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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… 

 

ZAJĘCIA NA SALI GIMNASTYCZNEJ 
 W OPATOWIE 

 
   Od 1 września 2008 r. można korzystać w godzinach 
popołudniowych i wieczornych z sali gimnastycznej. Do tej pory  
w harmonogramie zajęć uwzględnione zostały: szkoły podstawowe, 
kurs tańca dla dzieci, zajęcia z aerobiku oraz trzy grupy 
zorganizowane. Proszę o zgłoszenie chętnych –grupy 
zorganizowane, w celu ułożenia szczegółowego planu zajęć. Jeżeli 
znajdą się chętni (grupa min 10 osób) będzie możliwość 
skorzystania z zajęć również w soboty – 2 w miesiącu w godz. 
10.00-13.00. 
   Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 
29 grudnia 2006 r. w sprawie odpłatności za korzystanie z Sali 
środowiskowo-sportowej w Opatowie, ustalone zostały 
odpłatności: 

1. Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum  
z terenu gminy-bezpłatnie 

2. Zorganizowane grupy z terenu gminy - 20,00 zł (1 h) 
3. Zorganizowane grupy spoza terenu gminy - 30 zł (1h) 
4. Za korzystanie z siłowni - 2,00 zł (1h od osoby) 

   Wszystkich korzystających z Sali obowiązuje obuwie sportowe. 
   Informacje o innych imprezach sportowych i rekreacyjnych 
organizowanych przez Urząd Gminy, Radę Gminy, Szkolny 
Związek Sportowy, Koordynatora do spraw sportu szkolnego   
w gminie oraz Kierownika Sali podawane będą w formie ogłoszeń, 
plakatów oraz komunikatów w lokalnych mediach. 
Telefony kontaktowe: 062 78 189 76, 509 393 534 

Kierownik Sali  
Czesław Kokot 

 

 

INFORMACJA 
 

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej 
informuje, że przyjmuje wnioski na dożywianie.  
   Do składanego wniosku należy dołączyć zaświadczenia  
o dochodach netto z miesiąca  poprzedzającego złożenie 
wniosku  wszystkich członków rodziny prowadzących 
wspólne gospodarstwo domowe.  

 
INFORMACJA 

 
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej 
informuje, że DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2008r przyjmuje 
wnioski o dofinansowanie kosztów nauki ucznia 
niepełnosprawnego w ramach obszaru "A" pilotażowego 
programu "UCZEŃ NA WSI" - pomoc w zdobyciu 
wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące 
gminy wiejskie oraz gminy miejsko- wiejskie".  
   Szczegółowych informacji na temat realizacji w/w zadania 
udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu 
062 7814525 lub w siedzibie ośrodka. 

 

                                     
 

PODZIĘKOWANIE 
 

   Zarząd Fundacji Wrota Wielkopolski i Wójt Gminy Łęka 
Opatowska serdecznie dziękują darczyńcom z terenu Gminy 
Łęka Opatowska za wsparcie funduszu stypendialnego  
w ramach realizacji programu „Moje stypendium” 
finansowanego z programu Fundacji Agory i Akademii 
Rozwoju Filantropii w Polsce i Microsoft. Na realizację 
programu Fundacja Wrota Wielkopolski uzyskała 
dofinansowanie. 

 
AEROBIK 

 
 Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora 

 Ciekawe i różnorodne formy zajęć: Hi-Lo, Box, elementy 
jogi i Tai Chi, Pilates 

 Ćwiczenia odchudzające, wzmacniające i rozciągające 

 Elementy gimnastyki korekcyjnej 
   Miejsce zajęć: Sala gimnastyczna gimnazjum w Opatowie 
prowadząca - Danuta Rozwadowska, termin zajęć: środa godzina 
18.00, zapisy pod numerem telefonu 605 313 239 lub na zajęciach. 
Rozpoczęcie zajęć od 01.10.2008r. 
 

ZAPRASZAMY 
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ŚWIĘTO PLONÓW W OPATOWIE 
 
Dnia 24 sierpnia 2008 roku w Opatowie w parku odbyły się Dożynki Gminne. Obchody Święta Plonów rozpoczęła  

o godzinie 14.00 uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym w Opatowie którą odprawili Ks. Proboszcz Antoni Ratajczak,  
Ks. Rafał Kopis i Diakon Dawid Ledwoń. 
     Po mszy spod kościoła ruszył wyjątkowo długi i barwny korowód dożynkowy który podzielony był na trzy części pod 
hasłem „wczoraj”, „dziś” i „jutro” a w którym można było zobaczyć tradycyjne maszyny wykorzystywane w pracach polowych  
w ubiegłym wieku w połączeniu z cudami nowoczesnej techniki. Korowód przejechał przez całą ustrojoną przez mieszkańców na 
tę okazję  miejscowość. Następnie w parku odbyła się część oficjalna z udziałem zaproszonych gości i starostów dożynkowych, 
którymi w tym roku byli Danuta Szybka oraz Sławomir Jóźwiakowski a także młodzi starości Magdalena Lemiesz i Mateusz 
Górecki. Na części oficjalnej głos zabrali Wójt Gminy Łęka Opatowska Pan Witold Jankowski, sołtys Opatowa Pan Grzegorz 
Adamski a także członek Zarządu Powiatu Kępińskiego Pan Piotr Baraniak. Po przemówieniach Wójt ze starostami dożynek wzięli 
udział w obrzędzie Wieńca i Chleba. Aby tradycji stało się za dość Wójt symbolicznie podzielił się chlebem z mieszkańcami Gminy. 
Po zakończeniu części oficjalnej starości dożynkowi rozdali zaproszonym gościom okolicznościowe chlebki dożynkowe. 
     Po części oficjalnej odbyły się występy artystyczne uczniów ze Szkoły Podstawowej w Opatowie oraz gminnego zespołu 
Na Swojską Nutę pod przewodnictwem Pana Mariusza Chocaja. Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci w postaci występu clowna 
Kacperka, dmuchanego zamku oraz licznych zabaw. Z inicjatywy Wójta Gminy wszyscy przybyli na uroczystość dożynkową goście 
mogli spróbować darmowej zupy grochowej. O godzinie 19.00 wystąpiła długo oczekiwana gwiazda wieczoru Damian Holecki  
z zespołem, który zabawiał licznie zgromadzoną w Opatowie publiczność.  Po koncercie przy dźwiękach zespołu „Max Dance” 
odbyła się zabawa taneczna na której zgromadzeni mogli się bawić do późnych godzin. Dzięki wspaniałej organizacji i ogromowi 
pracy społeczności lokalnej włożonej w przygotowanie obchodów Święta Plonów, Dożynki przebiegły w bardzo miłej atmosferze  
i były imprezą bardzo udaną. 

     

 

 

ZAKOŃCZENIE ZIELONYCH WAKACJI 
     W Gminie Łęka Opatowska w miejscowościach: Siemianice, Raków, Piaski, Łęka Opatowska, Opatów i Trzebień odbyły 
się po raz kolejny „Zielone wakacje” w których wzięło w udział ok. 140 dzieci z wyżej wymienionych miejscowości.  
W czasie trwania wakacyjnych turnusów dzieci uczestniczyły w wycieczkach pieszych, brały udział w różnego rodzaju zabawach 
integrujących, zajęciach plastycznych, quizach i konkursach, zajęciach śpiewu i recytacji, a także rozmowach i pogadankach 
przygotowanych przez opiekunki prowadzące zajęcia. Zapewniony miały również poczęstunek w postaci drożdżówek, słodyczy  
i napojów. 
    Dnia 28 sierpnia 2008 roku w gospodarstwie agroturystycznym w Chróścinie odbyło się uroczyste zakończenie „Zielonych 
wakacji”, które zostało zorganizowane dla dzieci ze wszystkich gmin Powiatu Kepińskiego, w których „Zielone wakacje” się 
odbywały. Organizatorem zakończenia był Powiatowy Urząd Pracy i Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej. Na uroczystości byli 
obecni: Wójt Gminy Łęka Opatowska Pan Witold Jankowski, Starosta Kępiński Pan Jerzy Trzmiel, Burmistrz Miasta Kępno Pan 
Piotr Psikus, Przewodniczący Rady Powiatu Kępińskiego Pan Franciszek Trąpczyński, członek Zarządu Powiatu Kępińskiego Pan 
Piotr Baraniak, Wójtowie: Bralina Pan Roman Wojtysiak i Baranowa Pan Jan Sarnowski a także  Pani Jolanta Kubiak Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy wraz z pracownikami. W gospodarstwie dzieci czekał szereg atrakcji takich jak: występy pieska Gonzo, 
przejazdy bryczką, jazda konna, gry i zabawy dla dzieci m.in. rzut podkową, konkurs dojenia kozy, przejazd „baną” do cerkiewki  
w Chróścinie i wiele innych. W trakcie trwania imprezy dzieci miały zagwarantowane ciepłe tradycyjne posiłki, napoje i słodycze. 
Całą imprezę zakończyła zorganizowana dla dzieci dyskoteka, która trwała do godzin popołudniowych. 
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Informacja dla mieszkańców Gminy Łęka Opatowska  
o segregacji odpadów 

 
Co należy wrzucać a czego nie do kontenerów przeznaczonych na odpady segregowane. 

 

 
Do pojemników na PLASTIK wrzucaj - tworzywa 
plastikowe: 

 ZGNIECIONE plastikowe butelki po płynach 
(napojach, kosmetykach) , 

 twarde tworzywa sztuczne, 

 kubki po produktach mlecznych  
(w miarę możliwości oczyszczone  
z resztek produktu), 

 tacki po owocach i warzywach,  

 pojemniki z tworzywa sztucznego, 

 plastikowe opakowania 

 
Do pojemników na PLASTIK NIE wrzucaj:  

 torebek foliowych 

 torebek śniadaniowych, 

 folii z gospodarstwa domowego, 

 folii opatrunkowych, 

 pampersów, 

 folii budowlanych 

 innych odpadów. 

 

 
Do pojemników na SZKŁO wrzucaj białe i kolorowe 
szkło: 

 szklane butelki jednorazowe, 

 słoiki po przetworach bez nakrętek, 

 butelki po mleku i napojach,  

 butelki i słoiki nie muszą być wymyte, ale 
lepiej, żeby nie zawierały resztek substancji 
(przetwory mleczne itp.), które mogą 
spowodować problemy higieniczno-sanitarne 
w miejscu gromadzenia,  

 stłuczkę szklaną.  

 
Do pojemników na SZKŁO NIE wrzucaj: 

 zakrętek, kapsli, korków, 

 porcelany i fajansu, 

 szkła okiennego, 

 luster i szkła zbrojonego,  

 tworzyw sztucznych 

 innych odpadów. 

 

 
Do pojemników na PAPIER wrzucaj - papier: 

 gazety, katalogi, prospekty,  

 kartony, pudełka, 

 tekturę falistą, 

 czysty, nie zatłuszczony papier 

 

 
Do pojemników na PAPIER NIE wrzucać: 

 torebek plastikowych,  

 kartonów po mleku, sokach, 

 opakowań po mrożonkach i papierosach, 

 kalki, folii, 

 papieru tłustego i zabrudzonego, 

 innych odpadów. 

 

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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Fundacja Wspomagania Wsi 
 ogłasza kolejną edycję konkursu dotacyjnego realizowanego we wsiach i miasteczkach do 6.000 mieszkańców  

Nasza wieś naszą szansą - 2008,   

  Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić projekt, którego celem będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza 
mieszkańców wsi i małych miasteczek. Działania podejmowane w ramach projektu mają tworzyć lub przyczyniać się do tworzenia: 
nowych miejsc pracy lub/i nowych możliwości pozyskiwania dochodów lub obniżania kosztów życia mieszkańców miejscowości,  
w których projekt będzie realizowany. Działania te mają ograniczać przyczyny ubóstwa i bezradności wobec trudnych sytuacji 
życiowych oraz aktywizować i angażować mieszkańców we wspólne działania podnoszące ich jakość życia.  W konkursie wspierane 
będą działania, które będą miały charakter przedsięwzięć ekonomicznych, przynoszące wymierne i trwałe efekty. W działaniach 
tych należy wykorzystać lokalne zasoby ludzkie, środowiskowe, organizacyjne i materialne.  Organizacje składające wniosek 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, kluby pracy, spółdzielnie socjalne, organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy 
odnowy wsi, a także sołectwa, parafie, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich. Maksymalna kwota, o którą można się 
ubiegać wynosi 10.000 złotych, minimalna 4.000 złotych. Wniosek z dopiskiem na kopercie „Nasza wieś naszą szansą” 
należy przesłać pocztą do 4 października 2008 (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Fundacja Wspomagania 
Wsi, ul. Bellottiego101-022 Warszawa. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 19 grudnia 2008 roku. Więcej informacji na 
stronach: www.fww.org.pl i www.witrynawiejska.org.pl 

 

Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2008  
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  

  Misją Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast  
(do 20 000 mieszkańców).Cel Regionalnego Konkursu Grantowego: umiejętność właściwej oceny środowiska, w którym 
dorasta, poprzez włączanie jej w proces poznawania środowiska lokalnego i analizowanie swoich mocnych i słabych stron; 
umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie nowych relacji społecznych a także rozwijanie umiejętności 
pracy w grupie; a jednocześnie rozwijają wśród lokalnych organizacji, grup nieformalnych i placówek pozaszkolnych 
realizujących projekt: umiejętność diagnozowania potrzeb i zasobów społecznych, umiejętność pozyskiwania partnerów do 
realizacji przedsięwzięć. Formy wsparcia dla organizacji wnioskującej: dotacje do 7 000 zł przyznawane na okres 6 miesięcy, 
szkolenia i doradztwo dla koordynatorów projektów. Podmioty uprawnione do startowania w konkursie: organizacje 
pozarządowe, domy kultury, biblioteki gminne, grupy nieformalne, które w momencie składania wniosku zadeklarują założenie (do 
końca realizacji projektu) lokalnej organizacji pozarządowej, która będzie kontynuowała działania na rzecz wyrównywania szans  podjęte 
w ramach projektu. O dotację nie mogą ubiegać się organizacje, które aktualnie realizują inne projekty w ramach Programu 
„Równać Szanse” (kończące się po 1 X 2008 r.), organizacje pozarządowe mające siedzibę w miejscowościach powyżej 20 000 
mieszkańców nie mogą brać udziału w konkursie. O dotacje nie mogą ubiegać się szkoły. Projekt nie może rozpoczynać się wcześniej 
niż 1 I 2009 r. i trwać dłużej niż do 30 VI 2009 r. Adresaci projektów. Młodzież w wieku od 13 do 19 lat z terenów wiejskich i miast do 
20 000 mieszkańców. Termin składania wniosków mija 1 października 2008 roku! Więcej informacji na stronie 
www.rownacszanse.pl 
 

 

UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE DNIA  27.08.2008 R. 

 

Uchwała Nr XXIII/110/08 
w sprawie przyjęcia darowizny  działki położonej w Trzebieniu oznaczonej nr. 278/3 na rzecz 
Gminy Łęka Opatowska z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej 

Uchwała Nr XXIII/111/08 
w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie miejscowości Opatów. Nazwy ulic 
to ul. Przedszkolna i Mikołaja Reja 

Uchwała Nr XXIII/112/08 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2008 rok. 

ZAPROSZENIE NA XXIV SESJĘ RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA 

   Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXIV Sesji Rady Gminy Łęka Opatowska, która odbędzie się dnia  
24.08.2008 roku (środa) o godzinie 11.00 w sali Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej. 
 

Przewodniczący Rady 
Zdzisław Kłodnicki 

http://www.fww.org.pl/
http://www.witrynawiejska.org.pl/

