
 

 

 

                                                                                                                                                                                   

 Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,  

tych Świąt najbardziej rodzinnych,  

     życzymy, aby były wypełnione radością i miłością, 

niosąc spokój i odpoczynek. 

W Nowym 2017 Roku, głębokiej wiary, nadziei,  

szczęścia i powodzenia,  

aby spełniły się wszystkie marzenia,  

a każdy dzień był pełen optymizmu. 

 

                                    Przewodniczący Rady Gminy               Wójt Gminy Łęka Opatowska 

                                               Michał Jerczyński           Adam Kopis 

                                                    z radnymi                                    z pracownikami Bożego  

WIGILIA GMINNA
 
  
Przedświąteczne spotkania przy nakrytym wigilijnymi potrawami stole, to już w naszej gminie tradycja. Temu, 

które odbyło się w sobotę 10 grudnia towarzyszyła pełna ciepła, wprowadzająca w klimat świąt atmosfera. Tegoroczna 
wigilia gminna odbyła się w Domu Strażaka - Rolnika w Łęce Opatowskiej. Organizatorami spotkania było Koło Gospodyń 
Wiejskich w Łęce Opatowskiej, Urząd Gminy Łęka Opatowska oraz Instruktorka ODR w Kępnie pani Sylwia Rymanowska. 

Przybyłych gości powitała Przewodnicząca KGW Jolanta Stryjak. Przy wspólnym, świątecznym stole zasiedli: 
Wicewojewoda Województwa Wielkopolskiego Marlena Maląg, Poseł na Sejm Andżelika Możdżanowska, Dyrektor Biura 
Poselskiego Bożeny Henczycy Ewelina Pieles, Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis, Sekretarz Gminy Małgorzata 
Gąszczak, Przewodniczący Rady Gminy Michał Jerczyński, Pełniący Obowiązki Komendanta Powiatowej Policji w Kępnie 

Robert Ciesielski, Radni Powiatu Kępińskiego  Marek Kowalski,  Dariusz Gąszczak, Radni Rady Gminy Łęka Opatowska, 
sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, ks. Rafał Grześkowiak, ks. Józef Wachowiak, ks. Marek Olszewski, 
dyrektorzy i nauczyciele szkół, pracownicy Urzędu Gminy, delegacje Kół Gospodyń Wiejskich, zasłużone działaczki KGW                            
z Łęki Opatowskiej. W magiczny nastrój Świąt Bożego Narodzenia wprowadził nas Chór Echo pod kierownictwem pani 

Jadwigi Kłodnickiej oraz występ uczniów Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej przygotowany przez panią Lidię Jeziorną 
oraz Grażynę Kluczyńską. Podczas uroczystości Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis złożył wszystkim zebranym 
życzenia: …Szanowni Goście, ja każdego dnia życzę Wam, Waszym rodzinom, mieszkańcom Gminy cudu na każdy dzień, 
aby Boża Dziecina ten cud wpajała w Was każdego dnia i przyniosła tą odrobinę ciepła, miłości, radości i nadziei - nadziei 
na lepsze jutro, każdego dnia szczęścia i radości z przeżywania tych najpiękniejszych chwil w roku…Świąteczne życzenia 
popłynęły też od wszystkich zgromadzonych na uroczystości gości. Modlitwę wigilijną poprowadził ks. Marek Olszewski 
oraz ks. Józef Wachowiak, po czym wszyscy zebrani dzielili się opłatkiem składając sobie najlepsze życzenia. Na stołach 
znalazły się wykwintne i bardzo smaczne potrawy wigilijne przygotowane przez panie z KGW. Całoroczna wspólna 

społeczna praca oraz coroczne spotkania wigilijne  są wyrazem wzajemnego szacunku  i jednoczą wspólnotę całej gminy. 
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PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH
 
25 października br. dokonano  oficjalnego odbioru robót drogowych realizowanych w ramach zadania pn. „Przebudowa 

dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Biadaszki i Łęka Opatowska o szerokości 4 m i łącznej długości 
645,00 mb”. Dzięki pozyskaniu przez Gminę Łęka Opatowska dofinansowania w wysokości 160.500,00 zł z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych, przekazanego w formie dotacji celowej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego                     
w ramach zadania wykonano przebudowę trzech odcinków dróg, tj.:  

• przebudowę drogi gminnej w miejscowości Biadaszki (dz. 305) o długości 90,00 mb, 

• przebudowę drogi gminnej w miejscowości Biadaszki (dz. 433) o długości 152,00 mb, 

• przebudowę drogi gminnej – ul. Parcelowej w Łęce Opatowskiej o długości 403,00 mb. 
 

Zakres rzeczowy przebudowy na wszystkich ww. odcinkach dróg obejmował w szczególności: wykonanie robót ziemnych 
polegających na korytowaniu oraz wyprofilowaniu i utwardzeniu poboczy warstwą z kamienia łamanego – typu niesort, 
ułożenie podbudowy z chudego betonu, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie 
nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. Całość inwestycji, której wykonawcą było Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo – 

Mostowe S.A., wyceniono na 299.057,14 zł, z czego 46 %, tj. 138.557,14 zł stanowił wkład własny gminy, a blisko 54 %, 
tj. 160.500,00 zł dotacja celowa. 

DOTACJE Z KONKURSU „ODNOWA WSI SZANSĄ DLA AKTYWNYCH SOŁECTW
 
Sołectwa Raków i Łęka Opatowska uczestniczące w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” znalazły 

się wśród laureatów IV edycji konkursu „Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw” ogłoszonego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Na realizację tego konkursu w budżecie Województwa Wielkopolskiego 
zabezpieczono kwotę 200.000,00 zł. Do konkursu złożono w sumie 180 projektów. Wśród rekomendowanych do 
dofinansowania 52 projektów znalazły się 2 projekty Gminy Łęka Opatowska, tj. projekt: „Miejsce spotkań 
integracyjnych w Rakowie” oraz projekt „Doposażenie terenu sportowo – rekreacyjnego w Łęce Opatowskiej”. 

 
Jak wynika z zawartych w dniu 10 listopada 2016 r. umów o udzielenie pomocy finansowej na realizację ww. 

projektów, Gmina Łęka Opatowska na podstawie dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 
8.332,00 zł sfinansuje inicjatywy o łącznej wartości 19.732,00 zł. Pozostałe wydatki w ramach planowanych przedsięwzięć 
w kwocie: 11.400,00 zł zostaną sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego oraz budżetu Gminy Łęka Opatowska. 
 

Dzięki realizacji projektu „Doposażenie terenu sportowo – rekreacyjnego w Łęce Opatowskiej” teren boiska 
sportowego uatrakcyjniony zostanie o takie elementy jak: bramki, ławki, kosze na śmieci oraz stojaki  na rowery. Z kolei 
poprzez realizację projektu „Miejsce spotkań integracyjnych w Rakowie” sołectwo Raków wzbogaci się o miejsce do 
organizacji spotkań jednoczących lokalną społeczność wyposażone w: stoły piknikowe (w tym jeden z planszami do gry), 
kosz na odpady oraz stojak na rowery.  

"Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego" 

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 2016 r. w miejscach pamięci narodowej zostały złożone wiązanki kwiatów oraz zapalone znicze.                     

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz gminy Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis, Sekretarz Gminy 

Małgorzata Gąszczak, Skarbnik Gminy Alina Brząkała, Przewodniczący Rady Gminy Michał Jerczyński, Radni: Katarzyna 
Krzymińska, Mieczysław Skotnik, Dyrektor Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Anna Synowiec, poczty 
sztandarowe szkół i jednostek OSP oraz delegacje strażackie. Kwiaty i znicze uroczyście złożono pod Tablicą 
upamiętniającą Poległych za Ojczyznę przy Kościele Parafialnym w Siemianicach, pod Pomnikiem Ku czci Poległych                    

w I wojnie światowej na Cmentarzu w Opatowie, pod pomnikiem poświęconym Poległym i Ofiarom II wojny światowej oraz 
pod Tablicą upamiętniającą "Żołnierzy Wyklętych" w Łęce Opatowskiej. W miejscach pamięci honorową wartę pełnili 
harcerze i uczniowie. Uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny została odprawiona w kościele parafialnym w Łęce 
Opatowskiej. 

ODŚNIEŻANIE DRÓG I CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
W związku z rozpoczęciem okresu zimowego Wójt Gminy Łęka Opatowska pragnie poinformować, że na terenie 

gminy za utrzymanie przejezdności dróg odpowiadają następujące firmy: 

 
Droga krajowa nr 11: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz; 

Drogi powiatowa: Usługi Transportowe i Rolne Jacek Górecki, Opatów; 
Drogi gminne i chodniki przy drodze krajowej nr 11: P.U.H. „BALCER” Michał Balcer z siedzibą w Mroczeniu 
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OTWARCIE STREFY POGRANICZA WIELKOPOLSKI
 
W dniu 11 listopada br., podczas obchodów 

Narodowego Święta Niepodległości, nie przypadkowo, bo ze 

względu na zawarty w projekcie „Strefa dydaktyczna 
pogranicza Wielkopolski” aspekt historyczny, dokonano 
oficjalnego otwarcia utworzonego obiektu. W ramach 
przedsięwzięcia „Strefa dydaktyczna pogranicza Wielkopolski” 
przy Zespole Szkół w Siemianicach oprócz uporządkowania 
istniejących miejsc parkingowych oraz wyremontowania 
nawierzchni drogi manewrowej utworzony został plac 
edukacyjny, na który składa się tzw. „kreatywna strefa gier” 

zawierająca 6 gier podwórkowych (alfabet, tablica 
matematyczna, twister, labirynt, naśladuj mnie, klasy) oraz 
strefa historyczna, na której wyeksponowane zostały 
historyczne kamienie graniczne z 1919 r. oraz zamontowana 

została tablica pamiątkowa. Uroczystego otwarcia i przekazania obiektu do użytkowania dokonał Wójt Gminy Łęka 

Opatowska Adam Kopis. W uroczystości uczestniczyły władze samorządowe, pracownicy urzędu, dyrektorzy  i nauczyciele 
szkół oraz uczniowie i harcerze. Przypomnijmy, że realizacja tego projektu możliwa była dzięki jego współfinansowaniu 

przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” w ramach VI edycji 
konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Całkowita wartość inwestycji wyniosła blisko 137.000,00 zł z czego 30.000,00 zł 
to pozyskana dotacja  w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi 2013-2020. Reszta blisko 99.000,00 zł to wkład własny 
 z budżetu gminy oraz  8.000,00 zł środki pochodzące z funduszu sołeckiego sołectwa Siemianice. 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego  
w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” 

JUBILEUSZE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
 
W uroczystej oprawie 19 par mieszkających na terenie gminy Łęka Opatowska świętowało dnia 17 listopada 

2016 r.  Jubileusz Pożycia Małżeńskiego. Złote Gody tj. 50 rocznicę ślubu obchodziło 17 par, natomiast diamentowe gody, 

tj. 60 rocznicę ślubu świętowały 2 pary. Podczas tej wyjątkowej uroczystości wyróżnieni zostali niezwykli ludzie, niezwykli 
dlatego, że wspierali siebie nawzajem przez tyle lat. Jubilatom w tym wyjątkowym wydarzeniu towarzyszyli Wójt Gminy 
Łęka Opatowska Adam Kopis, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Leszek Zalewski, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Marcin Sarnowski oraz Monika Sarnowska-Stempniewska. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą odprawianą 

 w intencji Jubilatów w Kościele Parafialnym w Opatowie, którą odprawił ksiądz Józef Wachowiak proboszcz parafii 
Opatów. W trakcie Mszy małżonkowie odnowili swoje ślubne przyrzeczenia złożone przed laty. Po Mszy Świętej odbyło się 
uroczyste spotkanie. Przybyłych gości powitał Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, który złożył Jubilatom gratulacje,  
że dochowali, wbrew wszelkim przeciwnościom, przysięgi małżeńskiej i życzył dużo zdrowia, pogody ducha  oraz by ich 

miłość trwała jeszcze przez wiele szczęśliwych i pogodnych lat. Do życzeń dołączyli się również Wójt Gminy oraz 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy życząc Jubilatom wszystkiego co najlepsze, aby łączące ich uczucie dodawało im siły 
 i wytrwałości na dalsze lata wspólnego życia. Najważniejszym momentem spotkania było odznaczenie Jubilatów przez 
Wójta Gminy przy udziale Wiceprzewodniczącego Rady Gminy medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, nadanymi 

przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz wręczenie listów gratulacyjnych, kwiatów i upominków. 

 
Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie odznaczeni zostali Państwo: 

1. Stanisława i Wacław Dybek 

2. Janina i Jan Dyrdak 
3. Maria i Kazimierz Frankowscy 
4. Zofia i Bolesław Głowacz 
5. Julianna i Stanisław 

Jóźwiakowscy 

6. Janina i Henryk Kasprzak 

7. Jadwiga i Zdzisław Kłodniccy 
8. Maria i Stefan Kupczak 
9. Maria i Stanisław Lubojańscy 
10. Teresa i Franciszek Noculak 
11. Stanisława i Kazimierz Owczarek 

12. Irena i Franciszek Sachs 

13. Maria i Bronisław Sroka 
14. Helena i Stanisław Szubert 
15. Stanisława i Stanisław Szubert 
16. Łucja i Zbigniew Wabnic 
17. Wanda i Stanisław Wielgoś 

Diamentowe Gody świętowali Państwo: 
1. Jadwiga i Florian Bzowscy 
2. Teresa i Kazimierz Cicharscy. 
 

Dziękujemy Jubilatom, że zechcieli razem z nami obchodzić swoje święto. Życzymy wielu jeszcze lat życia. Niech 
nadchodzące dni, miesiące, lata będą pełne optymizmu i radości. Niech upływają w spokoju, w otoczeniu kochającej 
rodziny, dzieci i wnuków. Niech zdrowie zawsze dopisuje, a błogosławieństwo Boże dodaje siły do dalszego trwania                      
we wspólnej miłości, przyjaźni i zaufaniu. 
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RODZINNY PIKNIK EKOLOGICZNY
 

W niedzielę 20 listopada br. w Gimnazjum  
w Opatowie odbył się Rodzinny Piknik Ekologiczny będący 

podsumowaniem projektu  pn. „Ekologicznie znaczy 
logicznie. Kampania edukacyjna mająca na celu 
kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych osób zamieszkujących Gminę Łęka 

Opatowska”, dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
Projekt oprócz konkursu plastycznego „Świat 
zanieczyszczony ma same złe strony”, konkursu „Eco 

Fashion”  na zaprojektowanie i wykonanie stroju  
z surowców wtórnych, quizu wiedzy ekologicznej oraz 
konkursu „Łamigłówki ekologiczne”, zakładał także wykłady 
z zakresu niskiej emisji i odnawialnych źródeł energii oraz 

warsztaty z upcyclingu, w których uczestniczyli uczniowie 
wszystkich szkół z terenu gminy. Konkurs  plastyczny „Świat zanieczyszczony ma same złe strony” cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem. W sumie na konkurs złożono 102 prace plastyczne, z czego 17 to prace przedszkolaków,  
82 prace to prace dzieci ze szkół podstawowych, a pozostałe 3 prace to prace gimnazjalistów.  
Komisja wybrała najlepsze prace w trzech kategoriach: 

Kategoria  1: Przedszkola: I miejsce: Janicka Tamara II miejsce: Michał Skiba   III miejsce:  Agata Papier  
Kategoria 2: Szkoły Podstawowe: I miejsce: Sołtysik Kacper II miejsce: ex aequo Igor Karpiński oraz Martyna 
Grzegorek   III miejsce: ex aequo Miłosz Ochędzan oraz Malwina Kosińska 
Kategoria  3: Gimnazjum - I miejsce: Milena Sieczka  

Głównym punktem Pikniku był Pokaz mody „ECO FASHION”, w którym przedstawionych zostało ponad 30 pomysłów 
projektów ekologicznych przygotowanych z miłości do piękna i środowiska. Komisja w składzie: Adam Kopis – Wójt Gminy 
Łęka Opatowska, Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Dariusz Kałużny prezes 
firmy Nuvarro wybrała najlepsze stylizacje z 3 kategoriach:  

Kategoria 1: Przedszkola: I miejsce: Mateusz Olbrych  II miejsce: Amelia Maras III miejsce : Natalia Krawczyk 
Kategoria 2: Szkoły Podstawowe: I miejsce: Eryk Błaszczyk  II miejsce: Wiktoria Olbrych  III miejsce: Amanda Grzesińska 
Kategoria 3: Gimnazjum I miejsce: Sandra Kubelec II miejsce: Marlena Skórecka III miejsce: Julia Cicharska 

Oprócz wyżej wymienionych konkursów przeprowadzone zostały „Łamigłówki ekologiczne”, w których wzięło udział  

7 trzyosobowych grup. Po 5 głównych rundach oraz rundach dodatkowych zwycięską drużyną została drużyna  
z Gimnazjum w Opatowie, w skład której wchodziły: Wiktoria Szczęsna, Patrycja Nawrot oraz Marta Świątek. Na drugim 
miejscu uplasowała się drużyna ze Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej: Barbara Musiałek, Maria Pichlak i Filip 
Strzelczyk a na trzecim miejscu drużyna z Gimnazjum w Opatowie: Marta Pogoda, Zuzanna Gąszczak i Marta Nawrot. 

Ostatnim punktem Pikniku był Quiz ekologiczny, w którym wzięło udział 12 osób. Każda osoba miała za zadanie 
odpowiedzieć na 2 wylosowane przez siebie pytania. Wszyscy uczestnicy poradzili sobie z pytaniami i otrzymali nagrody 
książkowe. Oprócz przedmiotowych konkursów uczestnicy Pikniku mogli skorzystać z kącika z ekokosmetykami 
i ekożywnością, kącika z rękodziełem Bożonarodzeniowym i kącika słodkości oraz mieli okazję uczestniczyć w prezentacji 

z niskiej emisji w oparciu o zestaw OZE i solary, która przeprowadzona była przez przedstawicieli firmy Nuvarro. 
Wszystkim uczestnikom konkursów serdecznie dziękujemy za udział a zwycięzcom gratulujemy wygranych. 

MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ PRZEDSZKOLAKÓW
 

Wizyta Świętego Mikołaja  to jeden z najbardziej  
oczekiwanych dni w roku przez wszystkie dzieci. W tym roku 
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji  w Kępnie pomagali 
Mikołajowi dotrzeć do przedszkoli na terenie Gminy Łęka 
Opatowska. Przedszkolaki z niecierpliwością czekały na pojawienie 
się Gościa z Dalekiej Północy. Dzieci wspólnie śpiewały piosenki 
aby podziękować za miłą niespodziankę. Mikołaj wspólnie z Wójtem 
Gminy Adamem Kopisem, funkcjonariuszami policji obdarowali 
słodkimi upominkami oraz przekazali najmłodszym pociechom 
szelki odblaskowe, które mają zapewnić bezpieczeństwo podczas 
spacerów. Wizyta tak zacnych Gości niewątpliwie wywołała wiele 
radości i zadowolenia na buźkach naszych kochanych 
przedszkolaków. 
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PROJEKT „DWÓR MYŚLIWSKI USTRONIE KULTUROWĄ PERŁĄ POŁUDNIOWEJ 
WIELKOPOLSKI” NAGRODZONY
 

W dniu 7 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej hotelu IBB Andersia Hotel w Poznaniu odbyła się uroczystość 

wręczenia nagród dla laureatów XVII edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii 
rozwoju obszarów wiejskich” organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Ten cykliczny konkurs 
przeznaczony dla gmin, powiatów oraz podległych im instytucji, a także organizacji i podmiotów gospodarczych służy 
prezentacji działań podejmowanych przez samorządy terytorialne w celu aktywizacji mieszkańców. Spośród 80 

zgłoszonych projektów Kapituła Konkursowa nagrodziła 54 inicjatywy lokalne (29 projektów w kategorii działania 
proekologiczne  oraz 25 projektów w kategorii działania prokulturowe). W gronie nagrodzonych znalazł się projekt z terenu 
Gminy Łęka Opatowska, a mianowicie zgłoszony przez Gminę Łęka Opatowska i Ośrodek Naukowo – Edukacyjny „Dwór 
Myśliwski Ustronie” w kategorii „działania prokulturowe” projekt pt. „Dwór Myśliwski Ustronie kulturową perłą 

południowej Wielkopolski”, który otrzymał nagrodę finansową w wysokości 2 tys. zł. Nagrodę oraz pamiątkowy dyplom 
z rąk Pani Marzeny Wodzińskiej - Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego odebrał Wójt Gminy Łęka Opatowska 
Adam Kopis oraz Krystyna Ruda - Ertel  - przedstawiciel Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach. 

Podkreślić należy, że wszystkie projekty zgłoszone do konkursu pokazały działania podejmowane przez samorządy 

oraz szereg inicjatyw podejmowanych przez samych Wielkopolan w zakresie wzbogacenia oraz podniesienia jakości życia 
małych miast i wsi we wszystkich przejawach życia społecznego oraz kulturalnego, a także ochrony dziedzictwa oraz 
warunków przyrodniczych. W tym roku po raz pierwszy poza nagrodami konkursowymi przyznane zostały specjalne 
wyróżnienia - „Diamenty”, za wieloletnie propagowanie działań prokulturowych i proekologicznych. Uroczystość uświetniły 

występy muzyczne w wykonaniu tegorocznych laureatów: Zespołu Salonowego z Żegocina oraz Mażoretek Sigma ze 
Starego Miastka, którym towarzyszyła Orkiestra Staromiejska. Na zakończenie wystąpił Duet z Harfą – Jadwiga 
Tomczyńska i Maksymilian Ambroziak. 

KONKURS RECYTATORSKI IM. MARII Z FREDRÓW SZEMBEKOWEJ 
 
W dniach 7, 8, 9 grudnia  2016 r. w Rządcówce w Łęce Opatowskiej odbył się XXVIII Konkurs Recytatorski im. 

Marii z Fredrów Szembekowej. Organizatorem konkursu był Urząd Gminy Łęka Opatowska. W tegorocznej edycji 
konkursu udział wzięło 37 uczestników. Konkurs odbywał się w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły 
ponadgimnazjalne.  W tej edycji konkursu zgodnie z regulaminem  uczestnicy obowiązkowo prezentowali jeden wybrany 
utwór z twórczości Marii z Fredrów Szembekowej  oraz drugi wiersz o dowolnej tematyce wybranego poety polskiego. 
W tym roku komisje konkursowe podkreśliły wysoki a zarazem wyrównany poziom recytacji. Umiejętności recytatorskie 
uczestników konkursu oceniało jury w składzie: 
w szkołach podstawowych: Małgorzata Piotrowska, Zofia Kucharska, Wiesław Walas  
w szkołach gimnazjalnych: Małgorzata Kwiatkowska, Joanna Pietras, Jadwiga Kłodnicka,  
w szkołach ponadgimnazjalnych: Lidia Jeziorna, Lucyna Majczyk, Iwona Kołodziejczak. 

WYNIKI KONKURSU: 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
I miejsce – Joanna Kula, Szkoła Podstawowa w Łęce Opatowskiej 
II miejsce – Natalia Kosik, Szkoła Podstawowa w Bralinie 
III miejsce – Paulina Andrzejewska, Szkoła Podstawowa w Siemianicach 
Wyróżnienie: 
Julia Szczepaniak, Szkoła Podstawowa w Rychtalu  
Kamila Kryściak, Szkoła Podstawowa w Łęce Mroczeńskiej  

GIMNAZJA 
 I miejsc – Zuzanna Bonczol, Gimnazjum Nr 1  w Kępnie 
 II miejsce – Filip Solecki, Gimnazjum Nr 1 w Kępnie 
 III miejsce – Katarzyna Łazaj, Gimnazjum w Rychtalu 
 Wyróżnienie: 
 Aleksandra Żurawa,  Gimnazjum w Laskach 
 Gabriela Klimecka ,Gimnazjum Nr 2 w Kępnie

SZKOŁYY PONADGIMNAZJALNE 
I miejsce – Kinga Szczupak, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie 
II miejsce –  Karolina Trepner, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie 
III miejsce –  Mateusz Nasiadek, Liceum Ogólnokształcące  Nr 1 w Kępnie 

Wszyscy uczestnicy zmagań konkursowych otrzymali dyplomy oraz drobne upominki. Osoby nagrodzone i wyróżnione 
otrzymały nagrody książkowe. Wręczenia nagród dokonała Sekretarz Gminy Małgorzata Gąszczak.  
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INFORMACJA O DOŻYWIANIU 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej informuje, że od 02 stycznia 2017 roku planujemy 

rozpocząć dożywianie dzieci w szkołach. 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 05 grudnia 2016 r.  
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. 
 

Informujemy, że świadczenie wychowawcze (tzw. 500+) niewliczane jest do dochodu rodziny.  
Szczegółowych  informacji udzielają pracownicy GOPS w siedzibie Ośrodka lub pod nr tel. 62 78 14 525. 

ZASADY GOSPODAROWANIA Z „KARTĄ DUŻEJ RODZINY” 
 
Z dniem 1 stycznia 2017 r. zgodnie z postanowieniem uchwały nr XXIX/126/2016 Rady Gminy Łęka Opatowska 

z dnia 24 października 2016 roku, w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemniki o określonej pojemności wprowadzono zwolnienia 
z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Duże rodziny tzw. „rodziny 3+” będą mogły skorzystać 
z 25% ulgi w opłacie za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Przedmiotowe zwolnienie ma charakter fakultatywny – nie będzie naliczane „z urzędu”.  
Zainteresowane ulgą rodziny wielodzietne zobowiązane są do: 

• złożenia do urzędu gminy nowej deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 

z uwzględnieniem ulgi, podpisaną przez płatnika – osobę, która uiszcza dotychczasowe opłaty; 

• złożyć stosowne oświadczenie u administratora / zarządcy / właściciela budynku wielolokalowego. 

 
Kto tworzy rodzinę wielodzietną ? 
Rodzinę wielodzietną tworzą rodzic(e)/opiekun(owie) prawny(i) z co najmniej trójką dzieci:  

1. w wieku do ukończenia 18 roku życia, 
2. w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w: 

a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, 
b) szkole wyższej – do dnia jej ukończenia, za dzień ukończenia studiów uważa się datę: 

• złożenia przez studenta egzaminu dyplomowego, 

• złożenia przez studenta ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu – w przypadku 

kierunków lekarskich, lekarsko-dentystycznych i weterynarii, 

• złożenia przez studenta ostatnie, przewidzianej w planach studiów praktyki – w przypadku 

kierunku farmacja. 
3. bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo 

znacznym stopniu niepełnosprawności. 
 

Utrata prawa do ulgi wiąże się z koniecznością złożenia nowej deklaracji. O powyższym obowiązku stanowi art. 
6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości gminach (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 
250 ze zm.) zwana dalej UCPG. 

Jakie dokumenty urząd będzie wymagał na etapie weryfikacji złożonych deklaracji? 
W toku czynności sprawdzających, o których mowa w art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), w celu weryfikacji informacji zawartych w przedmiotowej deklaracji urzędnicy mogą 
wzywać do przedstawienia do wglądu wszystkich kart dużej rodziny wydanych dla poszczególnych członków rodziny. 

Kto jest uprawniony do ulgi? Osobami uprawnionymi do skorzystania z przymiotowej ulgi są, wszyscy 
zamieszkujący daną nieruchomość/lokal, członkowie rodziny wielodzietnej. 
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