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11-12 LIPCA 2009 R. 
BOISKO SPORTOWE W ŁĘCE OPATOWSKIEJ 

 
SOBOTA 

Rozpoczęcie imprezy godzina 1800 

 
W programie: 

Mecz Piłki Nożnej Zawisza Łęka Opatowska kontra Oldboje z terenu gminy 
Koncert grupy Bluesowo-Rockowej „SIŁA PRZEBICIA” 

Zabawa taneczna na świeżym powietrzu 
 

NIEDZIELA 
Rozpoczęcie imprezy godzina 1400   

 
W programie: 

Występ młodych artystów z terenu Gminy Łęka Opatowska 
Koncert MAGDY DURECKIEJ 

Teatrzyk dla dzieci PRZYGODY PSZCZÓŁKI 
Pokaz tańca w wykonaniu dzieci z Klubu Tańca MADAR 

Występ Kabaret KLAKIER 
Koncert grupy GANG MARCELA 

Zabawa taneczna na świeżym powietrzu 
Więcej informacji na plakatach i stronie internetowej www.leka-opatowska.pl 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!   

 

OGŁOSZENIE 
 
   Podczas odbywających się na boisku sportowym w Łęce Opatowskiej  Dni Gminy   w dniach 11 i 12 lipca 2009 r. istnieje 
możliwość wystawienia swoich punktów handlowych i gastronomicznych bezpłatnie dla: 

 osób prowadzących własną działalność gospodarczą  na terenie Gminy Łęka Opatowska  

 organizacji pozarządowych z terenu gminy 
Zgłoszenia chętnych do wystawienia swoich stoisk  przyjmowane są do dnia 03 lipca 2009 r. pod numerem telefonu: 062 78 14 535 
lub osobiście w Urzędzie Gminy w Referacie Kultury, Sportu i Promocji pok. 105 



STR. 2 www.leka-opatowska.pl   

 

BIULETYN GMINNY NR 21/2009 

   W dniach 19–24. 05. 2009 r.  na terenie Gminy Łęka Opatowska przebywała delegacja z niemieckiej partnerskiej Gminy 
Hinte. Delegacja składała się z przedstawicieli władz niemieckiej gminy oraz młodzieży w wieku gimnazjalnym uczęszczającej do 
tamtejszej szkoły. Delegację uroczyście przywitał Wójt Gminy Łęka Opatowska Witold Jankowski w Gimnazjum im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Opatowie gdzie młodzież polska przygotowała krótki występ artystyczny witając swoich rówieśników  
z Niemiec. 
  W dniach 20-22. 05. 2009 r. delegacja niemiecka i polscy przedstawiciele udali się na wycieczkę do Karpacza. W czasie 
trwania wycieczki goście mieli możliwość zwiedzania m. in. Świątyni Wang, Zamków Książ i Chojnik oraz Śnieżki. Po powrocie  
z Karpacza w dniu 23.05.2009 r. miała miejsce wizyta w Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęce Opatowskiej a następnie w Urzędzie 
Gminy, gdzie Wójt wręczył wszystkim gościom drobne upominki w tym album zawierający zdjęcia obiektów z terenu  Powiatu 
Kępińskiego i dukat lokalny przedstawiający herb Gminy Łęka Opatowska, wizerunek gen. Piotra Szembeka i rycinę Pałacu 
Szembeków w Siemianicach. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych odbyła się również uroczystość przekazania  
i poświęcenia samochodu strażackiego w Rakowie. Samochód został przekazany OSP w Rakowie przez zaprzyjaźnioną jednostkę 
Ochotniczej Straży Pożarnej  w Gross - Midlum  (Gm. Hinte). Uroczystość rozpoczęła się o godz. 17.30 wprowadzeniem pocztów 
sztandarowych i delegacji jednostek OSP z Gminy Łęka Opatowska, następnie wystąpił Prezes OSP w Rakowie Józef Skąpski, 
który poprosił obecnego Księdza Proboszcza Marka Olszewskiego o poświęcenie samochodu strażackiego. Po poświęceniu 
samochodu Prezes Gminny Straży w Hinte i Prezes OSP w Gross-Midlum przekazali oficjalnie kluczyki do samochodu 
strażackiego Prezesowi OSP Raków Józefowi Skąpskiemu, a ten następnie przekazał kluczyki do samochodu kierowcy. Sołtys Wsi 
Raków Tomasz Piszczałka i Prezes OSP Raków przekazali na ręce burmistrza Hinte i Prezesa OSP w Gross - Midlum  
podziękowania za przekazany samochód. Podczas uroczystości głos zabrali również: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP 
RP  Eugeniusz Grzesiak oraz Wójt Gminy Łęka Opatowska  Witold Jankowski natomiast ze strony niemieckiej Burmistrz Hinte 
Wolfgang Schneider i Prezes OSP w Gross - Midlum  Jans Mudder . Po części oficjalnej zaproszeni goście udali się do Sali OSP na 
przygotowany poczęstunek. Całość zakończyła „Majówka” na świeżym powietrzu gdzie wszyscy bawili się do późnych godzin 
wieczornych. Dnia 24.05.2009 r. Wójt Gminy pożegnał niemieckich przyjaciół dostając jednocześnie zaproszenie na przyszły rok 
do odwiedzenia partnerskiej Gminy Hinte. 

 

     
 

JUBILEUSZ 

  17 czerwca br. o godzinie 11.00 w Sali Ślubów Urzędu Gminy  
w Łęce Opatowskiej odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznanych przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej parom małżeńskim, które przeżyły wspólnie 
pięćdziesiąt lat i zamieszkują na terenie naszej Gminy. Przybyłych gości 
powitała Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Monika Sarnowska kierując 
słowa uznania za wiele lat spędzonych wspólnie, oraz życzyła długich lat  
w zdrowiu i kolejnych rocznic w małżeństwie. Aktu dekoracji dokonał Wójt 
Gminy Witold Jankowski przy udziale Przewodniczącego Rady Gminy 
Zdzisława Kłodnickiego, którzy życzyli szanownym Jubilatom wszystkiego 
co najlepsze, zdrowia, szczęścia, samych pogodnych dni na dalszej drodze 
życia. 

ZŁOTE GODY W 2008R. ŚWIĘTOWALI  PAŃSTWO: 
Celina i Leon Musiałowie z Opatowa, Jadwiga i Florian Musiałowie z Opatowa, Agnieszka i Kazimierz Tomczykowie  
z Biadaszek, Marianna i Eugeniusz Wolni z Siemianic, Helena i Józef Wróblowie ze Zmyślonej Słupskiej. 
  W uroczystości uczestniczyły także 2 pary, które w 2008r. obchodziły diamentowe gody czyli 60 rocznicę zawarcia 
związku małżeńskiego tj. Państwo Natalia i Jan Fileccy z Opatowa oraz Anna i Wojciech Stężałowie z Biadaszek. 
Były pamiątkowe listy gratulacyjne, kwiaty, życzenia, prezenty, pamiątkowe zdjęcia oraz tradycyjna lampka szampana.  

Monika Sarnowska

 

 

WIZYTA DELEGACJI  
NIEMIECKIEJ GMINY HINTE 

 

 

http://www.leka-opatowska.pl/?c=279
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Szembek
http://www.leka-opatowska.pl/?a=978
http://www.leka-opatowska.pl/?a=978
http://www.leka-opatowska.pl/?a=978
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WÓJT U PREZYDENTA 

 

  Dnia 28 maja na zaproszenie prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
do Pałacu Prezydenckiego pojechał Wójt Gminy Łęka Opatowska 
Witold Jankowski. Wizyta ta związana była z centralnymi obchodami 
Dnia Samorządu Terytorialnego. 
 Prezydent w swoim wystąpieniu podziękował za pracę na rzecz 
społeczności lokalnej wszystkim zgromadzonym gościom a 16 
samorządowców odznaczył krzyżami zasługi. W trakcie spotkania Wójt 
Gminy Łęka Opatowska Witold Jankowski wręczył prezydentowi 
obraz przedstawiający Dom Pracy Twórczej w Ustroniu koło Opatowa 
w którym prezydent przebywał na wypoczynku. Była też okazja do 
przeprowadzenia rozmów z ministrami kancelarii prezydenta Piotrem 
Kownackim i Władysławem Stasiakiem. Spotkanie zakończyło się 
przyjęciem w ogrodach prezydenckich. 
 

GMINNY DZIEŃ MATKI W BIADASZKACH 

   Dnia 27 maja 2009 r. odbył się gminny Dzień Matki zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich  
w Biadaszkach oraz Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej. Impreza rozpoczęła się o godz 13.00 w Sali OSP . Podczas uroczystości  
głoś zabrali Irena Felusiak –  Przewodnicząca KGW w Biadaszkach, Przewodniczący Rady Gminy – Zdzisław Kłodnicki oraz  
w imieniu Wójta Gminy Waldemar Balcerek – Sekretarz Gminy. Wszyscy składali życzenia matkom z okazji ich święta. Całą 
imprezę uświetniły występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Trzebieniu przygotowane pod kierunkiem Pań: Karoliny Gawlik, Alicji 
Skąpskiej i Pana Mariusza Chocaja. Po występach dzieci i części oficjalnej obecny Ksiądz Marian Biesiada zaprosił wszystkich do 
wspólnej modlitwy i życzył wszystkim smacznego. W dalszej części wszyscy goście razem z obecnym gminnym zespołem ludowym  
„Na Swojską Nutę”  w biesiadnej atmosferze  śpiewali melodie ludowe.   
 

     
 

DYKTANDO W BIBLIOTECE 

  W Filii Bibliotecznej w Łęce Opatowskiej odbył się konkurs w formie dyktanda 
ortograficznego. Udział w nim mogli brać tylko uczniowie od 2 do 4 klasy Szkoły 
Podstawowej. „Pomysłodawcą tegoż dyktanda była uczennica Gimnazjum im kard. Stefana Wyszyńskiego 
w Opatowie - Agnieszka Łukaszczyk. Spodobała mi się ta propozycja  
i wspólnie jeszcze z jedną dziewczyną – Angeliką Pogodą z klasy 5 ze Szkoły Podstawowej w Łęce 
Opatowskiej przygotowałyśmy ten konkurs”- mówi organizatorka konkursu, kierownik filii Pani 
Kasia Sobania-Okoń. Łącznie z zasadami ortografii i interpunkcji zmagało się 6 osób. 
Uczestnicy, a właściwie uczestniczki z poszczególnych klas miały odrębne dyktanda, ponieważ 
teksty były dostosowane do wieku dziewczyn. „ Konkurs nie należał do najprostszych, ale miało to 
za zadanie wyodrębnić te „najlepsze” osoby- mówi Pani Kasia. Zwycięska drużyna w składzie: Julia Kucharska kl. 2 ,Kasia Handzelewicz 
kl. 3, Julita Ferfet kl. 4 otrzymała po „zwycięskim” dyplomie oraz nagrody. Pozostałe osoby dostały również dyplomy za udział  
w dyktandzie. Dyktando to pierwsza tego typu inicjatywa w bibliotece, która, jak wynika z opinii, spodobała się uczestnikom. Być 
może więc ortograficzne zmagania wejdą na stałe do kalendarza imprez bibliotecznych, obejmując swoim zasięgiem coraz większą 
grupę czytelników. 

Katarzyna Sobania-Okoń 
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POSŁANKA Z GMINY ŁĘKA OPATOWSKA W URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM 

  Dnia 27 maja w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się spotkanie młodych parlamentarzystów z władzami 
województwa. Wśród 43 posłów znalazła się uczennica klasy III A Gimnazjum im. kard. S. Wyszyńskiego w Opatowie Dorota 
Grzesiak. W marcu b.r. 14 uczniów gimnazjum przystąpiło do konkursu, który od 
piętnastu lat wyłania 460 posłów z trzech poziomów edukacyjnych – są to szkoły 
podstawowe, gimnazja i szkoły średnie. 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka młodzi 
posłowie prowadzą sesję sejmu, podczas której dyskutują i obradują nad problemami 
istotnymi dla nich samych. Tegoroczny konkurs dotyczył zdarzeń i  przemian, które 
nastąpiły w Polsce po 1989 roku. Tematy prac były trudne, ale uczniowie odważnie 
przystąpili do realizacji zadania. Komisja powołana przez p. dyrektor Annę Synowiec 
zakwalifikowała do dalszego etapu trzy prace. Z ogromną radością przyjęliśmy 
informację, że uczennica naszej szkoły została mianowana posłem XV kadencji Sejmu 
Dzieci i Młodzieży. W środę 27 maja Dorota wraz z opiekunką p. Mieczysławą Kokot 
pojechała do Poznania na spotkanie z władzami województwa wielkopolskiego. 
Młodych parlamentarzystów przyjął  wojewoda wielkopolski Piotr Florek. W spotkaniu uczestniczyli także: kurator Elżbieta 
Walkowiak i poseł Wojciech Ziemniak. 
  Młodym posłom przekazano ważne informacje organizacyjne związane z posiedzeniem Sejmu Dzieci i Młodzieży  
w Warszawie, wręczono zaświadczenia o powołaniu na posłów, a następnie zachęcono do dyskusji z obecnymi na spotkaniu 
władzami. Na pytania nie trzeba było długo czekać, padło ich wiele, były dojrzałe i śmiałe w swej treści. Pani kurator, 
poinformowała, że spotka się ze swoimi posłami podczas obrad w Warszawie. Wspólne zdjęcie w gabinecie wojewody było miłym 
akcentem kończącym spotkanie. Później jeszcze spacer z opiekunką po Starym Rynku i powrót do domu.  

Mieczysława Kokot 
 

SUKCESY UCZNIÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁĘCE OPATOWSKIEJ 

  Wśród najlepszych w województwie wielkopolskim! Julita Ferfet – uczennica Szkoły 
Podstawowej w Łęce Opatowskiej, przygotowywana przez Panią Mirosławę Trzeciak, zdobyła  
I miejsce w wojewódzkim finale w kategorii klas IV w XIII Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce.  
Kilkumiesięczne zmagania uczennicy oraz ponadprzeciętna wiedza z zagadnień historii regionu, jego 
kultury, gwary zasługują na najwyższe uznanie. 
  Sukcesy sportowe uczniów w roku szkolnym 2008/2009 (n-l przygot.: M. Trzeciak,  
Z. Szczepaniak), IV miejsce w 45 Krosie Ostrzeszowskim -Tomasz Gąszczak, VI miejsce chłopców  
w indywidualnych biegach przełajowych w województwie – Tomasz Gąszczak i Szymon Urbański,  
II miejsce dziewcząt w unihokeju w rejonie kaliskim, III miejsce chłopców w unihokeju w rejonie 
kaliskim, IV miejsce dziewcząt w tenisie stołowym w grze podwójnej w rejonie kaliskim – Dominika 
Gruszka i Paulina Osada, VII miejsce w tenisie stołowym w grze pojedynczej dziewcząt i chłopców  
w rejonie kaliskim – Izabela Urbańska i Paweł Gottfried, III miejsce w sztafetowych biegach 
przełajowych w powiecie, III miejsce dziewcząt w czwórboju lekkoatletycznym w powiecie. 
 
SUKCESY UCZNIÓW W INNYCH KONKURSACH 
Klasa II 
Mikołaj Macioszczyk (n-l przygot. M. Szczepaniak)- Bardzo dobry wynik w Międzynarodowym  Konkursie Matematycznym 
„Kangurek” 
Klasa III 
Roksana Rachel(n-l przygot. A. Zalewska ) – III miejsce  Międzygminny Konkurs Ortograficzny o tytuł „Małego Mistrza 
Ortografii”, Roksana Rachel (n-l przygot. I. Rachel) – I miejsce  Gminny Konkurs Czytelniczy pt. „ Czy znasz tę baśń?”, Ewa 
Baranowska (n-l przygot. A. Skiba, G. Kluczyńska)– II miejsce w Gminnym Konkursie Piosenki Angielskiej, Dominik Skiba  
(n-l przygot. A. Skiba)– wyróżnienie w Międzyszkolnym Przeglądzie Wiersza Anglojęzycznego. 
Klasa IV 
Oliwia Skiba - I miejsce w Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce - szczebel powiatu,Kamil Wesołowski, Oliwia Skiba (n-l przygot.  
A. Kaźmierczak)– wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, Julita Ferfet (n-l przygot. L. Jeziorna) - 
II miejsce  Gminny Konkurs Czytelniczy pt. „ Czy znasz tę baśń?”, Oliwia Skiba(n-l przygot. L. Jeziorna) – udział w Powiatowym 
Konkursie Krasomówczym, Katarzyna Piszczałka (n-l przygot. G. Kluczyńska)- III miejsce w Gminnym Konkursie Piosenki 
Klasa V  
Aleksandra Zimoch (n-l przygot. A. Bajor)- III miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym, Justyna Skąpska (n-l przygot.  
A. Skiba, G. Kluczyńska) – II miejsce w Gminnym Przeglądzie Piosenki Anglojęzycznej, I miejsce w Powiatowym Konkursie 
Piosenki Religijnej, II miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Dziecięcej 
Klasa VI  
Anna Pitsch (n-l przygot. L. Jeziorna, H. Bajor) – udział w Powiatowym Konkursie Krasomówczym oraz w Powiatowym 
Konkursie Wiedzy o Ptakach 
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REALIZACJA KAMPANII „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ” PODCZAS 
WYCIECZKI SZKOLNEJ NA MORAWY 

  W dniach 6-8 maja 2009 uczniowie klasy IIIA Gimnazjum im. kard. Stefana  
Wyszyńskiego w Opatowie uczestniczyli w wycieczce ,,Szlakiem pięknych Moraw’’. Celem 
wyjazdu było nie tylko poznanie Czech i terenów Moraw, środowiska przyrodniczego, tradycji, 
zabytków i historii, ale także realizacja kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł’’ . Młodzież 
podczas wyjazdu obejrzała w sali konferencyjnej w zamku w Krtinach film edukacyjny 
ukazujący prawdziwą historię młodego chłopaka, który w wieku trzynastu lat zasmakował 
alkohol i narkotyki. Bohater opowiada o początkach i konsekwencjach uzależnienia. Historia ta  
skłoniła uczestników do przemyśleń i refleksji nad postępowaniem współczesnej młodzieży. 
Wychowawczyni p. Katarzyna Ignasiak i opiekun p. Anna Jankowska przekazywały wiedzę  
o konsekwencjach picia alkoholu w młodym wieku. Podsumowaniem programu ,, Zachowaj 
Trzeźwy Umysł’’ było rozwieszenie ulotek i plakatów kampanii oraz wspólne zdjęcia. Cieszymy się, iż mogliśmy podczas wspólnego 
wyjazdu na Morawy uczestniczyć  w tej kampanii. 

Katarzyna Ignasiak 
 

MIĘDZYNARODOWA POLSKO- NIEMIECKA WYMIANA MŁODZIEŻY 

Międzynarodowa polsko-niemiecka wymiana młodzieży miała miejsce  
w Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie w dniach od 
19.05.2009r do 24.05.2009r. W tym roku zaprzyjaźnioną gminę i szkołę z Hinte 
reprezentowała 20 osobowa delegacja, która przybyła wieczorem do gimnazjum  
w Opatowie. Wójt Gminy Łęka Opatowska Pan Witold Jankowski powitał gości  
a szkoła przygotowała krótki spektakl powitalny.  Przydzielono także  młodzież 
niemiecką do rodzin młodzieży z naszej szkoły. Podczas realizacji programu wymiany 
młodzieży, Gimnazjum im. kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Opatowie wzięło czynny udział w urozmaiceniu ich pobytu. Młodzież 
przygotowała po raz pierwszy w naszej szkole „Day of languages”, pod kierunkiem 
nauczycieli: p. Małgorzaty Jóźwin, p. Igi Falkowskiej i p. Agnieszki Świerkowskiej 
gdzie zaprezentowali swoje możliwości językowe, przedstawiając „Romeo & Juliet” w wersji angielskiej, wiersze i piosenki w języku 
angielskim i niemieckim, pokazy tańców, slajdów i quizu. Dzień zakończył się dyskoteką. Miłym akcentem wymiany była wycieczka 
młodzieży do Zakopanego, pobyt na basenie termalnym, zwiedzanie Krupówek, zamku w Czorsztynie oraz spływ Dunajcem.  
W ostatni dzień pobytu, wszyscy uczestniczyli w festynie w Rakowie. Wymiana młodzieży niemiecko-polskiej służyła wzajemnej 
integracji młodzieży. Wszyscy uczestnicy wymiany mogli wykazać się znajomością języków obcych. Naszej młodzieży 
zaoferowaliśmy dobrą zabawę , dodatkową naukę, a przede wszystkim możliwość nawiązania nowych znajomości.  

Małgorzata Jóźwin 

SPOTKANIE Z KSIĘDZEM BISKUPEM 

W dniu 26 maja bieżącego roku w Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Opatowie miało miejsce niecodzienne spotkanie. Oczekiwanym gościem był nasz Pasterz 
Diecezji Kaliskiej Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Stanisław Napierała. Odwiedziny naszej szkoły 
były jednym z punktów wizytacji duszpasterskiej w parafii pw. Świętego Floriana w Opatowie. Na 
dziecińcu szkoły oczekiwali na Księdza Biskupa w utworzonym szpalerze harcerze gimnazjum, 
wicedyrektor Pani Anna Jankowska i dyrektor  Szkoły Podstawowej Pani Maria Haziak. Pani Anna 
Jankowska w asyście Pani Marii Haziak i Pani Agaty Rybak skierowały do biskupa słowa powitania. 
Spotkanie z całą społecznością uczniowską miało bardzo miły, pogodny  rodzinny nastrój. 
Towarzyszyły temu śpiewy chórku szkolnego, który przygotowany został przez Pana Przemysława 
Durleja. Uczniowie wykonali utwory: „Psalm nadziei”, „Mój Jezus”, „Trzeba mi wielkiej wody” 
chórek szkoły podstawowej wykonał piosenkę pt. „Boże twa łaska” Do wysłuchanych utworów 
nawiązał Ksiądz Biskup następnie zaprosił gimnazjalistów, uczniów szkoły podstawowej i grona 
pedagogiczne do dialogu. Otwartość Księdza Biskupa, pogoda ducha, promieniująca radość 
sprawiły ze zadawanych pytań nie było końca. Życie naszej szkoły przedstawiła w krótkim słowie 
Samarytanka Roku 2008 Anna Udała. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej z Opatowa 
skierował słowa podziękowania za przybycie z prośbą o udzielenie mam wszystkim duszpasterskiego błogosławieństwa. 

Agata Rybak 
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V GMINNY PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

   W dniu 05.06.2009 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieniu odbył się V Gminny Przegląd Małych Form 
Teatralnych Szkół Podstawowych. Organizatorami przeglądu byli: Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej oraz Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Trzebieniu. O godz. 9.00 wszystkich uczestników przywitali: Wójt Gminy Łęka Opatowska – Witold Jankowski  
i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieniu – Urszula Wędzicha, która przedstawiła członków komisji konkur-
sowej, powołanej przez organizatorów i życzyła wszystkim artystom powodzenia podczas występów. Komisja w składzie: Beata 
Latuszek – nauczyciel języka polskiego i opiekun grupy teatralnej w Szkole Podstawowej w Słupi pod Kępnem, Grażyna Grzesiak – 
Dyrektor Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie i Wiesław Walas – Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Kępnie  miała za zadanie ocenić prezentacje teatralne uczestników V Przeglądu Małych Form Teatralnych w Trzebieniu. W prze-
glądzie wzięli udział artyści ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy. Wszystkie występujące  szkoły zaprezentowały bajki 
i baśnie polskie przedstawione w formie sztuk teatralnych. Zgodnie z przyjętymi zasadami przeglądu najważniejszym celem założo-
nym przez organizatorów było stworzenie możliwości do zaprezentowania się małych artystów i szkół podstawowych z terenu 
gminy. Wszystkie szkoły biorące udział w przeglądzie otrzymały dyplomy i statuetki za udział w przeglądzie. Dyplomy i nagrody 
razem z członkami komisji wręczyła Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieniu - Urszula Wędzicha. Spośród 
ciekawych prezentacji jury wytypowało najlepszego aktora przeglądu którym został Dominik Skiba ze Szkoły Podstawowej w Łęce 
Opatowskiej oraz najlepszą aktorkę  którą została Daria Gąszczak ze Szkoły Podstawowej w Siemianicach. Obie osoby otrzymały 
również pamiątkowe dyplomy i statuetki. Wyróżnienia za wspaniałą grę aktorską otrzymali: Marta Babiak ze Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Trzebieniu i Marta Markiewicz ze Szkoły Podstawowej w Siemianicach. Na zakończenie Dyrektor Szkoły - 
Urszula Wędzicha  podsumowując imprezę podkreśliła wysoki poziom aktorski małych artystów, podziękowała wszystkim za 
udział i zaangażowanie oraz zaprosiła do udziału w przyszłym roku w VI  przeglądzie małych form teatralnych w Trzebieniu. 
 

     
 

SPOTKANIE KOŁA EMERYTÓW I RENCISTÓW 

  W dniu 29 maja w Łęce Opatowskiej odbyło się pierwsze spotkanie Koła 
Emerytów i Rencistów, w którym wzięły udział m.in. dwie przedstawicielki Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Uczestnictwo pracowników socjalnych w spotkaniu miało 
na celu wyrażenie poparcia dla działań w kierunku  integracji społecznej oraz 
podkreślenie chęci przedstawienia oferty, która może przyczynić się do ułatwienia  
i polepszenia podejmowanych przez emerytów i rencistów inicjatyw.   Pracownicy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej analizując sytuację panującą w środowisku 
lokalnym naszej gminy zwrócili uwagę na fakt, iż jednym z głównych problemów jest 
coraz bardziej pogłębiające się wyobcowanie ludzi starszych. Udział społeczeństwa  
w nieustającej pogoni za pieniądzem oraz hedonistyczny i konsumpcyjny styl życia 
sprzyjają spychaniu ludzi starszych na margines społeczeństwa. Ciągły pośpiech oraz 
brak wrażliwości ze strony lokalnego środowiska przyczyniają się do powstającego u osób starszych poczucia odrzucenia, 
osamotnienia oraz wykluczenia. Wyobcowanie osób starszych sprzyja rozluźnieniu więzi społecznych oraz zobojętnieniu na 
potrzeby drugiego człowieka co owocuje negatywnymi skutkami dla mieszkańców gminy. Ponieważ jednym z zadań pomocy 
społecznej jest  wspieranie  jednostek i rodzin w wysiłkach zmierzających do poprawy trudnej sytuacji GOPS postanowił 
wykorzystać możliwości jakie dają środki Unii Europejskiej. Zamiarem pracowników socjalnych jest wnioskowanie  
o dofinansowanie  rożnych działań, które  między innymi skierowane byłyby na osoby  w wieku  powyżej 55 lat. Realizacja 
projektów byłaby szansą na przełamanie obecnej, trudnej sytuacji.   Inicjatywą do podejmowania działań  stały się  doświadczenia  
zdobyte podczas  corocznie organizowanych  przez "Towarzystwo Przyjaciół Rakowa" wigilii oraz  majówek dla seniorów. Podczas 
tych  imprez  dało się zauważyć, że seniorzy otwarci są na różne pomysły oraz wyrażają chęć uczestniczenia w życiu lokalnej 
społeczności. Również podczas naszej pracy zawodowej mamy  częsty kontakt   z seniorami, którzy  wyrażają  niezaspokojoną 
dotychczas chęć podjęcia aktywności związanej z uaktualnieniem wiedzy z różnorodnych dziedzin, podjęciem aktywności fizycznej 
a przede wszystkim odbudowaniem od dawna zaniedbanych wzajemnych relacji. Obecność pracowników Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej na spotkaniu Koła Emerytów i Rencistów miała na celu zasygnalizowanie możliwości  wzajemnej współpracy 
w realizacji różnorodnych działań, ponadto celem GOPS było zachęcenie osób starszych do  współpracy i sygnalizowania 
pomysłów jakie  chcieliby realizować. Pracownicy ośrodka zapewnili, że będą podejmować wszelkie działania  w kierunku 
urzeczywistniania wszelkich planów poprzez wnioskowanie o środki finansowe.              

Danuta Gąszczak 
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OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA 

 W związku z trwającą procedurą zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Łęka Opatowska zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 19 czerwca 2009 r. do 20 lipca 2009 r.: 
 

 projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęka Opatowska, 

 prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej do ww. Studium.  
 
  Ze wskazanymi dokumentami można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej ul. Akacjowa 4  
w godz. od 800 do 1500 w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 
  Każdy może wnieść uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projekcie zmiany Studium. Uwagi należy kierować na 
piśmie do Wójta Gminy Łęka Opatowska (na adres: ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska) z podaniem: imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
11 sierpnia 2009 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu  20 lipca 
2009 r. w Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej o godz. 19 00 (parter – sala widowiskowa). 
  
  Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić na 
zasadach określonych ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do Wójta Gminy Łęka Opatowska (ul. Akacjowa 4, 
63-645 Łęka Opatowska) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2009 r. 
 

                                                            Wójt Gminy Łęka Opatowska 
                                                     /-/ Witold Jankowski 

 
 

 
 
 

UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE DNIA  29.05.2009 R. 

 

Uchwała Nr XXXII/157/09 Radni przyjęli Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej 

Uchwała Nr XXXII/158/09 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 r. 

 
 
Na sesji  radni zajęli się tematem bezpieczeństwa publicznego i stanem ochrony p. pożarowej na terenie gminy w związku z tym na 
sesję zaproszeni byli Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego Piotr Olejnik i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
Wojciech Grabarek. 
 
 

UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE DNIA 10.06.2009 R. 

 

Uchwała Nr XXXIV/159/09 
Radni przyjęli formalne zmiany w zapisie uchwały dotyczącej wieloletniego programu 
inwestycyjnego Gminy Łęka Opatowska na lata 2009-2013 
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Młodzieżowo Uczniowski Klub Sportowy LIDER Piaski 
 

Zaprasza na 
 

OTWARTY TURNIEJ SIATKOWEJ PIŁKI PLAŻOWEJ 
 

Termin imprezy: 26 lipca 2009r. 
Miejsce: Piaski (przy sali OSP) 

Więcej informacji wkrótce na stronie www.leka-opatowska.pl 
 

OGŁOSZENIE 

 
   Wójt Gminy Łęka Opatowska informuje, że wydawane są 
wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych 
dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę  
w klasach I-III Szkoły Podstawowej i w klasie I Gimnazjum. Do 
wniosku należy dołączyć dochody netto za miesiąc 
poprzedzający składanie wniosku. Dochód na osobę w rodzinie 
nie może przekroczyć 351 zł netto. Wnioski należy składać  
w szkole do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 
2009/2010 w terminie od dnia 29 maja do 12 września 2009 r. 
 
 

OGŁOSZENIE 

 
   Wójt Gminy Łęka Opatowska informuje, że na terenie Gminy 
Łęka Opatowska w okresie od dnia 01 lipca 2009 r. do dnia 31 
sierpnia 2009 r. będą czynne Przedszkola dyżurujące od godziny 
6.30 do godziny 16.30. 
 
   Terminy i miejsca dyżurów Przedszkoli: 

 Od dnia 01 lipca 2009 r. do dnia 17 lipca 2009 
Publiczne przedszkole Samorządowe w Siemianicach 

 Od dnia 20 lipca 2009 r. do dnia 07 sierpnia 2009r.  
Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łęce 
Opatowskiej 

 Od dnia 10 sierpnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2009r. 
Publiczne Przedszkole Samorządowe w Opatowie 
 

   Zgłoszenia dziecka należy dokonać w przedszkolu do którego 
uczęszcza dziecko. 
 
 

DOFINANSOWANIE DLA LIDERA PIASKI 

 
   Młodzieżowo Uczniowski Klub Sportowy LIDER Piaski 
otrzymał dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
na turniej siatkowej piłki  plażowej w kwocie 10 300 zł. Wniosek 
o dofinansowanie został przygotowany przez Artura Sołygę  
i Magdalenę Osadę z Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej. 
Turniej planowany jest na 26 lipca 2009r w miejscowości Piaski. 
Więcej informacji wkrótce na stronie www.leka-opatowska.pl. 
 
 

DOFINANSOWANIE DLA LGD 

STOWARZYSZENIE WROTA 

WIELKOPOLSKI  

 
   Dnia 12.06.2009 na stronie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego został 
rozstrzygnięty konkurs na wybór 
Lokalnych Grup Działania  
z wielkopolski w ramach programu 
LEADER + na lata 2007-2013r. Na 
liście wybranych do dofinansowaniu 
znalazły się wszystkie LGD  
(31 grup), które złożyły wnioski  
o wybór. LGD Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski znalazło się 
na czwartym miejscu z liczbą 187 punktów. Przygotowaniem 
wniosku zajmowali się przedstawiciele wszystkich siedmiu gmin 
wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie 
Wrota Wielkopolski. Dnia 26.06.2009 r. w Urzędzie 
Marszałkowskim w Poznaniu zostanie podpisana umowa  
o dofinansowaniu. Pozwoli to na rozpoczęcie  realizacji działań 
w ramach programu LEADER+.  
 
 

STOWARZYSZENIE PROMYK 

 
   W Łęce Opatowskiej rozpoczęło swoją działalność 
Stowarzyszenie PROMYK. Zgodnie ze statutem celem 
stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju gminy Łęka 
Opatowska i poprawa jakości życia mieszkańców. 

 
 

  WIZYTA BISKUPA 

 
   Dnia 09.06.2009r.  w Parafii p.w. Św. Maksymiliana Marii 
Kolbego w Łęce Opatowskiej przebywał Pasterz Diecezji 
Kaliskiej Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Stanisław Napierała. 
Jego wizyta związana była z bierzmowaniem młodzieży  
i poświęceniem nowego cmentarza w Parafii Łęka Opatowska. 

 

http://www.leka-opatowska.pl/

