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I N F O R M A C J E…   A K T U A L N O Ś C I…  O G Ł O S Z E N I A… 

WIZYTA WĘGIERSKIEJ MŁODZIEŻY 

   W dniach 2-9 lipca 2007 roku w Gminie Łęka Opatowska po raz 
pierwszy przebywała będzie 13-osobowa grupa węgierskiej 
młodzieży z partnerskiej Gminy Újlőrincfalva. W ciągu 
tygodniowego pobytu młodzież będzie zwiedzała Gminę, oglądała 
okolicę a przede wszystkim poznawała polskich rówieśników i ich 
codzienne życie. Dnia 9 lipca 2007 roku młodzież polska uda się 
na Węgry gdzie spędzi tydzień ze swoimi węgierskimi przyjaciółmi. 

„ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ” 

   W dniu 31.05.07., uznanym jako Światowy Dzień bez  
Papierosa w Gimnazjum im. Kardynała Stefana               
Wszyńskiego w Opatowie gościli aktorzy z teatru            
profilaktycznego „Horyzont” z Krakowa z przedstawieniem: 
„I kto tu rządzi? – czyli rozmowy z samym sobą”. 
   Przedstawienie w sposób bardzo ciekawy poruszało tema-
tykę uzależnień od narkotyków, papierosów i komputera.       
Wykonawcy zwrócili również uwagę na zagrożenie bulimią              
i anoreksją. Podczas występu aktorzy nawiązywali            
bezpośredni kontakt z uczniami gimnazjum. 
   Wielką niespodzianką był występ dwóch zawodowych    
aktorów: Pawła Okraski znanego m.in. z serialu „M – jak 
miłość” oraz Pawła Brandysa – znanego z wielu reklam    
telewizyjnych i nie tylko. 
   Spektakl odbył się w ramach ogólnopolskiej kampanii     
„Zachowaj trzeźwy umysł”. Po przedstawieniu uczniowie 
mogli porozmawiać z aktorami, zrobić pamiątkowe zdjęcia               
i otrzymać autografy. 
   Aktorzy z teatru „Horyzont” odwiedzili gimnazjum dzięki 
pomocy Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Łęce Opatowskiej, która          
w całości pokryła koszty spektaklu. 
 
Źródło: Magdalena Matusiak 
 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej 
informuje wszystkie osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne 
w okresie zasiłkowym trwającym od 01.09.2007r. do 31.08.2008r., 
że od miesiąca lipca 2007r. będzie można pobierać w siedzibie 
ośrodka nowe formularze wniosków o świadczenia rodzinne,        
a także składać wnioski o w/w świadczenia. 
   Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 139 z 2006r., poz. 992 ze zm.)                 
w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na 
nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia  
31 lipca 2007 r., świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc 
wrzesień 2007 r. wypłaca się do dnia 30 września 2007 r.  
   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne 
na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami  
w okresie od 1 sierpnia 2007 r. do dnia 30 września 2007r., 
świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień 2007r. 
wypłaca się do dnia 31 października 2007 r.,(art. 26 ust. 4 ustawy  
o świadczeniach rodzinnych). 

 

GIMNAZJADA 

   W sobotę, dnia 02.06.07. w Gimnazjum im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Opatowie odbyły się zajęcia      
sportowe pod nazwą Gimnazjada. Tegorocznej akcji         
towarzyszyło hasło „Uciekaj przed nałogiem”, związane        
z kampanią „Zachowaj trzeźwy umysł”. Gimnazjadę       
rozpoczął bieg długodystansowy ulicami Opatowa.          
Reprezentacje wszystkich klas gimnazjum rozpoczynały bieg 
ulicą Poznańską, następnie biegli ulicami: Niską i Słoneczną. 
   W biegu nie było przegranych. Każdy uczeń był zwycięzcą, 
gdyż rozpoczynając bieg, zamanifestował symboliczne     
poparcie dla kampanii.  
   Bieg mógł odbyć się dzięki pomocy policjantów z KPP    
Kępno (Posterunek Policji w Trzcinicy), którzy na ten czas 
zabezpieczyli ulice Opatowa. Dziękujemy! 
   Pozostałe rywalizacje sportowe odbyły się na boisku      
szkolnym przy ulicy Poznańskiej. 
 
Źródło: Magdalena Matusiak 

 

TURNIEJ GIER I ZABAW 

   Dnia 6 czerwca na boisku w parku w Opatowie odbył się XI  
Turniej Gier i Zabaw klas I-III o puchar Wójta Gminy Łęka   
Opatowska. W czasie turnieju rozegrane zostały liczne konkursy 
sportowe i zręcznościowe. W zabawie udział wzięły wszystkie 
cztery Szkoły Podstawowe z terenu Gminy. Z każdej szkoły   
zaproszone były trzy klasy a reprezentacje poszczególnych      
placówek liczyły po dwanaście osób. Zwycięzcą Turnieju została 
Szkoła Podstawowa w Opatowie.  Oprócz tradycyjnego pucharu   
w trosce o bezpieczeństwo uczniów Wójt Gminy Łęka Opatowska 
wręczył wszystkim dzieciom od przedszkola do klasy III         
odblaskowe  bransoletki. 
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BADANIE STRUKTURY GOSPODARSTW ROLNYCH 

             Od 1 do 30 czerwca 2007 roku zostanie przeprowadzone „Badanie struktury gospodarstw rolnych”. Badanie realizowane 
we wszystkich krajach Unii Europejskiej, ma dostarczyć informacji o gospodarstwach rolnych w zakresie osób w nich pracujących, 
użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, pogłowia zwierząt gospodarskich, wyposażenia w sprzęt rolniczy, zużycia nawozów 
mineralnych i organicznych, działalności pozarolniczej prowadzonej w gospodarstwie oraz struktury dochodów. Dane statystyczne 
uzyskane w badaniu, zarówno w Wielkopolsce, jak i w kraju, posłużą do analiz i ocen polskiego rolnictwa. 
            Jest to badanie reprezentacyjne i w województwie wielkopolskim obejmie ok. 16,5 tys. Gospodarstw indywidualnych oraz 
ponad 730 gospodarstw rolnych jednostek prawnych. Realizacja badań odbywać się będzie 4 metodami: 

1. Drogą internetową – pomiędzy 1 a 5 czerwca wszystkie wylosowane gospodarstwa mają możliwość dokonania samospisu 
poprzez wypełnienie aktywnego formularza R-SGR umieszczonego na stronie internetowej GUS http://www.stat.gov.pl. 
Jeśli nie skorzystają z tej formy, pracownicy Urzędu Statystycznego w Poznaniu lub przeszkoleni ankieterzy nawiążą         
z nimi kontakt w celu przeprowadzenia badań inna metodą: 

2. Telefonicznie przez teleankieterów – metoda CATI. Pomiędzy 1 a 13 czerwca ok. 75 teleankieterów przeprowadzi         
telewywiad z użytkownikami ok. 3500 gospodarstw rolnych. 

3. Wywiad przeprowadzony przez ankieterów terenowych. Do gospodarstw rolnych wylosowanych do udziału w badaniu tą 
metodą (ok. 13 tys.) w dniach od 16 do 30 czerwca 2007 r. zawitają przeszkoleni ankieterzy terenowi (ok. 380 osób). 

4. Samospisu poprzez wypełnienie formularza papierowego. Samospisu dokonają jednostki prawne będące użytkownikami 
gospodarstw rolnych. 

 
         Do wszystkich wylosowanych gospodarstw wysłano listy z informacją o badaniu i sposobie realizacji w ich gospodarstwie. 
Udział w badaniu jest obowiązkowy, co oznacza, że użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania                
wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu R-SGR. 
Wszystkie dane zbierane i gromadzone w badaniu struktury gospodarstw rolnych są poufne, podlegają szczególnej ochronie            
i objęte są tajemnicą statystyczną. 
 

WIZYTA DELEGACJI Z PARTNERSKIEJ GMINY HINTE 

         W dniach 17-23.05.2007 r. w Gminie Łęka Opatowska miała miejsce wizyta mieszkańców partnerskiej Gminy Hinte, która  
przebiegała pod hasłem  „Co przyniosło nam trwające rok partnerstwo? 
         W tym celu spotkali się z obu stron: wójtowie i przedstawiciele samorządu lokalnego, przedstawiciele Ochotniczych Straży         
Pożarnych i lokalnych organizacji kobiecych. Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych rozmawiali na wspólnych referatach na 
temat ochrony przeciwpożarowej w swoich gminach. Odbyły się również pokazy strażackie i wspólne ćwiczenia w kilku             
jednostkach gminnych: OSP Piaski, OSP Biadaszki, OSP Łęka Opatowska i OSP Raków. 
         Panie z organizacji kobiecych wymieniły się z niemieckimi gośćmi informacjami o kulturze, tradycjach  i współczesnych mo-
delach życia w swoim kręgu kulturowym, między innymi poprzez wspólne działania takie jak przygotowanie i konsumpcja lokal-
nych   potraw przygotowane przez KGW w Opatowie a także przez wspólne śpiewy z gminnym chórem.   
         Goście z partnerskiej Gminy Hinte mieli również możliwość zapoznać się z zabytkami, atrakcjami przyrodniczymi, pracą                
w zakładzie meblowym na terenie Gminy, strategią rozwoju i planami inwestycyjnymi gminy, działalnością samorządu i sposobem 
funkcjonowania szkolnictwa w Gminie Łęka Opatowska a także zwiedzić jedno z największych i najbardziej rozwijających się miast 
w Polsce – Wrocław. Ponadto przedstawiciele samorządu lokalnego wymienili się informacjami o cechach wspólnych samorządu 
na terenie Polski i Niemiec. Na pamiątkę trwającego rok partnerstwa przed Urzędem Gminy i Gimnazjum w Opatowie zostały 
wkopane pamiątkowe tablice.  
          Projekt w szczególny sposób miał wspierać kontakty i budowę przyjaźni pomiędzy społecznościami obu gmin partnerskich. 
Cel ten został w pełni osiągnięty a spotkania pomiędzy przedstawicielami Gmin Łęka Opatowska i Hinte będą w przyszłości                
kontynuowane. 
 

INFORMACJA   URZĘDU GMINY W ŁĘCE OPATOWSKIEJ 

          Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej informuje, że 30 czerwca 2007r. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników 
sądowych na kadencję 2008-2011. Prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu ustalił liczbę ławników wybieraną przez Radę Gminy Łęka 
Opatowska do orzekania w Sądzie Rejonowym w Kępnie. 
 
Na kadencję 2008-2011 niezbędny jest wybór 1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. 
Ponadto informujemy, że  kandydatów na ławnika do orzekania w sprawach zakresu prawa pracy zgłaszają związki 
zawodowe oraz organizacje pracodawców.  
 
          Wyboru ławników dokonuje Rada Gminy w terminie do 31 października 2007r. W związku z powyższym uprzejmie proszę      
zainteresowane związki zawodowe lub organizacje pracodawców o dokonywanie zgłoszeń kandydatów w nieprzekraczalnym    
terminie do 30 czerwca 2007r. pok. Nr 102 w godz 800- 1500 

          Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 062/ 78 145 20 w godz.  800 -  1500  poniedziałek-piątek, 
oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.leka-opatowska.pl  

 

http://www.stat.gov.pl/
http://www.leka-opatowska.pl/
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         Podczas sesji radni wysłuchali: 

1. Sprawozdania Wójta Gminy Łęka Opatowska Pana Witolda Jankowskiego o działalności między sesjami. 
2. Informacji Przewodniczącego Rady Gminy Pana Zdzisława Kłodnickiego o działaniach podejmowanych w okresie  
między sesjami. 
3. Informacji przewodniczącego Komisji Gospodarczej Rady na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego i porządku. 
Informację przedstawił  Pan Henryk Rogalewski. 
4. Informacji przedstawiciela Rady Zoz-u w Kępnie z terenu naszej Gminy na temat opieki zdrowotnej i funkcjonowania 
służby zdrowia. Informację złożył Pan Leszek Zalewski. 
5. Informacji skarbnika Gminy o realizacji podatków za I kwartał bieżącego roku. Informację przedstawiła Pani skarbnik 
Alina Brząkała. 

 

ZAPROSZENIE NA X SESJĘ RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA 

          Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w obradach X Sesji Rady Gminy Łęka Opatowska, która odbędzie się dnia 27 
czerwca 2007 roku (środa) o godzinie 12.00 w Sali Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej. 

Przewodniczący Rady 

Zdzisław Kłodnicki 

ZAPROSZENIE NA ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 

          Dnia 1 lipca 2007 roku o godzinie 14.00 na boisku sportowym w Opatowie odbędą się Gminne Zawody Sportowo - 
Pożarnicze.  

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

 

ZAPROSZENIE NA TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 

          Dnia 15 lipca 2007 roku na boisku sportowym w Rakowie odbędzie się Turniej Piłki Nożnej o puchar Zakładu Mięsnego    
Aldony i Piotra Rachlów. W trakcie trwania turnieju przewiduje się mecze piłkarskie i konkursy z nagrodami dla dzieci                   
a wieczorem zabawę taneczną na świeżym powietrzu.  

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO PRZYBYCIA 

 

SPOTKANIE POETY Z GIMNAZJALISTAMI 

          Dnia 13.04 2007 roku W Gminnej Bibliotece Publicznej w Opatowie odbyło się spotkanie autorskie poety  regionalisty Pana 
Krzysztofa Szymoniaka z gimnazjalistami. Poeta pochodzi z Kępna, a obecnie mieszka w Gnieźnie. Jest wykładowcą etyki       
dziennikarskiej na UAM w Poznaniu.  Zaprezentował młodzieży swoje wiersze ze zbioru pt. "Wszędzie skąd wracałem" , będące 
syntezą i rozrachunkiem przeszłością. Podzielił się swoimi  bogatymi doświadczeniami poetyckimi, przybliżył istotę natchnienia     
i doskonalenia warsztatu. Uświadomił gimnazjalistom, że pisanie wierszy nie jest anachronizmem, nie przeszkadza w normalnym 
funkcjonowaniu - nauce, pracy, życiu osobistym. Może natomiast to życie wzbogacić, dostarczyć dodatkowych przeżyć. Tomiki     
z jego poezją są dostępne w naszych placówkach bibliotecznych.  
 
Źródło: Katarzyna Szczepańska 
 

UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE DNIA 30 maja 2007 r. 

 

Uchwała Nr IX/ 42 / 2007 W sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 

Na Kierownika powołano Panią Monikę Sarnowską. 

Uchwała Nr IX/ 43 / 2007 W sprawie  powołania przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym        
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 

Przedstawicielem do Rady Społecznej przy SPZOZ w Kępnie został radny Leszek Zalewski. 

Uchwała Nr IX / 44 /2007 W sprawie wyrażenia opinii o przedmiocie likwidacji Gabinetu Konsultacyjno –   Laryngologicznego 
i Pielęgniarskiej  Opieki  Długoterminowej  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki           
Zdrowotnej  w Kępnie 

Gabinet Konsultacyjno –   Laryngologiczny i Pielęgniarskiej  Opieki  Długoterminowej              
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Kępnie został zlikwidowany 

Uchwała Nr IX /45 / 2007 W sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2007 rok. 
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SEMINARIUM Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ZDROWIA!!! 

 
         Dnia 20 czerwca o godzinie 16.00 w Sali Widowiskowej Urzędu Gminy Łęka Opatowska odbędzie się prelekcja            
pracowników służby zdrowia z zakresu profilaktyki zdrowia. Spotkanie dotyczyć będzie zagadnień: 
 
 

1. PROFILAKTYKA RAKA PIERSI  
2. PRACOWNIA RTG, MAMMOGRAFIA, SAMOBADANIE PIERSI  
3. PROFILAKTYKA BADAŃ KRWI, BADANIA OKRESOWE - SPOTKANIE Z PRACOWNIKIEM 

LABORATORIUM  
 
 

         Ponadto na seminarium odbędzie się spotkanie z pracownikiem Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów               
w Poznaniu dotyczące profilaktyki raka gruczołu krokowego i jelita grubego, na którym zostaną rozdane specjalne probówki do 
przygotowania materiału do badań na obecność krwi utajonej w kale (profilaktyka raka jelita grubego).  
 
         W dniu 23.06 od godziny 9.00 w Ośrodku Zdrowia w Łęce Opatowskiej pobierana będzie krew na oznaczenie poziomu 
PSA (w ramach profilaktyki raka gruczołu krokowego). W badaniu mogą wziąć udział mężczyźni od 40 roku życia. Krew można       
pobierać po zjedzeniu posiłku. Laborantka pobierająca krew na PSA będzie również odbierała probówki z kałem rozdane na     
seminarium dnia 20 czerwca. 

 

BADANIA SĄ BEZPŁATNE I W CAŁOŚCI FINANSOWANE  Z BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 
 

ZAPISY NA BADANIA PRZYJMUJE I WSZELKICH INFORMACJI O BADANIACH UDZIELA PANI 
MAŁGORZATA GĄSZCZAK POD NUMEREM    (062) 78 14 520 

 
 

LICZBA BEZPŁATNYCH BADAŃ JEST OGRANICZONA W ZWIĄZKU Z TYM O ICH 
DARMOWYM PRZEPROWADZENIU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZAPISÓW. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
 

 
 

CENTRUM BADANIA SŁUCHU 
„A.P.H. ELEKTRONIC’S” 

UL. AL. JEROZOLIMSKIE 42 LOK. 106, 
00-024 WARSZAWA 
TEL. 22/499-62-88 

ZAPRASZA NA BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU,  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE GMINY W ŁĘCE OPATOWSKIEJ DNIA 29 CZERWCA 2007 R. 

SŁUŻYMY POMOCĄ W DOBORZE APARATÓW SŁUCHOWYCH. 
ZAPRASZAMY OSOBY PO 50-TYM ROKU ŻYCIA ORAZ OSOBY Z NIEDOSŁUCHEM 

ZAPISY NA BADANIA POD NR. TEL.: (062) 781-45-20 
 

  
 

Z DNIEM 1 STYCZNIA 2008 ROKU STARY DOWÓD OSOBISTY TRACI WAŻNOŚĆ! 

        Szanowni mieszkańcy w dniu 31 grudnia 2007 r. upływa określony ustawą termin wymiany książeczkowych dowodów      
osobistych wydawanych w Polsce do końca 2000 r. Uwzględniając, iż do końca roku pozostało tylko niespełna siedem miesięcy 
prosi się mieszkańców gminy posiadających książeczkowe dowody osobiste o jak najszybsze złożenie wniosku o wydanie nowego 
dowodu, bowiem im później zostanie złożony wniosek, tym dłuższy będzie okres oczekiwania. Po dniu 1 stycznia 2008 r. bez   
ważnego dowodu osobistego nie będzie można załatwić żadnej sprawy urzędowej tj. wzięcie kredytu, wypłata pieniędzy z banku, 
załatwienie formalności u  notariusza itp. Już dziś wymień stary dowód na nowy. Z każdym dniem kolejka w Urzędzie Gminy  
wydłuża się! 


