
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 -11 LIPCA 2010 R. 

BOISKO SPORTOWE W ŁĘCE OPATOWSKIEJ 

 

 
Rozpoczęcie imprezy godzina 1700 

 

W programie: 

Występ młodych artystów z terenu Gminy Łęka Opatowska 

Koncert grupy Rockowej „HEAD SPIN” 

Gwiazda wieczoru „CHRZĄSZCZE” – covery The Beatles 

Zabawa taneczna na świeżym powietrzu 

 

 
Rozpoczęcie imprezy godzina 1400   

 

W programie: 

Pokaz Klubu Taekwon do z Łęki Opatowskiej 

Pokaz tańca w wykonaniu Klubu Tańca „HELKON” 

Występ młodych artystów z terenu Gminy Łęka Opatowska 

Teatr dla dzieci „KIJE SAMOBIJE” 

Koncert „BAYEROCK” – KAPELA BAWARSKA 

Koncert gitary hawajskiej – GRZEGORZ GÓRECKI 

Show PAWŁA RESZELI - kabaret 

Gwiazda wieczoru koncert grupy „ABBA Chiquita revival”  

Podczas Dni Gminy liczne atrakcje dla dzieci, wesołe miasteczko. 

Zabawa taneczna na świeżym powietrzu 

Więcej informacji na plakatach i stronie internetowej www.leka-opatowska.pl 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!   
W czasie obchodów Dni Gminy będzie możliwość zakupu książki Stefana Matysiaka „Zdarzyło się 

w Siemianicach” a także okolicznościowych monet „dukatów lokalnych” promujących Gminę 

Łęka Opatowska . Odbędzie się także zbiórka pieniędzy dla powodzian. 

www.leka-opatowska.pl 
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VI GMINNY PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH W TRZEBIENIU 

   W dniu 6 maja 2010 r. w Szkole Podstawowej  

w Trzebieniu odbył się VI Gminny Przegląd Małych Form 
Teatralnych. Organizatorami 
przeglądu byli: Urząd Gminy  
w Łęce Opatowskiej i Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II  
w Trzebieniu. Na początku 
wszystkich zebranych przywitała 
Dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Trzebieniu Urszula Wędzicha 
po czym Wójt Gminy Łęka 
Opatowska Witold Jankowski 
dokonał uroczystego otwarcia.  
W tegorocznej edycji dzieci  

z trzech szkół podstawowych: 
Łęki Opatowskiej, Siemianic  
i z Trzebienia zaprezentowały 
pięć przedstawień teatralnych. 
Małych artystów oceniało 
specjalne jury powołane przez organizatora w składzie: 
Grażyna Grzesiak – Dyrektor Biblioteki Samorządowej  

w Kępnie, Beata Latuszek – nauczyciel języka polskiego 

w Szkole Podstawowej w Słupi pod Kępnem oraz Wiesław 
Walas – Dyrektor Biblioteki 
Powiatowej w Kępnie. Dzieci na 
scenie prezentowały znane 
bajki i baśnie polskie. Z pośród 
wszystkich występujących jury 
przyznało dwa równorzędne 
wyróżnienia za wspaniałą grę 
aktorską Justynie Skąpskiej  
i Dominikowi Skibie ze Szkoły 
Podstawowej w Łęce 
Opatowskiej oraz dwie nagrody 
główne dla najlepszego aktora  

i aktorki które przypadły 
gospodarzom: Anicie Goj  
i Kacprowi Szymkowiakowi. Na 
zakończenie laureatom 
zrobione zostały pamiątkowe 

zdjęcia i organizatorzy zaprosili do udziału w przyszłym 
roku w kolejnym VII już przeglądzie. 

 

I OTWARTY TURNIEJ BADMINTONA AMATORÓW W ŁĘCE OPATOWSKIEJ 

 

   W dniu 23 maja br. w Sali Sportowej w Łęce 

Opatowskiej odbył się I turniej 

badmintona amatorów w 

dwóch kategoriach: open 

kobiet i open mężczyzn. 

Jednym z celów organizacji 

turnieju było propagowanie 

dyscypliny  badmintona jako 

ciekawej formy aktywnego 

spędzania wolnego czasu wśród 

dzieci, młodzieży i dorosłych. 

To kolejna inicjatywa Sali 

Sportowej która wychodząc 

naprzeciw oczekiwań stwarza możliwości aktywnego 

spędzania czasu przy różnych dyscyplinach sportowych. 

W turnieju badmintona w Łęce Opatowskiej wzięło udział 

24 zawodników i zawodniczek. W niedzielne popołudnie 

już o godz. 13.00 Kierownik Sali Sportowej przywitał 

wszystkich przybyłych uczestników turnieju po czym 

sędzia główny turnieju Witold Kołodziej – sędzia krajowy 

PZBad. przedstawił wszystkim uczestnikom zasady 

rozgrywek i przystąpiono do pierwszych pojedynków. 

Podczas rozgrywek turniejowych nie zabrakło też 

wielkich emocji które towarzyszyły przy rozgrywaniu 

meczów. Szczególnie rozgrywki w fazie finałowej 

dostarczyły zebranym w Sali kibicom wielu dobrych 

emocji, a przy tym i wielu wrażeń. Na zakończenie 

turnieju wszystkim uczestnikom turnieju wręczono 

dyplomy za udział i pamiątkowe smycze, natomiast 

laureaci w obu kategoriach otrzymali poza dyplomami 

medale, statuetki i cenne nagrody rzeczowe w postaci 

rakiet do badmintona renomowanych firm. Nagrodą 

niespodzianką była statuetka ufundowana przez radnego 

gminy, a tym samym uczestnika 

turnieju – Janusza Stryczka 

wręczona Romanowi Wróblowi z 

Kępna jako „Ojcu Badmintona 

Powiatu Kępińskiego” z 

podziękowaniami od miłośników tej 

dyscypliny za zaszczepienie 

badmintona na terenie Powiatu 

Kępińskiego 

 

Wyniki turnieju: 

Kategoria Open - kobiet   

1 miejsce Emilia Lewandowska – Wieruszów 

2 miejsce Agata Rybak – Siemianice 

3 miejsce Paulina Orzeszyna – Opatów 

4 miejsce Agnieszka Lewandowska – Wieruszów 

Kategoria Open – mężczyzn 

1 miejsce Dariusz Więcław – Ostrów Wielkopolski 

2 miejsce Roman Wróbel – Kępno 

3 miejsce Romuald Piluch – Wieruszów 

4 miejsce Janusz Stryczek – Kuźnica Słupska  

Turniejem badmintona potwierdzono, iż badminton jest 

dyscypliną bardzo przyjazną,  bezkonfliktową, a przy tym 

dającą wiele satysfakcji i zadowolenia z jej uprawiania 

ludziom w różnym wieku. Organizatorzy zamierzają  

w dalszym ciągu propagować tą dobrą dyscyplinę 

sportową poprzez stwarzanie możliwości jej uprawiania 

w Sali Sportowej w Łęce Opatowskiej oraz organizowanie 

turniejów badmintonowych nie tylko dla dorosłych ale  

i angażując do udziału coraz więcej dzieci i młodzieży.  
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XX LAT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

   W piątek 28 maja 2010 roku w Gimnazjum im. Kard. 

S. Wyszyńskiego w Opatowie odbyła się uroczysta sesja 
Rady Gminy Łęka Opatowska. Sesja połączona była  
z obchodami XX lat samorządu terytorialnego w związku 
z tym zaproszeni na nią zostali wszyscy radni i sołtysi 
pełniący swoje obowiązki w czasie ostatnich 20 lat,  
a także dyrektorzy szkół, prezesi OSP, przewodniczące 
KGW, oraz młodzież uczęszczająca do gimnazjum. Na 
sesji obecni byli również: Wicestarosta Kępiński Zenon 
Kasprzak i Przewodniczący Rady Powiatu Franciszek 
Trąpczyński, a także delegaci 
partnerskiej węgierskiej gminy 
Ujlorincfalva, którzy przebywali  
w tym czasie z wizytą na terenie 

gminy. Uroczyste obchody 
rozpoczęła Dyrektor Gimnazjum 
im. Kard. S. Wyszyńskiego  
w Opatowie Anna Synowiec, która 
przedstawiła program 
uroczystości, po czym głos zabrał 
Burmistrz partnerskiej 
węgierskiej gminy który 
podziękował za zaproszenie, 
pogratulował wspaniałej 
uroczystości i wręczył radnym 
upominki. Po przemówieniu 
węgierskiego gościa rozpoczęła się część artystyczna – 
wykonanie pieśni patriotycznych przez uczniów 

gimnazjum. Po koncercie zebrani goście mogli obejrzeć 
krótki film prezentujący najważniejsze wydarzenia z 
historii Polski, którego twórcami byli również uczniowie. 
Po części artystycznej przyszedł czas na uroczysta sesję 

którą otworzył przewodniczący Rady Gminy Zdzisław 

Kłodnicki. Przedstawił on podstawowe fakty dotyczące 
historii samorządu w Polsce. Zwrócił uwagę między 
innymi na to, że obecny samorząd terytorialny odrodził 
się po kilkudziesięciu latach nieobecności  
w komunistycznej rzeczywistości. Podczas sesji radni 
przyjęli oświadczenie w sprawie uczczenia XX rocznicy 
wyborów samorządowych. Kolejnym punktem obchodów 
XX lat samorządu terytorialnego był panel dyskusyjny 
przeprowadzony przez Dyrektor Gimnazjum im. Kard. S. 

Wyszyńskiego w Opatowie Annę 
Synowiec z członkami Komitetu 
Obywatelskiego w którego skład 
wchodzili: Anna Jankowska, 

Witold Jankowski, Krystyna 
Macioszczyk, Anna Kotowska, 
Marek Kowalski  
i Adam Kopis. Członkowie 
komitetu wspominali czasy  
w których prowadzili swoją 
działalność na rzecz odrodzenia 
wolnej Polski  i samorządności 
w Polsce. Na koniec 
uroczystości głos zabrał Wójt 
Witold Jankowski, który przy 
wykorzystaniu prezentacji 

multimedialnej przedstawił osiągnięcia ostatnich 20 lat 
na terenie gminy Łęka Opatowska. Mówił zarówno  

o sukcesach inwestycyjnych jak i o powolnym 
odradzaniu się społeczeństwa obywatelskiego. Po 
zakończeniu obchodów zaproszeni goście zostali 
zaproszeni do dyskusji i zabrania głosu na forum. 

 

WIZYTA DELEGACJI Z WĘGIERSKIEJ GMINY ÚJLŐRINCFALVA  

   W dniach 24-29.05.2010 r. na terenie Gminy Łęka 
Opatowska gościła 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 Witold Jankowski, 
Dyrektor Gimnazjum im. Kard. S. 
Wyszyńskiego Anna Synowiec, 
opiekun młodzieży Agata Rybak  
a także przedstawiciele Rady 
Gminy. W dniach 25-27.05.2010r. 
delegacja węgierska i polscy 
przedstawiciele gminy wraz  
z młodzieżą udali się na wycieczkę 
Szlakiem Piastowskim przez 
Gniezno, Poznań, Kórnik  
i Rogalin. W czasie trwania 
wycieczki goście mieli możliwość zwiedzenia Biskupina, 

Katedry Gnieźnieńskej, Parku Etnograficznego  
w Dziekanowicach i zespołów Pałacowych w Kórniku  
i Rogalinie. Głównym celem było pokazanie gościom  
z Węgier stolicy województwa wielkopolskiego – Poznania 

w którym podziwiali m.in. Katedrę na Ostrowie 
Tumskim, Stary Rynek, Plac Wolności, Farę i Ośrodek 
Sportowo – Rekreacyjny „Malta”. Po powrocie z wycieczki 
goście z Węgier uczestniczyli w uroczystej sesji Rady 

Gminy zorganizowanej  
z okazji XX lat samorządu 
terytorialnego, która odbyła się  

w Gimnazjum im. Kard. S. 
Wyszyńskiego w Opatowie. 
Udali się również do Kępna 
gdzie mieli możliwość 
zwiedzenia miasta  
i dokonania zakupów.  
W przeddzień wyjazdu 
zorganizowano również 
pożegnalnego grilla gdzie 
delegacja z partnerskiej gminy 
Újlőrincfalva spotkała się  
z radnymi Gminy Łęka 
Opatowska. W sobotę 29 maja 

Wójt Gminy Witold Jankowski pożegnał węgierskich 

przyjaciół dostając jednocześnie zaproszenie na przyszły 
rok do odwiedzenia partnerskiej gminy na Węgrzech. 
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WIZYTA W PARTNERSKIEJ GMINIE HINTE 

   W dniach od 31 maja do 5 czerwca bieżącego roku  

w partnerskiej Gminie Hinte – Niemcy przebywała 

delegacja Gminy Łęka Opatowska. Skład delegacji 

stanowili Wójt Gminy, 

Przewodniczący Rady, radni, 

członkowie Ochotniczych 

Straży Pożarnych, 

pracownicy samorządowi 

oraz młodzież Gimnazjum 

im. kard. Stefana 

Wyszyńskiego w Opatowie 

wraz z opiekunem.  

W Gminie Hinte przywitał 

nas nie tylko burmistrz wraz  

z przedstawicielami ale 

również piękna słoneczna 

pogoda. W czasie pobytu 

delegację czekały 

następujące atrakcje: 

ostfryzyjskie krajobrazy podziwiane podczas rejsu 

statkiem po kanałach Gminy Ihlow, przejazd po porcie  

w Emden i zwiedzenie wioski rybackiej, przejażdżka 

wagonem konnym i zawody sprawnościowe między 

przedstawicielami gmin. Delegacja gościła również  

w spotkaniach zorganizowanych w straży pożarnej  

w Groß Midlum i Westerhunsen 

i zakończonych wspólnym 

grillem. Gościliśmy również  

w powiecie Aurich gdzie 

zapoznano nas z podziałem 

administracyjnym w Niemczech 

i osiągnięciami powiatu  

w ostatnich latach. Młodzież  

z gimnazjum miała inny  

program pobytu, który zapewnił 

poznanie okolic Hinte. Nocleg  

i wyżywienie zapewniały rodziny 

niemieckie, u których młodzież 

przebywała. Miała okazję 

zapoznać się z programem 

szkolnym realizowanym  

w Niemczech uczestnicząc przez 2 dni w lekcjach. Pełni 

wrażeń wróciliśmy po 6-cio dniowym pobycie  

w parterskiej gminie Hinte do domu.  

 W. Biegasik 

 

 

WOJEWÓDZKIE ZAWODY MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH 

   12 czerwca 2010 r. w Kamieńcu koło Grodziska 

Wielkopolskiego odbyły się VI Wojewódzkie Zawody 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg CTIF. Powiat 

Kępiński reprezentowały 2 drużyny MDP z OSP Łęka 

Opatowska. Opiekunem i trenerem był dh Józef Leszek 

Błażejewski, któremu pomagali dh Józef Gawlik  

i Dominik Osada oraz dh Wiesława Biegasik. Występ 

dziewczęcej MDP okazał się 

największym sukcesem OSP 

Łęka Opatowska w historii 

startów w zawodach 

sportowo-pożarniczych. 

Drużyna zdobyła 2 miejsce w 

klasyfikacji ogólnej i 3 miejsce 

w sztafecie 400 m na 19 

startujących. Dziewczęta 

otrzymały 2 puchary i każda 2 

medale, plecak turystyczny i 

pamiątkowy kubek. 

Jednostka OSP Łęka 

Opatowska otrzymała bon 

wartości 1200 zł. Chłopcy 

mieli mniej szczęścia na 19 startujących drużyn zajęli  

9 miejsce, za które otrzymali grę sportową i pamiątkowe 

kubki. Przygotowania do zawodów odbywały się w bardzo 

trudnych warunkach, spowodowanych ciągłymi opadami 

– boisko do połowy zalane było wodą. 

Na zawody oprócz trenera udali się: Prezes Oddziału 

Powiatowego ZOSP RP w Kępnie dh. Eugeniusz Grzesiak, 

przedstawiciel Zarządu OSP Łęka Opatowska prezes dh 

Marek Mega, dh Marek Kucharski, dh Jan Kawula. 

Przejazd autokarem sfinansowało Starostwo Powiatowe 

w Kępnie a kwoty startowe 2x300 zł wpłacił Urząd 

Gminy w Łęce Opatowskiej. 

Skład Drużyn: 

W-ce Mistrzynie 

województwa 

wielkopolskiego: Aleksandra 

Zimoch – dowódca, Anna 

Trzeciak, Karolina 

Strzelczyk, Anita Gawlik, 

Angelika Pogoda, Patrycja 

Rybicka, Weronika 

Macioszczyk, Natalia 

Nawrot, Kinga Gąszczak, 

Małgorzata Kawula  

MDP chłopcy: Marcin 

Konieczny – dowódca, 

Bartłomiej Świątek, Piotr 

Kawula, Sebastian Nawrot, Tomasz Gąszczak, Sebastian 

Gąszczak, Szymon Kaczmarzyk, Marek Foltyn 

Łukasz Nawrot, Tomasz Nawrot 

 

J. L. Błażejewski 
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SOLIDARNI Z POTRZEBUJĄCYMI 

   W Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Opatowie 17 i 18 czerwca była prowadzona zbiórka  

pieniężna przez  Drużynę Harcerską  na powodzian. Ci 

którzy przeżyli powódź stracili wszystko - pomóżmy im 

uwierzyć, że nie są w tych dniach sami. Minimalna 

kwota od każdego ucznia została zaproponowana   

w liczbie 100 groszy.  Zebrane pieniądze zostaną 

wpłacone na konto diecezjalnego Caritasu w Kaliszu. 

Największą radością tej akcji była postawa młodzieży 

wobec potrzebujących inspirowana myślą naszego 

patrona Kardynała Stefana Wyszyńskiego "Miłość 

świadczona innym jest największym 

dobrodziejstwem dla nas samych, którzy zdobywamy 

się na okazywanie miłości." 

A. Rybak 

 

 CHAMPIONS FOR SOUTH AFRIKA 

   Drużyna harcerska Orły Opatów uczestniczyła  

w projekcie edukacyjnym propagowanym przez 

Salezjański Wolontariat Misyjny „Mistrzostwa 

Południowej Afryki” Projekt ten przybliżał  harcerzom  

w komputerowej przygodzie radości i troski 

południoafrykańskiego społeczeństwa. Harcerze  poprzez 

grę edukacyjną ilustrowaną barwnymi i interesującymi 

obrazkami na bazie oryginalnych przykładów oraz 

profesjonalnych filmów i fotografii  przenieśli się do 

świata ich rówieśników w Afryce Południowej. 

 

A. Rybak 

GMINNY DZIEŃ MATKI W SIEMIANICACH  

   W dniu 27 maja 2010r. 

odbył się gminny Dzień 

Matki zorganizowany przez 

Koło Gospodyń Wiejskich  

w Siemianicach oraz Urząd 

Gminy w Łęce Opatowskiej. 

Impreza rozpoczęła się 

uroczystą mszą świętą  

w Kościele Parafialnym  

w Siemianicach. Po mszy 

wszyscy zaproszeni goście 

przeszli do Domu 

Katolickiego na dalsze obchody Dnia Matki. Całą 

imprezę uświetniły wspaniałe występy dzieci ze Szkoły 

Podstawowej w Siemianicach 

przygotowane pod 

kierunkiem: Urszuli Lorenz, 

Joanny Tettling, Jarosława 

Nowaka i Rafała 

Kaczmarzyka. Po części 

oficjalnej Ksiądz Marek 

Olszewski zaprosił 

wszystkich do wspólnej 

modlitwy przed posiłkiem, po 

którym goście z obecnym na 

uroczystości gminnym 

zespołem ludowym „Na Swojską Nutę”  w miłej 

atmosferze wykonywali piosenki biesiadne.  

 

RADOSNA SZKOŁA 

   Szkoły Podstawowe z terenu gminy uzyskały wsparcie 

finansowe w ramach realizacji Rządowego programu 

wspierania  w latach 2009-2014 organów prowadzących 

w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 

wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych 

i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia 

„Radosna szkoła”. Uzyskane dofinansowanie to: Szkoła 

Podstawowa w Łęce Opatowskiej 6000 zł, Szkoła 

Podstawowa w Opatowie 5935 zł, Szkoła Podstawowa  

w Siemianicach 5995 zł i Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Trzebieniu 5898 zł. 
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PODZIĘKOWANIE 

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce 

Opatowskiej informuje, że pomyślnie została zakończona 

akcja zbierania darów dla powodzian. W ramach zbiórki 

zebrano środki czystości, żywność, wodę, koce, kołdry, 

pościele itp. W/w dary zostaną w najbliższych dniach 

przekazane dla powodzian z gminy Wilków, którzy 

szczególnie mocno ucierpieli w tegorocznej powodzi. 

Wszystkim zaangażowanym zakładom pracy, 

organizacjom pozarządowym, Szkole Podstawowej w Łęce 

Opatowskiej oraz mieszkańcom gminy Łęka Opatowska, 

którzy włączyli się do zbiórki Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Łęce Opatowskiej pragnie złożyć serdeczne 

podziękowania oraz wyrazy wdzięczności za przekazane 

dary oraz solidaryzowanie się z powodzianami. Ponadto 

pragniemy podziękować Gminie Baranów za pomoc  

w transporcie zebranych darów. 

 

 

   
 

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce 
Opatowskiej informuje, że od kwietnia 2010 roku 
realizowane są zadania w projekcie konkursowym pn. 
„Społeczna integracja kompleksowo wzbogaca”, 
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach w/w  
projektu konkursowego w zaplanowanych działaniach 
brało udział 40 uczestniczek i uczestników w wieku 50 – 
64 lata. Wszyscy beneficjenci szkolenia  zostali 

wyposażeni w podstawową wiedzę z zakresu m.in.:  
- pierwszej pomocy przedmedycznej: kurs odbył się  
w ostatnich dniach maja 2010 r. Podczas zajęć 
beneficjenci i beneficjentki zapoznali się ze schematami 
postępowania w przypadku wystąpienia ran, oparzeń, 
zatruć, padaczki, utraty przytomności oraz wielu innych, 
nagłych sytuacji. Na zajęciach dostępne były trzy 
fantomy, na których uczestniczki i uczestnicy mogli 
przećwiczyć zdobytą w trakcie szkolenia wiedzę 
teoretyczną. -  stylizacji: szkolenie odbyło  się w dniach 
2 i 4 czerwca 2010 roku. Beneficjenci zostali podzieleni 
na dwie grupy po 20 osób. Kurs składał się z dwóch 
części teoretycznych i z części praktycznej. Uczestnicy 
szkolenia mieli możliwość zdobycia wiedzy  m.in.  

z tematyki kreowania wizerunku, zasady elegancji, 
analizy sylwetki, psychologii kolorów, analizy 
kolorystycznej. Beneficjenci projektu wraz z wizażystką 
mogli, indywidualnie ocenić u wybranych osób typ urody 
a następnie zrobić analizę kolorystyczną za pomocą 
chust. Podczas w/w zajęć szkoleniowych beneficjentki  
i beneficjenci zostali wyposażeni w fachową literaturę 
oraz materiały szkoleniowe, co pozwala na ugruntowanie 
zdobytej wiedzy. 

   W drugiej połowie czerwca odbędzie się wykład 
dotyczący gier mających wpływ na pamięć i logiczne 
myślenie – każdy uczestnik dostanie jedną z gier na 
własność. Zorganizowany zostanie również wyjazd do 
SPA w Środzie Wielkopolskiej, podczas którego 
uczestniczki i uczestnicy będą mogli wysłuchać wykładu 
o znaczeniu wody dla zdrowia oraz skorzystać z zabiegów 
mających pozytywny wpływ na urodę. Wszystkie 
zaplanowane działania zostały zorganizowane w taki 
sposób, by uczestnicy mogli bezpłatnie skorzystać  
z transportu i posiłków, co znacznie ułatwia udział grupy 
docelowej w zaplanowanych działaniach. 

 

 
„Program aktywności społecznej w gminie Łęka Opatowska” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU SYSTEMOWEGO

   W dniu 16 czerwca miało miejsce uroczyste 

zakończenie pierwszego etapu projektu systemowego pt. 

„Program aktywności społecznej w gminie Łęka 

Opatowska” współfinansowanego przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

   Zakończenie odbyło się w Ostrzeszowskiej restauracji 

„Zacisze”, w której przez okres 3 miesięcy 5 mieszkanek 

gminy Łęka Opatowska zrealizowało szkolenie z zakresu 

Pomoc Kuchenna. Beneficjentki ostateczne projektu 

zostały wyposażone w podstawową wiedzę teoretyczną  

i praktyczną z w/w tematyki. Uczestniczki spotkania 

miały możliwość skorzystania z usług fryzjersko – 

stylistycznych, dzięki czemu mogły dowiedzieć się jak 

ważna jest autoprezentacja i jak ją wykorzystać. Podczas 

uroczystego spotkania zostały rozdane zaświadczenia 

potwierdzające ukończenie kursu, które w przyszłości 

być może ułatwią znalezienie pracy w branży 

gastronomicznej.  

   Kolejnym etapem realizacji projektu są zajęcia  

z doradcą zawodowym, który podpowie jak zachować się 

podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jak sporządzić CV itp. 

W ramach projektu zaplanowane są również dla 

uczestniczek działania wpływające pozytywnie na aspekt 

zdrowotny (m.in. wizyty u stomatologa) oraz społeczny 

(wyjazd do Wrocławia). 
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OGŁOSZENIE 

   Wójt Gminy Łęka Opatowska informuje, że wydawane są  wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych 

dzieci rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2010/2011 w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasie II 
gimnazjum. Do wniosku należy dołączyć dochody netto za miesiąc poprzedzający składanie wniosku. Wnioski należy 
składać w szkole do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011 w terminie od dnia 10 czerwca 2010r 
do 10 września 2010. 
 

OGŁOSZENIE 

   Wójt Gminy Łęka Opatowska informuje, że na terenie Gminy Łęka Opatowska w okresie od dnia 01 lipca 2010r. do 
dnia 31 sierpnia 2010r. będą czynne przedszkola dyżurujące od godziny 6.30 do godziny 16.30 
Terminy i miejsca dyżurów przedszkoli: 

 Od dnia  01 lipca 2010r. Do dnia 23 lipca 2010r.  – Publiczne Przedszkole Samorządowe w Opatowie. 

 Od dnia 26 lipca 2010r. Do dnia 13 sierpnia 2010r. – Publiczne Przedszkole Samorządowe  

w Siemianicach. 

 Od dnia 16 sierpnia 2010r. Do dnia 31 sierpnia 2010r. – Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łęce 

Opatowskiej. 
Zgłoszenia dziecka do przedszkola należy dokonać w terminie nieprzekraczalnym do dnia 25 czerwca 2010r. 
w przedszkolu do którego dziecko będzie uczęszczać. 
 

INFORMACJA

   Uprzejmie informuję, iż zgodnie z pismem Ministra Środowiska nr DL-lpn-0770-8/20213/10/MS z dnia 26 kwietnia 
2010r., w latach 2010-2015 przeprowadzone zostaną na terenie kraju w lasach wszystkich kategorii prace 
obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów. 
   W związku z powyższym uprzejmie proszę wszystkich właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa 
z terenu gminy o umożliwienie pracownikom lub osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa wstępu 
na ich teren celem dokonania obserwacji i pomiarów. 

Starosta Powiatu Kępińskiego 
/-/ Jerzy Trzmiel 

 

 
 
   Gmina Łęka Opatowska od grudnia 2008r. stara się  
o refundację wykonanej i zakończonej w 2008r. 
inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Opatów. W grudniu 2008r. został złożony wniosek 
preselekcyjny który po zakończonych ocenach formalnej 

i strategicznej znalazł się na 2 miejscu listy rankingowej 
wniosków do wstępnego dofinansowania. Następnym 
krokiem w staraniach o środki było złożenie właściwego 
wniosku o dofinansowanie – z pełną dokumentacją 

konkursową. Dnia 28 maja 2010r. Gmina Łęka 
Opatowska otrzymała informację o pozytywnym wyniku 
oceny strategicznej wniosku o dofinansowanie projektu 
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Opatów w gminie Łęka Opatowska”. Podpisanie umowy  

o dofinansowanie przewiduje się na czerwiec 2010r. 
Całkowita wartość projektu to 5 325 178,06 zł kwota 
dofinansowania to 3 585 416,70 zł  

 

ROZSTRZYGNIĘTE PRZETARGI 

   W przetargu na realizację zadania : „Dowóz dzieci i młodzieży  do placówek oświatowych Gminy Łęka Opatowska  
w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 w dni nauki szkolnej”. złożonych zostało 6 ofert. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Państwowej  Komunikacji Samochodowej, ul. Batorego 35,  
63 – 400  Ostrów Wielkopolski ze  stawką dzienną brutto 748,00 zł.  
 

W przetargu na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”  

w miejscowości Siemianice" złożonych zostało 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PRESTIGE Spółka z o.o. 

ul. Świerczewska 5 , 71-066 Szczecin z ceną  brutto 1 110 606,36 PLN . 
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POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010 

   W okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 

2010 zostanie przeprowadzony na terenie kraju 
powszechny spis rolny mający na celu zebranie danych  
o gospodarstwach rolnych (według stanu na dzień 30 
czerwca 2010r., godz. 2400). 
Zadania spisowe na terenie gminy Łęka Opatowska 
wykonywać będzie 3 rachmistrzów spisowych wybranych 
spośród 5 kandydatów pochodzących z wolnego naboru. 
Kandydatami na rachmistrzów spisowych, wybranymi 
przez gminne biuro spisowe są: 

1. Michał Jerczyński zam. Trzebień, 
2. Justyna Prochowska, zam. Siemianice Klasak, 
3. Szymon Sroka, zam. Łęka Opatowska. 

Wszyscy kandydaci na rachmistrzów spisowych 
zobligowani są do wzięcia udziału  w szkoleniu z zakresu 

metodologii i organizacji spisu. Rachmistrze spisowi 

zostaną powoływani przez dyrektora urzędu 
statystycznego,  po uzyskaniu pozytywnej oceny  
z egzaminu kończącego szkolenie. 
   W dniach od 9 sierpnia do 23 sierpnia 2010r. nastąpi 
obchód przedspisowy, podczas którego rachmistrze 
zweryfikują wykaz gospodarstw rolnych oraz potwierdzą 
adres głównego użytkownika. Ponadto rachmistrz 
podczas obchodu przedspisowego doręczy do każdego 
gospodarstwa rolnego list Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego informujący o zasadach, znaczeniu  
i zakresie tematycznym spisu oraz o bezwzględnym 
zachowaniu w tajemnicy wszystkich danych zebranych 

podczas spisu.  

M. Sarnowska 

OGŁOSZENIE 

   W czasie wakacji sala sportowa w Opatowie będzie czynna od 1do 31 lipca 2010 sala sportowa w Łęce Opatowskiej 
będzie czynna od dnia 1 do 31 sierpnia 2010 r. 

ZIELONE WAKACJE W GMINIE ŁĘKA OPATOWSKA 

 01.- 16.07.2010 r. – sala sportowa w Łęce Opatowskiej, Sala OSP w Piaskach 

 19.07.-06.08.2010 r. – Świetlica Promyk w Siemianicach, Siedziba Towarzystwa Przyjaciół Rakowa w Rakowie 

 09.08.- 27.08.2010 r. – Szkoła Podstawowa w Opatowie, Szkoła Podstawowa w Trzebieniu 

Serdecznie zapraszamy 
 

OGŁOSZENIE 

   Wójt Gminy Łęka Opatowska informuje, iż od dnia 21 
czerwca br. (poniedziałek) rolnicy, którzy zgłosili straty  
w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi proszeni są o przybycie w 
godzinach od 800 do 1400  (od poniedziałku do piątku)  do 
Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej pokój nr 108-109 
celem sporządzenia imiennego protokołu z szacowania 
strat. Do sporządzania protokołu niezbędne są 

informacje o wielkościach i rodzajach zasiewów dla 
wszystkich użytków rolnych - własnych jak również 
dzierżawionych, jeżeli występują w danym 
gospodarstwie. Proszę o przygotowanie dokumentów 
potwierdzających w/w dane. Sprawę proszę traktować 
jako ważną i pilną - przyspieszy to i umożliwi 
uruchomienie starań o pomoc dla poszkodowanych 
rolników.  

 

 

 

 

UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE DNIA  19.05.2010 R. 

 

Uchwała Nr XLVI/209/10 
w prawie zmian w podziale Gminy Łęka Opatowska na okręgi wyborcze, ich granic 

 i  numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu. 

Uchwała Nr XLVI/210/2010 

w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Łęce Opatowskiej do przeprowadzania postępowania w sprawach z zakresu przyznawania 

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

Uchwała Nr XLVI /211/10 

w sprawie: wymagań, jakie powinni spełniać  przedsiębiorcy ubiegający się  o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Łęka Opatowska. 

Uchwała Nr XIVI/212/10 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010r. 
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