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Szanowni Pa�stwo 
 
 Dnia 12 listopada 2006 r. poszli�cie Pa�stwo do urn wyborczych i dokonali�cie wyboru. 
Spo�ród trzech kandydatów na wójta Gminy Opatówek , wybrali�cie wła�nie mnie. Uzyskałem 
najwy�sz� liczb� głosów, co pozwala mi kandydowa� na wójta w drugiej turze wyborów w dniu 26 
listopada 2006 r. 
 
 Serdecznie Pa�stwu za to DZI�KUJ� 
 
 Dokonali�cie równie� wyboru radnych Rady Gminy Opatówek na kadencj� 2006-2010. 
Szanuj�c Pa�stwa wybór deklaruj� wol� współpracy dla dobra Gminy Opatówek - "Naszej Małej 
Ojczyzny", nie zapominaj�c o ka�dym z Pa�stwa, którzy tworzycie nasz� wspólnot� samorz�dow�. 
 Mam nadziej�, �e dotychczasowe moje osi�gni�cia w działaniu na rzecz wszystkich 
mieszka�ców Gminy pozwol� Pa�stwu na dokonanie wła�ciwego wyboru. 
 
Prosz� o Pa�stwa głos w dniu 26 listopada 2006 roku. 
 
          Z wyrazami szacunku 
 
           Jan Wolf 
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WIELKOPOLSKA IZBA ROLNICZA - WYBORY 
 

Wielkopolski samorz�d rolniczy informuje, �e 4 lutego 2007 roku (niedziela) odb�d� si� wybory do rad 
powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Lokale wyborcze b�d� czynne od 800 do 1800. Od tego jak du�y 
b�dzie udział rolników w wyborach zale�e� b�dzie czy b�d� oni wpływa� na: 
� projekty aktów prawnych z zakresu produkcji rolniczej i rynku rolnego poprzez ich opiniowanie, 
� popraw� sytuacji ekonomicznej w rolnictwie i warunków �ycia na wsi, 
� kształt edukacji i doradztwa rolniczego oraz podnoszenie kwalifikacji osób pracuj�cych w rolnictwie, 
� współprac� z polskimi i zagranicznymi organizacjami producentów rolnych, 
� popraw� stanu �rodowiska przyrodniczego i zdrowia mieszka�ców wsi, 
� ochron� dziedzictwa kulturowego w regionie. 

Kolego Rolniku! Nie zmarnuj mo�liwo�ci wpływu na wa�kie dla Ciebie sprawy! We� udział w wyborach do Izby 
Rolniczej. Swym zaufaniem obdarz najlepszych! 
           

Zarz�d Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
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PODZI�KOWANIA 
Szanowni Mieszka�cy Gminy Opatówek 
 

Komitet Wyborczy Wyborców ROZWÓJ I PRZYSZŁO	C w wyborach samorz�dowych zgłosił 

kandydata na Wójta Gminy Opatówek - Jana Wolfa oraz kandydatów na radnych do Rady Gminy 

Opatówek w 10 okr�gach wyborczych na terenie Gminy Opatówek.  

W imieniu  Komitetu Wyborczego serdecznie dzi�kuj� wszystkim, którzy w dniu 12 listopada 2006 r. 

oddali swoje głosy na Jana Wolfa - kandydata na wójta gminy oraz kandydatów na radnych. 

Licz�c na Pa�stwa poparcie naszego kandydata na wójta  w II turze wyborów, pozostaj� z wyrazami 

szacunku   

Bronisława Sztrajt  
Pełnomocnik  KWW ROZWÓJ I PRZYSZŁO	
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Szanowni Pa�stwo 

Zako�czyła si� kampania wyborcza do samorz�du gminnego, do którego ubiegałem si� o mandat 

radnego. Serdecznie dzi�kuj� wszystkim tym, którzy po raz kolejny mi zaufali i oddali swoje głosy na moje 

nazwisko. 

Jednak ilo�� uzyskanych głosów nie dała mi mo�liwo�ci bezpo�redniej pracy w Radzie Gminy Opatówek 

kadencji 2006 - 2010. 

To Pa�stwo zdecydowali�cie o wyborze i dokonali�cie go. Szanuj� Pa�stwa wybór. 

Nowo wybranym radnym �ycz� wielu sukcesów w pracy na rzecz Gminy Opatówek. 

            Artur Szymczak 
���������������������

Drodzy Pa�stwo 

Serdecznie dzi�kuj� za wszystkie oddane głosy w dniu 12 listopada 2006 r., które pozwoliły mi na obj�cie 

mandatu radnego Powiatu Kaliskiego. 

Pa�stwa wybór pozwala mi równie� ubiega� si� o reelekcj� na stanowisko Starosty Kaliskiego. 

Bez wzgl�du na wynik wyboru deklaruj� dalsza prac� i zaanga�owanie na rzecz rozwoju Powiatu 

Kaliskiego, w tym tak�e mojej małej Ojczyzny - Opatówka. 

        Z wyrazami szacunku 

           Leszek Aleksandrzak 
���������������������

Mieszka�com Opatówka, którzy w wyborach samorz�dowych w dniu 12 listopada 2006 roku zaufali mi i 

oddali na mnie głos składam serdeczne podzi�kowania 

           Stanisław Ku� 

���������������������

Jako najmłodsza kandydatka na radn� startuj�ca w wyborach do Rady Gminy, chciałabym podzi�kowa� 

za oddanie na mnie głosów wyborców z okr�gu 1 w Opatówku. 

           Marta Przygo�ska 
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PRACE NA DROGACH 
 Zako�czone zostały prace w ulicy Sosnowej i cz��ciowo ulicy Wi�niowej w Szałe polegaj�ce na 
wykonaniu nawierzchni z pospółki kamienno-�wirowej. 
Dobiegaj� ko�ca prace przy przebudowie drogi gminnej w Chełmcach.  
Wykonano cz��ciow� napraw� nawierzchni asfaltowej na ul. Jana Pawła II we wsi Zduny, a we wsi Józefów, 
wzdłu� drogi krajowej nr 12 kontynuowane s� prace przy budowie chodnika. 
������������������������������������������������������������������������������������� 

POMOC DLA RANNEGO ŁAB�DZIA 
Urz�d Gminy w Opatówku w dniu 17.11.2006 r. otrzymał telefoniczn� informacj� o jednym z łab�dzi, 

który prawdopodobnie miał złaman� nog�. Wobec powy�szego w dniu 18.11.2006 r. Ochotnicza Stra� Po�arna 
w Opatówku  przeprowadziła akcj� odłowu rannego ptaka, który został przewieziony do Kliniki Weterynaryjnej 
Małych Zwierz�t w Kaliszu w celu zbadania i opatrzenia. 
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KWOTY MLECZNE 
Urz�d Gminy w Opatówku informuje, �e Internetowy Serwis Mleczarski organizuje konferencj� nt.: 

"Rynek Kwoty Mlecznej w Polsce". Konferencja po�wi�cona b�dzie zasadom handlu kwotami mlecznymi, 
instytucjom i firmom, które wspomagaj� ten handel oraz perspektywom rozwoju rynku kwoty mlecznej w Polsce. 
Stworzone zostan� mo�liwo�ci sprzeda�y i zakupu kwot mlecznych. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest 
wniesienie opłaty w kwocie 190zł brutto (w przypadku wpłaty po 15 stycznia 2007r opłata wynosi 260 zł brutto). 
Spotkanie odb�dzie si� 8 lutego 2007r w Centrum Kongresowym Mi�dzynarodowych Targów Pozna�skich, 
Blok 14B, Pozna�, ul. Głogowska 14. 
Szczegółowe informacje dotycz�ce konferencji dost�pne s� na stronie internetowej www.mleczarstwo.com  lub 
w Urz�dzie Gminy pok. nr 3.  
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WYNIKI WYBORÓW DO RADY GMINY OPATÓWEK 
 

W wyborach przeprowadzonych 12 listopada 2006 r. Radnymi Gminy Opatówek na 
kadencj� 2006-2010 wybrani zostali: 

 
Okr�g Nr 1 
 
Ku� Stanisław 

Pokojowy Wojciech Antoni 

Michalski Andrzej Stanisław 

 
Okr�g Nr 2 
 
Gonera Ryszard  Antoni 
 
Okr�g Nr 3 
 
Ja�kiewicz Dariusz Jacek 
 
Okr�g Nr 4 
 
B�kowski Paweł Sławomir 

Dziedzic Krzysztof Józef 

Ward�cki Sebastian 

 
Okr�g nr 5 
 
Kłysz Jarosław 

 
Okr�g Nr 6 
 
Budka Jarosław 
 
Okr�g Nr 7 
 
Filipowicz Danuta Maria 
 
Okr�g Nr 8 
 
Kołaci�ski Paweł 
 
Okr�g Nr 9 
 
Wilczy�ska Jolanta Maria 
 
Okr�g Nr 10 
 
Jakóbczak Damian Krystian 
 
Okr�g Nr 11 
 
Szlenkier Marek  
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Ponowne głosowanie 
Szanowni Wyborcy Gminy Opatówek 

 
Uprzejmie informuj�, �e 26 listopada 2006 roku, od godz. 6:00 do godz. 20:00 odb�dzie si� 

ponowne głosowanie w wyborach wójta gminy. 
 

Głosowanie odb�dzie si� w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 12 listopada 2006 r. 
Wybory przeprowadzaj� obwodowe komisje wyborcze, które zostały powołane do 

przeprowadzenia wyborów zarz�dzonych na dzie� 12 listopada 2006 r. 
 

Zapraszam wszystkich Wyborców  
do lokali wyborczych  26 listopada 2006 r. 

 

Wójt Gminy 
Jan Wolf 
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O   G   Ł   O   S   Z   E   N   I   A 

Po�rednictwo Ubezpieczeniowe Jan Dzikowski, Opatówek, ul. Ko�cielna 13/4, tel. 62/7618058 lub604077679 
czynne od poniedziałku do pi�tku w godz. 18-20 proponuje atrakcyjne cenowo ubezpieczenie samochodów 
(OC, AC, NNW, Assistance). Ubezpieczaj�c dom lub mieszkanie mo�esz otrzyma� dodatkow� zni�k� w 
ubezpieczeniu samochodu do 20%. Dla rolników dodatkowe zni�ki do 15%. Sprawd�, po co przepłaca�. 

���������� 
Do wynaj�cia mieszkanie o pow. 21m2 w bloku w Opatówku. Telefon 600-428-162 po godz. 1600. 
Do sprzedania samochód marki �uk w dobrym stanie technicznym. Telefon 698-933-078, 600-204-436 po 1600. 

�����������

Sprzedam działki budowlane 73 ary i 53 ary. Informacja pod telefonem 62/7612813. 
���������� 

Zapraszamy do nowo otwartego sklepu mi�snego przy ul. Poniatowskiego 2. Polecamy mi�so, w�dliny, 
w�dzonki, drób. Konkurencyjne ceny!!! 

���������� 
Urz�d Gminy w Opatówku informuje, �e na tablicy ogłosze� w urz�dzie w dniu 21 listopada br. wywieszony 
zostanie wykaz mieszkania wraz z pomieszczeniem przynale�nym przeznaczonym do sprzeda�y na rzecz 
najemcy w budynku poło�onym w Opatówku przy ul. Ko�cielnej 13  

���������� 
Sprzedam nieruchomo�� przy ul. Le�nej w Opatówku. Informacja pod nr telefonu: 0/693 055 600. 

�����������

Bar ZODIAK - OPATÓWEK - ROGATKA  zaprasza na smaczne posiłki oraz oferuje sprawn� organizacj� 
wszelkich imprez okoliczno�ciowych (w tym komunie). TANIO!!. Telefon: 62/7670 377. 

���������� 
Ekochem Ekoservive Sp. z o.o. w Łodzi, al. Ko�ciuszki 68, oferuje kompleksow� usług� w zakresie: 
� inwentaryzacji ilo�ciowej i rodzajowej materiałów azbestowych wraz z monitoringiem stopnia zu�ycia 
� robót budowlano-demonta�owych przy rozbiórce materiałów azbestowych 
� odbioru, transportu i utylizacji materiałów azbestowych 
� pomiaru wody, gleby, �cieków - usługi dla rolników indywidualnych i producentów rolnych 
� badania �rodowiska pracy (BHP) 

Na �yczenie klienta nasi specjali�ci (chemicy) przyjad� do ka�dego rolnika i producenta rolnego. Dzi�ki naszej 
ofercie ka�dy rolnik i producent rolny w ka�dym miejscu w Polsce i w Europie bez ruszania si� z domu mo�e 
wykona� wszystkie nawet najbardziej skomplikowane pomiary i badania gleby, wody wymagane przepisami 
prawa polskiego i unijnego. Firma organizuje skup na terenie Polski opakowa� szklanych, przezroczystych 
białych, zielonych i br�zowych. 
Odbierzemy, skupimy tak�e ka�d� ilo��: styropianu - odpady opakowaniowe i budowlane, rozdrobniony, 
zbelowany, luzem; tetrapaki - opakowania wielomateriałowe kartonowe po sokach, z tworzywa po art. 
mlecznych. Oferujemy  usługi dodatkowe: awaryjne umocnienia wałów przeciwpowodziowych, awaryjne 
usuwanie do utylizacji odpadów, ska�e� gruntu, chemikaliów, �rodków ochrony ro�lin - w ci�gu 6 godzin na 
terenie Polski. 
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