
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBCHODY 70 ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ  

   Dnia 1 września 2009 r. w Łęce Opatowskiej odbyły się 

obchody 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej 

połączone z odsłonięciem pomnika poświęconego 

poległym i ofiarom II wojny światowej.  

   Na uroczystości obecne były władze gminy, 

wicestarosta kępiński, kombatanci, harcerze, dzieci ze 

wszystkich szkół z terenu gminy a także mieszkańcy 

gminy Łęka Opatowska. 

   Obchody rozpoczęła o godzinie 1100 uroczysta msza 

święta która odprawili ksiądz Proboszcz Roman 

Nawrocki z Łęki Opatowskiej i Ksiądz Proboszcz Marek 

Olszewski z Siemianic. 

   Po mszy przewodniczący Rady Gminy Zdzisław 

Kłodnicki odczytał uchwałę przyjętą przez Radę Gminy 

na sesji 26.08.2009 w sprawie wzniesienia pomnika 

upamiętniającego ofiary i poległych podczas II wojny 

światowej. Następnie głos zabrał wójt Gminy Witold 

Jankowski, który przywitał zgromadzonych na 

uroczystości gości w tym twórców i budowniczych 

pomnika. Wójt wyraził zadowolenie z faktu 

urzeczywistnienia planów stworzenia miejsca pamięci 

poświęconego poległym w walce za ojczyznę. Stwierdził że 

naszym obowiązkiem jest upamiętnienie tamtych dni  

i składanie hołdu poległym. Podkreślił również że 

powinnością dzisiejszych pokoleń jest żyć tak aby już 

nigdy stawianie pomników poległym za wolność nie było 

konieczne. 

   Po wójcie głos zabrał kombatant porucznik Stanisław 

Jeziorny żołnierz Pierwszej Dywizji Pancernej Generała 

S. Maczka, który wspominał walkę na frontach II wojny 

światowej i wyraził zadowolenie z faktu wzniesienia 

pomnika w miejscu gdzie dowiedział się o wybuchu  

II wojny światowej. O godzinie 1200 wszystkich poległych 

w walce za ojczyznę w upamiętnił dźwięk syren.  

   Po okolicznościowych przemówieniach nastąpiło długo 

oczekiwane odsłonięcie pomnika, którego dokonali 

przedstawiciele trzech pokoleń kombatant Stanisław 

Jeziorny, wójt Witold Jankowski i harcerz Maciej 

Tettling. Po odsłonięciu pomnik został poświęcony przez 

księży odprawiających mszę świętą.  

   Po poświęceniu sztandary oraz delegacje jednostek 

OSP z terenu gminy, kombatantów, władz gminy, 

starostwa i szkół przeszły pod pomnik, pod którym 

oddały pokłon, złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze 

oddając tym samym hołd poległym za wolność ojczyzny. 

Po uroczystym hołdzie wszyscy zgromadzeni na 

uroczystości mogli się wsłuchać w słowa historii płynące 

z pieśni patriotycznych wykonanych przez młodzież  

z Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Opatowie. Po występie młodzieży wójt Gminy Witold 

Jankowski podziękował wszystkim, którzy przyczynili się 

do zorganizowania tej uroczystości i wszystkim  

i obecnym za przybycie na obchody. Całość zakończyło 

wspólne odśpiewanie Roty 
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DOŻYNKI GMINNE SZALONKA 2009

   Dnia 30 sierpnia 2009 roku przy Sali OSP w Szalonce 

odbyły się Dożynki Gminne. Obchody Święta Plonów 
rozpoczęła o godzinie 1400 uroczysta Msza Święta polowa 
przy Sali OSP w Szalonce którą odprawił Ks. Proboszcz 
Antoni Ratajczak. 
    Po mszy spod sali ruszył długi i barwny korowód 
dożynkowy w którym można było 
zobaczyć tradycyjne maszyny 
wykorzystywane w pracach 
polowych. Korowód przejechał przez 
całą ustrojoną przez mieszkańców 
na tę okazję  miejscowość. 
Następnie przy Sali OSP odbyła się 

część oficjalna z udziałem 
zaproszonych gości i starostów 
dożynkowych którymi w tym roku 
byli Barbara Szczęsna oraz 
Krzysztof Holka. Podczas części 
oficjalnej głos zabrali wójt Gminy 
Łęka Opatowska Witold Jankowski, sołtys Szalonki  
Kazimiera Holka a także w zastępstwie starosty członek 
Zarządu Powiatu Kępińskiego Piotr Baraniak  
i w zastępstwie burmistrza Kępna Skarbnik Miasta  
i Gminy Kępno Jarosław Ciesielski. 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 
dzieci z Szalonki, pokaz tańca dzieci z klubu tanecznego 
„Retro” z Kępna oraz gminnego zespołu ludowego Na 
Swojską Nutę pod przewodnictwem Mariusza Chocaja. 

Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci 
w postaci, dmuchanego zamku oraz 
licznych zabaw i konkursów.  
Z inicjatywy wójta Gminy wszyscy 
przybyli na uroczystość dożynkową 
goście mogli spróbować darmowej zupy 
grochowej. O godzinie 1900 wystąpiła 

gwiazda wieczoru zespół biesiadny 
„Strings”, który zabawiał licznie 
zgromadzoną  
w Szalonce publiczność.  Po koncercie 
rozpoczęła się zabawa taneczna na 
świeżym powietrzu prowadzona przez 

firmę Redox na której zgromadzeni mogli się bawić do 
późnych godzin wieczornych. Dzięki wspaniałej 
organizacji i ogromowi pracy społeczności lokalnej 
Szalonki włożonej w przygotowanie obchodów Święta 
Plonów i pomocy Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej, 
dożynki przebiegły w bardzo miłej atmosferze i były 
imprezą bardzo udaną. 
 

 

FESTIWAL PRODUKTU LOKALNEGO - USTRONIE 2009 

   Dnia 20 września 2009 w Ustroniu koło Opatowa 
odbył się Festiwal Produktu Lokalnego. Impreza została 
zorganizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania Wrota Wielkopolski i Dwór Myśliwski Ustronie. 
Na imprezie pojawili się wójtowie pięciu gmin 
wchodzących w skład powiatu oraz burmistrz Kępna. 
Wszystkich zgromadzonych na terenie gminy Łęka 
Opatowska przywitał wójt Witold Jankowski. Po nim głos 
zabrali Dyrektor LZD w Siemianicach Iwo Gałecki  
i Prezes LGD Grzegorz Grzunka. 
   W trakcie trwania festiwalu odbył się konkurs 
kulinarny w którym wzięły udział KGW a także osoby 

fizyczne ze wszystkich gmin powiatu kępińskiego. Poza 
konkursem kulinarnym wystawcy mieli również 
możliwość zaprezentowania rękodzieła które stanowiło 

odrębną kategorię konkursową.  
   W konkursie kulinarnym ocenie konkursowej 
podlegały potrawy w następujących kategoriach:  
I – zupy, II - pieczywa i wyroby mączne, III - mięsa  
i wyroby mięsne, IV – ciasto, V – nalewka. W każdej 
kategorii jury w składzie Romana Chojnacka, Jolanta 
Zdrojewska, Joanna Przytuła z Pracowni Produktów 
Lokalnych, Regionalnych i Tradycyjnych przy 
Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i Leszek Gryka 
– mistrz kuchni przyznało po jednym wyróżnieniu i trzy 
nagrody natomiast w kategorii rękodzieło przyznano trzy 
nagrody. 
   Poza konkursami zorganizowano Akademię Gotowania 
czyli pokaz gotowania na żywo przez jednego z członków 
jury konkursowego Leszka Grykę. Jest on organizatorem 
wielu kulinarnych konkursów i pokazów kulinarnych  
w Polsce m.in. pokazy kuchni wielkopolskiej, konkursów 
grillowania, konkursu wielkopolski kucharz roku. 
Doświadczenie zawodowe pana Gryki to m.in. praktyka 

w hotelach orbisowskich i restauracjach w Poznaniu  
a także w restauracjach w Szwajcarii. 
   Poza tymi atrakcjami na scenie wystąpiły trzy zespoły 
ludowe z obszaru Stowarzyszenia Wrót Wielkopolski: 
Perzowianki z Perzowa, „Harmonia” z Kępna i „Ale Babki” 
z Bralina a dla dzieci zorganizowano bieg na orientację, 
dmuchany zamek czy przejażdżkę na kucyku. 
Zgromadzona na festiwalu publiczność mogła spróbować 
darmowego żurku. 

Piękna słoneczna 
pogoda i urokliwe 
miejsce sprzyjało 

pojawieniu się na 
imprezie dużej 

liczby 

mieszkańców 
wszystkich gmin 

powiatu 
kępińskiego 

którzy podziwiali 
lokalne wyroby. 
   Na festiwalu 

zostali zauważeni mieszkańcy gminy Łęka Opatowska  
i tak wyróżnienie w kategorii zupy otrzymało za żurek 
KGW w Opatowie, I miejsce w kategorii mięsa  
i wyroby mięsne za pieczeń otrzymała Anna Balon ze 
Zmyślonej Słupskiej, II miejsce w tej samej kategorii 
otrzymała Aniela Urbańska z Piasek za udka w sosie 
własnym, I miejsce za bukiet nalewek w kategorii 
nalewki otrzymała Helena Dyla z Kuźnicy Słupskiej  
i II miejsce w kategorii rękodzieło zajął Zdzisław Góral  
z Rakowa za rzeźby. 
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„TWÓRCZY UCZEŃ” 

   Jeśli jest dla Ciebie ważne zdrowie i uroda to wypróbuj 

kosmetyki naturalnego pochodzenia, które są: 

- skuteczne 

- zdrowe bo bez konserwantów 

- tanie 

- antyalergiczne 

- antybakteryjne 

   Kosmetyki, które samemu można wykonać. 

Proponują uczennice uczestniczące w projekcie „Twórczy 

uczeń” „Laboratorium biochemiczno – kosmetyczne” 

• Przyjdź 

• Zobacz 

• Doświadcz 

 

 

 

LISTY GRATULACYJNE DLA RODZICÓW 

   Dnia 30 września podczas sesji wójt gminy Witold 

Jankowski i przewodniczący Rady Gminy Zdzisław 

Kłodnicki wręczyli listy gratulacyjne rodzicom Marii 

Jeziornej i Anny Chyl, które osiągnęły najwyższe wyniki 

w nauce, sporcie i zachowaniu. Uczennice osiągnęły 

liczne sukcesy chlubnie reprezentując szkoły i gminę 

Łęka Opatowska. 

OGŁOSZENIE 

   Z Sali gimnastycznej w Opatowie można korzystać  

w godzinach popołudniowych i wieczornych. 

   W harmonogramie uwzględnione zostały szkoły 

podstawowe, gimnazjum, grupy zorganizowane i kluby 

sportowe (uzgodnienie godzin zajęć z kierownikiem). 

   W październiku rozpoczną się zajęcia aerobiku dla 

dziewcząt i pań. Pierwsze zajęcia 7 października (środa)  

o godzinie 1800 – p. D. Rozwadowska. 

   Tego samego dnia od godziny 1500 rozpoczyna się 

nauka tańca towarzyskiego dla dzieci – prowadząca  

p. M. Rogalińska. Odrębną informację o tych zajęciach 

otrzymają zainteresowani. 

   W uzgodnieniu z kierownikiem grupy zorganizowane 

będą mogły korzystać z Sali także w soboty od godz.  

1000 -1300. 

   Zgodnie z Zarządzeniem Nr 50 Wójta Gminy Łęka 

Opatowska z dnia 29.12.2006 r. w sprawie odpłatności 

za korzystanie z sali, ustalone zostały zasady: 

• dzieci i młodzież ze szkół podstawowych  

i gimnazjum z terenu gminy – bezpłatnie 

• zorganizowane grupy z terenu gminy – 20 zł za  

1 godzinę 

• zorganizowane grupy spoza gminy – 30 zł za  

1 godzinę 

 

   Korzystających z Sali obowiązuje obuwie sportowe. 

   Kontakt telefoniczny: 509 39 35 34 

 

Kierownik Sali  

Czesław Kokot 

 

ZIELONE WAKACJE 2009 OTWARCIE BANKOMATU 
 

   W Gminie Łęka Opatowska w miejscowościach: 
Siemianice, Raków, Piaski, Łęka Opatowska, Opatów  
i Trzebień odbyły się po raz kolejny „Zielone wakacje”  
w których wzięło w udział ok. 100 dzieci z tych 

miejscowości. 
   W czasie trwania wakacyjnych turnusów dzieci 
uczestniczyły w wycieczkach pieszych, brały udział  
w różnego rodzaju zabawach integrujących, zajęciach 

plastycznych, quizach i konkursach, zajęciach śpiewu  
i recytacji a także rozmowach i pogadankach 
przygotowanych przez opiekunki prowadzące zajęcia. 
Zapewniony miały również poczęstunek w postaci 
drożdżówek, słodyczy i napojów. Dnia 27 sierpnia 2009 
roku w miasteczku ruchu drogowego w Baranowie 
odbyło się uroczyste zakończenie „Zielonych wakacji” 
które zostało zorganizowane dla dzieci ze wszystkich 
gmin Powiatu Kępińskiego w których „Zielone wakacje” 
się odbywały. Organizatorem zakończenia był Powiatowy 
Urząd Pracy i Urząd Gminy w Baranowie. Na 
uroczystości byli obecni: Wójt Gminy Łęka Opatowska 
Witold Jankowski, Starosta Kępiński Jerzy Trzmiel, 
pozostali wójtowie powiatu kępińskiego a także Jolanta 
Kubiak dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy wraz  
z pracownikami. 

   Dnia 28 września 2009 r. przy Urzędzie Gminy w Łęce 
Opatowskiej miało miejsce otwarcie bankomatu 
Spółdzielczego Banku Ludowego. W otwarciu 
uczestniczyli 

wójt Gminy 
Łęka 
Opatowska 
Witold 

Jankowski, 
Przewodni-
czący Rady 
Gminy 
Zdzisław 
Kłodnicki, 
Sekretarz 
Waldemar 
Balcerek  
a także 
Prezes Zarządu Spółdzielczego Banku Ludowego  
w Kępnie Adam Hofman, wiceprezesi Barbara Cierpik  
i Jan Trojak, członek Zarządu SBL Roman Pazek,  
dyrektor oddziału banku w Łęce Opatowskiej Alicja 
Banasiak i wykonawca Stanisław Zimoch.  
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Wtorek 20 października 

2009 r. od 1800 do 1930  

w budynku gimnazjum  

w Opatowie w Sali 101 
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NOWY ROK SZKOLNY W DRUŻYNIE HARCERSKIEJ Z SIEMIANIC 

 

   Rok szkolny 2009/2010 w drużynie harcerskiej 

działającej przy SP w Siemianicach rozpoczęliśmy 

patriotycznym akcentem – uczestnictwem w odsłonięciu 

pomnika poświęconego poległym i ofiarom II wojny 

światowej. Wystawialiśmy tam 

wartę honorową przy pomniku 

oraz uczestniczyliśmy we mszy św. 

i uroczystościach odsłonięcia 

pomnika.  

   Konsekwencją kolejnych działań 

związanych z obchodami 70 

rocznicy wybuchu II wojny 

światowej było spotkanie z Panem 

Stanisławem Konarskim  

z Klasaka, który pamięta czasy 

wojny, gdyż w dniu jej wybuchu 

miał 15 lat. Przybliżył on harcerzom, w oparciu  

o wojenne losy swojej rodziny problemy, z jakimi 

borykała się ludność cywilna żyjąca pod okupacją 

niemiecką na terenach polskich. Opowiedział też historię 

żydowskiej dziewczyny, która chcąc uniknąć śmierci  

z rąk hitlerowców, zwróciła się do rodziców Pana 

Konarskiego z prośbą o ukrycie. Rodzina Konarskich 

przez 4 lata ukrywała „Andzię”, aż do momentu 

wysiedlenia ich przez Niemców 22 czerwca 1944 roku. 

Rodzice Pana Konarskiego, niestety już po śmierci, 

zostali odznaczeni orderem Sprawiedliwy wśród Narodów 

Świata.  

   Na tej zbiórce ubiegłoroczne zuchy prosiły 

drużynowego o przyjęcie do drużyny harcerskiej 

przynosząc symbolicznie ogień do 

naszego kręgu. W sobotę 19 września 

odbyły się, w lesie na Mariance, 

drużynowe mistrzostwa w biegach na 

orientację. Wśród chłopców I miejsce 

zajął Dawid Kosmala, a wśród 

dziewcząt Daria Gąszczak z Julią 

Wierzchołek. Biegi odbywały się  

w okolicy nowego miejsca ogniskowego, 

przy którym odbyła się dalsza część 

zbiórki. Było to pieczenie kiełbasek  

i śpiew piosenek harcerskich, rozmowy 

i zabawy harcerskie.  

   W dniach 25-27 września drużyna bierze też udział  

w rajdzie harcerskim o nazwie Alpiniada Mount Kobyla. 

Do wyjazdu przygotowaliśmy się na zbiórce 23 września. 

Zgodnie z wymogami organizatora rajdu Komendanta 

Hufca ZHP Kępno, przygotowaliśmy prezentację drużyny 

i informacje o Szarych Szeregach. Omówiliśmy zasady 

uczestnictwa w rajdzie. Wybraliśmy reprezentantów do 

poszczególnych konkurencji rajdowych, ustaliliśmy 

repertuar na rajdowe ogniska.  

 

 

SPOTKANIE Z LEGENDĄ HARCERSTWA 

 

   W dniu 17 września 2009 o godz. 17.00 w czytelni 

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie 

odbyło się spotkanie autorskie pani Barbary Wachowicz. 

Pani Barbara zasługuje w pełni na określenie “człowiek 

instytucja”: pisarka, autorka książek o najsłynniejszych 

Polakach, fotografik, publicystka, scenarzystka, 

inicjatorka wielu społecznych akcji, które mają na celu 

ratowanie polskiej tradycji i kultury. Barbara Wachowicz 

jest również wielką przyjaciółką dzieci, laureatką Orderu 

Uśmiechu, propagatorką idei skautingu i autorką 

publikacji, wystaw, programów telewizyjnych oraz 

książek w cyklu “Wierna rzeka harcerstwa”, m.in. 

“Druhno Oleńko! Druhu Andrzeju!” - gawędy o twórcach 

Harcerstwa Polskiego. 

   W spotkaniu brała udział Drużynowa Agata Rybak 

która otrzymała dwie książki z przeznaczeniem dla 

drużyny „Orły Opatów”. 

 

 

„KATYŃ- OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” 

 

   28 IX 2009r. w Szkole Podstawowej w Opatowie odbyła 

się uroczystość pt. „Katyń- ocalić od zapomnienia”. Była 

ona uwieńczeniem programu edukacyjnego, który 

polegał na posadzeniu 21 473 Dębów Pamięci na 70 

rocznicę zbrodni katyńskiej, czyli do roku 2010. Jeden 

Dąb to jedno nazwisko z listy katyńskiej. Uroczystość 

rozpoczęła się krótkim przemówieniem pani dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Opatowie Marii Haziak, po którym 

nastąpiła cześć artystyczna, przybliżająca straszliwą 

zbrodnię ludobójstwa sprzed blisko 70 lat, w wykonaniu 

dzieci przygotowanych przez B. Woźnicę, J. Pietras, E. 

Nowak, E. Gudrę, P. Durleja. Była to lekcja historii nie 

tylko dla dzieci szkoły podstawowej, ale również dla 

zaproszonych gości: kombatantów, przedstawicieli władz 

Gminy, nauczycieli, młodzieży gimnazjalnej. Po  

akademii na placu szkoły kombatant Stanisław Jeziorny, 

wójt gminy Witold Jankowski, dyrektor Maria Haziak, 

przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Maciej 

Kucharski symbolicznie 

posadzili Dąb Pamięci 

dla uhonorowania kpt. 

Michała Ornatkiewicza. 

Michał Ornatkiewicz 

urodził się 20.09.1893r. 

w Opatowie w woj. 

świętokrzyskim. Został 

zamordowany strzałem 

w tył głowy w Charkowie 

w 1940r. przez NKWD. 

W ten sposób 

społeczność Szkoły 

Podstawowej w Opatowie 

zobowiązała się ocalić 

„Prawdę od zapomnienia”. 
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PODZIĘKOWANIA 

  Pragnę złożyć serdeczne podziękowania  młodzieżowym drużynom 

pożarniczym z Łęki Opatowskiej za zajęcie pierwszych miejsc w powiatowych 

zawodach pożarniczych, które odbyły się 13 września 2009 roku  

w Baranowie. 

     Pragnę również wyrazić wdzięczność panom Józefowi Błażejewskiemu 

i Mirosławowi Gawlikowi, za trud i zaangażowanie włożone w trzytygodniowy 

trening i organizację ćwiczeń druhnom i druhom z Łęki Opatowskiej. 

Gratuluje serdecznie osiągnięć i zajętych miejsc. 

 

Prezes OSP Łęka Opatowska 

Marek Mega 

 

  W skład zwycięskich drużyn MDP weszły następujące osoby: druhny Katarzyna Gruszka, Dominika Gruszka, 

Karolina Strzelczyk, Anita Gawlik, Angelika Pogoda, Natalia Nawrot, Magdalena Jędrysiak, Anna Trzeciak, Kinga 

Gąszczak, Patrycja Rybicka i druhowie: Dominik Osada, Szymon Kaczmarzyk, Piotr Kawula, Maksymilian Jankowski, 

Tomasz Gąszczak, Robert Kosiński, Kamil Gawlik, Marek Faltyn, Łukasz Nawrot, Tomasz Nawrot. 

 

   "Dyrektor Zespołu Szkół w Łęce Opatowskiej serdecznie dziękuję rodzicom dzieci z Przedszkola w Piaskach za 

zamontowanie opłotowania wokół placu zabaw." 

Anna Bajor  

 

   Dyrektor Zespołu Szkół w Siemianicach składa serdeczne podziękowania rodzicom za zaangażowanie w pomalowanie 

sal lekcyjnych. Pomalowania klas podjęli się  w: kl. I Wróbel Paweł, Popłonyk Janusz kl. II Pregiel Piotr  

kl. III Stanikowski Tomasz,  Kostrzewa Łukasz, Magnucki Sławomir kl. IV Szalek Grzegorz, Ochędzan Robert  

kl. V Lebek Robert, Lebek Maria, Biczysko Tomasz, Biczysko Jolanta,  Góral Ryszard. Farby zakupiono ze środków 

pieniężnych Rady Rodziców.  

Izabela Parypa 

 

 

UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE DNIA  26.08.2009 R. 

 

Uchwała Nr XXXVI/166/09 
W sprawie wzniesienia pomnika. Radni wydali zgodę na wzniesienie pomnika 

poświęconego poległym i ofiarom II wojny światowej. 

Uchwała Nr XXXVI/167/09 

W sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 

5084/42 obręb geodezyjny Siemianice o pow. 0,3500 ha. Działka została zakupiona pod 

ewentualną budowę boiska. 

Uchwała Nr XXXVI/168/09 W sprawie uchylenia uchwał. 

Uchwała Nr XXXVI/169/09 
W sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych, przedmiotowych, artystycznych  

i sportowych dla uczniów. Doprecyzowano zasady przyznawania stypendiów. 

Uchwała Nr XXXVI/170/09 

W sprawie zatwierdzenia realizacji projektu finansowego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego pt. „Integracja poprzez aktywizację” dotyczącego harcerstwa w gminie Łęka 

Opatowska. Projekt został zatwierdzony. 

Uchwała Nr XXXVI/171/09 
W sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego w 2009 r., dotyczącej remontu 

drogi powiatowej w Łęce Opatowskiej. 

Uchwała Nr XXXVI/172/09 W sprawie zmiany  budżetu Gminy na 2009 r. 

Uchwała Nr XXXVI/173/09 
W sprawie  zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Łęka Opatowska  

za 2008 r. 
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„Program aktywności społecznej w gminie Łęka Opatowska” 

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

„PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W GMINIE ŁĘKA OPATOWSKA” 

  W dniach 3-4 września 2009r w ramach projektu systemowego „Program aktywności społecznej w gminie Łęka 

Opatowska” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyło się 

szkolenie z doradcą zawodowym mające na celu przygotowanie uczestniczek projektu do poszukiwania pracy. Podczas 

szkolenia zostały poruszone m.in. kwestie dotyczące pisania listu motywacyjnego, CV oraz inne, pomocne w szukaniu 

pracy informacje. Kolejnym etapem realizacji projektu będą zajęcia praktyczne w sprawowaniu usług opiekuńczych, 

które odbędą się na przełomie września i października bieżącego roku. 

 

 

 

 

„W każdej starości jest iskierka młodości” 

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

„W KAŻDEJ STAROŚCI JEST ISKIERKA MŁODOŚCI” 

W dniu 18 września odbył się pierwszy etap realizacji projektu 

konkursowego pt. „W każdej starości jest iskierka młodości” współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Powyższe 

działanie polegało na wyjeździe do Poznania 40-o osobowej grupy mieszkańców 

gminy Łęka Opatowska. Wycieczka miała na celu poznanie walorów 

wojewódzkiego miasta Poznania oraz zbliżenie się do kultury poprzez pójście do 

Teatru Polskiego na sztukę pt. „Panny z Wilka” autorstwa Jarosława 

Iwaszkiewicza.

 

 

 

 

„Integracja poprzez aktywizację 

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

INTEGRACJA POPRZEZ AKTYWIZACJĘ 

  Z końcem września rozpoczęła się realizacja projektu „Integracja poprzez aktywizację” finansowanego przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W Stanicy Harcerskiej „ Watra” w Kobylej Górze  

młodzież gimnazjalna i licealna uczestniczyła w warsztatach technik 

harcerskich. Nad prawidłowością czuwali doświadczeni instruktorzy. 

Przygotowany program działania zachęcał młodzież do rozwijania swoich 

zainteresowań, rozbudzał wrażliwość na piękno, umiejętność działania  

w grupie, kształtował wychowanie patriotyczne. Każdy wieczór gromadził nas 

wokół ogniska, przy którym poznawaliśmy obrzędowość drużyn, idee 

harcerskie oraz ich historię. Integracja z środowiskiem  harcerskim była 

widoczna szczególnie podczas drugiego dnia naszego pobytu, kiedy ruszyliśmy 

na biegi patrolowe. Przy każdym punkcie kontrolny oczekiwał nas harcerz  

i przekazywał ogromny zasób wiedzy dotyczący: pionierki, historii Szarych 

Szeregów, historii harcerstwa, pierwszej pomocy, wiedzy i regionie jak również 

wiedzy ekologicznej. Młodzież biorąca udział w tych warsztatach z pewnością 

nabyła zdolności do aktywnego i kreatywnego współdziałania, wzbogacił swoja wiedzę i doświadczenie jak również 

zostało przygotowana do czynnego życia społecznego. 
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