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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… 

OSOBOWOŚĆ ROKU 2007 

   Dnia 01.03.2008 r. w Restauracji Piaski odbyło się uroczysta gala 
podsumowująca konkurs na „Osobowość roku” organizowana 
przez Tygodnik Kępiński. W tym roku w plebiscycie wzięło udział 
kilka tysięcy czytelników, którzy z własnego środowiska wybierali 
osoby godne otrzymać miano „Osobowości”. W nadesłanych 
kuponach znalazło się w sumie kilkudziesięciu wyróżnionych. 
Wśród nominowanych do „Osobowości Roku 2007” znalazły się 
22 osoby. Spośród wszystkich nominowanych osób wyłoniono 
troje zwycięzców, którzy otrzymali największą liczbę głosów. 
Wśród Zwycięzców znalazł się Wójt Gminy Łęka Opatowska 
Pan Witold Jankowski. 

KULTURA BLISKA 2008 

   Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza konkurs „Kultura 
Bliska” Chronimy nasze dziedzictwo kulturowe.  

I.  Ochrona dziedzictwa kulturowego. Udział w konkursie 
polega na zgłoszeniu projektu, którego istotą będzie troska 
o zasoby kultury lokalnej - chęć jej pielęgnowania, ocalenia 
lub odtworzenia, uczenie dbania o nią, a jednocześnie 
wykorzystywania jej w rozwoju gospodarczym gminy czy 
wsi. Za szczególnie wartościowe uznawane będą projekty 
integrujące społeczność danej miejscowości i angażujące 
różne pokolenia.  

II.  Pomoc dla organizatorów wydarzeń kulturalnych. Udział 
w konkursie polega na zgłoszeniu projektu, który będzie 
polegał na zorganizowaniu cyklu wartościowych wydarzeń 
kulturalnych z dziedziny teatru, filmu, muzyki, literatury  
(np. koncertów, spotkań, prelekcji, projekcji filmów itp.).  

   Organizacje-wnioskodawcy muszą mieć swoją siedzibę na 
terenie gminy, w której projekt będzie realizowany.  
W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe: 
stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, 
niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety 
społeczne, organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, 
organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a także rady 
sołeckie, gminne ośrodki kultury, biblioteki, szkoły i inne 
instytucje edukacyjne, parafie, uniwersytety ludowe, 
niepubliczne placówki muzealne, ochotnicza straż pożarna, 
koła gospodyń wiejskich, amatorskie zespoły artystyczne,  
i inne. Jedna organizacja może złożyć tylko jeden projekt. 
Realizacja projektu powinna się rozpocząć po 1 września 
2008 i trwać nie dłużej niż 18 miesięcy. Maksymalna kwota 
dotacji, o którą można się ubiegać wynosi 10.000 złotych.  

   Projekty dotyczące ochrony dziedzictwa kulturalnego 
powinny być realizowane w miejscowościach do 6 000 
mieszkańców. Projekty organizacji wydarzeń kulturalnych 
powinny być realizowane w miejscowościach do 10 000 
mieszkańców. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do  
połowy lipca 2008, lista przyznanych dotacji zostanie 
opublikowana na stronach www.fww.org.pl.  

   Dodatkowych informacji udziela Justyna Duriasz-Bułhak: 
(22) 636 25 70–75 w. 35, jduriaszbulhak@fww.org.pl 

 

ŚWIETLICA W SIEMIANICACH 

   Fundacja Wspomagania Wsi w ramach programu „Nasza 
Świetlica Nasz Klub”, mającego za zadanie wsparcie rozwoju 
społecznego i kulturalnego wsi, udziela grantobiorcy dotacji  
w wysokości 17 744 zł na realizację projektu edukacyjnego pn. 
„Nasz drugi dom” w zakresie utworzenia w Domu Parafialnym 
świetlicy jednoczącej mieszkańców wsi Siemianice zapobiegającej 
podziałom oraz izolacji środowisk popegeerowskich, zapewnienie 
dostępu do Internetu, pomocy w odrabianiu lekcji, prowadzenia 
szkoleń z zakresu obsługi komputera, poszukiwania pracy, zajęć  
i zebrań. 

„Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM ZA PAN BRAT 

OD NAJMŁODSZYCH LAT” 

Szkoła Podstawowa w Opatowie otrzymała dofinansowanie 
na realizację projektu pt. „Z językiem angielskim za pan brat od 
najmłodszych lat” w konkursie Small Grants. Na konkurs 
zgłosiło się 309 szkół z całej Polski, z czego dofinansowanie 
dostały 44 szkoły. Celem projektu jest  
- Wyrównywanie dysproporcji rozwojowych uczniów oraz szans 
ich dostępu do innych form pracy nauczania j. angielskiego 
- Rozbudzenie zainteresowań dzieci nauką języka angielskiego 
poprzez uczestnictwo w różnych formach zajęć pozalekcyjnych 
- Praktyczne wykorzystanie umiejętności językowych. 
 
Projekt przewiduje realizację następujących zadań: 

1. Kółko z języka angielskiego pn. „Zabawa w teatr” 
2. Kółko zajęć pozalekcyjnych  „Piszemy listy” 
3. Zajęcia w przedszkolu „Zabawa w angielski” 
4. Spotkanie weekendowe pn. „Poznajemy kulturę krajów  
anglojęzycznych”  
5. Organizacja konkursów piosenki i wiersza 
anglojęzycznego dla dzieci za całej gminy. 

Termin realizacji: 1 IV – 31 XII 2008r. 

http://www.fww.org.pl/
mailto:jduriaszbulhak@fww.org.pl
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INFORMACJA WÓJTA GMINY 

W związku z uzyskaną informacją dotyczącą uporządkowania gospodarki odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Łęka Opatowska, przedstawiam dodatkowe szczegóły w powyższej sprawie: 

1. Istnieje możliwość gromadzenia odpadów w pojemnikach o pojemności 120l i 240l,  

dostarczanych nieodpłatnie przez firmę posiadającą koncesje. W takim przypadku mieszkańcy  

zawierają umowę z firmą. 

2. Odbiór pojemników odbywać się będzie raz w miesiącu. 

3. Kwota wywozu pojemników: 

 pojemnik 120l – około 12,00 zł brutto/ryczałtowo za miesiąc, 

 pojemnik 240l – około 24,00 zł brutto/ryczałtowo za miesiąc. 

4. Segregacja odpadów (szkło, plastyk, itp.) odbywać się będzie poprzez usytuowanie kontenerów  

w poszczególnych miejscowościach, co dodatkowo spowoduje zmniejszenie ilości odpadów  

gromadzonych w pojemnikach na własnej posesji. 

5. Zmiana sposobu gromadzenia odpadów spowoduje, iż od miesiąca sierpnia 2008r. zmniejszona 

zostanie ilość dostarczanych worków. Każda posesja otrzyma 1 worek/ na miesiąc do  

gromadzenia odpadów komunalnych. 

 

 

Pojemniki o pojemności 120l i 240l  

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska, Referat Budownictwa 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pok. 108 i 109 lub pod nr telefonu (062)78 14 531 lub32. 

 

/-/ Witold Jankowski 

Wójt Gminy Łęka Opatowska 
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OTWARCIE STRAŻACKIEJ IZBY PAMIĘCI W PIASKACH 
  

  Dzięki Fundacji „Wrota Wielkopolski” działającej w ramach pilotażowego programu LEADER+ w sobotę 16 lutego br. 
odbyło się w Piaskach uroczyste otwarcie Strażackiej Izby Pamięci. W uroczystości wzięli udział: Pan Eugeniusz Grzesiak Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Pan Michał Błażejewski skarbnik Wojewódzkiego Oddziału Zarządu ZOSP RP, Pan 
Jerzy Flaczyk Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Pan Jerzy Derdak Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP, przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy, władze gminy w osobach Wójta Gminy Łęka Opatowska Pana Witolda 
Jankowskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Pana Zdzisława Kłodnickiego oraz Radny Powiatowy Pan Marek Kowalski. 
Uroczystość poprowadził zaangażowany w tworzenie Izby Pamięci Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Pan Piotr 
Zimoch będący jednocześnie członkiem OSP Piaski. W swoim przemówieniu podkreślił on zaangażowanie sołtysa wsi Pana 
Radosława Szuberta oraz wszystkich mieszkańców Piasek w gromadzenie eksponatów związanych z działalnością Ochotniczych 
Straży Pożarnych, które znajdują się w Izbie Pamięci. Podczas uroczystości głos zabrali: Pan Eugeniusz Grzesiak Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Pan Michał Błażejewski skarbnik Wojewódzkiego Oddziału Zarządu ZOSP RP także Pan Jerzy 
Flaczyk Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, który przekazał na ręce sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego 
pamiątkowy medal z jednostki Straży Pożarnej partnerskiej niemieckiej gminy Hinte. Po przemówieniach nastąpiło uroczyste 
przecięcie wstęgi, którego dokonali Prezes OSP Piaski Pan Ignacy Skiba oraz Prezes Fundacji Wrota Wielkopolski Pan Grzegorz 
Grzunka. Po uroczystym otwarciu wszyscy zaproszeni goście udali się na zwiedzanie Izby w której zobaczyć można było m.in. 
dokumenty z początków istnienia jednostki OSP Piaski (rok 1934), bojowe i galowe mundury strażackie, czapki i hełmy strażackie, 
urządzenie gaśnicze używane w początkach XX w i wiele innych ciekawych eksponatów. Po części oficjalnej wszyscy goście udali 
się na strażacki poczęstunek do Sali OSP w Piaskach przygotowany przez członkinie KGW Piaski, gdzie mogli wpisać się do 
przygotowanej specjalnej na tę okazję Księgi Pamiątkowej. 

   
  

 

V TURNIEJ SIŁACZY I MOCNEJ RĘKI O PUCHAR WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA 
 

     W dniu 1 marca w Sali sportowej w Opatowie zostały rozegrane równolegle dwa turnieje siłowe o puchar Wójta Gminy 
Łęka Opatowska: V Turniej Siłaczy i V Turniej Mocnej Ręki. Organizatorami byli: Pan Adam Kopis – Gminny Koordynator 
Sportu, z ramienia Urzędu Gminy Pan Mariusz Chocaj – Referent ds. Kultury i Sportu oraz sędzia specjalny Pan Rafał Ignasiak, 
który jako  doświadczony uczestnik takich turniejów, czuwał nad prawidłowym przebiegiem imprezy. O godz. 1330 imprezę 
otworzył główny sędzia zawodów Pan Adam Kopis po czym rozpoczęło się ważenie zawodników startujących w Turnieju Siłaczy, 
po ważeniu siłaczy rozpoczęła się pierwsza kolejka siłowania na rękę. Siłowanie na rękę  rozgrywane było indywidualnie w systemie 
każdy z każdym bez względu na wagę, natomiast turniej siłaczy rozgrywany był drużynowo i tu oprócz wyciśniętego ciężaru 
znaczenie miała waga zawodników.  Impreza z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców  
i sympatyków sportów siłowych, również z roku na rok wzrastają ciężary wyciskane przez startujących. Ubiegłoroczny rekord 
turnieju 165 kg należący do Tomasza Banasia z drużyny Kuźnica - Team, w tej edycji został pobity przez Adriana Młynarczyka  
z Wielkopolanina - Buczek i obecnie wynosi 180 kg.. Liczna publiczność zgromadzona w Sali sportowej podgrzewała atmosferę 
zawodów. Wiele wrażeń dostarczył również Turniej Mocnej Ręki w którym pojedynki zawodników były bardzo emocjonujące. 
Pojedynki finałowe startowali: Wójt Gminy Pan Witold Jankowski, który był obecny na imprezie oraz Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Opatowie Pani Maria Haziak. Na zakończenie Wójt Gminy Pan Witold Jankowski podsumował całe wydarzenie, 
podziękował wszystkim za udział i zaangażowanie i wręczył w obu turniejach puchary i medale. 
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KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ 

    W dniach 06 i 07.03.2008r. w Sali Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej odbyło się szkolenie „I TY MOŻESZ 
URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE”. Szkolenie zorganizowane zostało przez Fundację Wrota Wielkopolski w ramach pilotażowego 
programu LEADER+, firmą szkolącą była firma MEDAID z Ostrzeszowa. W gminie Łęka Opatowska przeszkolonych zostało  
51 osób. Szkolenie oprócz informacji teoretycznych obejmowało również szereg zajęć praktycznych pozwalających na zapoznanie 
się z kolejnością działań, jakie należy podjąć w przypadku udzielania pierwszej pomocy. Przedstawione zostały przykłady 
postępowania m.in. w przypadku wstrząsu, odmy, zawału, oparzeń, ran, porażeń prądem, zadławień. Końcowy etap szkolenia 
obejmował naukę resuscytacji w przypadku braku oddechu oraz braku oznak krążenia. Uczestnicy szkolenia zostali zaznajomieni  
z zasadami postępowania i mieli możliwość przećwiczenia praktycznego postępowania w ww. przypadkach. 
    
 

     
 

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ NA WSIACH W OPATOWIE 

     We wtorek 4 marca br. w Opatowie odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach. Centrum 
to zostało utworzone w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele władz powiatowych, gminnych,  szkół oraz innych instytucji. Oficjalnego otwarcia i przecięcia wstęgi dokonał Wójt 
Gminy Łęka Opatowska, Pan Witold Jankowski. Goście mieli możliwość zapoznania się z możliwościami oraz samym działaniem 
platformy e-learningowej. 
 
  Zadaniem Centrum jest przede wszystkim wyrównywanie szans edukacyjnych i likwidowanie dysproporcji pomiędzy wsią 
a miastem, w szczególności w kwestii dostępu do informacji i najnowszych technologii. Centrum w Opatowie jest jedynym takim 
ośrodkiem w powiecie Kępińskim, w całej Polsce znajduje się ich 379. W Centrum każdy może bezpłatnie skorzystać z 50 szkoleń 
dostępnych na platformie e-learningowej, po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat. Są to szkolenia zarówno dla 
młodzieży uczącej się jak i dla osób dorosłych, które pragną podnieść swoje kwalifikacje lub nabyć nowe umiejętności. W tym celu 
na wyposażeniu znajduje się 9 komputerów, laptop, drukarka oraz telefaks. Centrum w Opatowie jest także dostosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, by i tym osobom umożliwić łatwy i szybki dostęp do informacji. 
 
  Godziny otwarcia Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach w Opatowie: poniedziałek , wtorek, środa, czwartek, 
piątek 15°° - 19°° (dodatkowo jedna sobota w miesiącu w godzinach 10°° - 14°°). 
 

Źródło: 
Gabriela Brząkała 
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   SZANOWNI  MIESZKAŃCY! 
 
           Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wytycza kierunki zagospodarowania terenu, co  
w późniejszym czasie umożliwia zmianę przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  
          W związku z przystąpieniem do prac nad zmianą "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęka 
Opatowska" zorganizowane będą we wsiach sołeckich spotkania, które mają na celu przybliżenie problematyki studium, umożliwią 
wypowiedzenie się na temat kierunków zagospodarowania przestrzennego w Państwa miejscowościach.  
 

Podczas spotkań będzie możliwość złożenia wniosków dotyczących studium na przygotowanych formularzach. 
 
Spotkania odbywać się będą według poniższego harmonogramu: 

 

L.p. Wieś sołecka Miejsce Data  Godzina 

1 Trzebień Sala OSP 07.04.2008r.   18 00 

2 Biadaszki Sala OSP 09.04.2008r.  1900 

3 Opatów Sala OSP 11.04.2008r.  19 00 

4 Łęka Opatowska Sala narad UG 14.04.2008r.  19 00 

5 Siemianice Dom parafialny 16.04.2008r. 18 00 

6 Szalonka Sala OSP 18.04.2008r. 18 00 

7 Lipie Sala OSP 21.04.2008r. 19 00 

8 Piaski Sala OSP 23.04.2008r.  18 00 

9 Marianka Siemieńska Świetlica wiejska 25.04.2008r.  19 00 

10 Kuźnica Słupska Świetlica wiejska 28.04.2008r.  18 00 

11 Zmyślona Słupska Świetlica wiejska 29.04.2008r.  18 00 

12 Raków Sala OSP 30.04.2008r.  18 00 

 
  Serdecznie zapraszam do  czynnego udziału w fazie sporządzania "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
przestrzennego gminy Łęka Opatowska" . 

/-/ Wójt Gminy Łęka Opatowska 

Witold Jankowski 

 

 

OBWIESZCZENIE 

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
przestrzennego gminy Łęka Opatowska 

  Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łęka Opatowska uchwały  

Nr XVII/77/2008 z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. 

  Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej przy ul. Akacjowej 4, w terminie do dnia  

07 maja 2008r.  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 

nieruchomości, której dotyczy. 

 

/-/ Wójt Gminy Łęka Opatowska 

Witold Jankowski 
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UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE DNIA  27.02.2008 R. 

 

Uchwała Nr XVIII/80/2008 W sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 

Uchwała Nr XVIII /81/ 2008 

W sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Łęka Opatowska podmiotom nie 
zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż 
określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  
sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 

Uchwała Nr XVIII /82/ 2008 

 

Wyboru banku do obsługi bankowej budżetu Gminy Łęka Opatowska wraz z wszystkimi jednostkami  
organizacyjnymi Gminy Łęka Opatowska 

Uchwała Nr XVIII /83/ 2008 
W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

Uchwała Nr XVIII /84/ 2008 W sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Trzebień 

Uchwała Nr XVIII /85/ 2008 W sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Piaski 

Uchwała Nr XVIII /86/ 2008 W sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Biadaszki 

Uchwała Nr XVIII /87/ 2008 W sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Łęka Opatowska 

Uchwała Nr XVIII /88/ 2008 W sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych w Łęce Opatowskiej 

Uchwała Nr XVIII /89/ 2008 

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla 
ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Gminnym 
Zespole Placówek Oświatowych, Zespołach Szkół i szkołach dla których organem prowadzącym jest 
gmina Łęka Opatowska 

Uchwała Nr XVIII /90/ 2008 

 

W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania pn. „Sporządzenie zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęka Opatowska. 

 
W dalszej części obrad radni zapoznali się: 

1. Z planami odnowy wsi przygotowanych przez uczniów Gimnazjum w Opatowie w ramach realizowanego programu 
„Seminaria dla ucznia zdolnego”, 

2. Z planami pracy rady gminy, komisji stałych i doraźnej. 
Radny Zimoch Piotr złożył interpelacje w sprawie: 

- zamontowania oświetlenia w miejscowości Piaski Opatowiec koło posesji P. Kamińskich i Maciołków, 
- budowy nitki wodociągowej przy sali rolnika-strażaka do tyłu na boisko zakończonej hydrantem. 

 
 

UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE DNIA  26.03.2008 R. 

 

Uchwała Nr XIX/91/2008 

W sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych 

Ustala się miesięczną dietę: dla radnych w wysokości 300 zł, dla Przewodniczącego komisji Rady Gminy w 
wysokości 375 zł, dla przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 1 200 zł, dla zastępcy Przewodniczącego 
Rady Gminy w wysokości 375 zł. Dieta ulega obniżeniu za każdorazową nieusprawiedliwioną nieobecność 
na: sesji Rady o 30%, Komisji Rady o 20% 

Uchwała Nr XIX /92/ 2008 

W sprawie zasad wypłacania zryczałtowanych diet dla sołtysów 

Sołtysom przysługują diety zryczałtowane za: pełnienie funkcji sołtysa i wykonywanie zadań do niego nale-
żących w wysokości 150 zł miesięcznie, udział w posiedzeniu Rady Gminy w wysokości 70 zł, w przypadku 
gdy sołtys jest jednocześnie radnym, z tytułu udziału w posiedzeniu sesji przysługuje mu jedna dieta – dieta 
radnego 

Uchwała Nr XIX /93/ 2008   W sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008r. 

ZAPROSZENIE NA XX SESJĘ RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA 

   Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XX Sesji Rady Gminy Łęka Opatowska, która  
odbędzie się dnia  23.04.2008 roku (środa) o godzinie 12.00 w sali Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej. 
 

Przewodniczący Rady 
Zdzisław Kłodnicki 


