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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… 

 

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY O PRZEPROWADZONYCH  

OD 1 STYCZNIA 2009 R. ZAPYTANIACH OFERTOWYCH DOTYCZĄCYCH DOKONYWANIA 

ZAKUPÓW, USŁUG LUB ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE 

PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 14000 EURO  

ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY. 

 
Zapytanie ofertowe nr 1 wyłaniające najtańszego wykonawcę na usługi geodezyjne.  
Wyłoniony w drodze zapytania wykonawca: Usługi geodezyjne Jarosław Makowski, ul. H. Sienkiewicza 2, Opatów,  
63-645 Łęka Opatowska 
 
Zapytanie ofertowe nr 2 wyłaniające najtańszego wykonawcę na opracowywanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji  
inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy dla obszaru Gminy Łęka Opatowska wynikających z ustawy  
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
Wyłoniony w drodze zapytania wykonawca: UNIGLOB Piotr Urlich ul. Żeromskiego 14, 98-100 Łask 
 
Zapytanie ofertowe nr 3 wyłaniające najtańszego wykonawcę na „Dostawę artykułów biurowych i papierniczych na rok 2009” 
Wyłoniony w drodze zapytania wykonawca: 7seven Agencja Jarosław Skiba, ul. Wrocławska 5, 63- 600 Kępno 
 
Zapytanie ofertowe nr 4 wyłaniające najtańszego wykonawcę na „Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych  
w Gminie Łęka Opatowska” 
Wyłoniony w drodze zapytania wykonawca: Zakład Usługowo-Handlowy „REM-Kępno”, ul. Brukowa 4, 63-645  
Łęka Opatowska 
 
Zapytanie ofertowe nr 5 wyłaniające najtańszego wykonawcę na ”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy 
kanalizacji deszczowej dróg osiedlowych w miejscowości Opatów wraz z przebudową ulicy Mickiewicza” 
Wyłonieni w drodze zapytania wykonawcy: 
Wykonawca nr 1: Projekty -Usługi-Instalacji Sanitarnych i Grzewczych, Sławomir Rabiega, Laski, ul. Mostowa 25,  
63-620 Trzcinica 
Wykonawca nr 2: Usługi w zakresie budownictwa drogowego, Andrzej Pilarek, ul. Wiosny Ludów 46, 63-600 Kępno,  
 

  
WYKAZ  INWESTYCJI  NA 2009 R. 

 Budowa drogi dojazdowej do pól - Trzebień 

 Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej 

 Dofinansowanie remontu drogi  powiatowej w Łęce Opatowskiej 

 Zakup i objęcie akcji w oświetleniu ulicznym na założenie nowych lamp 

 Przebudowa ul. Mickiewicza w Opatowie wraz z chodnikiem 

 Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Akacjowej w  Łęce Opatowskiej 
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PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ  W GMINIE ŁĘKA OPATOWSKA 

 
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój  
i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,  
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej zamierza od kwietnia 2009 roku przystąpić do realizacji  

projektu „Program aktywności społecznej w Gminie Łęka Opatowska”.  

 

 Przystąpienie do realizacji  projektu daje szansę ludziom bezrobotnym na powtórną adaptację na rynku pracy. GOPS przy 

współpracy z firmą szkoleniową zorganizuje cykl szkoleń i warsztatów mających na celu nabycie oraz aktualizację niezbędnych na 

rynku pracy kompetencji zawodowych. Z uwagi na występujące w lokalnym społeczeństwie zapotrzebowanie na pomoc w postaci 

usług opiekuńczych, przewidziane warsztaty i szkolenia będą przygotowywały do podjęcia pracy w zawodzie opiekunki  

środowiskowej.   

Szkolenia i warsztaty będą podejmować między innymi takie tematy jak: 

anatomia i fizjologia, elementy medycyny, przepisy BHP, wiadomości o dietach i lekach oraz wiele innych, które stanowią  

niezbędną podstawę w pracy opiekunki. Ponadto osoby biorące udział w projekcie, będą miały zapewniony kontakt  

z psychologiem, pracownikiem socjalnym oraz z doradcą zawodowym, którzy zadbają o kompleksowe wsparcie dla każdego  

z uczestników. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma nadzieję, że udział w projekcie będzie szansą dla osób bezrobotnych  

i nieaktywnych zawodowo na zdobycie nowych umiejętności praktycznych oraz predyspozycji co w konsekwencji zaowocuje  

podjęciem aktywności zawodowej.  

 
 

  W dniu 6 marca 2009r. o godzinie 19.00 w sali urzędu gminy, odbędzie się spotkanie, na które  

zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy na rzecz nowej organizacji pozarządowej: 

 

STOWARZYSZENIE  MŁODZI  DLA  SIEBIE 
Z  GMINY  ŁĘKA  OPATOWSKA 

 
  Jeśli zależy Tobie na uaktywnieniu społeczności młodych ludzi z terenu naszej gminy, to 

zapraszam do działania.  

  Mile widziane są osoby pełnoletnie, a także młodzi od 14 do 18 roku życia.  

 

W imieniu grupy młodych ludzi zapraszam: 
Anna Jankowska 
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SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY ! 

 
  Jak powszechnie wiadomo azbest jest zaliczany do najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi, a jego włókna wdychane  
z powietrzem do płuc stanowią ryzyko poważnych chorób układu oddechowego. Produkcja, import i stosowanie wyrobów  
zawierających azbest są w Polsce zakazane od września 1998 roku.  
 
  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie 
wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,  
w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1876).Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc,  
w których był lub jest wykorzystywany azbest dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, sporządzoną 
informację przedkłada odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Gmina zobligowana jest  do realizacji   
„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” . 
 
  W związku z małym zainteresowaniem społeczeństwa  oraz troską  o zdrowie i chęcią pomocy lokalnej 
społeczności od dnia 01 marca 2009r. inwentaryzację przeprowadzą pracownicy Urzędu Gminy Łęka Opatowska. Proszę 
o udostępnienie nieruchomości w celu zebrania informacji o wyrobach zawierających azbest znajdujących się na Państwa posesjach. 
 
  Ankieta oraz zawarte w niej informacje posłużą do zaktualizowania Gminnej bazy azbestowej. Baza ta jest tworzona  
w związku z rządowym programem, którego głównym celem jest usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających 
azbest. Realizacja programu zakłada całkowite usunięcie wyrobów z azbestem do 2032 roku.  
 
  Sporządzony na podstawie Państwa informacji wykaz dotyczący ilości i stanu technicznego materiałów zawierających 
azbest będzie podstawą do stworzenia funduszu mającego na celu pomoc mieszkańcom w usunięciu  bądź zastąpieniu  
(głównie zmiana pokryć dachowych z eternitu) niebezpiecznych dla zdrowia czynników jakim są materiały zawierające azbest. 
 
  Mieszkańcy Gminy Łęka Opatowska, których wymieniony przepis dotyczy, również osobiście mogą pobrać oraz złożyć 
formularz informacji oraz zapoznać się z wykazem firm prowadzącym działalność w zakresie utylizacji azbestu  w Urzędzie Gminy 
w Łęce Opatowskiej pok. 108-109 w godz. 800 – 1400. Wykaz firm oraz ankieta dostępna jest również na stronie internetowej 
Urzędu Gminy:  http://www.leka-opatowska.pl.  
  

/-/  Witold Jankowski 
                                      Wójt Gminy 

 

 
 

Informacja dotycząca zużytych baterii. 
 

Wójt Gminy Łęka Opatowska przypomina, iż w szkołach oraz  

w budynku Urzędu Gminy zostały umieszczone pojemniki w kolorze żółtym  

przeznaczone na zużyte baterie.  

Każdy z mieszkańców ma możliwość wrzucenia do ww.  pojemnika zużytych baterii wykorzystywanych do sprzętu elektronicznego. 

 

PAMIĘTAJ!!! 
 

JEDNA WYRZUCONA BATERIA GUZIKOWA JEST W STANIE SKAZIĆ 1m3 GLEBY  

I ZATRUĆ OKOŁO 400 LITRÓW WODY. 

 

 
WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 

 
Przypominamy, iż akcja zbierania odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy odbędzie się 14 marca 2009 roku (sobota). 

 

/-/ Witold Jankowski 

Wójt Gminy Łęka Opatowska 

http://www.leka-opatowska.pl/
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UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE 22.12.2008 r. 

 

Uchwała Nr  XXVII / 129 / 08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 r. 

Uchwała Nr XXVII / 130 / 08 zmiany budżetu Gminy na 2008 r. 

Uchwała Nr XXVII / 131 / 08 
zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

Uchwała Nr XXVII / 132 / 08 
w sprawie  wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych działki 
nr 153/2 obręb geodezyjny Biadaszki 

Uchwała Nr XXVII / 133 / 08 w sprawie przekazania w użyczenie lokalu na rzecz OSP  w Łęce Opatowskiej 

 
 
 

UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE 30.12. 2008 r. 

 

Uchwała Nr XXVIII / 134 / 08 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 r. 

Uchwała Nr XXVIII / 135 / 08 
w sprawie rozwiązania doraźnej Komisji Rady Gminy Łęka Opatowska – Komisji Promocji i 
Rozwoju Gminy, 

Uchwała Nr XXVIII / 136 / 08 
w sprawie określenie  górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów  
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  
i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Łęka Opatowska 

Uchwała Nr XXVIII / 137 / 08 
w sprawie Gminnego Programu i Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
na 2009 rok 

Uchwała Nr XXVIII / 138 /08 
w sprawie przyjęcia zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli  
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, zespołach szkół i gimnazjum prowadzonych przez 
gminę Łęka Opatowska 

Uchwała Nr XXVIII / 139 / 08 
w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości 
dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na 
terenie Gminy Łęka Opatowska 

 
 
 

UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE 28.01. 2009 r. 

 

Uchwała Nr XXIX/143/09 
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Łęka Opatowska. Radna Gminy Łęka 
Opatowska Pani Anna Woźnica złożyła pisemne oświadczenie o rezygnacji z mandatu Radnej 
Gminy z dniem 01 stycznia 2009 r. 

Uchwała Nr XXIX/140/09 
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Członkiem komisji rewizyjnej 
w miejsce pani Anny Woźnicy został pan Marian Pacyna 

Uchwała Nr XXIX/141/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok 

Uchwała Nr XXIX/142/08 w sprawie oferty kandydata na członka Powiatowej Izby Zatrudnienia w Kępnie 
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XX KONKURS RECYTATORSKI IM. MARII Z FREDRÓW SZEMBEKOWEJ 

 
  W dniach od 16 – 18 grudnia 2008 r. w Sali widowiskowej Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej odbył się XX  Konkurs 
Recytatorski im. Marii z Fredrów Szembekowej. Dzieci i młodzież występowała  w następujących kategoriach wiekowych:  
16 grudnia –szkoły podstawowe, 17 grudnia – szkoły gimnazjalne i 18 grudnia – szkoły ponadgimnazjalne.  
 

Wyniki konkursu i składy komisji konkursowych w poszczególnych dniach. 
 

16.12.2008 r – SZKOŁY PODSTAWOWE 
 
I nagroda – Milena Szymała – SP Trzcinica 
II nagroda – Marta Markiewicz -  SP w Siemianicach 
III nagroda – Marta Jędrysiak SP w Bolesławcu 
Wyróżnienie – Karolina Bryja – SP w Laskach 
Wyróżnienie -  Patryk Pastusiak – SP Krążkowy 
 
Skład komisji konkursowej: 
Jadwiga Kłodnicka, Katarzyna Sobonia - Okoń, Wiesław Walas 
 
17.12.2008 r – SZKOŁY GIMNAZJALNE 
 
I nagroda – Sebastian Kluczyński, Gimnazjum w Mroczeń 
II nagroda – Karolina Chyła, Gimnazjum w Byczynie 
III nagroda – Róża Mączka, Gimnazjum w Bolesławcu 
Wyróżnienie – Rafał Cieślak, Gimnazjum w Opatowie 
Wyróżnienie – Agnieszka Paś – Gimnazjum w Trzcinicy 
 
Skład komisji konkursowej: 
Jadwiga Kłodnicka, Wiesław Walas, Marcin Jeziorny 
 
18.12.2008 r.SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 
 
I nagroda – Kajetan Hadzik – LO Nr 1 w Kępnie 
II nagroda – Justyna Rybczyńska -  ZSP  w Słupi p. Kępnem 
III nagroda – Kornelia Kulik -  Dom Kultury w Byczynie 
Wyróżnienie – Katarzyna Lehman – ZSP Nr2 w Kępnie 
Wyróżnienie – Karolina Piasta - ZSP  Nr 1 w Kępnie 
 
Skład komisji konkursowej: 
Jadwiga Kłodnicka, Wiesław Walas, Marcin Jeziorny 
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Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek 

w Siemianicach  
 
  W dniu 9 stycznia 2009 r. na terenie Gminy Łęka Opatowska miało miejsce wielkie wydarzenie kulturalne,  
tj. Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek, który odbył się w Kościele Parafialnym w Siemianicach. Najpiękniejsze polskie kolędy 
i pastorałki śpiewane były przez dzieci i młodzież z Gminy Łęka Opatowska. Całe przedsięwzięcie zostało zainicjowane przez 
Referat Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej. O godz. 18.00 wszystkich zebranych w Kościele  
Parafialnym w Siemianicach przywitał Kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji Mariusz Chocaj dziękując wszystkim  
obecnym za przybycie i uczestnictwo w imprezie  oraz zaprosił do wysłuchania koncertu. Kolędy i pastorałki wykonywali  
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy oraz scholi młodzieżowej przy Kościele Parafialnym w Łęce  
Opatowskiej. Podziękowania należą się nauczycielom muzyki, którzy włożyli wiele pracy w przygotowanie uczniów: Grażynie  
Kluczyńskiej ze Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej, Przemysławowi Durlejowi z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej  
w Opatowie, Rafałowi Kaczmarzykowi ze Szkoły Podstawowej w Siemianicach i Mariuszowi Chocajowi ze Szkoły Podstawowej  
w Trzebieniu. Podczas całego wydarzenia ważną rolę odegrał narrator -  Agata Rybak – nauczyciel katechezy w Gimnazjum im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie, uatrakcyjniając występy wokalne nastrojowym słowem, które utrzymywało 
wszystkich zgromadzonych na koncercie gości w świątecznym nastroju. Finałem całego koncertu było  
wykonanie utworu zatytułowanego „Przekażmy sobie znak pokoju” w którym zaśpiewali wspólnie wszyscy uczestnicy  wraz ze 
zgromadzonymi widzami, trzymając się za ręce kołysali się w rytmie muzyki. Cały występ zakończyły owacyjne oklaski  
zgromadzonych widzów, po czym cały chór jeszcze raz na bis wykonał  refren pieśni „ Przekażmy sobie znak pokoju”.  
Na zakończenie koncertu głos zabrał Wójt Gminy Witold Jankowski, który bardzo serdecznie podziękował dzieciom i młodzieży 
za wspaniały występ, nauczycielom za przygotowanie uczniów i wszystkim zgromadzonym za przybycie. Podkreślił potrzebę  
organizacji tego rodzaju przedsięwzięć gdzie dzieci i młodzież mają możliwość integracji a tym samym zaprezentowania swoich 
umiejętności artystycznych. Na koniec Ksiądz Proboszcz Marek Olszewski podziękował wszystkim za organizację i przygotowanie 
takiego przedsięwzięcia, pogratulował młodym artystom wspaniałego występu i pożegnał wszystkich obecnych. Organizatorzy 
pragną szczególnie podziękować Rafałowi Kaczmarzykowi – nauczycielowi muzyki w Szkole Podstawowej w Siemianicach  
za zaangażowanie w przygotowanie imprezy, a także podkreślić profesjonalizm Firmy Redox Józefa Poźniaka, która uświetniła całe 
wydarzenie wysokiej klasy sprzętem oświetleniowym i nagłośnieniem. 
 

     
 
 
 

 

 
Wszystkich sympatyków tenisa stołowego zapraszamy na 

 
VIII TURNIEJ SOŁECTW W TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR 

PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA 

Turniej rozegrany zostanie 7 marca (sobota) 2009 r. w Sali OSP w Biadaszkach. 

 

Rozpoczęcie turnieju o godz. 10.00 
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III SPOTKANIE NOWOROCZNE 

 
 

  Dnia 03.02.2009 roku w Restauracji „Piaski” odbyło się noworoczne spotkanie Wójta Gminy Łęka Opatowska Pana 

Witolda Jankowskiego z mieszkańcami gminy. Na spotkanie zaproszeni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu 

gminy m.in. przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, OSP, Rad Rodziców, Rad Parafialnych, LZS-ów, stowarzyszeń z terenu 

gminy a także radni gminy, sołtysi, księża, dyrektorzy szkół, gminny Chór „Na Swojską Nutę” oraz przedsiębiorcy z terenu gminy. 

Na początku spotkania Wójt Gminy Pan Witold Jankowski przedstawił prezentację multimedialną obrazującą wydarzenia 

minionego 2008 roku. Obejmowała ona m.in. inwestycje przeprowadzane na terenie gminy takie jak: budowa kanalizacji, sali 

gimnastycznej, dróg, remizy oraz projekty związane z remontami gminnych obiektów. W prezentacji można było zobaczyć również 

liczne wydarzenia kulturalne i sportowe minionego roku takie jak  turnieje tańca, tenisa stołowego, plażowej piłki siatkowej, turnieje 

gier i zabaw dla dzieci . W wystąpieniu zobrazowane zostały również święta narodowe: Święto Narodowe Trzeciego Maja, czy 

Narodowe Święto Niepodległości a także Jubileusz Złotych Godów mieszkańców gminy, Konkurs Recytatorski im. Marii  

z Fredrów Szembekowej  i  wymiana z Gminami partnerskimi niemiecką Hinte i Węgierską Újlőrincfalva oraz wiele innych imprez. 

Pan Wójt podkreślił także wagę współpracy z Gminami wchodzącymi w skład stowarzyszenia pod nazwą   „Wrota Wielkopolski” 

do którego należą wszystkie gminy z powiatu Kępińskiego.  Wójt przedstawił też projekty które w 2008 roku dostały 

dofinansowanie m.in. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – budowa Sali gimnastycznej, z Fundacji 

Wspomagania Wsi - świetlica „Promyk” w Siemianicach, z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Otwarty Turniej Siatkówki 

Plażowej w Piaskach, z PFRON-u- zakup samochodu dla niepełnosprawnych, z Sektorowego  Programu  Rozwoju Zasobów  

Ludzkich  2004-2006 czy Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Podczas tegorocznego spotkania noworocznego po raz 

pierwszy zostały wręczone nagrody dla najbardziej aktywnych w 2008 r. organizacji z terenu gminy. Nagrody otrzymały: OSP  

w Piaskach za wkład pracy włożony w rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę kompleksu sportowego przy 

Sali OSP w Piaskach r., Rada Sołecka w Siemianicach za wkład pracy włożony w rozwój infrastruktury kulturalno-oświatowej 

poprzez uruchomienie świetlicy „Promyk” oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Biadaszkach za ogromne zaangażowanie  

w przeprowadzenie remontu w pomieszczeniach OSP mającego na celu poprawę funkcjonowania OSP, a także realizację zadań 

kulturalno-sportowych prowadzonych przez jednostkę. Po wręczeniu przez wójta nagród głos zabrali obecni również na spotkaniu 

Poseł na Sejm Adam Rogacki i Wicestarosta Kępiński Zenon Kasprzak. Następnym punktem programu był „ „Koncert Młodych 

Talentów” podczas którego swoje niesamowite umiejętności wokalne zaprezentowały uczennice Gimnazjum im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Opatowie: Nina Podejma i Anna Chyl oraz absolwentka gimnazjum Katarzyna Trzeciak.  Następnie przy lampce 

szampana Pan Wójt Witold Jankowski złożył wszystkim obecnym gościom życzenia noworoczne a także podziękował 

mieszkańcom Gminy Łęka Opatowska, przedsiębiorcom i sponsorom za zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju gminy. 

Spotkanie sprzyjało integracji społeczności lokalnej, wymianie poglądów i luźnym rozmowom kuluarowym odbywającym się 

podczas zabawy integracyjnej. Impreza przebiegła w miłej atmosferze po czym w dobrych nastrojach goście udali się do domów  

z nadzieją spotkania się w 2010 roku.  
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100 LAT DLA BABCI I DZIADKA 

 
  Styczeń to miesiąc wyjątkowy. Właśnie wtedy wszyscy wnukowie pragną sprawić przyjemność swoim Babciom  
i Dziadkom, którzy często pod nieobecność rodziców sprawowali nad nimi opiekę. To oni dają wnukom poczucie bezpieczeństwa, 
radość i bezgraniczną miłość. Obok rodziców to Babcia i Dziadek zajmują najwięcej miejsca w sercach wnuków szczególnie tych  
najmłodszych. 21 stycznia dowód wdzięczności i miłości dla swoich Dziadków okazywały dzieci z oddziału przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieniu. Cała uroczystość rozpoczęła się o godz. 10. Pani dyrektor Urszula Wędzicha  
powitała zaproszonych gości : pana Wójta Gminy Witolda Jankowskiego, panią przewodniczącą Rady Rodziców Beatę Gąszczak, 
wszystkie Babcie i Dziadków przedszkolaków, jedną prababcię oraz przybyłych rodziców. Złożyła też gorące życzenia, zdrowia  
i długich lat życia. Następnie przedszkolacy przygotowani przez wychowawcę Alicję Skąpską powitali zebranych gości, po czym 
wcielili się w role aktorów przedstawiając inscenizację pt.. Złota Gęś. Dzieci z wielką radością popisywały się też swoimi  
umiejętnościami w tańcach, wierszach, piosenkach i życzeniach. Program artystyczny dzieci został nagrodzony gromkimi brawami. 
Dziadkowie bowiem to najwdzięczniejsza widownia, która zawsze z wielką uwagą i miłością podziwia swoje wnuki.  
  Wójt Gminy Witold Jankowski w swoim przemówieniu również docenił trud dzieci i wychowawcy. W przepięknej 
scenografii, przy kawie i wspaniałym cieście przygotowanym przez rodziców wszyscy mogli porozmawiać o swoich milusińskich. 
Były też konkursy dla Babć i Dziadków oraz tańce przygotowane przez pana Mariusza Chocaja, który czuwał nad oprawą 
muzyczną. Wszyscy wspaniale się bawili. Ten dzień z pewnością pozostanie na długo w pamięci wszystkich obecnych, gdyż każdy 
chciał uwiecznić te chwile na zdjęciu. 
 

     
 
 

 

 
IV INDYWIDUALNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 

O PUCHAR PREZESA OSP BIADASZKI 
 

  Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników tenisa stołowego na IV Indywidualny Turniej o 
Puchar Prezesa OSP w Biadaszki. Turniej odbędzie się w Sali OSP w Biadaszkach w dniach 28 lutego i 1 
marca 2009 r. 

 
Turniej zostanie rozegrany w następujących kategoriach wiekowych: 

 
28 lutego (sobota)  – początek godz. 10.00       1 marca (niedziela) – początek godz. 13.00 

 
  
 
 

 
 
 
Szczegółowe informacje dotyczące turnieju można uzyskać pod numerami telefonów: 062 78 186 09  lub  604 936 176 
 
 

 
 

 
 
 

Przypominamy Państwu o możliwości przekazania 1 % podatku dochodowego na rzecz 
organizacji pożytku publicznego działających na terenie naszej gminy 

 

 

 Dziewczęta – Szkoła Podstawowa 

  Chłopcy  - Szkoła Podstawowa 

 Dziewczęta – Gimnazjum 

 Chłopcy – Gimnazjum 

 Kobiety - powyżej 17 lat 

 Mężczyźni - 17-35 lat 

 Mężczyźni - 35 – 50 lat 

 Mężczyźni – powyżej 50 lat 

 


