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PODZI�KOWANIE 
 

 Serdecznie dzi�kuj� członkom Koła Gospody� Wiejskich, pracownikom Gminnego O�rodka 
Kultury w Opatówku oraz sponsorom za wło�ony wkład pracy we wspaniały popis sztuki kulinarnej, 
pi�kne przygotowanie stołu biesiadnego i jego opraw� w czasie uroczysto�ci �wi�ta Powiatu 
Kaliskiego w dniu 21 stycznia 2007 r. w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. 
 Wło�ony trud, u�miech na twarzy i smaczny pocz�stunek znalazły uznanie i pochlebne 
komentarze uczestników uroczysto�ci, z czego my, mieszka�cy naszej gminy jeste�my dumni. 
 

Wójt Gminy 
 

Sebastian Ward�cki 
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ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 
W zwi�zku z wej�ciem w �ycie ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju nap�dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.Nr 52 poz. 379)  
w dniach 1 - 31 marca 2007 r. nale�y składa� w Urz�dzie Gminy w Opatówku wnioski o zwrot podatku 
akcyzowego (druk wniosku dost�pny jest w urz�dzie oraz na stronie www.bip.opatowek.pl). Zwrot 
przysługuje producentowi rolnemu, który jest w posiadaniu lub współposiadaniu u�ytków rolnych, 
okre�lonych w ewidencji gruntów i budynków wg stanu na dzie� 1 kwietnia 2007r. Do wniosku nale�y 
doł�czy� faktury VAT albo 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 (tzn. od wrze�nia 2006 r. do lutego 2007 r.) oraz odpis z Krajowego Rejestru S�dowego,  
w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru. W przypadku gdy grunty 
gospodarstwa rolnego stanowi� przedmiot współposiadania, 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 wpisanie we wniosku nazwy banku i numeru konta bankowego, celem szybszego przekazania 
�rodków. 
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WIADOMO�CI SZKOLNE 
Szkolna Jasełka 

Dzie� 22 grudnia w Zespole Szkół w Rajsku obchodzony był niezwykle uroczy�cie. Po mszy 
�wi�tej, której uczestnikami byli wszyscy uczniowie i nauczyciele, rozpocz�ły si� klasowe wigilie.  
Do tradycji szkolnej nale�y, �e uczniowie przyozdabiaj� klas� i przynosz� ró�ne smakołyki. Potem, po 
podzieleniu si� opłatkiem i zło�eniu sobie �ycze�, razem z wychowawc� zasiadaj� do stołu 
wigilijnego. Po wspólnym ucztowaniu i �piewaniu kol�d uczniowie, pod opiek� wychowawców,  udaj� 
si� do sali gimnastycznej, aby obejrze� jasełka przygotowane przez p. El�biet� Wosiek. W tym roku w 
przygotowaniach dekoracji pomagała p. Ewa Cichorek, a p. Emilia Walaszczyk i p. Andrzej Sieradzki 
zadbali o stron� akustyczn� przedstawienia. Oprócz dzieci, na przedstawieniu obecni byli równie� 
dawni pracownicy szkoły, sponsorzy, władze gminne. 
 
Z wizyt� w Domu Opieki Społecznej 

Od wielu lat Zespół Szkół w Rajsku współpracuje z Domem Opieki Społecznej w Liskowie. 
Uczniowie, kilka razy do roku, odwiedzaj� mieszka�ców domu opieki, a z okazji Dnia Babci i Dziadka 
zapraszaj� ich do szkoły. 8 stycznia dzieci bior�ce udział w przedstawieniu jasełkowym - pod opiek� 
p. El�biety Wosiek - pojechały do Liskowa zaprezentowa� program artystyczny wszystkim babciom  
i dziadkom w domu opieki.  

  
Jest taki dzie�... 

"Jest taki dzie�..." - wła�nie t� piosenk� rozpocz�ł si� 11 stycznia w Zespole Szkół w Rajsku 
program artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka. Od samego rana wszyscy uczniowie  
z niecierpliwo�ci�, jak co roku, oczekiwali przybycia go�ci. Oprócz zaproszonych bab� i dziadków, do 
szkoły licznie przybyli równie� mieszka�cy domów opieki społecznej z Kalisza i Liskowa.  
Na uroczysto�� zaproszono równie� władze gminne, które reprezentował p. Andrzej Michalski. 

Punktualnie o 11.00 rozpocz�ła si� akademia, która przeniosła wszystkich zebranych w dawne 
lata. Pan Andrzej Sieradzki za�piewał piosenk� "Jest taki dzie�". Pó�niej, dziadkowie mieli okazj� 
za�piewa� takie piosenki jak: Szła dzieweczka, Gł�boka studzienka przy akompaniamencie zespołu 
zło�onego z absolwentów szkoły, m.in. Artura Sieradzkiego, Piotra Krakusa, Bogdana Kopcia, Pawła 
Sieradzkiego. Podziwiali te� talent muzyczny dawnej uczennicy Sylwii G�siorowskiej oraz talenty 
obecnych uczniów. Dzieci z kółka teatralnego  przedstawiły bajk� pt. "Kopciuszek", któr� przygotowała 
p. M. Burdelak, dziewczynki z kółka tanecznego zaprezentowały układy taneczne przygotowane przez 
p. Ew� Cichorek. Były równie�, prezentowane przez uczniów, wiersze i �yczenia dla go�ci. Równie� 
dziadkowie mieli nam co� do powiedzenia, pani z Domu Opieki Społecznej w Liskowie przeczytała 
wiersz, który został uło�ony specjalnie na t� okazj�, a p. J. Paj�k, w imieniu wszystkich go�ci, 
podzi�kował za zaproszenie.  

Na zako�czenie wyst�pił chór z zaprzyja�nionego gimnazjum z Liskowa. Nad uroczysto�ci� 
piecz� miały oraz zadbały o dekoracje: p. Honorata Wolniaczyk, Agnieszka Wosiek i Karolina Jarek. 
Po programie artystycznym dziadkowie mogli posiedzie� w swoim gronie przy kawie i ciastkach  
i porozmawia� o wnukach. Wszyscy z niecierpliwo�ci� czekamy na spotkanie za rok... 

 
Dzie� Babci i Dziadka 

14 stycznia w auli szkoły Podstawowej w Opatówku, ju� po raz szósty odbyła si� uroczysto��  
z okazji Dnia Babci i Dziadka, która pod kierunkiem swoich nauczycieli: Ali Lintner, Anety Cyl, Anny 
Karwowskiej, Agnieszki Witczak, Agnieszki Ka�mierczak, Bo�eny Wywijas, Iwony Walczak i Marii 
Pogorzelec przygotowali uczniowie klas I-III. Dzieci zadedykowały swoim babciom i dziadkom pi�kne 
wiersze i piosenki oraz przedstawiły inscenizacj� ba�ni "Ksi��niczka na ziarnku grochu". Zebrani  
w auli widzowie, w�ród których - oprócz bab� i dziadków - byli zaproszeni go�cie: Przewodnicz�cy 
Rady Gminy Opatówek p. Andrzej Michalski, Wójt naszej gminy p. Sebastian Ward�cki, Sekretarz 
Gminy p. Krzysztof Dziedzic, Przewodnicz�cy Komisji O�wiaty p. Stanisław Ku�, dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej p. Jadwiga Milu�ka, ksi�dz Władysław Czamara, przewodnicz�ca Rady Rodziców 
p. Ewa Ka�mierczak oraz pp. Jadwiga i Henryk Menclowie - gromkimi brawami nagrodzili małych 
artystów, którzy wykazali si� du�ymi zdolno�ciami aktorskimi. Widzowie podziwiali te� barwne stroje  
i wspaniał� dekoracj�, które nadały przedstawieniu odpowiedni klimat i  nastrój. Ogl�daj�c 
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przedstawienie, babcie i dziadkowie cz�sto ukradkiem ocierali łzy wzruszenia, rado�ci i dumy ze 
swoich wnucz�t.  

Na wychodz�cych z auli widzów czekała słodka niespodzianka, ufundowana przez pp. Jadwig� 
i Henryka Menclów, którym składamy serdeczne podzi�kowania. W imieniu wykonawców dzi�kujemy 
równie� Radzie Rodziców i władzom gminy za słodycze ufundowane dla dzieci. 

 
Osoby, które nie widziały naszego przedstawienia lub chciałyby je obejrze� ponownie, 
zapraszamy w �rod� 31 stycznia o godz. 1630 do auli Szkoły Podstawowej w Opatówku. 
 
Bal przebiera�ców 
W poniedziałek, w pierwszy dzie� ferii zimowych w Szkole Podstawowej w Opatówku odbył si� 
karnawałowy bal przebiera�ców dla najmłodszych. Dzieci, przy d�wi�kach wesołej, tanecznej muzyki 
miło sp�dziły czas. Dzi�ki wypo�yczalni strojów karnawałowych zorganizowanej przez p. R. Albrecht  
i p. S. B�kowsk� oraz inicjatywie rodziców, dzieci mogły cho� na chwil� przemieni� si� w ulubione 
postaci z bajek czy filmów rysunkowych. Prezentowały si� niezwykle kolorowo i bajecznie. Nie 
zabrakło równie� ciekawych konkursów, w których nagrodami były gad�ety ufundowane przez 
jednego z rodziców - p. Zimnego. Dzieci otrzymały tak�e słodki pocz�stunek ufundowany przez Rad� 
Rodziców. Bal zorganizowały i prowadziły nauczycielki oddziałów przedszkolnych - p. S. B�kowska  
i p. R. Albrecht. 
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WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 

Uchwała Nr 2 Okr�gowej Komisji Wyborczej Nr 48 w Opatówku 
z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 

 
Na podstawie art.29 ust.1 pkt 1 Ustawy o izbach rolniczych z dnia 14.12.1995r. (Dz.U.z 2002r.  
Nr 101,poz.927,Nr 113,poz.984 i Nr 153, poz.1271),§5 ust.1 pkt 2 Uchwały nr 11/2001 Krajowej Rady Izb 
Rolniczych z 19.12.2001r. oraz uchwały nr 1 Okr�gowej Komisji Wyborczej Nr 48 w Opatówku z 4 stycznia 
2007r. uchwala si� co nast�puje: 
§1. Powołuje si� Obwodowe Komisje Wyborcze w składzie: zgodnie z zał�czonym wykazem. 
§2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
Podpisy członków Komisji obecnych przy podj�ciu uchwały: M. I. Gruszka, H. Łatkowska, U. Witczak, H. Janiak, 
E. J�drzejak. 
  

Zał�cznik do Uchwały Nr 2 Okr�gowej Komisji Wyborczej Nr 48 w Opatówku z dnia 15 stycznia 2007 r. 
 

 
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych  w Okr�gu Wyborczym Nr 48 w Opatówku 
 
I. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzib� w Gminnym O�rodku Kultury   w Opatówku  

1. Frankiewicz Kazimierz Adolf 
2. Gryczy�ski Antoni   
3. Jaskuła Mieczysława   
4. Knop El�bieta    
5. Wo�niak Gra�yna 
   

II.  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2  z siedzib� w Szkole Podstawowej w Chełmcach 
1. Budka Jarosław   
2. Gruszka Krystyna   
3. Malkowska Agnieszka   
4. Sowa El�bieta    
5. Ward�ga Urszula 

  
III. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3  z siedzib� w Szkole Podstawowej w Rajsku 

1. Bana� Lilla Barbara   
2. Dziedzic Wacław   
3. Galant Violetta    
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4. Jakubek Edyta    
5. Wo�ny Franciszek 
   

IV.Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzib� w Szkole Podstawowej w Tłokini Wielkiej 
1. Kasprzak Krzysztof   
2. Knop Andrzej    
3. Perek Paweł    
4. Słomian Anna Barbara   
5. Zimna El�bieta  

 

OBWIESZCZENIE KOMISJI OKR�GOWEJ NR 48 W OPATÓWKU 
z dnia 16 stycznia 2007 roku 

LISTA ZAREJESTROWANYCH  KANDYDATÓW 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. 
 

Lp. Imi� i nazwisko lat wykształcenie zawód miejsce 
zamieszkania 

1 Mieczysław Łuczak 34 

 
zasadnicze 
zawodowe 

 

 
rolnik 

 
 
 

Porwity 
62-860 Opatówek 

2 Stefania 
Wiewiórkowska 60 wy�sze mgr in�. 

mechanik 

ul. Kasprzaka  
62-860 Opatówek  
 

3 Andrzej  
Wolf 54 zasadnicze 

zawodowe rolnik ul. Mała 
62-860 Opatówek 

4 Eligiusz Janusz 
Wsz�dobył 42 �rednie rolnik Rajsko 

62-860 Opatówek 

 
         Przewodnicz�cy Komisji Okr�gowej  

         Maria Iwona Gruszka 
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INFORMACJA O PODATKU OD �RODKÓW TRANSPORTOWYCH 

 Urz�d Gminy w Opatówku przypomina wła�cicielom i współwła�cicielom �rodków 
transportowych o ustawowym obowi�zku składania deklaracji na podatek od �rodków transportowych 
na rok 2007 w terminie do dnia 15 lutego 2007 roku. Druki deklaracji wraz z zał�cznikiem dost�pne 
s� w pok. nr 18, II p. Urz�du Gminy w Opatówku lub na stronie: www.bip.opatowek.pl. 
Jednocze�nie przypominamy, �e z dniem 15 lutego br. mija tak�e termin płatno�ci I raty w/w podatku. 
Wpłaty mo�na dokona� w kasie urz�du w godz. 800-1400 lub na konto w banku Spółdzielczym Ziemi 
kaliskiej O/Opatówek, nr konta: 43840400062004001449640001. 
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KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU 
z dnia 22 stycznia 2007 r. 

 
Na podstawie art. 17 ust.7 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów  
i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159 poz.1547 ze zm.) podaje si� do publicznej wiadomo�ci skład 
Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniaj�cych do Rady 
Gminy Opatówek w 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 Maja, Nowoogrodowa, Ogrodowa, Plac 
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Wolno�ci, Józefa Poniatowskiego, Piotra Szadkowskiego, Turkowska, zarz�dzonych przez Wojewod� 
Wielkopolskiego na niedziel� 4 marca 2007 r. 
Skład Komisji: 

1) Irena Ciszewska 
2) Bogdan Henryk Miluski 
3) Janusz Pogorzelec 
4) Beata Ewa Rosiak 
5) Jadwiga Wasilewska 
6) Gra�yna Wo�niak 
7) Zofia Zgarda 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mie�ci si� w Urz�dzie Gminy w Opatówku, Plac Wolno�ci 14. 
Siedziba Komisarza Wyborczego w Kaliszu: ul.Staszica 47a,62-800 Kalisz, pok.nr 2, tel. 7538882, 7538880, 
faks 7538880. 
������������������������������������������������������������������������������������� 

O   G   Ł    O   S    Z   E    N   I   A 
Zaproszenie 
Dyrektor, Rada Rodziców Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej zapraszaj� na "Szkolny Bal Karnawałowy", który 
odb�dzie si� 10 lutego 2007 r. o godz. 1900 w sali Ochotniczej Stra�y Po�arnej w Tłokini Wielkiej. Koszt balu to 
120 złotych od pary. Zapisy przyjmuje p. Małgorzata Kisiela, tel. 062/7614321 oraz sekretariat szkoły,  
tel. 062/7614312. 
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Gminny O�rodek Kultury w Opatówku organizuje w dniu 23 lutego 2007 r. wyjazd do Poznania na komedi�  
R. Conney'a pt. "Okno na parlament" . Koszt 40-45 zł od osoby. Zapisy i wpłaty przyjmuje GOK do dnia 
5.02.2007r. 
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Urz�d Gminy w Opatówku przypomina, �e w dniu 31 stycznia 2007 r. mija termin składania przez 
przedsi�biorców o�wiadcze� o warto�ci sprzeda�y napojów alkoholowych za 2006 r. oraz uiszczania 1 raty 
opłaty za korzystanie z zezwole� na sprzeda� napojów alkoholowych. Przedsi�biorca, któremu zezwolenie 
wygasło z powodu niezło�enia o�wiadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowym terminie, mo�e wyst�pi�  
z nowym wnioskiem nie wcze�niej ni� po upływie   6 miesi�cy od dnia wydania decyzji o wyga�ni�ciu 
zezwolenia.�
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Wójt Gminy Opatówek ogłosił konkursy na kandydatów na stanowiska: Dyrektora Zespołu Szkół w Chełmcach 
oraz  Dyrektora Zespołu Szkół w Rajsku. Oferty spełniaj�ce warunki okre�lone w ogłoszeniu o konkursie 
(szczegóły w Głosie Wielkopolskim z dn. 15.01.2007r.  oraz na stronie: www.bip.opatowek.pl) nale�y składa�  
w zamkni�tych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół w Chełmcach” lub „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rajsku”, w terminie do  
2 lutego  2007 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urz�du Gminy Opatówek pok.15 pl. Wolno�ci 14.  
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Opatówek. O terminie i miejscu 
przeprowadzenia post�powania konkursowego kandydaci zostan� powiadomieni indywidualnie. 

�
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Przyjm� do pracy stolarzy. Telefon: 601 800 595 lub 693 924 923. 
�
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Stanisław Ku� - Wiceprzewodnicz�cy Rady Gminy Opatówek przyjmuje interesantów w ka�dy pierwszy pi�tek 
miesi�ca w godzinach: 1300-1500 
Paweł B�kowski - Wiceprzewodnicz�cy Rady Gminy Opatówek przyjmuje interesantów w ka�dy drugi  
i czwarty poniedziałek miesi�ca w godzinach: 1530-1600. 

�
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Sprzedam działk� roln� o pow. 3,6ha poło�on� w Tłokini Wielkiej, tel. 609602899. 
�
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Do wynaj�cia mieszkanie w budynku wolnostoj�cym. Telefon: 667785727. 
�
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Rodzice dzieci autystycznych serdecznie dzi�kuj� pp. Halinie i Janowi Wolf z Tłokini Wielkiej za kolejn� ju� 
pomoc finansow� dla naszych niepełnosprawnych dzieci. 
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Rodzice uczniów klasy IVd Szkoły Podstawowej w Opatówku składaj� serdeczne podzi�kowania wszystkim, 
którzy wsparli nasz� Bo�onarodzeniow� akcj� na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz zakupili kartki 
�wi�teczne. W szczególno�ci dzi�kujemy p. dyrektor Henryce Wo�niak ze Szkoły Podstawowej w Opatówku za 
okazan� �yczliwo�� i zrozumienie. 
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UWAGA!! W zwi�zku ze zbli�aj�cym si� terminem utraty wa�no�ci wydanych starych ("ksi��eczkowych") 
dowodów osobistych, których termin wymiany upływa 31 grudnia 2007 r., prosimy mieszka�ców o ich 
systematyczn� i rozło�on� w czasie wymian�. Stare dowody osobiste posiada jeszcze ok. 2.500 mieszka�ców 
naszej gminy. W przypadku niemo�no�ci udania si� osobi�cie do urz�du z powodu przewlekłej choroby lub 
inwalidztwa, prosimy o zgłoszenie tego faktu do Urz�du Gminy. W takim przypadku pracownik urz�du mo�e 
uda� si� do zainteresowanej osoby w celu podpisania wniosku o wymian� dowodu osobistego. 
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Kupi� około 1 ha ziemi. Telefon: 603078301. 
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Kupi� dom lub mieszkanie na terenie Opatówka.  Wiadomo�� pod nr telefonu 886155445. 
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Szukasz pracy za granic�? Wybierz Islandi�! Islandzkie biuro pracy poszukuje w bran�y budowlanej 
pracowników wszystkich zawodów  oraz ludzi nie boj�cych si� podj�� �adnej pracy. Oferujemy bardzo dobre 
zarobki od 8 do 12 tys. miesi�cznie. Decyzja nale�y do Ciebie, je�eli zdecydujesz si� - zadzwo�: 691806948 
lub 0035-8668264. 
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Korporacja Kominiarzy Polskich O/Pleszew przypomina o zasadach bezpiecznego u�ytkowania przewodów 
kominowych. W my�l przepisów (ustawa Prawo budowlane -t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz.1118 oraz 
rozporz�dzenie MSWiA z dnia 21.04.2006 - Dz.U.Nr 80 poz.563) wła�ciciel - zarz�dca i u�ytkownik budynku s� 
zobowi�zani do zapewnienia bezpiecznego u�ytkowania urz�dze� grzewczych i kominowych. Czyszczenie 
przewodów kominowych (konserwacja) dokonywane przez osob� posiadaj�c� odpowiednie kwalifikacje - 
czeladnika kominiarskiego powinno odbywa� si� nast�puj�co: 
- przewody od palenisk opalanych paliwem stałym - 4 razy w roku 
- przewody od palenisk opalanych paliwem gazowym i płynnym - 2 razy w roku 
- przewody wentylacyjne - 1 raz w roku 
- kontrole sprawno�ci technicznej dokonywane przez mistrza kominiarskiego - 1 raz w roku 
Brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów mo�e stanowi� podstaw� odmowy wypłaty 
odszkodowania przez firm� ubezpieczeniow�. Za nieprzestrzeganie powy�szych zasad ustawodawca 
przewiduje sankcje karne okre�lone w Kodeksie wykrocze� (art. 82, §1). 
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ZEBRANIA WIEJSKIE - WYBORCZE 
W zwi�zku z upływem kadencji sołtysów i rad sołeckich, w dniach od 31 stycznia 2007 r. do 8 lutego 2007 r. 
zostan� przeprowadzone zebrania wiejskie - wyborcze we wszystkich sołectwach Gminy Opatówek celem 
wyboru sołtysów i rad sołeckich na now�, czteroletni� kadencj�. 
Szczegółowym terminarzem zebra� dysponuj� sołtysi poszczególnych sołectw. Terminy i miejsca zebra� 
wiejskich zostan� podane do wiadomo�ci mieszka�ców sołectw w formie kurendy oraz na tablicach ogłosze�. 
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Serdeczne podzi�kowania dla wszystkich, którzy wzi�li udział w ceremonii pogrzebowej, zło�yli kwiaty,  

zamówili msze �w. oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku  

nasz� ukochan� Mam�, Babci� i Prababci� 

�.P. WALERI� BROCZEK 

         składa Córka i Syn z rodzin� 
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Urz�d Gminy w Opatówku, Pl. Wolno�ci 14, tel. 62/7618080, 7618454, faks 62/7618017 
strona internetowa: www.bip.opatowek.pl,  e-mail: gmina@opatowek.pl 
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