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Dzień: 15 września 2013 roku 

Miejsce: boisko sportowe w Piaskach 

13:00    Msza Święta Polowa (boisko w Piaskach) 

14:15    Przejazd korowodu dożynkowego 

14:45    Wystąpienie Starosty Kępińskiego i Wójta Gminy Łęka  Opatowska 

Obrzęd wieńca i chleba (w tym krótka część artystyczna  

z towarzyszeniem Chóru „ECHO” z Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów 

w Łęce Opatowskiej) 

15:45    Występy artystyczne dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łęce 

    Opatowskiej 

18:00    Koncert „Mona Lisa” (Biesiada Śląska) 

19:00   Zabawa taneczna na świeżym powietrzu - grupa KANOR  
 



 

MARSZ TERENOWY DĄBROWA 2013 

   W niedzielę 14 lipca 2013 roku druhowie OSP w Biadaszkach 
przy wsparciu Oddziału Powiatowego ZOSP RP i Urzędu Gminy  
w Łęce Opatowskiej zorganizowali marsz terenowy dla dzieci  
i młodzieży z drużyn harcerskich i pożarniczych z naszej gminy. 
Start i meta marszu miała miejsce w malowniczo położonym 
Dworze Myśliwskim w Ustroniu. Trasa rajdu o długości około  
8 kilometrów przebiegała 
duktami leśnymi kompleksu 
leśnego położonego w okolicy 
miejscowości Biadaszki. 
   Młodzi uczestnicy rajdu w 
punkcie zbiórki zostali 
poinformowani o zasadach rajdu, 
po czym po wybraniu w swoim 
gronie dowódcy grupy i nazwaniu 
jej ruszyli w trasę. Na trasie rajdu 
znajdowały się bazy tematyczne, 
do których za pomocą mapy z 
naniesionymi wskazówkami 
uczestnicy musieli bezbłędnie 
dotrzeć. W tegorocznym marszu 
brało udział w sumie dziewięć 
drużyn; dwie z OSP  
w Biadaszkach, dwie z OSP  
w Laskach, po jednej z OSP w 
Słupi pod Kępnem, OSP w Opatowie, OSP w Trzebieniu, OSP  
w Krzyżownikach oraz Drużyna Harcerska z Gimnazjum  
w Opatowie Każdej grupie towarzyszył druh „komisarz", który 
nadzorował przestrzeganie regulaminu rajdu oraz 
odpowiedzialny był za bezpieczeństwo przynależnej mu grupy 
młodzieży. Na trasie usytuowano sześć baz tematycznych: 
Musztra, Wiedza o Powiecie, Węzły i pętelki, Pierwsza pomoc, 
środowisko naturalne, Wiedza pożarnicza. 

Uczestnicy marszu musieli wykazać się odpowiednią wiedzą  
i przygotowaniem sprawnościowym , gdyż po dotarciu ma metę 
uczestniczyli w części sprawnościowej. Część sprawnościowa 
luźno i z humorem związana była z pożarnictwem. Po 
zakończeniu rywalizacji komisja sędziowska składająca się  
z Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP druha Eugeniusza 

Grzesiaka, Prezesa miejscowej 
jednostki OSP druha Krzysztofa 
Bryji oraz druhów Wiesława 
Brzezińskiego i Dariusza 
Tomalika podliczyła punkty  
i ogłosiła na wspólnej zbiórce 
zwycięską drużynę.  
W międzyczasie strażacy z OSP 
w Słupi pod Kępnem 
zaprezentowali pokaz 
ratownictwa medycznego 
połączony z wydobycia 
poszkodowanego z rozbitego 
samochodu. Po wręczeniu 
nagród i dyplomów za 
uczestnictwo w marszu 
terenowym wszystkim 
drużynom wszyscy uczestnicy 
usiedli przy rozpalonym 

ognisku, gdzie wspólnie jeszcze raz wspominano i komentowano 
przebytą trasę rajdu. Była to już czwarta edycja rajdu, ale już 
można na pewno powiedzieć, że nie ostatnia. Z roku na rok 
organizatorzy starają się urozmaicać rajd co powoduje coraz 
większe zainteresowanie imprezą. Podziękowania również 
należą się dla wszystkich członków jednostki OSP w Biadaszkach 
oraz rodzicom młodzieży za pomoc w organizacji imprezy  
i profesjonalne zabezpieczenie logistyczne trasy rajdu. 

Wiesław Brzeziński 

FESTYN REKREACYJNO-SPORTOWY W PIASKACH 

 
   Dnia 14.07.2013r. w miejscowości Piaski odbył się 
organizowany przez Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej a także 
sołectwo Piaski i OSP Piaski 
Festyn Rekreacyjno-Sportowy, w 
czasie którego odbył się Gminny 
Turniej Siatkówki Plażowej i 
Turniej Piłki Nożnej im. 
Bartłomieja Hillenberga oraz 
Mateusza i Bartosza 
Mikołajczyków. W wyniku 
przeprowadzonych siatkarskich 
rozgrywek 4 miejsce zajęli 
Mateusz Makasiewicz, Krzysztof 
Lis, 3 miejsce Dominik Lorenc i 
Maciej Wróbel, 2 miejsce Rafał 
Peksa i Mateusz Lepka. 
Zwycięzcami zostali Krystian 
Łuźniak i Kamil Biczysko. Turniej siatkarski sędziował Marek 
Stojeski. Puchary zwycięzcom wręczyli sołtys wsi Piaski 
Radosław Szubert i Prezes OSP Piaski Ignacy Skiba. 
   W turnieju piłki nożnej wzięło udział 7 zespołów: Lider Piaski, 
Płomień Opatów, Orzeł Mroczeń, Strażak Słupia, FC Promile, 
Drużyna Kolegów i Drużyna Talentów. W wyniku 
przeprowadzonych rozgrywek I miejsce zajęła drużyna Orła 

Mroczeń , II Drużyna Talentów III Drużyna Kolegów a IV drużyna 
Płomienia Opatów. Najlepszym strzelcem turnieju został 

Bartłomiej Biniek, najlepszym 
zawodnikiem Sławomir 
Urbański natomiast najlepszym 
Bramkarzem Dawid Sobolewski. 
Całość sędziował Paweł 
Szandała. Puchary zwycięzcom 
wręczyli: Andrzej Mroziński 
prezes OZPN w Kaliszu oraz 
Rodzice Bartłomieja Hillenberga 
i Mateusza i Bartosza 
Mikołajczyków. Szczególne 
podziękowania za 
współorganizację turnieju piłki 
nożnej organizatorzy kierują do 
Macieja Wierzby. 

   W trakcie festynu nie zabrakło atrakcji dla dzieci i bogato 
zaopatrzonego bufetu. O godzinie 20:00 w sali OSP rozpoczęła się 
impreza taneczna która trwała do późnych godzin wieczornych. 
Organizatorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim 
zaangażowanym w organizację turnieju za poświęcony czas  
i wysiłek włożony w przygotowanie imprezy. 
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NAJBOGATSI 2012 

    W jednym z najbardziej prestiżowych rankingów w Polsce 
„Zamożności Samorządów 2012” który ukazuje tempo rozwoju 
oraz świadczy o jakości decyzji inwestycyjnych  
i administracyjnych, podejmowanych przez włodarzy i rady gmin, 
miast, powiatów i województw Gmina Łęka Opatowska zajęła 
wysokie 134 miejsce wśród wszystkich gmin wiejskich w Polsce i 
najwyższe w Powiecie Kępińskim. Ranking został stworzony 
przez Pawła Swianiewicza profesora nauk ekonomicznych, 
kierownika Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale 
Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego 
dla Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. 
   Cytując za „Wspólnotą”„…Zastosowana metoda obliczania 
wskaźnika użytego w rankingu była identyczna jak rok temu. 
Podobnie jak w zeszłym roku pominięte zostały wpływy z dotacji 
celowych. Zwłaszcza w okresie tak intensywnego korzystania  
z funduszy unijnych dotacje mają chwilowy, ale bardzo silny 
wpływ na wielkość dochodów. Wpływ wielkiej dotacji 
inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd w rankingu. Jest to 

awans chwilowy (incydentalny) i nie mający związku z trwałym 
wzrostem zamożności. Wydaje się więc, że uwzględnienie tylko 
dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje 
hasło rankingu („zamożność”). Tak jak w ubiegłych latach 
wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa 
sposoby. Po pierwsze, odjęliśmy składki przekazywane przez 
samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną  
w przypadku województw) – tak zwanym w janosikowym.  Po 
drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy skutki 
zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych 
(chodzi o to, by porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki 
podejmowanych w gminach autonomicznych decyzji odnoszących 
się do polityki fiskalnej). Ta poprawka odnosi się wyłącznie do 
samorządów gminnych, bo powiaty i wojewódzkie nie podejmują 
żadnych decyzji odnoszących się do podatków. Skorygowane  
w ten sposób dochody podzieliliśmy przez liczbę ludności każdej 
jednostki samorządowej…” 

 

BIESIADA GMINNA W PIASKACH 

   Dnia 17 sierpnia do sali wiejskiej w Piaskach na wspólne biesiadowanie przybyli 
przedstawiciele KGW i sołectw z terenu Gminy Łęka Opatowska. Organizatorami biesiady 
byli: Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Piasek z instruktorką 
ODR w Kępnie Marią Pieczarą. Na biesiadzie obecni byli również Wójt Gminy Łęka Opatowska 
Witold Jankowski oraz Sekretarz Gminy Małgorzata Gąszczak. Imprezę rozpoczęła 
Przewodnicząca KGW w Piaskach Maria Wróbel witając wszystkich przybyłych, po czym 
zgromadzeni goście zaczęli śpiewać biesiadne pieśni. W czasie biesiady skosztować można 
było także produktów przygotowanych przez miejscowe KGW na grillu umiejscowionym 
przed salą a także swojskiego ciasta i domowych przetworów. Zgromadzeni goście śpiewali  
i biesiadowali do późnych godzin wieczornych. 

 
 

BEZPŁATNE BADANIE PŁUC 

   Dnia 01.08.2013 w Łęce Opatowskiej odbyły się bezpłatne badania płuc w ramach programu 
profilaktyki schorzeń układu oddechowego, który finansowany jest ze środków budżetu 
Województwa Wielkopolskiego. Badania wykonywane były przez Wojewódzki 
Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza w i obejmowały 
badania rentgenowskie wykonywane wysokiej jakości aparatem cyfrowym połączone  
z badaniem spirometrycznym (badanie określające sprawność płuc).  
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKAZU PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH 
MIEJSCOWOŚCIACH UCZNIÓW DOWOŻONYCH DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ŁĘKA 

OPATOWSKA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 

   Piaski – przystanek pierwszy koło sklepu Pana Radosława Jerczyńskiego, Piaski – przystanek drugi koło Punktu Przedszkolnego, Łęka 
Opatowska – na placu koło sali gimnastycznej w Łęce Opatowskiej, Zmyślona Słupska – przystanek autobusowy koło lasu, Kuźnica 
Słupska – przystanek autobusowy (stara szkoła), Biadaszki przystanek pierwszy i drugi , Lipie – przystanek koło kapliczki, Raków – 
przystanek pierwszy  koło Remizy Strażackiej, Raków – przystanek drugi koło sklepu (przystanek autobusowy), Marianka Siemieńska – 
przystanek autobusowy, Siemianice – przystanek autobusowy przy światłach koło szkoły, Klasak – przystanek autobusowy, Szalonka – 
przystanek koło Remizy Strażackiej, Trzebień – przystanek autobusowy, Opatów koło Remizy Strażackiej. 
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INFORMACJA O DOŻYWIANIU 

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej informuje, że od 09 września bieżącego roku planujemy rozpocząć 
dożywianie dzieci w szkołach.  
   W bieżącym roku szkolnym dożywianie będzie obejmować: 3 razy w tygodniu drugie danie i 2 razy porcja zupy + mała bułka, ponadto 
do każdego posiłku dodany będzie owoc lub jogurt. Wnioski o dożywianie można składać w siedzibie GOPS w Łęce Opatowskiej od dnia 
18 lipca 2013r. Do wniosku należy dołączyć;  

 zaświadczenia o wszystkich dochodach netto członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, 
 odcinek renty/emerytury za ostatni miesiąc lub zaświadczenie z ZUS/KRUS, 
 zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia 

działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych,  
 zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za dany 

rok, lub nakaz płatniczy na dany rok, 
 zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto za ostatni miesiąc ucznia odbywającego naukę zawodu. 

Szczegółowych  informacji udzielają pracownicy GOPS w siedzibie Ośrodka lub pod nr tel. 62 78 14 525  
 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO  
ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO   

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz 
dodatków do zasiłku rodzinnego  na nowy okres zasiłkowy będą wydawane i przyjmowane od 02 września 2013r.   
 Wnioski będą wydawane i przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30. Dnia 30 września 2013r. (poniedziałek) 
wnioski będą wydawane i przyjmowane do godz. 18:00 . 
   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 2013r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za 
miesiąc listopad 2013r.  następuje do dnia 30 listopada 2013r. 
   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 2013r. do dnia 30 listopada 2013r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc listopad 2013r. następuje do dnia 31 grudnia 2013r. 
   Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku można uzyskać w siedzibie ośrodka, 
pod numerem tel. (62) 78-14-537 oraz na stronie internetowej  www.bip.gops-lekaopatowska.pl (zakładka procedury urzędowe).  

 

GOSPODARKA KOMUNALNA – WYWÓZ ŚMIECI 

   Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej informuje o terminie wywozu odpadów wielkogabarytowych który 

przypada na dzień 25.09.2013r. (ŚRODA). 

UWAGA! NIE WYSTAWIAMY SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO. ZOSTANIE ON ZEBRANY  

W WYZNACZONYCH MIEJSCACH W DNIU 28.09.2013r. 

Jednocześnie przypominamy, że dnia 15 września 2013r. mija pierwszy termin płatności za wywóz 
odpadów komunalnych. Opłatę wyliczoną w deklaracji wpłacamy na rachunek bankowy Gminy Łęka 
Opatowska gotówką lub przelewem na konto nr: 69 8413 0000 0100 0101 2000 0102. 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA PRZEDSZKOLA NA TERENIE GMINY ŁĘKA OPATOWSKA 

   Od dnia 1 września 2013r. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dziecka które uczęszczać będzie do przedszkola, za 
każdą dodatkową godzinę wynosi 1 zł. Opłata dotyczy godzin które dziecko spędzać będzie w przedszkolu poza czasem wykorzystanym 
na realizację podstawy programowej (tj; 5 godzin dziennie poświęcone nauczaniu, wychowaniu i opiece). Zmiana ma związek  
z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013r. 

 

PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH 

   Wójt Gminy Łęka Opatowska informuje, że dnia 6 września 2013r. odbędą się ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż 
nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach Opatów, Siemianice, Zmyślona Słupska, stanowiące działki rolne i pod 
zabudowę. Więcej informacji na stronie internetowej www.lekaopatowska.bip.net.pl w zakładce przetargi. 

 

WYDAWCA: Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej, tel. (062) 78 14 520; e-mail: promocja@leka-opatowska.pl 
KOMITET REDAKCYJNY: Katarzyna Nawrot, Artur Sołyga 
DRUK: Agencja poligraficzno – reklamowa „Kora” 
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