
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOŻYNKI GMINNE SIEMIANICE 2011 

 

   Dnia 28 sierpnia 2011 roku na boisku sportowym  

w Siemianicach odbyły się Dożynki Gminne 

zorganizowane przez Urząd Gminy Łęka Opatowska  

i sołectwo Siemianice. Obchody Święta Plonów 

rozpoczęła o godzinie 14.00 uroczysta Msza Święta  

w Kościele p.w. Św. Idziego w Siemianicach, którą 

odprawił Ks. Proboszcz Marek Olszewski. 

   Po mszy przez wieś ruszył długi i barwny korowód 

dożynkowy w którym można było zobaczyć tradycyjne 

maszyny wykorzystywane w pracach polowych. Korowód 

przejechał przez ustrojoną przez mieszkańców na tę 

okazję miejscowość. Po korowodzie dożynkowym odbyła 

się część oficjalna święta plonów z udziałem przybyłych 

na uroczystość gości i starostów dożynkowych którymi  

w tym roku byli Agnieszka Nawrot i Mieczysław Skotnik. 

Wszystkich przybyłych przywitał sołtys wsi Siemianice 

Elżbieta Skotnik po czym wójt ze starostami dożynek 

wzięli udział w obrzędzie Wieńca i Chleba. Po obrzędzie 

głos zabrali: Wójt Gminy Łęka Opatowska Witold 

Jankowski a także kandydatka do senatu RP Andżelika 

Możdżanowska i kandydat do sejmu RP Piotr Psikus. 

Wójt w swoim wystąpieniu poruszył wiele ważnych spraw 

dotyczących rolnictwa takich jak: rolnictwo ekologiczne, 

produkt lokalny, uprawy genetycznie modyfikowane. By 

tradycji stało się za dość wójt symbolicznie podzielił się 

chlebem z mieszkańcami Gminy. Podczas Dożynek radni 

powiatowi Józef Nawrot i Czesław Kokot wręczyli 

dyplomy uczestnikom konkursu „Nasze Kulinarne 

Dziedzictwo-Smaki Regionów” który odbył się  

w Poznaniu w sierpniu b.r. Po przemówieniach odbyły 

się występy artystyczne dzieci ze Szkoły Podstawowej w 

Siemianicach, Zespołu artystycznego „ECHO” z Koła 

Emerytów Rencistów i Inwalidów w Łęce Opatowskiej  

i występy młodych talentów z terenu Gminy Łęka 

Opatowska. 

   Po części oficjalnej wszyscy przybyli na uroczystość 

dożynkową goście mogli spróbować przygotowanego na 

te okazję „swojskiego jadła” a także tradycyjnej 

grochówki. O godzinie 20.00 odbył się koncert długo 

wyczekiwanej gwiazdy wieczoru grupy „Karpowicz 

Family”, która porwała do tańca i zabawy licznie 

zgromadzoną w Siemianicach publiczność. Po występie 

grupy odbyła się zabawa taneczna która trwała do 

późnych godzin wieczornych. Podczas Dożynek 

zorganizowano sprzedaż gadżetów z której dochód 

przeznaczony będzie na pomoc osobom najbardziej 

potrzebującym z terenu Gminy Łęka Opatowska. W sali 

Domu Katolickiego można było obejrzeć również wystawę 

„Siemianice wczoraj i dziś”. 
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KONKURS NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO 

   Tradycyjnie jak co roku dnia 12 sierpnia 

przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Łęka 

Opatowska, Kępno i Perzów brały udział w regionalnym 

finale Konkursu; ”Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki 

Regionów w Poznaniu na Starym Rynku. Konkurs 

odbywał się w dwóch kategoriach; na najlepszy 

regionalny produkt żywnościowy, oraz konkurs 

gastronomiczny. W konkursie gastronomicznym udział 

brała Pani Maria Hadryś z 

KGW Opatów prezentując 

potrawy: czernina z suszem 

owocowym, kaczka 

nadziewana z pyzami, modrą 

kapustą i kompotem 

gruszkowym. 

W tej konkurencji startowało 5 

zespołów. Pani Hadryś 

otrzymała wyróżnienie, 

dyplom i nagrodę. Należy 

dodać, że II miejsce w tej 

kategorii zdobył Dwór 

Myśliwski Ustronie z Gminy  

Łęka Opatowska za potrawy: 

zupę śledziową oraz torcik wielkopolski z golonką po 

ustrońsku. W Kategorii produktów regionalnych rejon 

kępiński wystawiał 10 produktów: 3 różne chleby żytnie 

tradycyjne, 2 sery biały i gzikę z ziołami, 3 rodzaje 

wypieków słodkich: szneki z glancem, chruściki, oraz 

wspaniały tort piernikowy z przepięknym 

marcepanowym kolorowym logo Gminy Łęka Opatowska. 

Mieliśmy też bardzo dobrą nalewkę z płatków róży  

i kiełbasę ze słoika. W tej kategorii nie udało nam się 

zdobyć nagrody. Konkurencja była bardzo duża – było 60 

produktów i tylko 12 nagród. Komisja konkursowa  

(7 osób) brała pod uwagę: tradycyjny sposób 

wytwarzania, związek z regionem, walory smakowe, 

wielkość sprzedaży produktu itp. Cieszymy się jednak że 

udało nam się wyszukać w terenie „stare”, tradycyjne 

regionalne produkty i pokazać, że w Południowej 

Wielkopolsce - w powiecie kępińskim - na pograniczu  

4 województw i różnych kultur żywieniowych możemy 

odnaleźć i przypomnieć dawne tradycje żywieniowe  

i przypomnieć „smaki 

dzieciństwa”. Przy obecnej 

masowej produkcji, sztucznej 

konserwacji żywności powrót do 

naturalnego żywienia jak 

najmniej przetworzonego 

opartego na: ciemnym pieczywie, 

miodzie, ziołach, warzywach  

i owocach z własnego ogrodu, 

mleku i przetworach mlecznych  

i mięsnych ze swego 

gospodarstwa, naturalnych 

konserwantach jest konieczny 

dla naszego zdrowia. Dziękuję 

wszystkim kobietom z Kół 

Gospodyń Wiejskich, które przygotowały potrawy oraz 

Wójtowi Gminy Łęka Opatowska, który towarzyszył nam 

i wspierał podczas Konkursu, oraz zorganizował 

bezpłatny przejazd BUSEM dla naszej grupy. 

Przedstawicielki KGW zobaczyły jakie produkty brały 

udział w konkursie i postarają się poszukać zapomniane 

przepisy z dawnych lat, by pojechać na Konkurs  

w przyszłym roku. Po raz kolejny powiat kępiński 

zaznaczył swoją obecność w organizowanym konkursie. 

Maria Pieczara 

XI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W RAKOWIE 

   Dnia 15 sierpnia rozegrano w Rakowie XI Turniej Piłki 

Nożnej o Puchar Zakładu Aldony i 

Piotra Rachel zorganizowany 

przez OSP i KGW w Rakowie. W 

turnieju wzięło udział dziewięć 

drużyn z terenu Gminy Łęka 

Opatowska. Na turniej stawiły się 

sołectwa: Siemianice, Biadaszki, 

Lipie, Łęka Opatowska, Raków, 

Opatów, Kuźnica Słupska, Piaski, 

a także zespół reprezentujący 

Zakład Mięsny Aldony i Piotra 

Rachel. W wyniku zaciętej 

rywalizacji w turnieju zwyciężyła drużyna z Piasek,  

II miejsce zajęły Siemianice, III Opatów a IV drużyna 

reprezentująca Zakład Mięsny Aldony i Piotra Rachel. 

Pozostałe drużyny zajęły ex-aequo V miejsce. Najlepszym 

zawodnikiem turnieju został Sławomir Urbański  

z Piasek, najlepszym strzelcem Kamil Biczysko  

z Siemianic a najlepszym bramkarzem Krzysztof Rybicki 

z Lipia. Przyznano także dwa Puchary 

ufundowane przez Andżelikę 

Możdżanowską redaktor naczelną 

Kuriera Lokalnego i tak drużyną fair-

play została drużyna z Rakowa a 

zawodnikiem fair-play Wojciech 

Hillenberg z Piasek. Turniej sprawnie 

sędziowali Adam Kopis i Janusz 

Rybicki a popisy piłkarskie 

komentował Przemysław Durlej. 

Podczas Turnieju rozegrano także 

mecz młodzików w którym najlepsza 

okazała się drużyna chłopców z Rakowa. Podczas 

trwania turnieju na licznie zgromadzonych gości czekały 

bogato zaopatrzone bufety. Nie zabrakło również atrakcji 

dla dzieci w postaci licznych konkursów i zabaw. 

Wieczorem dla przybyłych gości zorganizowano zabawę 

taneczną którą poprowadził Michał Zaczyk. 
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75-LECIE OSP BIADASZKI 

   W niedzielę 14 sierpnia 2011 roku w Biadaszkach 

strażacy świętowali 75-lecie istnienia jednostki. 

Jubileusz urzeczywistnił marzenia strażaków  

z Biadaszek ponieważ w dniu tym został jednostce 

nadany sztandar oraz odznaczono ją Złotym Medalem Za 

Zasługi Dla Pożarnictwa. Oficjalne uroczystości 

jubileuszowe rozpoczęły się polową mszą św. na 

miejscowym boisku sportowym a poprzedzone były 

uroczystą zbiórką strażackich pododdziałów. Mszę św. w 

intencji druhów strażaków celebrowali proboszcz Parafii 

Świętego Floriana w Opatowie ks. kanonik Antoni 

Ratajczak oraz proboszcz ks. Karol Galewski proboszcz 

parafii Nawiedzenia NMP w Wieruszowie. 

Homilię wygłosił ks. prof. 

Stanisław Mieszała. Oprawa 

muzyczną mszy przypadła w 

udziale miejscowemu 

chórkowi Młodzieżowych 

Drużyn Pożarniczych pod 

dyrekcja pana Marka 

Kowalskiego oraz zaproszonej 

na uroczystość strażackiej 

orkiestrze dętej z 

Dzietrzkowic. Po mszy św. 

zgodnie z ceremoniałem 

strażackim przystąpiono do 

głównych uroczystości. Dowódcą uroczystości był 

Naczelnik OSP w Biadaszkach druh Jerzy Derdak, 

natomiast prowadzącym druh Wojciech Pisula. Po 

odebraniu meldunku od osoby odpowiedzialnej za 

formacje pododdziałów dowódca uroczystości wprowadził 

poczty sztandarowe zaproszonych na uroczystość 

Jednostek OSP, pluton honorowy oraz zebrane 

pododdziały na płytę boiska przed trybunę honorową, po 

czym złożył meldunek Skarbnikowi Zarządu Oddziału 

Wielkopolskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

RP w Poznaniu druhowi Michałowi Błażejewskiemu. Po 

złożeniu meldunku nastąpiło podniesienie na maszt flagi 

państwowej. Dowódcą pocztu flagowego był druh 

Eugeniusz Napierała, flagowym druh Robert Zając, 

asystował druh Marcin Olbrych. Po ceremonii 

wciągnięcia flagi na maszt głos zabrał Prezes Jednostki 

OSP w Biadaszkach druh Krzysztof Bryja który przywitał 

i przedstawił zgromadzonej publiczności przybyłych 

gości. Główni to ; poseł na Sejm RP Józefa Racki, 

Skarbnik ZOWZOSP RP druh Michał Błażejewski, Prezes 

ZOPZOSP RP druh Eugeniusz Grzesiak, Prezes 

ZOGZOSP RP druh Jerzy Flaczyk, Komendant Gminny 

druh Paweł Taras, Wójt Gminy Łęka Opatowska Witold 

Jankowski. Przewodniczący Rady Gminy Łęka 

Opatowska pan Adam Kopis, Kapelan Strażacki ks. 

Damian Skoniecki, były Komendant PSP druh Stanisław 

Baliński wraz z delegacja z Państwowej Straży Pożarnej 

w Kępnie, sołtys wsi Biadaszki Marek Klepacz. W dalszej 

części nastąpił punkt kulminacyjny uroczystości czyli 

nadanie i poświęcenie sztandaru. W tym miejscu głos 

zabrał Przewodniczący Honorowego Komitetu Fundacji 

Sztandaru Społeczności Wsi Biadaszki Łukasz Olbrych 

który w imieniu fundatorów odczytał i przekazał akt 

fundacji sztandaru, po czym zaprosił fundatorów do 

wbijania gwoździ pamiątkowych w drzewce sztandaru 

oraz podpisanie księgi pamiątkowej. Po zakończeniu tej 

części nastąpiła uroczysta ceremonia poświęcenia 

sztandaru przez Kapelana Strażackiego ks. Damiana 

Skonieckiego w asyście ks. kanonika Antoniego 

Ratajczaka. Następnie druh Michał Błażejewski odczytał 

Akt Nadania Sztandaru po czym przekazał sztandar na 

ręce Prezesa miejscowej jednostki. Kolejną częścią 

uroczystości było odznaczenie OSP w Biadaszkach 

Złotym Medale Za Zasługi Dla 

Pożarnictwa i przypięcie medalu 

na sztandar oraz wręczenie 

odznaczenie miejscowym druhom 

strażakom. 

Odznaczeni: 

Medal Honorowy im. Bolesława 

Chomicza: druh Mieczysław 

Mendel 

Złoty Medal Za Zasługi Dla 

Pożarnictwa: druhowie Edward 

Blok, Marek Lubojański, 

Srebrny Medal Za Zasługi Dla 

Pożarnictwa :druhowie Andrzej Balcerzak, Józef 

Derdak, Piotr Olbrych, Stanisław Napierała, Piotr 

Synowiec, Tadeusz Derdak. 

Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa:druhowie 

Piotr Tomczyk, Bogdan Napierała, Tomasz Karpiński, 

Paweł Świerczyński, Piotr Jany, Rafał Derdak, Paweł 

Cieślak. 

Odznaka Strażak Wzorowy druhowie: Grzegorz 

Lubojański, Krzysztof Pisula, Dariusz Tomalik 

Wysługa Lat: 60 lat – druh Kazimierz Tomczyk, 55 lat – 

druh Mieczysław Mendel, 55 lat – druh Leon Babiak, 55 

lat – druh Henryk Głowik, Odznaka Młodzieżowa 

Drużyna Pożarnicza Elżbieta Ławniczek, Anna Goj, 

Patrycja Gąszczak, Anita Goj, Klaudia Jany, Joanna Goj, 

Marta Babiak, Karolina Giel, Anna Tomczyk, Damian 

Gemborowski, Przemysław Klepacz, Sebastian Gąszczak, 

Dominik Kurp, Paweł Derdak, Adam Ławniczek, Dawid 

Klepacz, Paweł Giel, Wojciech Stawski, Maciej Blok . 

W następnej części referatu okolicznościowego nastąpiły 

przemówienia zaproszonych gości, po których Prezes w 

imieniu Zarządu OSP w Biadaszkach serdecznie 

podziękował sponsorom oraz firmą za współpracę z 

jednostką w przeciągu ostatnich pięciu lat wręczając im 

pamiątkowe statuetki. Podziękował przybyłym gościom i 

delegacją które przybyły na uroczystość i zaprosił 

wszystkich na wspólną strażacką kolację do Sali i 

Remizy miejscowej OSP. Po jego wystąpieniu rozpoczęła 

się defilada a po niej przemarsz wszystkich do remizy co 

zakończyło część oficjalną uroczystości. 

Wiesław Brzeziński 
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ZŁOTE GODY 

   Dnia 30 sierpnia 2011r. w Gminie Łęka Opatowska 

odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie” przyznanych przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej parom małżeńskim, które 
przeżyły wspólnie pięćdziesiąt lat i zamieszkują na 
terenie gminy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą  
w Kościele Parafialnym p.w. Św. M. Kolbe w Łęce 
Opatowskiej, której przewodniczył 
ksiądz Roman Nawrocki proboszcz 
parafii Łęka Opatowska a homilię 
wygłosił ks. Marek Olszewski 
proboszcz parafii Siemianice. 
Małżonkowie odnowili złożoną 
sobie przed laty przysięgę 
małżeńską. Po Mszy Świętej odbyło 
się uroczyste spotkanie. 
Przybyłych gości powitała 

Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Monika Sarnowska 
kierując słowa uznania za wiele lat 
spędzonych wspólnie, oraz życzyła 
długich lat w zdrowiu i kolejnych 
rocznic w małżeństwie. Aktu dekoracji dokonał Wójt 
Gminy Witold Jankowski przy udziale Przewodniczącego 
Rady Gminy Adama Kopisa, którzy złożyli szanownym 
Jubilatom serdeczne życzenia wszystkiego co najlepsze, 
aby łączące ich uczucie dodawało im sił i wytrwałości na 

dalsze lata wspólnego życia. Złote gody świętowało aż 10 

par, tj. Państwo: Teresa i Józef Babisowie z Łęki 
Opatowskiej, Kazimiera i Franciszek Jajczykowie  
z Szalonki, Krystyna i Stanisław Jerczyńscy z Trzebienia, 
Maria i Piotr Kaczmarzykowie z Trzebienia, Jadwiga  
i Andrzej Megowie z Łęki Opatowskiej, Seweryna  
i Franciszek Musiała z Łęki Opatowskiej, Marianna  

i Stanisław Olejnikowie z Wesołej, 
Janina i Stanisław Osadowie  
z Łęki Opatowskiej, Jadwiga  
i Tadeusz Rachel ze Zmyślonej 
Słupskiej, Kazimiera i Kazimierz 
Zimochowie z Łęki Opatowskiej. 
Wyróżnione pary na ślubnym 
kobiercu stawały w 1961r. 
   Na uroczystość zaproszono 
także parę, która w 2011r. 

świętowała diamentowe gody tj. 
60 rocznicę zwarcia związku 
małżeńskiego. Byli to Państwo 
Waleria i Stanisław Konarscy z 
Klasaka. Wszyscy Jubilaci 

otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne, kwiaty  
i prezenty. Tak jak przed laty, rozległy się też dźwięki 
"Marsza Mendelssohna".            

Monika Sarnowska 
 

 

LISTY GRATULACYJNE DLA RODZICÓW 

   Dnia 30 września podczas sesji rady Gminy Wójt Gminy Witold Jankowski i przewodniczący Rady Gminy Adam 

Kopis wręczyli listy gratulacyjne rodzicom dzieci które osiągnęły najwyższe wyniki w nauce, sporcie, zachowaniu  

i osiągnęły liczne sukcesy chlubnie reprezentując szkoły i Gminę Łęka Opatowska. Listy wręczono: Karolinie i 

Adamowi Gawlikom, Lidii i Marcinowi Jeziornym, Jolancie i Adamowi Kopis, Annie i Marcinowi Krawiec, Agnieszce i 

Piotrowi Owczarek, Renacie i Tomaszowi Piszczałkom, Ilonie i Rafałowi Skibie. 

 

 

    

UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE NA SESJI W DNIU 31.08.2011r.  

 

Uchwała Nr XI/61/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy  na 2011 r.   

Uchwała Nr XI/62/2011 
w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów lub osób do tego 
uprawnionych. 

Uchwała Nr XI/63/2011 
w sprawie: zmiany uchwały Nr X/52/2011 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 29 czerwca 2011r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminy Łęka Opatowska za 2010r.  

Uchwała Nr XI/64/2011 
w sprawie:. dotacji celowej na pokrycie  kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Kępno niepublicznemu 

przedszkolu prowadzonemu  przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie  
w 2011roku, w części  przypadającej na uczniów będących mieszkańcami Gminy Łęka Opatowska. 

Uchwała Nr XI/65/2011 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości miejscowości Lipie przez Gminę Łęka 

Opatowska. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem remizy i sali Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Lipiu. 

Uchwała Nr XI/66/2011 
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez obowiązku dokonania dopłaty. Nieruchomość 

położona jest w miejscowości Opatów na ul. Zielonej. Nabycie na rzecz gminy nieruchomości, o której 
mowa wynika z potrzeby poprawy warunków komunikacji na drodze gminnej.  

Uchwała Nr XI/67/2011 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników na kadencję 2012 – 2015 

Uchwała Nr XI/68/2011 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli problemowej III etapu inwestycji pn. „Przebudowa starej 

szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję 
administracyjną na parterze budynku i pokojami gościnnymi na piętrze oraz rozbiórką dobudowanej 
części 
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ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W GMINIE ŁĘKA OPATOWSKA 

   Zarządzeniem Nr 32/2011 Wójta Gminy Łęka 

Opatowska powołany został Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny dla prawidłowej realizacji strategii  

i polityki społecznej oraz gminnego systemu profilaktyki  

opieki nad dzieckiem i rodziną. 

W Urzędzie Gminy Łęka Opatowska w dniu 29 sierpnia 

2011 rozpoczął działalność w/w zespół. Celem Zespołu 

Interdyscyplinarnego będzie usprawnienie systemu 

przepływu oraz reagowania na zidentyfikowane problemy 

społeczne, w tym w szczególności przejawy bezradności 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przemocy 

domowej, demoralizacji nieletnich, zaniedbywania 

obowiązków rodzicielskich, zintegrowanie działań 

środowisk odpowiedzialnych za pomoc dziecku i rodzinie.  

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należą  

w szczególności: diagnozowanie problemów przemocy  

w rodzinie, podejmowanie działań oraz inicjowanie 

interwencji w środowiskach zagrożonych i dotkniętych 

przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji  

o instytucjach, osobach o możliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań  

w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

   Cele i Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego określone 

są dla skuteczniejszego rozwiązywania problemów 

przemocy w rodzinie poprzez integrowanie  

i koordynowanie działań różnych jednostek, podmiotów 

oraz specjalistów. Osoby wchodzące w skład zespołu  

reprezentują rozmaite instytucje i organizacje, które 

stykają się z problemem przemocy w rodzinie. Oprócz 

służb, które „z urzędu” zajmują się tą problematyką 

(Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przedstawiciel 

policji), w zespole znaleźli się także m.in. psycholog  

i pedagog szkolny, higienistka szkolna, lekarz, kurator 

oraz reprezentant organizacji pozarządowej. Tak szeroki 

wachlarz osób ma zapewnić pełniejszą reakcję na  

negatywne zjawiska społecznego rozwoju rodzin. 

   W skład powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego 

wchodzi 8 osób : 

1. Anna Jankowska  

2. Alicja Hetmańczyk 

3. Paulina Tucholska 

4. Sławomir Kasprzak 

5. Leszek Zalewski 

6. Anna Bodenszac 

7. Dorota Kolankiewicz 

8. Lucyna Kasprzak 

 

   Podczas posiedzenia spośród członków Zespołu 

wybrano przewodniczącą – Panią Lucynę Kasprzak, 

zastępcę przewodniczącej - Panią Annę Jankowską oraz 

sekretarza - Panią Dorotę Kolankiewicz. Cała 

dokumentacja, raporty i sprawozdania z działalności 

zespołu prowadzone będą w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Łęce Opatowskiej. 

   Zespół działa na terenie Gminy Łęka Opatowska  a cele 

i zadania określone są w „Gminnym Programie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.  

 

 

 

 „Program aktywności społecznej w gminie Łęka Opatowska” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

     Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 „PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W GMINIE ŁĘKA OPATOWSKA”

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Łęce Opatowskiej 

rozpoczyna kolejny etap 

zaplanowanych działań  

w ramach projektu systemowego 

„Program aktywności społecznej 

w gminie Łęka Opatowska”, 

współfinansowanym przez Unię 

Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Od 12 września przez  

4 następne dni odbędą się 

szkolenia z zakresu zakładania 

własnej działalności gospodarczej oraz szkolenie  

z doradcą zawodowym mające na celu nabycie lub 

zwiększenie kompetencji 

zawodowych uczestniczek 

projektu. 

    Ostatnim etapem projektu 

systemowego będzie wyjazd 

integracyjny do Warszawy, który 

odbędzie się 2 października 

bieżącego roku. Celem wycieczki 

jest integracja osób biorących 

udział w projekcie. Głównym 

punktem wyjazdu będzie 

obejrzenie wystawy „Złoto 

Srebro Czas 2011”,  jest to 

zaplanowana aktywność ściśle 

związana z realizowanym szkoleniem zawodowym. 
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WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zgodnie z Postanowieniem Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się 9 października 2011r. między godziną 700 a 

2100 bez przerwy. Na obszarze Gminy Łęka Opatowska  siedziby obwodowych 

komisji wyborczych znajdują się: 

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Łęce Opatowskiej – siedziba: 

Urząd Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4 - obejmujący: Łękę 

Opatowską, Kuźnicę Słupską, Stogniew, Piaski, Opatowiec, Szalonkę, 

Zmyśloną Słupską, Lipie; 

2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Siemianicach – siedziba: Szkoła 

Podstawowa w Siemianicach, ul. Szkolna 2 - obejmujący: Siemianice, 

Granice, Klasak, Wesołą, Mariankę Siemieńską, Raków;  

(dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych); 

3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Opatowie – siedziba: Szkoła 

Podstawowa w Opatowie, ul. Poznańska 7- obejmujący: Opatów, Trzebień, Biadaszki;  

(dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych). 

 

Zgodnie z obwieszczeniem Państwowej Komisji Wyborczej Gmina Łęka Opatowska mieści się w granicach: 

1. Okręgu Wyborczego Nr 36 w Wyborach do Sejmu RP (obejmujący obszary powiatów: gostyński, jarociński, 

kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki oraz 

miasta na prawach powiatu: Kalisz, Leszno). Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 12. 

2. Okręgu Wyborczego Nr 95 w Wyborach do Senatu RP (obejmujący obszary powiatów: kępiński, 

krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski). Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1. 

 

  Wyborca niepełnosprawny, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy Łęka Opatowska, pok. 

110, w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 26 września 

2011r. jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie, w którym lokal został 

dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 

 

  Wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych  

w alfabecie Braille'a. Zamiar głosowania przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie 

Braille'a powinien być zgłoszony Wójtowi Gminy Łęka Opatowska, pok. 102 w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy, 

do 14 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 26 września 2011r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, 

telefaksem lub w formie elektronicznej. 

 

  Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania 

kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach. Pełnomocnikiem może 

być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub 

posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od jednej osoby lub 

od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. Akt pełnomocnictwa do głosowania 
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sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, 

najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 29 września 2011r.  Wniosek o sporządzenie aktu 

pełnomocnictwa można składać w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska, Akacjowa 4, pok. 110 w dniach 

i godzinach pracy Urzędu Gminy, gdzie można pobrać również druki wniosku oraz zgody na przyjęcie 

pełnomocnictwa. Niezbędne druki dostępne są także na stronie internetowej www.bip.leka-opatowska.pl. 

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 62 78 14 533. 

 

  Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być 

zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Wójtowi Gminy do 21 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 19 września 

2011r.: ustnie, pisemnie, telefaksem, w formie elektronicznej. W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać 

przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a. Wzór 

zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska oraz na stronie internetowej www.bip.leka-opatowska.pl. 

Do celów głosowania korespondencyjnego Wójt Gminy Łęka Opatowska wyznaczył Obwodową Komisję 

Wyborczą Nr 2 w Siemianicach – siedziba: Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 2, Siemianice. 

 

  Wyborca niepełnosprawny, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje z urzędu gminy 

pakiet wyborczy, w skład którego wchodzą: koperta zwrotna; karta lub karty do głosowania; koperta na kartę lub karty 

do głosowania; instrukcja głosowania korespondencyjnego; nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie 

Braille'a - jeżeli wyborca zażądał ich przesłania; oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do 

głosowania. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 62 78 14 523. 

 

  Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek złożony pisemnie, 

telefaksem lub w formie elektronicznej zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. 

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie 

osobę. Wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowanie można składać do dnia 7 października 2011r.  

w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, pok. 110 w godzinach pracy Urzędu Gminy. 

 

  Wyborca przebywający czasowo na obszarze Gminy w okresie obejmującym dzień wyborów oraz wyborca 

nigdzie niezamieszkały, przebywający na obszarze Gminy – jest dopisywany do spisu wyborców na jego pisemny 

wniosek wniesiony do Urzędu Gminy Łęka Opatowska najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 

4 października 2011r. 

 

   OGŁOSZENIE SOŁTYSA 

  Sołtys wsi Opatów prosi o nie parkowanie samochodów na chodniku na terenie wsi gdyż utrudniają one 

przejście pieszym , przejazd rowerów oraz wózków inwalidzkich. 

Sołtys wsi 

G. Adamski 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI PSÓW  

    Przypominamy, że właściciel psa, który nie zachowuje środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega 

karze grzywny do 250 złotych (art. 77 kodeksu wykroczeń). Wobec powyższego właściciele psów - wałęsających się, 

znajdujących się poza terenem posesji - będą karani karą grzywny przez Policję. 
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SALA SPORTOWA W OPATOWIE 

     W Sali Sportowej  przy Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie z dniem 1 września  

rozpoczęły się zapisy grup zorganizowanych chętnych do korzystania z Sali Sportowej. 

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z Marcinem Jeziornym pod numerem telefonu  

501 382 489 w celu ustaleni godzin. Sala Sportowa w Opatowie dla grup zorganizowanych czynna jest od 

poniedziałku do piątku w godzinach 18.00 – 22.00, godziny sobotnie do uzgodnienia. 

Zapraszamy! 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU GMINY 

     Do przetargu na Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Łęka Opatowska stanęło 3 oferentów. W wyniku 

postępowania wygrała oferta firmy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132 

Przedstawiciel w Warszawie Ul. Komorska 29/33 04 – 161 Warszawa, z kwotą sto czterdzieści dwa tysiące osiemset 

siedemdziesiąt pięć złotych. 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ OPAŁU 

     Wójt Gminy Łęka Opatowska zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

zapytania o cenę na „Dostawę opału – węgla do jednostek organizacyjnych Gminy Łęka Opatowska w sezonie 

grzewczym 2011/2012 w ilości ok. 152 ton” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W niniejszym postępowaniu 

na 7 przesłanych zapytań o cenę złożono 4 oferty, które nie podlegają odrzuceniu.  Najniższą cenę przedstawiono  

w ofercie Firmy: P.P.U.H. „EWEL-BART” Grzegorz Kula, Skoroszów 2A, 63-630 Rychtal z ceną 108 895,00  PLN brutto 

(słownie: sto osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100)  

 

CENTRUM PSZCZELARSTWA W MARIANCE SIEMIEŃSKIEJ 

     Zakończono realizację projektu pn. „Budowa budynku 

świetlicy z zapleczem socjalno – gospodarczym w Mariance 

Siemieńskiej i urządzenie w budynku centrum pszczelarstwa” 

realizowanej w ramach Programu, osi 4 „Leader”. Powstała 

świetlica będzie służyła jako miejsce spotkań mieszkańców  

i centrum pszczelarstwa. W budynku zaprojektowano następujące 

pomieszczenia: świetlicę - sala wystawowa, zaplecze sanitarne - 

toalety w tym damska dostosowana dla osób niepełnosprawnych, 

kotłownię i pomieszczenie gospodarcze. Budynek będzie służył 

promocji pszczelarstwa i produktów pochodnych promujących 

zdrowy tryb życia. Promowane będą między innymi takie produkty 

jak: różnego rodzaju miody, świece z wosku pszczelego, kochy  

i świece do uszu, woski do mebli, skór i kamienia, mleczko 

pszczele, propolis, kosmetyki naturalne, preparaty zdrowotne, 

apiterapia. W obiekcie będą się odbywały spotkania pszczelarzy z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania celem 

szkoleń, targów, wymiany doświadczeń, wspólna nauki. Całkowita wartość projektu to 255 556,93zł z czego kwota 

dofinansowania wynosi 155 857,00 zł. Otwarcie centrum pszczelarstwa nastąpi dnia 23września 2011 r. 

 

MAMMOGRAFIA 

     Okazję do badań profilaktycznych miały 8 września 2011 r. mieszkanki Gminy Łęka Opatowska. Pod Salą 

Sportową w Łęce Opatowskiej stanął autobus  w którym przeprowadzano badanie mammograficzne. W badaniach 

mogły wziąć udział mieszkanki gminy w wieku od 50-69 lat, które przez ostatnie 2 lata nie korzystały z profilaktycznej 

mammografii opłaconej przez NFZ. 
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