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XXV SESJA RADY GMINY
19 listopada odby a si kolejna XXV sesja Rady
Gminy Opatówek, na której radni podj li wa ne uchwa y,
w tym uchwa y oko o bud etowe, czyli takie, które maj#
wp yw na kszta t bud etu na 2009 rok:

-

-

-

-
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uchwa a w sprawie okre(lenia stawek podatku od
nieruchomo(ci na 2009 rok (obecne stawki ulegaj#
zmianie o wska+nik waloryzacji wskazany przez
ministerstwo finansów w wysoko(ci 4,2%);
uchwa a w sprawie okre(lenia rocznych stawek
podatku od (rodków transportowych na 2009 rok
(obecne stawki ulegaj# zmianie o wspó czynnik
podany przez ministerstwo finansów w wysoko(ci
4,2% w stosunku do roku 2008);
uchwa a w sprawie obni enia (redniej ceny skupu
yta stanowi#cej podstaw
obliczenia podatku
rolnego na 2009 rok (do obliczania tego podatku
stosuje si cen 1q yta og oszon# komunikatem
Prezesa GUS; uchwa # Rady Gminy podstawa
obliczenia podatku zosta a obni ona z kwoty
55,80 z /1q do kwoty 45,00 z /1q yta);
uchwa a w sprawie zwolnienia z obowi#zku
wniesienia op aty za wpis do ewidencji dzia alno(ci
gospodarczej
(zwolnienie
dotyczy
osób
bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym
Urz dzie Pracy w Kaliszu, które w roku 2009
i w latach nast pnych rozpoczn# dzia alno(9
gospodarcz#);
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-

uchwa a
w
sprawie
ustalenia
najni szego
wynagrodzenia zasadniczego w I kat. zaszeregowania oraz ustalenia warto(ci 1 punktu w z otych
dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych (od dnia 1 stycznia 2009r. miesi czna
stawka najni szego wynagrodzenia zasadniczego
w I kategorii zaszeregowania wynosi 849 z , warto(9
1 punktu - 4,80 z );
- informacja o podatku le(nym na 2009 rok.
Ponadto radni, uchwa # wyrazili zgod na:
- wynajem dotychczasowemu najemcy placu u ytkowego w trybie bezprzetargowym
- dokonanie zmian bud etu i w bud ecie gminy
Opatówek na 2008 rok. Zmiany dotycz# przeniesie@
zaoszcz dzonych wydatków na rzecz pokrycia
zwi kszonych kosztów no(ników energii, których
znaczny wzrost odnotowano w tym roku. Ponadto
dokonano przeniesie@ wydatków w ramach dzia ów
i paragrafów na wnioski kierowników poszczególnych
jednostek. Po zmianach plan wydatków bud etu gminy na 2008 rok wynosi 25.019.795 z , plan dochodów
bud etu gminy na 2008 rok wynosi 25.413.155 z .
Podczas sesji przedstawiona zosta a sytuacja dotycz#ca
pomocy dla rolników, którzy ponie(li straty w uprawach
w zwi#zku z tegoroczn# susz#.
Realizacja pomocy w formie zasi ku celowego na
z agodzenie szkód spowodowanych przez susz
w 2008 r.
Wnioski z o one w Gminnym O(rodku Pomocy
Spo ecznej przez rodziny rolników - 453.
Wnioski pozytywnie rozpatrzone - 332, w tym:
- przyznana pomoc w formie zasi ku celowego w kwocie 1000 z (dot. rodzin rolniczych prowadz#cych
gospodarstwa rolne o pow. powy ej 5ha) - 271 rodzin
- przyznana pomoc w formie zasi ku celowego
w kwocie 500 z (dot. rodzin rolniczych prowadz#cych
gospodarstwa rolne o powierzchni do 5ha) - 40 rodzin
- przyznana pomoc w formie zasi ku celowego
w kwotach ni szych - 21 rodzin
Bredni# wysoko(9 szkód w danym gospodarstwie
rolnym ustalono na podstawie protoko ów oszacowania
szkód sporz#dzonych przez komisj powo an# przez
Wojewod . 121 wniosków rozpatrzono negatywnie.
W sumie w ramach tej pomocy, w formie zasi ków,
wyp acono rodzinom rolniczym kwot 302.555,66 z .
Do Urz du Gminy 536 w a(cicieli gospodarstw rolnych
z o y o wnioski o oszacowanie strat. Powo ana w tym
celu komisja stwierdzi a, e dotkni tych kl sk# suszy
zosta o 4.086,21 hektarów. 288 rolników zg osi o ch 9
skorzystania z kredytu suszowego. Do dnia 11 grudnia
60 gospodarstw wyst#pi o o wydanie opinii Wojewody
Wielkopolskiego w celu zaci#gni cia takiego kredytu ze
specjalnie uruchomionej linii kredytowej.

ziemniak sta si tego wieczoru podstaw# wielu potraw,
artów, piosenek, konkursów - jednym s owem
wy(mienitej zabawy, na któr# 15 listopada przyby o 150
go(ci.
Go(ci powita Wójt Gminy Sebastian Ward cki,
a na dobry pocz#tek o "pyrlandii" na ludowo za(piewa y
panie z zespo u (piewaczego "Opatowianie". W trakcie
ca ej zabawy muzyczn# opraw zapewni a zaprzyja+niona kapela ludowa "Tkacze" z Moszczenicy, a salwy
(miechu wzbudzi wyst p kabaretu Tolka Ga #zki.

Wy(mienita
zabawa
przerywana
by a
konkursami, podczas których m.in. Wójt Gminy
i Starosta Kaliski Krzystof Nosal sprawdzili swoje
umiej tno(ci w szatkowaniu kapusty, pary wykona y
taniec z ziemniakiem, wybrano królow# i króla Pyrlandii.

Tre(9 wszystkich uchwa podj tych podczas XXV sesji
Rady Gminy jest dost pna na tablicy og osze@
w urz dzie gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej pod adresem: www.bip.opatowek.pl
***************************************

PYRCZOK - WI TO ZIEMNIAKA
Pod patronatem Wójta Gminy, kolejny raz
Gminny O(rodek Kultury w Opatówku zorganizowa
tradycyjnego Pyrczoka, czyli (wi to ziemniaka. Pospolity

Wiadomo ci Gminne
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Nagrody by y ca kowitym zaskoczeniem, np. ekspres do
kawy, którym okaza si zestaw: gazeta "Express"
z paczk# kawy. Oprócz nagród w konkursach by a
loteria fantowa, w której ka dy los nagrodzony by
upominkiem.
Na sto ach znalaz y si potrawy przygotowane
przez Panie z Ko a Gospody@ Wiejskich i wszystkie
nawi#zywa y do warzyw i, oczywi(cie do bohatera
wieczoru: ziemniaka. By a wi c tradycyjna zupa
kartoflanka, kopytka, kluski (l#skie, kapusta zaprawiana
ziemniakami, kapusta z fasolk#, pasztet z selera, rolada
z ziemniaków na waflu, m oda kapusta z boczkiem.
Organizatorzy serdecznie dzi kuj# paniom:
D. G owinkowskiej, K. Tomaszewskiej, A. Gaderze,
J. Jankiewicz za pomoc w przygotowaniu potraw oraz
panom: J. Mancewiczowi, M. Cie(lakowi, J. Pogorzelcowi, P. Burkowi za nag o(nienie sali.
Ponadto serdecznie dzi kuj# tegorocznym sponsorom,
bez których ofiarno(ci ten wieczór nie by by tak bogaty:
"NESTLE" Polska Kalisz
PZU Inspektorat w Kaliszu
pp. Ewa i Henryk Suchorzewscy z Kalisza
p. Miros aw Wojdziak z Kalisza
Firma "CEKO" p. Jaros awa Cie(laka z Goliszewa
pp. Jadwiga i Henryk Menclowie z Opatówka
pp. Janina i Mieczys aw Wangowie z N dzerzewa
pp. Henryka i Romuald Drobnikowie z Opatówka
p. A. Zimny z Cieni Trzeciej
Bank Spó dzielczy Ziemi Kaliskiej
PHU ASO z T okini Ko(cielnej
pp. Dorota i Pawe Naszy@scy z Opatówka
pp. Krystyna i Grzegorz Olczakowie z Opatówka
p. Wies aw Rutkowski z Opatówka
p. Jaros aw K ysz z Cieni Drugiej
p. Pawe Jarczewski z Opatówka
pp. Bo ena i Eugeniusz Wojtaszkowie z Micha owa
Drugiego
p. Janina Jankiewicz z Opatówka
pp. Rozalia i Sylwester Ludwiczakowie z Micha owa
Trzeciego
Ko o Gospody@ Wiejskich w Opatówku
Ko o Gospody@ Wiejskich z Kuczowoli
***************************************

TURNIEJ W PI CE SIATKOWEJ
W dniach 22 i 23 listopada odby si w Hali
Sportowej im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku

II Turniej Ziemi Kaliskiej w Gimnazjalnej Pi ce Siatkowej
Dziewcz#t pod has em "Trzymaj form ". Organizatorem
tych turniejów jest Stowarzyszenie Kalisz XXI, przy
Starostwa
Powiatowego
w
Kaliszu
wsparciu
i Urz du Gminy w Opatówku, a honorowy patronat
w tym roku obj# G ówny Inspektor Sanitarny, Andrzej
Wojty a.

Pierwszego dnia, 12 dru yn, w trzech grupach
eliminacyjnych, walczy o o awans do niedzielnych
rozgrywek fina owych. Natomiast w niedziel zmierzy y
si ze sob# - w systemie "ka dy z ka dym" - trzy
zwyci skie dru yny z eliminacji grupowych z poprzedniego dnia. Zwyci y y dziewcz ta z Woli Droszewskiej
pokonuj#c dru yn z gimnazjum w D bem z wynikiem
2:0 (25:12 i 25:14). Trzecie miejsce w turnieju zaj a,
tym samym zdobywaj#c br#zowy medal, reprezentacja
dziewcz#t z gimnazjum w Ko+minku.
Wszystkie uczestnicz#ce w turnieju dru yny
zosta y obdarowane medalami i upominkami, a zwyci zcy otrzymali z ote, srebrne i br#zowe medale oraz
nagrody rzeczowe.
Poni ej zamieszczamy skrót z tabeli wyników:
Grupa A:
1. Ko+minek - zwyci zca grupy
2. Zbiersk
3. Korzeniew
4. Godziesze
Grupa B:
1. Blizanów
2. Wola Droszewska - zwyci zca grupy
3. Stawiszyn
4. Iwanowice
Grupa C:
1. Opatówek
2. D be - zwyci zca grupy
3. Brzeziny
4. Janków
Ko@cowa klasyfikacja turnieju:
I miejsce - Gimnazjum Wola Droszewska
II miejsce - Gimnazjum D be
III miejsce - Gimnazjum Ko+minek
IV-VI miejsce - Gimnazjum: Godziesze, Blizanów,
Opatówek
VII-IX miejsce - Gimnazjum: Korzeniew, Brzeziny,
Stawiszyn
X-XII miejsce - Gimnazjum: Iwanowice, Janków, Zbiersk
***************************************
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TURNIEJ W PI CE NO NEJ
HALOWEJ
IV Ogólnopolski Turniej Halowy o Puchar Stowarzyszenia "Fanatycy Widzewa" odby si 13 grudnia w Hali
Sportowej im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku.
W turnieju, który wspó organizuj# kibice Widzewa
z Opatówka oraz Urz#d Gminy w Opatówku, rywalizowali juniorzy starsi z dru yn: KS Opatówek, Widzew II
Qód+, PTC Pabianice, Widzew I Qód+, KKS 1925 Kalisz,
Pelikan Qowicz. Po pierwszej serii spotka@ rozegrane
zosta y mecze rozstrzygaj#ce o kolejno(ci i zaj tych
kolejnych miejscach:
- mecz o V miejsce: Widzew I Qód+ - PTC Pabianice
4:3
- mecz o III miejsce: KKS 1925 Kalisz - KS Opatówek
2:5
- mecz o I miejsce: Widzew II Qód+ - Pelikan Qowicz
3:4
Ko@cowa kolejno(9 rozgrywek: 1. Pelikan Qowicz,
2. Widzew II Qód+, 3. KS Opatówek, 4. KKS 1925 Kalisz,
5. Widzew I Qód+, 6. PTC Pabianice.
Najlepszym zawodnikiem, wybranym przez pi karzy
Widzewa, zosta Tomasz Kowalski (KKS 1925 Kalisz),
najlepszy bramkarz to Marcin Kurak (Widzew II Qód+),
a królem strzelców zosta Dawid Sut (Pelikan Qowicz).
Rozgrywkom m odych pi karzy przygl#dali si
liczni kibice, a tak e Starosta Kaliski Krzysztof Nosal,
Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki oraz Prezes
Zarz#du Jutrzenka SA Jan Kola@ski.
Dzi ki hojno(ci organizatorów i sponsorów
kibice Widzewa mogli rozda9 w(ród m odzie y na
trybunach 170 toreb z upominkami.
**************************************

BIE

CE INWESTYCJE W GMINIE

Poprawa bezpiecze!stwa na przeje#dzie kolejowym
w Szulcu

5 listopada, po kolejnej interwencji, na wniosek
Urz du Gminy w Opatówku, PKP SA Zak ad Linii
Kolejowych w Ostrowie Wlkp. zwo a y komisj w celu
oceny mo liwo(ci przekwalifikowania do kat "C" oraz
oceny bezpiecze@stwa przejazdu kolejowego kat. "D"
po o onego w miejscowo(ci Szulec. W sk ad komisji
weszli m.in.: przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
w Kaliszu m . asp. Przemys aw Czarnecki, Sekretarz
Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, przedstawiciele
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zak adu PKP w Ostrowie Wlkp., przedstawiciel
posterunku policji w Opatówku oraz przedstawiciel
zarz#dcy w/w drogi. W wizji lokalnej uczestniczyli tak e
mieszka@cy Szulca i pobliskich miejscowo(ci, rodziny
osób, które w ubieg ych latach uleg y wypadkom na tym
przeje+dzie. W trakcie wizji ustalono:
- Zgodnie z ocen# przedstawicieli PKP, przejazd
kolejowy jest prawid owo zabezpieczony i oznakowany; wnioskowane wykonanie zapór kolejowych
z sygnalizacj# nie jest mo liwe ani przewidywane do
wykonania (szacunkowy koszt ok. 1 mln z ).
- Gmina Opatówek, widz#c konieczno(9 poprawy
bezpiecze@stwa przejazdu, postanowi a zamieni9
istniej#ce
oznakowanie
pionowe
na
nowe
oznakowanie o podwy szonym stopniu widoczno(ci,
jak równie doda9 dodatkowe oznakowanie poziome
w postaci pasów odblaskowych lub tzw. "tarki".
Ponadto zawnioskowano do PKP o o(wietlenie
przejazdu poprzez wykonanie minimum dwóch lamp
(szacunkowy koszt ok. 10 tys. z ).
- Policja,
oceniaj#c
istniej#ce
zabezpieczenie,
pozytywnie
zaopiniowa a
wszystkie
powy ej
zaproponowane formy zwi kszenia widoczno(ci
i poprawy bezpiecze@stwa przejazdu.
W chwili obecnej Gmina Opatówek zako@czy a prace
zwi#zane z za o eniem nowych oznacze@ pionowych
i poziomych. Kolejnym etapem poprawy bezpiecze@stwa
powinno by9 wykonanie o(wietlenia przejazdu (min. 2-3
lampy). Stosowny wniosek zosta z o ony do Zarz#du
PKP S.A. Na wiosn zaplanowano nowe pomiary
nat enia ruchu w tym miejscu.
Nowy samochód dla potrzeb gospodarki komunalnej
Kilka ju lat przymierzano si do zakupu
samochodu na potrzeby gospodarki komunalnej
i wodno(ciekowej. By o to konieczne ze wzgl dów
przede wszystkim ekonomicznych. Stary, wys u ony
samochód to niemal 30-letni UAZ 169B, który sta si
nieekonomiczny ze wzgl du na du # awaryjno(9,
znaczne koszty napraw (kilka tysi cy z otych rocznie)
oraz wysokie zu ycie paliwa, (rednio 18 litrów benzyny
na 100 km. W tym roku uda o si zrealizowa9 zakup
u ywanego samochodu - Opla Combo z 2004 roku
z silnikiem diesla, co przyniesie kolejne oszcz dno(ci.
Z zaplanowanych w bud ecie na ten cel 50 tys. z wydatkowano tylko 25 tys. z (zakup, ubezpieczenie, rejestracja).
Obecnie szukamy konesera, mi o(nika starych,
terenowych samochodów, który zainteresowany by by
kupnem wys u onego UAZ-a.
Dodatkowe 'rodki na drogi w gminie Opatówek
W tym roku kontynuowane s# remonty dróg
w ramach programu budowy dróg dojazdowych do pól
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Gmina
Opatówek uzyska a kolejne dofinansowanie na ten cel
z Urz du Marsza kowskiego w kwotach 25.000 z oraz
40.000 z otych ( #cznie w tym roku gmina pozyska a
z FOGR blisko 330.000 z ).
Dodatkowe 'rodki na wyposa)enie sali sportowej
w Che mcach
Na wniosek Ministertwa Edukacji Narodowej
oraz Gminy Opatówek Ministerstwo Finansów przyzna o
dodatkowe pieni#dze z przeznaczeniem na refundacj
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zakupu wyposa enia w sprz t i pomoce sali sportowej
w Che mcach. Brodki w kwocie 50 tys. z otych zosta y
przekazane jako zwi kszenie subwencji o(wiatowej
ramach
programu
na
wyposa enie
nowo
w
wybudowanych obiektów szkó i placówek o(wiatowych.
Modernizacja o'wietlenia ulicznego
O(wietlenie uliczne i drogowe stanowi wa ny
element infrastruktury drogowej przyczyniaj#c si do
bezpiecze@stwa poruszaj#cych si po drogach, zarówno
pieszych, jak i zmotoryzowanych.
Maj#c to na wzgl dzie samorz#d gminy w ostatnim
kwartale wykona nast puj#ce prace:
- przy finansowym udziale mieszka@ców wsi
N dzerzew, zrealizowa
rozbudow
instalacji
o(wietleniowej polegaj#c# na ustawieniu nowych
s upów oraz podwieszeniu 4 sztuk nowych opraw.
- prace modernizacyjne o(wietlenia ulicznego,
polegaj#ce na wymianie starych opraw na nowe,
energooszcz dne m.in. we wsi Cienia Pierwsza oraz
na ulicach: Ogrodowa, Poniatowskiego, Dzia kowa
w Opatówku.
W najbli szym czasie prace modernizacyjne oraz
rozbudowa istniej#cego o(wietlenia b d# sukcesywnie
kontynuowane.
"Orlik 2012" zako!czony !

czeniem gospodarczym oraz pomieszczeniem
dla trenera;
4. o(wietlenie boisk;
5. ogrodzenie terenu o wys. 4m oraz za bramkami
ogrodzenie podwy szone;
6. przy #cze wodne, kanalizacyjne i energetyczne;

Ostateczny odbiór inwestycji odby si dnia
4 grudnia br. Koszt budowy zamkn# si kwot#
1.214.228,19 z , w tym dofinansowanie z bud etu
pa@stwa 333.000 z oraz z bud etu samorz#du
wojewódzkiego 333.000 z .
**************************************

LIKWIDACJA GOSPODARSTWA
POMOCNICZEGO PRZY UG

Dobieg a ko@ca inwestycja rozpocz ta w ramach
rz#dowego programu "Moje boisko - Orlik 2012".
Przedsi wzi cie to zosta o sfinansowane ze (rodków
w asnych bud etu gminy oraz ze (rodków - w równej
cz (ci - od Marsza ka Województwa Wielkopolskiego
i Ministerstwa Sportu i Turystyki w #cznej kwocie
666.000 z .
W ramach tego zadania wykonano:
1. boisko do pi ki no nej o wym. 40m x 62m
2
o powierzchni ca kowitej 1860m z nawierzchni#
z trawy syntetycznej wype nionej warstw#
z piasku kwarcowego i granulatu gumowego;
wyposa one w dwie bramki;
2. boisko wielofunkcyjne o wym.19,10m x 32,10m
z
nawierzchni
syntetycznej
wyposa one
w stojaki oraz tablice z obr czami do pi ki
koszykowej, a tak e s upki z naci#gami do
siatkówki i tenisa ziemnego;
3. budynki zaplecza sanitarno-szatniowego wraz
z pomieszczeniami magazynowymi, pomiesz-
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Dobiega ko@ca proces likwidacji Gospodarstwa
Pomocniczego przy Urz dzie Gminy w Opatówku.
Czynno(ci likwidacyjne rozpocz to 1 czerwca 2008 roku
na podstawie Zarz#dzenia Wójta Gminy Opatówek
z dnia 30 maja 2008 r. i obejmuj# one:
- sporz#dzenie bilansu otwarcia likwidacji i planu
finansowego likwidacji
- sporz#dzenie harmonogramu likwidacji
- zawiadomienie banku obs uguj#cego dzia alno(9
Gospodarstwa o otwarciu likwidacji
- zawiadomienie kontrahentów Gospodarstwa Pomocniczego jego o likwidacji
- sporz#dzenie sprawozdania finansowego
- przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów
- przekazanie spraw zako@czonych do Archiwum
zak adowego Urz du Gminy w Opatówku, a spraw
niezako@czonych odpowiednim komórkom organizacyjnym Urz du Gminy w Opatówku
- rozwi#zanie stosunków pracy z pracownikami
Gospodarstwa
- przygotowanie sprawozdania ko@cowego z likwidacji
i bilansu zamkni cia likwidacji
- dokonanie niezb dnych czynno(ci urz dowych
zwi#zanych z zako@czeniem dzia alno(ci Gospodarstwa, w szczególno(ci podj cia czynno(ci
wymaganych do wyrejestrowania Gospodarstwa
z Krajowego Rejestru Urz dowego Podmiotów
Gospodarki Narodowej - REGON, ewidencji i identyfikacji podatników i p atników - NIP, rejestru p atników sk adek z Zak adu Ubezpiecze@ Spo ecznych
- wykonanie innych niezb dnych czynno(ci zwi#zanych z likwidacj# Gospodarstwa.
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sk adniki maj#tkowe b d#ce w u ytkowaniu
Gospodarstwa staj# si sk adnikami maj#tkowymi
Gminy Opatówek
- nale no(ci i zobowi#zania Gospodarstwa wg stanu
na dzie@ 30 wrze(nia 2008 r. staj# si nale no(ciami
i zobowi#zaniami Gminy Opatówek.
Jednog o(n# pozytywn# opini w sprawie likwidacji
Gospodarstwa Pomocniczego wyrazili równie Radni
Gminy Opatówek. O rozpocz ciu procesu zawa y y
przede wszystkim wzgl dy organizacyjne i ekonomiczne. Szacuje si , e najbli sze lata przynios#
oszcz dno(ci z tego tytu u w wysoko(ci kilkudziesi ciu
tysi cy z otych. Cz (9 pracowników Gospodarstwa
zosta a zatrudniona w Urz dzie Gminy, gdzie do zakresu ich zada@ nale # prace porz#dkowe, remontowe,
naprawcze (dotycz#ce m.in. bie #cego utrzymania,
od(nie ania dróg), prace porz#dkowe na placach,
skwerach, chodnikach, utrzymanie zieleni - koszenie,
nasadzenia, prace remontowe w budynkach jednostek
organizacyjnych, budynkach komunalnych, wsparcie
przy organizacji uroczysto(ci gminnych, imprez
sportowych, kulturalnych, szkolnych i innych, których
organizatorem jest gmina Opatówek.

Mamy nadziej , e dzia ania podj te w projekcie
przynios# po #dany efekt na zmian postaw, aktywno(ci
i zwi kszenia motywacji do samodzielnych dzia a@ przy
wkraczaniu w doros e ycie.
Kierownik GOPS w Opatówku - Violetta Galant
Koordynator projektu - Sylwia Matczak

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

KOLACJA WIGILIJNA
DLA PODOPIECZNYCH GOPS

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

PROJEKT "DA! SZANS M ODYM"
00

Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk1
w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego
W okresie od 15.09.2008r. do 31.12.2008r.
Gminny O(rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku
realizuje projekt pn. "Da9 Szans M odym", na który
pozyska (rodki z Europejskiego Funduszu Spo ecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.
Projekt ma na celu zwi kszenie i wzmocnienie
aktywnych form integracji spo ecznej i umo liwienie
dost pu do nich osobom - szczególnie m odzie y
zagro onej niekorzystnym zjawiskom spo ecznym poprzez prac z pracownikami socjalnymi, psychologiem, pedagogiem, terapeut# i doradc# zawodowym.
W projekcie bierze udzia 5 beneficjentów - m odzie
w wieku 15 - 25 lat. Rekrutacji uczestników dokona
Kierownik GOPS w Opatówku przy wspó pracy
Koordynatora projektu uwzgl dniaj#c zasad równych
szans. Uczestnicy bior# aktywny udzia w zaj ciach
indywidualnych i grupowych:
- z psychologiem - po 16 godzin indywidualnych
konsultacji
- z terapeut# - po 12 godzin indywidualnych zaj 9
i 12 godzin zaj 9 grupowych
- z pedagogiem - po 8 godzin indywidualnych spotka@
- z doradc# zawodowym - po 8 godzin indywidualnych
spotka@ i 11 godzin grupowych spotka@.
Podczas zaj 9 w ramach w/w projektu uczestnicy
korzystaj# z organizowanego pocz stunku oraz
materia ów
promocyjnych.
Uczestnicy
otrzymaj#
za(wiadczenie o uczestnictwie w zaj ciach oraz profesjonalne wsparcie.

Wiadomo ci Gminne

W dniu 15.12.2008r. o godzinie 12
w Gminnym O(rodku Kultury w Opatówku odby a si
wspólna Kolacja Wigilijna dla podopiecznych Gminnego
O(rodka Pomocy Spo ecznej w Opatówku oraz dla
dzieci i ich rodziców ze Bwietlicy Brodowiskowej
"S oneczko" w Opatówku. Bo onarodzeniowe spotkanie
podyktowane zosta o tradycj# i (wi#tecznymi obyczajami
w polskich rodzinach.
Tradycyjne potrawy i op atek po(wi ci prefekt
parafii Opatówek ks. Rafa Kowalski, a na udekorowanych (wi#tecznie sto ach podano kompot z suszonych owoców, krokiety, kapust
z grochem, sos
grzybowy z kasz#, filet rybny sma ony, (led+ w oleju,
chleb, makie ki, ciasta (wi#teczne, mandarynki i cukierki
czekoladowe. Nie zabrak o równie wspólnego kol dowania wszystkich zebranych uczestników Kolacji
Wigilijnej.

Gospodarzem Kolacji Wigilijnej by p. Sebastian
Ward cki - Wójt Gminy Opatówek. Z podopiecznymi
i dzie9mi ze (wietlicy spotkali si samorz#dowcy gminy
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Opatówek - p. Krzysztof Dziedzic - Sekretarz Gminy
Opatówek, p. Stanis aw Ku( - Wiceprzewodnicz#cy
Rady Gminy Opatówek, p. Pawe B#kowski - Wiceprzewodnicz#cy Rady Gminy Opatówek, p. Halina
Sroczy@ska - przyjaciel (wietlicy.
Wspólne
spotkanie
u(wietni y
"Jase ka"
przygotowane przez dzieci i ich rodziców ze Bwietlicy
Brodowiskowej "S oneczko" w Opatówku.
Zak ad Cukierniczy pp. J. H. Menclów z Opatówka oraz Fundacja Haliny Sroczy@skiej byli sponsorami imprezy, za co serdecznie dzi kujemy.
**************************************

WIADOMO CI SZKOLNE

wzi cia, poniewa niesienie pomocy potrzebuj#cym jest
jedn# z form dzia alno(ci wychowawczej naszej szko y.
Bo)ena Wywijas

**********
GIMNAZJUM W OPATÓWKU
Zbiórka darów
W dniach od 24 listopada do 5 grudnia
bie #cego roku Gimnazjum w Opatówku uczestniczy o
w akcji zbierania darów dla Domu Samotnych Kobiet
i Matek z Dzie9mi "Nazaret" w Otwocku, prowadzonego
przez siostr Konsolat (Danut ) Marciniak, pochodz#c#
z Opatówka.

SZKO8A PODSTAWOWA W OPATÓWKU
Pomocna d o!
Dzi ki przychylno(ci dyrektora Mateusza
Przyjaznego ju po raz siódmy uczniowie i nauczyciele
Szko y Podstawowej im. Janusza Kusoci@skiego w Opatówku w #czyli si w przed(wi#teczn# pomoc dla
podopiecznych Domu "NAZARET" w Otwocku.
Do akcji w #czyli si niemal wszyscy uczniowie
naszej szko y, dzi ki czemu uda o nam si zebra9
27 kartonów ró nych produktów. Dziesi#tki kilogramów
ywno(ci oraz (rodków czysto(ci trafi o 4 grudnia 2008r.
do placówki dla samotnych kobiet i matek z dzie9mi
prowadzonej przez s. Konsolat Marciniak pochodz#c#
z Opatówka.
Akcja trwa a dwa tygodnie i przebiega a
niezwykle sprawnie. Poprzedzona zosta a poinformowaniem dzieci, nauczycieli i rodziców o szczegó ach
z ni# zwi#zanych. Odbiorem, segregacj#, spisem
i pakowaniem darów zaj y si cz onkinie SK PCK:
Sandra Salamon i Maja Gryczy@ska oraz ich kole anki
z kl. VI a.

W tym samym czasie zbiórk
prowadzi y
równie Szko a Podstawowa im. J. Kusoci@skiego
i Zespó Szkó im. St. Miko ajczyka. Uczniowie przynosili
artyku y ywno(ciowe oraz (rodki czysto(ci.
Gimnazjali(ci zebrali #cznie 829 sztuk ró nych
artyku ów
ywno(ciowych i 154 sztuki (rodków
czysto(ci. Warto(9 wszystkich produktów wynosi a oko o
1500 z . Klasy, które najbardziej zaanga owa y si
w zbiórk , otrzyma y honorowy tytu "Cordis Magni",
a uczniowie zostali nagrodzeni.
Wszystkie zebrane dary 5 grudnia zosta y
zawiezione do Otwocka. Hojno(9 m odzie y opatowskiej
bardzo ucieszy a mieszka@ców Domu dla Samotnych
Kobiet i Matek z Dzie9mi "Nazaret", którzy z o yli
podzi kowania na r ce dyrektorów szkó .
El)bieta Ko omecka

**********
SZKO8A PODSTAWOWA W SIERZCHOWIE
W akcji tej, zreszt# nie po raz pierwszy, brali
równie udzia uczniowie Gimnazjum i Zespo u Szkó
im. St. Miko ajczyka w Opatówku. Ci ostatni, wraz
z opiekunami, zaj li si odbiorem darów ze wszystkich
szkó i transportem do Otwocka.
Z podzi kowa@, które przes a a na adres szko y
s. Konsolata wiemy, e przekazana pomoc jest bardzo
znacz#ca, poniewa w placówce przebywa obecnie
kilkana(cie matek z dzie9mi. Cieszy fakt, e uczniowie
bardzo ch tnie anga uj# si w tego typu przedsi -

Wiadomo ci Gminne

Sierzchowianka najlepsza !
Wielkim sukcesem dla Szko y Podstawowej
w Sierzchowie zako@czy si
Powiatowy Konkurs
Ortograficzny "Z ortografi# za pan brat" - uczennica
klasy V Joanna Bia ek w dniu 10 grudnia 2008r.
pokona a pi 9dziesi cioro uczniów, którzy zmagali si
z zawi o(ciami pisowni j zyka polskiego.
Dyktando, u o one przez doradc metodycznego j zyka polskiego mgr Barbar Nowak, przysporzyoby trudno(ci niejednej osobie doros ej.
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Joasia Bia ek dowiod a, e nie tylko jest najlepsza
w gminie Opatówek, ale nie ma sobie równych w ca ym
powiecie kaliskim. Aby nagrodzi9 "Mistrzyni Ortografii",
pan Krzysztof Dziedzic - Sekretarz Gminy Opatówek

i Pani Barbara Nowak osobi(cie przybyli do Szko y
Podstawowej w Sierzchowie. W obecno(ci dyrektora
szko y mgr Aliny Qa@duch i nauczycielki przygotowuj#cej
dziewczynk do konkursu - mgr Wies awy Giercarz
wr czyli cenne nagrody ksi# kowe ufundowane przez
Pos a na Sejm RP Rafa a Grupi@skiego - Sekretarza
Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Wójta
Gminy Opatówek.
Dyrektor Szko y - Alina Qa@duch nagrodzi a
szkolnych reprezentantów: Joann Bia ek i Adama
Chudasia, którzy na etapie gminnym tego konkursu
wywalczyli I i II miejsce. Bukietem kwiatów podzi kowa a
polonistce mgr Wies awie Giercarz za znakomite
przygotowanie uczniów do konkursu.
Jeste(my niezmiernie dumni, e w a(nie w naszej szkole wyrastaj# m odzi znawcy j zyka polskiego.

GOPS - u, Ko a Gospody@ Wiejskich w Sierzchowie,
so tys wsi Sierzchów oraz spo eczno(9 lokalna.
W niezwykle pi knej scenografii rozbrzmiewa y
s owa jase ek oraz chóralne (piewy kol d. Mali aktorzy
przedstawili biblijne sceny zwi#zane z przyj(ciem na
(wiat Dzieci#tka Jezus. Nad ca o(ci# wyst pu czuwa y
panie: mgr Bo ena Strózik i mgr Ewa Pawlik Wi(niewska. W blasku migocz#cych zimnych ogni
go(cie nagrodzili wyst py uczniów gromkimi brawami.
Potem by czas na prze amanie si op atkiem
i z o enie sobie ycze@. Uroczysto(9 sta a si równie
okazj# do zaprezentowania przez mamy uczniów
tradycyjnych potraw wigilijnych.
Przy bogato zastawionych i pi knie udekorowanych sto ach go(cie mieli okazj
skosztowa9
sierzchowskich specja ów. Na po egnanie ka dy z go(ci
zosta obdarowany wykonan# przez uczniów kartk# ze
(wi#tecznymi yczeniami i samodzielnie upieczonymi
pierniczkami.
Spotkanie to zosta o zapisane w historii naszej
szko y jako niezwykle udane. Wywar o niezwyk e
wra enia i zapad o obecnym w pami 9 i serca.
mgr Wies awa Giercarz
mgr Magdalena Noskowska

Bwi to biblioteki szkolnej

mgr Wies awa Giercarz

"Narodzi si Zbawiciel…"
Wielkie (wi to mia o miejsce 10 grudnia 2008r.
w Szkole Podstawowej w Sierzchowie. Szko
zaszczycili sw# obecno(ci#: Wójt Gminy Opatówek p. Sebastian Ward cki, zast pca przewodnicz#cego

Po raz pierwszy w naszej szkole obchodzone by o
Bwi to Biblioteki Szkolnej. Z tej okazji dla wszystkich
uczniów przygotowane zosta y konkursy i zadania
zwi#zane ze znajomo(ci# przeczytanych ksi# ek.
Uczniowie klas II, III i IV przygotowali krótkie
przedstawienie propaguj#ce czytelnictwo, którego
bohaterami by y bajkowe postaci.
Obchody Bwi ta Biblioteki Szkolnej wzbogaci o
równie spotkanie z pani# Aleksandr# Dawidowicz przedstawicielk# polskiej reprezentacji na Olimpiadzie
w Pekinie w 2008r. W ramach prowadzonej w naszej
szkole akcji "Ca a Polska czyta dzieciom", pani
Aleksandra przeczyta a wszystkim ba(@ CH. H. Andersena pt. "S owik"; opowiedzia a o swojej kolarskiej
karierze i udziale w Olimpiadzie.
mgr Bogumi a Kwa'niewska

Rady Gminy - p. Stanis aw Ku(, dyrektorzy szkó
i przedszkola z terenu gminy, przedstawiciele Gminnej
Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku,

Wiadomo ci Gminne

Dzie! pluszowego misia
Z jednodniowym opó+nieniem w naszej szkolnej
bibliotece odby y si spotkania z okazji Dnia Pluszowego
Misia.
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Przez ca y listopad uczniowie przynosili
do biblioteki swoje pluszaki, które towarzyszy y pani bibliotekarce
w pracy i bacznie
obserwowa y odwiedzaj#ce dzieci.
W (rod 26 listopada,
odwiedzili
bibliotek
wszyscy najm odsi uczniowie naszej szko y,
z oddzia u przedszkolnego i klas I-III. Czeka y
na nich wiersze i ksi#eczki
o
misiach,
kolorowanki oraz "s odkie" konkursy. Nie zabrak o
równie
przysmaku wszystkich nied+wiadków pysznego miodu. Wszystkim uroczysto(9 bardzo
przypad a do gustu.

ZESPÓ8 SZKÓ8 W CHE8MCACH
Odwiedziny Miko aja w Che mcach
Jak na zapracowanego i zm czonego Miko aja
przysta o, do Szko y Podstawowej w Che mcach
przyjecha bryczk# ze swoim pomocnikiem i równie
zapracowanym koniem. Miko aj przywióz pe en wóz
podarków, a dzieci z klas 0-III przywita y go oklaskami
oraz wyst pami artystycznymi.

mgr Bogumi a Kwa'niewska

Niezwyk e Miko aje na 'wi1tecznych kartkach
II Powiatowy Konkurs Plastyczny na kartk
bo onarodzeniow#, zorganizowany przez doradc
metodycznego ODN w Kaliszu - mgr Ew Kowalczyk Wi(niewsk#, zosta
rozstrzygni ty ! Najm odszym
laureatem w kategorii klas 0-III szko y podstawowej
zosta Wiktor Szyma@ski, ucze@ klasy II Szko y
Podstawowej w Sierzchowie. Kartka (wi#teczna
z pi knym Miko ajem, narysowanym pastelami przez
Wiktora, zaj a III miejsce. Opiekunem plastycznym
Wiktora by a mgr Magdalena Noskowska.

Uczniowie przypomnieli histori Bw. Miko aja,
zaprezentowali wiersze, piosenki i taniec. By y u(miechy, okrzyki, rado(9 i… strach w oczach najm odszych.
Aby ta tradycja si spe ni a, pracowa nie tylko Miko aj,
ale rodzice i nauczyciele, którzy zaanga owali si
aktywnie w przygotowanie tej najmilszej imprezy dla
dzieci. Teraz zostaje wszystkim uczniom oczekiwa9
wizyty Miko aja za rok.
Wydarzenia sportowe w nowej hali
Od wrze(niowego oddania do u ytku, hala
sportowa przy Zespole Szkó im. Jana Paw a II
w Che mcach t tni yciem. Oprócz zaj 9 wychowania
fizycznego wykorzystywana jest tak e w godzinach
popo udniowych przez mieszka@ców okolicznych
miejscowo(ci do gry w pi k
siatkow#, no n#,
koszykówk oraz aerobik. O potrzebie budowy hali
(wiadczy fakt, e na obecn# chwil brakuje wolnych
terminów na jej wynaj cie.
W grudniu hala sta a si równie aren# zmaga@
m odych sportowców w ramach rozgrywek Szkolnego
Zwi#zku Sportowego na szczeblu gminnym.

Uroczyste wr czenie nagród i dyplomów z r#k
samego Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala odby o
si 12 grudnia 2008r. w Muzeum Historii Przemys u
w Opatówku. Zwyci zcy otrzymali nagrody ksi# kowe
i przybory plastyczne. Na zako@czenie uroczysto(ci
zaproszeni go(cie mogli podziwia9 nades ane na
konkurs kartki uczniów z ca ego powiatu kaliskiego.
W(ród nich znalaz a si równie wyró niona praca
Kamila Kosierba, ucznia klasy I, nad którym bacznym
okiem czuwa a mgr Magdalena Galuba.
Mamy nadziej , e Wiktor i Kamil b d# dalej
rozwijali swoje talenty plastyczne.
mgr Magdalena Noskowska

**********

Wiadomo ci Gminne
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4 grudnia rozegrano mistrzostwa gminy szkó
gimnazjalnych w koszykówce dziewcz#t.
Klasyfikacja ko@cowa:
I miejsce - Gimnazjum w Opatówku
II miejsce - Gimnazjum w Rajsku
III miejsce - Gimnazjum w Che mcach
Natomiast 11 grudnia odby y si mistrzostwa
gminy szkó podstawowych w pi ce siatkowej dziewcz#t.
Zwyci y y uczennice Szko y Podstawowej w Opatówku,
które pokona y zawodniczki ze Szko y Podstawowej
w Che mcach 3:1.
Dyrektor Zespo u Szkó w Che mcach
Tomasz Mikucki

Mistrzostwa gminy w warcabach klasycznych
3 i 9 grudnia w Zespole Szkó im. Jana Paw a II
w Che mcach odby y si
mistrzostwa gminy
w warcabach klasycznych. W kategorii gimnazjów wzi o
udzia szesnastu, a szkó podstawowych a dwudziestu
czterech
zawodników.
Wszystkim
uczestnikom
dopisywa a znakomita forma. Po bardzo zaci tych
pojedynkach
wyniki
turnieju
przedstawiaj#
si
nast puj#co:
Gimnazja:
Kategoria dziewcz#t:
Paulina Bartosz - Gimnazjum w T okini Wielkiej
Anna Kaleta - Gimnazjum w Che mcach
Marcela Raszewska - Gimnazjum w T okini Wielkiej
Melania Alizadeh-Soofi - Gimnazjum w Opatówku
Kategoria ch opców:
Damian Tu acz - Gimnazjum w Opatówku
Micha Fr#tczak - Gimnazjum w Rajsku
Qukasz Quczak - Gimnazjum w Che mcach
Qukasz Pasternak - Gimnazjum w T okini Wielkiej
Szko y podstawowe:
Kategoria dziewcz#t:
Kamila Grandyberg - Szko a Podstawowa w Cieni
Drugiej
Joanna Bia ek - Szko a Podstawowa w Sierzchowie
Martyna Pilarczyk - Szko a Podstawowa w Opatówku
Monika Bach - Szko a Podstawowa w T okini Wielkiej
Kategoria ch opców:
Tomasz Ja(kiewicz - Szko a Podstawowa w Cieni
Drugiej
Tomasz Antczak - Szko a Podstawowa w Rajsku
Marek Ma9kowiak - Szko a Podstawowa w Che mcach
Artur Suchorzewski - Szko a Podstawowa w T okini
Wielkiej

ucze@ klasy V - Rados aw Spie i ucze@ klasy VI - Kamil
Bwi#tek. W biegu ch opców na 1500 m Kamil Bwi#tek
zaj# I miejsce, a Rados aw Spie miejsce VI. Do udzia u
w zawodach uczniów przygotowa mgr Jerzy Dubanowicz.
22 pa+dziernika w T okini Wielkiej odby y si
Mistrzostwa Gminy Opatówek w Biegach Prze ajowych.
Szko Podstawow# w Cieni Drugiej reprezentowali:
Kamil Bwi#tek - ucze@ klasy VI, uczniowie klasy V Kamila Grandyberg, Ewelina Peja( i Rados aw Spie ,
uczniowie klasy IV - Micha J drzejak i Patryk Biernat.
Kamil Bwi#tek w kategorii rocznika 1996 w biegu na
1200 m zaj# miejsce I, w kategorii rocznika 1997
i m odsi Rados aw Spie zaj# miejsce I, miejsce I zaj a
tak e Kamila Grandyberg, a Ewelina Peja( zaj a
II miejsce.
12 listopada w Godzieszach Wielkich odby si
III Mi dzygminny Festiwal Piosenki Legionowej
i Historycznej. W kategorii zespo ów I miejsce zaj# chór
"Bemolki" reprezentuj#cy Szko Podstawow# w Cieni
Drugiej. Chór przygotowywany przez pani# mgr Ew
Pawlik - Wi(niewsk# zaprezentowa pie(ni pt. "Piechota"
oraz "Rota" w oryginalnych aran acjach.
Blubowanie w Cieni Drugiej

Zawodnicy, którzy zaj li pierwsze i drugie miejsca b d#
reprezentowa9 nasz# gmin w mistrzostwach powiatu.
Dyrektor Zespo u Szkó w Che mcach
Tomasz Mikucki

**********
SZKO8A PODSTAWOWA W CIENI DRUGIEJ
Sukcesy uczniów
5 pa+dziernika uczniowie naszej szko y wzi li
udzia w 28 edycji Mi dzynarodowego Biegu Ulicznego
im. Klaudiusza Ptolemeusza. W biegu na 1200 m
i 1500 m nasz# szko reprezentowali: ucze@ klasy IV Patryk Biernat, uczennica klasy V - Kamila Grandyberg,

Wiadomo ci Gminne

Tegoroczne (lubowanie uczniów klasy I,
przygotowane przez pani# mgr Beat Pietrowsk#,
przenios o nas do Krainy M#dro(ci. Uczniowie pomagali
wró kom przedosta9 si do Krainy M#dro(ci, gdy
zniszczeniu uleg most prowadz#cy na drugi brzeg rzeki.
Za poprawne wykonanie ka dego zadania, zlecanego im
przez wró ki, dzieci otrzymywa y po dwie cegie ki,
z których budowa y most na rzece. Dzieci wykaza y si
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znajomo(ci#
liter,
znaków
drogowych,
flag
pa@stwowych, wykona y równie zadanie matematyczne
i zaprezentowa y swe zdolno(ci wokalne. Uczniowie
z o yli uroczyste (lubowanie, a dyrektor mgr Olga
Wo+niak pasowa a dzieci na uczniów naszej szko y.
Wiceprzewodnicz#cy Rady Gminy Opatówek Stanis aw
Ku( odebra (lubowanie rodziców, które jest ju tradycj#
w naszej szkole. Rodzice obiecali wspiera9 swe
pociechy w d ugiej i nieraz trudnej drodze prowadz#cej
do zdobycia wiedzy i wykszta cenia. Zwie@czeniem
uroczysto(ci by s odki pocz stunek przygotowany przez
rodziców uczniów klasy I.

Konkurs Czytelniczy
18 i 20 listopada w szkolnej bibliotece odby si
konkurs czytelniczy pt. "Bohaterowie naszych lektur".
W konkursie wzi li udzia uczniowie z klas: 2 i 3 SP.
Og oszenie wyników oraz rozdanie nagród ksi# kowych
nast#pi o 25 listopada oraz 4 grudnia 2008 roku.

**********
ZESPÓ8 SZKÓ8 W RAJSKU
Halloween
3 listopada uczniowie klasy IV zrobili
niespodziank swoim m odszym kolegom. Pod czujnym
okiem pani M. Burdelak przygotowali przedstawienie
z
okazji
Halloween.
Kiedy najm odsi weszli
na sal
gimnastyczn#
spotkali
sympatyczne
duszki i czarownice.
Czarownice przywo a y
bowiem
tego
dnia
wszystkie duchy szko y
i zamieni y je w grzecznych uczniów.
Przedstawienie bardzo
si spodoba o, a czwartoklasi(ci zach ceni brawami ju
my(l# nad
kolejnym.

Najlepsze wyniki osi#gn li uczniowie:
Klasa II:
I miejsce - Weronika Strojw#s
II miejsce - Przemys aw Bagniuk
III miejsce - Wiktor Danielewski, Konrad Szczot
Klasa III:
I miejsce - Lucyna Szyma@ska
II miejsce - Daria Ogrodniczak
III miejsce - Katarzyna Kope9, Justyna Kucharska
Danuta Sieradzka

Podró)e poci1giem

Bwi to Odzyskania Niepodleg o'ci
Uroczysta akademia, któr# przygotowa y panie:
El bieta Wosiek i Anna Zimna odby a si w naszej
szkole 7 listopada. Uroczysto(9 poprowadzili uczniowie
z klasy III gimnazjum, deklamowali wiersze patriotyczne,
nie zabrak o te pie(ni legionowych. Rot od(piewa
szkolny chór, a uczennica klasy II gimnazjum Bogusia
Malinowska za(piewa a pi kn# piosenk Ireny Santor

"Powrócisz tu". Akademia mia a podnios y charakter
i upami tnia a wydarzenia sprzed 90 lat, tak wa ne dla
ka dego Polaka.
Ma gorzata Burdelak

Wiadomo ci Gminne

Uczniowie ze Szko y Podstawowej i Gimnazjum
w Rajsku w dniach 17, 18, 19 listopada 2008r. wyruszyli
na wycieczk pt.: "Rodzaje transportu". 17 listopada
klasy: 5 i 6 pod opiek# p. Bernadetty Blek, Ma gorzaty
Burdelak, Anny Zimnej, Jakuba Smoligi, 18 listopada
klasy: 1 i 2 gimnazjum pod opiek# p. Agnieszki Wosiek,
Joanny Jasku y, Mariusza Maciaszka, Ewy Szyma@skiej,
19 listopada klasa 3 gimnazjum pod opiek# p. El biety
Wosiek i Agnieszki Kowalskiej wyruszy y spod szko y
autobusem na dworzec kolejowy w Radliczycach. Tam
na stacji wszyscy wsiedli do poci#gu jad#cego do
Kalisza.
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W poci#gu wszystkim si podoba o (i jak si
okaza o wielu uczniów mia o okazj pierwszy raz w yciu
przejecha9 si tym (rodkiem lokomocji), podró min a
bardzo szybko i w przyjemnej atmosferze. Po dotarciu
na dworzec PKP w Kaliszu uczestnicy wycieczki
przestudiowali rozk ad jazdy poci#gów, a pó+niej
zaopatrzyli si w bilety komunikacji miejskiej KLA
i wsiedli do jednego z podmiejskich autobusów.
Kolejnym punktem wycieczki by o zwiedzanie
zajezdni KLA. Dzieci dowiedzia y si m.in. jak dzia a
kasownik, gdzie si naprawia, myje i maluje autobusy.
Po tych wra eniach wszyscy uczniowie wrócili
autobusami PKS do szko y. To by a bardzo pouczaj#ca
wycieczka.
Wizyta w muzeum w Opatówku
W dniu 26 listopada 2008r. uczniowie z klas 4-6
SP oraz 1-3 gimnazjum wyjechali do Muzeum Historii
Przemys u w Opatówku.
Grupy podzielone zosta y w taki sposób, aby
mog y zarówno zwiedzi9 muzeum z przewodnikiem, jak
równie
wzi#9 udzia
w lekcjach muzealnych
dotycz#cych ycia ludzi w XIX wieku.

SPOTKANIA Z TRADYCJ

Zapachy i smaki (wi#tecznych potraw go(ci y
12 grudnia w sali Muzeum Historii Przemys u w Opatówku. Bo onarodzeniowe przysmaki przygotowane
zosta y przez Ko a Gospody@ Wiejskich z gmin powiatu
kaliskiego. W(ród tradycyjnych potraw wigilijnych mo na
by o podziwia9 i degustowa9 ryby pod ró n# postaci#,
kapust przygotowan# na ró ne, postne sposoby,
wypieki oraz ozdoby sto u.
Licznie zgromadzeni go(cie, a w(ród nich
pos owie i senatorowie ziemi kaliskiej, Starosta Kaliski,
wójtowie gmin powiatu kaliskiego nie tylko degustowali
potrawy, ale tak e wys uchali wyst pu chóru z Zespo u
Szkó w T okini Wielkiej.

Dzieci obejrza y XIX wieczne nap dy i pracuj#ce
maszyny oraz silniki parowe, które wykorzystywane by y
do nap dzania wszelkich urz#dze@ w dawnej fabryce.
Na lekcji muzealnej zapozna y si z yciem i otoczeniem
dawnych w a(cicieli fabryki oraz zwyk ych robotników,
obejrza y gabinet fabrykanta, salonik oraz izb
robotnicz#.
Wycieczka do Warszawy
1 i 2 oraz 9 i 10 grudnia uczniowie z Zespo u
Szkó w Rajsku zwiedzali stolic . Wyjazd do Warszawy
to kolejny po podró y poci#giem i wizycie w muzeum
punkt projektu realizowanego w naszej szkole.
Uczniowie podczas wycieczki poznawali ró ne
(rodki lokomocji. Zwiedzili Muzeum Motoryzacji
i Techniki w Otr busach, Muzeum Kolejnictwa
w Warszawie, lotnisko Ok cie i Pa ac Kultury i Nauki.
Mogli si
tak e przejecha9 metrem i schodami
ruchomymi w "Z otych Tarasach".
Dodatkowo zobaczyli jeszcze Zamek Królewski i
Kolumn Zygmunta na warszawskiej starówce.
Ma gorzata Burdelak

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

Wiadomo ci Gminne

Podczas
tego
(wi#tecznego
spotkania
rozstrzygni ty zosta konkurs na najpi kniejsz# kartk
bo onarodzeniow#. W(ród prawie 300 kartek, jakie
nadesz y na konkurs, znalaz a si kartka najm odszego
laureata - Wiktora Szyma@skiego ucznia Szko y
Podstawowej w Sierzchowie, a kartka wykonana przez
Kamila Kosierba z tej szko y uzyska a wyró nienie.
**************************************

KONCERT DLA NAJM ODSZYCH
20 listopada dzi ki wspó pracy Gminy Opatówek
z Gmin# Godziesze Wielkie oraz pozyskanym (rodkom
unijnym w ramach programu LGD7 zorganizowany
zosta koncert dla dzieci i m odzie y z przedszkola i ze
szkó z terenu obu gmin. Na pocz#tku koncertu wyst#pi y

str. 12/16

dobrze znane wszystkim dzieciom bajkowe postaci
z popularnego programu telewizyjnego Pan TIK TAK
(Krzysztof Marzec) z Ciotk# Klotk# (Ewa Chotomska)
i zespó wokalno-taneczny Fasolki, którzy zabawiali
najm odszych
uczestników
zabawy
wspania ymi
dialogami, artami i piosenkami.

Po wyst pie dzieci cych ulubie@ców swoje
piosenki zaprezentowa a Hania Stach - wokalistka
i uczestniczka jednej z edycji telewizyjnego Idola. Tym
razem na widowni zasiad a starsza m odzie - ze szkó
podstawowych i gimnazjów. Piosenkarka za(piewa a
z zespo em swoje najwi ksze przeboje "na ywo".
Po koncercie m odzie
skupi a si
wokó sceny,
piosenkarka wszystkim ch tnym rozdawa a autografy.

Wiadomo ci Gminne

Impreza by a bardzo udana, a zarówno starsi jak
i m odsi d ugo b d# j# wspomina9, jako mi # chwil
wytchnienia pomi dzy dniami wype nionymi nauk#.
**************************************

ZANIM KUPISZ FAJERWERKI PRZECZYTAJ
Poj cie materia ów pirotechnicznych zosta o zdefiniowane
w ustawie z dnia 22 czerwca 2001
roku o wykonywaniu dzia alno(ci
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia ami wybuchowymi, broni#, amunicj# oraz
wyrobami i technologi# o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
(Dz. U. Nr 67, poz. 679 z pó+. zm.). W art. 3 ust. 2 lit. b
tej ustawy mówi si , e materia y pirotechniczne to
materia y lub mieszaniny materia ów przewidzianych do
wytwarzania
efektów
cieplnych,
(wietlnych,
d+wi kowych, gazu, dymu lub kombinacji tych efektów,
w wyniku bezdetonacyjnej, samopodtrzymuj#cej si
reakcji chemicznej, a tak e wyroby wype nione
materia em pirotechnicznym.
Materia y
pirotechniczne
to
materia y
wybuchowe i zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 7 ust.
1 ww. ustawy, obrót nimi wymaga uzyskania koncesji
Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji. Niektóre
materia y pirotechniczne mog# by9 jednak sprzedawane
bez koncesji. Mówi o tym art. 6 ust. 2 ustawy, zgodnie
z którym bez koncesji mo na handlowa9:
- wyrobami pirotechnicznymi wymienionymi w rozporz#dzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 29 lipca
2005 roku w sprawie wykazu wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie
lub u ywanie nie jest wymagane uzyskanie
pozwolenia (Dz. U. Nr 158, poz. 1329). Rozporz#dzenie to wydane zosta o w oparciu o przepisy
ustawy z 21 czerwca 2002 roku o materia ach
wybuchowych przeznaczonych do u ytku cywilnego
(Dz. U. Nr 117, poz. 1007 z pó+. zm.);
- wyrobami pirotechnicznymi stosowanymi w kolejnictwie, le(nictwie, modelarstwie, motoryzacji, ratownictwie, rolnictwie i egludze.
Sprzeda
materia ów pirotechnicznych musi by9
prowadzona w sposób zapewniaj#cy ochron
ycia
i zdrowia ludzkiego, mienia oraz (rodowiska naturalnego
(art. 4 ww. ustawy o wytwarzaniu i obrocie materia ami
wybuchowymi). Szczegó owe przepisy dotycz#ce handlu
materia ami wybuchowymi zawarto w rozporz#dzeniu
Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw Wewn trznych
i Administracji z 9 wrze(nia 2002 roku w sprawie
warunków sprzeda y materia ów wybuchowych, broni,
amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli
przestrzegania tych warunków (Dz. U. Nr 156, poz.
1303).
Wyroby
pirotechniczne
wy #czone
spod
koncesjonowania, mog# by9 sprzedawane wy #cznie
osobom pe noletnim. Sprzedawca, który naruszy ten
nakaz podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno(ci
albo pozbawienia wolno(ci do 2 lat (art. 37 ww. ustawy
o wytwarzaniu i obrocie materia ami wybuchowymi).
**************************************
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OG OSZENIA
"Cz owiek jest wielki nie przez to, co posiada - lecz przez to kim
jest. Nie przez to, co ma - lecz przez to czym dzieli si z innymi"
Jan Pawe II

Sk adam wyrazy serdecznego podzi kowania:
1. dla p. Bogdana Kozaneckiego PH "Anna" Opatówek,
ul. *w. Jana 2c za ufundowanie 30 szt. paczek
/wi0tecznych dla dzieci ze *wietlicy *rodowiskowej
"S oneczko" w Opatówku oraz dla dzieci podopiecznych
Gminnego O/rodka Pomocy Spo ecznej w Opatówku.
2. dla p. Wies awa Rutkowskiego PHU Opatówek Pl.
Wolno/ci 17 za ufundowanie 15 szt. paczek /wi0tecznych
dla dzieci ze *wietlicy *rodowiskowej "S oneczko"
w Opatówku o warto/ci 1.050,00 z
Dzi ki Pa9stwa pomocy na ustach dzieci zago/ci
u/miech i rado/:.

Wójt Gminy Opatówek
Sebastian Ward cki
**********

Ko o Gospody@ Wiejskich w Opatówku sk ada
podzi kowanie pp. Donacie i Jerzemu Marciniakom za
pomoc w przygotowaniu sto u (wi#tecznego z potrawami
wigilijnymi na Kaliskie Spotkania z Tradycj#.
**********
Sprzedam s om

ytni# ze stoga. Tel.: (0-62) 76-14-321.
**********

Toczenie, spawanie, balustrady, ogrodzenia, bramy.
Zadzwo@: 605-890-192.
**********
Sprzedam ó ko rehabilitacyjne wielofunkcyjne, materac
przeciwodle ynowy, wózek inwalidzki. Tel. 602-498-593.
**********
Sprzedam tanio segment m odzie owy w dobrym stanie
oraz aw w kolorze jasnym. Telefon: 506-102-553.
**********
Sprzedam ó eczko dzieci ce 120 x 60 sosnowe oraz
materac z kokosem. Stan idealny. Gratis - 3 prze(cierad a z gumeczk#. Telefon: 660-811-810.

Urz#d Gminy w Opatówku informuje, e zosta y
wy o one do wgl#du spisy inwentaryzacyjne dotycz#ce
nieruchomo(ci po o onych w miejscowo(ciach: Borów,
Che mce, D be Kolonia, Opatówek, Rajsko, Ro d a y,
Zduny. Uwagi i wnioski mo na sk ada9 pisemnie
w terminie 1 miesi#ca licz#c od dnia ukazania si
Wiadomo(ci Gminnych w tut. Urz dzie Gminy pokój nr 3
w godz. 8ºº - 15ºº lub w sekretariacie pokój nr 13.

Nauka j zyka angielskiego dla najm odszych. Nauczanie
indywidualne, które daje najlepsze efekty!. Zadzwo@ by
dowiedzie9 si wi cej. Telefon: 605-383-055.

**********

Podejm
prac w godzinach 8 -15
w zakresie
sprz#tania, mycia okien, pomocy przy chorym, opieki
nad dzieckiem, itp. Kontakt: 504-214-922.

**********

**********
00

Informujemy, e zdj cia zamieszczone w Wiadomo(ciach Gminnych Nr 7/2008 oraz inne historyczne zdj cia
Opatówka znajduj# si w zbiorach Gminnej Biblioteki
Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku. Wszystkich
ch tnych do obejrzenia historycznych zdj 9 Opatówka
zapraszamy do odwiedzenia galerii w Gminnej
Bibliotece Publicznej.

00

**********
Podaruj brodzik 90 x 90 ze (ciank# i ma # umywalk .
00
Kontakt po godz. 20 pod nr tel.: (0-62) 76-18-712.
**********

**********

Zatrudni do szycia st bnówk# na terenie gminy
Opatówek. Telefon: (0-62) 76-19-546.

Serdeczne
podzi kowania
dla
funkcjonariuszy
posterunku policji w Opatówku za sprawne i profesjonalne dzia anie, które doprowadzi o do odzyskania
skradzionego komputera sk ada wdzi czna poszkodowana.

**********

**********
Rada Rodziców przy Zespole Szkó w T okini Wielkiej
organizuje Bal Karnawa owy w dniu 14 lutego 2009r.
Koszt udzia u wynosi 150 z od pary. Wszystkich
ch tnych zapraszamy. Kontakt telefoniczny: M. Kisiela
(0-62) 76-14-321, B. Dubiel 889-074-060.
**********

Wiadomo ci Gminne

Biuro rachunkowe, Opatówek, ul. Poniatowskiego 8,
telefon: (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
- rozlicze@ z ZUS i Urz dem Skarbowym
- VAT w rolnictwie
**********
Sprzedam szczeni ta YORK miniatura, SZNAUCER
miniatura. Telefon: 512-826-188.
**********
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Podejm si prac remontowych w zakresie wyko@czeniówki oraz naprawy, konserwacji, renowacji mebli
i naprawy zegarów. Telefon: (0-62) 76-19-128 lub
660-132-653.
**********
Podejm prac na terenie Opatówka i okolic w zakresie
opieki nad chorym, pomocy przy prowadzeniu
gospodarstwa domowego. Telefon: 660-132-653.
**********
Odbierz nale)ne odszkodowanie! Zg o( si do nas ze
swoim problemem, je eli:
- zosta e( poszkodowany w wypadku komunikacyjnym jako kierowca, pasa er, pieszy, rowerzysta
lub by e( pasa erem sprawcy wypadku
- dozna e( obra e@ podczas jakiejkolwiek kolizji
drogowej
- odmówiono Ci wyp aty odszkodowania
- wypadek by przyczyn# (mierci osoby bliskiej
- dozna e( obra e@ cia a w wyniku wypadku przy
pracy lub wskutek upadku na chodniku, uszkodzonych schodach, nieo(wietlonym korytarzu
- wyp acono Ci zbyt ma e odszkodowanie
- od wypadku nie min o 10 lat
A mo e dotyczy to Twoich znajomych lub przyjació ?
Dochodzimy odszkodowa@ za wszystkie szkody. Z nami
nie przegrasz! Pami taj! Niczym nie ryzykujesz. Twoje
odszkodowanie mo e by9 wy sze! Nie pobieramy op at
wst pnych.
Europejskie
Centrum
Odszkodowa@
Sp. z o.o. wszystko za atwi za Ciebie. Wystarczy tylko
jeden telefon do naszego przedstawiciela. Kontakt:
Daria Pawlak, telefon: 668-430-106.

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.
00
Zapraszamy od poniedzia ku do pi#tku w godz. od 10
00
00
00
do 18 oraz w soboty od 10 do 14 .
**********
PROGRESS Centrum J zyków Obcych oferuje ró ne
kursy j zyka angielskiego, przygotowanie do egzaminu
gimnazjalnego, maturalnego. Szczegó y na stronie
www.progress.kalisz.pl oraz pod nr tel.: 668-743-049,
(0-62) 76-18-075.
**********
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
00
00
humanistycznych. Tel. 508-142-902 (w godz.15 - 17 ).
**********
Tanie studenckie korepetycje w weekendy: biologia,
chemia. Telefon: 509-068-242.
**********
Absolwentka Politechniki udzieli korepetycji z matematyki. Telefon: 601-976-052.

**********

**********

Agencja Ubezpieczeniowa Grupy PZU SA w Opatówku (w agencji PKO BP) zaprasza od pn.-pt. w godzinach
30
30
8 -16 oraz poza godzinami w agencji pod nr telefonu:
792-202-650. Bwiadczymy us ugi w zawieraniu:
- ubezpieczenia komunikacyjnego OC
- ubezpieczenia autocasco (AC) oraz NW pojazdów
- kompleksowego ubezpieczenia domów i mieszka@
- kompleksowego ubezpieczenia na wyjazd za
granic
- Otwartego Funduszu Emerytalnego "Z ota Jesie@"
- dotowanego obowi#zkowego ubezpieczenia dla
rolników
Przyjmujemy blankiety op at OC komunikacyjne, rolne bezprowizyjnie.

Korepetycje: j zyk angielski, j zyk polski. Telefon:
691-943-352.

**********

**********

Firma GF - Gra yna Faworska, Plac Wolno(ci 10
w Opatówku informuje, e wychodz#c naprzeciw
naszym Klientom, w punkcie LOTTO mo na op aci9
rachunki m.in. ZUS, KRUS, US, telefony stacjonarne,
komórkowe, energi , gaz, czynsze oraz inne
zobowi#zania finansowe. Pobieramy niskie prowizje.
Ponadto mo na zawrze9 umow szybkiej po yczki
gotówkowej - wystarczy dowód osobisty i w asne
o(wiadczenie o dochodach, dost pna bez por czyciela
i zgody ma onka, decyzja kredytowa w 15 minut bez
op at.

Wiadomo ci Gminne

**********
Budowlaniec na emeryturze przyjmie tanio kierownictwo
budowy (inspektora nadzoru). Telefon: (0-62) 753-34-61.
**********
Sprzedam: samochód Wuk, pi
tarczow# (drzewo),
pralk Polar, butl gazow# 11kg, meble. Kontakt pod
nr tel.: (0-62) 76-18-612, 784-182-680

Serdeczne podzi kowania wszystkim tym,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze,
z o yli kwiaty, zamówili msze (wi te dla
B.P. JADWIGI URBADSKIEJ
sk ada Syn z rodzin#
***************************************

str. 15/16

UCHWA8A NR 134/08
RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 19 listopada 2008 roku
w sprawie okre'lenia stawek podatku od
nieruchomo'ci na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz#dzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pó+n.
zm.) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i op atach lokalnych
(tj. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z pó+n. zm.) Rada
Gminy Opatówek uchwala, co nast puje:
§ 1.
Okre(la
si
nast puj#ce
stawki
podatku
od
nieruchomo(ci obowi#zuj#ce na terenie Gminy
Opatówek na rok 2009:
1. Od gruntów:
a) zwi#zanych
z
prowadzeniem
dzia alno(ci
gospodarczej bez wzgl du na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,61 z
od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zaj tych na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,90 z od
1ha powierzchni,
c) od pozosta ych - 0,26 z od 1m2 powierzchni,
w tym: zaj tych na prowadzenie odp atnej
statutowej dzia alno(ci po ytku publicznego przez
organizacje po ytku publicznego: 0,10 z od 1m2
powierzchni.
2. Od budynków lub ich cz (ci:
a) mieszkalnych: 0,48 z od 1m2 powierzchni
u)ytkowej,
b) zwi#zanych
z
prowadzeniem
dzia alno(ci
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich cz (ci zaj tych na prowadzenie
dzia alno(ci gospodarczej: 14,14 z od 1m2
powierzchni u)ytkowej,
c) zaj tych
na
prowadzenie
dzia alno(ci
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materia em siewnym: 9,17 z od 1m2 powierzchni u)ytkowej,
d) zaj tych
na
prowadzenie
dzia alno(ci
gospodarczej w zakresie udzielania (wiadcze@
zdrowotnych: 3,95 z od 1m2 powierzchni
u)ytkowej,
e) pozosta ych - 3,45 z od 1m2 powierzchni
u)ytkowej,
w tym: zaj tych na prowadzenie odp atnej
statutowej dzia alno(ci po ytku publicznego przez
organizacje po ytku publicznego: 2,27 z od 1m2
powierzchni u)ytkowej.
3. Od budowli: 2% ich warto'ci okre(lonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i op atach lokalnych.
§ 2.
Zwalnia si z podatku od nieruchomo(ci grunty i budynki
s u #ce bezpiecze@stwu publicznemu i ochronie
przeciwpo arowej
niezwi#zane
z
prowadzeniem
dzia alno(ci gospodarczej.

Wiadomo ci Gminne

§ 3.
Wykonanie uchwa y powierza si
Opatówek.

Wójtowi Gminy

§ 4.
Uchwa og asza si poprzez rozplakatowanie na tablicy
og osze@ w Urz dzie Gminy w Opatówku.
§ 5.
Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia
og oszenia w Dzienniku Urz dowym Województwa
Wielkopolskiego z moc# obowi#zuj#c# od 1 stycznia
2009 roku.
**********
UCHWA8A NR 135/08
RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 19 listopada 2008 roku
w sprawie obni)enia 'redniej ceny skupu )yta
stanowi1cej podstaw obliczania podatku rolnego
na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz#dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z pó+n. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006r.
Nr 136, poz. 969 z pó+n. zm.) Rada Gminy Opatówek
uchwala, co nast puje:
§1
Obni a si (redni# cen skupu yta za okres pierwszych
trzech
kwarta ów
2008
roku
opublikowan#
w komunikacie Prezesa G ównego Urz du Statystycznego z dnia 17 pa+dziernika 2008 r. (M.P. Nr 81,
poz. 717) z kwoty 55,80 z za 1q do kwoty 45,00 z za
1q, która stanowi9 b dzie podstaw obliczania podatku
rolnego na 2009 rok.
§2
Wykonanie uchwa y powierza si
Opatówek.

Wójtowi Gminy

§3
Uchwa og asza si poprzez rozplakatowanie na tablicy
og osze@ w Urz dzie Gminy w Opatówku.
§4
Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia
og oszenia w Dzienniku Urz dowym Województwa
Wielkopolskiego z moc# obowi#zuj#c# od dnia
1 stycznia 2009 roku.
***************************************
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