
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

GMINNE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE W SIEMIANICACH 

W niedzielę 15 czerwca br. na boisku sportowym  
w Siemianicach odbyły się Gminne Zawody Sportowo – 
Pożarnicze drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych  
z terenu Gminy Łęka Opatowska. W zawodach udział 
wzięły następujące jednostki: OSP Łęka Opatowska, OSP 
Opatów, OSP Siemianice, OSP Raków, OSP Biadaszki, OSP 
Piaski, OSP Trzebień, OSP Lipie. O miano najlepszej 
jednostki walczyły 22 
sekcje z 8 jednostek. 
Uroczystego otwarcia 
dokonali Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP 
RP Jerzy Flaczyk oraz 
Komendant Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP 
RP Paweł Taras. 
Konkurencje sportowo – 
pożarnicze nadzorował 
profesjonalny zespół 
sędziów z PSP w Kępnie.          
Wśród zaproszonych gości 
byli: Wójt Gminy Witold 
Jankowski, Przewodniczący 
Rady Gminy Adam Kopis, 
Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP 
Eugeniusz Grzesiak, Radni Powiatowi Czesław Kokot  
i Józef Nawrot, Dyrektorzy LZD Iwo Gałecki i Krzysztof 
Durczak, oraz Komendant Powiatowy Policji w Kępnie 
Krzysztof Zimny. 

Jednym z punktów części oficjalnej było odznaczenie 
złotym medalem Mariusza Szczepańskiego za Zasługi dla 
Pożarnictwa oraz  nagrodzenie druhny Sylwii Panek za 
szczególne osiągnięcia i godne reprezentowanie  Gminy 

Łęka Opatowska w XXXVII edycji Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”  
w którym zajęła: I  miejsce - na szczeblu gminnym  
i powiatowym, II  miejsce - na szczeblu wojewódzkim, VI  
miejsce - na szczeblu krajowym. W trakcie zawodów 
sportowo – pożarniczych można było obejrzeć wystawę 
starych sprzętów, pojazdów zdjęć i dokumentów 

strażackich pod hasłem 
„Straż Pożarna wczoraj  
i dziś” przygotowaną przez 
Zofię Skotnik, Teresę Szulc, 
Krystynę Macioszczyk, 
Elżbietę Skotnik. 
Dodatkowo można było 
także obejrzeć wystawę 
samochodów strażackich 
Komendanta Gminnego 
Pawła Tarasa którą 
przygotowały Wanda 
Kostrzewa i Krystyna 
Macioszczyk. 

Atrakcją zorganizowaną 
dla dzieci był konkurs 
rysunkowy pod tytułem 
„Strażak w oczach dzieci”. 
W konkursie udział wzięło 

40 dzieci w przedziale wiekowym od 2 – 13 lat. Konkurs 
przeprowadziły: Krystyna Macioszczyk, Renata Woźnica, 
Zofia Skotnik, Elżbieta Skotnik i Maria Mądra. Uczestnicy 
wykonywali swoje prace na profesjonalnych sztalugach. 
Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie zostały 
nagrodzone. Prace można obejrzeć w sali OSP Siemianice.  

Po zaciętej rywalizacji klasyfikacja zwycięzców zawodów przedstawia się następująco:  
Kategoria MDP żeńska:  
I miejsce OSP Raków, II miejsce OSP Biadaszki,  III miejsce OSP Łęka Opatowska 
Kategoria MDP męska: 
I miejsce OSP Raków, II miejsce OSP Łęka Opatowska, III miejsce OSP Biadaszki 
Kategoria C – żeńska: 
I miejsce OSP Piaski, II miejsce OSP Opatów, III miejsce OSP Raków 
Kategoria A – męska: 
I miejsce OSP Piaski, II miejsce OSP Łęka Opatowska, III OSP Siemianice. 

Puchary, dyplomy oraz nagrody dla poszczególnych drużyn wręczyli Wójt Gminy Witold Jankowski, Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP Jerzy Flaczyk oraz Komendant Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Paweł Taras. Imprezę 
zakończono zabawą taneczną na świeżym powietrzu. 

Całe przedsięwzięcie sfinansowane zostało przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej. Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do organizacji zawodów sportowo - 
pożarniczych oraz pozyskania dofinansowania. 
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ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z SYSTEMU POWIADAMIANIA SMS 

Informujemy iż od dnia 11 czerwca 2014r. Urząd Gminy Łęka 
Opatowska uruchomił bezpłatny system powiadomień SMS. W związku  
z tym zachęcamy do korzystania z systemu powiadamiania SMS bo dzięki 
niemu wszyscy zainteresowani mieszkańcy będą otrzymywać krótkie 
powiadomienia SMS o najistotniejszych ostrzeżeniach  
i wydarzeniach dla danego sołectwa Gminy Łęka Opatowska.  
Rejestracja w systemie jest BEZPŁATNA! 

Wysyłane będą tylko informacje o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców danego sołectwa: 

 potencjalnych zagrożeniach np. gwałtownych burzach, skażeniach wód, powodziach itp.; 

 informacjach komunalnych np. brakach w dostawach wody lub prądu, zbliżających się 

terminach wywozu odpadów komunalnych, informacjach o zbliżających się terminach 

płatności za wywóz odpadów komunalnych lub podatków lokalnych; 

 informacjach społecznych np. terminach zebrań wiejskich, bezpłatnych badaniach wykonywanych na terenie gminy, 

najważniejszych imprezach organizowanych na terenie gminy. 

Rejestracja w systemie 

Do systemu zarejestrować mogą się wszyscy zainteresowani. Rejestracja wymaga podania jedynie numer telefonu 

komórkowego zainteresowanej osoby oraz miejscowości zamieszkania (dzięki podaniu miejscowości o wydarzeniach 

dotyczących danego sołectwa informowana będzie tylko grupa osób, których wydarzenie dotyczy) 

Zarejestrować można się na dwa sposoby: 

 Samodzielnie przez stronę internetową Gminy Łęka Opatowska na zamieszczonym na stronie formularzu. Po 

podaniu numeru telefonu oraz wyboru miejscowości otrzymasz SMSa zwrotnego z kodem potwierdzającym 

rejestrację. Kod należy przepisać do pola wskazanego w formularzu. Od tej pory zostaniesz wpisany do systemu  

i będziesz otrzymywał powiadomienia dla grupy (miejscowości) do której się zapisałeś. 

 Przy pomocy pracownika Urzędu Gminy – w tym celu chęć zarejestrowania w systemie należy zgłosić 

pracownikowi sekretariatu Urzędu Gminy Łęka Opatowska. 

Wyrejestrowanie z systemu 

Wyrejestrowanie jest równie proste jak rejestracja, wystarczy na stronie rejestracji wybrać pole "Wyrejestruj", wpisać 

swój numer telefonu i nacisnąć przycisk „Wyślij Zgłoszenie”. Następnie należy w odpowiednie okno wpisać na stronie 

kod, który dostaniesz SMSem. Po potwierdzeniu operacji zostaniesz wyrejestrowany z systemu. Chęć wyrejestrowania z 

systemu możesz też zgłosić pracownikowi Urzędu Gminy Łęka Opatowska. 

Szczegółowe informacje o działaniu systemu można uzyskać pod nr telefonu 62 78 14 520. 

 

NOWE BRAMY W STRAŻNICY OSP W ŁĘCE OPATOWSKIEJ 

W dniu 4 czerwca br. ukończone zostały prace montażowe trzech bram 
segmentowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęce 
Opatowskiej. Zamontowane zostały dwie bramy z napędem elektrycznym 
oraz jedna brama z napędem łańcuchowym. Jedna z bram z napędem 
elektrycznym jest zsynchronizowana z sygnałem syreny alarmowej - 
otwiera się automatycznie gdy załączony zostaje sygnał syreny. Całość 
prac montażowych to kwota 30 873,00 zł z czego 20 000,00 zł pochodzi z 
budżetu gminy a kwota 10 873,00 zł to wkład własny jednostki OSP Łęka 
Opatowska. Wykonawcą prac była firma P.P.H.U „ECOSYSTEM” Arleta 
Jach ul. Teklinowska 15, 98-400 Wieruszów. 
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UROCZYSTOŚĆ 5-LECIA DZIAŁALNOŚCI KOŁA EMERYTÓW ŁĘKA OPATOWSKA 

W dniu 28 maja br. odbyła się uroczystość 5 - lecia 
działalności Koła Emerytów i Rencistów w Łęce 
Opatowskiej. O godzinie 16-tej w Kościele Parafialnym w 
Siemianicach odbyła się msza św. z podziękowaniem za 
dotychczasowe działania Koła z prośbą o pomoc i opiekę 
na następne lata, podczas której Chór „Echo” zaśpiewał 
trzy pieśni. Po mszy św. w Zajeździe Wielkopolskim o 
godzinie 17-tej rozpoczęła się część oficjalna. 
Przewodnicząca Koła Zofia Kucharska powitała 
zaproszonych gości: 
Aleksandrę Rabiega, Mariana Kruka z Oddziału 
Okręgowego PZERI w Kaliszu, Marię Jasnowską, Halinę 
Potyrała i Janusza Schudy z Zarządu Rejonowego PZERI w 
Kępnie, Marię Łabuda – przedstawicielkę Senator RP A. 
Możdżanowskiej, radnych powiatowych Czesława Kokota i 
Józefa Nawrota, Justynę Hołub – Rojkiewicz dyrektor 
Kępińskiego Ośrodka Kultury, Witolda Jankowskiego – 
Wójta Gminy Łęka Opatowska, Adama Kopisa – 
przewodniczącego Rady Gminy Łęka Opatowska, 
Katarzynę Nawrot – sekretarz Gminy w Łęka Opatowska, 
Magdalenę Osada – pracownika Urzędu Gminy w Łęce 
Opatowskiej, Annę Zapolną przewodniczącą Koła ZERI w 
Perzowie, Agnieszkę Dubiel – przewodniczącą Koła ZERI w 
Trzcinicy, Annę Synowiec – dyrektor Gimnazjum w 
Opatowie, Janusza Kawulę i Mirosława Gawlika – OSP Łęka 
Opatowska, Dariusza Gąszczaka – sołtysa wsi Łęka 
Opatowska, Zbigniewa Wełdzińskiego, Zenona Ochockiego 
– media. Po powitaniu gości Łucja Błażejewska 
przedstawiła prezentację multimedialną z komentarzem z 
bogatej 5-letniej działalności Koła. Chór „Echo” pod 

kierunkiem Jadwigi Kłodnickiej wykonał koncert pieśni. 
Przewodnicząca Zofia Kucharska zaprosiła na scenę osoby 
bardzo aktywnie wspierające i  działające na rzecz Koła 
pod jej kierownictwem, dziękując im serdecznie. Byli to: 
Czesław Kokot – zastępca przewodniczącego, Elżbieta 
Flaczyk – skarbnik, Łucja Błażejewska – sekretarz i 
kronikarz, Jan Bartosik, Stefania Wieloch, Jadwiga 
Piszczałka, Halina Pustkowska i Piotr Giezek – członkowie 
Zarządu, Jadwiga Kłodnicka – opiekun chóru, Kazimierz 
Piszczałka – autor sztuk teatralnych, Edmund Golus – koło 
sportowe i założyciel strony internetowej koła teatralnego. 
Wystąpili również zaproszeni goście dziękując, składając 
gratulacje, życzenia i piękne kwiaty za które 
przewodnicząca serdecznie podziękowała i zaprosiła 
wszystkich na poczęstunek. Po pysznym obiedzie na salę 
wjechał duży tort ufundowany przez Senator RP Andżelikę 
Możdżanowską. 

Łucja Błażejewska z pomocą Zofii Kucharskiej i Jana 
Bartosika przygotowała piękną wystawę prac członkiń 
koła plastycznego. Były tam obrazy wyszywane 
krzyżykowo, ozdoby na święta wielkanocne  
i bożonarodzeniowe, prace wykonane techniką 
”decoupage”, papierowe kwiaty i różne kompozycje. Na 
tablicach pokazano również dwie kroniki Koła, które 
można było oglądać. Uczestnicy spotkania wpisywali się na 
pamiątkę. Przy muzyce Ryszarda Kosmali wszyscy 
wspaniale bawili się do godziny 24.00. 

 
Zofia Kucharska 

Łucja Błażejewska 

 

GMINNY DZIEŃ MATKI 

Dnia 24 maja br.  w Sali OSP w Piaskach odbyła się gminna 
uroczystość z okazji Dnia Matki, która połączona była z 
jubileuszem 50-lecia tamtejszego KGW. Na początku 
uroczystości Maria Wróbel Przewodnicząca KGW Piaski 
przywitała zebranych gości m.in. Wójta Gminy Witolda 
Jankowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Adama Kopisa, 
Sekretarza Gminy Katarzynę Nawrot, Skarbnik Gminy Alinę 
Brząkała, radnych powiatowych i gminnych, delegacje KGW, 
Straży Pożarnych a także seniorki  
i członkinie miejscowego Koła Gospodyń. Po powitaniu 
zgromadzeni goście mogli podziwiać występy dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej. 

 Po występach dzieci goście wysłuchali historii 50 - letniej 
działalności KGW Piaski po czym najlepsze życzenia 
wszystkim Matkom i gratulacje z powodu jubileuszu złożyli 
Wójt Gminy Witold Jankowski i Przewodniczący Rady Gminy 
Adam Kopis przekazując kwiaty na ręce przewodniczącej 
KGW Marii Wróbel. Gratulacje z okazji jubileuszu złożyli także: w imieniu starosty członek Zarządu Powiatu Kępińskiego 
Czesław Kokot, radny powiatowy Piotr Zimoch, Maria Pieczara -  
Specjalista WODR, Komendant Powiatowy Policji w Kępnie Krzysztof Zimny, sołtys wsi Radosław Szubert a także rada 
sołecka, OSP i przedstawicielki KGW z terenu Gminy. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy udali się na poczęstunek. 
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III DZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

   III  Dzień Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem "Jan Paweł 
II Ojcem nas wszystkich" zorganizowany został przez 
Towarzystwo Krańców Ziemi Ojczystej GENIUS LOCI wraz 
z proboszczem Parafii Siemianice ks. M. Olszewskim. Dnia 
22 czerwca 2014 br. w Domu Katolickim w Siemianicach 
odbyło się spotkanie Wójta Gminy Łęka Opatowska W. 
Jankowskiego i Przewodniczącego Rady Gminy A. Kopisa, 
pani dyrektor Gimnazjum w Opatowie Anny Synowiec  
i  pani Marii Woźnicy z zaprzyjaźnionego Towarzystwa 
Przyjaciół Lasek LUKUS oraz przedstawicieli wszystkich 
organizacji i wspólnot z siemieńskiej parafii wraz z liczną 
grupą parafian ze świadkiem świętości Jana Pawła II.  
   Prezes Zarządu GENIUS LOCI Krystyna Macioszczyk po 
powitaniu wszystkich zaproszonych podkreśliła, że 
tradycją Siemianic była zawsze wysoka kultura wyrażona  
wdzięcznością przeszłym i obecnym pokoleniom ludzi. 

Uroczystość uświetnił Teatr Cieni w wykonaniu uczniów 
Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
z Opatowa pod kierunkiem nauczycieli Agaty Rybak, 
Iwony Stryjak i Joanny Durlej oraz koncert grupy "Ars 
Poetica" pana Marka Kowalskiego, pani Renaty Klepacz  
i Gracjana Fromeliusa. 
   Odbyło się także spotkanie z ostatnim żyjącym kolegą 
papieża św. Jana Pawła II z wadowickiego gimnazjum. Pan 

Eugeniusz Mróz ma 94 lata i wszędzie gdzie ma możliwość, 
wspomina wspólny czas spędzony z Karolem Wojtyłą. Jak 
wielokrotnie podkreśla świadek świętości papieża, spłaca 
dług wobec Ojca Świętego, opowiadając innym  
o wspólnym okresie dzieciństwa i młodości oraz  
o spotkaniach rocznikowych co roku w Krakowie  
a następnie w Rzymie i w Castel Gandolfo. Opowiadając  
o Ojcu Świętym wszystkim zgromadzonym pan E. Mróz 
wskazał w słowach a także za pomocą przekazu filmowego 
jak w trudzie dnia codziennego realizować testament św. 
Jana Pawła II, czyli tworzyć uniwersalne wartości dobra, 
piękna, prawdy i sprawiedliwości oraz poszanowania 
praw każdego człowieka. Zachwycił się Teatrem Cieni  
"W hołdzie Janowi Pawłowi II" a po koncercie grupy pana 
Marka Kowalskiego "Ars Poetica" pytał się w jakich salach 
koncertowych występują, bo to jest najwyższej klasy 
wykonanie. 
   Po spektaklu teatralnym, spotkaniu z przyjacielem  
z podwórka i gimnazjum K. Wojtyły oraz koncercie poezji 
śpiewanej pani Krystyna Macioszczyk podziękowała 
wszystkim wręczając każdemu występującemu 
pamiątkowy upominek w dowód wdzięczności. Dzieci 
dodatkowo podziękowały panu E. Mrozowi za świadectwo 
współuczestniczenia w życiu św. Jana Pawła II a ksiądz 
proboszcz skierował kilka ciepłych słów do świadka 
świętości K. Wojtyły. 
   Prezes GENIUS LOCI podziękowała wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego, że doszło do  Dnia Kultury. Był to 
dowód wdzięczności wszystkich siemieńskich wspólnot za 
kanonizację Jana Pawła II. Następnie zaprosiła wszystkich 
obecnych do obejrzenia wystawy dokumentującej związki 
mieszkańców dawnych i obecnych z św. Janem Pawłem II.  
Ksiądz proboszcz podziękował pani prezes za realizowane 
inicjatywy. 
   Wszyscy oglądając  przy domowym cieście i kawie 
wystawę wymieniali swoje przeżycia związane z Ojcem 
Świętym oraz z Kulturą Chrześcijańską Siemianic 
wyrażającą się między innymi dywanami kwiatowymi  
w okresie Bożego Ciała. 

 
 

Krystyna Macioszczyk

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 

Do Egzaminu w Gimnazjum im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Opatowie przystąpiło 58 uczniów. 57 uczniów 
pisało arkusz standardowy – ‘A1’, 1 uczeń – arkusz – ‘A8’. 
Egzamin składał się z trzech części: 1. humanistycznej: historia 
i wiedza o społeczeństwie, język polski 2. matematyczno-
przyrodniczej: przedmioty przyrodnicze: biologia, chemia, 
geografia, fizyka i matematyka. 3. język obcy nowożytny [język 
angielski, język niemiecki] – poziom podstawowy oraz poziom 
rozszerzony.  

Średnie wyniki procentowe uzyskane przez uczniów we 
wszystkich częściach egzaminu w układzie terytorialnym  
i kontekście takim jak położenie szkoły : wieś, małe, średnie  
i wielkie miasto są wyższe. 

Interpretacja wyników ilościowych i wstępna analiza 
wyników jakościowych pozwala sformułować wniosek, że wysoki 

wynik Egzaminu to efekt m. in. wdrożenia Innowacji pod nazwą 
"Kształcenie kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych na trzech poziomach", organizacji 
procesu nauczania - uczenia się (stosowanie nowych metod  
i technik w pracy z uczniem, wykorzystywanie technologii 
informacyjnej i komunikacyjnej w procesie kształcenia, 
stosowanie elementów oceniania kształtującego) jak również 
wzrostu motywacji do nauki. 

 
Gratuluję sukcesu Uczniom i Nauczycielom. 

 
Anna Synowiec 

Dyrektor Gimnazjum   
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie 
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W OPATOWIE 

Z końcem maja bieżącego roku rozpoczęła się w Opatowie 

realizacja inwestycji pn. „Przebudowę istniejącego boiska na 

boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej  

w miejscowości Opatów”.  Wymiary boiska to 26 x 44m 

(powierzchnia boiska 1144 m2 ), płyta poliuretanowa wykonana 

zostanie na podbudowie kamiennej wraz z chodnikiem, ogrodzeniem 

oraz wyposażeniem sportowym. Trwałe wyróżnienie linii 

kolorystycznych do piłki ręcznej, siatkówki, tenisa oraz dwóch pól do 

koszykówki. Oddanie do użytku planowane jest w lipcu. Wykonawcą 

prac jest firma MARDO - SPORT Sp. Z o. o  ul. Wydmowa 10, 62-041 

Puszczykowo, która zaoferowała w przetargu nieograniczonym 

najkorzystniejszą cenę na wykonanie obiektu w wysokości 

300 864,99 zł. Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem 

środków z osi IV LEADER objętej Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013.  

 

BUDOWA BOISKA W TRZEBIENIU 

Na początku lipca w Trzebieniu rozpoczną się prace dotyczące modernizacji płyty boiska sportowego. Docelowe wymiary boiska to 

26 x 44 m (powierzchnia boiska 1144 m2 ). Wykonane zostaną prace ziemne, zakładanie murawy, montaż urządzeń nawadniających 

oraz wyposażenia. Oddanie do użytku planowane jest w sierpniu. Wykonawcą prac jest firma ROBOTY ZIEMNE – USŁUGI KOPARKĄ 

Jacek Szymała, Aniołka Druga 3/3, 63-620 Trzcinica, która zaoferowała w wyniku zapytania ofertowego najkorzystniejszą cenę na 

wykonanie obiektu w wysokości 50 122, 00 zł. Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem środków z osi IV LEADER objętej 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

 

MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ 

W miesiącu lipcu Starostwo Powiatowe w Kępnie rozstrzygnie przetarg na inwestycję pn.: 

”Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 5696P, 5700P i 5697P Opatów - Łęka Opatowska – Raków – Siemianice” dotyczącą 

wykonania robót drogowych na terenie naszej gminy. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Narodowego Programu Rozbudowy 

Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Podstawowy zakres inwestycji polegającej na remoncie drogi 

powiatowej na odcinku Opatów - Łęka Opatowska – Raków - Siemianice obejmuje: 

- remont nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie, 

- odcinkowy remont nawierzchni poprzez wymianę konstrukcji, 

- naprawa ubytków masą na gorąco, 

- remont istniejących chodników, 

- remont poboczy, 

- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z rozwiązaniami projektowymi, 

- przebudowę chodników, 

- remont zjazdów, strona prawa/strona lewa, 

- wykonaniu nowego oznakowania pionowego i poziomego. 

Jednostką odpowiedzialną za realizację inwestycji i ją prowadzącą jest Starostwo Powiatowe w Kępnie. Termin zakończenia 

inwestycji zaplanowany został na listopad 2014r. Montaż finansowy inwestycji obejmuje środki pozyskane z dotacji oraz środki własne 

Starostwa Powiatowego w Kępnie i środki własne Gminy Łęka Opatowska.  

 

REMIZA OSP SIEMIANICE 

Trwają prace wykończeniowe wewnętrzne budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianicach. Wykonawcą prac jest firma 

Centrum Budowlano - Remontowe Paweł Wojtasik, Opatów, ul. Poznańska 51, 63-645 Łęka Opatowska, która zaoferowała 

najkorzystniejszą cenę w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego. Zakres prac, który zostanie wykonany to m.in. zalanie 

posadzek, ułożenie płytek, montaż drzwi, balustrady wewnętrznej, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. Zakończenie prac 

zaplanowane zostało na koniec lipca.   
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ZBIÓRKA FOLII ROLNICZYCH 

URZĄD GMINY W ŁĘCE OPATOWSKIEJ ORGANIZUJE ZBIÓRKĘ FOLII ROLNICZYCH 
Co można oddać: 
 worki po nawozach 
 folie po kiszonkach 
 duże worki po nawozach tzw. big – bag 
 worki po węglu eko – groszek foliowe i polipropylenowe tzw. Plecionka 
 sznurki od balotów i bali 
 siatki z balotów 

 
Wszystkie frakcje winny być podzielone - nie wrzucone razem! 
 

Folie należy dostarczyć na teren ogrodzony i nieutwardzony znajdujący się przed Oczyszczalnią ścieków w Opatowie,  
ul. Słoneczna 13. w dniach 5 i 12 lipca 2014r. (soboty) w godzinach od 8:00 do 13:00. 
 

TERMINY I MIEJSCA DYŻURÓW PRZEDSZKOLI 

Wójt Gminy Łęka Opatowska informuje, że na terenie Gminy Łęka Opatowska w okresie od dnia 01 lipca 2014r. do dnia 

31 sierpnia 2014r. będą czynne Przedszkola dyżurujące od godziny 6.30 do godziny 16.30. 

 

1. Od dnia 01 lipca 2014r. do dnia 18 lipca 2014r. – Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łęce Opatowskiej 
-  tel. 62 7814543 

2. Od dnia 21 lipca 2014r. do dnia 08 sierpnia 2014r. – Publiczne Przedszkole Samorządowe w Opatowie 
-  tel. 62 7814545 

3. Od dnia 11 sierpnia 2014r. do dnia 29 sierpnia 2014r. – Publiczne Przedszkole Samorządowe w Siemianicach 
- tel. 62 7814548 
 

                                                                                                                         Wójt Gminy 

                                                                                                                 /-/ Witold Jankowski 

 

 

INFORMACJA O POWSTANIU PUNKTU PARTNERSKIEGO ENERGA W KĘPNIE 

Biuro realizuje czynności: 
 informacje – jak zostać naszym klientem, wymagane 

dokumenty, 
 podpisanie umowy i założenie licznika, 
 oferta rabatowa dla firm, 
 aktywacja usług Rozliczenia Rzeczywiste, rozliczenia 

pre-paid, 
 przepisanie licznika (nowy odbiorca), ponowne 

założenie licznika (np.: po demontażu licznika). 
Informacje o: 
 cenach i grupach taryfowych, 
 produktach i sposobach prowadzenia ich rozliczeń, 
 sposobach płatności oraz promocjach, 
 trybie składania reklamacji dotyczącej rozliczeń. 

 
 
Pozostałe czynności załatwisz kontaktując się z naszą 
infolinią lub eBOK: 
 bieżące sprawy związane z rachunkami, rozliczenie 

faktury, reklamacje, 
 zgłoszenie awarii, oplombowań liczników, 
 sprawy windykacyjne (wznowienie dostawy energii, 

zmiany terminów płatności). 

Kontakt do biura: 
NRG Konrad Krysiak PUNKT PARTNERSKI ENERGA  
ul. Poznańska 7a/2, 63-600 Kępno 
 
Infolinia dla domu: 555 555 500;  
Infolinia dla firmy: 555 555 555;   
Infolinia dla klientów indywidualnych z zaległymi 
płatnościami: 555 555 599; 
 

Punkt Obsługi Klienta 
ul. Poznańska 7a/2 
63-600 Kępno 
Czynne: poniedziałek – piątek 8-16
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INFORMACJA KOŁA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW W ŁĘCE OPATOWSKIEJ 

Informujemy że na stronie internetowej Urzędu Gminy Łęka Opatowska: www.leka-opatowska.pl  w zakładce 

INFORMATOR GMINY – Koło Teatralne przy ZERII zamieszczony został blog teatru amatorskiego:                                          

http://teatr-amatorski.blogspot.com. 

Teatr amatorski posiada także adres e-mail: teatr.amatorski@gmail.com  

 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W RAKOWIE 

 
Dnia 6 lipca 2014 r. od godziny 10°° na boisku sportowym w Rakowie odbędzie się 

 

XIV TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR ZAKŁADU MIĘSNEGO   

ALDONY I PIOTRA RACHEL 

 

W programie:  

- Rozgrywki piłkarskie  

- Gry i konkursy dla dzieci  

- Bogato zaopatrzony bufet  

- Zabawa taneczna na świeżym powietrzu  

  

 Wszystkich serdecznie zapraszamy! – Zarząd OSP Raków  

 

FESTYN REKREACYJNO SPORTOWY W PIASKACH 

Urząd Gminy Łęka Opatowska oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Piaskach zapraszają na Festyn Rekreacyjno - Sportowy 

w PIASKACH który odbędzie się 13 lipca 2014r. od godziny 14:00. 

 

W programie imprezy: 

 Gminny Turniej Siatkówki Plażowej 

 II Turniej Piłki Nożnej im. Bartłomieja Hillenberga oraz Mateusza i Bartosza Mikołajczyków 

 Festyn z grami, zabawami dla dzieci 

 Zabawa taneczna w godzinach wieczornych. 

 

Spędź miło czas!  Nie przegap okazji!    

                                Serdecznie zapraszamy! 
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Rozpoczęcie imprezy godzina 19:00 

 Zabawa taneczna na świeżym powietrzu 

Rozpoczęcie imprezy godzina 14:00 

 Teatrzyki dla dzieci 

 Występ młodych artystów z terenu gminy 

 Pokaz tresury psa policyjnego 

 TEATR FRANT z programem „BIESIADA FRANTOWSKA” 

 godz. 17:00 

 Gwiazda wieczoru koncert grupy „VEEGAS”  
godz. 19:00  

 Zabawa taneczna na świeżym powietrzu 
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