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OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OPATÓWEK 
z dnia 8 stycznia  2007 roku 

o okr�gu wyborczym, jego granicy i numerze, liczbie radnych wybieranych w tym okr�gu wyborczym 
oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku w wyborach uzupełniaj�cych do 

Rady Gminy Opatówek zarz�dzonych na dzie� 4 marca 2007  r. 
 

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.-Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 
1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 
1127 i Nr 218,poz. 1592) podaje si� do publicznej wiadomo�ci informacj� o okr�gu wyborczym, jego granicy i 
numerze, liczbie radnych wybieranych w tym okr�gu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji 
Wyborczej w wyborach uzupełniaj�cych do Rady Gminy Opatówek. 
Wyci�g z Uchwały Nr 229/06 Rady Gminy Opatówek z 11 lipca 2006 r. w cz��ci dot. okr�gu wyborczego nr 4 
 

Numer 
okr�gu 

 
Granice okr�gu wyborczego 

Liczba radnych 
wybieranych w 

okr�gu 
 
 

4 

Sołectwo OPATÓWEK, ulice: Mariana Buczka, Braci Gillerów, Dworcowa, 
Działkowa, Gen. Józefa Zaj�czka, Marcina Kasprzaka, Jana Kili�skiego, Tadeusza 
Ko�ciuszki, Krótka, Ks. Adama Marczewskiego, Ludowa, Łódzka, 3-go Maja, 
Nowoogrodowa, Ogrodowa, Plac Wolno�ci, Józefa Poniatowskiego, Piotra 
Szadkowskiego, Turkowska. 

 
 

2 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku mie�ci si� w Urz�dzie Gminy w Opatówku, Plac Wolno�ci 14. 

Wójt Gminy 
/-/ Sebastian Ward�cki 

������������������������������������������������������������������������������������� 

O B W I E S Z C Z E N I E 
ZARZ�DZENIE Nr  252/06  WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 27 grudnia 2006 r.           
w sprawie zarz�dzenia wyborów uzupełniaj�cych do Rady Gminy Opatówek w okr�gu wyborczym Nr 4 
 Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1  ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza  do   rad 
 gmin,  rad  powiatów  i  sejmików  województw  (Dz. U. z 2003 Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 
102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, 
Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) zarz�dza si�, co nast�puje: 
 

§ 1. 
Zarz�dza si� wybory  uzupełniaj�ce do Rady Gminy Opatówek dla wyboru dwóch  radnych w trzymandatowym 
okr�gu wyborczym Nr 4, obejmuj�cym sołectwo  Opatówek ulice: Mariana Buczka, Braci Gillerów, Dworcowa, 
Działkowa, Gen. Józefa  Zaj�czka, Marcina Kasprzaka, Jana Kili�skiego, Tadeusza Ko�ciuszki, Krótka, Ks. 
Adama Marczewskiego, Ludowa, Łódzka, 3-go Maja, Nowoogrodowa, Ogrodowa, Plac  Wolno�ci, Józefa 
Poniatowskiego, Piotra Szadkowskiego, Turkowska. 
 

§ 2. 
Dat� wyborów, o których mowa w § 1,  wyznacza si�  na niedziel� 4 marca 2007 r. 

 

Opatówek, 9.01.2007 r. 

Nr 1/2007          (551) 
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§ 3. 
Dni, w których upływaj� terminy wykonania czynno�ci wyborczych okre�la kalendarz  wyborczy, stanowi�cy 
zał�cznik do zarz�dzenia. 
 

§ 4. 
Zarz�dzenie  wchodzi  w  �ycie  z  dniem jego podania  do publicznej wiadomo�ci  w formie obwieszczenia  i  
podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urz�dowym  Województwa  Wielkopolskiego. 

Wojewoda Wielkopolski  
 /-/ Tadeusz Dziuba 

 

Zał�cznik do zarz�dzenia Wojewody Wielkopolskiego Nr 252 /06 z dnia 27 grudnia 2006  r. 
 

     KALENDARZ WYBORCZY W WYBORACH UZUPEŁNIAJ�CYCH  DO  RADY GMINY OPATÓWEK 
 

Termin wykonania 
czynno�ci wyborczej 

Tre�� czynno�ci 

 
do 3 stycznia 2007 r. 

 

− podanie do publicznej wiadomo�ci, w formie obwieszczenia, zarz�dzenia  
      Wojewody Wielkopolskiego Nr 252/2006 z dnia  27.12.2006 r. w sprawie 
      przeprowadzenia  wyborów  uzupełniaj�cych do Rady Gminy Opatówek w 
      okr�gu wyborczym Nr 4 

 
 
do 13 stycznia 2007 r. 

− podanie do publicznej wiadomo�ci, w formie obwieszczenia, informacji  
      o okr�gu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie wybieranych radnych  
      w okr�gu wyborczym oraz o siedzibie  Gminnej  Komisji Wyborczej w 
      Opatówku, 
− zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu o utworzeniu komitetu 

wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych  
 
do 18 stycznia 2007  r. 

− powołanie  przez  Komisarza  Wyborczego w Kaliszu Gminnej Komisji 
 Wyborczej w Opatówku 

do 2 lutego 2007 r.  
do godz. 2400 

− zgłaszanie  Gminnej Komisji  Wyborczej w Opatówku list kandydatów na 
radnych    

 
 
do  11 lutego 2007 r.  

− powołanie przez Gminn� Komisj� Wyborcz� w Opatówku obwodowej 
 komisji wyborczej, 

− podanie do publicznej wiadomo�ci, w formie obwieszczenia, informacji  
      o numerze i granicy obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie 
      obwodowej komisji wyborczej 

 
 
do  17 lutego 2007 r. 
 

− rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku   
      o zarejestrowanych listach kandydatów,  zawieraj�cego ich  numery, skróty 
      nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list  
      wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów 

 

do  18 lutego  2007 r. 
 

–  sporz�dzenie spisu wyborców w Urz�dzie Gminy Opatówek  

 

2 marca 2007 r. godz. 2400 
 

− zako�czenie kampanii wyborczej 

3 marca 2007 r. − przekazanie przewodnicz�cemu obwodowej komisji wyborczej 
spisu wyborców 

4 marca 2007 r. 
godz. 600 – 2000 

− głosowanie 
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KOMUNIKAT 
W niedziel�, 4 lutego 2007 r. odb�d� si� wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Lokale 
wyborcze, których wykaz znajduje si�  w Urz�dzie Gminy w Opatówku, b�d� otwarte godzinach od 8.00 do 
18.00. Niezb�dne druki oraz wszelkie informacje, dotycz�ce wyborów do Izby Rolniczej na terenie gminy 
(okr�gu wyborczego) s� dost�pne w Okr�gowej Komisji Wyborczej  w Opatówku z siedzib� w Urz�dzie Gminy,           
Pl. Wolno�ci 14. 

Przewodnicz�cy Komisji Okr�gowej 
Maria Iwona Gruszka 

 

Stały punkt informacyjny: Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu Pl. �w. Józefa 5. 
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OBWIESZCZENIE KOMISJI OKR�GOWEJ NR 48 W OPATÓWKU 
WYKAZ OBWODÓW GŁOSOWANIA W OKR�GU WYBORCZYM NR 48 OBEJMUJ�CYM  

OBSZAR GMINY OPATÓWEK W WYBORACH DO RADY POWIATOWEJ WIELKOPOLSKIEJ IZBY 
ROLNICZEJ W POWIECIE KALISKIM ZARZ�DZONYCH NA DZIE	 4 LUTEGO 2007 r. 

Nr 
obwodu 

Granice obwodu głosowania 
(sołectwa wchodz�ce w skład 

obwodu ) 
Siedziba komisji obwodowej (adres) 

1 

Sołectwa: Opatówek, Borów, 
Michałów Drugi, Michałów Trzeci, 
Józefów, Cienia Druga, Cienia 
Pierwsza, Cienia - Folwark , Cienia 
Trzecia ,Szulec, Trojanów 

 
Gminny O�rodek Kultury w Opatówku 

ul. Ko�cielna 2 
 
 

2 Sołectwa: Chełmce, Szałe, 
Porwity  Szkoła  Podstawowa w Chełmcach 

3 Sołectwa: Rajsko, Janików , 
Sierzchów, Warszew Szkoła Podstawowa w Rajsku 

4 

Sołectwa: Tłokinia Wielka, Tłokinia 
Ko�cielna, Tłokinia Mała, 
Nowa Tłokinia, N�drzerzew,D�be - 
Kolonia, Kobierno, Ro�d�ały, 
Zduny, Zawady 

Szkoła Podstawowa w Tłokini Wielkiej 

Uwaga: Głosowanie przeprowadzone zostanie w siedzibach komisji  obwodowych od godz. 800 do 1800. Spis 
członków Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu b�dzie wyło�ony do publicznego wgl�du w 
siedzibie Urz�du Gminy w Opatówku, Pl. Wolno�ci 14, p. nr 3 w dniach od 22.01.2007r.  do  26.01.2007r. w 
godzinach pracy urz�du. 

Przewodnicz�cy Komisji Okr�gowej 
Maria -  Iwona Gruszka 

���������� 
Komisja Okr�gowa Nr 48 w Opatówku z siedzib� w Urz�dzie Gminy w Opatówku, Pl. Wolno�ci 14 w składzie: 

1. Gruszka Maria Iwona - przewodnicz�cy komisji 
2. Łatkowska Halina - z-ca przewodnicz�cego 
3. Witczak Urszula - sekretarz 
4. Janiak Halina - członek 
5. J�drzejak Ewa - członek 

w celu rejestracji kandydatów w wyborach do rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej pełni dy�ury w 
nast�puj�cych terminach:  
12.01.2007 r. w godz. 1000-1400, miejsce rejestracji: Urz�d Gminy w Opatówku, pokój nr 21 
15.01.2007 r. w godz. 1000-1400, miejsce rejestracji: Urz�d Gminy w Opatówku, pokój nr 21 
16.01.2007 r. w godz. 1000-1400, miejsce rejestracji: Urz�d Gminy w Opatówku, pokój nr 21 
��������������������������������������������������������������������������������������

FERIE, FERIE, CO PROPONUJEMY DZIECIOM? 
 
Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku w czasie ferii zimowych 15-26 stycznia 2007 r. 
W czasie ferii biblioteki w Gminie Opatówek b�d� czynne w nast�puj�cych godzinach: 
Biblioteka w Opatówku – od poniedziałku do pi�tku od 7.30 do 18.00, w soboty od 8.00 do 13.00 
Filia w Rajsku czynna: poniedziałki i pi�tki od 10.30 do 18.30, w �rody i czwartki od 8.00 do 15.00 
Filia w Tłokini Wielkiej czynna 23 stycznia (od 11.00 do 15.00) i 24 stycznia (od 10.00 do 16.00), w pozostałe 
dni ferii nieczynna. 
Oferta bibliotek na ferie: 
Ciekawe ksi��ki i czasopisma!!! 
Dost�p do Internetu w Bibliotece w Opatówku w godzinach pracy biblioteki!!! 
Zaj�cia dla dzieci: "Czego mog� nauczy� nas ksi�
ki – zabawy i zaj�cia z ksi�
k�" 
Biblioteka w Opatówku 
15 stycznia (poniedziałek) godz. 11.00 – Robimy papier czerpany 
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18 stycznia (czwartek) godz. 11.00 – Bi�uteria karnawałowa – koraliki 
22 stycznia (poniedziałek) godz. 11.00 - Plecionki ze sznurka 
25 stycznia (czwartek) godz. 10.00 – Sporz�dzanie i ozdabianie przysmaków 
Filia w Rajsku 
17 i 24 stycznia (�rody) godz.10.00 - Bi�uteria karnawałowa – koraliki 
Filia w Tłokini Wielkiej 
24 stycznia (�roda) godz. 12.00 – Bi�uteria karnawałowa – koraliki 

���������� 
Gminny O�rodek Kultury w Opatówku w dniu 14 stycznia o godz. 1500 zaprasza dzieci i młodzie� na zawody 
z zakresu gimnastyki i samoobrony 
Od 17 stycznia  o godz. 1100 rozpoczyna si� w GOK-u kurs ta�ca towarzyskiego I stopnia. Kurs trwa 12 godzin, 
odpłatno�� wynosi 35 zł.  
20 stycznia o godz. 1000 odb�dzie si� nabór ch�tnych do grupy tanecznej "CDN..." Serdecznie zapraszamy. 

���������� 
Gimnazjum w Opatówku 
15 stycznia, godz. 9-12 spotkanie dla uczniów klas III - przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego 
16 stycznia, godz. 9-1130 spotkania karnawałowe członków Szkolnego Koła Europejskiego "Opatus" 
16 stycznia, godz. 8 - wyjazd do Teatru Powszechnego w Łodzi na spektakl "Szatan z siódmej klasy" 
17 i 18 stycznia, godz. 10-14 zaj�cia sportowe w hali 
22 stycznia, godz. 10-12 uzupełnienie wiadomo�ci z matematyki - rozwi�zywanie SUDOKU 
23 stycznia, godz. 10-14 zaj�cia sportowe w hali 
24 stycznia, godz. 10-12 spotkanie dla uczniów przygotowuj�cych si� do konkursu  biologicznego 

���������� 
Szkoła Podstawowa w Sierzchowie 
13 stycznia, godz. 10-14 zabawa noworoczna 
16 stycznia, godz. 9-13 rozgrywki sportowe w hali sportowej w Opatówku pomi�dzy uczniami SP w Sierzchowie 
i SP w Cieni Drugiej 
18 stycznia, godz. 9-1230 warsztaty plastyczne z papieru 
23 stycznia, godz. 9-13 wyjazd do kina w Kaliszu 

���������� 
Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej 
16 stycznia, godz. 9-13 zaj�cia z przedsi�biorczo�ci 
17 stycznia, godz. 15-20 dyskoteka dla dzieci i młodzie�y 
18 stycznia, godz. 10-13 Klub Europejczyka 
19 stycznia, godz. 10-13 gry komputerowe 
23 stycznia, godz. 10-13 zaj�cia taneczne 
24 stycznia, godz. 10-13 zaj�cia taneczne, rozgrywki tenisa stołowego 

���������� 
Zespół Szkół w Rajsku 
15 stycznia, godz. 9-13 gry i zabawy polonistyczno-historyczne przy komputerze 
16 stycznia, godz. 9-12 zaj�cia rekreacyjno-sportowe 
17 stycznia, godz. 9-12 gry i zabawy dru�ynowe, zaj�cia w pracowni komputerowej 
18 stycznia, godz. 9-13 gry komputerowe 
19 stycznia, godz. 9-13 wyjazd do hali sportowej w Opatówku 
22 stycznia, godz. 9-13 zaj�cia w pracowni komputerowej 
23 stycznia, godz. 9-13 aerobik 
24 stycznia, godz. 9-13 gry i zabawy 
25 stycznia, godz. 9-13 kółko dziennikarskie dla uczniów gimnazjum, gry i zabawy dla najmłodszych 

���������� 
Szkoła Podstawowa w Cieni Drugiej 
16 stycznia godz. 9-12 gry i zabawy ruchowe w hali sportowej w Opatówku 
18 stycznia, godz. 10-1230 rozgrywki w Scrabble 
22 stycznia, godz. 10-12 rozgrywki w tenisie stołowym z podziałem na grupy wiekowe 
25 stycznia, godz. 10-1230 Spotkanie z Ba�ni� 

���������� 
Zespół Szkół w Chełmcach 
15, 17, 18, 22, 23, 24 stycznia w godz. 9-13 dy�ury nauczycielskie 

���������� 
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Szkoła Podstawowa w Opatówku 
15 stycznia, godz. 930-13 zaj�cia w hali sportowej, Bal Karnawałowy dla klas O 
16 stycznia, godz. 930-13 zaj�cia plastyczne - praca plastyczna na du�ym formacie "Ulubione zimowe zabawy" 
17 stycznia, godz. 930-13 zaj�cia w pracowni komputerowej, wyjazd do kina 
18 stycznia, godz. 930-13 wyjazd do teatru na spektakl "Królowa �niegu" 
19 stycznia, godz. 930-13 zaj�cia z komputerem (gry j�zykowe, zabawy i nie tylko) 
22 stycznia, godz. 930-13 zabawa w teatr - inscenizacja bajek i ba�ni 
23 stycznia, godz. 930-13 zaj�cia z komputerem (matematyka i nie tylko) 
24 stycznia, godz. 930-13 wycieczka do Muzeum Historii Przemysłu - gry i zabawy ruchowe przy muzyce 
25 stycznia, godz. 930-13 konkurs gry w tenisa stołowego, w szachy i warcaby 
��������������������������������������������������������������������������������������

INFORMACJA O DY�URACH RADNYCH 
Stanisław Ku� - Wiceprzewodnicz�cy Rady Gminy Opatówek 
Ka�dy pierwszy poniedziałek miesi�ca w godzinach: 1300-1500 

Paweł B�kowski - Wiceprzewodnicz�cy Rady Gminy Opatówek 
Ka�dy drugi i czwarty poniedziałek miesi�ca w godzinach: 1530-1600. 
��������������������������������������������������������������������������������������

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  A 
Na tablicy ogłosze� Urz�du Gminy w Opatówku, Pl. Wolno�ci 14 został wywieszony w dniu 4 stycznia 2007r. 
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. 

���������� 
Główny Inspektor Ochrony Ro�lin i Nasiennictwa ogłosił komunikat w sprawie czasowego zakazu obrotu i 
stosowania �rodków ochrony ro�lin: Folicur Multi 50WP, Folicur Multi 50WG, Euparen Multi 50WP, Euparen 
Multi 50WG do dnia 31 maja 2007 roku. 

���������� 
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO. W zwi�zku z wej�ciem w �ycie ustawy z dnia 10.03.2006r. o zwrocie 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap�dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.Nr 
52,poz.379),w dniach 1-31 marca 2007r. nale�y składa� w Urz�dzie Gminy w Opatówku wnioski o zwrot 
podatku akcyzowego (druk wniosku dost�pny w urz�dzie oraz na stronie: www.bip.opatowek.pl). Do wniosku 
nale�y doł�czy� faktury VAT lub potwierdzone za zgodno�� z oryginałem ich kopie (oryginały do wgl�du) 
stanowi�ce dowód zakupu oleju nap�dowego w okresie 6 miesi�cy poprzedzaj�cych miesi�c zło�enia wniosku 
(od wrze�nia 2006r. do lutego 2007r.) oraz odpis z Krajowego Rejestru S�dowego, w przypadku, gdy producent 
rolny podlega wpisowi do tego rejestru. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowi� 
współwłasno��, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali 
współposiadacze wyrazili pisemn� zgod� (na wniosku). Pisemna zgoda nie dotyczy współmał�onków. 
Zgodnie z art.9 ust.1 w/w ustawy producent rolny, który pobrał nienale�nie lub w nadmiernej wysoko�ci zwrot 
podatku jest obowi�zany do jego zwrotu wraz z odsetkami w wysoko�ci okre�lonej jak dla zaległo�ci 
podatkowych. Producentów rolnych, którzy posiadaj� rachunek bankowy, prosi si� o wpisywanie we wniosku 
nazwy banku i numeru konta bankowego celem szybszego przekazania �rodków. 

���������� 
Okr�gowa Stacja Kontroli Pojazdów REMICO, Opatówek, ul. Rogatka 6A zaprasza posiadaczy samochodów 
do wykonania przegl�du pojazdu. Do ka�dego przegl�du - mycie gratis. Ka�dy Klient, który dokona przegl�du 
pojazdu bierze udział w losowaniu Forda Fiesty. Szczegóły  w siedzibie firmy lub pod nr tel. 62/7679894. 

���������� 
Kupi� dom w Opatówku lub okolicy. Telefon 601 358 106. 

���������� 
SHIH-tzu - małe pieski z domowej hodowli. Telefon 7670693, 501 567 780. 

���������� 
Do �lubu i na inne okazje czarny Mercedes Okular. telefon 7670693, 501 567 780. 

���������� 
Sprzedam drut do zbrojenia fundamentów. Kontakt: 503674711. 

���������� 
Do wynaj�cia mieszkanie w Opatówku. Telefon 667785727 

�����������

Sprzedam szczeni�ta rasy Siberian Husky. Telefon 663 586 697. 
���������� 
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Urz�d Gminy informuje, �e pojawiaj�ce si� w Opatówku osoby kwestuj�ce na ró�ne cele działaj� bez 
upowa�nienia władz samorz�dowych. Ka�da osoba, która zechce wesprze� przedstawione przez zbieraczy 
cele działa na własn� odpowiedzialno��. 

���������� 
Tanie ubezpieczenia dla mieszka�ców gm. Opatówek: ubezpieczenia samochodów osobowych (OC,AC,NNW), 
ubezpieczenia ci�gników i przyczep rolniczych, ubezpieczenia domów i mieszka�, cały zakres pozostałych 
ubezpiecze�. Oferta ponad 10 firm ubezpieczeniowych. Jan Dzikowski, Opatówek, ul. Ko�cielna 13/4 (budynek 
o�rodka zdrowia) - poniedziałek-pi�tek 1800-2000. Telefon 0/604 077 679, w godz. 18-20 tel. 62/76 18 058. 

���������� 
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej zwraca si� z uprzejm� pro�b� o wsparcie na rzecz 
absolwenta szkoły Michała Szlenkiera. W wyniku wypadku Michał doznał powa�nego urazu i potrzebna jest 
ci�gła transfuzja krwi. Osoby chc�ce odda� krew proszone s� o zgłoszenie si� do Stacji Krwiodawstwa, ul. 
Kaszubska w Kaliszu w dniach poniedziałek-pi�tek od godz.700 do 1300, w �rody od godz. 700 do 1730. 
Zgłaszaj�c si� do stacji krwiodawstwa nale�y poinformowa�, �e jest to krew dla Michała Szlenkiera. 
Drodzy Pa�stwo! Teraz Michał potrzebuje naszej pomocy. Oka�my si� lud�mi dobrego serca, którzy nie 
przechodz� oboj�tnie wobec potrzebuj�cego. 

���������� 
Biuro Rachunkowe "PODATNIK" - Andrzej Bugajny, ul. Poniatowskiego 8 w Opatówku, tel. 62/7618170, 
693777309 oferuje usługi w zakresie: prowadzenia ksi�g rachunkowych, ksi�g przychodów i rozchodów, 
ryczałtów, ewidencji VAT, deklaracji PIT, VAT, CIT, VAT w rolnictwie, rozlicze� z urz�dem skarbowym, 
rozlicze� ZUS (deklaracje). 
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Wielkopolska Izba Rolnicza Samorz�d Rolniczy Wielkopolski informuje, �e w niedziel� 4 lutego 2007r. odb�d� 
si� wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Kolego Rolniku! We� udział w wyborach, swym 
zaufaniem obdarz najlepszych. Twój udział w wyborach zadecyduje, czy rolnicy, za po�rednictwem izby 
rolniczej b�d� 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, współprac� z polskimi i zagranicznymi organizacjami producentów rolnych, popraw� stanu 
�rodowiska, ochron� dziedzictwa kulturowego w regionie. 

���������� 
Podzi�kowanie! 
Punkt Charytatywny przy parafii NSPJ w Opatówku składa serdeczne podzi�kowanie za wsparcie na rzecz 
potrzebuj�cych. Dzi�kujemy: pp. M.M. Wróblewskim, Fundacji Haliny Sroczy�skiej, p. W. Rutkowskiemu,  
p. Aleksandrze Kliber, p. Anieli Kliber, p. Marii Chojnackiej, Przedsi�biorstwu "Suark-Pak", ul. Szkolna 10A w 
Opatówku za przekazanie nam reklamówek do paczek w ilo�ci 150 szt. Serdecznie dzi�kujemy anonimowym 
ofiarodawcom za zło�on� ofiar� pieni��n� do puszki w ko�ciele oraz za dary zło�one do kosza w ko�ciele i w 
sklepie p. Bronsia. Dzi�ki Pa�stwa wra�liwo�ci na ludzkie potrzeby, 80 dzieci zostało obdarowanych słodyczami 
oraz 70 osób dorosłych paczkami �ywno�ciowymi. 
        
           Marianna Kocemba 
 
 

 
Serdeczne podzi�kowania dla wszystkich, którzy wzi�li udział w ceremonii pogrzebowej, zło�yli kwiaty 

i wie�ce, zamówili msze �w. oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku 

�P. WŁADYSŁAWA JANIAKA 

        składa  syn z rodzin� 

 

 

 
Wszystkim, którzy wzi�li udział w ostatnim po�egnaniu naszego Ojca, Te�cia i Dziadka 

�P. JÓZEFA KLIBRA 

zło�yli kwiaty i wie�ce, zamówili msze �w. oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku 

        składa córka z rodzin� 


