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I N F O R M A C J E…   A K T U A L N O Ś C I…  O G Ł O S Z E N I A… 

PODZIĘKOWANIE 

   W poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, z dniem 1 września 
2007 roku przeszedłem na emeryturę. Przepracowałem 38 lat. 
Przez 26 lat byłem dyrektorem Szkoły Podstawowej  
w Siemianicach, a w ostatnich latach moja funkcja obejmowała 
również przedszkola w Siemianicach i w Rakowie. 
   Wszystkim nauczycielom i pracownikom, uczniom, rodzicom, 
organowi prowadzącemu, parafii rzymskokatolickiej, zakładom 
pracy i przedsiębiorcom oraz organizacjom społecznym dziękuję 
za współpracę, wspólną troskę oraz wszelka pomoc w realizacji 
najważniejszego zadania szkoły, jakim jest nauczanie  
i wychowanie. 
   Szczególnie dziękuję tym, którzy okazali mi wiele życzliwości, 
przekazali szczere podziękowania i życzenia na nowy okres     
mojego życia. 

 Czesław Kokot 

KOMUNIKAT 

   Wójt Gminy Łęka Opatowska przypomina, że zgodnie  
z „Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
w Gminie Łęka Opatowska” Odbiorcy są zobowiązani do: 
zabezpieczenia sieci wodociągowej przed cofnięciem się wody 
z instalacji wodociągowej własnego ujęcia, powrotu ciepłej 
wody oraz wody z centralnego ogrzewania . 
 

Nie przestrzeganie ww. przepisów może spowodować  
pogorszenie się jakości wody oraz czasowe zamknięcie 

sieci wodociągowej lub całego ujęcia. 
 

   Informuję, że Pracownicy Urzędu Gminy w najbliższym 
czasie przeprowadzą kontrole przestrzegania „Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków.” Kontrole  
z staną przeprowadzone w losowo wybranych  
gospodarstwach domowych i/lub zakładach produkcyjnych  
w każdej miejscowości gminy. 
   Dodatkowe informacje pod nr telefonu (062) 78 14 531 

 
Wójt Gminy 

/-/ Witold Jankowski 

POMOC DLA UCZNIÓW  

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

   Gmina Łęka Opatowska przystąpiła do pilotażowego programu 
„Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez uczniów 
niepełnosprawnych zamieszkujących Gminy wiejskie oraz Gminy 
miejsko-wiejskie”. Adresatami programu są osoby  
niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie  
o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu  
niepełnosprawności, pobierające naukę w szkole podstawowej, 
gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły 
policealnej), mające stałe zameldowanie na terenie gminy. Więcej 
informacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Urzędzie 
Gminy pod numerem telefonu (062) 78 145 25. 
 

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ – ZGŁOŚ SWOJE 

UWAGI I SUGESTIE DOTYCZĄCE  
NASZEJ GMINY 

   Wychodząc naprzeciw społeczności lokalnej, zamieszczamy 
na naszej stronie internetowej formularz, który pozwoli 
wszystkim mieszkańcom współtworzyć serwis internetowy 
Gminy Łęka Opatowska. Narzędzie to stwarza możliwość 
uzupełniania przez Państwa informacji zamieszczanych na 
stronie internetowej, udzielania wskazówek i sugestii  
dotyczących pracy Urzędu i Urzędników. Poprzez formularz 
chcielibyśmy udostępnić nowy kanał przepływu informacji 
pomiędzy społeczeństwem naszej Gminy a władzą lokalną, 
który pozwoli Państwu na bezpośrednie wypowiedzi  
dotyczące interesującego Państwa obszaru tematycznego. 
Każdy z Państwa będzie mógł zgłosić swoje uwagi i sugestie 
poprzez pole formularza. 
   Formularz będzie wkrótce dostępny na stronie internetowej 
Gminy Łęka Opatowska www.leka-opatowska.pl  
 

  

FUNDACJA WROTA WIELKOPOLSKI 

zaprasza na kursy 
 

   „Język angielski w biznesie” i „Język niemiecki  
w biznesie”. Szkolenia są finansowane z SPO „Restrukturyzacja  
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Pilotażowy Program 
Leader+”, Schemat II, dlatego też uczestnictwo w nich jest  
bezpłatne.  
   Więcej informacji na stronie internetowej 
www.wrotawielkopolski.org.pl lub w Urzędzie Gminy pod  
numerem (062) 78 145 35. 

http://www.leka-opatowska.pl/
http://www.wrotawielkopolski.org.pl/
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POŻEGNANIE LATA 2007 

   Dnia 1 września 2007 roku w ramach Święta Powiatu w Kępnie odbył się  festyn „Pożegnanie lata 2007”, na którym miały  
możliwość zaprezentowania się wszystkie Gminy Powiatu Kępińskiego. W prezentacji brała również udział Gmina Łęka  
Opatowska. W gminnym namiocie zaprezentowana została twórczość rodzimych artystów między innymi rzeźbiarzy: panów 
Krzysztofa Podejmy i Jana Wielocha a także prace malarskie pana Henryka Bajora i pani Elżbiety Gibek. Poza tym można było 
zobaczyć puchary Mistrza Polski juniorów w kolarstwie szosowym i torowym Michała Nawrockiego oraz  trofea i list gratulacyjny 
dla pana Romana Idźczaka od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za osiągnięcia na olimpiadzie Gołębi Pocztowych w Ostendzie. 
Na wystawie znalazły się także wszystkie numery Biuletynu Gminnego a także ulotki reklamujące największe zakłady z terenu 
Gminy a także wieniec dożynkowy z Szalonki i myśliwskie trofea pana Józefa Nawrota. Całość dopełniały piękne zdjęcia oraz 
prezentacja multimedialna przedstawiająca Gminę Łęka Opatowska. W namiocie można było spróbować chleba ze smalcem  
podarowanego przez piekarnię „U Kucharskiego” a także degustować wyroby Zakładu Mięsnego Aldony i Piotra Rachel.  Podczas 
festynu „Pożegnanie lata 2007” Starosta Kępiński Jerzy Trzmiel uroczyście wręczył Wójtom gmin statuetki, które były wyrazem 
podziękowania za owocną współpracę między powiatem kępińskim a gminami z naszego regionu. 
   Wójt pragnie serdecznie podziękować wszystkim Państwu którzy użyczyli swoich prac i osiągnięć i tym samym przyczynili się do 
uświetnienia prezentacji Gminy Łęka Opatowska na festynie  „Pożegnanie lata 2007”. 
 

      

DOŻYNKI GMINNE W ŁĘCE OPATOWSKIEJ 

   Dnia 26.08 2007 roku na boisku sportowym w Łęce Opatowskiej odbyły się Dożynki Gminne. Obchody Święta Plonów  
rozpoczęła o godzinie 14.00 uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym w Łęce Opatowskiej. Po mszy spod kościoła ruszył 
barwny korowód dożynkowy w którym można było zobaczyć tradycyjne maszyny wykorzystywane w pracach polowych  
w ubiegłym wieku w połączeniu z cudami nowoczesnej techniki. Nie zabrakło również humorystycznego przedstawienia  
niektórych wydarzeń politycznych które miały miejsce w naszym kraju. Korowód przejechał przez całą ustrojoną przez  
mieszkańców na tę okazję  miejscowość. Następnie na płycie boiska odbyła się część oficjalna z udziałem starostów dożynkowych 
– Barbary Musiała oraz Waldemara Markiewicza i zaproszonych gości, na której głos zabrali Wójt Gminy Witold Jankowski, sołtys 
Łęki Opatowskiej Dariusz Gąszczak a także Europoseł Witold Tomczak i Radny Powiatowy Marek Kowalski. Po przemówieniach 
Wójt ze starostami dożynek wzięli udział w obrzędzie Wieńca i Chleba. Aby tradycji stało się za dość Wójt symbolicznie podzielił 
się chlebem z mieszkańcami Gminy. 
   Po części oficjalnej odbyły się występy artystyczne uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej oraz        
gminnego zespołu „Na Swojską Nutę”. Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci w postaci dmuchanego zamku oraz licznych  
konkursów i zabaw. Z inicjatywy Wójta Gminy podczas Dożynek wszyscy mieszkańcy mogli spróbować darmowej zupy grochowej 
oraz chleba ze swojskim smalcem. O godzinie 20.00 wystąpił długo oczekiwany zespół „Biesiada Frantowska” który zabawiał         
publiczność do późnych godzin wieczornych. Dzięki wspaniałej organizacji i ogromowi pracy społeczności lokalnej włożonej       
w przygotowanie obchodów Święta Plonów, Dożynki przebiegły w bardzo miłej atmosferze i były imprezą bardzo udaną. Impreza 

była dofinansowana przez Fundację „Wrota Wielkopolski” w ramach programu LEADER+. 
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ZAPROSZENIE NA XI SESJĘ RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA 

   Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XI Sesji Rady Gminy Łęka Opatowska, która odbędzie się dnia  
26 września 2007 roku (środa) o godzinie 12.00 w sali Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zdzisław Kłodnicki 
 

DOFINANSOWANIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 

   Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej uzyskał dofinansowanie na realizację projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci  
i młodzieży wiejskiej” w ramach rządowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r.  
„Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Konkurs ogłoszony był przez Wojewodę  
Wielkopolskiego a realizatorem działań było Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Dofinansowanie spośród 794 złożonych wniosków 
uzyskało 205 podmiotów. Całkowita wartość projektu to 98 916,00zł, wartość dofinansowania to 67 716,00zł. Dofinansowanie 
wynosi 70% wartości projektu, pozostałe 30% to wkład własny Urzędu Gminy. W projekcie zaplanowano działania rozwijające 
wiedzę i umiejętności uczniów, zainteresowania, zamiłowania, uzdolnienia; zajęcia o charakterze psychologiczno-pedagogicznym; 
zajęcia kształtujące postawy oraz aktywność edukacyjną i zawodową, dające szansę na rozwój i sukces uczniowi poprzez wspieranie 
jego uzdolnień i wspomaganie specyficznych potrzeb edukacyjnych. Realizatorami programu na terenie Gminy Łęka Opatowska 
będą wszystkie szkoły podstawowe oraz gimnazjum. 
 

TURNIEJ SIATKOWEJ PIŁKI PLAŻOWEJ - PIASKI 2007 

   Dnia 19 sierpnia 2007 roku w Piaskach odbył się Gminny Turniej Sołectw Gminy Łęka Opatowska w Siatkówce Plażowej  
o Puchar Wójta Gminy Łęka Opatowska. Impreza rozpoczęła się o godzinie 13:00 na nowo utworzonym boisku do siatkowej piłki 
plażowej i oddała oficjalnie obiekt do użytku. Boisko powstało przede wszystkim dzięki dofinansowaniu z programu grantowego 
„Aktywna Wiosna” fundacji J&S PRO BONO POLONIAE, dofinansowaniu sponsorów oraz ogromnemu wkładowi pracy  
społecznej mieszkańców Piasek. Zainteresowanie turniejem przewyższyło oczekiwania organizatorów. W rozgrywkach udział  
wzięły drużyny reprezentujące sołectwa z Opatowa, Biadaszek, Łęki Opatowskiej, Siemianic, Rakowa oraz Piasek. Poziom gry 
mimo braku boisk do siatkowej piłki plażowej w naszej okolicy był bardzo wysoki. Ostatecznie po zaciętych pojedynkach na  

piaszczystym podłożu poszczególne drużyny uplasowały się na następujących miejscach: I-Siemianice, II-Biadaszki, III-Opatów, 

IV-Piaski, V-Łęka Opatowska oraz Raków. 
   Dyplomy i puchary wręczali: Wójt Gminy Łęka Opatowska – Witold Jankowski, Przewodniczący Rady Gminy Łęka Opatowska – 
Zdzisław Kłodnicki, Prezes OSP Piaski – Ignacy Skiba oraz sołtys wsi Piaski – Radosław Szubert.  
   Oprócz rozgrywek siatkarskich w trakcie turnieju nie zabrakło także innych atrakcji. Najmłodsi kibice bawili się na dmuchanym  
zamku zjeżdżalni oraz byku rodeo. Starsi mogli spróbować swoich sił w konkursie strzelania z wiatrówki do tarczy. Osoby  
o najlepszej celności zostały nagrodzone pucharami. Atrakcyjnymi punktami turnieju były: mecz pokazowy w wykonaniu grupy 
siatkarzy profesjonalistów oraz pokaz Kyokushin Karate w wykonaniu mistrzów tej techniki walki z zaprzyjaźnionego klubu. Na 
zakończenie rywalizacji sportowej drużyna siatkarzy zagrała towarzyski mecz z mistrzami karate. Po zaciętym meczu w dogrywce 
zwyciężyli siatkarze wygrywając 2:1.  
   W godzinach wieczornych po zakończonych rozgrywkach w Sali OSP w Piaskach odbyła się zabawa taneczna z udziałem zespołu 
Max Dance. Biorąc pod uwagę zainteresowanie turniejem już dziś można sądzić iż na stałe zostanie on wpisany w kalendarz  
imprez sportowych Gminy Łęka Opatowska. Ponadto organizator planuje także rozszerzyć zasięg rozgrywek uwzględniając  
drużyny spoza terenu Gminy Łęka Opatowska. 
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PROGRAM RÓWNAĆ SZANSE 2007 POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI  
ADMINISTROWANY PRZEZ POLSKĄ FUNDACJĘ DZIECI I MŁODZIEŻY. 

   Cel programu: Wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego 
młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców. Formy wsparcia dla organizacji wnioskującej: dotacje 
do 7 000 zł; szkolenia, doradztwo. Podmioty uprawnione do startowania w konkursie organizacje pozarządowe, a także  
gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne) oraz grupy nieformalne (również 
tworzone przez młodzież) z miejscowości do 20 tys. Mieszkańców. Termin realizacji projektu: Projekt nie może rozpoczynać się 
wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. i trwać dłużej niż do 30 czerwca 2008r. Adresaci (beneficjenci) projektów: Młodzież w wieku od 
13 do 19 lat (ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i miejscowości do 20 000 mieszkańców. Więcej na 
stronie www.rownacszanse.pl. Termin przesyłania wniosków: do 10 października 2007r. 

 

KONKURS "NASZA WIEŚ NASZĄ SZANSĄ"  

Czyli co można zrobić za 10 000 złotych by podnieść jakość życia w naszej wsi, gminie lub osiedlu po-pegeerowskim? 

   Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić projekt, którego celem będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza  
mieszkańców wsi i małych miasteczek. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, towarzystwa, 
fundacje, organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety społeczne, kluby pracy, spółdzielnie 
socjalne, organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a także sołectwa, rady sołeckie,  
parafie, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich. Każda organizacja może złożyć tylko jeden wniosek.  

   Realizacja projektu powinna się rozpocząć po 10 lutego 2008 i nie powinna trwać dłużej niż 18 miesięcy. Maksymalna kwota,  
o którą można się ubiegać wynosi 10.000 złotych, minimalna 4.000 złotych. Szczegółowy formularz wniosku o dotację, oraz 
instrukcja do formularza są do pobrania na stronie www.fww.org.pl oraz w portalu internetowym prowadzonym przez  
Fundację Wspomagania Wsi www.witrynawiejska.org.pl. Wniosek z dopiskiem „Nasza wieś naszą szansą” należy przesłać pocztą 
do 8 października 2007. 

 

MAKE A CONNECTION – PRZYŁĄCZ SIĘ!  
PIENIĄDZE NA DZIAŁANIA LOKALNE MŁODZIEŻY 

 
   Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 16 do 22 lat z terenu całej Polski. W ramach konkursu, o dotację w wysokości 
2 000 – 4 500 złotych, mogą starać się, co najmniej ośmioosobowe grupy młodych ludzi, działające na rzecz swojego środowiska 
lokalnego. 
   Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie projektu wraz z budżetem, przygotowanych według wzoru dostępnego na stronie 
internetowej www.makeaconnection.pl.  
   Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy grupy młodzieżowe (grupy nieformalne, samorządy szkolne, lokalne stowarzyszenia 
utworzone i kierowane przez młodzież itp.) 
   Termin nadsyłania projektów upływa 22 października 2007 roku (decyduje data stempla pocztowego). Dodatkowe  
informacje można uzyskać na stronie internetowej programu Make a Connection: www.makeaconnection.pl lub kontaktując się  
z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży: 
 
 

FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI zaprasza do udziału w konkursie  
,,Nasza Świetlica, Nasz Klub” 

   Celem konkursu jest poprawa warunków życia i edukacji mieszkańców wsi a przede wszystkim dostępu do informacji  
(Internetu) poprzez  wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych polegających na samodzielnym tworzeniu przez mieszkańców 
miejsc wspólnych spotkań i pożytecznego spędzania czasu, centrów skupiających ludzi światłych, dążących do dalszego rozwoju wsi - miejsc 
zwanych świetlicą/klubem, w których będzie zapewniony: Nagrodą w konkursie jest dotacja w wysokości od 5 000 do 20 000 
złotych przeznaczona na zmianę działalności istniejącej lub zorganizowanie nowej świetlicy/klubu oraz wsparcie jej/jego  
działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy. Termin nadsyłania wniosków 15 listopad 2007 r. Więcej informacji na  
stronie: www.witrynawiejska.org.pl. Więcej informacji nt. konkursów można uzyskać w Urzędzie Gminy pod nr (062) 78 145 35. 

http://www.rownacszanse.pl/
http://www.fww.org.pl/
http://www.witrynawiejska.org.pl/
http://www.witrynawiejska.org.pl/

