
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII POWIATOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO  

O PUCHAR PREZESA OSP W BIADASZKACH 

   W dniach 11 i 12 lutego 2012 r. miłośnicy tenisa 
stołowego z powiatu kępińskiego przybyli do Biadaszek 
na kolejną już VII odsłonę Turnieju Tenisa Stołowego  

o Puchar Prezesa OSP w Biadaszkach. Turniej 
rozgrywany przez dwa dni był podzielony tradycyjnie na 
różne kategorie wiekowe. Pierwszego dnia tj. w sobotę  
turniej został rozegrany w kategoriach dziecięcych  
i młodzieżowych: dziewczęta – szkoła podstawowa, 
chłopcy – szkoła podstawowa,  dziewczęta – gimnazjum 
oraz chłopcy – gimnazjum. Sędzią 

głównym sobotniej odsłony 
turnieju był Dariusz Tomalik, a 
wśród gości zaproszonych i 
nagradzających zwycięzców 
zawodów znaleźli się  Dyrektor 
Gimnazjum w Opatowie pani Anna 
Synowiec, Komendant Gminny 
OSP druh Paweł Taras,Radny wsi 
Biadaszki Łukasz Olbrych oraz 
prezes OSP w Biadaszkach druh 
Krzysztof Bryja. Drugiego dnia tj. 
w niedzielę do rywalizacji 
przystąpili zawodnicy w 
kategoriach seniorskich, podzieleni 
w następujących kategoriach wiekowych: kobiety – 
powyżej 17 lat, mężczyźni 17 – 35 lat, mężczyźni 36 – 50 
lat oraz mężczyźni powyżej 50 lat. Nad prawidłowym 
przebiegiem niedzielnych rozgrywek czuwał sędzia 
główny turnieju Adam Kopis. Uroczystego wręczenia 
nagród dokonali: Witold Jankowski – Wójt Gminy Łęka 
Opatowska, Krzysztof Bryja - Prezes OSP w Biadaszkach, 
i Jerzy Derdak – Naczelnik OSP w Biadaszkach. Z roku 

na rok impreza cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem i co się z tym wiąże z  roku na rok 
przybywa chętnych do udziału w turnieju. W tym roku w 

sobotę i niedzielę łącznie w zawodach uczestniczyło 80 
zawodniczek i zawodników. Głównymi cechami zawodów 
w Biadaszkach są dobra i sprawna organizacja oraz 
atrakcyjne nagrody przygotowane przez organizatorów.  
Turniejowe rozgrywki dostarczały zawodnikom oraz 
kibicom solidną porcję sportowych emocji, zwłaszcza 

pojedynki o zdobycie podium 

turnieju. Mimo zażartej walki  
o każdy set i punkt nie 
zapomniano o zasadzie Fair 
Play.  Wyniki Turnieju: 
Szkoła podstawowa: 
Dziewczęta: 1. Eliza Czyż  
2. Klaudia Kanclerz 3. Ilona 
Wolna, Chłopcy: 1. Kamil 
Derdak 2. Eryk Czyż 3. Gracjan 
Siwik; Gimnazjum: Dziewczęta: 
1. Marta Babiak 2. Julita Ferfet 
3. Martyna Siwek, Chłopcy:  
1. Adam Żłobiński 2. Paweł 
Gottfried 3. Kamil Kanclerz; 

Kobiety powyżej 17 lat: 
1. Anna Stempin 2. Magdalena Tomalik 3. Weronika 
Górecka; Mężczyźni  17 – 35 lat: 1. Michał Gola  
2. Przemysław Klepacz 3. Bartosz Lewek, Mężczyźni  36 
– 50 lat:1. Józef Lewek 2. Rafał Kaczmarzyk 3. Piotr 
Korczak; Mężczyźni  powyżej  50 lat: 1. Eugeniusz 
Brajer 2. Adam Maryniak 3. Henryk Sibera. 

                                                                                                                          Wiesław Brzeziński 

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA 

   Dnia 20.02.2012 mieszkanki Gminy 
Łęka Opatowska miały okazję do 

przeprowadzenia bezpłatnych badań 
mammograficznych przeprowadzonych 
w ramach Programu Profilaktyki Raka 

piersi finansowanego  przez 
Wielkopolski Oddział Wojewódzki 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Badania zostały przeprowadzone  
w mammobusie specjalnie 
zaprojektowanym dla potrzeb 
mammografii. Mammobus dzięki swojej mobilności 

dojeżdża do miejscowości, w których nie 
ma stacjonarnego sprzętu 

mammograficznego. Stwarza to 
mieszkającym tam kobietom często 
jedyną możliwość skorzystania z badań  

i w wielu przypadkach pozwala uniknąć 
komplikacji związanych z rakiem piersi. 
Badaniem mammograficznym objęte były 
panie od 50 do 69 roku życia a w badania 
w Gminie Łęka Opatowska cieszyły się 
dużym zainteresowaniem 
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TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ „PIŁKARSKIE NADZIEJE” 

   W dniu 4 marca br. w Sali Sportowej w Łęce 
Opatowskiej został rozegrany Turniej Piłki Nożnej 
rocznika 2003 i młodszych „Piłkarskie 
Nadzieje". W turnieju wzięły udział 
łącznie cztery zespoły: UKS „Pionier” 
Baranów,  LZS „Strażak” Słupia, 
Akademia Piłkarska z Wieruszowa 
oraz gospodarze czyli klub piłkarski 
„Rakowia” Raków. 
   Mecze rozgrywane były systemem 
każdy z każdym. Po ciekawej  
i zaciętej rywalizacji wyłoniono 
zwycięską drużynę, którą została 
drużyna gospodarzy „Rakowia” 
Raków, drugie miejsce zdobył zespół 
Akademi Piłkarskiej z Wieruszowa, na miejscu trzecim 
uplasował się zespół LZS „Strażak” Słupia i jako czwarta 

drużyna UKS „Pionier” Baranów. Wszystkie drużyny 
otrzymały dyplomy i statuetki za zdobyte miejsca. 

Dodatkowo przyznano 
indywidualne wyróżnienia dla 
zawodników. I tak najlepszym 
strzelcem turnieju został Gracjan 
Słupianek z Akademi Piłkarskiej 
Wieruszów, za najlepszego 
bramkarza turnieju uznano 
Michała Marchwiaka również  
z Akademii Piłkarskiej, najlepszym 
zawodnikiem został Bartłomiej 
Kubiec z LZS „Strażak” Słupia, a 
najlepszym obrońcą turnieju 
został Krystian Durlej  

z „Rakowii” Raków. Wyróżnieni zawodnicy również 
otrzymali dyplomy i statuetki. 

  

GMINNE ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ  

   W dniu 02 marca 2012 r. w Sali OSP w Trzebieniu 
odbyły się Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 
Turniej ma na celu popularyzowanie 
przepisów i kształtowanie umiejętności 
w zakresie ochrony ludności, ekologii, 
ratownictwa i ochrony 
przeciwpożarowej, zasad postępowania 
na wypadek pożaru, praktycznych 
umiejętności posługiwania się 
podręcznym sprzętem gaśniczym, 
wiedzy na temat techniki pożarniczej, 
organizacji ochrony przeciwpożarowej 
oraz historii i tradycji ruchu 
strażackiego. Nad weryfikacją ocen 
poszczególnych prac uczestników oraz 
sprawnym przebiegiem konkursu 
czuwała komisja w składzie: Komendant Gminny ZOSP 
RP- Paweł Taras, Naczelnik OSP w Trzebieniu – Roman 
Uszycki oraz  pracownik Urzędu Gminy Łęka Opatowska 
wykonujący zadania związane z funkcjonowaniem 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie - Renata 

Woźnica, ponadto gościem była również Sekretarz Gminy 
– Małgorzata Gąszczak. Uczestnicy turnieju wykazali się 

dużym poziomem wiedzy o pożarnictwie, o czym 
świadczą uzyskane wyniki  
z testu, jaki każdy musiał 
rozwiązać. Po rozwiązaniu testu 
przystąpiono do etapu odpowiedzi 
ustnych. W wyniku rozgrywek 
finałowych Komisja wyłoniła 
najlepszych uczestników  
w składzie:  I grupa wiekowa – 
szkoły podstawowe I miejsce – 
Kacper Szymkowiak, zam. 
Trzebień II miejsce – Miłosz 
Obrzut, zam. Trzebień II grupa 
wiekowa – gimnazja I miejsce - 
Radosław Uszycki, zam. Trzebień  

III grupa wiekowa – szkoły ponadgimnazjalne I miejsce – 
Tomasz Górecki, zam. Trzebień. Wyżej wymienieni 
uczestnicy Turnieju reprezentować  będą Gminę Łęka 
Opatowska w eliminacjach powiatowych, które odbędą 
się dnia 24.03.2010 r. w Laskach.   

 

WYCINKA DRZEW

   Nawiązując do corocznych porządków na działkach,  
a w szczególności do podcinania i wycinania drzew  
i krzewów informujemy iż na wycinkę drzew i krzewów 
starszych niż dziesięć lat wymagane jest pozwolenie.  
W tym celu musimy się udać do Urzędu Gminy aby 
złożyć wniosek. Można go pobrać w Urzędzie lub napisać 

samemu. Powinien zawierać dane personalne 
wnioskodawcy, nazwę gatunku drzewa lub krzewu do 
usunięcia i obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm. 

Niezbędne jest także określenie przyczyny usunięcia 
drzewa. Należy również, w miarę możliwości, dołączyć 
plan sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją drzewa. Trzeba 
też podać przewidywany termin wycinki, a do wniosku 
dołączyć kopię aktu własności, dzierżawy lub inny 
dokument świadczący o władaniu nieruchomością, na 
której rośnie drzewo. Jeżeli wnioskujący nie jest 
właścicielem działki, z której zamierza usunąć drzewa 

lub krzewy do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę 
właściciela działki na wyżej wskazane usunięcia. 
Czasami, gdy uzasadnienie wniosku nie jest zbyt 
przekonujące, urzędy proponują posadzenia nowych 
drzew w ramach „kompensacji przyrodniczej”, która 
jednak przeważnie dotyczy podmiotów gospodarczych.  

W przypadku osób fizycznych nie ma opłat za wycinkę 
drzew. Inaczej sytuacja przedstawia się, gdy o zgodę na 
wycinkę występuje firma, zamierzająca w miejscu po 

wyciętym drzewie prowadzić działalność gospodarczą. 
Wówczas pobranie opłaty jest obowiązkowe. Pomimo 
wysokich opłat za wydanie pozwolenia, warto załatwić te 
formalności, gdyż kary za samowolne wycięcie drzew 
stanowią wielokrotność opłat za pozwolenie. Więcej 
informacji można uzyskać na stronie internetowej 
www.leka-opatowska.pl lub w Urzędzie w pokoju 108-
109 w godzinach urzędowania. 
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!!! NIE PAL ŚMIECI !!! 

    Często w okresie jesienno-zimowym wiele osób ulega pokusie ogrzewania domów wykorzystując jako opał odpady 

poprodukcyjne z branży stolarsko-tapicerskiej min. płyta wiórowa czy pianka poliuretanowa oraz odpady komunalne 

paląc je w piecach domowych. Metoda ta mylnie pomaga zaoszczędzić na kosztach węgla a może stać się przyczyną 

bardzo poważnych i „kosztownych" kłopotów. Z domowych palenisk do atmosfery wydostają się wtedy nieoczyszczone 

szkodliwe substancje chemiczne, a ich lista jest długa. Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały organizm  

i chociaż skutki ich oddziaływania nie są widoczne natychmiast, to gromadzące się toksyny mają znaczący wpływ na 

nasze zdrowie. Często dolegliwości zaczynają się od kaszlu i uczucia duszności. Szczególnie dzieci są narażone na 

choroby związane z układem oddechowym i obniżoną odpornością, która objawia się w formie alergii. Zanieczyszczenie 

dwutlenkiem siarki powietrza powoduje trudności w oddychaniu, tlenki azotu podrażniają płuca, tlenek węgla 

powoduje zatrucia i ma negatywny wpływ na centralny układ nerwowy. Niekontrolowany proces spalania odpadów 

prowadzi do przedostania się do atmosfery związków nazywanych dioksynami i furanami związanych z wywoływaniem 

chorób nowotworowymi. Wg nieoficjalnych danych w Powiecie Kępińskim zachorowalność na raka płuc jest 

największa w Województwie Wielkopolskim. Powstają też koszty innego rodzaju: spalanie śmieci w domowych 

warunkach powoduje uszkodzenia instalacji kominowych i przewodów kominowych. 

Regulacje prawne 

    W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu. Palenie 

odpadów w domu grozi wysoką grzywną do 5 tysięcy złotych. 

 Pamiętajmy w gospodarstwach domowych można spalać tylko - poza paliwem przeznaczonym do danej instancji 

grzewczej: 

 papier, tekturę i drewno  

 opakowania z papieru, tektury i drewna  

 odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych  

 odpady kory i korka  

 trociny, wióry i ścinki  

 mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury 

 nie zawierające lub nie zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, 

   Przepisy prawne nie wystarczą, aby chronić nas przed konsekwencjami złych nawyków. To my sami musimy 

mieć świadomość, na co narażamy siebie i sąsiadów paląc odpady w domowym piecu !!! 

Unikajmy domowych sposobów pozbywania się odpadów, które bez odpowiedniej technologii są dla nas po prostu 

zagrożeniem. Spalanie śmieci w naszych domowych piecach nie jest oszczędne, tylko kosztowne - bo nieekologiczne. 

 

 

  

REKRUTACJA 

   W związku z realizacją kolejnej edycji projektu systemowego pn. „PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W GMINIE 

ŁĘKA OPATOWSKA” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej ogłasza nabór na Beneficjentów Ostatecznych. 

W ramach projektu planujemy zorganizować następujące zajęcia szkoleniowo – warsztatowe: 

 warsztat kompetencji psychospołecznych, 

 indywidualne poradnictwo psychologiczne, 

 warsztat ABC zarządzania budżetem domowym, 

 warsztat stylizacji i wizażu, 

 warsztat doradztwa zawodowego, 

 kurs zawodowy "Opiekunka dziecięca". 

   Projekt adresowany jest w pierwszej kolejności do kobiet niepełnosprawnych, bezrobotnych zarejestrowanych  

w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz  osób nieaktywnych zawodowo.  

   Osoby chętne do udziału w projekcie systemowym prosimy o kontakt osobisty z pracownikami GOPS lub pod 

numerem tel. (62) 78 14 525. 

OGŁOSZENIE 

   Wszystkie osoby posiadając zdjęcia ze spotkań z papieżem Janem Pawłem II i pragnące je pokazać na wystawie 

połączonej z koncertem, które odbędą się dnia 20 maja 2012 r. zapraszamy do przynoszenia zdjęć do pokoju 105 lub 

107 Urzędu Gminy w godzinach urzędowania. Szczegóły wystawy i koncertu przekażemy w późniejszym terminie. 
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ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 

   Wójt Gminy  Łęka Opatowska  informuje, że trwają zapisy dzieci do przedszkoli na 

terenie Gminy na rok szkolny 2012/2013 w terminie do dnia 30 marca 2012r. w: 

1. Publicznym  Przedszkolu  Samorządowym w Łęce Opatowskiej, 

2. Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Siemianicach, 

3. Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Opatowie. 

   Karty  zgłoszenia dziecka do przedszkola będą wydawane  w przedszkolu do którego 

dziecko będzie uczęszczać. 

   Rodzice  którzy zechcą zapisać dziecko do przedszkola na 9 i 10 godzin należy  

zapisać i zgłosić się do Publicznego Przedszkola Samorządowego w Opatowie. 

Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy placówek. 

 

 

PODZIĘKOWANIE 
,,Człowiek ujawnia swoją osobowość  

   w sposobie traktowania bliźnich” 

                                     Kardynał Stefan Wyszyński 

 

   Jako szkolny koordynator wolontariatu w Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w 

Opatowie w imieniu swoim, uczniów-wolontariuszy dziękujemy uczniom, ich rodzicom a także 

mieszkańcom naszej gminy za zakup kalendarza-cegiełki, z którego całkowity dochód 600 zł 

wpłacono na konto osoby znajdującej się w potrzebie (pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji). 

                                                                                                                                  Katarzyna Ignasiak 

 

OGŁOSZENIE 

Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie obchodzi w tym roku  

10 rocznicę nadania szkole imienia. Uroczyste obchody odbędą się w dniach 18 i 19 maja 2012r. 

W związku z tym 19 maja 2012 r. planujemy zorganizować zjazd absolwentów. Wszystkich 

chętnych do wzięcia udziału w uroczystości, zapraszamy na stronę internetową 

http://www.gimnazjum-opatow.pl celem zgłoszenia i uzyskania szczegółowych informacji. 

Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie od 19 marca 2012 r. Serdecznie zapraszamy do 

wspomnień ‘Dekada z Prymasem Tysiąclecia’.   

 
                               /-/ Anna Synowiec            /-/ Marta Stencel 

             Dyrektor Gimnazjum                                Absolwent  

  
 

UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE NA SESJI W DNIU 29.02.2012r. 

 

Uchwała Nr XVIII/98/2012 
w sprawie: zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzieleniu 

dotacji i sposobu ich rozliczania 

Uchwała Nr XVIII/99/2012 w sprawie: nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie miejscowości Siemianice 

Uchwała Nr XVIII/100/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na drogę gminną 

Uchwała Nr XVIII/101/2012 
w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łęka 

Opatowska 

Uchwała Nr XVIII/102/2012 

w sprawie: przyjęcia na 2012 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

oraz ustalenia kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia zawodowego nauczycieli na 2012 r. 

Uchwała Nr XVIII/103/2012 w sprawie: zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Łęka Opatowska 

Uchwała Nr XVIII/104/2012 
w sprawie: przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015 w Gminie Łęka Opatowska  

Uchwała Nr XVIII/105/2012 
w sprawie: wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie 

wspierania rodzin 
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