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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… 

 
 

OGŁOSZENIE 
 
   Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej informuje, że wydawane są 
wnioski o pomocy materialnej dla uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz kolegiów do czasu 
ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 
roku życia. Wnioski można odebrać w Urzędzie Gminy Łęka 
Opatowska pokój 113-114, w szkołach podstawowych  
i gimnazjum na terenie Gminy Łęka Opatowska.  
   Wnioski należy składać w Gminnym Zespole Placówek 
Oświatowych Łęka Opatowska w terminie od dnia 08 września 
2008 r. do dnia 15 września 2008 r. 
   Do wniosku należy dołączyć dochody netto za miesiąc sierpień 
2008 r. Dochód netto na członka rodziny nie powinien 
przekroczyć 351 zł. miesięcznie. Warunkiem wypłacenia w/w 
świadczenia będzie przedłożenie faktur za zakup przyborów 
szkolnych, podręczników, obuwia sportowego itp. 

 
/-/ Wójt Gminy Łęka Opatowska 

Witold Jankowski 
 

 

PODZIĘKOWANIA 
 

   Pragnę złożyć serdeczne podziękowania za liczny udział, 
trud i zaangażowanie wszystkim druhnom i druhom z terenu 
Gminy Łęka Opatowska biorącym udział w Gminnych  
i Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. 
Gratuluję serdecznie osiągnięć i zajętych miejsc.  
   Pragnę również podziękować wszystkim osobom, które 
zaangażowały się i pomogły w organizacji ćwiczeń 
strażackich oraz Gminnych Zawodów Sportowo-
Pożarniczych w Łęce Opatowskiej.  

      
   Prezes OSP Łęka Opatowska 

     Marek Mega 
 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNDUSZU  

ALIMENTACYJNEGO 

 
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce 
Opatowskiej informuje, że od miesiąca sierpnia 2008r. osoby 
uprawnione do alimentów na podstawie tytułu 
wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji 
mogą składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego  (podstawa prawna art. 20 ust.  
3 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów, Dz. U. Nr 192, poz. 1378  
z późn. zm.). Szczegółowe informacje można uzyskać  
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęce 
Opatowskiej oraz pod numerem  tel. (062) 78-14-537.   

 

 

DOFINANSOWANIE POJAZDU 
 
    W związku ze złożeniem przez Gminę wniosku  
o dofinansowanie zakupu pojazdu w ramach obszaru  
„B” pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc  
w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne 
zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” 
informujemy, iż Pełnomocnicy Zarządu PFRON podjęli 
decyzję pozytywną w przedmiotowej sprawie i przyznali Gminie 
Łęka Opatowska środki finansowe do wysokości 100.000,00zł. 
Środki własne Gminy przeznaczone na zakup dofinansowanego 
samochodu wyniosą 25 000 zł.  
 

    
            DOŻYNKI GMINNE 

 
 

Dnia 24 sierpnia 2008 r. w parku w Opatowie odbędą się 
Dożynki Gminne. Wszystkich mieszkańców Gminy 

Serdecznie zapraszamy! 
 

 
 

DOFINANSOWANIE DO SALI SPORTOWEJ 
 
 
   Gmina Łęka Opatowska uzyskała dofinansowanie na roboty 
wykończeniowe Sali Sportowej w Łęce Opatowskiej ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1 000 000,00zł. 
Przewidywany termin oddania obiektu do użytku to listopad 
2009r. 

 

ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU 
 

   Od 1 września 2008 r. następuje zmiana godzin 
pracy Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej. Nowe 
godziny urzędowania od poniedziałku do piątku 
 to 730-1530. 
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OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ PIASKI 2008 

 

  W dniach 26-27.07.2008 r. w miejscowości Piaski odbył się Otwarty Turniej Siatkowej Piłki Plażowej.  
W dwudniowym turnieju wzięło udział 20 drużyn męskich i cztery żeńskie. Otwarta kategoria turnieju umożliwiła 
udział w rozgrywkach również drużynom spoza powiatu kępińskiego. 
  W sobotę 26 lipca imprezę otworzył Przewodniczący Rady Gminy Łęka Opatowska Pan Zdzisław Kłodnicki 
po czym rozpoczęło się losowanie drużyn do poszczególnych grup. W meczach eliminacyjnych wzięło udział  
20 męskich drużyn rywalizujących w pięciu grupach. W pierwszym eliminacyjnym dniu systemem każdy z każdym 
rozgrywano dwusetowe mecze do 11 punktów.  Dwa najlepsze zespoły z każdej grupy przechodziły do dalszych 
rozgrywek, a swoje kolejne mecze rozgrywały następnego dnia. Po serii eliminacyjnej zakończonej we wczesnych 
godzinach wieczornych każdy mógł uczestniczyć w dyskotece zorganizowanej na powietrzu przy bogato zaopatrzonych 
stoiskach gastronomicznych. 
  Drugiego dnia turnieju rozgrywki rozpoczęły się o godzinie 13:00. Niedzielne mecze rozgrywano do dwóch 
wygranych setów (do 15 punktów). Odbywały się one w dwóch grupach po pięć drużyn, z których po dwie awansowały 
do półfinałów. Przed półfinałami rozegrano także mecze w kategorii kobiet które były bardzo widowiskowe. 
Dodatkową atrakcją w przerwie rozgrywek był pokaz spalinowych modeli lotniczych w wykonaniu członków Klubu 
Modelarskiego z Kępna. W czasie trwania turnieju organizatorzy zapewnili również niespodzianki dla dzieci takie jak 
dmuchany zamek, zjeżdżalnia oraz liczne konkursy z nagrodami. 
  We wczesnych godzinach wieczornych odbyły się mecze półfinałowe i finałowe. W rezultacie w kategorii 
męskiej 4 miejsce zajęła drużyna z Biadaszek: Dariusz Tomalik i Przemysław Tomalik, 3 miejsce drużyna z Siemianic: 
Rafał Giel i Tomasz Olszok, 2 miejsce Piotr Zimoch i Przemysław Zimoch z Piasek. Zwycięzcami zostali Michał 
Kasperkiewicz (Kępno) i Przemysław Nawrot (Syców). Najlepszym zawodnikiem turnieju został Przemysław Nawrot  
z Sycowa. 
  W kategorii kobiet 4 miejsce zajęły: Katarzyna Froń i Patrycja Jeziorna z Trzebienia, 3 Katarzyna Moś i Natalia 
Ławniczek z Biadaszek, 2- Karolina Goj i Dominika Tomalik z Biadaszek a zwyciężczyniami zostały Anna Stempin 
(Piaski) i Izabela Czapczyńska  (Słupia). 
   Cały turniej profesjonalnie sędziowali Panowie Adam Kłodnicki i Zdzisław Górecki. Dzięki ich wysiłkom 
rozgrywki odbywały się zgodnie z przepisami siatkowej piłki plażowej i z zasadami Fair-Play.  
  Po wręczeniu cennych nagród przez Wójta Gminy Pana Witolda Jankowskiego, Przewodniczącego Rady 
Gminy Pana Zdzisława Kłodnickiego, Prezesa OSP Piaski Ignacego Skibę a także sołtysa wsi Piaski Radosława 
Szuberta, który szczególnie angażował się w organizację turnieju, uczestnicy ustawili się do pamiątkowego zdjęcia.  
O godzinie 20.00 rozpoczęła się impreza taneczna przy dźwiękach zespołu Max Dance, a zgromadzeni kibice i goście 
bawili się korzystając z bogato zaopatrzonego zaplecza gastronomicznego. Nad odpowiednim wysokim poziomem 
nagłośnienia imprezy czuwała firma Redox z Kępna.  
  Turniej w tym m.in. wyżywienie zawodników, nagrody, oprawa muzyczna i nagłośnienie finansowany był ze 
środków MPiPS w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2008 i możliwy był dzięki Pani Magdalenie Osadzie 
 i Panu Arturowi Sołydze, którzy pozyskali pieniądze w kwocie 14 340zł na realizację imprezy składając wniosek  
o dofinansowanie. 
  Dzięki  dobrej organizacji i współpracy OSP Piaski, KGW Piaski i Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej oraz 
ogromowi pracy społeczności lokalnej Piasek możliwe było sprawne i profesjonalne zorganizowanie Turnieju Siatkowej 
Piłki Plażowej - jedynej takiej imprezy na terenie południowej Wielkopolski. Impreza taka odbyła się w Piaskach po raz 
drugi i będzie organizowana cyklicznie. 
  Organizatorzy pragną serdecznie podziękować sponsorom i wszystkim zaangażowanym w realizację turnieju 
 i zaprosić do udziału w turnieju za rok. 
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DNI GMINY ŁĘKA OPATOWSKA 12-13 LIPCA 2008 R. 
W dniach 12 i 13 lipca po raz pierwszy w historii odbyły się obchody dni gminy Łęka Opatowska. Impreza ta została 

zorganizowana w dwóch miejscowościach  na terenie gminy: w Łęce Opatowskiej i Siemianicach.  
Pierwszego dnia tj. 12 lipca impreza odbywała się w Łęce Opatowskiej i rozpoczęła się meczem piłkarskim  pomiędzy 

drużynami  LZS-u „ZAWISZA” Łęka Opatowska i drużyną oldbojów z terenu gminy. Mecz został rozegrany na boisku sportowym 
w Łęce Opatowskiej i zakończył się remisem, a o ostatecznym zwycięstwie „Zawiszy” zdecydowały rzuty karne. Po meczu 
rozpoczęły się rozgrywki sportowe pomiędzy drużynami sołtysów i radnych gminy, które polegały na rywalizacji w trzech 
konkurencjach sportowych.  Pierwszą konkurencją był mecz piłki nożnej, kolejną pojedynek w ciągnięciu liny a konkurencją 
rozstrzygającą były rzuty karne, które radni i sołtysi strzelali do pustej bramki do unihokeja. W ostatecznym rozrachunku 
zwyciężyła drużyna sołtysów.  
  Po emocjach związanych z rywalizacją sołtysów i radnych na boisku do piłki ręcznej odbył się widowiskowy pokaz 
taneczny dzieci z klubu tańca „MADAR”. Dzieci zaprezentowały różne tańce stylowe, które cieszyły się wielkim uznaniem wśród 
zgromadzonych widzów. Bardzo dużą atrakcją imprezy w Łęce Opatowskiej okazała się parada motocykli. Motocykliści 
prezentowali umiejętności opanowania swych maszyn na boisku asfaltowym. Bardzo widowiskowy punkt pokazu to „palenie 
gumy”, które odbywało się  również z płonącą oponą. Cały show motocyklowy prowadzony przez jednego z motocyklistów 
Szymona Czakona dostarczył widzom niebywałych wrażeń i emocji. Po wyczynach motocyklowych zostały rozegrane i 
rozstrzygnięte kolejne konkurencje: turniej „strongman” i turniej siłowania na rękę. W obu turniejach nie miał sobie równych Pan 
Jacek Ferfet z Trzebienia. Podczas imprezy odbywały się również konkursy wbijania gwoździ na czas w którym zwyciężył Pan 
Romuald Gąszczak z Łęki Opatowskiej oraz konkurs w strzelaniu z wiatrówki do tarczy w którym najlepszym okazał się Pan Józef 
Błażejewski również z Łęki Opatowskiej. Po rozstrzygnięciu wszystkich przeprowadzonych konkurencji Wójt Gminy Witold 
Jankowski wręczył zwycięzcom nagrody, puchary i statuetki. Całość zakończył koncert gwiazdy imprezy „Dwie Korony”.  

Drugiego dnia impreza odbywała się  na boisku sportowym w Siemianicach. W ramach obchodów Dni Gminy Łęka 
Opatowska odbył się tam Turniej Wsi o Puchar Wójta Gminy Łęka Opatowska. Impreza rozpoczęła  się o godz. 13.00. Do udziału 
w turnieju zgłosiło się siedem sołectw z terenu gminy. Sołectwa rywalizowały w następujących konkurencjach festynowych: 
przeciąganie liny,  napełnianie beczki wodą na czas, rzuty jajkami,  wyjazd na wakacje, slalom narciarski,  wbijanie gwoździ,  spacer 
farmera,  kręciołek oraz  kombinacje na klocku drewna. Wszystkie te konkurencje okazały się bardzo widowiskowe i zgromadziły 
wielu widzów, którym dostarczyły wielu emocji i wrażeń. Podczas całej imprezy w Sali OSP można było zobaczyć wystawę prac 
plastycznych  wykonanych przez dzieci uczestniczące w zajęciach  świetlicy „ Promyk ” w Siemianicach. Loteria fantowa w której 
każdy los był wygrany cieszyła się również wielkim zainteresowaniem. W czasie trwania turnieju odbywały się też ciekawe konkursy 
z nagrodami dla dzieci. W ostatecznej klasyfikacji w turnieju sołectw wioski uplasowały się w następującej kolejności: 1. Raków,  
2. Szalonka, 3. Łęka Opatowska, 4. Piaski, 5. Opatów, 6. Siemianice, 7. Lipie. 

Na zakończenie imprezy  Wójt Gminy Łęka Opatowska Witold Jankowski podsumował całą imprezę i wręczył 
uczestnikom nagrody, puchary i dyplomy. Całość zakończyła się biesiadą góralską z kapelą „Zwyrtni”. 
 

     

 

 
WYRÓŻNIONA W POZNANIU  

 
 W maju br. został ogłoszony konkurs „Moja baśniowa kraina” przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Animacji Kultury  
w Poznaniu. Na propozycję udziału odpowiedziała też Katarzyna Sobonia-Okoń, która jest kierownikiem Filii Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Łęce Opatowskiej. Pełniła ona funkcję propagatora idei konkursu w swojej siedzibie. Dzięki współpracy z nauczycielami ze Szkoły 
Podstawowej w Łęce Opatowskiej zainteresowanie  konkursem wśród dzieci było ogromne. Prace wykonane były w różnych technikach: 
kredkami, farbami, wyklejane, malowane nawet pastą do zębów. Opowiadały one o wymarzonych krainach, które inspirowane były literackimi 
utworami. Wśród wysłanych prac został wyróżniony rysunek Angeliki Rachel, która była uczennicą klasy 2, a obecnie 3 Szkoły Podstawowej  
w Łęce Opatowskiej. Jej wychowawczynią jest Pani Anna Zalewska, pod której kierunkiem dziewczynka pracowała nad swoim rysunkiem.   
17 maja nastąpiło oficjalne rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród laureatom. Miało to miejsce w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej i Animacji Kultury w Poznaniu. Po odbiór nagrody „stawiła się” Angelika osobiście. Na miejscu otwarto wystawę pokonkursową na 
której znajdowała się również praca dziewczynki i pozostałych osób, które zostały nagrodzone i wyróżnione. Aby obejrzeć tę wystawę trzeba było 
przejść uroczyście przez specjalną bramę zamkową, którą otwierano „baśniowym” kluczem. Zwycięzcy otrzymali książkę Agnieszki Wiszniewskiej 
– Matyszkiel „Fundacja dobrego diabła” z autografem autorki, puzzle o tematyce fantastyczno – baśniowej oraz dyplom. W trakcie spotkania 
atrakcją było przedstawienie lalkowe „Wiosenna przygoda”  w wykonaniu aktorów Teatryle z Poznania. Za zaangażowanie w popularyzację idei 
konkursu oraz przygotowanie dzieci do udziału w konkursie plastycznym „Moja baśniowa kraina”, kierownik biblioteki Katarzyna Sobania-Okoń  
i Anna Zalewska otrzymały podziękowania od Dyrektor WBPiCAK Heleny Bednarskiej i Przewodniczącej Jury Edyty Ćwiek. 

 Katarzyna Sobania-Okoń 
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WIZYTA DELEGACJI Z WĘGIERSKIEJ GMINY ÚJLŐRINCFALVA 

    
  W dniach 15-19.07.2008 na terenie gminy Łęka Opatowska przebywała delegacja z węgierskiej partnerskiej Gminy 
Újlőrincfalva. Delegacja składała się z przedstawicieli władz węgierskiej gminy oraz młodzieży w wieku gimnazjalnym 
uczęszczającej do tamtejszej szkoły. Delegację uroczyście przywitał Wójt Gminy Łęka Opatowska Pan Witold Jankowski a także 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Zdzisław Kłodnicki i przedstawiciele Rady Gminy. Swoich rówieśników witała także polska 
młodzież z opiekunami z Gimnazjum im Kard. S. Wyszyńskiego w Opatowie. 
  W dniach 15-17.07.2008r.  delegacja węgierska i polscy przedstawiciele gminy udali się na wycieczkę do Trójmiasta.  
W czasie trwania wycieczki goście mieli możliwość zwiedzenia m. in. zamku w Malborku, Katedry w Oliwie, Daru Pomorza  
i Skweru Kościuszki w Gdyni a także molo w Sopocie i Westerplatte. Ostatniego dnia wycieczki zaplanowano zwiedzanie Gdańska 
w tym głównie Starego Miasta - Dworu Artusa, Pomnika Neptuna i Ratusza. Na trasie zwiedzania znalazł się także kościół Mariacki   
i stare gdańskie kamienice. 
  Po powrocie z Trójmiasta zaplanowano wizytę w Urzędzie  Gminy w Łęce Opatowskiej gdzie odbyło się spotkanie  
z Wójtem Gminy który wręczył wszystkim drobne upominki w tym album zawierający zdjęcia zabytków a także obiektów 
użytkowych i przyrodniczych położonych na terenie gminy. Pracownicy Urzędu w Újlőrincfalva mieli również możliwość 
zapoznania się z pracą Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej. Po wizycie w Urzędzie OSP w Łęce Opatowskiej zorganizowało pokaz 
strażacki dotyczący ratowania poszkodowanego uwięzionego w pojeździe. Po pokazie delegacja węgierska wraz z polską młodzieżą 
i przedstawicielami gminy udała się do Kępna gdzie miała możliwość zwiedzenia miasta i dokonania zakupów. 
  Wieczorem zorganizowano pożegnalnego grilla gdzie delegacja z zaprzyjaźnionej partnerskiej gminy spotkała się  
z radnymi. W sobotę 19 lipca Wójt Gminy Pan Witold Jankowski i Przewodniczący Rady Gminy Pan Zdzisław Kłodnicki pożegnali 
węgierskich przyjaciół dostając jednocześnie zaproszenie na przyszły rok do odwiedzenia partnerskiej gminy Újlőrincfalva. 

 

     
 

 
 

UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE DNIA  25.06.2008 R. 

 

Uchwała Nr XXII/104/08 

W sprawie przystąpienia Gminy Łęka Opatowska do realizacji projektu systemowego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój                     
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej. 

Uchwała Nr XXII/105/08 W sprawie przystąpienia Gminy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski”. 

Uchwała Nr XXII/106/08 
 

W sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia gminie Kępno przygotowania   
i wykonania zadania pn. „ Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Olszowie”. 

Uchwała Nr XXII/107/08 W sprawie  zmiany w budżecie Gminy na 2008 rok. 

Uchwała Nr XXII/108/08 
W sprawie zabezpieczenia na 2009 rok środków finansowych na kontynuację rozpoczętej w 2006 roku      
inwestycji pn. „Budowa sali sportowej w Łęce Opatowskiej”. 

Uchwała Nr XXII/109/08 
W sprawie ustalenia wysokości zabezpieczenia wekslowego prawidłowego wykorzystania środków przyznanych 
Gminie Łęka Opatowska na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sali sportowej  w Łęce Opatowskiej”. 

 


