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SESJA RADY GMINY

W kwietniu odby a si XIX sesja Rady Gminy,
która ze wzgl du na przyj cie sprawozdania
finansowego z wykonania bud!etu gminy za 2007 rok
i przyj cie uchwa y w sprawie absolutorium, nazywana
jest sesj& absolutoryjn&. W trakcie sesji Wójt Gminy
przedstawi zebranym sprawozdanie z wykonania
bud!etu za rok 2007 i omówi dane zawarte w tym
sprawozdaniu: dochody, po uwzgl dnieniu zmian
w bud!ecie wynios y 23.148.911 z (co stanowi 98,01%
planu); wydatki po uwzgl dnieniu zmian wynios y
23.846.869 z (co stanowi 93,53% planu). Wójt Gminy
omówi dochody i wydatki w poszczególnych dzia ach
i rozdzia ach bud!etu, a tak!e realizacj wydatków
inwestycyjnych i maj&tkowych gminy (na inwestycje
wydatkowano kwot 3.242.041,82 z ), Nast pnie omówi
kwesti zad u!enia bud!etu: w roku 2007 sp acono
kredyty d ugoterminowe w wysoko5ci 2.122.000 z
(kapita ) oraz odsetki w kwocie 364.479,64 z . Stan
zad u!enia gminy na koniec 2007 r. z tytu u
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zaci&gni tych kredytów uleg wi c obni!eniu i wyniós
7.351.600 z , co stanowi 31,75%.
Zgodnie z procedur& przedstawiona zosta a uchwa a
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej
zawieraj&ca
pozytywn&
opini
n.t.
przedstawionego
jej
sprawozdania, a tak!e wniosek Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
Opatówek za 2007 rok.
Uchwa & nr 97/08 Rada Gminy jednog o5nie udzieli a
Wójtowi Gminy absolutorium za 2007 rok.
W dalszej cz 5ci obrad, radni przyj li m.in. nast puj&ce
uchwa y:
- w sprawie zmian bud!etu i w bud!ecie Gminy
Opatówek na 2008 rok
- w sprawie zatwierdzenia taryfy dotycz&cej
zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego
odprowadzania 5cieków
- w sprawie okre5lenia tygodniowego obowi&zkowego
wymiaru godzin nauczycieli szkó niewymienionych
w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta nauczyciela, w tym
pedagogów,
psychologów
i
logopedów
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zatrudnionych w szko ach, dla których organem
prowadz&cym jest Gmina Opatówek
- w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji
sta ych Rady Gminy Opatówek
- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Opatówek na 2008 rok
- w sprawie wyra!enia zgody na ustanowienie
Podstrefy Opatówek >ódzkiej specjalnej Strefy
Ekonomicznej na terenie gminy Opatówek.
na
Rada Gminy Opatówek wyrazi a zgod
ustanowienie na terenie gminy Opatówek Podstrefy
>ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie
oznaczonym jako dzia ka gruntu o numerze 692/27,
o powierzchni 8,1429 ha po o!ona w Opatówku przy
ul. Zdrojowej, obr b Opatówek.
Powy!sza uchwa a wraz z wnioskiem przedsi biorcy
oraz opiniami Wojewody >ódzkiego i Wielkopolskiego trafi do Ministra Gospodarki celem
wydania zgody na w &czenie gruntów do >ódzkiej
Specjalnej
Strefy
Ekonomicznej.
Warunkiem
udzielenia pomocy publicznej przedsi biorcy jest
zakoAczenie inwestycji na nowym terenie za
minimum 40 mln euro lub utworzenie 250 nowych
miejsc pracy.
Ponadto radni wys uchali sprawozdania z dzia alno5ci
Gminnego O5rodka Pomocy Spo ecznej w Opatówku za
2007 rok, sprawozdaA z dzia alno5ci komisji sta ych
Rady Gminy za 2007 rok, sprawozdania Komisji
Rewizyjnej z dzia alno5ci w 2007 r. Przyj ty zosta tak!e
plan pracy Rady Gminy na 2008 rok.
**********
Uchwa a Nr 100/08
Rady Gminy Opatówek
z dnia 22 kwietnia 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy dotycz!cej
zbiorowego zaopatrzenia w wod% i zbiorowego
odprowadzania &cieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz&dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póCn. zm.) oraz art. 20 ust.
1 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wod
i zbiorowym
odprowadzaniu 5cieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz.
858) Rada Gminy Opatówek uchwala, co nast puje:
§1
1. Zatwierdza si taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wod i zbiorowe odprowadzanie 5cieków na
obszarze gminy Opatówek:
3
1) za wod na cele socjalno-bytowe: 1,76 z /m
2) za wod
kupowan& od Przedsi biorstwa
3
Wodoci&gów i Kanalizacji w Kaliszu: 2,32 z /m
3) za wod na cele prowadzonej dzia alno5ci
3
gospodarczej: 3,14 z /m
3
4) za 5cieki socjalno-bytowe: 2,45 z /m
3
5) za 5cieki komunalne: 3,00 z /m
3
6) za 5cieki przemys owe: 3,74 z /m
7) za 5cieki dowo!one z terenu gminy Opatówek:
3
7,48 z /m
8) za przy &czenie do sieci wodoci&gowej:
600,00 z
9) za przy &czenie do sieci kanalizacyjnej:
500,00 z

Wiadomo ci Gminne

10) op ata abonamentowa miesi czna zale!na od
5rednicy wodomierza g ównego:
ø 15 i ø 20: 3,74 z
ø 25, ø 40, ø 50, ø 80: 9,35 z
Powy!sze ceny powi ksza si
podatku VAT.

o obowi&zuj&c& stawk

2. W przypadku nie korzystania z wody, za us ug
odbioru
5cieków
pobierana
b dzie
op ata
abonamentowa naliczana wg w/w stawek, zale!nie
od 5rednicy wodomierza zainstalowanego na uj ciu
w asnym.
3. W odniesieniu do odbiorców zlokalizowanych na
terenie Ogrodów dzia kowych "Pod Grusz&",
"Relax", "Kolejarz" op ata abonamentowa, o której
mowa w pkt 10 pobierana b dzie w okresie od
1czerwca 2008 r. do 30 wrze5nia 2008 r.
4. Stawki op aty za przekroczenie okre5lonych
w umowie warunków wprowadzania 5cieków
przemys owych do urz&dzeA kanalizacyjnych
w z /m3:
1) za ka!de kolejne 10% powy!ej dopuszczalnego
wskaCnika zanieczyszczeA, za ka!dy wskaCnik 0,10 z plus podatek VAT.
2) za
przekroczenie
o
1
stopieA
pH
dopuszczalnego zakresu, za ka!dy stopieA pH 4,00 z plus podatek VAT.
§2
Wykonanie uchwa y powierza si
Opatówek.
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§3
Traci moc Uchwa a Nr 52/07 Rady Gminy Opatówek
z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy
dotycz&cej
zbiorowego
zaopatrzenia
w
wod
i zbiorowego odprowadzania 5cieków.
§4
1. Uchwa a wchodzi w !ycie z dniem podj cia z moc&
od dnia 1 czerwca 2008 r. i podlega og oszeniu na
tablicy og oszeA Urz du Gminy w Opatówku.
2. Uchwa a obowi&zuje przez okres 1 roku pocz&wszy
od dnia 1 czerwca 2008 r.
Przewodnicz!cy Rady Gminy
/-/ Andrzej Michalski

Uzasadnienie
do Uchwa y Nr 100/08
Rady Gminy Opatówek
z dnia 22 kwietnia 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy dotycz!cej
zbiorowego zaopatrzenia w wod% i zbiorowego
odprowadzania &cieków
Taryfa zosta a opracowana na podstawie
przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu
5cieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) oraz
przepisów wykonawczych tej ustawy. Uchwa a Nr 52/07
w sprawie zatwierdzenia taryfy dotycz&cej zbiorowego
zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania
5cieków obowi&zuje przez okres 1 roku tj. do dnia
31 maja 2008 r. Wobec tego konieczne jest podj cie
uchwa y zatwierdzaj&cej taryf op at za wod i 5cieki na
okres od dnia 01.06. 2008 r. do dnia 31. 05. 2009 r.
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Taryfa na powy!szy okres przewiduje 5-cioprocentowy
wzrost cen za dostaw wody.
Podwy!szenie ceny podyktowane jest rosn&cymi
kosztami, wynikaj&cymi ze wzrostu cen energii
elektrycznej oraz wzrostem op at za korzystanie ze
5rodowiska.
Ceny za 5cieki nie ulegaj& zmianie, pozostaj& na
dotychczasowym poziomie. Nie ulega równie! zmianie
stawka op aty za przy &czenie do sieci wodoci&gowej
i kanalizacyjnej.
W zwi&zku z powy!szym podj cie niniejszej uchwa y jest
uzasadnione.
Wójt Gminy Opatówek
/-/ Sebastian Ward%cki

Komentarz do uchwa y: Stawki za 5cieki socjalnobytowe, komunalne, przemys owe oraz op aty za
przy &czenie do sieci wodoci&gowej i kanalizacyjnej
pozosta y niezmienione. Nieznacznie (5%) zwi kszone
zosta y stawki za wod (na skutek wzrostu kosztów
utrzymania wodoci&gów spowodowanego m.in. 15%
wzrostem cen energii elektrycznej).
**********
Uchwa a 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 samorz&dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz 1591 ze zm.) - Komisja Rewizyjna
w sk adzie:
1. Ja5kiewicz Dariusz - Przewodnicz&cy
2. Pokojowy Wojciech - Cz onek Komisji
pozytywnie ocenia wykonanie bud5etu Gminy
Opatówek za 2007 rok i wnioskuje o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Opatówek za 2007 rok.
UZASADNIENIE
Komisja rewizyjna rozpatruj&c sprawozdanie roczne
z wykonania bud!etu Gminy Opatówek za 2007r.,
analizowa a i bada a jego dane z uchwa a Nr 34/07
z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia bud!etu
Gminy Opatówek na 2007 rok z uwzgl dnieniem zmian
wprowadzonych w ci&gu roku bud!etowego uchwa ami
Rady Gminy i Zarz&dzeniami Wójta Gminy.
Plan dochodów na 2007 rok wyniós 23.148.911,00 z ,
zrealizowano go na kwot 22.699.929,19 z , co stanowi
98,01 %
Plan wydatków na 2007 rok wyniós 23.846.869,00 z ,
zrealizowano go na kwot 22.304.299,40 z , co stanowi
93,53 %
Komisja
przeanalizowa a
dochody
i
wydatki
w poszczególnych dzia ach na podstawie sprawozdaA
bud!etowych: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-31, Rb-33,
Rb-NDS, Rb-ST, Rb-PDP.
Realizacja dochodów:
Wykazane wykonanie dochodów kszta tuje sie na
poziomie 98,01 %. Wi ksze odchylenia od planu
zauwa!ono w dzia ach 010, 700, 801, 900. Na mniejsze
wykonanie od planu w dzia ach 010, 801 mia y wp yw
zwrócone niewykorzystane dotacje na takie zadania jak:
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wyp acana akcyza do paliwa dla rolników, oraz
niewykorzystana dotacja na zadania w asne gminy na
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego m odzie!y. Sprawdzono wykorzystanie
dotacji i stwierdzono, !e zosta a zwrócona prawid owo.
Natomiast w dziale 700 na mniejsze wykonanie mia a
wp yw mniejsza sprzeda! nieruchomo5ci gminnych,
która nie dosz a do skutku. W dziale 900 ni!sze
wykonanie
spowodowane
jest
mniejszym
wykorzystaniem limitu na odprowadzenie 5cieków ni!
wynika o z uzgodnieA, poniewa! produkcja po by ym
zak adzie P.P. Hellena zosta a uruchomiona dopiero
w IV kwartale.
Wykonanie podstawowych podatków i op at kszta tuje
sie nast puj&co:
- podatek od dzia alno5ci gospodarczej osób
fizycznych, op acany w formie karty podatkowej 113,68 %,
- podatek od nieruchomo5ci os. pr i os. fiz - 88,80 %,
- podatek rolny od os. pr. i os.fiz. - 100,85 %,
- podatek le5ny od os. pr. i od os. fiz. - 106,76 %,
- podatek od 5rodków transportowych od os. pr
i od os. fiz. - 112,62 %,
- podatek od czynno5ci cywilnoprawnych od os. fiz
i od os. pr. - 91,16 %,
- op ata skarbowa - 91,86 %,
- wp yw z op at za sprzeda! alkoholu - 93,69 %,
udzia y w podatkach stanowi&cy dochód bud!etu
paAstwa
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 107,54 %,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 124,04 %.
Sprawdzono dokumentacj ksi gow& przedstawiaj&c&
analityk
ksi gowania
podatków
w
zakresie
podstawowych dochodów podatkowych i nie wnosi si
uwag.
Kwota zaleg o5ci podatkowych wynosi - 936.269,71 z .,
a nadp aty - 25 181,98 z . Sprawdzono z dokumentacj&
podatkow& i finansow&. Zaleg o5ci 5ci&gane s& na
bie!&co, najwi ksz& zaleg o5ci& w podatku od
nieruchomo5ci jest zaleg o5M od zlikwidowanej P.P.
Hellena, gdzie cz 5ciowe zwroty otrzymuje gmina od
syndyka masy upad o5ciowej.
Gospodarowanie mieniem - dochody uzyskane z tego
tytu u to:
- op aty za zarz&d, u!ytkowanie i u!ytkowanie
wieczyste - 46.093,14 z
- dochody z najmu i dzier!awy sk adników
maj&tkowych - 373.060,41 z
- wp ywy z tytu u odp atnego nabycia prawa w asno5ci
oraz prawa u!ytkowania wieczystego nieruchomo5ci
- 189.564,56 z
Na zaleg o5ci zosta y wystawione upomnienia i tytu y
wykonawcze s&dowe, które s& w trakcie 5ci&galno5ci,
wystawione
upomnienia
i
tytu y
sprawdzono
z kartotekami i dokumentacj& finansow&.
Realizacja planu wydatków:
Wykonanie wydatków w dzia ach przedstawia o sie
nast puj&co:
- Rolnictwo - 92,23%,
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczn&,
gaz i wod - 87,47%
- Transport i &czno5M - 92,30 %,
- Gospodarka Mieszkaniowa - 90,88 %,
- Dzia alno5M us ugowa - 99,53 %,
- Administracja publiczna - 95,26%,
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-

Urz dy Naczelnych organów w adzy paAstwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz s&downictwa - 96,05%,
- BezpieczeAstwo publiczne i ochrona przeciwpo!arowa - 97,80%,
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadaj&cych osobowo5ci
prawnej oraz wydatki zwi&zane z ich poborem 70,92 %,
- Obs uga d ugu publicznego - 87,48 %,
- O5wiata i wychowanie - 95,13 %,
- Ochrona zdrowia - 94,91 %,
- Pomoc spo eczna - 93,00 %,
- Edukacyjna opieka wychowawcza - 95,37 %,
- Gospodarka komunalna i ochrona 5rodowiska 91,28 %,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 98,55
%,
- Kultura fizyczna i sport - 70,79 %.
Komisja
przy
analizie
wydatków
bud!etowych
sprawdzi a wyrywkowo wydatki w ka!dym dziale i nie
stwierdzono
w
kontrolowanych
dokumentach
nieprawid owo5ci.
Realizacja planu wydatków - ra!&cych odchyleA od
wydatków w poszczególnych dzia ach nie by o.
Do wyst puj&cych odchyleA mo!emy zaliczyM w dziale
756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadaj&cych osobowo5ci prawnej
nie wykorzystano 5rodków z tytu u ni!szych prowizji dla
so tysów, poniewa! wp aty by y w kasie.
Odchylenia w dziale 926 kulturze fizycznej mniejsze
wydatki ni! zaplanowano ze wzgl du na wprowadzone
oszcz dno5ci dotycz&ce niektórych us ug, wykonywane
w ramach w asnych mo!liwo5ci gminy na hali sportowej.

Realizacja zada; inwestycyjnych:
Infrastruktura wodoci!gowa i sanitacyjna wsi
1

01010

2
3

Wykonanie

zakup pomp do hydroforni

26 562,10

01010

zakup samochodu

----------

01010

modernizacja stacji uzdatniania wody w
T okinii Wielkiej

472 305,74

Infrastruktura drogowa

Wykonanie

4

60011

5

60014

6

60016

7

60016

8

Budowa chodników przy drodze krajowej
w Józefowie
Budowa chodników przy drodze
powiatowej przy ul. Ow. Jana
Przebudowa ulicy Ko5cielnej w
Opatówku

124 801,52
46 768,77
269 014,38

Przebudowa drogi we wsi N dzerzew

77 636,40

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
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
na zaporze w m. Sza e
Przebudowa drogi Cienia Pierwsza Cienia Folwark

107 957,68

11

60016

12

60016

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

16

60016

Budowa chodników przy placu Wolno5ci

58 624,39

17

60016

Budowa chodników przy ulicy Ko5cielnej

128 561,60

80101

Budowa sali sportowej przy szkole w
Che mcach

Edukacja
18
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144 080,86
136 124,04

3 071,10

Wykonanie
780 109,78

19

80101

20

80101

21

80110

Budowa sali sportowej przy szkole w
T okinii Wielkiej
Wykonanie bramy i ogrodzenia przy SP
Opatówek
Wykonanie bramy i ogrodzenia przy
Gimnazjum Opatówek
O&wietlenie ulic, placów i dróg

22

90001

Modernizacja oczyszczalni 5cieków w
Opatówku

23

90001

Zakup oczyszczalni 5cieków

24

90015

Wydatki na zakup i obj cie akcji oraz
wniesienie wk adów do Spo ki
O5wietlenie uliczne i Drogowe
RAZEM:

---------------------------Wykonanie
53 463,34
400 000,00
68 300,00
3 242 041,82

Gmina w bud!ecie zaplanowa a 24 zadania z czego
w ca o5ci zosta o zrealizowane 19, natomiast 5 nie
zosta o zrealizowanych w 2007r, do tych niezrealizowanych zadaA nale!y zaliczyM w dziale 010 - zakup
samochodu, który zosta prze o!ony na nast pny rok,
w dziale 801 o5wiacie - budowa sali sportowej jest
inwestycj& w trakcie realizacji i b dzie zakoAczona w
2008 r., natomiast budowa sali sportowej w T okinii
Wielkiej, wykonanie bramy i ogrodzenia w szkole
podstawowej i gimnazjum zosta a prze o!ona na lata
nast pne.
Sprawdzono szczegó owo nast puj&ce inwestycje:
1. Przebudowa ulicy Ko5cielnej w Opatówku plan
270.000,00 z , wykonanie 269.014,38 z .
f-ra za wykonanie us ugi za przebudow na kwot 267.314,38 z ,
f-ra za projekt zmiany - 1.700,00 z .
2. Przebudowa ulicy Ludowej plan 110.000,00 z
wykonanie - 107.957,68 z ,
f-ra za wykonanie us ugi za przebudow na kwot 101.313,68 z ,
f-ra za opracowanie dokumentacji technicznej 5.124,00 z ,
f-ra za inspektora nadzoru - 1.520,00 z .
3. Budowa chodnika przy ulicy Ko5cielnej plan
130.000,00 z wykonanie 128.561,60 z
f-ry na zakup kostki - 75.561,60 z ,
f-ry za budow 53.000,00 z .
Pozosta e inwestycje równie! s& zgodne ze wskazanymi
wydatkami w za &czniku nr 3 do sprawozdania Wójta
Gminy Opatówek za 2007 rok, co stwierdzono
sprawdzaj&c dokumentacj ksi gow&.
Wynik
bud5etu,
stan
zad u5enia
z
tytu u
zaci!gni%tych kredytów i po5yczek oraz innych
zobowi!za; w tym wymagalnych oraz wyniki
finansowe podleg ych jednostek.
Planowane kredyty - 2.400.000,00 z wykonanie
1.406.000,00 z .
Wolne 5rodki - 439.450,00 z wykonanie - 439.449,97 z .
Sp aty otrzymanych krajowych kredytów - 2.122.000,00
z sp acono - 2.122.000,00 z .
udzielone po!yczki i kredyty - 19.492,00 wykonanie
19.492,00 z .
Wynik bud!etu jest nadwy!k& dochodów nad wydatkami
i wynosi 395.629,79 z .
Zadania zlecone z zakresu administracji:
010 Rolnictwo i owiectwo otrzymane 5rodki na zwrot
cz 5ci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
nap dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych, otrzymane 5rodki s& zgodne
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z wydatkami stanowi to kwot 164.560,27 z. Kwota ta
zosta a sprawdzona i jest zgodna z dokumentacj&
ksi gow&.
750 Administracja publiczna dochody równe wydatkom,
wydatkowane kwoty 73.900,00 z
s& zgodnie
z zadaniami co sprawdzono w ksi gach finansowych.
751 Urz dy naczelnych organów w adzy paAstwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz s&downictwa kwota
otrzymana zgodna z kwotami wydatkowanymi i wynosi
19.605,61 z .
852 Opieka spo eczna otrzymana dotacja wydatkowana
na zadania zlecone zgodnie z przeznaczeniem w kwocie
2.674.942,48 z .
Sprawdzono z ksi gami finansowymi dochody, wydatki
oraz rozliczenia dotacji i stwierdzono zgodno5M.
Zada; powierzonych gmina nie wykonywa a.
Zadania wykonywane na podstawie porozumie;:
1. dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania
bie!&ce realizowane na podstawie porozumieA
(umów)
mi dzy
jednostkami
samorz&du
terytorialnego w kwocie 37.000,00 z zosta a
wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na
bibliotek powiatow& i wydatkowanie jest zgodne
z rozliczon& dotacj&.
2. dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieA
(umów)
mi dzy
jednostkami
samorz&du
terytorialnego w kwocie 20.000,00 z zosta a
wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na budow
chodnika przy drodze powiatowej przy ul. Ow. Jana.
Ca kowity koszt inwestycji - 46 768,77 z w tym
dotacja 20.000,00 z
Dotacja ta zosta a rozliczona do Starostwa
Powiatowego w dniu 31.01.2008 r.
Rozliczenie jest sprawdzone i zgodne z ksi gami
finansowymi.
Komisja zbada a zaci&gni te zobowi&zania obci&!aj&ce
bud!et i nie stwierdzi a przekroczenia przez Wójta
Gminy zakresu upowa!nieA do zaci&gania tych
zobowi&zaA.
Komisja zbada a zarz&dzenia wydane przez Wójta
Gminy pod wzgl dem uprawnieA przekazanych przez
Rad Gminy Opatówek w uchwale bud!etowej na 2007r.
i nie stwierdzi a przekroczeA uprawnieA.
Podpisy Komisji:
/-/ Dariusz Ja5kiewicz
/-/ Wojciech Pokojowy
**********
Komentarz do wykonania bud5etu za 2007 rok
Koniec kwietnia to równie! czas rozliczenia
Wójta i Rady Gminy z dzia alno5ci za poprzedni rok.
W kilku s owach chcia bym przedstawiM przede
wszystkim przedsi wzi cia inwestycyjne zrealizowane
w roku poprzednim.
Bud!et na rok 2007 roku zosta wykonany
zgodnie z za o!eniem, jakie postawili5my sobie na
pocz&tku tej kadencji 2006-2010. G ównym celem, który
ju! powtarzany by wielokrotnie, jest stabilny rozwój
naszej gminy z jednoczesnym jej odd u!eniem. Maj&c na
uwadze wykonanie bud!etu w zakresie dochodów
i wydatków, nale!y stanowczo stwierdziM, !e by to
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bud!et dobrze zaplanowany niczym garnitur uszyty na
miar .
Rok temu, kiedy ów bud!et uchwalali5my,
wydawa o si i! jest bardzo oszcz dny i trudny do
realizacji. Polityka bud!etowa Wójta i Rady, jak twierdz&
z o5liwi - "sk&pa" pozwoli a na szersz& realizacj
inwestycyjn& ni! to by o planowane pierwotnie.
Dochody zrealizowano w wysoko5ci 98,01 %, na które
sk adaj& si dotacje celowe z bud!etu paAstwa (które
zrealizowano w 94,62%) oraz dotacja celowa z powiatu
(w 100% zrealizowana) na utrzymanie biblioteki gminnej,
pe ni&cej równie! funkcje biblioteki powiatowej.
W ci&gu roku otrzymali5my równie! pomoc finansow&
z ró!nych Cróde m.in. z powiatu na napraw zastawki
na rzece Pokrzywnicy oraz na budow chodnika przy
ul. Ow. Jana w Opatówku.
Z funduszu ochrony gruntów rolnych w wysoko5ci
217 200 na przebudow dróg gminnych. Inicjatywa
Dyrektora i Rady Pedagogicznej w Sierzchowie
zaowocowa a uzyskaniem 50 tys. z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Orodowiska i Gospodarki Wodnej na
program "Edukacja ekologiczna m odzie!y i kadry
pedagogicznej Szko y Podstawowej w Sierzchowie".
Mówi&c o bud!ecie, chcia bym zwróciM uwag
na wybrane, najbardziej charakterystyczne jego
sk adniki.
W roku poprzednim poprawi a si 5ci&galno5M op at za
wod ; tote! dochody z tego tytu u zrealizowano w ponad
100%. W stosunku do roku poprzedniego zmala a
wysoko5M umorzeA zaleg o5ci podatkowych.
Nisko zrealizowano dochody w zakresie gospodarki
komunalnej, co wynika z póCno rozpocz tej produkcji
przez firm Hellena oraz ni!szych op at za 5cieki,
poniewa! zak ad ten jest g ównym dostawc& 5cieków
przemys owych do naszej oczyszczalni.
Wydatki zrealizowano w wysoko5ci 93,53 %
i tutaj nale!y wspomnieM o wydatkach z zakresu
administracji rz&dowej, które zrealizowano w wysoko5ci
94,61%.
Wydatki maj&tkowe zrealizowano w 92,19 %. To znaczy,
!e w wyniku realizacji planu uda o si wygospodarowaM
oszcz dno5ci. Jak paAstwo zauwa!yli, rok 2007 by
rokiem równie! dobrym dla inwestycji. Uda o si
wygenerowaM 5rodki na zadania, których nie by o
w uchwale bud!etowej.
Najwa!niejsze inwestycje to modernizacja stacji
uzdatniania wody w T okinii Wielkiej i zakup pomp oraz
zakup oczyszczalni 5cieków w Opatówku.
Dofinansowano lokalny transport, wykonano chodnik
w Józefowie wzd u! drogi krajowej oraz wzd u!
ul. Ow. Jana w Opatówku, Pl. Wolno5ci, ul. Ko5cielnej.
Przebudowano drogi w miejscowo5ciach: Cienia Folwark
- Cienia Pierwsza, Cienia Trzecia - Cienia Druga,
Janików, Kobierno, N dzerzew, Sierzchów, ul. Ko5cielna
w Opatówku, przebudowa drogi na zaporze Sza e,
rozpocz to przebudow ulicy Ludowej w Opatówku oraz
wykupiono grunty pod drogi.
Kontynuowana
jest
budowa
sali
sportowej
w Che mcach; inwestycja zostanie zakoAczona
w czerwcu bie!&cego roku. Wykonano remont dachu
i okien w szkole w T okini Wielkiej. Przeprowadzono
remont dachu na budynku szko y w Rajsku.
Najwi ksz& kwot
bud!etu poch aniaj& wydatki
zwi&zane z o5wiat& 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 wymian drzwi
wej5ciowych do budynku Samodzielnego Publicznego
Zak adu Opieki Zdrowotnej w Opatówku.
Na wielk& uwag zas uguje spadek kosztów utrzymania
Hali w Opatówku z 165.000 wg planu do 74.214,48
dzi ki wielu imprezom uda o si uzyskaM dochody
w wysoko5ci 61.474,97 z .
W porównaniu do planu zmala a obs uga d ugu
publicznego - wydatki by y mniejsze ze wzgl du na
niezaci&gni cie kredytów i zrealizowano je w wysoko5ci
87,48%.
W roku poprzednim sp acono kredyty d ugoterminowe
w wysoko5ci 2 122 000 a nie zaci&gano nowych, choM
na pocz&tku roku planowano kredyt na kwot 2 400 000
z . Stan zad u!enia gminy na koniec 2007 r. wynosi
7 351 600 z , co stanowi 31,75 % planowanych
dochodów.
Chcia bym z o!yM szczególne podzi kowania
wszystkim radnym, którzy - cz sto po5wi caj&c w asne
ambicjonalne plany - przyczynili si
do realizacji
wspólnego dzie a. Pozytywny stosunek do dzia aA,
podj tych w roku poprzednim wyrazili poprzez
udzielenie jednog o5nego absolutorium Wójtowi nad
wykonanym bud!etem. Chcia bym podkre5liM, !e
w wi kszo5ci przypadków uchwa y w roku poprzednim
przebiega y jednomy5lnie, co sprzyja o lepszemu
planowaniu i rozwojowi naszej ma ej ojczyzny.
Pawe B!kowski

Wysoko5M wywo awcza czynszu za jeden miesi&c
wynosi 1230,30 z plus VAT 22%, wadium 200,00 z .
2
3. Lokal u!ytkowy o pow. 75,51 m i grunt o pow. 200
2
m po o!ony w Opatówku przy ul. Parkowej 8
zlokalizowany na cz 5ci dzia ki 697/15, zapisanej
w ksi dze wieczystej KW 40045.
Przeznaczenie w studium uwarunkowaA i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
- lokal i grunt le!y w terenach us ug o5wiaty.
Lokal i grunt przeznacza si do prowadzenia
dzia alno5ci rzemie5lniczej nieuci&!liwej i us ug.
Przetarg odb dzie si w dniu 10 czerwca 2008 roku
00
o godz. 12 w sali nr 15 tutejszego Urz du Gminy
Opatówek Pl. Wolno5ci 14.
Wysoko5M wywo awcza czynszu za jeden miesi&c
wynosi 226,78 z plus VAT 22%, wadium 40,00 z .
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest okazanie
wp aty wadium. Wadium nale!y wp acaM w kasie Urz du
00
00
najpóCniej do dnia
Gminy w godz. od 8 - 14
6 czerwca 2008 roku. Wadium osoby lub firmy
wygrywaj&cej przetarg zalicza si na poczet czynszu
najmu. Wadium pozosta ych uczestników przetargu
zostanie wyp acone po jego zakoAczeniu.
Wysoko5M 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 29 kwietnia 2008 roku

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

OG OSZENIE O PRZETARGACH

Wójt Gminy Opatówek
/-/ Sebastian Ward%cki

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

KONKURSY
NA DYREKTORÓW SZKÓ

WÓJT GMINY OPATÓWEK
OGBASZA
PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE
NA NAJEM LOKALI UEYTKOWYCH
ORAZ GRUNTÓW NA OKRES DO 3 LAT

OGBOSZENIE O KONKURSACH
Wójt Gminy Opatówek
og asza konkursy na kandydatów na stanowisko:

2

1. Lokal u!ytkowy o pow. 141 m
po o!ony
w Opatówku przy ul. Poniatowskiego 2, zlokalizowany na cz 5ci dzia ki nr 726/10, zapisanej
w ksi dze wieczystej KW 46580.
Przeznaczenie w studium uwarunkowaA i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
- lokal le!y w terenach zabudowy mieszkaniowej
i us ug wymagaj&cych koncentracji w o5rodkach.
Lokal przeznacza si do prowadzenia dzia alno5ci
rzemie5lniczej nieuci&!liwej i us ug. Przetarg
odb dzie si w dniu 10 czerwca 2008 roku o godz.
00
w sali nr 15 tutejszego Urz du Gminy
10
Opatówek Pl. Wolno5ci 14.
Wysoko5M wywo awcza czynszu za jeden miesi&c
wynosi 352,50 z plus VAT 22%, wadium 50,00 z .
2
2. Lokal u!ytkowy o pow. 670 m i grunt o pow. 5000
2
m po o!ony w Rajsku zlokalizowany na cz 5ci
dzia ki nr 217/1, zapisanej w ksi dze wieczystej
KW 43055.
Przeznaczenie w studium uwarunkowaA i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
- lokal i grunt le!y w terenach przeznaczonych pod
przemys , sk ady i bazy.
Przetarg odb dzie si w dniu 10 czerwca 2008 roku
00
o godz. 11 w sali nr 15 tutejszego Urz du Gminy
Opatówek Pl. Wolno5ci 14.
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-

dyrektora Szko y Podstawowej w Opatówku,
dyrektora Zespo u Szkó w T okini Wielkiej,
dyrektora Szko y Podstawowej w Sierzchowie,
dyrektora Publicznego Przedszkola w Opatówku.

1. Do konkursu mo5e przyst!piG osoba, która
spe nia
nast%puj!ce
wymagania
(zgodnie
z Rozporz&dzeniem Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z 6 maja 2003r. w sprawie wymagaA, jakim
powinna odpowiadaM osoba zajmuj&ca stanowisko
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze,
w poszczególnych typach szkó i placówek Dz. U.
nr 89, poz. 826 z pó!n. zm.):
1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym;
2) ukoAczy a studia wy!sze magisterskie i posiada
przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole
lub przedszkolu;
3) ukoAczy a studia wy!sze lub studia podyplomowe
z zakresu zarz&dzania, albo kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarz&dzania o5wiat&, prowadzony zgodnie
z przepisami w sprawie placówek doskonalenia
nauczycieli;
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4) posiada co najmniej pi cioletni sta! pracy
pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
pi cioletni sta! pracy dydaktycznej na stanowisku
nauczyciela akademickiego;
5) w okresie pi ciu lat bezpo5rednio przed
powierzeniem stanowiska dyrektora uzyska a co
najmniej dobr& ocen pracy w przedszkolu, szkole
lub placówce, a w przypadku nauczyciela
akademickiego - pozytywn& ocen pracy w okresie
ostatnich czterech lat pracy w szkole wy!szej, je!eli
stanowisko dyrektora obejmuje bezpo5rednio po
ustaniu zatrudnienia w szkole wy!szej, albo
w okresie roku bezpo5rednio przed przyst&pieniem
do konkursu na stanowisko dyrektora uzyska
pozytywn& ocen dorobku zawodowego;
6) posiada
za5wiadczenie
lekarskie
o
braku
przeciwwskazaA zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowniczym.
7) nie by a karana kar& dyscyplinarn&, 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 si
przeciwko niemu
post powanie dyscyplinarne;
8) nie by a karana za przest pstwo pope nione
umy5lnie oraz nie toczy si przeciwko niemu
post powanie karne;
9) nie by a karana zakazem pe nienia funkcji
kierowniczych zwi&zanych z dysponowaniem
5rodkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.
1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.
o odpowiedzialno5ci za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz.
144, z póCn. zm.);
2. Oferty osób przyst%puj!cych do konkursu
powinny zawieraG:
1) uzasadnienie przyst&pienia do konkursu wraz
z koncepcj& funkcjonowania i rozwoju szko y lub
przedszkola;
2) !yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
zawieraj&cy w szczególno5ci informacj o sta!u
pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub
sta!u pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela
akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub
dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzaj&ce
posiadanie wymaganego wykszta cenia;
4) dyplom ukoAczenia studiów wy!szych lub studiów
podyplomowych z zakresu zarz&dzania albo
za5wiadczenie o ukoAczeniu kursu kwalifikacyjnego
z zakresu zarz&dzania o5wiat&;
5) ocen
pracy, o której mowa w § 1 pkt 4
rozporz&dzenia Ministra
Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagaA,
jakim powinna odpowiadaM osoba zajmuj&ca
stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko
kierownicze, w poszczególnych typach szkó
i placówek;
6) za5wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazaA
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;
7) o5wiadczenie, !e kandydat nie by karany kar&
dyscyplinarn&, 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
si przeciwko niemu post powanie dyscyplinarne;
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8) o5wiadczenie, !e kandydat nie by karany za
przest pstwo pope nione umy5lnie oraz nie toczy si
przeciwko niemu post powanie karne;
9) o5wiadczenie, !e kandydat nie by karany zakazem
pe nienia
funkcji
kierowniczych
zwi&zanych
z dysponowaniem 5rodkami publicznymi, o którym
mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia
2004r. o odpowiedzialno5ci za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r.
nr 14, poz. 144 z póCn. zm.);
10) o5wiadczenie, !e kandydat wyra!a zgod
na
przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z ustaw& 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 z o!eniu o5wiadczenia lustracyjnego
zgodnie z za &cznikiem nr 2a do ustawy z dnia
18 paCdziernika 2006r. o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeAstwa paAstwa
z lat 1944 - 1990 oraz tre5ci tych dokumentów
(Dz. U. z 2007r. nr 63, poz. 425, z póCn. zm.)
3. Oferty nale!y sk adaM w zamkni tych kopertach
z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem
"Konkurs na stanowisko dyrektora Szko y
Podstawowej w Opatówku" lub "Konkurs na
stanowisko dyrektora Zespo u Szkó w T okini
Wielkiej" lub "Konkurs na stanowisko dyrektora
Szko y Podstawowej w Sierzchowie" lub
"Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego
Przedszkola w Opatówku" w terminie do
00
16 czerwca 2008r. do godz. 15 w sekretariacie
Urz du Gminy Opatówek pok.13 pl. Wolno5ci 14.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo ana
przez Wójta Gminy Opatówek. O terminie i miejscu
przeprowadzenia
post powania
konkursowego
kandydaci zostan& powiadomieni indywidualnie.
Wójt Gminy Opatówek
/-/ Sebastian Ward%cki

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

OG OSZENIE O NABORZE
OGBOSZENIE
z dnia 13 maja 2008 roku
WÓJT GMINY OPATÓWEK
OGBASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY
DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOJCIAMI
w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i
Ochrony Jrodowiska
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania niezb%dne:
- obywatelstwo polskie,
- pe na zdolno5M do czynno5ci prawnych,
- korzystanie w pe ni z praw publicznych,
- odpowiedni stan zdrowia pozwalaj&cy na
zatrudnienie na okre5lonym stanowisku,
- niekaralno5M za przest pstwo pope nione
umy5lnie,
- nieposzlakowana opinia,
- wykszta cenie wy!sze: rolnicze, administracyjne,
ekonomiczne,
prawnicze
lub
wy!sze
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odpowiedniej
specjalno5ci
umo!liwiaj&ce
wykonywanie zadaA stosownie do opisu
stanowiska,
- obowi&zkowo5M, odpowiedzialno5M, rzetelno5M,
systematyczno5M, punktualno5M,
- komunikatywno5M, kreatywno5M,
- wysoka kultura osobista,
- umiej tno5M pracy w zespole.
2. Wymagania dodatkowe:
- znajomo5M prawnych zagadnieA dotycz&cych
zarz&dzania nieruchomo5ciami,
- wskazane uprawnienia zawodowe dotycz&cych
zarz&dzania nieruchomo5ciami,
- znajomo5M przepisów prawnych reguluj&cych
funkcjonowanie samorz&du,
- umiej tno5M obs ugi komputera i znajomo5M
komputerowego oprogramowania narz dziowego Microsoft Office (Word, Excel).
3. Zakres wykonywanych zada; na stanowisku:
- prowadzenie spraw zwi&zanych z gospodarowaniem mieniem gminy,
- zbywanie i nabywanie gruntów i nieruchomo5ci,
- najem, dzier!awa, oddawanie w u!ytkowanie
wieczyste nieruchomo5ci,
- organizowanie przetargów,
- prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
- wydawanie decyzji podzia owych nieruchomo5ci
oraz postanowieA i decyzji o rozgraniczeniu
nieruchomo5ci,
- wydawanie decyzji w sprawie rekultywacji
gruntów,
- nadzór i koordynacja prac na terenach
zielonych.
4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
- podanie o przyj cie do pracy wg wzoru
okre5lonego w za . Nr 1 do niniejszego
og oszenia,
- !yciorys (CV) z uwzgl dnieniem dok adnego
przebiegu
kariery
zawodowej
opatrzony
klauzul&: "Wyra am zgod" na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezb"dnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustaw2 z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz
ustaw2 z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach
samorz2dowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1593 ze zm.)" wg wzoru okre5lonego w za . Nr 2
do niniejszego og oszenia,
- kserokopia
dokumentu
po5wiadczaj&cego
wykszta cenie,
- kserokopie innych dodatkowych dokumentów
o posiadanych kwalifikacjach i umiej tno5ciach
(kursy, certyfikaty, za5wiadczenia),
- kserokopie
dokumentów
potwierdzaj&cych
do5wiadczenie zawodowe (5wiadectwa pracy,
za5wiadczenia o zatrudnieniu),
- o5wiadczenie kandydata o korzystaniu z pe ni
praw publicznych,
- o5wiadczenie kandydata o niekaralno5ci za
przest pstwa pope nione umy5lnie (w przypadku
zatrudnienia, kandydat zobowi&zany zostanie do
dostarczenia za5wiadczenia z Krajowego
Rejestru Karnego),
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-

o5wiadczenie kandydata o stanie zdrowia
pozwalaj&cym na prac
na wskazanym
stanowisku,
kwestionariusz osobowy - wg wzoru okre5lonego w za . Nr 3 do niniejszego og oszenia.

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowi&zany
b dzie do przed o!enia do wgl&du pracodawcy
orygina ów dokumentów.
Urz&d Gminy zastrzega sobie prawo nie zwracania
dostarczonych dokumentów aplikacyjnych.
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkni%tej
kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko pracy
ds. gospodarki nieruchomo&ciami w Wydziale
Rolnictwa
Gospodarki
Gruntami
i
Ochrony
Jrodowiska" nale!y sk adaM osobi5cie w siedzibie
Urz du Gminy, 62-860 Opatówek, Pl. Wolno5ci 14 sekretariat (pok. nr 13) w dni pracy Urz du w terminie
00
do dnia 6 czerwca 2008r. do godz. 15 .
Informacje dla kandydatów:
- Aplikacje, które wp yn& do Urz du niekompletne lub
po okre5lonym
wy!ej terminie nie b%d!
rozpatrywane.
- Otwarcie ofert nast&pi w Urz dzie Gminy
w Opatówku w dniu 9 czerwca 2008r. (poniedzia ek)
00
o godz.10 .
- 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.
- KoAcowa 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 Ward%cki

Uwaga: Tre5M og oszenia wraz z za &cznikami dost pna
jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej
Gminy
Opatówek
pod
adresem:
www.bip.opatowek.pl
***************************************
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DBAJMY O CZYSTOAB
ARODOWISKA
Czy zas ugujemy na miano ba aganiarzy? Wiele
osób, na tak zadane pytanie, by oby zbulwersowanych,
jednak pi trz&ce si góry 5mieci, ba agan i nieporz&dek
powoduj&, i! pytanie jest zasadne. Problem stary jak
5wiat i ca y czas aktualny, a wraz z rosn&cymi cenami za
odbiór odpadów coraz bardziej k opotliwy. Mo!na
powiedzieM, !e g ównym winowajc& wielokrotnie jest
wiatr lub zwierz ta bezpaAsko biegaj&ce po naszych
ulicach, ale to nie jest ca kowita prawda. Wszak trudno
jest zgoniM na wiatr czy psy win za le!&ce w lesie
przedmioty wielkogabarytowe, takie jak wersalka
w okolicach lasu, (które ju! uprz&tni to) stary bidet
i worki ze 5mieciami wzd u! dróg powiatowych i le5nych
duktów. Orodowisko to nic innego jak kredyt, który
zaci&gamy od przysz ych pokoleA, który b dzie trzeba
sp aciM, a jakim stopniu zale!y od nas.
Dbanie o czysto5M wokó
posesji jest
obowi&zkiem w a5ciciela posesji, do tych powinno5ci
nale!y równie! od5nie!anie chodnika przylegaj&cego do
naszej dzia ki.
Spaceruj&c po naszych ulicach widaM wielkie
zaanga!owanie w dbanie o obej5cia staranniej, ni! to
mia o miejsce jeszcze kilka lat temu. Du!o gorzej
wygl&daj& rowy przy polnych drogach, miejsca rzadko
ucz szczane. Mamy tutaj do czynienia ze "schizofreni&
odpadow&", tzn. dbamy o porz&dek wokó w asnego
domu i podrzucamy reszt "s&siadowi". S&siadem staj&
si rowy, lasy, pola itp. To taki rodzaj utajonej kradzie!y,
z której czujemy si usprawiedliwieni.
Jednak nie wszyscy wiedz&, !e ka!dy w a5ciciel
powinien mieM podpisan& umow na odbiór odpadów
i nieczysto5ci z posesji, co dok adnie opisane jest
w regulaminie utrzymania czysto5ci na terenie gminy
Opatówek. Segregacje odpadów maj& nam u atwiM
pojemniki na odpady szklane, opakowania typu PET
i makulatur .
Równie! nale!y tutaj wspomnieM o mo!liwo5ci
pozyskania bezp atnych worków na odpady do
segregacji, które równie! b d& odbierane przez firmy,
z którymi mamy podpisane umowy.
Je!eli sami si nie zaanga!ujemy w dbanie
o porz&dek, segregacj odpadów, nigdy nie b dzie
czysto na naszych ulicach, chodnikach.
Uczmy nasze dzieci od najm odszych lat
post powania z odpadami. Poprzez wspólne zabawy,
czy choMby odwiedzaj&c ró!ne strony internetowe, np.
gdzie
znajdziemy
stron
dla
www.mos.gov.pl,
maluchów, na której weso y zaj&czek Maurycy
Marchewka uczy nasze dzieci segregacji odpadów,
gor&co polecam !
Szko a nie sprosta wychowaniu naszych dzieci,
kiedy one nie b d& mieM w domu wzorców do
na5ladowania.
M odzie!,
wracaj&ca
do
domu
a spo!ywaj&ca ró!ne s odycze, bez !adnego za!enowania "pozostawia" je na trawnikach, chodnikach, itd.
Gmina podejmuje ró!nego rodzaju inicjatywy
sprz&tania odpadów. W zesz ym roku posprz&tano
tereny wokó zbiornika Szale, ustawiono beczki na
odpady do których inni teraz wyrzucaj& domowe
nieczysto5ci, ignoruj&c wszelkie zasady praworz&dno5ci
i dobrego wychowania.
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Temat odpadów poruszany jest bardzo cz sto
podczas prac Komisji Bud!etu, Finansów, Za o!eA
i Planów Gospodarczych oraz Porz&dku Publicznego.
Radni zwrócili si z pro5b& do policji o cz stsze patrole,
równie! terenów, które sta y si dzikimi wysypiskami,
oraz kontroli w zakresie posiadanych umów na odbiór
nieczysto5ci i odpadów z firmami zewn trznymi.
Pawe B!kowski

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

OGÓLNOPOLSKI BIEG
ALADAMI BRACI GILLERÓW

Gmina Opatówek, wspólnie z Kaliskim Klubem
Biegacza "Finisz", zorganizowa a Bieg Oladami Braci
Gillerów o Puchar Wójta Gminy Opatówek, który odby
si 1 maja 2008 r., na dystansie 9 km. Ta masowa
sportowa impreza zosta a wpisana do kalendarza imprez
ogólnopolskich. Samorz&d Gminy Opatówek podj& te
dzia ania inicjatorskie na poziomie ponad lokalnym,
maj&ce na celu promowanie i popularyzacj biegania
jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej
w5ród
spo eczeAstwa
regionu,
mi dzy
innymi
w imprezach sportowych, a tak!e wspólne sp dzanie
wolnego czasu w plenerze. Imprezie towarzyszy festyn
sportowy zorganizowany z my5l& o najm odszych
mieszkaAcach naszej gminy. Zaskoczeniem dla
organizatorów by a ilo5M zg oszeA - jak na pierwszy taki
organizowany u nas bieg uliczny, by o ich a! 86. Trasa
zosta a wytyczona p tl& od mostu na ul. Poniatowskiego
w Opatówku, w stron Cieni Folwark przez Cieni
Pierwsz&.
Najszybciej tras pokonali:
- w kategorii generalnej kobiet: Olena Burkowska
(Ukraina), Tatiana Medumitsa (Ukraina), Izabela
Cytrowska (GWDA PI>A),
- w kategorii generalnej m !czyzn: Juriy Giczyn
(Ukraina), Aleksandr Mokh (Kirgizja), Mykola
Yuchmchyk (Ukraina).
Na wszystkich zawodników melduj&cych si na mecie
biegu czeka napój izotoniczny i banany od sponsorów
oraz gor&cy kaloryczny posi ek (bigos, kie basa, gor&ca
herbata przygotowane przez Panie z KGW - równie!
dzi kujemy!).
Natomiast na placu obok stawów przy
ul. Poniatowskiego rozegrane zosta y cztery konkurencje
festynu sportowego, w których dzieci pod opiek&
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nauczycieli wychowania fizycznego, mog y sprawdziM
swoj& sprawno5M fizyczn&, a by to: bieg w workach,
rzucanie do celu, bieg z przeszkodami i Mwiczenia hulahop.
Podzi kowania za po5wi cony czas wolny, za
zorganizowanie tego turnieju i opiek nad uczestnikami
organizatorzy kieruj& do nauczycieli ze szkó naszej
gminy: Anety Cyl, Magdaleny Karolak, Agnieszki
KaCmierczak,
Renaty
NarczyAskiej,
Tomasza
Mikuckiego, Arkadiusza Stacha. Nagrod& dla dzieci by y
pi ki oraz s odycze.
Wydarzenie to nie byDoby tak udane gdyby nie szeroka
pomoc,
zarówno
finansowa,
jak
i
rzeczowa
sprawdzonych sponsorów, na wsparcie których zawsze
mo emy liczyF. Dlatego tez serdeczne podzi"kowania
kierujemy do Przedsi"biorstwa "Jutrzenka" SA
z.s. w Opatówku, Koncernu COCA COLA Polska SA
OddziaD w Kaliszu, PZU SA OddziaD w Kaliszu, Piekarni
p. Benedykta Owczarka, Firmie GAMEX z przedstawicielem p. Henrykiem Suchorzewskim, PHU BOMIS
z Kalisza, PaJstwu Zofii i StanisDawowi Olejniczakom.
Hanna Lutos awska

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

KONKURS "GMINA OPATÓWEK
W ZIELENI I KWIATACH"
II KONKURS
I KWIATACH"

"GMINA

OPATÓWEK

W

ZIELENI

pod patronatem Wójta Gminy Opatówek Sebastiana
Ward ckiego
Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów
w Opatówku i Towarzystwo Przyjació Opatówka
og aszaj& II konklurs pt. "Gmina Opatówek w zieleni
i kwiatach". Celem konkursu jest inicjowanie i promowanie aktywno5ci mieszkaAców Gminy Opatówek na
rzecz otaczaj&cego 5rodowiska i poprawy estetyki
miejscowo5ci Gminy Opatówek. Zadaniem uczestników
konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie kompozycji
ro5linnych w przydomowych ogródkach, w otoczeniu
firm, na balkonach, loggiach i tarasach.
Kompozycje ro5linne b d& oceniane w dwóch
kategoriach:
1. Ogródki przydomowe i otoczenie firm
2. Balkony, loggie i tarasy
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Zg oszenia do udzia u w konkursie b d& przyjmowane
od w a5cicieli obiektów, a tak!e od so tysów, s&siadów,
znajomych i m odzie!y w bibliotece w Opatówku do dnia
24 maja 2008r. (osobi5cie, telefonicznie pod nr: (0-62)
76-18-209 lub poczt& elektroniczn& na adres:
biblioteka@opatowek.pl).
Zg oszenie powinno zawieraM nast puj&ce dane:
1. Imi , nazwisko i adres
2. Kategoria
Komisja Konkursowa w sk adzie:
1. Jadwiga Milu5ka-Stasiak - dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku
2. Jan Kowalkiewicz - prezes Towarzystwa Przyjació
Opatówka
3. Aleksandra Kalenska - inspektor Urz du 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 zg oszonych do
konkursu, sporz&dzi karty oceny obiektów konkursowych
i dokumentacj fotograficzn&.
Ocena: ka!dy z cz onków komisji przyznaje punkty za
ogólne wra!enia estetyczne (0-5 pkt) i oryginalno5M
kompozycji (0-5 pkt.). Ocena obiektu jest sum&
uzyskanych punktów.
Podsumowanie konkursu wraz z wr czeniem nagród
(cenne nagrody ksi&!kowe) odb dzie si we wrze5niu br
w bibliotece w Opatówku. Zapraszamy !
Jadwiga Milu&ka-Stasiak
Dyrektor Biblioteki

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

WIADOMOACI BIBLIOTECZNE
Nowo&ci ksi!5kowe w bibliotekach
Psychologia
Ksi gozbiory bibliotek publicznych w naszej gminie
wzbogaci y si o 71 ksi&!ek (55 ksi&!ki - biblioteka
w Opatówku, 16 ksi&!ek - filie) przekazanych przez
Owietlic Orodowiskow& „S oneczko” w Opatówku. S& to
ksi&!ki psychologiczne w wi kszo5ci po5wi cone
rodzinie, poruszaj&ce problematyk
uzale!nieA od
alkoholu i narkotyków oraz przemocy w rodzinie.
Zach camy wszystkich do korzystania z bogatych
zbiorów naszych bibliotek z dziedziny psychologii, które
ucz&, jak !yM szcz 5liwie, a gdy zdarz& si ró!nego
rodzaju problemy - jak je pokonaM.
Zbiory obcoj%zyczne.
W zwi&zku z otwarciem naszego kraju na 5wiat nauka
j zyków obcych sta a si jedn& z niezb dnych potrzeb
wspó czesnego cz owieka. Nasze biblioteki gromadz&
nie tylko podr czniki do nauki j zyków obcych, ale tak!e
literatur w j zykach obcych, w tym klasyk . Ostatnio
coraz cz 5ciej otrzymujemy dary ksi&!kowe od m odych
opatowian pracuj&cych za granic&. Jest to g ównie
literatura popularna; jej czytanie jest rozrywk&, a przy
okazji mo!na poszerzyM znajomo5M j zyka angielskiego,
niemieckiego, francuskiego czy rosyjskiego.
Przewodniki i ksi!5ki podró5nicze
W czasie podró!y po Polsce i 5wiecie, pracy za granic&,
niezb dne s& przewodniki turystyczne. W ostatnich
latach wzrasta zainteresowanie tego typu ksi&!kami.
Dlatego nasze biblioteki, g ównie biblioteka w Opatówku,
gromadz& popularne, najnowsze przewodniki po Polsce,
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krajach Europy, ale tak!e niektórych innych krajach
5wiata najcz 5ciej odwiedzanych przez Polaków.
Pi knie wydane przewodniki s& drogie, wi c warto
skorzystaM z bibliotecznej oferty.
Ksi!5ki dla dzieci
Zami owanie do czytania rodzi si przede wszystkim
w domu rodzinnym. Czytanie ksi&!ek dzieciom, ju! od
pierwszych lat ich !ycia, jest niezb dnym warunkiem ich
w a5ciwego rozwoju psychicznego, kszta towania
wyobraCni i wra!liwo5ci. Czytania nie zast&pi& !adne
inne 5rodki przekazu. Biblioteki w naszej gminie
posiadaj& bogate ksi gozbiory dla dzieci. Mamy wielu
ma ych czytelników, którzy z rado5ci& i przej ciem
wyszukuj&
dla
siebie
ulubionych
ksi&!eczek.
Zapraszamy wszystkich rodziców wraz z dzieMmi do
naszych bibliotek.
**********
VI Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Stefana
Gillera

11 kwietnia 2008 r. odby si w Gminnej
Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów VI Powiatowy
Konkurs Recytatorski im. Stefana Gillera.
W
konkursie
wzi o
udzia
41
uczestników
(32 gimnazjalistów i 9 licealistów) z Kalisza, Brzezin,
Che mc, Liskowa, Opatówka, Rajska, Szczytnik i T okini
Wielkiej. M odzie! mia a do wyboru wiersze poetów
zwi&zanych z Opatówkiem (Stefan Giller, >ucja
Pinczewska-Gliksman
i
Eligiusz
Kor-Walczak)
i z Kaliszem (Adam Asnyk i Maria Konopnicka). W tym
roku, poza poezj& Stefana Gillera, najwi ksz&
popularno5ci& cieszy a si poezja >ucji PinczewskiejGliksman i Adama Asnyka.
Liczne uczestnictwo w konkursie i dobre
przygotowanie uczestników 5wiadcz& o tym, !e poezja
jest bliska m odym ludziom, którzy wykazuj& si du!&
wra!liwo5ci&, wyobraCni& i odczuwaj& potrzeb
obcowania z !ywym s owem.
Komisja Konkursowa w sk adzie - dr Anna
Szurczak, mgr Danuta Jankowska i mgr Stefania
WodziAska przyzna a, w kategorii gimnazjalistów,
I miejsce - Paulinie Nowickiej z Zespo u Szkó w Rajsku,
II miejsca zaj li: Krzysztof Pawlaczyk z Gimnazjum
w Opatówku i Agnieszka Janiak z Zespo u Szkó
w T okini Wielkiej; III miejsca zaj li: Martyna Krawczyk
i Katarzyna Skweres z Gimnazjum w Brzezinach oraz
Bartosz Wojtaszczyk z Zespo u Szkó w T okini Wielkiej.
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Komisja przyzna a tak!e 2 wyró!nienia, które otrzymali:
Aleksandra
Tomczyk
i
Izabela
Orzechowska
z Gimnazjum w Brzezinach.
W kategorii uczniów szkó ponadgimnazjalnych
Komisja przyzna a I miejsce - Aleksandrze Wojtaszak
z V LO w Kaliszu, II miejsce - Darii Roszak z III LO
w Kaliszu oraz 2 wyró!nienia: Angelice ZieliAskiej
i Kindze Celer z Zespo u Szkó im. Stanis awa
Miko ajczyka w Opatówku.
**********
Biblioteka w Opatówku zatrudni bibliotekarza
W zwi&zku z przej5ciem na emerytur jednej
z bibliotekarek Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci
Gillerów w Opatówku zatrudni od wrze5nia 2008r.
bibliotekarza.
Wymagania podstawowe:
- Wykszta cenie wy!sze bibliotekarskie (mo!e byM
absolwent), ewentualnie pedagogiczne z konieczno5ci& uzupe nienia wykszta cenia bibliotekarskiego
w ci&gu najbli!szych lat
- Umiej tno5M pracy z dzieMmi i m odzie!& - pracownik
b dzie zajmowa si najm odszymi czytelnikami
- Znajomo5M literatury dzieci cej i m odzie!owej
- Kreatywno5M i pomys owo5M w inicjowaniu
i organizowaniu imprez bibliotecznych, szczególnie
dla dzieci i m odzie!y
- Dok adno5M i rzetelno5M niezb dna w pracach
bibliotecznych
- Znajomo5M lokalnego 5rodowiska
- Otwarto5M na poszerzanie wiedzy
- Znajomo5M obs ugi komputera
- Umiej tno5M wspó pracy w zespole
Mile widziana jest osoba posiadaj&ca jakie5 pasje
i zainteresowania, znaj&ca program biblioteczny
"SOWA" i html, w adaj&ca dobrze przynajmniej jednym
j zykiem obcym i posiadaj&ca prawo jazdy kategorii "B".
Osoby kandyduj&ce do pracy b d& mog y wykazaM si
umiej tno5ci& pracy z najm odszymi czytelnikami
w czasie letnich wakacji.
Osoby zainteresowane proszone s& o sk adanie
w bibliotece nast puj&cych dokumentów:
- Curriculum Vitae
- List motywacyjny
- Kserokopie
dokumentów
potwierdzaj&cych
wykszta cenie
- Propozycje prac z m odymi czytelnikami w bibliotece
Jadwiga Milu&ka-Stasiak
Dyrektor Biblioteki

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

WIADOMOACI KULTURALNE
FESTIWAL PIOSENKI DZIECINCEJ
I MBODZIEEOWEJ
Ósmy raz w Opatówku spotka y si roz5piewane dzieci
i m odzie! podczas Mi dzygminnego Festiwalu Piosenki
Dzieci cej i M odzie!owej na scenie Gminnego O5rodka
Kultury.
Podczas dwudniowych eliminacji jury przes ucha o
116 wykonawców ze szkó i o5rodków kultury powiatu
kaliskiego i wy oni o finalistów, którzy zaprezentowali
swoje wokalne umiej tno5ci podczas koncertu
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ZAWODY GIMNASTYCZNE
W dniu 24 lutego w Gminnym O5rodku Kultury
w Opatówku odby y si IV Zawody Gimnastyczne Dzieci
i M odzie!y. Wzi y w nich udzia dzieci i m odzie!
z Opatówka i z gminy Opatówek w wieku przedszkolnym
i szkolnym. Zawody przeprowadzono w 2 konkurencjach: skok przez koz a i Mwiczenia wolne (elementy
akrobatyki i gimnastyki podstawowej) Zawodnicy
startowali w 4 grupach w zale!no5ci od posiadanych
umiej tno5ci. Skoki oraz uk ady MwiczeA by y
zró!nicowane pod wzgl dem trudno5ci, a tak!e ilo5ci
tych MwiczeA. Startuj&cy oceniani byli przez dwóch
fina owego, który odby si w sali Muzeum Historii
Przemys u w Opatówku, i podczas którego wy onieni
zostali
zwyci zcy
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
P uciennik 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 KoCminek,
14-16 lat: I m Izabella P óciennik Gimnazjum Iwanowice,
II m Marlena Gawronska Zespó Szkó Stawiszyn,
III m Piotr Porada GOK w Blizanowie
17-19 lat: I m Monika WoCniak GOK Lisków,
II m Monika Szczot GOK Blizanów.
Kierownik Gminnego O&rodka Kultury
Mieczys awa Jasku a

s dziów - by ych zawodników, trenerów i dzia aczy,
zas u!onych dla sportu gimnastycznego, nie tylko
w województwie, ale i w Polsce: p. Bronis awa Ekerta
i p. Jana >uczaka.

**********
WIELKANOCNA BABA
Po raz szósty w Warszawie odby a si
prezentacja wielkanocnych sto ów ph. "Wielkanocna
Baba", w której bior& udzia ko a gospodyA wiejskich
z ca ego kraju. Impreza odbywa si na terenach
kolegiaty wilanowskiej i patronuje jej corocznie Zwi&zek
Kó ek Rolniczych. Panie z Ko a GospodyA Wiejskich
w Opatówku wystawi y w tym roku wypieki 5wi&teczne:
baby, mazurki i babeczki, a tak!e tradycyjna palm
i pi knie udekorowany koszyk z wielkanocn& 5wi conk&.

Podobne prezentacje potraw i ozdób 5wi&tecznych
odbywaj& si
równie! przed 5wi tami Bo!ego
Narodzenia, tak wi c Panie z Opatówka planuj& ju!
teraz jakimi potrawami i ozdobami pochwal& si
w grudniu w Warszawie.
Kierownik Gminnego O&rodka Kultury
Mieczys awa Jasku a

Wyniki przedstawia y si nast puj&co:
grupa I (najm odsi): 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. >ukasz Czajkowski,
3. Micha Rybka
grupa V: 1. Piotr Dubanowicz, 2 Tomasz Wysocki,
3. Aleksander Mizera.
Kierownik Gminnego O&rodka Kultury
Mieczys awa Jasku a

**********

**********
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KOLEJNE SUKCESY ZESPOBÓW "CDN..."
Na pocz&tku kwietnia w Centrum Kultury i Sztuki
w Kaliszu odby si Regionalny Przegl&d Zespo ów
Tanecznych. Na scenie swój kunszt taneczny
zaprezentowa o 59 zespo ów tanecznych z powiatu
kaliskiego w 3 kategoriach wiekowych. W5ród
nagrodzonych znalaz y si dwa zespo y dzia aj&ce przy
Gminnym O5rodku Kultury w Opatówku: grupa "CDN...
Junior" zdoby a II miejsce i nagrod
pieni !n&,
natomiast
grupa
"CDN..."
pokona a
wszystkie
konkurencyjne zespo y zajmuj&c I miejsce oraz nagrod
pieni !n&. Obie grupy taneczne z Opatówka obj a
swoj& opiek& instruktorsk& Ma gorzata Kujawa.
Oba
zespo y
wzi y
równie!
udzia
w Powiatowym Przegl&dzie Zespo ów Tanecznych, który
odby si
w Liskowie. W kategorii m odzie!y
gimnazjalnej grupa "CDN... Junior" zaj a I miejsce.
Gratulujemy, cieszymy si z osi&gni tych sukcesów
i !yczymy kolejnych.
Kierownik Gminnego O&rodka Kultury
Mieczys awa Jasku a

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

W Urz dzie Marsza kowskim Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu odby o si uroczyste
podsumowanie konkursu DziaDania proekologiczne
i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów
wiejskich. Cel jako sobie postawili organizatorzy tego
konkursu to propagowanie wiedzy proekologicznej
i prokulturowej oraz zach canie lokalnych 5rodowisk do
podejmowania
wspólnych
dzia aA
dla
ochrony
5rodowiska i dziedzictwa kulturowego.
Na konkurs nap yn o 81 projektów z jednostek
samorz&du, szkó , parafii i domów kultury, mi dzy
innymi projekt przygotowany przez p. Mieczys aw
Jasku
kieruj&c& Gminnym O5rodkiem Kultury
w Opatówku. W a5nie ten projekt "Estrada Folkloru
i Turniej Wsi Gminy Opatówek" zdoby uznanie kapitu y
konkursu, która przyzna a nagrod w kwocie 7.000
z otych.
Kierownik Gminnego O&rodka Kultury
Mieczys awa Jasku a

***************************************
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WIADOMOACI SZKOLNE
PRZYZNANO STYPENDIA NAUKOWE
Po raz kolejny Wójt Gminy Opatówek - Sebastian
Ward%cki przyzna , na wniosek komisji stypendialnej,
stypendia naukowe dla najzdolniejszej m odzie!y. W tym
roku po raz pierwszy stypendia otrzymali uczniowie
gimnazjum w Rajsku, którzy nie s& mieszkaAcami naszej
gminy. Zgodnie z nowym regulaminem o stypendia
mog& ubiegaM si osoby kszta c&ce si w publicznych
placówkach o5wiatowych i b d&ce:
1. Uczniami gimnazjów, dla których organem
prowadz&cym jest Gmina Opatówek.
2. Uczniami szkó ponadgimnazjalnych, na sta e
zameldowanymi na terenie Gminy Opatówek.
3. Studentami
szkó
wy!szych,
na
sta e
zameldowanymi na terenie Gminy Opatówek i nie
ukoAczy y 26 lat.
Stypendia przyznawane s&:
1. M odzie!y osi&gaj&cej szczególnie wysokie wyniki
w nauce z minimum dobr& ocen& z zachowania i ze
5redni& z przedmiotów obowi&zkowych:
a) dla ucznia gimnazjum - minimum 5,40
b) dla ucznia szko y ponadgimnazjalnej minimum 5,00.
2. Studentom, których 5rednia ocen ze wszystkich
egzaminów i zaliczeA w danym semestrze nie jest
ni!sza ni! 4,50.
3. Uczniom gimnazjów i szkó ponadgimnazjalnych
b d&cych laureatami b&dC finalistami konkursów
mi dzynarodowych i ogólnopolskich, konkursów i
olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim
oraz konkursów szczebla rejonowego, powiatowego.
Wnioskodawcy, sk adaj&c dokumenty, spe nili wszystkie
regulaminowe warunki.
W sumie przyznano 39 stypendiów dla uczniów szkó
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów.
I tak w poszczególnych grupach stypendia otrzymali:
Uczniowie gimnazjów:
1. Ewa DobrzaAska,
2. Micha Góral,
3. Martyna J drzejak,
4. Amanda KaCmierczak,
5. Monika RomaAczyk,
6. Santana Sowa,
7. Krzysztof Pawlaczyk,
8. Sara Szymczak,
9. Katarzyna Wojciechowska,
10. Bart omiej WoCniak.
11. Monika KaCmierczak,
12. Bogus awa Malinowska,
13. Paulina Nowicka,
14. Joanna Wsz doby .
15. Agnieszka Janiak,
16. Marcela Raszewska,
17. Bartosz Wojtaszczyk.
Uczniowie szkó ponadgimnazjalnych:
1. Paulina G&siorowska - I LO im. Adama Asnyka
w Kaliszu,
2. Joanna KisieliAska - II LO im. Tadeusza Ko5ciuszki
w Kaliszu,
3. Karolina Tu acz - II LO im. Tadeusza Ko5ciuszki
w Kaliszu,
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4. Anna [arnecka - III LO im. Miko aja Kopernika
w Kaliszu.
Studenci szkó wy5szych:
1. Anna Banasiak - UAM w Poznaniu - Wydzia
Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu,
2. Justyna Borkowska - UAM w Poznaniu - Wydzia
Chemii,
3. Joanna G&siorowska - Akademia Rolnicza
w Poznaniu,
4. Jakub Gruszka - Politechnika Wroc awska - Wydzia
Elektroniki,
5. Simona Jakubek - Wy!sza Szko a Humanistyczno Ekonomiczna w >odzi,
6. Ma gorzata Juszczak - Akademia Rolnicza
w Poznaniu - Wydzia Nauk o [ywno5ci i [ywieniu,
7. Marta Kliber - Politechnika PoznaAska - Wydzia
Informatyki i Zarz&dzania,
8. Nina Kocemba - Politechnika Wroc awska - Wydzia
Podstawowych Problemów Techniki,
9. Weronika Marciniak - UAM w Poznaniu - Wydzia
Pedagogiczno - Artystyczny w Kaliszu,
10. Iwona Kosicka - Akademia Sztuk Pi knych we
Wroc awiu
Wydzia
Architektury
Wn trz
i Wzornictwa Przemys owego,
11. Maria Niedzielska - UAM w Poznaniu - Wydzia
Teologiczny,
12. Agnieszka Pogorzelec - UAM w Poznaniu - Wydzia
Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu,
13. Beata Salamon - UAM w Poznaniu - Wydzia
Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu,
14. Marcin SulwiAski - Szko a G ówna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie - Wydzia Rolnictwa
i Biologii,
15. Kinga Szymczak - Uniwersytet im. Miko aja
Kopernika
w
Toruniu
Wydzia
Prawa
i Administracji,
16. Urszula Sznelewska - Uniwersytet >ódzki - Wydzia
Nauk o Wychowaniu,
17. Monika Tomaszewska - UAM w Poznaniu -Wydzia
Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu,
18. Hanna [ywio owska - Uniwersytet Warszawski Wydzia Nauk Ekonomicznych, Szko a G ówna
Handlowa w Warszawie.
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy tak
wysokich wyników w nauce i !yczymy dalszych
sukcesów.
Krzysztof Dziedzic
Sekretarz Gminy Opatówek

**********
GIMNAZJUM W OPATÓWKU
Jwi%ta Wielkanocne
19 marca 2008 roku, w przededniu wiosennej
przerwy 5wi&tecznej, uczniowie wraz z nauczycielami
mieli okazj obejrzeM apel przygotowany przez klas Id
pod kierunkiem wychowawcy - p. Dariusza Michalaka.
Zebranym przedstawiono tradycje i zwyczaje Owi&t
Wielkanocnych. M odzi aktorzy opowiedzieli o czasach,
gdy 5wi ta obchodzono z ogromnym namaszczeniem.
Dzi5 bowiem niewiele zachowa o si
w pami ci
z tamtych czasów. Krótki spektakl bawi i uczy ,
a reakcje zgromadzonej publiczno5ci z pewno5ci&
zrekompensowa y d ugie godziny przygotowaA. Ca &
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uroczysto5M u5wietni y weso e piosenki, zatem klasa Id
wykaza a si wspania ym kunsztem artystycznym.
W spotkaniu wzi y udzia przedstawicielki rady
rodziców: p. Magdalena K ysz i p. Barbara Michalak.
Przewodnicz&ca rady rodziców z o!y a wszystkim
!yczenia 5wi&teczne i obdarowa a uczniów s odkimi
upominkami.

Przedstawione programy artystyczne cechowa y
si pomys owo5ci&. Przygotowano przepi kne dekoracje
i wspania e kostiumy. Poprzez du!& doz humoru
uczniowie mogli oderwaM si od codziennej pracy. Takie
spotkania to tak!e moment, gdy najwi cej dowiadujemy
si o talentach naszych gimnazjalistów.
Wychowawców w przygotowaniu uroczysto5ci
wspomaga y panie: Anna Nowacka - opiekunka chóru
szkolnego oraz Marta Rektor - nauczycielka j zyka
polskiego.
Dyrektor Gimnazjum w Opatówku
Jolanta Pokojowa

**********
SZKOBA PODSTAWOWA W OPATÓWKU
Konkurs plastyczny
W dniu 6 marca b.r. w siedzibie Urz du Gminy
w Opatówku odby si etap gminny ogólnopolskiego
konkursu plastycznego pod has em "112 w trudnej
sprawie - nie u!ywaj przy zabawie". Komisja w sk adzie:
Krzysztof Dziedzic - Przewodnicz&cy komisji, Arkadiusz
>aAduch - Sekretarz komisji oraz dwie Panie
nauczycielki plastyki - Joanna Litwin i Anna Nowacka po obejrzeniu wszystkich prac postanowi a wytypowaM,
do drugiego etapu konkursu - eliminacji powiatowych,
nast puj&ce osoby wg grup wiekowych:
I grupa wiekowa (6 - 8 lat): Dawid Andrzejczak, Sandra
Kasperaszek, Szymon KaCmierczak, Agata Ma oburska .
II grupa wiekowa (9 - 12 lat): Maja GryczyAska, Martyna
Pilarczyk, Sandra Salamon, Hubert Wojtaszek, Anna
[ebrowska.
Wszyscy laureaci to uczennice i uczniowie
Szko y Podstawowej w Opatówku. Serdecznie
gratulujemy wysokiego poziomu prac i !yczymy
powodzenia w dalszych etapach konkursu.
**********
ZESPÓB SZKÓB W RAJSKU
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
W Zespole Szkó w Rajsku uruchomiono
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Centrum
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w ca o5ci zosta o sfinansowane ze 5rodków
Europejskiego Funduszu Spo ecznego - EFS. Mie5ci si
ono w szkolnej bibliotece, zosta o wyposa!one
w 4 nowoczesne komputery oraz urz&dzenie
wielofunkcyjne
do
drukowania
i
kopiowania
dokumentów. Centrum pod &czone jest pod sta e &cze
internetowe
z
oprogramowaniem
blokuj&cym
niepo!&dane tre5ci. Uczniowie bardzo ch tnie korzystaj&
z
zasobów
multimedialnych,
a
nauczyciele
z przyjemno5ci& prowadz& w nim zaj cia lekcyjne.
Ma gorzata Burdelak

Obchody Dnia Ziemi w Rajsku
"Jak pi knie by mog o byM
Ziemia jest wielk& jab oni&,
starczy owoców, starczy cienia
dla tych co pod ni& si schroni&".

i kalambury na temat przyrody i zdrowia w j zyku
angielskim, konkurs na has a o zdrowiu, wy5cigi
w jedzeniu ry!u pa eczkami na czas, konkurs na makija!
i fryzur ekologiczn& oraz pokaz mody ekologicznej
o nazwie "Eko party 2008".
Na zakoAczenie obchodów Dnia Ziemi w szkole
odby o si podliczenie punktów uzyskanych przez klasy
w ró!nych zadaniach i konkursach oraz wr czenie
nagród. Nast pnie dyrektor szko y - p. Honorata
Wolniaczyk podsumowa a ten dzieA, dzi kuj&c
jednocze5nie nauczycielom i uczniom za przygotowanie
i udzia w zabawie.
Obchody Owi ta Ziemi w Szkole w Rajsku to nie
jedyna akcja o charakterze przyrodniczo - ekologicznym,
gdy! na rzecz promocji 5wiadomo5ci ekologicznej
i wspomagania ekosystemu uczniowie naszej szko y
zaanga!owani s& w ró!norodne dzia ania, takie jak:
"Ratujmy
kasztanowce",
"Sprz&tanie
5wiata",
"W drówka wody - Od kranu do kranu", zbiórka baterii,
udzia w konkursie "Gmina Opatówek w zieleni
i kwiatach".
Dorota Okrasa

22 kwietnia obchodzimy Owiatowy DzieA Ziemi.
Przygotowania do obchodów tego 5wi ta w szkole
rozpocz li5my od wyeksponowania gazetki 5ciennej na
korytarzu szkolnym, której zadaniem by o przybli!enie
uczniom krótkiej historii obchodów Dnia Ziemi na
5wiecie oraz wywieszenia kolorowych plakatów o tre5ci
przyrodniczo - ekologicznej, wykonanych przez uczniów.
W ramach obchodów tego 5wi ta wszystkie klasy pod
opiek& nauczyciela przyrody - p. Doroty Okrasy zasadzili
kilkana5cie ró!norodnych gatunków ro5lin na klombach
przed szko &. W tym dniu w szkole odby o si równie!
wiele innych dzia aA, takich jak: przygotowanie przez
uczniów zdrowych, wiosennych kanapek, krzy!ówki

Oszcz%dzaj!c wod%, tworzysz now! mod%!
Pod tym has em uczniowie wraz z nauczycielem
przyrody - p. Dorot& Okras& z Zespo u Szkó w Rajsku
w &czyli si w obchody Owiatowego Dnia Wody, który
przypada 22 marca. DzieA ten zosta ustanowiony
w 1992r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i ma na celu
u5wiadomienie znaczenia tej !yciodajnej substancji dla
!ycia na ziemi. W szkole podj to szereg dzia aA, do
których w &czyli si nauczyciele ró!nych przedmiotów.
Obejmowa y one zaj cia edukacyjne, podczas których
uczniowie zapoznawali si
ze znaczeniem wody,
sposobami jej oszcz dzania w domu. Ponadto uk adali
has a zwi&zane z oszcz dzaniem wody oraz wykonali
plakaty, które zosta y umieszczone na szkolnym
korytarzu. Na lekcjach przyrody uczniowie obserwowali
do5wiadczenia przybli!aj&ce im sposoby oczyszczania
wody poprzez filtracj oraz analizowali zu!ycie wody we
w asnych domach za pomoc& pomiarów wodomierzami.
Grupa uczniów z nauczycielem przyrody p. D. Okras&, p. Ann& Zimn& i p. Danut& Sieradzk&
pojecha a na wycieczk
do Oczyszczalni Ocieków
w Opatówku. Uczniowie zwiedzili oczyszczalni , mieli
mo!liwo5M zapoznania si
z ciekawym procesem
oczyszczania wody za pomoc& specjalnych bakterii oraz
dowiedzieli si o du!ym znaczeniu tego obiektu dla
ochrony
5rodowiska.
Podsumowaniem
dzia aA
zwi&zanych z ochron& wody by przygotowany przez
p. D. Okras - test wiedzy o wodzie, który sprawdza
poziom wiedzy na temat wody.
Dorota Okrasa

Sukcesy sportowe uczniów
Nikola >akoma i Adam Micha kiewicz - uczniowie
III kl. gimnazjum zdobyli II miejsce w powiecie w rzucie
oszczepem i awansowali do fina u wojewódzkiego.
Micha KaCmierczak (kl. III gimnazjum) zaj& II miejsce
w indywidualnych biegach prze ajowych w Kamieniu
w finale powiatu.
Adam SmoliAski z klasy V zaj& II miejsce w biegu
ulicznym w Cekowie.
Ch opcy z gimnazjum w sk adzie: Micha KaCmierczak,
Sylwek Biniaszczyk, Adam Micha kiewicz, Tomek
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Fr&tczak, Micha Fr&tczak, Kamil Micha kiewicz, Patryk
TomczyAski, Jarek Mucha, Zbyszek Mucha, Sebastian
Kurek,
Wojtek
Dudek,
Szymon
Janik,
Piotr
Wojciechowski, Radek Nawrocki, Piotr Pawlak i Konrad
Bia ek zaj li II miejsce na szczeblu powiatowym
w "Pi karskich Jedenastkach".

I miejsce w czwórboju lekkoatletycznym ch opców szko y
podstawowej na szczeblu powiatowym zaj a dru!yna
w sk adzie: Miko aj Trwanik, Robert KaCmierczak,
Przemek Perskawiec, Norbert Miko ajczyk, Bartek
Filipiak).
Wygrane eliminacje mi dzygminne, powiatowe i awans
do 30 - tki najlepszych dru!yn w Wielkopolsce w turnieju
Coca - Cola Cup zdobyli: Micha Bach, Przemek
Perskawiec, Robert KaCmierczak, Mateusz B aszczyk,
Damian Jeziorski, Norbert Miko ajczyk, Maciek Pawlak,
Miko aj Trawnik, Bartek Filipiak i Mateusz Nowak.
Dla wszystkich zwyci zców gratulacje.
**********
ZESPÓB SZKÓB W TBOKINI WIELKIEJ
Mi%dzyszkolny przegl!d pie&ni religijnej

mgr Teresa Kobierska oraz katechetka mgr Urszula
Borwik. Celem przegl&du by o mi dzy innymi: poznanie
nowych warto5ciowych pie5ni, popularyzacja pie5ni
religijnych, promocja m odych wykonawców, integracja
uczniów z poszczególnych szkó . Do konkursu zg osi o
si
15 szkó z powiatu kaliskiego w czterech
kategoriach: do 9 lat, od 10-12lat, od 13-16lat, zespo y
wokalne.
Jury w sk adzie: przewodnicz&cy ks. dr Jerzy Adamczak
(dyrektor wydzia u katechetycznego), ks. dr Jacek
Paczkowski, ks mgr Marcin Za !ny, mgr Krzysztof
Dziedzic wy oni o nast puj&cych zwyci zców:
w kategorii do 9 lat:
I miejsce: Roksana Juszkiewicz ze Szko y Podstawowej
w Brzezinach
II miejsce: Dominik Niklas ze Szko y Podstawowej
w Opatówku
III miejsce: Joanna Pawlak ze Szko y Podstawowej
w Biernatkach
wyró!nienie: Katarzuyna Ba ch z Zespo u Szkó
w D bem
w kategorii 10 - 12 lat:
I miejsce: Adrianna Macke z Zespo u Szkó w T okini
Wielkiej
II miejsce: Julita Balcerzak ze Szko y Podstawowej
w Skarszewie
III miejsce: Dorota Tondowska ze Szko y Podstawowej
w Brzezinach
w kategorii 13 - 16 lat:
I miejsce: Olimpia Dubiel z Zespo u Szkó w T okini
Wielkiej
II miejsce: >uszczek Ewelina z Gimnazjum w Brzezinach
III miejsce: Anna Kaleta z Zespo u Szkó w Che mcach
III miejsce: Natzlia Miko ajczyk z Zespo u Szkó
w Rajsku
III miejsce: Daria Kucner z Zespo u Szkó nr 11
w Kaliszu
w kategorii zespo y:
I miejsce: zespó wokalny Zespo u Szkó w T okini
Wielkiej
II miejsce: zespó wokalny Gimnazjum w Brzezinach
III miejsce: zespó wokalny Discantus z Gimnazjum
w Liskowie
wyró!nienie: zespó wokalny Szko y Podstawowej
w Brzezinach
Przy ocenie jury zwraca o uwag na: dobór repertuaru
do wieku i mo!liwo5ci wykonawców, umiej tno5ci
wokalne, wyraz arystyczny i zaanga!owanie.
Dyrektor Zespo u Szkó w T okini Wielkiej wraz
z organizatorem dzi kuj& Wójtowi Gminy Opatówek
p. Sebastianowi Ward ckiemu za ufundowanie nagród
na V Mi dzyszkolny Przegl&d Pie5ni Religijnej T okinia
2008 a Radzie Rodziców za s odki pocz stunek.
Organizatorzy !ycz& wykonawcom dalszych sukcesów
a opiekunom owocnej pracy.
Urszula Borwik

Wzorem lat ubieg ych dn. 24.04 2008r.
w Zespole Szkó w T okini Wielkiej odby si
V Mi dzyszkolny Przegl&d Pie5ni Religijnej T okinia
2008 pod patronatem Wójta Gminy Opatówek
mgr Sebastiana Ward ckiego. Organizatorem przegl&du
by a dyrektor Zespo u Szkó w T okini Wielkiej
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Z kroniki samorz!du uczniowskiego
W
styczniu
przedstawiciele
samorz&du
uczniowskiego: Anita Wojtaszczyk, Katarzyna Jach,
Marcin
Janiak,
>ukasz
Pasternak
zostali
wolontariuszami Wielkiej Orkiestry Owi&tecznej Pomocy.
Z u5miechem na twarzy i puszkami w d oniach wyruszyli
na zbiórk pieni dzy w5ród nauczycieli, pracowników
i uczniów naszej szko y. W niedziel
w dniu
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Ogólnopolskiego XVI Fina u
mieszkaAców. Zebran& sum
przekazali w kaliskim sztabie
w Miejskim O5rodku Kultury
w Kaliszu.

kwestowali tak!e w5ród
opiekunowie samorz&du
WOOP mieszcz&cym si
przy ulicy Górno5l&skiej

Luty to miesi&c kojarz&cy si z mi o5ci&. Gdy
nadszed
dzieA 5wi tego Walentego samorz&d
uczniowski przygotowa apel po5wi cony zakochanym.
Uczniowie otrzymali zebrane wcze5niej walentynki.
Do &czono do nich muzyczne dedykacje oraz wiersze.
Wszyscy doskonale si bawili. Wszak ten dzieA jest
wyj&tkowy, bo walentynkowy !
Marzec rozpocz& si od zaplanowania Dnia
Kobiet. Przygotowano wybory miss i mistera szko y. Pod
czujnym
okiem
w adz
uczniowskich
Agnieszki
Wojtaszak, Ró!y Sobieraj które wspiera przedstawiciel
p ci przeciwnej >ukasz Pasternak przeprowadzono
weso e konkurencje. Jury z o!one z przedstawicieli
nauczycieli i uczniów wybra o miss - uczennic klasy
I gimnazjum Ewelin Suchorzewsk& oraz mistera -

Najm odsze
dzieci
zaprezentowa y
bajk
pt. "NiedCwiedC, nicpoA wielki draA czy!by wiosn
przespaM chcia ", która zach ca a wszystkich ludzi do
segregacji odpadów. Nast pnie starsze kole!anki
z klasy IV zaprezentowa y scenki dotycz&ce w a5ciwych
zachowaA ekologicznych, a zadaniem uczestników
zabawy by o udzielenie prawid owych odpowiedzi na
zadane pytania. W ten sposób wszyscy dowiedzieli5my
si , co to s& odpady suche i mokre, w jakich
opakowaniach powinni5my kupowaM napoje itp.

Ka!da grupa zmaga a si
tak!e z innymi
zadaniami, np.: uk adaniem has a ekologicznego oraz
uczestniczy a w zawodach sportowych. UwieAczeniem
zabawy by o zaprojektowanie stroju Pani Wiosny.
We wspólnej zabawie aktywnie uczestniczyli rodzice
naszych uczniów oraz zaproszeni go5cie: p. Tomasz
Marsza z Zak adu Utylizacji Odpadów "Orli Staw",
p. Bogumi a >aAduch z Urz du Gminy w Opatówku
i p. Krzysztof Dziedzic Sekretarz Gminy. Ka!dy rodzic
otrzyma ekologiczn& torb na zakupy.
Magdalena Galuba, Bogumi a Kwa&niewska
Szko a Podstawowa w Sierzchowie

Piotra Witkowskiego z klasy III gimnazjum. PóCniej
rozpocz a si akademia pod tytu em "ByM Kobiet&, byM
Kobiet&…", na któr& zaproszeni zostali przybyli go5cie,
nauczyciele oraz uczniowie.
Opiekunowie samorz!du uczniowskiego: Edyta Banasiak,
Agnieszka Madzia a, Marlena Pisarczyk, Rafa Mrozi;ski

**********
SZKOBA PODSTAWOWA W SIERZCHOWIE
Ekologiczna wiosna w Sierzchowie
W dniu 4 kwietnia 2008r. w Szkole Podstawowej
w Sierzchowie odby a si
uroczysto5M zwi&zana
z ekologiczny powitaniem wiosny.
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Konkurs recytatorski
Zapachnia o poezj&… Ju! po raz trzeci w Szkole
Podstawowej w Sierzchowie odby si gminny etap
Konkursu Recytatorskiego dla uczniów klas I - III.
Licznie przybyli uczniowie ze szkó w: Opatówku, T okinii
Wielkiej, Che mc, Cieni Drugiej, Rajska i Sierzchowa.
Dok adali
oni
wszelkich
staraA,
by
pi knie
zaprezentowaM si
przed komisj& oraz innymi
uczestnikami.
Komisja w sk ad której wesz y: pani metodyk Ma gorzata Kraszkiewicz - jako przewodnicz&ca,
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów
w Opatówku - pani Jadwiga Milu5ka - Stasiak
i polonistka Wies awa Giercarz, mia a nie lada trudne
zadanie, wy oniM najlepiej recytuj&cych uczniów.
Wszystkim
uczestnikom
kibicowali
opiekunowie
i rodzice.
Po burzliwych obradach zostali wy onieni laureaci,
w poszczególnych kategoriach:
Klasa I:
miejsce I - Szymon Mocny, SP w Sierzchowie,
miejsce II - Aleksandra SieroAska, SP w Opatówku,
miejsce III - Natalia Dreszer, SP w Che mcach.
Klasa II:
miejsce I - Micha Pawelec, SP w Sierzchowie,
miejsce II - Adrian BruC, SP w Opatówku,
miejsce III - Lucyna SzymaAska, SP w Rajsku.
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Klasa III:
miejsce I - Weronika Janiak, SP w Cieni Drugiej,
miejsce II - Bart omiej Bia ek, SP w Sierzchowie,
miejsce III - Natalia Antczak, SP w Rajsku.
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc, w poszczególnych
kategoriach, b d& reprezentowaM Gmin Opatówek
w konkursie na szczeblu powiatu, w miesi&cu maju.

Konkurs odby si pod patronatem Urz du Gminy
w Opatówku oraz Grupy Edukacyjnej MAC, dzi ki temu
ufundowane zosta y nagrody nie tylko dla laureatów
konkursu, ale równie! dla wszystkich uczestników.
S odki i zdrowy pocz stunek przygotowa a Rada
Rodziców Szko y Podstawowej w Sierzchowie.
Nad ca o5ci& czuwa a pani dyrektor - Alina >aAduch oraz
Bogumi a Kwa5niewska, która by a odpowiedzialna
za organizacj i przebieg konkursu na terenie szko y.
Alina Ba;duch, Bogumi a Kwa&niewska

Spotkanie z le&nikiem
25 kwietnia w Szkole Podstawowej w
Sierzchowie go5ci le5nik pan Tomasz Czerniak z
Nadle5nictwa Kalisz. Spotkanie mia o na celu,
kontynuowanie akcji "Ca a Polska czyta dzieciom".
Zgromadzonym uczniom pan le5nik przybli!y bajki o
zwierz tach. Tak ciekawy temat, wywo a w5ród dzieci
wymian wiadomo5ci i informacji na temat !ycia le5nych
zwierz&t.

OG OSZENIA
ZJAZD GMINNY PSL
W dniu 8.03.2008r odby si III Zjazd Gminnej Organizacji
Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opatówku. W zjeCdzie
udzia wzi li:
Pose na Sejm RP, Józef Racki
Starosta Kaliski, Krzysztof Nosal
Wójt Gminy Opatówek, Sebastian Ward cki
Radny Powiatu Kaliskiego, Józef Wanga
Radny Powiatu Kaliskiego, Marek Suchorski
Kierownik Biura Poselskiego, Marek Orkowski
Przedstawiciele Organizacji Spo ecznych z terenu Gminy
Opatówek
Zjazd by okazj& do podsumowania dzia alno5ci za minion&
pi cioletni& kadencj , udzielenia skwitowania poprzedniemu
Zarz&dowi oraz Komisji Rewizyjnej. Podczas Zjazdu wy oniono
nowy Zarz&d w nast puj&cym sk adzie:
Mieczys aw >uczak - Prezes
Eligiusz Wsz doby - Wiceprezes
Marian Wróblewski - Sekretarz
Mieczys aw Wanga - Cz onek
Antoni KopeM - Cz onek
Wy oniono tak!e 10 delegatów na III Powiatowy Zjazd
Polskiego Stronnictwa Ludowego, który odby si 19.04.2008 r.
w Brzezinach.
Mieczys aw Buczak
**********
Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie
informuje, !e w dniach od 10.05.2008r. do 20.05.2008r.
planowane jest przeprowadzenie wiosennej akcji wyk adania z
samolotów immunoprzyn t do zwalczania w5cieklizny u lisów
wolno !yj&cych na terenie województwa wielkopolskiego.
Prosimy o poinformowaniu o tym podleg e Wam jednostki
organizacyjne. Materia y informacyjne (plakaty) zostan&
rozprowadzone na terenie województwa przez Powiatowe
Inspektoraty Weterynarii woj. wielkopolskiego.
Dy5urny WCZK - Karol Wojciechowski
**********
W dniach od 10 do 20 maja w woj. wielkopolskim b dzie
prowadzona wiosenna akcja szczepienia lisów wolno!yj&cych.
Na terenie lasów, pól, pastwisk i nieu!ytków rolnych zrzucana
b dzie z samolotów szczepionka przeciw w5ciekliCnie.
Szczepionka umieszczona jest w kostkach koloru br&zowego o
wymiarach 3x3x1cm. Nie nale!y jej podnosiM, ani dotykaM.
Gdyby nast&pi o przypadkowe zetkni cie cz owieka ze
szczepionk&, szczególnie po kontakcie z otwart& ran&, oczami,
jam& ustn& - miejsca te nale!y gruntownie przemyM wod& z
myd em i zg osiM si do najbli!szej przychodni lekarskiej. W
przypadku kontaktu zwierz&t domowych ze szczepionk&,
nale!y zg osiM to w najbli!szej lecznicy dla zwierz&t. W okresie
3 tygodni po wy o!eniu szczepionki nie wolno wypuszczaM
psów luzem.
**********

Pan Czerniak doceni proekologiczne dzia ania
naszej szko y i pochwali du!y zasób wiedzy
przyrodniczej, jak& wykazuj& si uczniowie. Tradycyjnie,
spotkanie zakoAczy o si gor&cymi podzi kowaniami i
wspólnym zdj ciem do kroniki szkolnej.
Bogumi a Kwa&niewska

***************************************
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GnieCnieAska Agencja Rozwoju Gospodarczego (ul. Rynek
10/1, 62-200 Gniezno) informuje, !e istnieje mo!liwo5M
zorganizowania szkolenia dla przedsi biorców. Zagadnienia
jakie mog yby byM poruszane to:
ogólne informacje o mo!liwo5ci ubiegania si o 5rodki
finansowe na rozwój przedsi biorstwa
zasady ubiegania si o wsparcie przez przedsi biorców
na lata 2008-2013
wsparcie dla mikroprzedsi biorstw zatrudniaj&cych do 10
os. na terenach wiejskich i miejskich
wsparcie dla ma ych i 5rednich przedsi biorstw
zatrudniaj&cych do 250 os.
wsparcie na przedsi wzi cia innowacyjne
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-

wsparcie dla przedsi biorców w zakresie produkcji rolnej i
le5nej.
Szkolenie potrwa ok. 2,5 godz. Koszt szkolenia 50 z netto.
Wszyscy
uczestnicy
szkolenia
otrzymaj&
materia y
szkoleniowe.
**********

Od dnia 1 stycznia 2008r. PaAstwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepe nosprawnych refunduje sk adki na ubezpieczenia
spo eczne niepe nosprawnym rolnikom oraz rolnikom
zobowi&zanym do op acania sk adek z niepe nosprawnych
domowników. Warunki, jakie nale!y spe niM s& nast puj&ce:
podleganie ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w
rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu spo ecznym
rolników (posiadanie decyzji KRUS)
posiadanie orzeczenia o niepe nosprawno5ci albo stopniu
niepe nosprawno5ci lub orzeczenia traktowanego na równi
z tym orzeczeniem, bez wzgl du na posiadany stopieA
niepe nosprawno5ci
terminowe op acanie sk adek na ubezpieczenia spo eczne
w ca o5ci - naliczanie i op acanie sk adek na
ubezpieczenia spo eczne rolników dokonywane jest
zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu spo ecznym
rolników.
Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie siebie lub
niepe nosprawnego domownika. Rejestracja jest prowadzona
od 2 stycznia br. przez Biuro PaAstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych, Al. Jana Paw a II 13,
00-828 Warszawa, na podstawie zg oszeA dokonanych za
po5rednictwem
poczty
b&dC
zg oszeA
osobistych.
Szczegó owe informacje na temat rejestracji oraz sk adania
dokumentów mo!na uzyskaM na stronach internetowych
Funduszu (www.pfron.org.pl w zak adce SOD) lub
telefonicznie pod numerem bezp atnej infolinii 0-801-233-554.
**********
Zmiana numerów telefonów do Gminnego O&rodka
Pomocy Spo ecznej w Opatówku
Informujemy, !e Gminny O5rodek Pomocy Spo ecznej posiada
odr bne, bezpo5rednie numery telefonów: (0-62) 76-18-425,
(0-62) 76-18-143, faks: (0-62) 76-18-236. Oprócz tego nadal
istnieje mo!liwo5M &czenia rozmów do GOPS-u poprzez
central telefoniczn& urz du: (0-62) 76-18-080, (0-62) 76-18179, (0-62) 76-18-454, (0-62) 76-18-453.
**********
Firma GF - Gra!yna Faworska w Opatówku, Plac Wolno5ci 10
informuje, !e wychodz&c naprzeciw naszym Klientom, w
Punkcie LOTTO mo!na op aciM rachunki m.in. ZUS, KRUS,
US, telefony stacjonarne i komórkowe, energi , gaz, czynsz
oraz inne zobowi&zania finansowe. Pobieramy niskie prowizje.
Ponadto mo!na zawrzeM 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.
**********
Zapraszamy do nowo otwartego punktu op at znajduj&cego si
w Hurtowni IVO PLAST przy ul. DziubiAskiego 1A.
Przyjmujemy op aty za: wod , energi , gaz, telefony, czynsze,
raty itp. Prowizja tylko 1,50 od ka!dej wp aty.
**********
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Salon Meblowy "Sosnowy Styl" mieszcz&cy si w Kaliszu
przy ul. Lipowej 6 oferuje meble kuchenne, pokojowe,
wypoczynkowe, sypialnie, ó!ka, materace, bardzo tanie sto y i
krzes a oraz elementy dekoracyjne (obrazy, repliki broni). Tel.
(0-62) 76-77-275. Zapraszamy od poniedzia ku do pi&tku w
00
00
00
00
godz. od 10 do 18 oraz w soboty od 10 do 14 .
**********
PHUP "ASO" z siedzib& w T okini Ko5cielnej, ul. Ko5cielna 42
zaprasza na zakupy do swoich placówek: Stacja Paliw,
Hurtownia Olejów, Sklep Ogrodniczy, a tak!e do swoich
sklepów motoryzacyjnych: Kalisz, ul. Wroc awska 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, 5rodki ochrony ro5lin i wiele innych
artyku ów. Zapewniamy szeroki asortyment, gwarancj jako5ci,
konkurencyjne ceny, dowóz do klienta!. Tel. (0-62) 761-44-20.
Zapraszamy!
**********
O5rodek Szkolenia Kierowców "TechmaAski":
szkolenia na prawo jazdy kat. "B"
jazdy doszkalaj&ce
plac manewrowy identyczny z egzaminacyjnym
sale wyk adowe wyposa!one z niezb dne pomoce
dydaktyczne
szkolenie praktyczne odbywa si samochodem Fiat Punto
II i Reanult Clio III
raty
62-860 Opatówek, ul. >ódzka 40, tel. 509-517-677, (0-62) 7618-450.
**********
Mechanika pojazdowa, kompleksowa mechanika samochodów
osobowych i dostawczych, blacharstwo, lakiernictwo, sprzeda!
cz 5ci i akcesoriów do samochodów osobowych, ci !arowych,
ci&gników i maszyn rolniczych. Sierzchów nr 10, tel. 784-991915 oraz 692-554-262.
**********
Pranie tapicerki i dywanów. Atrakcyjne ceny. Mo!liwo5M
wystawienia faktury VAT. Sierzchów nr 10, tel. 784-991-915
oraz 692-554-262.
**********
Us ugi asenizacyjne. Tel. 696-432-448.
**********
Us ugi remontowe i wykoAczeniowe. Tel. 501-167-376.
**********
Nie pozwól zgin&M wspomnieniom, przegraj swoje kasety video
na p yty DVD. Opatówek, Pl. Wolno5ci, punkt totolotka.
**********
OSP Kobierno s u!y sal& do wynaj cia na okoliczno5ciowe
imprezy: komunie, osiemnastki, urodziny, imieniny itp. Tel. (062) 76-93-120.
**********
KAL-TECH Kowalstwo Metaloplastyka oferuje: kute bramy,
ogrodzenia, balustrady wewn trzne i zewn trzne, meble
ogrodowe, elementy wystroju domu i ogrodu. Pomoc w
doborze wzoru i wycena w domu klienta gratis! Kontakt: KALTECH Karol Matuszak. S oneczna 2, 62-860 Opatówek, tel.
669-532-639.
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Korepetycje, chemia, gimnazjum i liceum. Tel. 506-089-625
**********
Doskonalenie umiej tno5ci czytania tekstów ze zrozumieniem,
wyszukiwania informacji w tek5cie, 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 ).
**********
Sprzedam samochód marki Polonez Caro 1600 rok prod.
1995. Data pierwszej rejestracji - listopad 1995 r., przebieg
120 tys. km. Jeden w a5ciciel, gara!owany, dobrze utrzymany,
bezwypadkowy, nowe opony, akumulator, silnik od pocz&tku
na oleju pó syntetycznym "mobil". Na bie!&co serwisowany.
Dodatkowo baga!nik i ko o. Cena do uzgodnienia. Tel. 506102-553.
**********

Spó dzielnia Kó ek Rolniczych w Opatówku, ul. Ogrodowa 71
(w likwidacji) sprzeda budynek administracyjno-biurowy
z mo!liwo5ci& adaptacji na mieszkania. Bli!sze informacje
w biurze spó dzielni lub telefonicznie pod nr (0-62) 76-18-665,
508-271-060.
**********
Przyjm
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.
**********
Kupi mieszkanie w asno5ciowe 1 lub 2 pokoje z kuchni&
w Opatówku (parter, I lub II pi tro). Tel. 663-679-328.
**********
Potrzebuj ziemi i gruz na ul. Ko5ciuszki 27A. Tel. 509-688889.
**********

Sprzedam ci&gnik C-360, rocznik 1982. Tel. 696-971-947.

W dniu 19 marca 2008r. zgubi am na Pl. Wolno5ci w Opatówku
w pobli!u Urz du Gminy okulary w czarnym etui. Uczciwego
znalazc prosz o kontakt pod nr tel. (0-62) 76-14-151 lub
609-530-824.

**********
Sprzedam [uka. Tel. 607-566-629.
**********
00

Sprzedam siano &kowe. Tel. (0-62) 76-12-406, po godz. 20 .

**********

**********

Zagin& pies szczeniak (br&zowy). Nagroda dla znalazcy psa.
Tel. 607-567-685.

Sprzedam s om !ytni& w balotach oraz !erdzie akacjowe. Tel.
00
(0-62) 76-19-725, po godz. 21 .

**********

**********
Sprzedam j czmieA jary. Tel. (0-62) 76-18-308
**********
Sprzedam sadzonki pomidorów 1000 sztuk. Tel. 501-464-152
**********
Sprzedam krow oraz s om !ytnia w balotach. Tel. (0-62) 7600
19-725, po godz. 21 .
**********
Sprzedam tanio meble kuchenne i piec gazowy oraz
wypoczynek. Tel. 667-275-102.
**********
Sprzedam metalow& konstrukcj folii, niedrogo. Tel. 662-711859.
**********
Sprzedam konstrukcje tuneli foliowych i zbiornik na wod
5300L o wym.: d 3,30 x szer. 1,30 x g .1m.
**********
Sprzedam skuter na akumulatory. Stefan Melka, ul. >ódzka
48a. Tel. (0-62) 76-18-101.
**********
Zatrudni do pracy przy obs udze maszyn stolarskich. Tel.
515-105-522.
**********

Punkt Charytatywny przy Parafii NSPJ w Opatówku pragnie
serdecznie podzi kowaM pp. M.M. Wróblewskim, p. W.
Rutkowskiemu, p. Mariannie Chojnackiej, PPH Suark-Pak za
przekazanie
reklamówek
do
paczek;
anonimowym
ofiarodawcom i tym, którzy z o!yli ofiar pieni !n& do puszki w
ko5ciele. Dzi kujemy osobom, które zakupi y 5wiece
wielkanocne,
z
których
dochód
przeznaczono
na
najpotrzebniejsze produkty do paczek.
Od paru ju! lat, przed Owi tami Wielkanocnymi dla osób
doros ych, najbardziej potrzebuj&cych - prócz paczek
!ywno5ciowych zakupujemy proszek do prania oraz myd o
toaletowe. Obdarowali5my nimi 60 osób, tyle samo dzieci
otrzyma o paczki ze s odyczami. Dzi kujemy za dar Waszych
serc.
Marianna Kocemba
**********
Serdeczne podzi kowania Ksi !om z parafii Opatówek,
Wójtowi Gminy, Wspó pracownikom z Urz du Gminy, Chórowi,
Znajomym, S&siadom i wszystkim tym, którzy zamówili msze
5wi te, z o!yli kwiaty i uczestniczyli w ostatniej drodze
J.P. STANISBAWA WOJTASZKA
sk ada córka z rodzin&
*******************************************
Urz&d Gminy w Opatówku,
Pl. Wolno5ci 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 3 (565) / 2008 / 1300 egz.
Opracowanie i sk ad: H. Lutos awska, >. Kruk
Korekta: K. Dziedzic
*******************************************
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