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SOŁECTWA: BIADASZKI, KUŹNICA SŁUPSKA, LIPIE, ŁĘKA OPATOWSKA, MARIANKA SIEMIEŃSKA, OPATÓW, 

PIASKI, RAKÓW, SIEMIANICE, SZALONKA, TRZEBIEŃ, ZMYŚLONA SŁUPSKA 

Rozpoczęcie imprezy godzina 20:00 

 Zabawa taneczna na świeżym powietrzu 

Rozpoczęcie imprezy godzina 14:30 

 Koncert DAMIANA HOLECKIEGO godz. 15:00 

 Pokaz Klubu Taekwondo z Łęki Opatowskiej 

 Występ młodych artystów z terenu gminy 

 Teatr dla dzieci „SKRZAT U KUPCA” 

 Gwiazda wieczoru koncert grupy 

„TRUBADURZY” godzina 19:00  

 Zabawa taneczna na świeżym powietrzu 



ŚWIĘTO NARODOWE 3 MAJA  

   Obchody Święta Narodowego 3 Maja w Gminie Łęka 

Opatowska odbyły się już  

w piątek 29.04.2011 i rozpoczęły 

się od wysłuchania przez 

społecznośc SP i gimnazjum, 

władz gminy i kombatantów 

audycji tematycznej 

prowadzonej przez uczniów 

Gimnazjum im. Kard.  

S. Wyszyńskiego w Opatowie. Po 

wysłuchaniu audycji władze 

gminy w osobach Wójta Witolda 

Jankowskiego  

i Przewodniczącego Rady Gminy 

Adama Kopisa, poczty 

sztandarowe ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  

w Trzebieniu i Gimnazjum im. Kard. 

S. Wyszyńskiego w Opatowie,  

a także kombatanci i harcerze 

oddali hołd poległym za Ojczyznę. 

Złożyli Oni wiązanki kwiatów pod 

tablicą upamiętniającą poległych za 

ojczyznę przy Kościele  

w Siemianicach a także na 

cmentarzu w Opatowie i pod 

pomnikiem poświęconym „Poległym 

i Ofiarom II Wojny Światowej”  

w Łęce Opatowskiej. W miejscach 

pamięci poległych za ojczyznę 

honorową wartę pełnili harcerze. 

 

VII GMINY PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH W ŁĘCE OPATOWSKIEJ 

 

   W dniu 19 kwietnia 2011 r. w Sali Widowiskowej 

Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej odbył się VII 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 i przedstawiła komisję 

oceniającą występy. Podczas 

tegorocznego przeglądu w skład 

komisji wchodzili: Katarzyna 

Szczepańska – Dyrektor Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Opatowie, 

Aleksandra Musiała – nauczyciel 

Gimnazjum im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego  

w Opatowie i Wiesław Walas – 

Dyrektor Biblioteki Powiatowej  

w Kępnie, który pełnił funkcję 

przewodniczącego komisji. W tym 

roku w przeglądzie 

zaprezentowały się grupy teatralne ze wszystkich szkół 

podstawowych z terenu gminy. Występujące dzieci 

zaprezentowały sześć przedstawień teatralnych. Dzieci 

na scenie przedstawiły znane bajki i baśnie polskie.  

Z pośród wszystkich występujących komisja konkursowa 

przyznała dwie nagrody główne dla najlepszego aktora – 

Wojciechowi Zimnemu ze Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Trzebieniu, dla najlepszej aktorki Weronice 

Krysiak ze Szkoły Podstawowej w Siemianicach oraz pięć 

indywidualnych wyróżnień za wspaniałą grę aktorską: 

Klaudii Cichosz, Michalinie Jeziornej i Nikoli Bęben ze 

Szkoły Podstawowej w Opatowie, Tymoteuszowi 

Tettlingowi ze Szkoły Podstawowej 

w Siemianicach oraz Dominikowi 

Skibie ze Szkoły Podstawowej  

w Łęce Opatowskiej. Wszystkie 

biorące udział w przeglądzie szkoły 

otrzymały dyplomy i piękne 

statuetki za udział w przeglądzie. 

Dodatkowo statuetki otrzymali 

również najlepszy aktor i aktorka 

natomiast osoby wyróżnione 

otrzymały dyplomy i  drobne 

nagrody rzeczowe. Wszystkie 

występujące w przeglądzie dzieci 

otrzymały przygotowane przez 

organizatorów   opaski odblaskowe. Na zakończenie 

laureatom zrobione zostały pamiątkowe zdjęcia  

i organizatorzy zaprosili do udziału w przyszłym roku  

w kolejnym VIII już przeglądzie. 

 

GMINNY  DZIEŃ MATKI  W ŁĘCE OPATOWSKIEJ. 

   Tradycyjnie jak co roku 26 maja odbyła się w Łęce Opatowskiej gminna uroczystość z okazji Dnia Matki. Na 

wstępie przewodnicząca KGW w Łęce Opatowskiej Dorota Andrószowska-Kawula powitała przybyłych gości; Wójta 

Gminy Witolda Jankowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Adama Kopisa , Sekretarza Gminy – Małgorzatę 

Gąszczak, radnych powiatowych i gminnych, sołtysów z terenu gminy Łęka, dyrektorki Szkół, delegacje KGW, Straży 

Pożarnej, Mariusza Chocaja z Chórem „Na swojską nutę”, seniorki i członkinie   miejscowego Koła Gospodyń. 

  Pani Stefania Łukaszczyk z Szalonki odczytała wzruszający  wiersz o Matce. Najlepsze życzenia którym udział 

wzięło udział 6 Kół Gospodyń z Gminy Łęka Opatowska. I miejsce zajęło KGW Opatów, II- KGW Piaski a III KGW 

Trzebień. 

Maria Pieczara 
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II OGÓLNOPOLSKI ZLOT SZKÓŁ IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 

 
   W dniu 28 maja br. w Warszawie po raz drugi szkoły 

im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego miały możliwość 

spotkania się w stolicy , aby 

uczcić przypadające  w tym 

roku  rocznice związane  

z naszym Patronem: 30 

rocznicę śmierci, 110 urodzin  

i 65 sakry biskupiej. 

   Miejscem  Zlotu był 

Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego i tam odbyła się 

pierwsza część programu 

a w niej otwarcie Zlotu, 

wprowadzenie sztandarów, 

uroczysta inauguracja, 

świadectwo-film, panel dyskusyjny „Czy można być 

orłem szybującym w przyszłość Ojczyzny?” Organizatorzy 

zapewnili również warsztaty dla nauczycieli i uczniów 

które prowadzone były przez profesorów i studentów 

UKSW.  

   W godzinach popołudniowych 

przed campusem uniwersytetu 

odbyła się msza święta polowa 

której przewodniczył i  homilię 

wygłosił Ks. Bp Piotr Jarecki.  

W drugiej części Zlotu było 

spotkanie pod pomnikiem 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

na Krakowskim Przedmieściu, 

modlitwa o beatyfikację i złożenie 

kwiatów. 

   Dzień ten był wyjątkowy  

w naszym życiu ,a szczególnie  

w sercach młodych ludzi – 

gimnazjalistów z Opatowa, których szkoła nosi imię Sługi 

Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Agata Rybak 

 

LITERACKIE TALENTY GIMNAZJALISTÓW 

   Na przełomie kwietnia i maja uczniowie Gimnazjum 

im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie wzięli 

udział w III Ogólnopolskim 

Konkursie Literackim  

„Wędrówki z piórem” pod 

patronatem Prezydenta miasta 

Kalisza – p. Janusza Pęcherza. 

Organizator to  Gimnazjum nr 

1 im. Prymasa Tysiąclecia  

w Kaliszu. Motywem 

przewodnim konkursu było 

pojęcie PRAWDY, a zadaniem - 

napisanie dłuższej wypowiedzi 

pisemnej w dowolnej formie na 

jeden z 5 tematów – myśli 

kardynała Stefana 

Wyszyńskiego. 27 maja 

nastąpiło ogłoszenie wyników 

konkursu. Spośród 90 prac z 

całej Polski wyłoniono 

laureatów, a wśród nich dwie 

uczennice z  Gimnazjum im. 

kard. Stefana Wyszyńskiego w 

Opatowie. I miejsce zdobyła Dominika Danielska, 

uczennica klasy III, będąca także tegorocznym finalistą 

Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Jedno  

z przesłań jej pracy brzmi: „Jacy jesteśmy? Na jakim 

poziomie jest nasza moralna kondycja? Krytykujmy!? Nie 

krytykujmy!? Oczywiście – skończmy  z krytyką bliźnich. 

Spójrzmy w siebie, na dnie duszy poszukajmy prawdy, 

która pomoże nam się doskonalić. Istotne jest, aby w 

korzeniach ludzkiej egzystencji nie tkwił fałsz, bowiem 

jesteśmy wówczas skazani na 

szukanie szczęścia po omacku.” 

   II miejsce uzyskała Marta 

Markiewicz, uczennica klasy I, 

która snuje takie oto 

refleksje:„Człowiek nie może bać 

się wypowiadania własnego 

zdania, jeśli tylko widzi w nim 

wyraźny sens i wierzy w to, co 

chce nam przekazać. Niestety, 

tchórzostwo niejednokrotnie 

przezwycięża wiele pięknych idei. 

Dlaczego tak często mijamy się z  

prawdą? Bowiem aby jej 

dosięgnąć, potrzeba często 

ogromnej odwagi moralnej, 

sprzeciwienia się przyjętemu 

porządkowi rzeczy.” 

   W tym miejscu należy też 

wspomnieć o Mateuszu 

Strzeleckim, który w tym roku 

szkolnym uzyskał II miejsce w konkursie literackim 

ogłoszonym przez Gimnazjum w Bralinie a umiejętności 

recytatorskie pokazał zdobywając I miejsce w Konkursie 

Recytatorskim Poezji M. Szembekowej.  

   Uczniowie pracują pod kierunkiem mgr Małgorzaty 

Piotrowskiej. 

Dominika Danielska i Marta Markiewicz 
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CHARYTATYWNY FESTYN W TRZEBIENIU 

   W niedzielę 5 czerwca w czasie trwania charytatywnego 

festynu zorganizowanego przez sołtysa, Radę Sołecką, 

OSP, KGW i Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Trzebieniu 

przy wsparciu finansowym 

Urzędu Gminy w Łęce 

Opatowskiej odbył się 

Turniej Siłaczy. Całkowity 

dochód festynu zostanie 

przekazany na rzecz 

rehabilitacji Sebastiana Goja 

– mieszkańca Trzebienia. 

Akcję wsparło 

Stowarzyszenie Po Prostu 

Pomagam oraz Radio Sud i 

Kurier Lokalny. W czasie 

trwania festynu odbył się 

również bieg im. Jana Pawła II w którym uczestniczyli 

uczniowie  ze szkół podstawowych z terenu gminy. 

Podczas turnieju rozegrano 4 konkurencje. W Turnieju 

Silnej Ręki zwyciężył Mateusz Wolny z Opatowa na 

drugim miejscu był Marek Jerczyński z Trzebienia, a na 

trzecim Marcin Balcer z Mroczenia. W wyciskaniu 

sztangi najlepszy okazał się Rafał Szczygieł z Opatowa, 

drugi był Paweł Frąszczak z Siemionki, a trzeci Mateusz 

Wolny z Opatowa. W przeciąganiu ciągnika najlepszy był 

Marcin Balcer, drugi Arkadiusz Dyla z Jankowych,  

a trzeci Rafał Szczygieł. W ostatniej konkurencji – 

przerzucaniu opony rolniczej bezkonkurencyjny okazał 

się Mateusz Wolny a na 

kolejnych miejscach uplasowali 

się Arkadiusz Dyla i Konrad 

Jędrzejak z Doruchowa. Sędzią 

turnieju był Adam Kopis, 

asystowali mu Rafał Ignasiak  

i Jacek Ferfet. Podczas festynu 

akcję ratowniczą zaprezentowali 

strażacy z OSP Łęka Opatowska, 

pojawili się także policjanci na 

motorach. Wystąpiła Orkiestra 

Dęta Stowarzyszenia Nutka pod 

dyrekcją Antoniego 

Janaszewskiego. Specjalny pokaz 

tresury psów zaprezentował Marek Kowalski. Podczas 

Loterii fantowej rozlosowano 369 nagród z których 

dochód przeznaczono na rzecz Sebastiana. Całość 

zakończyła zabawa taneczna. 

   Organizatorzy pragną serdecznie podziękować 

sponsorom, i wszystkim którzy w jakikolwiek sposób 

przyczynili się do organizacji festynu i zebrania kwoty 

10 500,00 zł. przeznaczonej na rehabilitację Sebastiana. 

 

IV GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI ANGIELSKIEJ W OPATOWIE 

   W dniu 18 maja 2011 r. w Szkole Podstawowej  

w Opatowie odbył się IV Gminny Przegląd Piosenki 

Angielskiej szkół podstawowych. Organizatorami imprezy 

byli: Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej i Szkoła 

Podstawowa w Opatowie. 

Przesłuchania odbywały się w 

dwóch kategoriach 

wiekowych: klasy I-III i IV – 

VI. W przeglądzie wzięło udział 

łącznie  22 uczestników w obu 

kategoriach wiekowych. 

Przesłuchania młodych 

artystów oceniało powołane 

przez organizatorów jury w 

składzie: Ireneusz Solski – 

organista, Michał Zaczyk – 

prezenter muzyczny Radia 

Sud i Piotr Czarnasiak – 

ekspert językowy.  O godzinie 11.00 Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Opatowie – Maria Haziak powitała 

wszystkich przybyłych na przegląd do szkoły  

w Opatowie, następnie uroczystego otwarcia przeglądu 

dokonała Sekretarz Gminy – Małgorzata Gąszczak. 

Przesłuchania rozpoczęły się od kategorii klas I – III  

w której wzięło udział 12 uczestników. Po 

przesłuchaniach uczestników w kategorii klas I-III 

rozpoczęto 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 Małgorzata 

Hadryś ze Szkoły Podstawowej 

w Łęce Opatowskiej, 2 miejsce – 

Sara Kasprzak ze Szkoły 

Podstawowej w Opatowie,  

3 miejsce – Patrycja Nawrot ze 

Szkoły Podstawowej  

w Siemianicach i wyróżnienie 

otrzymał Kacper Blok ze Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II  

w Trzebieniu. W kategorii klas 

IV-VI 1 miejsce zdobyła Anna 

Ostrowska ze Szkoły 

Podstawowej w Siemianicach,  

2 miejsce Maciej Gawlik ze Szkoły Podstawowej  

w Opatowie, 3 miejsce Katarzyna Piszczałka ze Szkoły 

Podstawowej w Łęce Opatowskiej i dwa równorzędne  

 wyróżnienia otrzymali: Dominika Poślednik i Marysia 

Jeziorna - obie  ze Szkoły Podstawowej w Opatowie.  

   Wszyscy nagrodzeni otrzymali dyplomy i statuetki,  

a pozostali uczestnicy dyplomy za udział i drobne 

nagrody rzeczowe przygotowane przez organizatorów. 
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KANALIZACJA ŁĘKA OPATOWSKA 

  Wójt Gminy Łęka Opatowska informuje, iż zakończone zostały prace związane z budową sieci kanalizacyjnej 

na następujących ulicach w Łęce Opatowskiej: Prosta, Spacerowa, Parcelowa, Dworcowa, Kolejowa oraz część 

Brukowej.   

  W związku z powyższym od dnia 01.06.2011r. mieszkańcy posiadający na swojej posesji przykanalik 

grawitacyjny (studzienka kanalizacyjna) powinni przyłączyć się do sieci kanalizacyjnej. W przypadku braku 

podłączenia istnieje konieczność posiadania rachunku za wywóz ścieków do oczyszczalni ścieków. 

  Wykonywane przyłączenie do sieci kanalizacyjnej winno zostać odebrane przez pracownika Urzędu Gminy 

przed zasypaniem (tel. 62 78 14 531 lub 32, kom. 795 105 032). 

PRZEDSZKOLA DYŻURUJĄCE W OKRESIE WAKACYJNYM 

  Wójt Gminy Łęka Opatowska informuje , że na terenie Gminy Łęka Opatowska w okresie od dnia 01 lipca 

2011r. do dnia 31 sierpnia 2011r. będą czynne Przedszkola dyżurujące od godziny 6.30 do godziny 16.30 

TERMINY I MIEJSCA DYŻURÓW PRZEDSZKOLI:  

1.  Od dnia 01 lipca 2011r. do dnia 22 lipca 2011 – Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łęce Opatowskiej. 

2.  Od dnia 25 lipca 2011r. do dnia 12 sierpnia  2011r. – Publiczne Przedszkole Samorządowe w Opatowie. 

3.  Od dnia 16 sierpnia 2011r. do dnia 31 sierpnia  2011r. – Publiczne Przedszkole Samorządowe w Siemianicach. 

Zgłoszenia dziecka do przedszkola należy dokonać w terminie do dnia 30 czerwca 2011r. 

INFORMACJA WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA 

w sprawie: naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych 

Na podstawie art. 160 § 2  ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, 

poz.1070 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Łęka Opatowska 

I N F O R M U J E 

O NABÓRZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W KĘPNIE – SĄDU PRACY NA KADENCJĘ  2012-2015 

Na kadencję 2012-2015 niezbędny jest wybór 1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. 

Kandydatów na ławników  mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia,  inne organizacje 

społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co 

najmniej  pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na  terenie gminy 

dokonującej wyboru w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2011r. 

 

Wszelkie niezbędne informacje oraz druki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łęka Opatowska 

www.bip.leka-opatowska.pl oraz w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, pok. 102. 

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ U SEKRETARZA GMINY OD PONIEDZIAŁKU DO 

PIĄTKU W GODZ.  730 -  1530  LUB TELEFONICZNIE POD NUMEREM 62 78 14 523. 

  

GMINNE ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE W PIASKACH 

   Dnia 12 czerwca w Piaskach odbyły się Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze. Klasyfikacja zwycięzców zawodów 

przedstawia się następująco: 

Kategoria MDP żeńska: 

1. OSP Łęka Opatowska 

2. OSP Piaski 

3. OSP Biadaszki 

 

Kategoria MDP męska: 

1. OSP Łęka Opatowska 

2. OSP Trzebień 

3. OSP Biadaszki 

Kategoria C żeńska (seniorki): 

1. OSP Piaski 

2. OSP Opatów 

3. OSP Raków 

 

Kategoria A męska (seniorzy): 

1. OSP Piaski 

2. OSP Łęka Opatowska 

3. OSP Szalonka 
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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  

 plastikowe butelki po płynach zgniecione 

(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 WRZUCAJ: 

 torebek plastikowych,  

 kartonów po mleku, sokach, 

 opakowań po mrożonkach i papierosach, 

 kalki, folii, 

 papieru tłustego i zabrudzonego, 

 innych odpadów. 

 

Z pojemników mogą korzystać tylko osoby posiadające podpisaną umowę z Gminą Łęka Opatowska. 

Kategorycznie zabrania się wrzucania do tych kontenerów odpadów komunalnych. Nie przestrzeganie 

powyższych zasad segregacji odpadów będzie skutkowało koniecznością podwyższenia opłat za wywóz odpadów w 

pojemnikach 120l i 240l. Prosimy o zwrócenie uwagi co i kto wrzuca do kontenerów, a o wszelkich naruszeniach 

powyższych zasad należy niezwłocznie powiadomić Kierownika Referatu Budownictwa Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska pok. 108 i 109 lub pod nr telefonu (062) 78 14 531 lub 32. 

/-/ Witold Jankowski 

Wójt Gminy Łęka Opatowska 
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„Program aktywności społecznej w Gminie Łęka Opatowska” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
 

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM 

„PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W GMINIE ŁĘKA OPATOWSKA” 

 

  W dniach 26 i 28 kwietnia 2011 roku w ramach 

projektu systemowego „ Program aktywności społecznej 

w gminie Łęka Opatowska”, współfinansowanym przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego odbyły się zajęcia warsztatowo – 

szkoleniowe z psychologiem mające na celu zbadanie 

indywidualnych predyspozycji beneficjentek, 

zmobilizowanie do działania, podniesienia poczucia 

własnej wartości i wiary we własne siły. 

  W zajęciach brało udział 9 beneficjentek 

projektu, uczestniczki zostały zapoznane z niżej 

wymienioną tematyką zajęć: aktywne słuchanie, techniki 

zachowań asertywnych, test Hollanda ( preferencje 

zawodowe a osobowość), elementy treningu 

interpersonalnego, komunikacja, autoprezentacja, 

techniki relaksacyjne – antystresowe, zarządzanie 

czasem, techniki negocjacji, psychologia sprzedaży. 

Następnie wszystkie beneficjentki projektu systemowego, 

mogły wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną podczas 

warsztatów praktycznych. Zwieńczeniem szkolenia było, 

przekazanie wszystkim beneficjentkom materiałów 

szkoleniowych dotyczących szczegółowo omówionej 

tematyki zajęć. Na zakończenie każda z uczestniczek 

projektu mogła wypowiedzieć się o nabytych podczas 

zajęć warsztatowych umiejętnościach i refleksjach.  

  GOPS w Łęce Opatowskiej wraz z uczestniczkami 

projektu pragnie serdecznie podziękować Pani Annie 

Jankowskiej za przeprowadzenie warsztatów 

psychologicznych.  

 

 

 

„„Program aktywności społecznej w Gminie Łęka Opatowska” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

 

ZAJĘCIA INFORMATYCZNO – FOTOGRAFICZNE 

„PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W GMINIE ŁĘKA OPATOWSKA” 
 

  W miesiącu maju przez 5 dni po 4 godziny 

dziennie w ramach projektu systemowego  

„Program aktywności społecznej w gminie Łęka 

Opatowska”, współfinansowanym przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyły 

się zajęcia informatyczno – fotograficzne mające na celu 

zdobycie wiedzy z zakresu obsługi komputera, 

poruszania się po Internecie oraz zaznajomienia się  

z możliwościami sprzedaży własnych produktów drogą 

internetową. W szkoleniu brało udział 9 beneficjentek 

projektu, którzy zostali wyposażeni w podstawową 

wiedzę z niżej wymienionej tematyki; a) obsługa aparatu 

cyfrowego m.in.; budowa aparatu, funkcje aparatu, 

fotografowanie i filmowanie, b) obsługa komputera m.in.: 

budowa komputera, pierwsze kroki w systemie Windows, 

dodawanie zdjęć do programu Picasa, edytowanie zdjęć, 

poczta elektroniczna, zakładanie konta na portalu 

aukcyjnym Allegro, skuteczna sprzedaż i bezpieczne 

kupno na Allegro.  

  Wszystkie beneficjentki projektu systemowego 

podczas szkoleń miały możliwość zadawania pytań,  

a następnie mogły wykorzystać zdobytą w trakcie 

szkoleń wiedzę teoretyczną w ćwiczeniach praktycznych, 

gdzie dostępne były dwa aparaty fotograficzno - cyfrowe  

i 9 komputerów stacjonarnych. 

  Uczestniczki podczas kursu mogły bezpłatnie 

skorzystać z przygotowanego transportu oraz posiłków. 

Zwieńczeniem szkolenia, było przekazanie 

beneficjentkom materiałów szkoleniowych dotyczących 

szczegółowo omówionej tematyki zajęć. Kolejnym etapem 

projektu systemowego będą zajęcia warsztatowe  

w wymiarze 30h z zakresu wytwarzania biżuterii 

artystycznej, które odbędą się w drugiej połowie czerwca 

bieżącego roku. 

  Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej wraz  

z uczestnikami pragną serdecznie podziękować 

wykładowcy i Pani Dyrektor Gimnazjum w Opatowie za 

udostępnienie sali komputerowej w szkole. 
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WYNIKI ANKIET MIESZKAŃCA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA 

  W trakcie zebrań wiejskich które odbyły się w bieżącym roku we wszystkich miejscowościach gminy Łęka 

Opatowska pracownicy Urzędu Gminy przeprowadzili wśród Państwa ankiety z pytaniami dotyczącymi 

najważniejszych spraw dotyczących naszej gminy. Poniżej przedstawiono zbiorcze wyniki ankiet i odpowiedzi jakich 

udzielili Państwo na zawarte w ankietach pytania. 

 

1. Czy odpowiada Państwu obecna forma Biuletynu Gminnego? 

 
2. Najbardziej konieczne inwestycje w gminie według mnie to: 

 
3. Czy każdy dorosły mieszkaniec gminy powinien posiadać numer telefonu komórkowego wójta?: 

 
4. Czy należy utrzymać istniejącą formułę Spotkań Noworocznych Wójta Gminy z przedstawicielami mieszkańców?: 
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5. Która z form ogłoszeń jest dla Państwa najbardziej wygodna? 

 

 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W RAKOWIE 

Dnia 3 lipca 2011r. na boisku sportowym w Rakowie odbędzie się 

XII TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR ZAKŁADU MIĘSNEGO 

ALDONY I PIOTRA RACHEL 

W programie: 

 Rozgrywki piłkarskie 

 Gry i zabawy dla dzieci 

 Bogato zaopatrzony bufet 

 Zabawa taneczna na świeżym powietrzu 
                                                          

                                                                 Wszystkich serdecznie zapraszamy! 
 

 

 

UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE NA SESJI W DNIU 30.05.2011r.  

 

Uchwała Nr IX/46/2011 w sprawie zmiany budżetu  Gminy  na 2011 r. 

Uchwała Nr IX/47/2011 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27.04.2011r.  

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy w 2012r. na  przedsięwzięcie pn; :  

„Przebudowa Starej Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

na cele społeczne – roboty wewnętrzne wykończeniowe„ 

Uchwała Nr IX/48/2011 
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie 

(Trzebień) 

Uchwała Nr IX/49/2011 
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla 

działki nr ewid. 363 położonej w obrębie geodezyjnym Opatów w gminie Łęka Opatowska. 

Uchwała Nr IX/50/2011 
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę  nieruchomości gruntowej   Opatowskiemu 

Stowarzyszeniu Kulturalno-Sportowemu (plac zabaw w Opatowie – osiedle) 

Uchwała Nr IX/51/2011 
W sprawie wyboru banku do obsługi bankowej budżetu Gminy Łęka Opatowska wraz z wszystkimi 

jednostkami organizacyjnymi Gminy Łęka Opatowska 
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TERMOMODERNIZACJA 

  Trwają prace budowlane związane z realizacja projektu pn. 

„Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Gminie 

Łęka Opatowska”. Obecnie termomodernizowane są Szkoła Podstawowa  

w Siemianicach i Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Opatowie. Zakres prac na obiektach obejmuje wymianę stolarki okiennej 

i drzwiowej, ocieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych oraz 

modernizację instalacji c.o. wraz z kotłowniami. Dofinansowanie  

w wysokości 860 000  pochodzi ze środków Wielkopolskiego Regionalnego 

programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

 

RUSZYŁA BUDOWA CENTRUM PSZCZELARSTWA  

W MARIANCE SIEMIEŃSKIEJ 

  Trwają prace budowlane związane z realizacją projektu pn. 

„Budowa budynku świetlicy z zapleczem socjalno – gospodarczym w 

Mariance Siemieńskiej i urządzenie w budynku centrum pszczelarstwa”. 

Zakończenie realizacji operacji planowane jest na sierpień 2011 r. Kwota 

dofinansowania na wyżej wymienione zadanie wynosi 155 857zł i pochodzi 

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Budynek będzie służył promocji 

pszczelarstwa i produktów pochodnych promujących zdrowy tryb życia. 

Promowane będą między innymi takie produkty jak: różnego rodzaju 

miody, świece z wosku pszczelego, kochy i świece do uszu, woski do mebli, 

skór i kamienia, mleczko pszczele, propolis, kosmetyki naturalne, preparaty zdrowotne, apiterapia. 

 

 

II ETAP MODERNIZACJI RZĄDÓWKI ZAKOŃCZONY 

 Zakończono II  etap modernizacji Rządówki w Łęce Opatowskiej. Zakres operacji obejmował wykonanie 

instalacji wodociągowej, kanalizacji, CO, instalacji elektrycznej, wentylacji, renowacji ceglanej elewacji, robót 

wewnętrznych (ocieplenie poddasza, wykonanie schodów żelbetowych i szybu windowego, wykonanie ścianek z płyt 

gipsowo-kartonowych). Kwota dofinansowania uzyskana na realizację w.w. operacji wynosi 165 121,00zł i pochodzi  

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 

TRWA PRZEBUDOWA DROGI W OPATOWIE   

  Do przetargu na „Wykonanie przebudowy drogi gminnej  

w miejscowości Opatów o długości 305 mb i szerokości 4,5 mb -  Gmina 

Łęka Opatowska” zgłosiło się 2 oferentów. Dokonano wyboru 

najkorzystniejszej oferty.  Wybrana została oferta  Kępińskiego 

Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego S.A. ul. Przemysłowa 8, 63-600 

Kępno z ceną  brutto   185 756,81 PLN. Obecnie trwają prace na  

w.w. drodze.  (ul. Niska w Opatowie). 
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