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SESJA RADY GMINY

-

W dniu 21 lutego odby a si XVIII-ta w tej kadencji sesja
Rady Gminy Opatówek, na której radni przyj li
nast puj%ce uchwa y:
- w sprawie zmian bud(etu i w bud(ecie gminy
Opatówek na rok 2008.
- w sprawie okre,lenia górnych stawek op at
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
w a,cicieli nieruchomo,ci i w zakresie opró(niania
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-

-

zbiorników bezodp ywowych i transportu nieczysto,ci ciek ych.
Uchwa a okre,la m.in. górn% stawk op at za us ugi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
w a,cicieli nieruchomo,ci w wysoko,ci 135 z plus
3
podatek VAT za 1 m odpadów niesegregowanych.
W przypadku, gdy odpady komunalne s% zbierane
i odbierane w podziale na frakcj mokr% i such%
w rozumieniu § 2 pkt. 3 i 4 Regulaminu utrzymania
czysto,ci i porz%dku na terenie gminy Opatówek
stosuje si stawki ni(sze o 15%.
W przypadku, gdy z odpadów komunalnych
wydzielane s% w ramach frakcji suchej surowce
wtórne takie jak: papier i tektura, szk o, metale i
tworzywa sztuczne, stosuje si stawki ni(sze o 25%.
w
sprawie
przyst%pienia
do
sporz%dzenia
"Miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
dla
terenu
inwestycyjnego
po o(onego w miejscowo,ci Józefów".
w
sprawie
przyst%pienia
do
Trójstronnego
Porozumienia w sprawie przebudowy dróg na
terenie gmin Brzeziny, Godziesze Wielkie,
Opatówek.
zmieniaj%ca uchwa
w sprawie wydania aktu
o utworzeniu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci
Gillerów w Opatówku.
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w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Województwa Wielkopolskiego na realizacj zadania
w zakresie budowy chodnika we wsi Szulec.
Art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz%dzie gminnym umo(liwia gminie
udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom
samorz%du terytorialnego.
Powy(sza inwestycja b dzie wspó finansowana
przez Gmin Opatówek (ok. 10% kosztów) oraz
przez Województwo Wielkopolskie (ok. 90%
kosztów).
Ze wzgl du na liczne wnioski mieszkaCców,
szczególne zagro(enie bezpieczeCstwa pieszych
oraz
du(e
nat (enie
ruchu
pojazdów
samochodowych, maj%c na uwadze zwart%
zabudow przy drodze wojewódzkiej nr 471 we wsi
Szulec oraz warunki finansowania uchwa a jest
celowa i uzasadniona.

Ponadto Wójt Gminy Sebastian Ward cki w swoim
sprawozdaniu m.in. poinformowa radnych, (e w kaliskim
ratuszu zosta a podpisana wspólna deklaracja
o wspó pracy pomi dzy samorz%dami aglomeracji
kalisko-ostrowskiej. Celem porozumienia jest troska
o trwa y i zrównowa(ony rozwój, starania o wykorzystanie mo(liwo,ci, jakie stwarza Unia Europejska dla
rozwoju regionów. Wspó praca ta b dzie obejmowaG
promocj
gospodarcz%
i
turystyczn%,
kultur
i dziedzictwo narodowe, warunki inwestowania,
aktywno,G zawodow% mieszkaCców, zagospodarowanie
przestrzenne,
transport
zbiorowy,
gospodark
komunaln%, edukacj
publiczn%, ochron
zdrowia
i ochron ,rodowiska.
***************************************

OG OSZENIE O NABORZE
NA STANOWISKO PRACY
Opatówek, dnia 19.02.2008 r.
OG OSZENIE
z dnia 19 lutego 2008 roku
WÓJT GMINY OPATÓWEK
OG ASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY:
KIEROWNIK URZ*DU STANU CYWILNEGO
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1. Wymagania niezb1dne:
- obywatelstwo polskie,
- pe na zdolno,G do czynno,ci prawnych,
- korzystanie w pe ni z praw publicznych,
- odpowiedni stan zdrowia pozwalaj%cy na
zatrudnienie na okre,lonym stanowisku,
- niekaralno,G za przest pstwo pope nione
umy,lnie,
- nieposzlakowana opinia,
wy(sze
administracyjne,
- wykszta cenie
prawnicze lub wy(sze odpowiedniej specjalno,ci
umo(liwiaj%ce wykonywanie zadaC stosownie
do opisu stanowiska
- posiadanie %cznie co najmniej pi cioletniego
sta(u pracy na:
- stanowiskach urz dniczych w jednostkach
samorz%dowych, lub
- w s u(bie cywilnej, lub
- w s u(bie zagranicznej, z wyj%tkiem
stanowisk obs ugi, lub
- w innych urz dach paCstwowych, z wyj%tkiem stanowisk pomocniczych i obs ugi, lub
- na kierowniczych stanowiskach urz dniczych,
- obowi%zkowo,G, odpowiedzialno,G, rzetelno,G,
systematyczno,G, punktualno,G,
- komunikatywno,G, kreatywno,G,
- wysoka kultura osobista,
- zdolno,ci kierownicze,
- umiej tno,G pracy w zespole,
- do,wiadczenie w pracy w administracji
publicznej.
2. Wymagania dodatkowe:
- znajomo,G pracy w systemie SWDO,
- znajomo,G j zyka rosyjskiego i niemieckiego,
- ukoCczone szkolenia z zakresu:
- ochrony danych osobowych, lub
- dost pu do informacji publicznej.
- znajomo,G obs ugi urz%dzeC informatycznych,
- posiadanie prawa jazdy kat. B,
3. Zakres wykonywanych zada7 na stanowisku:
- sporz%dzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksi%g stanu cywilnego,
- dokonywanie czynno,ci z zakresu rejestracji
stanu cywilnego,
- prowadzenie ca okszta tu spraw zwi%zanych z :
- uniewa(nieniem, sprostowaniem, ustalaniem tre,ci, odtworzeniem i uzupe nieniem
aktu stanu cywilnego,
- aktem urodzenia,
- zawieraniem ma (eCstw i aktem ma (eCstwa,
- aktem zgonu,
- wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
i za,wiadczeC o dokonanych w ksi gach stanu
cywilnego wpisach lub o ich braku,
- prowadzenie korespondencji w zakresie USC
z placówkami paCstw obcych,
- wykonywanie zadaC wynikaj%cych z Konkordatu,
- prowadzenie spraw obywatelskich - dowody
osobiste,
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prowadzenie i przygotowywanie decyzji administracyjnych z zakresu zmiany imion i nazwisk.

4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
- podanie o przyj cie do pracy wg. wzoru
okre,lonego w za . Nr 1 do niniejszego
og oszenia.
- (yciorys (CV) z uwzgl dnieniem dok adnego
przebiegu kariery zawodowej i opatrzony
klauzul%: " Wyra am zgod na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezb dnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustaw/ z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz
ustaw/ z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach
samorz/dowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1593 ze zm.) wg wzoru okre>lonego w za?. Nr 2
do niniejszego og?oszenia.
- kserokopia
dokumentu
po,wiadczaj%cego
wykszta cenie,
- kserokopie innych dodatkowych dokumentów
o posiadanych kwalifikacjach i umiej tno,ciach
(kursy, certyfikaty, za,wiadczenia),
- kserokopie
dokumentów
potwierdzaj%cych
do,wiadczenie zawodowe (,wiadectwa pracy,
za,wiadczenia o zatrudnieniu),
- o,wiadczenie kandydata o korzystaniu z pe ni
praw publicznych,
- o,wiadczenie kandydata o niekaralno,ci za
przest pstwa pope nione umy,lnie (w przypadku
zatrudnienia, kandydat zobowi%zany zostanie do
dostarczenia za,wiadczenia z Krajowego
Rejestru Karnego),
- o,wiadczenie kandydata o stanie zdrowia
pozwalaj%cym na prac
na wskazanym
stanowisku
- kwestionariusz
osobowy
wg
wzoru
okre,lonego w za . Nr 3 do niniejszego
og oszenia

-

-

-

Lista
kandydatów
spe niaj%cych
wymagania
formalne i dopuszczonych do drugiego etapu
konkursu wraz z terminem testu i rozmowy
kwalifikacyjnej zostanie og oszona w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej
w budynku Urz du Gminy w Opatówku.
Etapy naboru:
- Og oszenie o naborze.
- Sk adanie dokumentów aplikacyjnych.
- Wst pna selekcja kandydatów - analiza
dokumentów aplikacyjnych pod wzgl dem
formalnym.
- Og oszenie listy kandydatów, którzy spe niaj%
wymagania formalne.
- KoCcowa selekcja kandydatów - przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego i rozmowy
kwalifikacyjnej z wy onionymi kandydatami.
- Sporz%dzenie protoko u z przeprowadzonego
naboru na dane stanowisko urz dnicze.
- Podj cie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie
umowy o prac .
- Og oszenie wyników naboru.
Informacja
o
wyniku
naboru
zostanie
upowszechniona w terminie 14 dni od dnia
zatrudnienia i umieszczona na tablicy informacyjnej
w budynku Urz du Gminy w Opatówku oraz na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Opatówek www.bip.opatowek.pl
Wójt Gminy Opatówek
/-/ Sebastian Ward1cki

Uwaga: Tre,G og oszenia wraz z za %cznikami mo(na
pobraG ze strony internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Opatówek www.bip.opatowek.pl
***************************************

OG OSZENIE O PRZETARGU

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowi%zany
b dzie do przed o(enia do wgl%du pracodawcy
orygina ów dokumentów.

WÓJT GMINY OPATÓWEK
OG ASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Urz%d Gminy zastrzega sobie prawo nie zwracania
dostarczonych dokumentów aplikacyjnych.

na najem na okres 3 lat lokalu u(ytkowego o pow.
2
91,50 m po o(onego w Opatówku przy Pl. Wolno,ci 17
zapisanego w ksi dze wieczystej KW 42524.
Przeznaczenie w studium uwarunkowaC i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek lokal le(y w terenach zabudowy mieszkaniowej i us ug
wymagaj%cych koncentracji w o,rodkach.
Lokal przeznacza si do prowadzenia dzia alno,ci
gastronomicznej.
Przetarg odb dzie si w dniu 8 kwietnia 2008 roku
00
o godz. 10 w sali nr 15 tutejszego Urz du Gminy
Opatówek, Pl. Wolno,ci 14.
Wysoko,G wywo awcza czynszu za jeden miesi%c
wynosi 1600,34 z plus VAT 22%, wadium 300,00 z .
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest okazanie
wp aty wadium. Wadium nale(y wp acaG w kasie Urz du
00
00
- 14
najpóKniej do dnia
Gminy w godz. od 8
4 kwietnia 2008 roku. Wadium osoby lub firmy
wygrywaj%cej przetarg zalicza si na poczet czynszu

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkni1tej
kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko pracy:
Kierownik Urz1du Stanu Cywilnego". nale(y sk adaG
osobi,cie w siedzibie Urz du Gminy, 62-860 Opatówek,
pl. Wolno,ci 14 - sekretariat (pok. nr 13) w dni pracy
Urz du w terminie do dnia 19 marca 2008 roku
00
(,roda) do godz. 15 .
Informacje dla kandydatów:
-

Aplikacje, które wp yn% do Urz du niekompletne lub
po okre,lonym wy(ej terminie nie b1d?
rozpatrywane.
Otwarcie ofert nast%pi w Urz dzie Gminy
w Opatówku w dniu 20 marca 2008r. (czwartek)
00
o godz. 10

Wiadomo ci Gminne
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najmu. Wadium pozosta ych uczestników przetargu
zostanie wyp acone po jego zakoCczeniu.
Wysoko,G czynszu za jeden miesi%c plus VAT
osi%gni ta w przetargu jest podstaw% do zawarcia
umowy najmu.
Wójt Gminy Opatówek zastrzega sobie prawo odwo ania
przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych
przyczyn.
Opatówek, dnia 28 lutego 2008 roku
Wójt Gminy Opatówek
/-/ Sebastian Ward1cki

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

INFORMACJA WS. ZMIANY NAZWY
MIEJSCOWOACI
W zwi%zku z potrzeb% uporz%dkowania nazwy
miejscowo,ci na wniosek Gminy Opatówek Minister
Spraw
Wewn trznych
i
Administracji
ustali
obowi%zuj%c% nazw "TBokinia Nowa".
WYCICG
Z ROZPORZCDZENIA MINISTRA SPRAW
WEWN*TRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia
urz1dowych nazw niektórych miejscowoFci
oraz obiektu fizjograficznego
(Dz. U. z dnia 28 grudnia 2007 r.)
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
2003r. o urz dowych nazwach miejscowo,ci i obiektów
fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005r.
Nr 17, poz. 141) zarz%dza si , co nast puje:
§1
(...)
2. Zmienia si urz dowe nazwy miejscowo,ci zgodnie
z wykazem stanowi%cym za %cznik Nr 2 do
rozporz%dzenia.
(...)
§3
Rozporz%dzenie wchodzi w (ycie z dniem 1 stycznia
2008 r.
(...)
Za %cznik Nr 2
WYKAZ ZMIENIONYCH NAZW MIEJSCOWONCI

Lp.

Województwo,
powiat, gmina

1

2

Zmienione nazwy
miejscowo,ci
nazwa
dotychczasowa

nazwa
zmieniona

Drugi
przypadek
deklinacji,
forma
przymiotnika

3

4

5

KALISKI
Opatówek

Nowa
T okinia,
wie,

TBokinia
Nowa,
wie,

W zwi%zku z wej,ciem w (ycie ustawy z dnia 10 marca
2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju nap dowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379) w dniach od
1 do 31 marca 2008r. nale(y sk adaG w Urz dzie Gminy
w Opatówku wnioski o zwrot podatku akcyzowego (druk
wniosku dost pny w urz dzie oraz na stronie:
www.bip.opatowek.pl).
Zwrot przys uguje producentowi rolnemu, który by
w posiadaniu lub wspó posiadaniu u(ytków rolnych
okre,lonych w ewidencji gruntów i budynków oraz by
posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie
sk adania wniosku. Do wniosku nale(y do %czyG faktury
VAT albo potwierdzone za zgodno,G z orygina em ich
kopie (orygina y do wgl%du), stanowi%ce dowód zakupu
oleju nap dowego w okresie od 1 wrze,nia 2007r. do
29 lutego 2008r. (6 miesi cy poprzedzaj%cych miesi%c
z o(enia wniosku), oraz odpis z Krajowego Rejestru
S%dowego, w przypadku gdy producent rolny podlega
wpisowi do tego rejestru.
W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego
stanowi% przedmiot wspó posiadania, zwrot podatku
przys uguje temu wspó posiadaczowi, w stosunku do
którego pozostali wspó posiadacze wyrazili pisemn%
zgod (na wniosku). Pisemna zgoda nie dotyczy
wspó ma (onków.
Wyp ata kwoty zwrotu producentom rolnym nast%pi
w terminie od 1 do 31 maja 2008r., gotówk% w kasie
urz du gminy, albo przelewem na rachunek bankowy
podany we wniosku (dok adny termin wyp aty podany
jest w decyzji).
Zgodnie z art. 9 ust.1 w/w ustawy producent rolny, który
pobra nienale(nie lub w nadmiernej wysoko,ci zwrot
podatku jest obowi%zany do jego zwrotu wraz
z odsetkami w wysoko,ci okre,lonej jak dla zaleg o,ci
podatkowych.
Zwrot podatku w 2008 roku wynosi: 73,10 zB. x iloFJ
ha uKytków rolnych (limit roczny - 86 litrów na 1 ha
u(ytków rolnych).
U ATWIANIE STARTU M ODYM ROLNIKOM
Wielkopolska Izba Rolnicza informuje, (e
3 marca 2008r. zostanie uruchomiony nabór wniosków
w ramach dzia ania "U atwianie startu m odym rolnikom"
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013. O pomoc w wysoko,ci 50 tys. z mog%
ubiegaG si rolnicy, którzy w ostatnich 14 miesi%cach
przej li gospodarstwa i mieszcz% si w przedziale
wiekowym 18-40 lat. Ponadto, gospodarstwo musi
odpowiadaG wielko,ci% wg ,redniej wojewódzkiej (dla
Wielkopolski wynosi 13 ha).
Wnioski nale(y sk adaG w Oddziale Regionalnym ARiMR
w Poznaniu, ul. StrzeszyCska 36, tel. (0-61) 84-55-600.

TURNIEJ TENISA STO OWEGO
-ni -wej,
t okiCski

***************************************
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ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

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

WIELKOPOLSKIE

363.

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

9 lutego w sali OSP w Cieni Drugiej odby si
czwarty Turniej o Puchar Wójta Gminy Opatówek
w tenisie sto owym "Oyj zdrowo i sportowo” realizowany
zgodnie
z
Gminnym
Programem
Profilaktyki
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i Rozwi%zywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.
Organizatorami tegorocznego turnieju byli: OSP w Cieni
Drugiej oraz Gminny O,rodek Pomocy Spo ecznej
w Opatówku. Uczestnikami turnieju byli cz onkowie
M odzie(owych Dru(yn Po(arniczych z gminy Opatówek
w nast puj%cych kategoriach wiekowych dziewcz%t
i ch opców: do 14 lat, 14-16, 16-21. Celem turnieju by o
wzbudzenie w,ród dzieci i m odzie(y motywacji do (ycia
bez na ogów, promocja aktywnego, zdrowego stylu
(ycia, wspomaganie rodzin w procesie wychowywania
dzieci.

Sk adamy szczególne
podzi kowanie
za
wsparcie turnieju: pp. Renacie i Jaros awowi K yszom
z Cieni Drugiej, pp. Jadwidze i Henrykowi Menclom
z Opatówka, Gminnej Spó dzielni "SCh" w Opatówku,
Bankowi Spó dzielczemu "Ziemi Kaliskiej" Oddzia
w Opatówku. Dzi kujemy równie( p. Jerzemu
Kowalczykowi za nieodp atn% prac s dziowsk% oraz
paniom z OSP Cienia Druga za przygotowanie
pysznego posi ku w postaci bigosu i kie basek.
Sylwia Matczak

Do zawodów zg osi o si
kilkudziesi ciu
zawodników reprezentuj%cych 8 jednostek OSP: Borów,
Che mce, Cienia Druga, Micha ów Drugi, Opatówek,
Rajsko, Trojanów i T okinia Wielka.
A oto osi%gni te wyniki:
Dziewcz1ta:
- Kategoria wiekowa do lat 14: I miejsce - Lazarek
Konstancja OSP Opatówek, II miejsce - Kaleta
Weronika OSP Che mce, III miejsce - Grze,kowiak
Dominika OSP Che mce.
- Kategoria wiekowa 14-16 lat: I miejsce - Wosiek
Maria OSP Rajsko, II miejsce - Kaleta Anna OSP
Che mce, III miejsce - Jeziorska Martyna OSP
Rajsko
- Kategoria wiekowa 16-21 lat: I miejsce - Miklas
Natalia OSP Rajsko, II miejsce - Krzywda
Aleksandra OSP Che mce, III miejsce - SiekaCska
Ewelina OSP Che mce
ChBopcy:
- Kategoria wiekowa do lat 14: I miejsce - Jeziorski
Damian OSP Rajsko, II miejsce - CzajczyCski Jakub
OSP T okinia Wielka, III miejsce - Perskawiec
Przemys aw OSP Rajsko.
- Kategoria wiekowa 14-16 lat: I miejsce - Piotr
Kaleta OSP Che mce, II miejsce - Fr%tczak Micha
OSP Rajsko, III miejsce - Gawe Dawid OSP
Micha ów Drugi.
- Kategoria wiekowa 16-21 lat: I miejsce - Patryk
Rukaszczyk OSP Rajsko, II miejsce - Sobieraj Jacek
OSP Borów, III miejsce - Olejnik Rukasz OSP
Trojanów.
W klasyfikacji generalnej w kategorii dziewcz%t
niezawodne okaza y si zawodniczki z OSP Che mce,
natomiast w kategorii ch opców zawodnicy z OSP
Rajsko, otrzymuj%c Puchary Wójta Gminy Opatówek.
Indywidualni zwyci zcy w poszczególnych kategoriach
otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta
Gminy Opatówek.

Wiadomo ci Gminne

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

WIADOMOACI SZKOLNE
GIMNAZJUM W OPATÓWKU
Zaproszenie na dni otwarte

Dyrektor Gimnazjum w Opatówku zaprasza
tegorocznych absolwentów szkó podstawowych do
podj cia nauki w roku szkolnym 2008/2009 w naszym
gimnazjum.
Szko a posiada nowocze,nie wyposa(one sale
lekcyjne, radiow ze , pracowni komputerow%, bibliotek
i czytelni
z Internetowym Centrum Informacji
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Multimedialnej
oraz
sto ówk
szkoln%.
Zaj cia
wychowania fizycznego odbywaj% si w nowoczesnej
hali widowiskowo - sportowej.
wykwalifikowan%,
kreatywn%
Zapewniamy
i (yczliw% kadr pedagogiczn%, nauk dwóch j zyków
obcych (angielskiego i niemieckiego), mo(liwo,G
rozwijania uzdolnieC i zainteresowaC poprzez bogat%
ofert zaj G pozalekcyjnych.
Organizujemy
wycieczki
przedmiotowe
i turystyczno - krajoznawcze, spotkania z ciekawymi
ludKmi, dyskoteki szkolne, uczestniczymy w akcjach
charytatywnych.
Przyjmujemy uczniów spoza obwodu gimnazjum
z dobrymi ocenami z zaj G edukacyjnych oraz z co
najmniej poprawn% ocen% z zachowania. Uczniów tych
prosimy o sk adanie podaC do 10 kwietnia 2008r.
Serdecznie zapraszamy na Dni Otwarte do naszego
gimnazjum w sobot , 5 kwietnia 2008r. w godz. od
00
00
10 do 13

Kaciupie, Dorocie Wróblewskiej, Ma gorzacie Matysiak,
Ewie Ku,, Agnieszce Witczak, Annie Kardyna , Józefie
Koroleskiej,
Wioletcie
Charsche,
Ma gorzacie
DobrzaCskiej, Marii Pilarczyk, Wies awie Ratajczyk.
Dyrektor SzkoBy Podstawowej w Opatówku - Henryka WoMniak
Przewodnicz?ca Rady Rodziców - Ewa KaMmierczak
Sekretarz Rady Rodziców - Naneta Humelt

Sportowe sukcesy uczniów

Dyrektor Gimnazjum w Opatówku
Jolanta Pokojowa

**********
SZKO A PODSTAWOWA W OPATÓWKU
Bal karnawaBowy
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej
w Opatówku zorganizowa a 26 stycznia 2008 r. bal
karnawa owy. Celem balu by a udana zabawa dla
rodziców naszych uczniów, ale tak(e ich znajomych,
nauczycieli i wszystkich, którzy skorzystali z zaproszenia
i przedostatni% sobot karnawa u postanowili sp dziG w
go,cinnej sali OSP w Opatówku, za której udost pnienie
serdecznie dzi kujemy.
Go,ciem zabawy by
Sekretarz Gminy
p. Krzysztof Dziedzic z ma (onk%. Do taCca gra zespó
p. Zbigniewa B aszczyka. Na weso % zabaw i mi %
atmosfer wp yw mia o tak(e znakomite menu, które
przygotowa a p. Ma gorzata Jarczewska przy pomocy
wielu ch tnych mam uczniów naszej szko y. Zabawa
trwa a a( do rana, a podczas jej przebiegu odby y si
ró(ne atrakcje, licytacje wykonanych przez dzieci prac,
których warto,G si ga a cz sto 200-300 z . Niema %
atrakcj% by równie( "czekoladowy" walczyk, podczas
którego okaza o si , (e ch tnych do kupienia jest wi cej
ni( czekolad. Dochód uzyskany z tych akcji i ca ego balu
przeznaczony b dzie na zakup laptopa z projektorem
i ekranem dla szko y, które b d% cennym jej
wyposa(eniem.
Dzi kujemy wszystkim za udzia w balu, jego
przygotowaniu i za okazanie "wielkiego" serca naszym
dzieciom. Dzi kujemy tak(e nast puj%cym firmom
i osobom: Firmie "POMAROL", Firmie "RECO",
pp. Jadwidze i Henrykowi Menclom, pp. Barbarze
i Karolowi Andrzejakom, pp. Oanecie i Janowi Humelt,
panom:
Wojciechowi
Pokojowemu,
Ryszardowi
Gonerze,
Andrzejowi
Koroleskiemu,
paniom:
Ma gorzacie Jarczewskiej, Oanecie Humelt, Ewie
KaKmierczak, Ewie Wojtaszek, Annie Laskowskiej,
Joannie Kasprzyckiej, Ma gorzacie St pieC, Barbarze
Michalak, Bogus awie Rybce, Darii Pawlak, Marii
Przybys awskiej, Urszuli Kujawie, Katarzynie Dybioch,
Jolancie Michalak, Katarzynie BogaczyCskiej, Les awie
MosiCskiej, Ma gorzacie Nciga a, Miros awie Lazarek,
Marioli Antoszczyk, Sylwii KarpiCskiej, Agnieszce

Wiadomo ci Gminne

Dnia 19 grudnia 2007r. w KoKminku odby y si
Mistrzostwa Powiatu w Pi ce Koszykowej dziewcz%t.
W rozgrywkach udzia wzi o 6 najlepszych zespo ów:
SP Opatówek, SP Iwanowice, SP KoKminek, SP Staw,
SP KamieC i SP Piotrów. Mecze rozegrano w dwóch
grupach systemem "ka(dy z ka(dym". Zespó
z Opatówka zagra 3 mecze: SP Opatówek - SP KamieC
(22-12), SP Opatówek - SP Staw (38-2), SP Iwanowice SP Opatówek (14-6).
W wyniku zaci tej rywalizacji reprezentacja naszej
gminy w sk adzie: Melania Alizadeh Soofi, Justyna
Ekert, Konstancja Lazarek, Agnieszka MariaCska, Anna
Oebrowska,
Anna
Grzegorczyk,
Aleksandra
KaKmierczak, Angelika Filipiak, Joanna Prus i Oliwia
Olszewska pod kierunkiem p. Joanny Kupczyk zaj a
3 miejsce, tu( za SP Iwanowice i SP Piotrów.
Nasze zawodniczki, dzi ki uprzejmo,ci i hojno,ci
p. Ryszarda Prusa, wyst%pi y w pi knych nowych
strojach. Za ten wspania y gest bardzo serdecznie
dzi kujemy. Wyrazy podzi kowania sk adamy równie(
pp. Oebrowskim za podarunek dla szko y w postaci
nowej tablicy i obr czy do koszykówki.
Dnia 18 stycznia 2008r. odby y si gminne
rozgrywki w pi ce siatkowej dziewcz%t i ch opców.
O mistrzostwo gminy walczy y szko y z Rajska,
Opatówka i T okini Wielkiej.
W,ród ch opców I miejsce zaj% zespó z Rajska pod
opiek% p. Marka SzczepaCskiego, II miejsce zespó
SP Opatówek i III miejsce zespó SP T okinia Wielka.
W,ród dziewcz%t walka rozegra a si
mi dzy
SP Opatówek a SP T okinia Wielka. Zwyci zc% tego
meczu, a tym samym ca ego turnieju, zosta zespó
SP Opatówek w sk adzie: Melania Alizadeh Soofi,
Justyna Ekert, Konstancja Lazarek, Agnieszka
MariaCska, Anna Oebrowska, Anna Grzegorczyk, Anita
Lesicka,
Agnieszka
Koszela,
Angelika
Filipiak
i Aleksandra KaKmierczak pod kierunkiem p. Joanny
Kupczyk.
Zespó
reprezentowa
nasz%
gmin
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w Mistrzostwach Powiatu, które odby y si
2008r.

20 lutego

Joanna Kupczyk

Dnia 7 stycznia 2008r. w Szkole Podstawowej
w Opatówku odby si mecz pi ki koszykowej ch opców
o mistrzostwo gminy. Spotkanie odby o si mi dzy
dru(ynami z Opatówka i Rajska.
Reprezentacje szkó stoczy y mecz w niezwykle zaci tej
atmosferze. Po pierwszej po owie meczu zespó
z Rajska wygrywa z du(% przewag% (16-0). W trzeciej
i czwartej kwarcie dru(yna z Opatówka zacz a odrabiaG
straty, lecz ostatecznie uleg a koszykarzom z Rajska.
Spotkanie zakoCczy o si wynikiem 36-22 dla Rajska.
Najlepiej punktuj%cym zawodnikiem dru(yny zwyci skiej
by Bartosz Filipiak, który zdoby 10 punktów.
W dru(ynie z Opatówka najlepsz% zdobycz% punktow%
popisa si Rafa KopeG zdobywaj%c 7 punktów.
S dzi% g ównym zawodów by p. Marek SzczepaCski,
s dzi% drugim p. Joanna Kupczyk. Trenerem zespo u
z Opatówka by p. Stanis aw Michalski, a dru(yny
z Rajska p. Marek SzczepaCski.
StanisBaw Michalski

Dzie7 Babci i Dziadka

pp. Jadwiga i Henryk Menclowie - gromkimi brawami
nagrodzili ma ych artystów, którzy wykazali si du(ymi
zdolno,ciami aktorskimi. Widzowie podziwiali te(
barwne stroje i pi kn% dekoracj , które nada y
przedstawieniu odpowiedni klimat i nastrój.

Ogl%daj%cy przedstawienie babcie i dziadkowie
cz sto ocierali ukradkiem zy wzruszenia, rado,ci i dumy
ze swoich wnucz%t. Na wychodz%cych z auli widzów
czeka a s odka niespodzianka, któr% ufundowali
pp. Jadwiga i Henryk Menclowie oraz Rada Rodziców
naszej
szko y,
którym
sk adamy
serdeczne
podzi kowania.
W imieniu wykonawców dzi kujemy równie( Radzie
Rodziców za s odycze ufundowane dla dzieci.
Dyrektor SzkoBy Podstawowej w Opatówku - Henryka WoMniak

**********
ZESPÓ SZKÓ W CHE MCACH
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

20 stycznia 2008 r. w auli Szko y Podstawowej
w Opatówku, ju( po raz siódmy, odby a si uroczysto,G
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zosta a ona przygotowana
przez uczniów kl. I - III, b d%cych cz onkami szkolnego
ko a artystycznego. Nad przygotowaniem uroczysto,ci
uczniowie pracowali pod kierunkiem p. A. Lintner, która
jest opiekunk% ko a oraz p. R. NarczyCskiej,
A. Karwowskiej, I. Walczak, A. KaKmierczak, A. Cyl,
M. Pogorzelec i ks. M. Za (nego, który akompaniowa
m odym artystom.
Dzieci zadedykowa y swoim babciom i dziadkom
pi kne wiersze i piosenki oraz zaprezentowa y
inscenizacj ba,ni "Królewicz z kolcami”. W roli tytu owej
wyst%pi ucz. kl. IIIa Micha Sowa, który wspaniale
poradzi sobie z tym trudnym zadaniem aktorskim,
podobnie zreszt% jak jego kole(anki i koledzy.
Zebrani w auli szkolnej widzowie, w,ród których
oprócz babG i dziadków byli równie( zaproszeni go,cie Wiceprzewodnicz%cy
Rady
Gminy
Opatówek
i Przewodnicz%cy Komisji O,wiaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia p. Stanis aw Ku,, Sekretarz Gminy
p. Krzysztof Dziedzic, ksi%dz W adys aw Czamara,
dyrektor gimnazjum w Opatówku p. Jolanta Pokojowa,

Wiadomo ci Gminne

W Zespole Szkó im. Jana Paw a II Che mcach
uruchomiono
Internetowe
Centrum
Informacji
Multimedialnej. Znajduje si ono w bibliotece szkolnej
i jest jej doskona ym uzupe nieniem. Centrum
wyposa(ono w cztery nowoczesne komputery wraz
z urz%dzeniem wielofunkcyjnym do drukowania
i kopiowania dokumentów. Pod %czone jest równie(
sta e %cze internetowe z oprogramowaniem blokuj%cym
niepo(%dane strony. Centrum zosta o sfinansowane ze
,rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego - EFS.
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w podsumowaniu 16 Fina u Wielkiej Orkiestry
Nwi%tecznej Pomocy, który odby si w dniu 5 lutego
2008r. w hali sportowej w Opatówku.

Dzi ki pomocy sponsorów Internetowe Centrum
Informacji Multimedialnej uda o si wyposa(yG w biurka,
krzese ka oraz nowe rega y ksi%(kowe. Ca a pracownia
zosta a tak(e pod %czona pod system alarmowy
chroni%cy przed kradzie(%.
W przysz ym roku planowane jest powi kszenie
biblioteki i centrum multimedialnego o czytelni dla
uczniów.
Dyrektor ZespoBu SzkóB im. Jana PawBa II w CheBmcach
Tomasz Mikucki

FinaB Wielkiej Orkiestry Pwi?tecznej Pomocy

Specjalnym go,ciem by Jerzy Owsiak, który
osobi,cie wr cza podzi kowania i skromne upominki
tym, którzy w tym roku aktywnie w %czyli si w zbiórk
pieni dzy na rzecz WONP. Na szczególn% uwag
zas uguje fakt, i( uczniowie Zespo u Szkó im. Jana
Paw a II w Che mcach byli jedn% z dwóch grup z terenu
naszej gminy, która przy %czy a si do tegorocznej akcji
WONP.

Tegoroczne spotkanie u,wietnione koncertem
Majki Je(owskiej zakoCczy o si pokazem udzielania
pierwszej pomocy. Uczniowie Zespo u Szkó im. Jana
Paw a II w Che mcach pod kierunkiem p. Violetty
Ró(alskiej przedstawili najnowsze zasady udzielania
pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w nag ych
wypadkach, które s% zgodne z procedurami Polskiej
Rady Resuscytacji.
Dyrektor ZespoBu SzkóB im. Jana PawBa II w CheBmcach
Tomasz Mikucki

W czasie ferii zimowych uczniowie Zespo u
Szkó im Jana Paw a II w Che mcach wzi li udzia

Wiadomo ci Gminne

Ferie zimowe
W okresie trwania ferii zimowych uczniowie
Zespo u Szkó im Jana Paw a II w Che mcach wzi li
udzia w licznych zaj ciach zorganizowanych na terenie
szko y. Dzieci mog y spróbowaG swoich si w wielu
zabawach. Doskonalili tak(e swoje umiej tno,ci
plastyczne, muzyczne oraz z zakresu tenisa sto owego
i pi ki siatkowej. Prowadzone by y równie( zaj cia ko a
dziennikarskiego i informatycznego.
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Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom
szko y za w o(on% prac w realizacj dodatkowych zaj G
dla
dzieci
i
m odzie(y
sk adam
serdeczne
podzi kowania.
Dyrektor ZespoBu SzkóB im. Jana PawBa II w CheBmcach
Tomasz Mikucki

toreb
podró(nych,
kocy,
r czników,
skarpetek
i artyku ów do piel gnacji niemowl%t. 25 stycznia 2008
roku
siedmioosobowa
grupa
uczniów
wraz
z p. Agnieszk% Nieborak odwiedzi a wychowanków
domu dziecka i przekaza a podarunki, by o to dla
wszystkich ogromne prze(ycie. Uczniowie bardzo si
cieszyli z serdecznego przyj cia. Realizacja tego
projektu by a dla nich, jak i dla ca ej spo eczno,ci
szkolnej, wspania ym do,wiadczeniem, ucz%cym, (e
szcz ,ciem nale(y si dzieliG z innymi, (e pomagaj%c
innym ludziom, osi%ga si
pe ne zadowolenie.
Serdecznie dzi kujemy so tysom oraz mieszkaCcom
Cieni Drugiej, Porwit oraz wszystkim, którzy w %czyli si
w realizacj przygotowanego przez dzieci projektu, za
wszelk% okazan% im pomoc, (yczliwe przyj cie
i
wsparcie
finansowe.
Dzi kujemy
równie(
p. Zbigniewowi Molce, za pomoc w zorganizowaniu
transportu do Domu Dziecka w Kaliszu.
Dyrektor SzkoBy Podstawowej w Cieni Drugiej
Olga WoMniak

Bal karnawaBowy

**********
SZKO A PODSTAWOWA W CIENI DRUGIEJ
Program "Uczniowie z klas?"
We wrze,niu 2007 roku uczniowie Szko y
Podstawowej w Cieni Drugiej przyst%pili do udzia u w II
edycji programu "Uczniowie z klas%" zorganizowanego
przez "Gazet
Wyborcz%" i Centrum Edukacji
Obywatelskiej. Uczniowie klasy VI postanowili pomóc

W ,rod 16 stycznia 2008 roku odby si
w Szkole Podstawowej w Cieni Drugiej weso y
i kolorowy bal karnawa owy, w którym uczestniczyli
wszyscy uczniowie i nauczyciele. W tym roku
p. Magdalena Janik i p. Magdalena Owczarek
zorganizowa y Bal Sportowców. Tradycyjnie, jak na
ka(dym balu przebieraCców, nagrodzono uczniów,
którzy wykazali si
oryginalnymi pomys ami na
karnawa owe przebrania. Dla dzieci przygotowano wiele
ciekawych konkursów z nagrodami. Uczniowie
wspaniale si bawili przy odpowiednio, do ich wieku,
dobranej muzyce. Bal by niezapomnianym prze(yciem
dla wszystkich. Szkoda, (e na nast pny bal
karnawa owy trzeba czekaG ca y rok...
Dyrektor SzkoBy Podstawowej w Cieni Drugiej
Olga WoMniak

dzieciom z Domu Dziecka w Kaliszu. Wiele wysi ku
w o(yli w wymy,lenie i opracowanie harmonogramu
dzia aC. W grudniu przeprowadzili zbiórk s odyczy
w szkole. Sami wyst%pili z inicjatyw%, aby przygotowaG
program artystyczny i odwiedziG z nim swoich s%siadów
przed Bo(ym Narodzeniem. Uzyskali zgod so tysów
okolicznych wsi na realizacj swojego pomys u. Zebrane
w wigilijny poranek pieni%dze przeznaczyli na zakup
potrzebnych wychowankom Domu Dziecka artyku ów:

Wiadomo ci Gminne

Dzie7 babci i dziadka
21 stycznia ,wi tujemy DzieC Babci, a zaraz po
nim 22 stycznia DzieC Dziadka. Obydwa te ,wi ta maj%
w Polsce wieloletni% tradycj . Jest to tak(e ,wi to
g boko zakorzenione w tradycji Szko y Podstawowej
w Cieni Drugiej. Co roku z tej okazji przygotowujemy
program artystyczny oraz s odki pocz stunek. Cieszymy
si , (e babcie i dziadkowie tak licznie przybywaj% na
specjalnie dla nich przygotowan% uroczysto,G. Tego
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i Marek Bylerowie, p. Agnieszka Ma ecka, p. Aneta
Pietrzak oraz rada rodziców przy Zespole Szkó
w T okini Wielkiej.
Swoj% obecno,ci% zaszczyci nas Wójt Gminy
Opatówek p. Sebastian Ward cki, który wygrane
podczas loterii nagrody przekaza na rzecz szko y.
Serdecznie dzi kujemy wszystkim sponsorom za
wsparcie i (yczliwo,G, jak% okazali naszej szkole.
Dyrektor oraz Rada Rodziców
ZespoBu SzkóB w TBokini Wielkiej

**********
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU

dnia wszyscy mo(emy wyraziG sw% wdzi czno,G tym,
którzy z pokolenia na pokolenie przekazuj% nam zasady
moralne, wiar religijn% oraz poczucie, (e jeste,my

kochani. Dzi kujemy wszystkim babciom i dziadkom za
to, (e nas kochaj%, wspieraj%, zawsze s% przy nas, na
ka(dy smutek maj% s odkie i pyszne rozwi%zanie, za to,
(e znajd% rad na ka(de zmartwienie. Niech nam (yj%
100 lat albo d u(ej!

Ostatnie wydarzenia
Tak szybko p ynie czas, niedawno witali,my
nowych przedszkolaków, a teraz ju( mo(emy pochwaliG
si
znacznym dorobkiem naszych wychowanków.
W ostatnich miesi%cach w przedszkolu mia o miejsce
wiele ciekawych zdarzeC.
We wrze,niu dzieci uczestniczy y w Ekologicznym
Konkursie Plastycznym, zwi%zanym z ogólnopolsk%
akcj% "Sprz%tanie Nwiata". Laureaci konkursu otrzymali
nagrody ufundowane przez Urz%d Gminy w Opatówku,
które wr czy Sekretarz Gminy p. Krzysztof Dziedzic.
W paKdzierniku Urz%d Gminy organizowa uroczysto,G
"Z otych Godów" dla par ma (eCskich. W cz ,ci
artystycznej wyst%pili m.in. nasi wychowankowie,
prezentuj%c taCce i piosenki. Cieszymy si , (e ,wi to
seniorów rodu mogli uczciG najm odsi, wyraziG uznanie
dla wieku i do,wiadczeC (yciowych szanownych
jubilatów.
W listopadzie mia o miejsce szczególne wydarzenie
w pracy naszego przedszkola, a mianowicie najm odsze
dzieci, trzy i czteroletnie z o(y y ,lubowanie, a dyrektor
przedszkola, p. Miros awa Ga ach dokona a pasowania
na przedszkolaka oraz wr czy a ka(demu dziecku
pami%tkowe
dyplomy
i
ksi%(eczki.
Maluszki
zaprezentowa y zebranym rodzicom wiersze, taCce
i piosenki, których nauczy y si
w przedszkolu.
Pokaza y, (e godnie zas u(y y na tytu przedszkolaka.

Dyrektor SzkoBy Podstawowej w Cieni Drugiej
Olga WoMniak

**********
ZESPÓ SZKÓ W T OKINI WIELKIEJ
Bal KarnawaBowy
W ostatni% sobot karnawa u, 2 lutego 2008
roku odby si
w T okini Wielkiej szkolny bal.
Organizatorami byli przedstawiciele Rady Rodziców,
którzy zadbali o wspania % atmosfer , menu i dodatkowe
atrakcje. Punktem kulminacyjnym balu by a loteria
fantowa, zorganizowana dzi ki licznym sponsorom:
ASO-Opatówek B. Macke i E. Domagalska, Apteka
w T okini Ko,cielnej - Jolanta WilczyCska, Centrum
Ogrodnicze "LIDIA" w Opatówku, "DARGO-TRADE" Mariusz Kaziuk - Suchy Las, ENERGA-OPERATOR S.A
w Kaliszu, Filharmonia Kaliska, Gie da Kaliska Krzysztof Krysztofowicz, PHU - Wies aw Wawrzyniak,
"RECO" Opatówek - KaKmierczak, sklep spo(ywczy
w T okini Wielkiej - Urszula Gnerowicz, szkó ka krzewów
ozdobnych w T okini Wielkiej - Stanis aw i Urszula
Zymonowie, pp. Aneta i Piotr Brodziakowie, pp. Agata

Wiadomo ci Gminne

GrudzieC to szczególny miesi%c dla wszystkich,
czas wesela, ale i zadumy. Odwiedza nas Miko aj.
Dzieci przygotowuj% si na jego przyj,cie, prezentuj%
,wi%teczne przedstawienia dla rodziców. Grupa
starszaków przedstawi a Bo(onarodzeniowe Jase ka
osobom zebranym na "V Nwi%tecznym spotkaniu
z tradycj%" organizowanym przez Starostwo Powiatowe.
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Wyst p dzieci bardzo wzruszy zebranych, wprowadzi
,wi%teczny nastrój oczekiwania i zosta nagrodzony
gromkimi brawami. Ca o,G przedstawienia dope ni y
wspania e stroje i rekwizyty, które przygotowa y
wychowawczynie wspólnie z rodzicami.
W nowy rok wkroczyli,my z sukcesem naszej
wychowanki. Marzenka Pogorzelec zosta a laureatk%
V Festiwalu Piosenki Nwi%tecznej w Kaliszu.

00

ul. Ko,cielna 2. Pocz%tek szkolenia godz. 10 . Ilo,G miejsc
ograniczona. Zapisy s% przyjmowane pod numerem telefonu:
(0-62) 76-18-938.
**********
Bank SpóBdzielczy Ziemi Kaliskiej - informacja dla klientów
Pragniemy
poinformowaG
klientów
Banku
Spó dzielczego Ziemi Kaliskiej o mo(liwo,ci skorzystania
z pomocy w zakresie doradztwa na temat funduszy unijnych
oraz pomocy przy wype nieniu wniosku. Zapytaj w najbli(szym
oddziale banku o pomoc, jak% w tym zakresie pe ni dla Ciebie
specjalista do spraw doradztwa unijnego, lub zadzwoC pod
nr tel. (062) 767-80-57. Serdecznie zapraszamy.
**********

W styczniu dzieci z wszystkich grup zapraszaj%
do przedszkola swoje babcie i dziadków z okazji ich
,wi ta. Oprócz cz ,ci artystycznej i upominków,
przygotowanych przez dzieci, babcie i dziadkowie mi o
sp dzili czas przy s odkim pocz stunku i zabawie
z wnucz tami.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu informuje,
(e w terenowym obwodzie badania zwierz%t rzeKnych i ich
mi sa Nr VIII obejmuj%cym teren gminy Opatówek na rok 2008
wyznaczy
ni(ej
wymienionych
lekarzy
weterynarii
do wykonywania badania zwierz%t rzeKnych i ich mi sa
poddanych ubojowi na potrzeby w asne 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 ,wiadczy us ugi
w zakresie:
prowadzenia ksi%g przychodów i rozchodów
rozliczenia podatku VAT
rozliczeC z ZUS i Urz dem Skarbowym
VAT w rolnictwie
**********

StyczeC to tak(e czas karnawa u. W przedszkolu odby si Bal przebieraCców. By a wspania a
zabawa. Dzieci bajecznie przebrane, bra y udzia
w konkursach, zwyci zcy otrzymywali nagrody. Ca y bal
by prowadzony przez wodzireja, p. Mart ze szko y
MUSIC STORE. Dzi kujemy rodzicom za przygotowanie
ciekawych strojów dla dzieci.
Agnieszka Przybylak, Anna Mosi7ska, Urszula WoMniak,
ZdzisBawa Pawliczak, BoKena Pogorzelec - Pmieta7ska.

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

OG OSZENIA
Wielkopolski O,rodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu,
Gminny Punkt Doradztwa w Opatówku zaprasza na szkolenie
na temat: "MINIMALNE WYMAGANIA WZAJEMNEJ
ZGODNONCI
W
GOSPODARSTWACH
ROLNYCH
OBOWITZUJACE DLA OSI 2 PROW 2007-2013". Szkolenie
odb dzie si w dniach 12-14 i 17.03.2008 w GOK Opatówek,

Wiadomo ci Gminne

Uprzejmie zawiadamiam, (e nadal i nieprzerwanie od 33 lat
wykonuj czynno,ci agenta ubezpieczeniowego, tak(e na
terenie gminy Opatówek. Pracuj na rzecz nast puj%cych firm
ubezpieczeniowych: PZU OYCIE S.A, TUIR "WARTA" S.A oraz
ERGO HESTIA S.A, oferuj%c w imieniu w/w towarzystw
ubezpieczeniowych pe en wachlarz us ug, a mi dzy innymi
ubezpieczenia komunikacyjne, maj%tkowe, rolne i osobowe.
Dla wygody PaCstwa jestem uchwytny pod nast puj%cymi
numerami telefonów: (0-62) 765-30-07, 603-091-795, 609-09100
00
740 codziennie w godz. 8 do 20 .
Zapraszam do korzystania z moich us ug, Stanis aw Ha aczek agent ubezpieczeniowy.
**********
Firma GF - Gra(yna Faworska w Opatówku, Plac Wolno,ci 10
informuje, (e wychodz%c naprzeciw naszym Klientom,
w Punkcie LOTTO mo(na op aciG rachunki m.in. ZUS, KRUS,
US, telefony stacjonarne i komórkowe, energi , gaz, czynsz
oraz inne zobowi%zania finansowe. Pobieramy niskie prowizje.
Ponadto mo(na zawrzeG umow szybkiej po(yczki gotówkowej
bez BIK-u, decyzja kredytowa w 15 minut bez op at. W naszej
ofercie mamy równie( kredyt hipoteczny, samochodowy,
konsolidacyjny, leasing, factoring oraz karty kredytowe.
Zajmujemy
si
równie(
pomoc%
prawn%
osobom
poszkodowanym w wypadkach w ostatnich 10 latach, których
ubezpieczyciel lub inny podmiot odpowiedzialny nie wyp aci
odszkodowania lub je zani(y . Nie pobieramy (adnych
wst pnych op at.
**********
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Doskonalenie umiej tno,ci czytania tekstów ze zrozumieniem,
wyszukiwania informacji w tek,cie, konstruowania ró(nych
form wypowiedzi pisemnej, przygotowanie do sprawdzianu
w szkole podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego
z zakresu przedmiotów humanistycznych. Tel. 508-142-902
00
00
(w godz.15 - 17 ).
**********
PHU Militowski Porwity 28A, 62-860 Opatówek oferuje
w atrakcyjnych cenach:
nawozy rolnicze
wapno polowe
mia , w giel
pasze firm: PROVIMI-ROLIMPEX, SANO, DOLPASZ,
LNB, DOLFOS
koncentraty, mieszanki uzupe niaj%ce
otr by pszenne i (ytnie
cement
00
Tel. (0-62) 76-19-462, 693-944-733. Zapraszamy od 8
00
do 19 .
**********
O,rodek Szkolenia Kierowców "TechmaCski":
szkolenia na prawo jazdy kat. "B"
jazdy doszkalaj%ce
plac manewrowy identyczny z egzaminacyjnym
sale wyk adowe wyposa(one w niezb dne pomoce
dydaktyczne
szkolenie praktyczne odbywa si samochodem Fiat
Punto III
raty
62-860 Opatówek, ul. Ródzka 40, tel. 509-517-677, (0-62)
76-18-450.
**********
Janina Karamucka przeprasza ma (. Alin i Jana Rajch za
naruszenie dóbr osobistych poprzez rozpowszechnianie
nieprawdziwych
zarzutów
dotycz%cych
dokonywania
nielegalnego poboru pr%du.
**********
Od dnia 1 lutego 2008 r. sklep z u(ywan% odzie(% zosta
przeniesiony na ul. Poniatowskiego (przy Muzeum - wej,cie od
parkingu). Zapraszamy.
**********

Sprzedam Opel Vectra, poj. 1,8; 1993 rok produkcji, benzynagaz, 5 osobowy lub adunek. Tel. 887-882-411.
**********
Sprzedam Fiat Fiorino, poj. 1,5; 1995 rok produkcji, benzynagaz, 5 osobowy lub adunek. Tel. 887-882-411.
**********
Sprzedam kredens pokojowy z lat 50-tych (dó drewniany, góra
oszklona), witryn , tremo przedwojenne, bojler do ciep ej wody
(30l elektryczny - Ariston). Tel. 502-531-307.
**********
Sprzedam kiosk handlowy na targowisku w Opatówku
z mo(liwo,ci% przeniesienia. Tel. 887-882-411.
**********
Sprzedam dziewcz cy mundurek harcerski na wzrost 170 cm.
Tel. 516-567-090.
**********
Sprzedam m óto browarne. Tel. 607-727-700.
**********
Kupi dzia k budowlan% lub roln% w Opatówku lub w okolicy.
Tel. 509-64-12-36.
**********
Odkupi fotel u(ywany w dobrym stanie w przyst pnej cenie.
Tel. 516-567-090.
**********
Szukam mieszkania do wynaj cia w Opatówku. Tel. 691-735403.
**********
Us ugi asenizacyjne, wywóz nieczysto,ci z szamb, Dybioch
Zbigniew, tel. 696-432-448.
**********

Sprzedam siano i s om belowan%, such% ze stodo y oraz
siewnik zbo(owy STEDSTED 3m i siewnik NORDSTEN
(obydwa w idealnym stanie). Tel. (0-62) 76-19-819, 662-756188.

Serdeczne podzi kowania Panu Sebastianowi Ward ckiemu
Wójtowi Gminy Opatówek, ksi (om Parafii Opatówek,
Ochotniczej Stra(y Po(arnej w Cieni Pierwszej, orkiestrze
z T okini i Opatówka oraz Zarz%dowi Ochotniczej Stra(y
Po(arnej w Opatówku, Rodzinie i Przyjacio om, S%siadom,
Znajomym
i
wszystkim
Tym,
którzy
uczestniczyli
w uroczysto,ciach pogrzebowych, zamówili msz ,w., z o(yli
wieCce i kwiaty oraz odprowadzili na miejsce spoczynku
naszego Ukochanego Ojca, TeFcia, Dziadka i Pradziadka
ANTONIEGO CIEPLAKA - sk ada Rodzina.

**********

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

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

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, ad. 4110kg,
dmc 7490kg, stan bardzo dobry. Tel. (0-62) 76-26-436
(wieczorem).
**********

Wiadomo ci Gminne

Urz%d Gminy w Opatówku,
Pl. Wolno,ci 14, 62-860 Opatówek
tel. (0-62) 76-18-453, 76-18-454, faks (0-62) 76-18-017
strona internetowa: www.opatowek.pl
e-mail: gmina@opatowek.pl
WG Nr 2 (564) / 2008 / 1100 egz.
Opracowanie i sk ad: H. Lutos awska, R. Kruk
Korekta: K. Dziedzic
*******************************************
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