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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… 

 
 

DO MIESZKAŃCÓW GMINY 
 

   W miesiącach czerwcu i lipcu na terenie Gminy Łęka 
Opatowska odbędą się kontrole zgodności złożonych 
deklaracji podatku od nieruchomości ze stanem 
faktycznym.  
   Do momentu rozpoczęcia kontroli istnieje możliwość 
skorygowania wcześniej złożonych deklaracji. 
 

Wójt Gminy  
Witold Jankowski 

 

KONKURS WIEDZY O WIELKOPOLSCE 

   Uczennica Szkoły Podstawowej w Siemianicach 
Agnieszka Piszczałka z klasy V zdobyła tytuł laureata 
XII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Została ona 
przygotowana przez nauczycielkę tej szkoły p. Lucynę 
Majczyk. 29 maja br. w Sali Herbowej Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu p. Lucyna 
Majczyk otrzymała od Kuratora Oświaty i Wychowania 
w Poznaniu dyplom wyróżniający dla nauczycieli, 
których uczniowie zdobyli tytuł laureata XII Konkursu 
Wiedzy o Wielkopolsce, zaś 4 czerwca. podczas 
uroczystej gali w Gimnazjum nr 1 w Murowanej 
Goślinie Agnieszka  Piszczałka odebrała nagrodę  
i dyplom laureata za zajęcie III miejsca. 

Źródło: SP Siemianice 

 
ZGŁASZANIE AWARII OŚWIETLENIA LAMP 

ULICZNYCH 
 
   Aby umożliwić Państwu szybką i pewną metodę 
zgłaszania awarii oświetlenia w miejscowościach naszej 
gminy udostępniamy na stronie internetowej gminy 
formularz elektroniczny dzięki, któremu będziemy 
mogli od Państwa przyjąć takie zgłoszenia. Zachęcamy 
do korzystania z tej metody komunikacji z urzędem. 

 

FESTYN W SIEMIANICACH 

   Dnia 1 czerwca 2008 roku odbył się FESTYN 
przygotowany przez Radę Rodziców Szkoły 
Podstawowej w Siemianicach z udziałem pracowników 
i uczniów szkoły. Okazją do tego był Dzień Matki  
i Ojca oraz Dzień Dziecka. Imprezę rozpoczęły dzieci  
akademią szkolną dla rodziców. Po występach, na 
boisku policjanci z Komendy Powiatowej w Kępnie 
pokazali ćwiczenia z psem policyjnym oraz 
zainicjowany „napad na bank” z działaniem grupy 
antyterrorystycznej. Strażacy z Łęki Opatowskiej 
pokazali nowoczesny sprzęt pożarniczy, a także 
ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy. Oprócz 
pokazów było wiele atrakcji i zabaw m.in.: przejażdżka 
bryczką, jazda konno i na kucyku, turniej „mocnej 
ręki”, rzut miotłą, trzepanie jajek, rodzinne 
przeciąganie liny, mecze piłki nożnej – synowie na 
ojców, córki na matki. Odbył się też konkurs 
„karaoke”. Wszyscy mogli również skorzystać z dobrej 
kuchni – mięsko z grilla, ciasto, słodycze, lody, napoje. 
Wielką atrakcją była loteria fantowa, na której wyniki 
wszyscy z niecierpliwością czekali. Festyn zakończył się 
zabawą taneczną.  

Źródło: Joanna Tettling 

 
PRACOWNIA KOMPUTEROWA  

W TRZEBIENIU 
 
   Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzebieniu, 
w dniu 29 kwietnia 2008r otrzymała pełne wyposażenie 
pracowni komputerowej w ramach projektu ,,Pracownie 
komputerowe dla szkół” współfinansowanego przez 
Unię Europejską. 
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OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI TRZECIEGO MAJA POŁĄCZONE Z OBCHODAMI 
DNIA STRAŻAKA OPATÓW 2008 

  
  Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja w Opatowie zostały połączone ze świętem strażaków. Całość rozpoczęła 
się w Kościele p.w. Św. Floriana mszą świętą za ojczyznę i wszystkich strażaków z terenu Gminy Łęka Opatowska. Po mszy 
wszyscy udali się pod salę OSP w Opatowie gdzie dokonano uroczystego poświęcenia  bojowego samochodu gaśniczego GBA 
2,5/16, który to jednostka OSP z Opatowa otrzymała od PSP w Kępnie. Poświęcenia samochodu dokonał ksiądz Dziekan 
Dekanatu Trzcinickiego Florian Skubiszak. Całą część oficjalną prowadził Prezes OSP Opatów Pan Mariusz Szczepański. Podczas  
ceremonii poświęcenia samochodu głos zabrali: Wójt Gminy Łęka Opatowska Pan Witold Jankowski,  Prezes Powiatowy OSP Pan 
Eugeniusz Grzesiak, Prezes PSP w Kępnie Pan Wojciech Grabarek, Prezes Zarządu Gminnego OSP Pan Jerzy Flaczyk oraz Sołtys 
Wsi Opatów Grzegorz Adamski. Wszyscy zgodnie składali gratulacje jednostce OSP z Opatowa ponieważ  otrzymanie przez nią 
drugiego ciężkiego, strażackiego wozu bojowego z pewnością  wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy i nie tylko.  
To jeszcze jeden w gminie duży samochód  pożarniczy, który będzie służył ratowaniu mienia i  życia mieszkańców.  
  Po części oficjalnej w parku przy Sali OSP rozpoczął się festyn pod nazwą „Majówka ze strażakiem”. Organizatorami 
festynu byli: OSP w Opatowie i LZS „ Płomień” Opatów. W imprezie wzięło udział pięć drużyn  OSP z terenu gminy, które 
rywalizowały o puchar Prezesa OSP w Opatowie . Strażacy rywalizowali między sobą w różnych konkurencjach  sportowych  
i strażackich takich jak mecze piłki nożnej czy siatkówki. Poza rozgrywkami typowo sportowymi odbył się szereg bardzo ciekawych 
konkurencji z których najciekawszymi i najbardziej widowiskowymi były: spacer na skrzynkach po oranżadzie, slalom strażacki czy 
przeciąganie liny. Cała impreza zgromadziła w parku wielu widzów z których każdy mógł znaleźć coś co go mogło zainteresować. 
Podczas festynu czynne były bardzo obficie zaopatrzone przez organizatorów punkty gastronomiczne. 
  Na zakończenie festynu zgromadziły się wszystkie startujące drużyny, a także widzowie, którzy wytrwali do końca. 
Puchary i dyplomy dla uczestników wręczali organizatorzy  w osobach Prezesa LZS „Płomień” Opatów Pana Marcina Krawca, 
Prezesa OSP Opatów Pana Mariusza Szczepańskiego oraz Skarbnika LZS „Płomień” Opatów Pana Macieja Wierzby. 
  
  Ostatecznie drużyny uplasowały się w następującej kolejności: 1 miejsce drużyna OSP  Łęka Opatowska, 2 miejsce 
drużyna OSP Piaski, 3 miejsce drużyna OSP Biadaszki, 4 miejsce drużyna OSP Raków, 5 miejsce drużyna OSP Opatów. 
  Na zakończenie turnieju po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród organizatorzy zaprosili wszystkich do Sali OSP na 
zabawę taneczną z zespołem MAX DANCE.  
 

       
 

  

KONKURS KRASOMÓWCZY W SIEMIANICACH 
  
  29 kwietnia 2008r. w Szkole Podstawowej w Siemianicach odbył się II Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Krasomówczy 
pod hasłem:„ Opowiadamy baśnie i legendy z Wielkopolski”. Autorką konkursu i jego propagatorką jest nauczycielka tej szkoły 
Pani Lucyna Majczyk. Konkurs ma już swoją tradycję. Pierwsza edycja odbyła się w 2005r. Wówczas miał on zasięg gminny,  
a uczestnicy opowiadali baśnie Andersena. W 2006r. konkurs miał już zasięg powiatowy i  uczniowie prezentowali baśnie i legendy 
polskie. Konkurs organizowany jest przy współpracy SP w Siemianicach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie i towarzyszy 
mu tematycznie z nim związana wystawa. Tegoroczna edycja przebiegła pod hasłem: „Opowiadamy baśnie i legendy  
z Wielkopolski”. Głównym celem konkursu było zachęcenie uczniów do poznawania historii swojego regionu, a w związku z tym 
kształtowanie lokalnego patriotyzmu. Konkursowi towarzyszyła wystawa „ Wielkopolska mój region” przygotowana przez Panią 
Lucynę Majczyk, na której znalazły się informacje dotyczące historii regionu oraz jego stolicy Poznania, Szlaku Piastowskiego oraz 
atrakcji turystycznych oraz  liczny księgozbiór dotyczący prezentowanej na wystawie tematyki. W konkursie wzięli udział uczniowie 
z 12 szkół powiatu kępińskiego. Jury w składzie: Pani Iwona Malik, Pani Urszula Kostrzewa i Pan Wiesław Walas wyłoniło 
następujących zwycięzców: I miejsce - Patryk Pastusiak (SP Krążkowy),  II miejsce - Karolina Bryja (SP Laski), III miejsce - Rafał 
Cieślak  (SP Łęka Opatowska). Wyróżnienia: Michał Mirowski (SP Nowa Wieś Książęca), Tomasz Ptak (SP Olszowa), Maciej 
Tettling  (SP Siemianice). Zarówno laureaci konkursu, jak i pozostali uczestnicy oprócz dyplomów otrzymali piękne nagrody 
książkowe ufundowane przez  dyrektor biblioteki w Opatowie Panią Katarzynę Szczepańską oraz długopisy, odblaski, naklejki, 
notesy, ołówki, kredki, których sponsorem był Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej oraz Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. 
Również nauczyciele otrzymali drobne upominki w podziękowaniu za trud włożony w przygotowanie uczniów do konkursu. 
Dyrektor SP w Siemianicach Pani Izabela Parypa dziękując nauczycielom, uczniom, komisji wyraziła nadzieję, że w następnym roku 
szkolnym znowu  do Siemianic przybędą młodzi krasomówcy, by prezentować piękno polskiej mowy. 
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IV GMINNY PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
  

  W dniu 13.05.2008 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieniu odbył się IV Gminny Przegląd Małych Form 
Teatralnych Szkół Podstawowych. Organizatorami przeglądu byli: Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej oraz Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Trzebieniu.. Na początku głos zabrał Pan Mariusz Chocaj - Kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji Urzędu 
Gminy w Łęce Opatowskiej, który w imieniu Pana Wójta Gminy przywitał wszystkich uczestników  i  przedstawił program 
prezentacji teatralnych. W dalszej kolejności  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieniu – Urszula Wędzicha 
przedstawiła członków komisji konkursowej, powołanej przez organizatorów i życzyła wszystkim artystom powodzenia podczas 
występów. Komisja w składzie: Pani Beata Latuszek – nauczyciel języka polskiego i opiekun grupy teatralnej w Szkole Podstawowej  
w Słupi pod Kępnem, Pani Grażyna Grzesiak – Dyrektor Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie i Pan Wiesław Walas – 
Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie  miała za zadanie ocenić prezentacje teatralne uczestników IV Przeglądu 
Małych Form Teatralnych w Trzebieniu. W przeglądzie wzięli udział artyści ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy. 
Wszystkie występujące  szkoły zaprezentowały bajki i baśnie polskie przedstawione w formie sztuk teatralnych. Pewną nowością 
podczas tego przeglądu było przedstawienie bajki o czerwonym kapturku w wersji anglojęzycznej zaprezentowanej przez Szkołę 
Podstawową w Opatowie pod kierunkiem Pani Elwiry Tuz. Zgodnie z przyjętymi zasadami przeglądu najważniejszym celem 
założonym przez organizatorów było stworzenie możliwości do zaprezentowania się małych artystów i szkół podstawowych  
z terenu gminy. Wszystkie szkoły biorące udział w przeglądzie otrzymały dyplomy i statuetki za udział w przeglądzie. Dyplomy  
i nagrody razem z członkami komisji wręczali Wójt Gminy Pan Witold Jankowski oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Trzebieniu Pani Urszula Wędzicha. Z pośród ciekawych prezentacji jury wytypowało najlepszego aktora przeglądu 
którym został Maciej Gawlik ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieniu oraz najlepszą aktorkę którą została Iwona 
Jeziorna ze Szkoły Podstawowej w Siemianicach. Obie osoby otrzymały również pamiątkowe dyplomy i statuetki. Wyróżnienia za 
wspaniałą grę aktorską otrzymali: Marysia Jeziorna ze Szkoły Podstawowej w Opatowie, Maciej Tettling ze Szkoły Podstawowej  
w Siemianicach i Katarzyna Piszczałka ze Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej. Dodatkowo komisja postanowiła przyznać 
wyróżnienie specjalne dla sztuki pt. „12 miesięcy”  ze Szkoły Podstawowej w Trzebieniu  za wspaniałe pomysłowe stroje małych 
aktorów.  Na zakończenie Wójt Gminy Witold Jankowski podsumowując imprezę podkreślił wysoki poziom aktorski małych 
artystów, podziękował wszystkim za udział i zaangażowanie oraz zaprosił do udziału w przyszłym roku na V już jubileuszowym 
przeglądzie małych form teatralnych w Trzebieniu. 
 

       

 

GMINNY DZIEŃ MATKI W SIEMIANICACH 
  
  W dniu 24 maja 2008 r. odbył się gminny Dzień Matki zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Siemianicach 
oraz Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej. Impreza rozpoczęła się uroczystą mszą świętą w Kościele Parafialnym w Siemianicach. Po 
mszy wszyscy zaproszeni goście przeszli do Domu Katolickiego na dalsze obchody Dnia Matki. Podczas uroczystości  głoś zabrali 
Pani Maria Pieczara – doradca z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kępnie, Wójt Gminy Pan Witold Jankowski 
oraz Pani Krystyna Macioszczyk – Prezes Towarzystwa Krańców Ziemi Ojczystej „Genius Loci”. Wszyscy składali życzenia 
matkom z okazji ich święta. Pani Maria Hadryś – Przewodnicząca KGW w Opatowie, odczytała list z życzeniami  od 
Eurodeputowanego Pana Witolda Tomczaka, który przekazała na ręce Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Siemianicach. 
Bardzo miłym akcentem był fakt złożenia życzeń i wręczenia pięknej wiązanki kwiatów  przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich  
w Siemianicach  Księdzu Proboszczowi Markowi Olszewskiemu z okazji 15 rocznicy posługi kapłańskiej. Przy tej okazji wszyscy 
obecni zaśpiewali księdzu gromkie sto lat. Całą imprezę uświetniły wspaniałe  występy dzieci ze Szkoły Podstawowej  
w Siemianicach przygotowane pod kierunkiem Pań: Lucyny Majczyk, Joanny Tettling, Urszuli Lorenz i Pana Rafała Kaczmarzyka. 
Po występach dzieci i części oficjalnej Ksiądz Marek Olszewski zaprosił wszystkich do wspólnej modlitwy i życzył wszystkim 
smacznego. W dalszej części wszyscy goście razem z obecnym gminnym zespołem ludowym „Na Swojską Nutę”  w biesiadnej 
atmosferze bawili się śpiewając karaoke.   
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ŚWIETLICA W SIEMIANICACH 
   
  Ochotnicza Straż Pożarna w Siemianicach otrzymała dotację w wysokości 17 744 zł. od Fundacji Wspomagania Wsi  
w ramach programu „Nasza Świetlica, nasz klub”, mającego za zadanie wsparcie rozwoju społecznego i kulturalnego wsi. 
Pieniądze zostały przekazane na realizację projektu edukacyjnego pn. „ Nasz drugi dom” w zakresie utworzenia w Domu 
Parafialnym świetlicy jednoczącej mieszkańców wsi Siemianice zapobiegającej podziałom oraz izolacji środowisk popegeerowskich, 
zapewnienie dostępu do Internetu, pomocy w odrabianiu lekcji, prowadzeniu szkoleń z zakresu obsługi komputera a także 
poszukiwania pracy, zajęć i zebrań. 
  Dnia 05.05.2008 r. w Domu Katolickim w Siemianicach odbyło się uroczyste otwarcie nowo utworzonej świetlicy 
„Promyk”. W uroczystości udział wzięły władze gminy z Wójtem Gminy Panem Witoldem Jankowskim i Przewodniczącym Rady 
Gminy Zdzisławem Kłodnickim a także radni, Proboszcz Marek Olszewski, Pani dyrektor SP w Siemianicach Izabela Parypa, 
sponsorzy, członkowie OSP, KGW, Rada Sołecka i mieszkańcy Siemianic zaangażowani w tworzenie świetlicy. Podczas 
uroczystości głos zabrali: Pan Rafał Giel Prezes OSP w Siemianicach, Sołtys Siemianic Pani Elżbieta Skotnik i Wójt Gminy Pan 
Witold Jankowski. Po części oficjalnej odbyły się występy artystyczne dzieci ze szkoły Podstawowej w Siemianicach. Po występach 
nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i wszyscy zgromadzeni goście udali się na zwiedzanie świetlicy. Całość zakończyła się 
poczęstunkiem przygotowanym przez KGW w Siemianicach.  
 

     
 
 

 

ZŁOTE GODY 
 
  Dnia 09 kwietnia 2008r. o godz. 11.00 w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Łęce Opatowskiej odbyła się uroczystość 
wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. W 2007r. rocznice 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego z terenu gminy 
Łęka Opatowska obchodziły 4 pary, tj. Państwo: Waleria i Stefan Dudkowie z Marianki Siemieńskiej, Gertruda i Józef Gielowie  
z Trzebienia, Teresa i Mieczysław Poprawowie z Rakowa, Krystyna i Florian Tomalikowie z Kuźnicy Słupskiej. 
  Aktu dekoracji medalami dokonał Wójt Gminy Pan Witold Jankowski przy udziale Przewodniczącego Rady Gminy Pana 
Zdzisława Kłodnickiego i życzył szanownym Jubilatom wszystkiego co najlepsze, zdrowia, szczęścia, samych pogodnych dni na 
dalszej drodze życia. Na uroczystość zaproszeni zostali także Państwo Pelagia i Bolesław Nawrotowie z Siemianic, którzy 
obchodzili 60 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego, którzy na ślubnym kobiercu stanęli w 1947 roku. Były pamiątkowe listy 
gratulacyjne, kwiaty, życzenia, prezenty oraz tradycyjna lampka szampana. Tak jak przed laty, rozległy się też dźwięki "Marsza 
Mendelssohna". Jeden z odznaczonych jubilatów, Pan Mieczysław Poprawa na tę uroczystość napisał piękny wiersz, który został  
w trakcie uroczystości odczytany: 
 
Wiersz Mieczysława Poprawy  
Żono Ty moja wspaniała 
Choć uroda uciekła i głowa posiwiała  
To miłość nam wierna jeszcze pozostała  
Gdy leżę przy Tobie i słyszę serca Twego pukanie  
To się cieszę, że żyjesz Ty moje kochanie. 
Nieubłaganie szybko biegnie ten świat  
Gdy sezon minie to więdnie nawet najwspanialszy kwiat  
Tyś gromadkę dzieci wspaniałych mi wychowała  
Bo Tyś zawsze była miła, troskliwa i wspaniała. 
Już żeśmy sie zestarzeli i żywot dobiega końca  
Nigdy jednak nie wiemy, kiedy nie ujrzymy już gwiazd księżyca i słońca. 
Choć nie raz było trudno i pot oczy nam zalewał 
To jednak po nocy przespanej zaświeciło słońce i skowronek śpiewał. 
Choć nie raz szliśmy przez życie pod wiatr 
To jednak wspólnie wytrwaliśmy przez pięćdziesiąt lat. 
Dziękuję Ci wójcie, ze zorganizowałeś tak miłe spotkanie. 
Dziękuję Wam wszyscy urzędnicy Panowie i Panie. 
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ĆWICZENIA STRAŻACKIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIEMIANICACH 
 

  Dnia 27 maja 2008 roku z inicjatywy Komendanta Gminnego OSPRP Pana Henryka Rogalewskiego przeprowadzona 
została ewakuacja Szkoły Podstawowej w Siemianicach połączona z ćwiczeniami strażackimi na tym obiekcie. W ćwiczeniach 
wzięły udział następujące jednostki OSP: Łęka Opatowska, Opatów OSP Piaski i OSP Siemianice. Oprócz wyżej wymienionych 
jednostek na ćwiczenia przybył także z PSP w Kępnie samochód SH21 czyli specjalny samochód hydrauliczny o wysięgu 21m. 
Przed przybyciem na miejsce jednostek OSP, w szkole został ogłoszony alarm po którym odbyła się ewakuacja uczniów i grona 
pedagogicznego na czele z Panią dyrektor Izabelą Parypą, na wcześniej uzgodniony plac alarmowy. Po ewakuacji sprawdzona 
została obecność poszczególnych klas. Na ilość dzieci obecnych w szkole zgodnie z listą obecności wszyscy uczniowie znaleźli się 
na placu. Podczas trwania ewakuacji szkoła została odłączona od źródła zasilania w energię elektryczną. 
  Po przyjeździe pierwszej jednostki z OSP Łęka Opatowska dowódca otrzymał wiadomość od Pani Dyrektor, że wszystkie 
dzieci przebywają na placu. Zadaniem dla sekcji było podanie środków gaśniczych oraz dodatkowe sprawdzenie czy  
w pomieszczeniach klasowych i socjalnych nie znajdują się osoby postronne. Zadania te zostały spełnione. 
  Po zakończeniu ćwiczeń atrakcją dla dzieci był wjazd na wysięgniku samochodu z PSP w Kępnie oraz pokaz walorów  
taktycznych samochodu STAR-MAN z jednostki OSP w Łęce Opatowskiej. Na zakończenie ćwiczeń odbyła się prelekcja  
z ratownictwa medycznego przeprowadzona przez strażaków z Łęki Opatowskiej i skierowana do uczniów szkoły. 
 

     

 

 

SPOTKANIE WÓJTA GMINY ZE SPORTOWCAMI 
 

  W dniu 30 maja 2008 r. w Sali  Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej odbyło się uroczyste spotkanie Wójta Gminy Pana 
Witolda Jankowskiego ze sportowcami ze szkół podstawowych w Opatowie i Łęce Opatowskiej oraz ich rodzicami. Uczniowie ci 
reprezentowali gminę w Finale Wielkopolski w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych. W spotkaniu wzięli udział: 
Wójt Gminy Pan Witold Jankowski, Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowie Pani Maria Haziak, Dyrektor Zespołu Szkół w Łęce 
Opatowskiej Pani Anna Bajor , nauczyciele wychowania fizycznego: Pan Zbigniew Szczepaniak i Pan Adam Kopis oraz uczniowie  
i ich rodzice. Na początku wszystkich zgromadzonych przywitał Gminny Koordynator sportu szkolnego Pan Adam Kopis, który 
podkreślił wysoki wynik sportowców z Łęki i Opatowa, a także pogratulował serdecznie hokeistom wspaniałej postawy sportowej. 
Fakt zdobycia V miejsca w Wielkopolsce przez dziewczęta z Opatowa i tak samo chłopców z Łęki Opatowskiej w to wielka chluba 
a zarazem promocja dla szkoły i gminy. 

  Po przywitaniu głos zabrał Wójt Gminy Pan Witold Jankowski, który dziękując zawodnikom za wspaniałą postawę 
sportową godne reprezentowanie gminy na arenie województwa  wręczył rodzicom zawodników listy gratulacyjne. Po wszystkich 
wystąpieniach przyszedł czas na luźne rozmowy przy kawie i ciastkach. Na zakończenie spotkania wszyscy obecni na nim goście 
pozowali do wspólnego pamiątkowego zdjęcia. 
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 „PRZYJAZNA SZKOŁA„ W ŁĘCE OPATOWSKIEJ 

 

  Od 1 września 2007 roku do 30 kwietnia 2008 roku  w Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej realizowany był 
ogólnopolski projekt „Przyjazna Szkoła” współfinansowany ze środków MEN oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Do Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom wpłynęło 2300 wniosków ze szkół całego kraju, 
z których zostało wybranych 315 najlepszych zgłoszeń. Szkoła w Łęce Opatowskiej była jedyną w powiecie kępińskim realizującą 
ten projekt. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci oraz przybliżenie szkoły społeczeństwu, jako miejsca 
integracji społecznej, wykorzystując w  tym celu zajęcia pozalekcyjne z dziećmi. Na potrzeby projektu została utworzona  
i udostępniona platforma elektronicznej wymiany informacji. Za pomocą platformy szkoła  mogła: tworzyć mapę aktywności 
organizacji z jej otoczenia, wymieniać się informacjami z innymi szkołami, pozyskiwać informacje o źródłach finansowania, 
przeglądać bazę dobrych praktyk i przenosić ją na własny grunt, umieszczać prace dokumentujące projekt, dostępne dla całego 
świata, korzystać ze wsparcia eksperckiego przy wdrażaniu projektu rozwojowego. Platforma zapewniła również efektywniejszą 
koordynację projektu oraz ułatwiła bieżące monitorowanie. Koordynatorami projektu w szkole były Mirosława Trzeciak  
i Agnieszka Kaźmierczak. Pierwszym z działań było utworzenie kółka tanecznego, działającego przez cały okres trwania projektu. 
Zajęcia odbywały się po dwie godziny tygodniowo. Brało w nich udział 30 dziewcząt, które ćwiczyły taniec towarzyski  
i dyskotekowy. Zgodnie z zainteresowaniami koła tanecznego, zorganizowano wyjazd na Ogólnopolski Turniej Tańca Klas „A”  
i „B” w Brzegu Dolnym. Dziewczęta miały możliwość podziwiania najlepszych polskich tancerzy. Kolejnym z działań był udział 
uczniów w udostępnionych  na platformie projektu kursach e-learningowych dotyczących społeczeństwa obywatelskiego. Nasi 
uczniowie po raz  pierwszy mieli możliwość korzystania z tej nowatorskiej formy uczenia się. Również wszyscy nauczyciele mogli 
skorzystać z udostępnionych kursów w wersji dla dorosłych. Jednym z założeń projektu było wyszukanie i poznanie organizacji 
pozarządowych działających na terenie powiatu. W tym celu utworzono mapę aktywności tych organizacji. W styczniu uczniowie 
gościli w Towarzystwie Miłośników Ziemi Kępińskiej. Informacje na temat działalności towarzystwa oraz historii regionu 
przedstawił prezes stowarzyszenia pan Henryk Tyszkiewicz. Obowiązkiem szkoły było także przygotowanie projektu z dowolnego 
obszaru w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i innymi   partnerami oraz złożenie wniosku o jego dofinansowanie lub 
pozyskanie sponsora. Złożono wniosek do fundacji „Bank Dziecięcych Uśmiechów” działającej przy Banku WBK o sfinansowanie 
jednodniowej wycieczki dla 25 uczniów na łączną kwotę 2000 PLN. Wnioskowaną kwotę otrzymano. Uczniowie odebrali 
symboliczny czek z rąk przedstawiciela fundacji pani Izabelli Krzywosądzkiej-Pajdak oraz dyrektora BZ WBK Oddział w Kępnie 
pana Sławomira Witaka. Wszystkie działania związane z realizacją projektu były dokumentowane w postaci filmów. W tym celu 
szkoła otrzymała kamerę, dzięki której uczniowie mieli możliwość nagrywania i montowania  filmów według własnych pomysłów.         
Od Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła” na realizację  projektu szkoła otrzymała: 2000zł (wycieczki, stroje do tańca, zdjęcia, album, 
płyty z muzyką, materiały biurowe), kamerę cyfrową (ok.1000 zł), książki i publikacje o tematyce filmowej (1160zł), 
oprogramowanie niezbędne do korzystania z platformy elektronicznej (214 zł) 

  Dodatkowo szkoła otrzymała: dostęp do platformy elektronicznej  i e-learningowej (ok. 2000zł), doradztwo grantowe 
(8000zł) każdy odbyty kurs e-learningowy (ok. 200zł, czyli min.14000zł na szkołę). W tym projekcie nie chodziło o rozdawanie 
pieniędzy, tylko o przekazywanie wiedzy i narzędzi, dzięki którym szkoły i społeczności lokalne będą mogły zdobywać fundusze – 
zarówno w trakcie, jak i po skończeniu projektu. Dzięki szkoleniom, wsparciu specjalistów oraz Koordynatorów Regionalnych, 
poznano możliwości i źródła zewnętrznego finansowania naszych pomysłów. Wszystkie informacje o Stowarzyszeniu „Przyjazna 
Szkoła” i projekcie można znaleźć na stronie www.przyjaznaszkola.pl 

Źródło: Mirosława Trzeciak,  Agnieszka Kaźmierczak  

 

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁĘKA OPATOWSKA 

  W związku wprowadzeniem od miesiąca LIPCA 2008r. przez Urząd Gminy Łęka Opatowska zmiany sposobu 
gromadzenia nieczystości komunalnych stałych, pragnę przedstawić szczegóły w powyższej sprawie: 

1. Każdy mieszkaniec mający podpisaną umowę na odbiór nieczystości komunalnych stałych z Gminą Łęka Opatowska otrzyma do 
podpisania aneks do w/w umowy informujący o zmianie sposobu gromadzenia odpadów i opłacie za wywóz . 

2. Do końca miesiąca czerwca zamiast czarnych worków na odpady komunalne niesegregowane każdy mieszkaniec otrzyma 
pojemnik o pojemności: a) pojemnik 120l - na  posesje którą zamieszkuje do 3 osób, b) pojemnik 240l - na  posesje którą 
zamieszkuje 4 i więcej osób. 

3. Odbiór pojemników odbywać się będzie raz w miesiącu. 

4. Kwota wywozu pojemników będzie wynosić: a) pojemnik 120l – około 13,00 zł brutto/ryczałtowo za miesiąc, b) pojemnik 240l 
– około 19,00 zł brutto/ryczałtowo za miesiąc. NIEZALEŻNIE OD WYPEŁNIENIA POJEMNIKA. 

5. W przypadku wystawienia oprócz pojemnika (w danym miesiącu) worka lub worków z odpadami komunalnymi o pojemności 
zbliżonej do pojemności pojemnika 120l., Urząd Gminy po otrzymaniu informacji od firmy wywożącej doliczy w następnym 
okresie rozliczeniowym kwotę wywozu taką jak za wywóz pojemnika lub pojemników 120l.    

6. Segregacja odpadów (szkło, plastyk, itp.) odbywać się będzie poprzez usytuowanie kontenerów w poszczególnych 
miejscowościach, co dodatkowo spowoduje zmniejszenie ilości odpadów gromadzonych w pojemnikach na własnej posesji.  

Informacja gdzie będą usytuowane kontenery zostanie podana na tablicach ogłoszeń w miejscowościach na terenie gminy. 

http://www.przyjaznaszkola.pl/


 www.leka-opatowska.pl STR. 7 

 

 

BIULETYN GMINNY NR 12/2008 

 

Informacja dla mieszkańców Gminy Łęka Opatowska  
o segregacji odpadów 

 
Co należy wrzucać a czego nie do kontenerów przeznaczonych na odpady segregowane. 

 

 
Do pojemników na PLASTYK wrzucaj - tworzywa 
plastikowe: 

 plastikowe butelki po płynach (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 PLASTYK 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 wrzucać: 

 torebek plastikowych,  

 kartonów po mleku, sokach, 

 opakowań po mrożonkach i papierosach, 

 kalki, folii, 

 papieru tłustego i zabrudzonego, 

 innych odpadów. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska, Referat Budownictwa 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pok. 108 i 109 lub pod nr telefonu (062)78 14 531 lub32. 

 

/-/ Witold Jankowski 

Wójt Gminy Łęka Opatowska 
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INFORMACJA Z PRZEBIEGU XX SESJI RADY GMINY 

 

  W dniu  23 kwietnia 2008 r. odbyła się XX  sesja  Rady Gminy Łęka Opatowska. Sesja była poświecona rozpatrzeniu 
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska za 2007 rok oraz udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Łęka 
Opatowska za 2007 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawił Wójt Gminy Pan Witold Jankowski. 
  Po dyskusji i wysłuchaniu opinii: - komisji stałych Rady,  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, komisji rewizyjnej 
Rady Gminy Łęka Opatowska poddany został wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 rok. 
  Za wnioskiem o udzielenie absolutorium na 13 radnych obecnych na sesji „za” głosowało 13 radnych. 

W dalszej części obrad radni podjęli uchwałę: nr XX/95/08 w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęka Opatowska. 
Interpelacje złożył radny pan Zimoch Piotr w sprawie naprawy dróg w Piaskach oraz radny Pan Flaczyk Jerzy w sprawie 

wprowadzenia nazw ulic w pozostałych wsiach sołeckich. 
 

 

 

UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE DNIA  28.05.2008 R. 

 

Uchwała Nr XXI/96/08 
W sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości zabudowanej na rzecz OSP w 
Biadaszkach, 

Uchwała Nr XXI/97/08 
W sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości zabudowanej na rzecz OSP w 
Trzebieniu, 

Uchwała Nr XXI/98/08 

 

W sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości zabudowanej na rzecz OSP w 
Opatowie, 

Uchwała Nr XXI/99/08 
W sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości zabudowanej na rzecz OSP w 
Trzebieniu, 

Uchwała Nr XXI/100/08 
W sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Łęce Opatowskiej oznaczonej nr 
555/3 na rzecz Gminy Łęka Opatowska z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi 
gminnej, 

Uchwała Nr XXI/101/08 
W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu 
w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników 
zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej, 

Uchwała Nr XXI/102/08 W sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 r. 

Uchwała Nr XXI/103/08 W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łęka Opatowska. 

 
 
W dalszej części obrad  radni wysłuchali: 
 

1. Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Programu  
Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych za 2007 rok.  

2. Informacji  o bezpieczeństwie  i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy przegotowaną przez Komendę Powiatową 
Policji w Kępnie oraz   Komendanta Gminnego ZOSP RP.          

3. Informacji o zdrowiu i stomatologii , którą przygotowali i przedstawili lekarze rodzinni i stomatolog. 

 

ZAPROSZENIE NA XXII SESJĘ RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA 

   Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXII Sesji Rady Gminy Łęka Opatowska, która odbędzie się dnia  
25.06.2008 roku (środa) o godzinie 12.00 w sali Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej. 
 

Przewodniczący Rady 
Zdzisław Kłodnicki 


