
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„…Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły…” 

 

  

 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia  

pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia  

wielu głębokich i radosnych przeżyć,  

wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości  

oraz błogosławieństwa Bożego  

w każdym dniu nadchodzącego Roku.  

Aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej 

atmosfery a Nowy 2012 Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy                Wójt Gminy 

Adam Kopis                    Witold Jankowski 
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GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI W SIEMIANICACH

W czwartek, 3 listopada br. w Szkole Podstawowej  

w Siemianicach odbyły się eliminacje gminne XIII 

Powiatowego Konkursu Piosenki "Piosenka jest dobra na 

wszystko". Organizatorami eliminacji byli Referat 

Kultury, Promocji i Sportu 

Urzędu Gminy w Łęce 

Opatowskiej wraz ze 

Szkołą Podstawową w 

Siemianicach. 

Rywalizowano w trzech 

kategoriach: klasy I-III, 

klasy IV-VI oraz gimnazja. 

W konkursie wzięły udział 

szkoły z Trzebienia, Łęki 

Opatowskiej, Opatowa, 

Siemianic i uczniowie 

Gimnazjum im. Kard. 

Stefana Wyszyńskiego w 

Opatowie. W jury 

zasiadali: Jadwiga Kłodnicka, Andrzej Ciurys i Ireneusz 

Solski. Przyznano następujące nagrody i wyróżnienia  

w poszczególnych kategoriach: Kl.I-III I miejsce – Sara 

Kasprzak – SP Opatów za utwór "Księżyc wędrowiec" II 

miejsce – Julia Ostrowska – SP Łęka Opatowska za 

utwór "Zaczarowane pudełko" III miejsce – Patrycja 

Nawrot – SP Siemianice za utwór "Dziki kot" wyróżnienie: 

Klaudia Wesołowska SP Łęka Opatowska za utwór 

"Motylem byłam" Kl. IV-VI I miejsce – Anna Ostrowska – 

SP Siemianice za utwór "Brzydcy" II miejsce – Angelika 

Domagała – SP Siemianice za utwór "Uczucia te" III 

miejsce – Gracjan Siwik – SP 

Trzebień za utwór "Rysowane 

Tobie" wyróżnienie: Iwona 

Wala SP Opatów za utwór 

"Sto pytań". Gimnazjum 

Opatów I miejsce – Daria 

Gąszczak za utwór "Czas nas 

uczy pogody" II miejsce – 

Justyna Skąpska za utwór 

"To nie ja byłam Ewą" III 

miejsce – Maria Jeziorna za 

utwór "Drzwi do kariery" 

wyróżnienia nie przyznano 

Spośród nagrodzonych, 

osoby, które zajęły I miejsce 

wzięły udział w koncercie finałowym w niedzielę  

6 listopada, który odbył się w kępińskim kinie 

"Sokolnia". Wybór, jakiego dokonało jury w eliminacjach 

gminnych okazał się bardzo trafny, bo dwie uczestniczki: 

Sara Kasprzak z SP Opatów i Daria Gąszczak z 

Gimnazjum im. Kard. St. Wyszyńskiego w Opatowie 

wygrały swoje kategorie wiekowe w Kępnie. 

 

NARODOWY DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI 

W czwartek 10.XI br., uroczystą akademią w Gimnazjum 

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Opatowie rozpoczęły 

się obchody Święta Niepodległości w Gminie Łęka 

Opatowska. Wzięli w niej 

udział m.in. 

przedstawiciele władz 

gminy w osobach Wójta 

Gminy Witolda 

Jankowskiego, 

Przewodniczącego Rady 

Gminy Łęka Opatowska 

Adama Kopisa, pracownicy 

samorządowi, radni, 

dyrektorzy szkół, uczniowie 

gimnazjum i szkoły 

podstawowej oraz 

kombatanci w osobach kpt. 

Stanisława Jeziornego  

i ppor. Stefana Szadka. 

Uczniowie gimnazjum w części artystycznej przypomnieli 

okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę  

w 1918 roku, a montaż muzyczno-słowny przybliżył 

wiersze i pieśni patriotyczne z tego okresu. Zarówno 

dyrektor gimnazjum Anna Synowiec jak i Wójt Gminy 

Witold Jankowski w kilku słowach podkreślili znaczenie 

faktu odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 

latach zaborów oraz samą symbolikę dnia 11 listopada - 

Święta Niepodległości. Swoje opowieści wojenne z czasów 

II wojny światowej 

przypomniał kpt. Stanisław 

Jeziorny, były żołnierz, który 

służył pod rozkazami gen. 

Maczka i walczył na froncie 

zachodnim.  

Po akademii poczty 

sztandarowe, 

przedstawiciele władz oraz 

delegacje udały się pod 

pomniki w Opatowie i Łęce 

Opatowskiej oraz pod tablicę 

pamiątkową w Siemianicach 

gdzie złożono kwiaty  

i zapalono znicze. 

11 listopada w kościele parafialnym pw. św. Idziego  

w Siemianicach odprawiona została uroczysta msza św. 

za Ojczyznę, w której wzięli udział przedstawiciel władz 

samorządowych w osobach m.in. Wójta Gminy Witolda 

Jankowskiego i Przewodniczący Rady Gminy Adama 

Kopisa oraz poczty sztandarowe ze szkół i jednostek OSP 

z terenu gminy. 
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URODZINY DAMIANA HOLECKIEGO W ŁĘCE OPATOWSKIEJ 

Prawie 400 osób przybyło w piątkowy wieczór 28 

października na urodzinowy koncert Damiana 

Holeckiego do Sali Sportowej w Łęce Opatowskiej. 

Wyjątkowy charakter tej imprezy podkreślał sam 

program koncertu, który podzielony był na 3 części, z 

których każda miała swój odrębny klimat uzyskany przez 

odpowiednio dobrany repertuar muzyczny i choreografię 

układów tanecznych towarzyszących artyście tancerek. 

Występy Holecki rozpoczął od swoich najbardziej 

znanych utworów, 

lansowanych do tej pory 

przez TV Silesia, by w 

drugiej części przy 

akompaniamencie pianina 

zaśpiewać kilka 

nastrojowych ballad z 

repertuaru np. Hanki 

Ordonówny czy Piotra 

Szczepanika. Ostatnia 

część to dominacja 

piosenek biesiadnych, w 

których wykonanie 

spontanicznie włączała się 

publiczność. Na scenie 

pojawili się również lokalni amatorzy śpiewu, by razem  

z Damianem Holeckim, przy akompaniamencie pianina, 

wykonać jego utwory. Ponad dwuipółgodzinny koncert 

mógł zadowolić najbardziej wybrednych miłośników 

muzyki rozrywkowej. Szeroki wachlarz utworów pozwolił 

poznać Holeckiego od zupełnie innej strony. Dodatkowo, 

obecność grupy wokalno-tanecznej i sekcji dętej, 

wzbogacała całość wizerunkowo. Niespodzianką był 

również przygotowany przez organizatorów tort 

urodzinowy, który wraz z kwiatami i życzeniami 

wręczono artyście po zakończeniu koncertu. Holecki nie 

krył wzruszenia, zapewniając, że zawsze przyjeżdża do 

Gminy Łęka Opatowska z prawdziwą przyjemnością, 

podziękował Wójtowi Gminy Witoldowi Jankowskiemu  

i swojej wiernej publiczności za miłe przyjęcie. Po 

występie głos zabrał Wójt 

Gminy Łęka Opatowska 

Witold Jankowski, który 

podziękował artyście za 

występ i zaprosił ponownie 

do Gminy. Po koncercie 

artysta rozdawał specjalne 

kartki okolicznościowe z 

autografem dla wszystkich 

zainteresowanych. Można 

było również nabyć płyty  

z jego największymi 

przebojami. Słowa uznania 

należy również skierować 

do firmy REDOX, która 

stanęła na wysokości zadania jeśli chodzi o dźwięk,  

i efekty świetlne. Dodajmy jeszcze tylko, że koncert  

w Łęce Opatowskiej był pierwszym koncertem 

urodzinowym organizowanym przez artystę otwierającym 

jego urodzinową trasę koncertową. 

 

 

ZAKOŃCZONO BUDOWĘ KANALIZACJI W LIPIU I ŁĘCE OPATOWSKIEJ 

Dnia  22 listopada br. komisja odbiorowa w składzie: 

wójt gminy Witold Jankowski, 

kierownicy referatów inwestycji  

i budownictwa, inspektorzy 

nadzoru, kierownicy budowy, 

projektant oraz przedstawiciel 

wykonawcy dokonała odbioru 

inwestycji pn. "Budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Lipie 

oraz dokończenie skanalizowania 

Łęki Opatowskiej". Wykonawcą 

była firma  EKO-INZYNIERIA Sp.  

z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego,  

a zakres wykonanych robót 

przedstawia się następująco: budowa kanałów 

grawitacyjnych z rur PVC o średnicy 250 mm o długości 

5009 mb, budowa kanalizacji tłocznej z rur PE  

o średnicy 110 mm o długości 1290 mb, budowa 

kanalizacji tłocznej z rur PE o średnicy 90 mm o długości 

873 mb., budowa przykanalików  

o średnicy 160 mm w ilości 120 szt  

(w tym 10 przepompowni 

przydomowych). i łącznej długości 

1023 mb, budowa 4 szt. 

kompletnie wyposażonych 

pompowni sieciowych, wymiana 

sieci wodociągowej z rur o średnicy 

110 mm wraz z wymianą 38 szt. 

przyłączy wodociągowych  

w miejscowości Lipie. Łączny koszt 

inwestycji to 4 995 693,56 zł 

brutto. Ze środków PROW na lata 

2007-2013 uzyskano dofinansowanie w kwocie 3 038 

417,00 zł co stanowi 74,04% wartości inwestycji,  

a wkład własny gminy to 1 065 512, 72zł. Kanalizacja 

została odebrana bez uwag. 
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POŚWIĘCENIE KRZYŻA W OPATOWIE 

Dnia 30 listopada 2011 roku w Opatowie uroczystym 

nabożeństwem rozpoczął się 

obrzęd poświęcenia nowego 

krzyża przydrożnego, który 

zastąpił poprzedni, postawiony 

dokładnie 8 czerwca 1946 

roku. W trakcie uroczystości 

odczytano dwa dokumenty, 

jeden z 1946 roku, który został 

zakopany w fundamencie 

poprzedniego krzyża i odkryty 

podczas prac ziemnych przy 

nowym fundamencie. Drugi 

dokument napisany został 

specjalnie na uroczystość poświęcenia krzyża. Obydwa 

pisma zabezpieczono i zakopano obok krzyża dla 

przyszłych pokoleń. Po poświęceniu krzyża procesja, na 

którą przybyło bardzo wielu parafian z Opatowa i innych 

wiosek ruszyła przy świetle lampionów do kościoła, by 

kontynuować tam, rozpoczęte 

pod nowym krzyżem, 

nabożeństwo roratnie. 

Inicjatorem i głównym 

organizatorem prac przy nowym 

krzyżu był Jan Karmiński  

z Opatowa. Nowy krzyż 

postawiono w dniu 19 listopada 

2011 roku wyłącznie siłą 

ludzkich mięśni, aby nie 

uszkodzić jego elementów 

dekoracyjnych podnośnikiem 

mechanicznym. Organizatorzy 

przedsięwzięcia serdecznie dziękują wszystkim, którzy  

w jakikolwiek sposób przyczynili się do wykonania  

i postawienia nowego krzyża. 

 

BAJKI DLA DOROSŁYCH 

W sobotę 3 grudnia br. Zespół Teatralny działający przy 

Kole Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łęce 

Opatowskiej w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Łęce 

Opatowskiej wystawił "Bajki dla dorosłych". Spektakl 

rozpoczął się o godz.16.00 i przeznaczony był dla 

wszystkich członków Koła i zaproszonych gości  

z Zarządu Powiatu Związku 

Emerytów i Rencistów. 

Autorem obydwu tekstów jest 

p. Kazimierz Piszczałka  

z Rakowa. Nad reżyserią  

i całością czuwała p. Jadwiga 

Kłodnicka. 

Scenografia i stroje oraz 

wszystkie pozostały rekwizyty 

przedstawienia przygotowane 

były we własnym zakresie 

zespołu teatralnego. 

Członkowie Zespołu 

Teatralnego biorący udział w 

przygotowanych sztukach to: 

Kazimierz Piszczałka – autor tekstów i bajkowy Wilk, 

Jadwiga Kłodnicka – reżyser i narrator w obu 

przedstawieniach, Jadwiga Piszczałka – Babcia 

Czerwonego Kapturka, Jolanta Brzezińska – Czerwony 

Kapturek, Jan Wieloch – Gajowy; Edmund Golus – 

Książę Pan, Zofia Kucharska – Księżna Pani, Łucja 

Błażejewska – Księżniczka Ewelina, Jan Wieloch – Książę 

Antoni z Bolkenburga. Po spektaklu, który nagrodzony 

został gromkimi brawami, przewodnicząca Związku 

Emerytów i Rencistów z Kępna Maria Jasnowska 

podziękowała aktorom za wspaniały występ i wręczyła 

wszystkim zaangażowanym kwiaty. Niespodzianką tego 

spotkania był przyjazd św. Mikołaja, piękne życzenia, 

piosenka w jego wykonaniu i symboliczny kosz ze 

słodyczami. Sobotnie spotkanie zostało też uświetnione 

występem chóru emerytów "ECHO", po czym wszyscy się 

świetnie bawili z piosenkami karaoke. Było też pyszne 

ciasto i kawa. W niedzielę 4 grudnia, o godz. 16.00 

ponownie wystawiono przedstawienie, tym razem dla 

wszystkich mieszkańców 

gminy i nie tylko, bo 

przybyli również goście  

z ościennych gmin. 

Zarówno w sobotę jak  

i w niedzielę sala 

zapełniona była widzami 

do ostatniego miejsca. 

Wszyscy byli pod 

ogromnym wrażeniem 

talentu aktorskiego 

członków Zespołu 

Teatralnego, wspaniałej 

scenografii oraz 

rozmachu z jakim 

przygotowano spektakl. Nie byłoby takiego efektu gdyby 

nie profesjonalny dźwięk i światło przygotowane przez 

Rafała Kaczmarzyka. Zespół Teatralny dziękuję 

wszystkim zaangażowanym w przygotowania, 

bezinteresowną pomoc, a wspaniałej publiczności za 

liczne przybycie. Najlepiej działalność Zespołu 

Teatralnego oddała w swych słowach Pani Wójt Gminy 

Perzów Bożena Henczyca: "Swoją działalnością 

umożliwiacie mieszkańcom swojej gminy oraz powiatu 

kępińskiego kontakt ze sztuką. Jest to szczególnie cenną 

wartością w dzisiejszym świecie, w którym żyje się 

szybko i zbyt często tylko przyziemnymi problemami" 
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WOLONTARIAT ŁĄCZY POKOLENIA 

Dnia 17.11.2011r. w sali OSP Piaski odbyło się 

andrzejkowe spotkanie Koła Emerytów, Rencistów 

Inwalidów w Łęce 

Opatowskiej. Wśród 

zaproszonych gości byli : Wójt 

Gminy Witold Jankowski, 

Dyrektor Gimnazjum im. 

Kard. Stefana Wyszyńskiego 

w Opatowie- Anna Synowiec 

oraz Kierownik GOPS- Aniela 

Lipińska. 

Celem tegoż spotkania była 

nie tylko biesiada, ale przede 

wszystkim występ uczniów kl. 

II a z Gimnazjum w Opatowie 

pod okiem wychowawcy 

klasy- Anny Lepki i szkolnego koordynatora 

wolontariatu-Katarzyny Ignasiak. Wśród występującej 

młodzieży narodził się pomysł udziału w konkursie  

MY WOLONTARIUSZE z okazji udziału w kampanii 

Zachowaj Trzeźwy Umysł . Stąd przedsięwzięcie 

wystawienia spektaklu 

składającego się z dwóch 

etiud przedstawiających 

takie wartości jak : 

RODZINA, MIŁOŚĆ, 

SZACUNEK, PRZYJAŹŃ  

I PIĘKNO. Należy podkreślić, 

iż uroczystość ta obfitowała 

w przepyszną, domową 

kuchnię przygotowane przez 

panie emerytki i domowe 

ciasto. Nie zabrakło również 

śpiewu przy muzyce karaoke 

i tańca. Zarówno młodzież 

jak i gospodarze zapewniali, iż to spotkanie jest 

początkiem dalszej współpracy. 

 

 

„ŚLADAMI HISTORII MIASTA POZNANIA” 

Duża nocna gra miejska dla 28 Drużyny Harcerskiej    

„Orły Opatów” była kolejnym 

nowym doświadczeniem. W 

nocy z 10 na 11 listopada 

wystartowaliśmy w Biegu 

nocnym po Poznaniu. Nasz  

patrol liczył   8 osób: dh 

Monika Cicharska, dh Donata 

Nowak, dh Agnieszka 

Cicharska, dh Wojciech 

Gałecki, dh Szymon 

Kaczmarzyk, dh Maksymilian 

Jankowski, dh Bartosz 

Tettling i sprawująca opiekę 

dh Agata Rybak. 

Poruszaliśmy  się po 

punktach wyznaczonych w 

ważnych dla miasta Poznania 

miejscach  były to: (miejsca historyczne, tablice 

pamiątkowe, obiekty związane z tematyką). Na miejscach 

czekały na nas  są punkty kontrolne, które 

podpowiadały, jaki jest 

następny punkt. Aby 

dotrzeć do kolejnych 

punktów musieliśmy uporać 

się z rozwiązaniem zagadek, 

rebusów bądź szyfrów. Bieg 

odbył się w godzinach od 

19.00 do 01.00. Po 

ukończonym biegu w bazie 

na ul. Solnej 4 czekała na 

nas ciepłą strawa i każdy 

marzył tylko o jednym, aby 

móc się położyć. We 

wczesnych godzinach 

rannych odbył się uroczysty 

apel kończący BN nastąpiło 

podsumowanie, wręczenie 

pamiątkowych dyplomów, plakiet i każdy ruszył  

w ostatni bieg- powrót do domu. 

Agata Rybak 

 

 

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO STOWARZYSZENIA SOŁTYSÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Dnia 03.12.2011 w Miłosławiu koło Wrześni odbył się Turniej Tenisa Stołowego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa 

Wielkopolskiego. Gminę Łęka Opatowska reprezentowali: Jerzy Grzesiak, Dariusz Gąszczak, Radosław Szubert i Anna 

Stempin. Gmina Łęka Opatowska zajęła drużynowo wysokie 3 miejsce w Wielkopolsce natomiast poszczególni 

zawodnicy w swoich kategoriach wiekowych zajęli: Jerzy Grzesiak I miejsce, - w kategorii powyżej 60 lat, Anna 

Stempin I miejsce – w kategorii kobiet, Radosław Szubert V miejsce i Dariusz Gąszczak VI miejsce w kategorii do 45 

lat. Sołtys wsi Łęka Opatowska podjął starania mające na celu przeniesienie Turnieju do Łęki Opatowskiej. 
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Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej oraz Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Opatowie  

zapraszają dnia 16 grudnia 2011 r., godz. 18.00, do sali gimnastycznej w Opatowie na 

uroczyste otwarcie pokonkursowej wystawy: 
 

 

 

  Podczas wystawy wręczone zostaną nagrody i wyróżnienia dla laureatów konkursu fotograficznego. Oprócz 

prac konkursowych obejrzeć będzie można również reprinty starych pocztówek i starych fotografii, na których 

uwieczniono naszą gminę w przeszłości. 

  Dodatkową atrakcją będą wydruki starych map przedstawiające tereny gminy Łęka Opatowska i zmiany jakie 

tutaj zachodziły na przestrzeni wieków (od XVI do XX). 

 

Wystawę będzie można oglądać w dniach: 

 16 grudnia 2011 r. - od otwarcia do godz. 22.00, 

 17 grudnia 2011 r. - w godz. 10.00 - 18.00, 

 18 grudnia 2011 r. - w godz. 10.00 - 18.00 

 

WSTĘP BEZPŁATNY!          Serdecznie zapraszamy! 
 

POWIATOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 

  Dnia 12 listopada br. w Sali Sportowej w Łęce 

Opatowskiej został rozegrany Powiatowy Turniej Tenisa 

Stołowego Sołtysów. Organizatorami turnieju było: 

Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Kępińskiego i Urząd Gminy 

Łęka Opatowska. Impreza rozpoczęła się w sobotnie 

przedpołudnie o godzinie 10.00 kiedy to sędzia główny 

turnieju Adam Kopis oraz Prezes Stowarzyszenia Sołtysów 

Powiatu Kępińskiego – Andrzej Wawrzyniak dokonali 

otwarcia turnieju. 

  Tuż po otwarciu turnieju rozpoczęły się rozgrywki w 

poszczególnych kategoriach. Ze strony Urzędu Gminy w Łęce 

Opatowskiej gospodarzem turnieju był Sołtys wsi Łęka 

Opatowska  – Dariusz Gąszczak, który poza samym uczestnictwem w rozgrywkach dbał o to żeby wszystko przebiegało 

w dobrej atmosferze. Nagrody i dyplomy w turnieju ufundowane zostały w kategorii „sołtysi” przez Wójta Gminy Łęka 

Opatowska – Witolda Jankowskiego, w kategorii „Rady Sołeckie” przez Radnego Sejmiku Wojewódzkiego – Rafała 

Żelanowskiego, w kategorii „Kobiet” przez Starostę Powiatu Kępińskiego – Włodzimierza Mazurkiewicza, a w kategorii 

„Mistrzów” puchar ufundowała Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Barbara Czachura. 

Całość rozgrywek przebiegała w bardzo miłej, sportowej atmosferze i w duchu fair-play. Na zakończenie turnieju 

zostały wręczone dyplomy i puchary dla zwycięzców poszczególnych kategorii. 

WYNIKI TURNIEJU: 

Miejsce Kategoria Rady sołeckie Miejsce Kategoria Sołtysi 

1. 

2. 

3. 

4. 

Władysław Kącki – Słupia 

Piotr Tomaszek – Marianka Mroczeńska 

Rafał Wawrzyniak – Grębanin 

Piotr Korczak – Baranów 

1. 

2. 

3. 

4. 

Radosław Szubert – Piaski 

Maciej Baciński – Kliny 

Jerzy Grzesiak – Marianka Siemieńska 

Dariusz Gąszczak – Łęka Opatowska 

Miejsce Kategoria Kobiet Miejsce Finał mistrzów 

1. 

2. 

3. 

4. 

Anna Stempin – Piaski 

Monika Urbaniak – Rzetnia 

Ewa Pastusiak – Kierzno 

Agata Sikora – Szklarka Mielęcka 

1. 

2. 

3. 

 

Anna Stempin – Piaski 

Władysław Kącki – Słupia  

Radosław Szubert - Piaski 
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PIKNIK JESIENNY 

W sobotę 15 października bieżącego roku na terenie 

gimnazjum odbył się ,,Jesienny piknik". Przed 

budynkiem szkoły został posadzony Dąb Zuzelski, 

przywieziony z Zuzeli, gdzie urodził się i wychował 

Kardynał Stefan Wyszyński. Dąb 

posadzili: przewodniczący SU, 

przedstawiciel harcerzy i 

przedstawiciel Rady Rodziców. Po 

posadzeniu dębu nastąpiła 

prezentacja etiud przez wszystkie 

klasy szkoły. Każda etiuda 

prezentowała wartości ważne w 

życiu człowieka. Jako pierwsza 

zaprezentowała się klasa Ia, która 

za pomocą tańca przedstawiła 

problem przemocy. Następnie 

humoru dostarczyła nam klasa 

Ib, prezentując etiudę o nieprawidłowym odżywianiu. 

Klasa IIb pokazała historię niewidomej dziewczynki  

i pana Tomasza, z przesłaniem, że „każdy człowiek 

powinien kierować się sercem”. Etiuda klasy IIc nosiła 

tytuł „Planeta wartości” i jej przesłaniem było wskazanie 

wartości dla ludzi żyjących na innej planecie. Klasa IIa 

wykonała etiudę z Małym Księciem w głównej roli. Klasa 

IIIb przedstawiła walkę z uzależnieniem w etiudzie p.t. 

„Prawdziwych przyjaciół poznaje się 

w biedzie”. Tytuł etiudy klasy IIIa to 

„Okno na świat”. Przedstawiała ona 

problem zrozumienia w rodzinie. W 

etiudzie klasy IIIc „Teletubisie” 

poruszony został problem 

cierpliwości i wytrwałości. Wszystkie 

przedstawienia poruszyły widzów i 

skłaniały do przemyśleń. W 

przerwach pomiędzy występami 

uczniowie prezentowali swoje 

umiejętności wokalne, muzyczne i 

taneczne. Małe formy teatralne 

zakończyło podziękowanie dyrektora szkoły dla 

wszystkich obecnych: rodziców, uczniów oraz 

nauczycieli. Po występach rodzice i uczniowie zostali 

zaproszeni na poczęstunek. 

 

GŁOŚNE CZYTANIE 

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej 

obchodziła dnia 22 listopada Światowy Dzień Pluszowego 

Misia. Miejscem akcji był oddział "0" mieszczący się w 

Szkole Podstawowej w wyżej wymienionej miejscowości. 

Miś to jedna z najbardziej znanych i ulubionych zabawek 

wszystkich dzieci.  25 listopada 2002 roku, dokładnie w 

setną rocznicę powstania 

maskotki został ustanowiony 

Światowy Dzień Pluszowego Misia.  

   Nawiązując właśnie do tego Dnia 

Misiów, postanowiłam 

zorganizować głośne czytanie, przy 

współpracy z Panią Grażyną 

Kluczyńską i Panią Teresą Mołas z 

Samorządowego Przedszkola w 

Łęce Opatowskiej oraz Panią 

Małgorzatą Kurzawa, która 

prowadzi Oddział Przedszkolny- 

"zerówkę". Celem spotkania było 

zapoznanie dzieci z krótką historią powstania 

Światowego Dnia Pluszowego Misia oraz wysłuchania 

przez dzieci z przedszkola i oddziału "0" jednej z przygód 

niesfornego Misia jakim był Kubuś Puchatek. Osobami, 

które czytały były osoby dorosłe, a na dodatek wspaniałą 

atrakcją był to, że byli oni ubrani w swoje ubrania w 

których pracują na co dzień.  Mowa tu o: Pani Sekretarz 

Gminy Łęka Opatowska - Małgorzacie Gąszczak, o 

Ochotniczkach Straży Pożarnej: Marcie i Dominice 

Sroka, o pielęgniarce Pani Katarzynie Musiała oraz 

Dzielnicowym terenu Gminy Łęka Opatowska, mł. asp. 

Konradzie Mierzwiaku, a także o kominiarzu, Panu 

Leonie Urbańskim. 

Cała „impreza” została uroczyście otwarta przez Panią 

Dyrektor Annę Bajor, która bardzo serdecznie 

wszystkich powitała i nawiązała paroma słowami do 

akcji Głośnego Czytania Dzieciom. Dzieci z  

zainteresowaniem słuchały bajki. 

Sam fakt tego, że mogły posłuchać 

tej przygody w tak wyjątkowej 

wersji, wykonanej przez zaproszone 

osoby zrobił na dzieciach duże 

wrażenie. Dużym zainteresowaniem 

cieszył się kominiarz, ponieważ  nie 

spotyka się go tak często jak kiedyś  

na naszych drogach czy 

podwórzach.  

Po wysłuchaniu bajki przedszkolaki 

miały okazję aby przymierzyć sobie 

np.: galowe czapki strażackie, 

czapkę policyjną czy czepek pielęgniarski. W tym też 

czasie, „maluchy” zadawały mnóstwo pytań zaproszonym 

gościom, związanych z ich pracą zawodową. W zamian 

otrzymywały wyczerpujące informacje. W podziękowaniu 

za przeczytanie bajeczki, przedszkolaki zaśpiewały swoim 

gościom śliczne piosenki. Na zakończenie spotkania 

przygotowałam jeszcze dla wszystkich "Małe Conieco", a 

mianowicie pyszne ciasto. Podsumowując, chciałabym 

serdecznie podziękować Gronu Pedagogicznemu za 

współpracę, a także gościom, którzy brali czynny udział 

w głośnym czytaniu. 

K. Sobania-Okoń 
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 „Program aktywności społecznej w gminie Łęka Opatowska” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT 

  W dniu 30 listopada 2011 r. odbyło się 

spotkanie informacyjne podsumowujące projekt 

systemowy pn. „PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ 

W GMINIE ŁĘKA OPATOWSKA” współfinansowany przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

  W ramach spotkania, które miało miejsce 

podczas XV Sesji Rady Gminy Łęka Opatowska, 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani 

Aniela Lipińska w kilku słowach omówiła realizację 

trzeciej już edycji projektu systemowego. Wszystkie 

Beneficjentki  Ostateczne otrzymały z rąk Kierownika 

zaświadczenie o ukończeniu udziału w projekcie. 

  Jedna z tegorocznych Beneficjentek 

Ostatecznych projektu tj. Pani Urszula Szczęsna 

przedstawiła prezentację multimedialną, w której zostały 

zawarte informacje dotyczące zrealizowanych działań. 

Podczas krótkiej charakterystyki projektu 

zaprezentowane zostały zdjęcia wykonane podczas 

kolejno realizowanych etapów. 

W ramach promocji projektu, wszystkie obecne na 

spotkaniu podsumowującym osoby zostały poczęstowane 

tortem, opatrzonym logotypami Unii Europejskiej oraz 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce 

Opatowskiej pragnie serdecznie podziękować 

uczestniczkom za czynny udział i zaangażowanie 

podczas realizowanych działań oraz prowadzącym zajęcia 

i wszystkim osobom włączonym w realizację projektu. 

Obecnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planuje 

realizację czwartej edycji projektu systemowego, która 

odbędzie się w 2012 roku, w związku z czym osoby 

chętne do udziału prosimy o kontakt. 

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA 

  W naszym kraju realizowany jest „PROGRAM 

USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH 

AZBEST STOSOWANYCH NA TERYTORIUM POLSKI” 

przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 

w 2002 r. Regulacje prawne dotyczące usuwania 

wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych 

(w tym głównie eternit), począwszy od obowiązku 

dokonania przeglądu technicznego tych wyrobów do 

zdeponowania wytworzonych odpadów na składowisku, 

są zamieszczone w ponad 20 aktach prawnych. Jednym 

z nich jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w 

sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i 

przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i 

oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub 

jest wykorzystywany azbest (Dz. U Nr 192, poz. 1876). 

Zgodnie z tym aktem prawnym osoby fizyczne będące 

właścicielami, zarządcami lub użytkownikami posesji, w 

których był lub jest wykorzystywany azbest zobowiązane 

są do złożenia corocznie Wójtowi Gminy pisemnej 

informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich 

wykorzystywania. 

  Sporządzony na podstawie państwa informacji 

wykaz dotyczący ilości i stanu technicznego materiałów 

zawierających azbest będzie podstawą do stworzenia w 

przyszłości funduszu mającego na celu pomoc 

mieszkańcom w pozbyciu się bądź zastąpieniu (głównie 

zmiana pokryć dachowych z eternitu) niebezpiecznego 

dla zdrowia czynnika jakim są materiały zawierające 

azbest. 

  Mieszkańcy Gminy Łęka Opatowska, których 

wymieniony przepis dotyczy, 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. 8.00 – 14.00  

  Ze względu na wysoką szkodliwość pyłu 

azbestowego sprawę proszę traktować jako poważną. 
/-/ mgr Witold Jankowski 

            Wójt Gminy 
 

SPOTKANIE Z DORADCĄ FINANSOWYM  

  Doradca finansowy zaprasza na bezpłatną konsultację (połączoną z prezentacją firmy), która odbędzie się we 

wtorek, dn. 10.01.2012r. o godz. 1800 w Sali Urzędu Gminy Łęka Opatowska. Mile widziane zarówno osoby prywatne 

jak i przedsiębiorcy. 
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INFORMACJA –SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO 

  Wójt Gminy Łęka Opatowska przeznaczył do sprzedaży lokal mieszkalny nr 5 położony w nieruchomości 

wspólnej Trzebień 4.  Przetarg odbędzie się dnia 22 grudnia 2011r. Ogłoszenie zawierające szczegółowe informacje o 

przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, umieszczenie na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łęka Opatowska pod adresem www.bip.leka-opatowska.pl oraz na 

tablicach ogłoszeń w sołectwach. 

 

 

 

 

UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE NA SESJI W DNIU 26.10.2011r. 

 

Uchwała Nr XIII/74/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011 r.  

Uchwała Nr XIII/75/2011 w sprawie: podatku od środków transportowych   

Uchwała Nr XIII/76/2011 
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/67/2007 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27.11.2007  

w sprawie opłaty od posiadania psów 

Uchwała Nr XIII/77/2011 

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Łęka 

Opatowska będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej 

rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania 

Uchwała Nr XIII/78/2011 
w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego – Ośrodek Zdrowia 

w Opatowie 

Uchwała Nr XIII/79/2011 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własności Gminy Łęka Opatowska 

Uchwała Nr XIII/80/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości bez obowiązku dokonania dopłaty 

 

 

UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE NA SESJI W DNIU 16.11.2011r. 

 

Uchwała Nr XIV/81/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  

Uchwała Nr XIV/82/2011 
w sprawie: określenia wzorów formularzy do składania informacji i deklaracji w sprawie podatku od 

nieruchomości, rolnego i leśnego 

Uchwała Nr XIV/83/2011 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

Uchwała Nr XIV/84/2011 w sprawie: uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012” 

 

 

UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE NA SESJI W DNIU 30.11.2011r. 

 

Uchwała Nr XV/85/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łęka Opatowska na lata 2011- 2022  

Uchwała Nr XV/86/2011 w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2011r. 

Uchwała Nr XV/87/2011 
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu  żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku 

rolnego  na obszarze Gminy Łęka  Opatowska.  Koszt 1 dt żyta ustalono na 53,00 zł 

Uchwała Nr XV/88/2011 
W sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod rozbudowę 

sieci wodociągowej rozdzielczej 

Uchwała Nr XV/89/2011 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalnych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi,  świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej, a także 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, oraz trybu ich pobierania 

Uchwała Nr XV/90/2011 
W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznanych pod 

warunkiem zwrotu będących w zakresie zadań własnych gminy. 
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STAWKI PODATKÓW PRZYJĘTE PRZEZ 

RADĘ GMINY ŁĘKA OPATOWSKA NA ROK 2012 

 

Opłaty za wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla odbiorców indywidualnych oraz stawki podatków od 

nieruchomości na rok 2012 zostały uaktualnione zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego o wskaźnik inflacji, który wynosi 4,2 %. 

 

Stawki podatków od środków transportowych wzrosły o ok. 10% w stosunku do stawek z roku 2011. 

 

Opłata od posiadania psa na rok 2012 wynosi 25,00 zł. 

 

Kwota jednego kwintala żyta do podatku rolnego na rok 2012 wynosi 53,00 zł. 

 

Uchwały zatwierdzające ustalone stawki podatków dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy Łęka Opatowska pod adresem http://www.bip.leka-opatowska.pl/ w dziale PRAWO LOKALNE -> UCHWAŁY 

 

KANALIZACJA – LIPIE, ŁĘKA OPATOWSKA  

  Wójt Gminy Łęka Opatowska informuje, iż zakończone 

zostały prace związane z budową sieci kanalizacyjnej  

w miejscowości Lipie oraz Łęka Opatowska. 

  W związku z powyższym mieszkańcy posiadający na 

swojej posesji przykanalik grawitacyjny powinni przyłączyć się 

sieci kanalizacyjnej lub posiadać rachunki za wywóz ścieków do 

oczyszczalni ścieków. 

  Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej musi zostać 

odebrane przez pracownika Urzędu Gminy przed zasypaniem 

(tel. 62 78 14 531 lub 32, kom. 662052953). 

 

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

  Wójt Gminy Łęka Opatowska informuje, iż w wyniku ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko 

Podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska swoje oferty złożyło 9 kandydatów. 

W wyniku przeprowadzeniu wstępnej selekcji kandydatów polegającej na analizie dokumentów aplikacyjnych pod 

względem formalnym, które zostały określone w ogłoszeniu o naborze opublikowanym w BIP Urzędu Gminy Łęka 

Opatowska i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łęka Opatowska, do II etapu naboru – obejmującego rozmowę 

kwalifikacyjną zakwalifikowały się 4 osoby. 

   

  Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych komisja oceniająca na w/w stanowisko wybrała Pana 

Łukasza Jędrasiak zamieszkałego w Rakowie, który: 

 złożył komplet wymaganych dokumentów, 

 uzyskał najwyższą ilość punktów, 

 wykazał predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków. 

 

  Zdaniem komisji zaprezentowane umiejętności i wiedza Pana Łukasza Jędrasiaka rokuje prawidłowe 

wykonanie obowiązków na stanowisku Podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska. 

WYDAWCA: Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej, tel. (062) 78 14 520; e-mail: promocja@leka-opatowska.pl 
KOMITET REDAKCYJNY: Katarzyna Nawrot, Artur Sołyga 
DRUK: Agencja poligraficzno – reklamowa „Kora” 
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