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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… 

 

UROCZYSTOŚĆ ZŁOŻENIA PRZYRZECZENIA HARCERSKIEGO 
 
  „Harcerz wie, że trzeba zawsze wytrwać i przetrwać, by nareszcie zwyciężyć, a nie tracić nadziei i nie mówić przedwcześnie,  
że wszystko jest stracone.” 
                                                              Gen. Józef Haller 
 

W dniu 30 kwietnia 2009 r. w Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie społeczność uczniowska  

po raz pierwszy miała możliwość uczestniczenia w ceremonii złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego. Z tej okazji przybyli zaproszeni 

goście: Prezes gminnego koła porucznik Stanisław Jeziorny w asyście podporuczników: Stefana Szadka i Piotra Holki. Władze  

gminy Łęka Opatowska - Pan Wójt Witold Jankowski, Przewodniczący Rady Gminy - Pan Zdzisław Kłodnicki, Kierownik  

Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych - Pani Barbara Kulak , Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu - Pan Jerzy  

Flaczek i Grono Pedagogiczne Gimnazjum. Pani Dyrektor - Anna Synowiec w słowie rozpoczynającym uroczystość zwróciła się  

z prośbą do wszystkich obecnych o krzewienie patriotyzmu w naszych rodzinach i wioskach . Następnie Pan Wójt - Witold  

Jankowski przybliżył wszystkich historię harcerstwa w naszej gminie i moment obecnego odrodzenie tej działalności. Phm Wiktor 

Gruszka przed złożeniem Przyrzeczenia Harcerskiego do druhen i druhów  wypowiedział bardzo ciepłe słowa- które streszczały 

idee harcerstwa a szczególnie służbę Bogu, Ojczyźnie i bliźniemu. Po odczytaniu rozkazu Druhna Drużynowa Agata Rybak  

dopuściła do złożenia Przyrzeczenia następujące druhny: Natalię Wróbel, Aleksandrę Kucharska, Donatę Nowak, Katarzynę 

Ostrowską, Paulinę Orzeszyna, Monikę Cicharską, Natalię Giel, Paulinę Kopis, Aleksandrę Pietras,  Katarzynę Skąpską, Ewelinę 

Więckowską, Kamilę Kowalińską. Następujących druhów: Kamila Jurasika, Karola Szalka, Macieja Tettlinga, Szymona Kaczmarzy-

ka, Maksymiliana Jankowskiego. Komendant Hufca Kępno Wiktor Gruszka uroczyście wręczył Krzyże Harcerskie  

i książeczki , które od tej chwili będą towarzyszyć każdej harcerce i każdemu harcerzowi.  Po uroczystym złożeniu Przyrzeczenia 

harcerskiego została otworzona pierwsza próba w stopniu harcerskim Ochotniczka/ Młodzik. Następnie w czasie składanych  

życzeń przez Panią Dyrektor i Pana Wójta harcerska drużyna „ Orły Opatów” została obdarowana pamiątkowymi dyplomami  

i pochodniami. Słowa przepełnione wzruszeniem i mądrością życiową skierował do harcerskiej drużyny Porucznik Stanisław  

Jeziorny, który został otoczony przez harcerzy otwartym kręgiem następnie drużynowa Agata Rybak omówiła obrzędowość  

drużyny i zastępów . Po uroczystym odśpiewaniu Hymnu harcerskiego  każdy biorący udział w  akademii mógł uczestniczyć  

w  przygotowanej z okazji 3-go maja ” Lekcji Patriotyzmu” w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej przygotowanej przez polonistkę 

Panią Małgorzatę Piotrowską.  
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OBCHODY 3 MAJA W GMINIE ŁĘKA OPATOWSKA 

 
W dniu 3 maja 2009 r. w Kościele Parafialnym p. w. Św. Idziego w Siemianicach Ks. Proboszcz Marek Olszewski  

 odprawił uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny i wszystkich strażaków. We mszy udział wzięły władze gminy tj. Wójt Gminy 

– Witold Jankowski,  Sekretarz Gminy – Waldemar Balcerek, Przewodniczący Rady Gminy - Zdzisław Kłodnicki wraz z radnymi, 

delegacje ze sztandarami: Kombatanci, jednostki OSP z terenu gminy, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzebieniu  

i Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie oraz harcerze i mieszkańcy gminy. Po uroczystej mszy świętej 

obecne delegacje oddały hołd poległym za Ojczyznę, a przedstawiciele władz gminy i Kombatanci złożyli wiązanki kwiatów pod 

tablicą upamiętniającą poległych za ojczyznę przy Kościele. Po wydarzeniach w Siemianicach władze gminy, kombatanci i delegacje  

młodzieży udały się na cmentarz w Opatowie gdzie pod pomnikiem upamiętniającym poległych za ojczyznę również oddali hołd  

i złożyli kwiaty. W miejscach pamięci poległych za ojczyznę honorową wartę pełnili harcerze.  

 

 

     
 
 
 

 
 
 

SPOTKANIE INTEGRACYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OPATOWIE 
 

Dnia 15.04.2009r. w Szkole Podstawowej w Opatowie odbyło się II spotkanie integracyjne z dziećmi ze Szkoły  

Podstawowej w Myjomicach. Spotkanie pod tytułem „Spotkanie z kulturą i językiem angielskim” miało na celu nie tylko integracje 

ale dalsze poznanie kultury Wielkiej Brytanii oraz doskonalenie umiejętności językowych. Dzieci zostały podzielone na 4 grupy 

noszące nazwy państw anglojęzycznych i walczyły w swoich kategoriach wiekowych (juniorzy, seniorzy) o puchar Wielkiej Brytanii. 

Pod nadzorem nauczycieli anglistów Katarzyny Pindor oraz Elwiry Tuz   dzieci najpierw doskonaliły język poprzez dialogi,  

kalambury oraz karaoke , następnie pod nadzorem nauczyciela w-f Przemysława Durleja oraz grona pedagogicznego w Opatowie 

rozegrały mecze jak i stawiły czoło torom przeszkód. Podczas krótkiej przerwy dzieci zaproszone zostały na poczęstunek oraz 

ciepła herbatę.  Pierwsze tego typu spotkanie zorganizowane zostało zimą  tego roku i objęło klasy IV-VI. Ponieważ spotkanie 

powiodło się i zamierzone cele zostały osiągnięte nauczyciele postanowili kontynuować tego typu spotkania: „chcemy tylko pokazać 

dzieciom, iż nauka języka nie musi być nudna”. 
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XXXI SESJA RADY GMINY W ŁĘCE OPATOWSKIEJ 

 
Podczas XXXI sesji Rady Gminy w Łęce Opatowskiej w dniu 29 kwietnia 2009 r. odbyło się ślubowanie nowowybranego 

radnego z okręgu Biadaszki - Łukasza Olbrycha.  
 

 

         
 
 
 

 

 
UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE DNIA 29 KWIETNIA 2009 R. 

 
 

 
Nr XXXI/155/09 

 
w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2008 r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  
Łęka Opatowska 
 

 
 
 

Nr XXXI/156/09 
 
 
 

 
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na inwestycje PN. „ wykonanie wymiany sieci  
wodociągowej o długości całkowitej 1499 mb w m. Łęka Opatowska.  
 
Podjęcie uchwały pozwoli na wymianę starej bo ponad 30 letniej głównej sieci wodociągowej  
przebiegającej pod drogą powiatową przeznaczoną do remontu i przebudowy. 

 
–. 
 

W najbliższych tygodniach rozpoczną się prace remontowe w ciągu drogi powiatowej w Łęce  

Opatowskiej i w związku z przewidywanymi utrudnieniami komunikacyjnymi prosimy  

o wyrozumiałość i cierpliwość. 

 

 

 
 

OGŁOSZENIE 
 

Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej informuje,  
iż ze względu na przypadające święto  

w czwartek tj. 11.06.2009r.  
BOŻE CIAŁO  

Nieczystości stałe z miejscowości:  
ŁĘKA OPATOWSKA, LIPIE, PIASKI,  

PIASKI-OPATOWIEC, ZMYŚLONA SŁUPSKA, KUŹNICA SŁUPSKA, STOGNIEW 
będą zbierane w SOBOTĘ tj. 13.06.2009r. 
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ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCIE PRZECIWDZIAŁANIE W STRESIE 

Przed złożeniem Przyrzeczenia harcerskiego drużyna „ Orły Opatów” w urokliwym zagajniku przy Motelu Wielkopolskim  
w Siemianicach miała przygotowaną niespodziankę. Podczas zbiórki harcerskiej odbyły się zajęcia survivalowe podczas których 
harcerze mieli udział w przygodzie, zabawie, doświadczyli na sobie pokonywania własnych słabości i nabyli umiejętności radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach. Od tej pory gdy usłyszą słowo 'survival', będzie się kojarzyło nie tylko z lasem, małym namiocikiem, 
rzeczułką płynącą w dolince, z wypoczynkiem w toczeniu przyrody; ale  też o zmaganiami z deszczem, o trudnej sztuce rozpalenia 
ognia bez zapałek, o wspinaniu się pod górę po stromym, gliniastym zboczu, o pokonywaniu rzeczułki w bród, o dzikach 
podchodzących nocą pod obozowisko. Survival, to także umiejętność radzenia sobie w sytuacjach, kiedy staniesz na wprost pożaru, 
wypadku drogowego, porażenia kogoś przez prąd, napastnika na ulicy. Survival .to mądrość. Trudną, ale wymagającą wiedzę znają 
zastępy harcerskiej drużyny z Opatowa. 

     

 
 

DBAJMY O NASZĄ PLANETĘ 

 
Dnia 22  kwietnia br. w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Trzebieniu odbyła się uroczysta akademia  

z okazji Dnia Ziemi. Akademia przygotowana została przez panią Alicję Skąpską z dziećmi z oddziału przedszkolnego. Do tej  
uroczystości dzieci przygotowywały się od wielu dni, oglądając najbliższe środowisko: pola, łąki, stawy i las. Poprzez obserwację, 
rozmowy, zabawy i piosenki zrozumiały jak właściwie należy postępować, aby nasza ziemia była zdrowa i piękna. Dzieci wystawiły 
scenkę pt. ,, W zielonym lesie” – opowiadającą o zanieczyszczeniach miast, całej ziemi, o pędzącym postępie techniki, o ingerencji 
człowieka w środowisko powodując jego powolną degradację. Treść przedstawienia zmusza do głębszej analizy, głównie kształtuje  
u dzieci szacunek do pięknej przyrody, rozwija poczucie współodpowiedzialności za jej wygląd. Na akademię zaproszeni zostali : 
pani dyrektor Urszula Wędzicha, wszyscy nauczyciele i uczniowie z całej szkoły. Dla uczniów klas O – III p. Alicja Skąpska,  
p. K. Gawlik i p. Ewa Sztyglic wychowawczynie klas przeprowadziły konkurs ekologiczny, w którym wzięły udział chętne dzieci.  
Najmłodsi układali puzle o tematyce przyrodniczej, starsi układali hasła z rozsypanki wyrazowej o tematyce ekologicznej  
i odpowiadały na wylosowane pytania. Wszystkie dzieci nagrodzone zostały dyplomami. W klasach IV – VI natomiast odbył się  
V Konkurs Przyrodniczy ,,Ptaki miast i wsi” pod nadzorem p. dyrektor Urszuli Wędzichy. Do finału powiatowego zakwalifikował 
się: Dawid Tomczyk i Anita Goj. Poprzez te działania przybliżamy i uświadamiamy naszym uczniom wagę problemów  
ekologicznych na miarę ich możliwości. Rozbudzamy troskę o obecną i przyszła jakość życia na ziemi.   
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INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU OKRESU ZASIŁKOWEGO 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej informuje, że okres zasiłkowy trwający od 1 września 2008r. 

do 31 sierpnia 2009r. na który ustalono prawo do świadczeń rodzinnych będzie przedłużony do dnia 31 października 2009r.  
Zmiana decyzji następuje z urzędu i nie wymaga zgody strony. Podstawa prawna: art. 2 ustawy z dnia 17 października 2008r.  
o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych  (Dz.U. Nr 223, poz. 1456). 
 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW  
O ŚWIADCZENIA RODZINNE NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY TRWAJĄCY  

OD 01.11.2009R. DO 31.10.2010R. 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń  
rodzinnych na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od 1 września 2009r. 
 

1) Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych  (tj. Dz. U. Nr 139 z 2006r. poz. 
992 z późn. zm.) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek 
wraz z dokumentami do dnia 30 września 2009r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc listopad 2009 następuje do dnia 30 listopada 2009r. 

 
2) Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych  (tj. Dz. U. Nr 139 z 2006r. poz. 

992 z późn. zm.) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek 
wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2009 do dnia  
30 listopada 2009r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata  świadczeń przysługujących za miesiąc  
listopad 2009 następuje do dnia 31 grudnia 2009. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Program aktywności społecznej w gminie Łęka Opatowska” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej informuje, iż od kwietnia 2009r. realizowane są zadania 
przewidziane w projekcie systemowym „Program aktywności społecznej w gminie Łęka Opatowska” współfinansowanym przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wśród działań mających na celu m.in. zdobycie nowych 
kwalifikacji zawodowych zaplanowano cykl zajęć szkoleniowo-warsztatowych, obejmujących w swoim programie następujące 
zagadnienia: 

 rola i zadania opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, 

 zapoznanie z przepisami BHP, 

 psychologia społeczna, 

 anatomia i fizjologia, 

 elementy medycyny, 

 pielęgnacja osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych (wykłady + praktyki w Domach Pomocy Społecznej), 

 wybrane zagadnienia z rehabilitacji osób niepełnosprawnych (wykłady + praktyki), 

 ochrona przed zakażeniem, 

 pomoc społeczna – współpraca ze środowiskiem podopiecznego, 

 zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

 wiadomości o lekach i dietach. 
 

  Beneficjentki biorące udział w realizacji w/w projektu zostaną kompleksowo przygotowane do pracy w zawodzie 
opiekunki domowej, co pozwoli GOPS w Łęce Opatowskiej na zaspokojenie potrzeb realizacji usług opiekuńczych w lokalnym 
środowisku.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Akacjowa 4 
63-645 Łęka Opatowska 
tel.(fax)  062 78 14 525 
www.gops-lekaopatowska.pl, e-mail: gops@leka-opatowska.pl 

http://www.gops-lekaopatowska.pl/
mailto:gops@leka-opatowska.pl


 www.leka-opatowska.pl STR. 6 

 

Wydawca: Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej, tel. (062) 78 14 520; e-mail: promocja@leka-opatowska.pl  
Komitet redakcyjny: Mariusz Chocaj, Artur Sołyga 
Druk: Agencja poligraficzno – reklamowa „Kora” 

 

 
II GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI ANGIELSKIEJ W TRZEBIENIU 

 
  W dniu 28 kwietnia 2009 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieniu odbył się II Gminny Przegląd Piosenki  
Angielskiej szkół podstawowych. Organizatorami imprezy byli: Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej i Szkoła Podstawowa  
w Trzebieniu. Przesłuchania odbywały się w dwóch kategoriach wiekowych: klas I-III i IV – VI. W przeglądzie wzięło udział  
łącznie  18 uczestników. Przesłuchania młodych artystów oceniało powołane przez organizatorów jury w składzie: Andrzej Ciurys - 
organista, Jadwiga Kłodnicka – emerytowana nauczycielka muzyki i Ewa Kowalczyk prezenter radia SUD i tym samym ekspert 
językowy. O godzinie 10.00 Małgorzata Kwiatkowska powitała wszystkich przybyłych na przegląd do szkoły w Trzebieniu gości 
następnie uroczystego otwarcia przeglądu dokonał Wójt Gminy - Witold Jankowski po czym młodzi artyści przystąpili  
do losowania kolejności występów. Przesłuchania rozpoczęły się od kategorii klas I – III następnie po krótkiej przerwie rozpoczęły 
się przesłuchania kategorii wiekowej klas IV – VI. Wśród małych artystów poziom występów był wysoki co miało wpływ na długie 
obrady komisji, która musiała mimo wszystko wytypować zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych.  
I tak w kategorii klas I-III 1 miejsce zdobyła Anna Ostrowska ze Szkoły Podstawowej w Siemianicach, 2 miejsce Ewa Baranowska 
ze Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej, 3 miejsce Wojciech Zimny ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieniu  
i wyróżnienie otrzymała Iwona Wala ze Szkoły Podstawowej w Opatowie. W kategorii klas IV – VI 1 miejsce zajęła Daria Gąszczak 
ze Szkoły Podstawowej w Siemianicach, 2 miejsce Justyna Skąpska ze Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej, 3 miejsce Maciej 
Blok ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieniu i wyróżnienie zdobyła Dominika Poślednik ze Szkoły Podstawowej  
w Opatowie. 
 

     
 

 

WYRÓŻNIONA W WARSZAWIE 
 
 Po raz kolejny Pani Katarzyna Sobania-Okoń  wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym. Tym razem  

organizatorem była Fundacja ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom w Warszawie oraz Miejsko – Powiatowa Biblioteka Publiczna 

im. Anny Kamieńskiej w Świdniku. Tematem konkursu było przygotowanie najładniejszego prezentu dla  

Książkowego Misia. Przedmiotem konkursu były rysunki – prezenty tworzone samodzielnie przez dzieci. Konkurs przeznaczony 

był dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym ( szkoła podstawowa ). Wpłynęło dosyć dużo prac, ale spośród nich trzeba było 

wybrać jeszcze 5 najlepszych rysunków. Przy pomocy Pana Henryka Bajora Pani Katarzyna Sobania – Okoń wyłoniła te prace. 

Regulamin konkursu był zaostrzony, jednakże okazało się, że jak na tak szeroką skalę konkursu, udało się zdobyć wyróżnienie 

najmłodszej uczestniczce - Marysi Pichlak, która jest przedszkolakiem ( 4 lata ) i uczęszcza do Samorządowego Przedszkola  

Publicznego w Łęce Opatowskiej. Nad przygotowaniem prac dzieci „czuwała” Pani Teresa Mołas, która jest nauczycielką w tymże 

przedszkolu. Wyniki konkursu można było znaleźć na stronie biblioteki w Świdniku, a super nagrody i śliczny dyplom zostały  

przesłane pocztą do Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej. Wygraną Marysia otrzymała z rąk Pani Katarzyny 

Sobani-Okoń, która wręczyła jej osobiście w przedszkolu do którego dziewczynka uczęszcza. Marysia otrzymała pięknie  

ilustrowaną i elegancko wydaną książkę o zwierzętach oraz zabawkę edukacyjną LALECZKI oraz dyplom. Wyróżnienie  

w Ogólnopolskim Konkursie, w którym wzięła udział Pani Kasia jest sukcesem dla niej samej, jak i dla jej placówki bibliotecznej. 

Jest to również ukazanie tego, że biblioteka jest miejscem w którym nie tylko wypożycza się książki, ale również można spędzić 

miło czas, a przy okazji wziąć udział w różnych konkursach proponowanych przez kierownika biblioteki, Panią Kasię. 

     


