbył się
V Międzyszkolny Przegląd Pieśni Religijnej Tłokinia 
2008 pod patronatem Wójta Gminy Opatówek 
mgr Sebastiana Wardęckiego. Organizatorem przeglądu 
była dyrektor Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej  

mgr Teresa Kobierska oraz katechetka mgr Urszula 
Borwik. Celem przeglądu było między innymi: poznanie 
nowych wartościowych pieśni, popularyzacja pieśni 
religijnych, promocja młodych wykonawców, integracja 
uczniów z poszczególnych szkół. Do konkursu zgłosiło
się 15 szkół z powiatu kaliskiego w czterech 
kategoriach: do 9 lat, od 10-12lat, od 13-16lat, zespoły
wokalne. 
Jury w składzie: przewodniczący ks. dr Jerzy Adamczak 
(dyrektor wydziału katechetycznego), ks. dr Jacek 
Paczkowski, ks mgr Marcin Załężny, mgr Krzysztof 
Dziedzic wyłoniło następujących zwycięzców: 
w kategorii do 9 lat:
I miejsce: Roksana Juszkiewicz ze Szkoły Podstawowej 
w Brzezinach 
II miejsce: Dominik Niklas ze Szkoły Podstawowej 
w Opatówku 
III miejsce: Joanna Pawlak ze Szkoły Podstawowej 
w Biernatkach 
wyróżnienie: Katarzuyna Bałch z Zespołu Szkół
w Dębem 
w kategorii 10 - 12 lat:
I miejsce: Adrianna Macke z Zespołu Szkół w Tłokini 
Wielkiej 
II miejsce: Julita Balcerzak ze Szkoły Podstawowej 
w Skarszewie 
III miejsce: Dorota Tondowska ze Szkoły Podstawowej 
w Brzezinach 
w kategorii 13 - 16 lat:
I miejsce: Olimpia Dubiel z Zespołu Szkół w Tłokini 
Wielkiej 
II miejsce: Łuszczek Ewelina z Gimnazjum w Brzezinach 
III miejsce: Anna Kaleta z Zespołu Szkół w Chełmcach 
III miejsce: Natzlia Mikołajczyk z Zespołu Szkół
w Rajsku 
III miejsce: Daria Kucner z Zespołu Szkół nr 11 
w Kaliszu 
w kategorii zespoły:
I miejsce: zespół wokalny Zespołu Szkół w Tłokini 
Wielkiej 
II miejsce: zespół wokalny Gimnazjum w Brzezinach 
III miejsce: zespół wokalny Discantus z Gimnazjum 
w Liskowie 
wyróżnienie: zespół wokalny Szkoły Podstawowej 
w Brzezinach 
Przy ocenie jury zwracało uwagę na: dobór repertuaru 
do wieku i możliwości wykonawców, umiejętności 
wokalne, wyraz arystyczny i zaangażowanie. 

Dyrektor Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej wraz 
z organizatorem dziękują Wójtowi Gminy Opatówek 
p. Sebastianowi Wardęckiemu za ufundowanie nagród 
na V Międzyszkolny Przegląd Pieśni Religijnej Tłokinia 
2008 a Radzie Rodziców za słodki poczęstunek. 
Organizatorzy życzą wykonawcom dalszych sukcesów 
a opiekunom owocnej pracy. 
 

Urszula Borwik 
 
Z kroniki samorządu uczniowskiego 

W styczniu przedstawiciele samorządu 
uczniowskiego: Anita Wojtaszczyk, Katarzyna Jach, 
Marcin Janiak, Łukasz Pasternak zostali 
wolontariuszami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Z uśmiechem na twarzy i puszkami w dłoniach wyruszyli 
na zbiórkę pieniędzy wśród nauczycieli, pracowników 
i uczniów naszej szkoły. W niedzielę w dniu 
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Ogólnopolskiego XVI Finału kwestowali także wśród 
mieszkańców. Zebraną sumę opiekunowie samorządu 
przekazali w kaliskim sztabie WOŚP mieszczącym się
w Miejskim Ośrodku Kultury przy ulicy Górnośląskiej 
w Kaliszu. 

Luty to miesiąc kojarzący się z miłością. Gdy 
nadszedł dzień świętego Walentego samorząd
uczniowski przygotował apel poświęcony zakochanym. 
Uczniowie otrzymali zebrane wcześniej walentynki. 
Dołączono do nich muzyczne dedykacje oraz wiersze. 
Wszyscy doskonale się bawili. Wszak ten dzień jest 
wyjątkowy, bo walentynkowy ! 

Marzec rozpoczął się od zaplanowania Dnia 
Kobiet. Przygotowano wybory miss i mistera szkoły. Pod 
czujnym okiem władz uczniowskich Agnieszki 
Wojtaszak, Róży Sobieraj które wspierał przedstawiciel 
płci przeciwnej Łukasz Pasternak przeprowadzono 
wesołe konkurencje. Jury złożone z przedstawicieli 
nauczycieli i uczniów wybrało miss - uczennicę klasy 
I gimnazjum Ewelinę Suchorzewską oraz mistera - 

Piotra Witkowskiego z klasy III gimnazjum. Później 
rozpoczęła się akademia pod tytułem "Być Kobietą, być
Kobietą…", na którą zaproszeni zostali przybyli goście, 
nauczyciele oraz uczniowie. 
 

Opiekunowie samorządu uczniowskiego: Edyta Banasiak, 
Agnieszka Madziała, Marlena Pisarczyk, Rafał Mroziński 
 

********** 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W SIERZCHOWIE 
 
Ekologiczna wiosna w Sierzchowie 

W dniu 4 kwietnia 2008r. w Szkole Podstawowej 
w Sierzchowie odbyła się uroczystość związana 
z ekologiczny powitaniem wiosny. 

Najmłodsze dzieci zaprezentowały bajkę
pt. "Niedźwiedź, nicpoń wielki drań czyżby wiosnę
przespać chciał", która zachęcała wszystkich ludzi do 
segregacji odpadów. Następnie starsze koleżanki 
z klasy IV zaprezentowały scenki dotyczące właściwych 
zachowań ekologicznych, a zadaniem uczestników 
zabawy było udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 
zadane pytania. W ten sposób wszyscy dowiedzieliśmy 
się, co to są odpady suche i mokre, w jakich 
opakowaniach powinniśmy kupować napoje itp. 

Każda grupa zmagała się także z innymi 
zadaniami, np.: układaniem hasła ekologicznego oraz 
uczestniczyła w zawodach sportowych. Uwieńczeniem 
zabawy było zaprojektowanie stroju Pani Wiosny. 
We wspólnej zabawie aktywnie uczestniczyli rodzice 
naszych uczniów oraz zaproszeni goście: p. Tomasz 
Marszał z Zakładu Utylizacji Odpadów "Orli Staw", 
p. Bogumiła Łańduch z Urzędu Gminy w Opatówku 
i p. Krzysztof Dziedzic Sekretarz Gminy. Każdy rodzic 
otrzymał ekologiczną torbę na zakupy. 
 

Magdalena Galuba, Bogumiła Kwaśniewska 
Szkoła Podstawowa w Sierzchowie 
 
Konkurs recytatorski 

Zapachniało poezją… Już po raz trzeci w Szkole 
Podstawowej w Sierzchowie odbył się gminny etap 
Konkursu Recytatorskiego dla uczniów klas I - III. 
Licznie przybyli uczniowie ze szkół w: Opatówku, Tłokinii 
Wielkiej, Chełmc, Cieni Drugiej, Rajska i Sierzchowa. 
Dokładali oni wszelkich starań, by pięknie 
zaprezentować się przed komisją oraz innymi 
uczestnikami. 

Komisja w skład której weszły: pani metodyk - 
Małgorzata Kraszkiewicz - jako przewodnicząca, 
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów 
w Opatówku - pani Jadwiga Miluśka - Stasiak 
i polonistka Wiesława Giercarz, miała nie lada trudne 
zadanie, wyłonić najlepiej recytujących uczniów. 
Wszystkim uczestnikom kibicowali opiekunowie 
i rodzice. 
Po burzliwych obradach zostali wyłonieni laureaci, 
w poszczególnych kategoriach: 
Klasa I:
miejsce I - Szymon Mocny, SP w Sierzchowie, 
miejsce II - Aleksandra Sierońska, SP w Opatówku, 
miejsce III - Natalia Dreszer, SP w Chełmcach. 
Klasa II:
miejsce I - Michał Pawelec, SP w Sierzchowie, 
miejsce II - Adrian Bruź, SP w Opatówku, 
miejsce III - Lucyna Szymańska, SP w Rajsku. 
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Klasa III:
miejsce I - Weronika Janiak, SP w Cieni Drugiej, 
miejsce II - Bartłomiej Białek, SP w Sierzchowie, 
miejsce III - Natalia Antczak, SP w Rajsku. 
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc, w poszczególnych 
kategoriach, będą reprezentować Gminę Opatówek 
w konkursie na szczeblu powiatu, w miesiącu maju. 

Konkurs odbył się pod patronatem Urzędu Gminy 
w Opatówku oraz Grupy Edukacyjnej MAC, dzięki temu 
ufundowane zostały nagrody nie tylko dla laureatów 
konkursu, ale również dla wszystkich uczestników. 
Słodki i zdrowy poczęstunek przygotowała Rada 
Rodziców Szkoły Podstawowej w Sierzchowie. 
Nad całością czuwała pani dyrektor - Alina Łańduch oraz 
Bogumiła Kwaśniewska, która była odpowiedzialna 
za organizację i przebieg konkursu na terenie szkoły. 
 

Alina Łańduch, Bogumiła Kwaśniewska 
 
Spotkanie z leśnikiem 

25 kwietnia w Szkole Podstawowej w 
Sierzchowie gościł leśnik pan Tomasz Czerniak z 
Nadleśnictwa Kalisz. Spotkanie miało na celu, 
kontynuowanie akcji "Cała Polska czyta dzieciom". 
Zgromadzonym uczniom pan leśnik przybliżył bajki o 
zwierzętach. Tak ciekawy temat, wywołał wśród dzieci 
wymianę wiadomości i informacji na temat życia leśnych 
zwierząt. 

Pan Czerniak docenił proekologiczne działania 
naszej szkoły i pochwalił duży zasób wiedzy 
przyrodniczej, jaką wykazują się uczniowie. Tradycyjnie, 
spotkanie zakończyło się gorącymi podziękowaniami i 
wspólnym zdjęciem do kroniki szkolnej.  
 

Bogumiła Kwaśniewska 
 

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

OGŁOSZENIA 
 
ZJAZD GMINNY PSL 
W dniu 8.03.2008r odbył się III Zjazd Gminnej Organizacji 
Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opatówku. W zjeździe 
udział wzięli: 
- Poseł na Sejm RP, Józef Racki 
- Starosta Kaliski, Krzysztof Nosal 
- Wójt Gminy Opatówek, Sebastian Wardęcki 
- Radny Powiatu Kaliskiego, Józef Wanga 
- Radny Powiatu Kaliskiego, Marek Suchorski 
- Kierownik Biura Poselskiego, Marek Orkowski 
- Przedstawiciele Organizacji Społecznych z terenu Gminy 

Opatówek 
Zjazd był okazją do podsumowania działalności za minioną
pięcioletnią kadencję, udzielenia skwitowania poprzedniemu 
Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej. Podczas Zjazdu wyłoniono 
nowy Zarząd w następującym składzie: 
- Mieczysław Łuczak - Prezes 
- Eligiusz Wszędobył - Wiceprezes 
- Marian Wróblewski - Sekretarz 
- Mieczysław Wanga - Członek 
- Antoni Kopeć - Członek 
Wyłoniono także 10 delegatów na III Powiatowy Zjazd 
Polskiego Stronnictwa Ludowego, który odbył się 19.04.2008 r. 
w Brzezinach. 
Mieczysław Łuczak 

 
********** 

 
Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie 
informuje, że w dniach od 10.05.2008r. do 20.05.2008r. 
planowane jest przeprowadzenie wiosennej akcji wykładania z 
samolotów immunoprzynęt do zwalczania wścieklizny u lisów 
wolno żyjących na terenie województwa wielkopolskiego. 
Prosimy o poinformowaniu o tym podległe Wam jednostki 
organizacyjne. Materiały informacyjne (plakaty) zostaną
rozprowadzone na terenie województwa przez Powiatowe 
Inspektoraty Weterynarii woj. wielkopolskiego. 
Dyżurny WCZK - Karol Wojciechowski 

 
********** 

 
W dniach od 10 do 20 maja w woj. wielkopolskim będzie 
prowadzona wiosenna akcja szczepienia lisów wolnożyjących. 
Na terenie lasów, pól, pastwisk i nieużytków rolnych zrzucana 
będzie z samolotów szczepionka przeciw wściekliźnie. 
Szczepionka umieszczona jest w kostkach koloru brązowego o 
wymiarach 3x3x1cm. Nie należy jej podnosić, ani dotykać.
Gdyby nastąpiło przypadkowe zetknięcie człowieka ze 
szczepionką, szczególnie po kontakcie z otwartą raną, oczami, 
jamą ustną - miejsca te należy gruntownie przemyć wodą z
mydłem i zgłosić się do najbliższej przychodni lekarskiej. W 
przypadku kontaktu zwierząt domowych ze szczepionką,
należy zgłosić to w najbliższej lecznicy dla zwierząt. W okresie 
3 tygodni po wyłożeniu szczepionki nie wolno wypuszczać
psów luzem. 

 
********** 

 
Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego (ul. Rynek 
10/1, 62-200 Gniezno) informuje, że istnieje możliwość 
zorganizowania szkolenia dla przedsiębiorców. Zagadnienia 
jakie mogłyby być poruszane to: 
- ogólne informacje o możliwości ubiegania się o środki 

finansowe na rozwój przedsiębiorstwa 
- zasady ubiegania się o wsparcie przez przedsiębiorców 

na lata 2008-2013 
- wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 10 

os. na terenach wiejskich i miejskich 
- wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw 

zatrudniających do 250 os. 
- wsparcie na przedsięwzięcia innowacyjne 
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- wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie produkcji rolnej i 
leśnej. 

Szkolenie potrwa ok. 2,5 godz. Koszt szkolenia 50 zł netto. 
Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały
szkoleniowe. 

 
********** 

 
Od dnia 1 stycznia 2008r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych refunduje składki na ubezpieczenia 
społeczne niepełnosprawnym rolnikom oraz rolnikom 
zobowiązanym do opłacania składek z niepełnosprawnych 
domowników. Warunki, jakie należy spełnić są następujące: 
- podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w 

rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym 
rolników (posiadanie decyzji KRUS) 

- posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi 
z tym orzeczeniem, bez względu na posiadany stopień
niepełnosprawności 

- terminowe opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne 
w całości - naliczanie i opłacanie składek na 
ubezpieczenia społeczne rolników dokonywane jest 
zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym 
rolników. 

Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie siebie lub 
niepełnosprawnego domownika. Rejestracja jest prowadzona 
od 2 stycznia br. przez Biuro Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II 13, 
00-828 Warszawa, na podstawie zgłoszeń dokonanych za 
pośrednictwem poczty bądź zgłoszeń osobistych. 
Szczegółowe informacje na temat rejestracji oraz składania 
dokumentów można uzyskać na stronach internetowych 
Funduszu (www.pfron.org.pl w zakładce SOD) lub 
telefonicznie pod numerem bezpłatnej infolinii 0-801-233-554. 

 
********** 

 
Zmiana numerów telefonów do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Opatówku 
Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada 
odrębne, bezpośrednie numery telefonów: (0-62) 76-18-425, 
(0-62) 76-18-143, faks: (0-62) 76-18-236. Oprócz tego nadal 
istnieje możliwość łączenia rozmów do GOPS-u poprzez 
centralę telefoniczną urzędu: (0-62) 76-18-080, (0-62) 76-18-
179, (0-62) 76-18-454, (0-62) 76-18-453. 

 
********** 

 
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. 

 
********** 

 
Zapraszamy do nowo otwartego punktu opłat znajdującego się
w Hurtowni IVO PLAST przy ul. Dziubińskiego 1A. 
Przyjmujemy opłaty za: wodę, energię, gaz, telefony, czynsze, 
raty itp. Prowizja tylko 1,50 od każdej wpłaty. 

 
********** 

 

Salon Meblowy "Sosnowy Styl" mieszczący się w Kaliszu 
przy ul. Lipowej 6 oferuje meble kuchenne, pokojowe, 
wypoczynkowe, sypialnie, łóżka, materace, bardzo tanie stoły i
krzesła oraz elementy dekoracyjne (obrazy, repliki broni). Tel. 
(0-62) 76-77-275. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w 
godz. od 1000 do 1800 oraz w soboty od 1000 do 1400.

********** 
 

PHUP "ASO" z siedzibą w Tłokini Kościelnej, ul. Kościelna 42 
zaprasza na zakupy do swoich placówek: Stacja Paliw, 
Hurtownia Olejów, Sklep Ogrodniczy, a także do swoich 
sklepów motoryzacyjnych: Kalisz, ul. Wrocławska 145 i 
Opatówek, ul. Helleny 4. Sklep Ogrodniczy poleca: nawozy 
rolnicze (lubofos, saletra amonowa, sól potasowa, mocznik, 
polifoska, polidap, salmag, superfosfat, siarczan potasu), 
nawozy ogrodnicze, środki ochrony roślin i wiele innych 
artykułów. Zapewniamy szeroki asortyment, gwarancję jakości, 
konkurencyjne ceny, dowóz do klienta!. Tel. (0-62) 761-44-20. 
Zapraszamy! 

 
********** 

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

dydaktyczne 
- szkolenie praktyczne odbywa się samochodem Fiat Punto 

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

 
********** 

 
Mechanika pojazdowa, kompleksowa mechanika samochodów 
osobowych i dostawczych, blacharstwo, lakiernictwo, sprzedaż
części i akcesoriów do samochodów osobowych, ciężarowych, 
ciągników i maszyn rolniczych. Sierzchów nr 10, tel. 784-991-
915 oraz 692-554-262. 

 
********** 

 
Pranie tapicerki i dywanów. Atrakcyjne ceny. Możliwość 
wystawienia faktury VAT. Sierzchów nr 10, tel. 784-991-915 
oraz 692-554-262. 

 
********** 

 
Usługi asenizacyjne. Tel. 696-432-448. 

 
********** 

 
Usługi remontowe i wykończeniowe. Tel. 501-167-376. 

 
********** 

 
Nie pozwól zginąć wspomnieniom, przegraj swoje kasety video 
na płyty DVD. Opatówek, Pl. Wolności, punkt totolotka. 

 
********** 

 
OSP Kobierno służy salą do wynajęcia na okolicznościowe 
imprezy: komunie, osiemnastki, urodziny, imieniny itp. Tel. (0-
62) 76-93-120. 

 
********** 

 
KAL-TECH Kowalstwo Metaloplastyka oferuje: kute bramy, 
ogrodzenia, balustrady wewnętrzne i zewnętrzne, meble 
ogrodowe, elementy wystroju domu i ogrodu. Pomoc w 
doborze wzoru i wycena w domu klienta gratis! Kontakt: KAL-
TECH Karol Matuszak. Słoneczna 2, 62-860 Opatówek, tel. 
669-532-639. 
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Korepetycje, chemia, gimnazjum i liceum. Tel. 506-089-625 
 

********** 
 

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). 

********** 
 

Sprzedam samochód marki Polonez Caro 1600 rok prod. 
1995. Data pierwszej rejestracji - listopad 1995 r., przebieg 
120 tys. km. Jeden właściciel, garażowany, dobrze utrzymany, 
bezwypadkowy, nowe opony, akumulator, silnik od początku 
na oleju półsyntetycznym "mobil". Na bieżąco serwisowany. 
Dodatkowo bagażnik i koło. Cena do uzgodnienia. Tel. 506-
102-553. 

 
********** 

 
Sprzedam ciągnik C-360, rocznik 1982. Tel. 696-971-947. 

 
********** 

 
Sprzedam Żuka. Tel. 607-566-629. 

 
********** 

 
Sprzedam siano łąkowe. Tel. (0-62) 76-12-406, po godz. 2000.

********** 
 

Sprzedam słomę żytnią w balotach oraz żerdzie akacjowe. Tel. 
(0-62) 76-19-725, po godz. 2100.

********** 
 

Sprzedam jęczmień jary. Tel. (0-62) 76-18-308 
 

********** 
 

Sprzedam sadzonki pomidorów 1000 sztuk. Tel. 501-464-152 
 

********** 
 

Sprzedam krowę oraz słomę żytnia w balotach. Tel. (0-62) 76-
19-725, po godz. 2100.

********** 
 

Sprzedam tanio meble kuchenne i piec gazowy oraz 
wypoczynek. Tel. 667-275-102. 

 
********** 

 
Sprzedam metalową konstrukcję folii, niedrogo. Tel. 662-711-
859. 

 
********** 

 
Sprzedam konstrukcje tuneli foliowych i zbiornik na wodę
5300L o wym.: dł 3,30 x szer. 1,30 x gł.1m. 

 
********** 

 
Sprzedam skuter na akumulatory. Stefan Melka, ul. Łódzka 
48a. Tel. (0-62) 76-18-101. 

 
********** 

 
Zatrudnię do pracy przy obsłudze maszyn stolarskich. Tel. 
515-105-522. 

 
********** 

 

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Opatówku, ul. Ogrodowa 71 
(w likwidacji) sprzeda budynek administracyjno-biurowy 
z możliwością adaptacji na mieszkania. Bliższe informacje 
w biurze spółdzielni lub telefonicznie pod nr (0-62) 76-18-665, 
508-271-060. 

 
********** 

 
Przyjmę ucznia do nauki zawodu: blacharz, mechanik, 
lakiernik. Adres: ASO Fiat, Mechanika Pojazdowa, 
Blacharstwo, Lakiernictwo, 62-860 Opatówek, ul. Turkowska 3. 
Tel. 601-753-785, 506-267-085. 

 
********** 

 
Kupię mieszkanie własnościowe 1 lub 2 pokoje z kuchnią
w Opatówku (parter, I lub II piętro). Tel. 663-679-328. 

 
********** 

 
Potrzebuję ziemię i gruz na ul. Kościuszki 27A. Tel. 509-688-
889. 

 
********** 

 
W dniu 19 marca 2008r. zgubiłam na Pl. Wolności w Opatówku 
w pobliżu Urzędu Gminy okulary w czarnym etui. Uczciwego 
znalazcę proszę o kontakt pod nr tel. (0-62) 76-14-151 lub 
609-530-824. 

 
********** 

 
Zaginął pies szczeniak (brązowy). Nagroda dla znalazcy psa. 
Tel. 607-567-685. 

 
********** 

 
Punkt Charytatywny przy Parafii NSPJ w Opatówku pragnie 
serdecznie podziękować pp. M.M. Wróblewskim, p. W. 
Rutkowskiemu, p. Mariannie Chojnackiej, PPH Suark-Pak za 
przekazanie reklamówek do paczek; anonimowym 
ofiarodawcom i tym, którzy złożyli ofiarę pieniężną do puszki w 
kościele. Dziękujemy osobom, które zakupiły świece 
wielkanocne, z których dochód przeznaczono na 
najpotrzebniejsze produkty do paczek. 
Od paru już lat, przed Świętami Wielkanocnymi dla osób 
dorosłych, najbardziej potrzebujących - prócz paczek 
żywnościowych zakupujemy proszek do prania oraz mydło
toaletowe. Obdarowaliśmy nimi 60 osób, tyle samo dzieci 
otrzymało paczki ze słodyczami. Dziękujemy za dar Waszych 
serc. 
Marianna Kocemba 

 
********** 

 

Serdeczne podziękowania Księżom z parafii Opatówek, 
Wójtowi Gminy, Współpracownikom z Urzędu Gminy, Chórowi, 
Znajomym, Sąsiadom i wszystkim tym, którzy zamówili msze 
święte, złożyli kwiaty i uczestniczyli w ostatniej drodze 

Ś.P. STANISŁAWA WOJTASZKA 
składa córka z rodziną

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

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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