
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy  

Gminy Łęka Opatowska 

 

 

 

Mieszkańcom Gminy Łęka Opatowska i wszystkim czytelnikom  

z okazji Świąt Bożego Narodzenia  

życzymy pomyślności w każdym obszarze życia, aby włożone trudy wydawały owoce na 

miarę Waszych marzeń i aspiracji, 

 życzymy, aby Nowonarodzony obdarzył Was radością i spokojem. 

 

Wójt Gminy 

Witold Jankowski 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zdzisław Kłodnicki 
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OTWARCIE SALI SPORTOWEJ W ŁĘCE OPATOWSKIEJ

   Dnia 27.11.2009r. w Łęce Opatowskiej odbyło się 

uroczyste otwarcie nowo wybudowanej Sali sportowej. 
Uroczystość rozpoczęła się od poświęcenia obiektu przez 
Księdza Proboszcza Romana Nawrockiego z Parafii p.w. 
Św. M. Kolbego  w Łęce Opatowskiej. 
   Po poświęceniu Wójt Gminy powitał zaproszonych 

gości 
wśród 

których 
byli: 

Mariusz 
Kubiak 

Zastępca 

Dyrektora 
Departa- 

mentu 
Sportu i 
Turystyki 

Urzędu 
Marszałko
wskiego  

w Poznaniu, Adam Wojtyś Główny specjalista w Oddziale 
Sportu i Inwestycji Sportowych Departamentu Sportu  
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, 
Dyrektor Totalizatora sportowego Sp. z o. o. oddział  
w Poznaniu Paweł Osicki, Wicestarosta Kępiński Zenon 
Kasprzak, Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, radny 
powiatowy Marek Kowalski a także projektanci, 

wykonawcy, inspektorzy nadzoru dostawcy sprzętu 
sportowego, Przewodniczący Rady Gminy Łęka 
Opatowska Zdzisław Kłodnicki, radni, sołtysi, dyrektorzy 
szkół, były dyrektor SP Łęka Opatowska Andrzej Mega, 
grono pedagogiczne SP Łęka Opatowska, nauczyciele 
wychowania fizycznego ze szkół z terenu Gminy Łęka 
Opatowska, przedstawiciele LZS-ów  
i MUKS-ów z terenu gminy a także lokalne media.  
   Po powitaniu Wójt przedstawił krótką historię 
powstania Sali sportowej od fundamentów po efekt 
końcowy, co zgromadzeni goście mogli zobaczyć na 

prezentacji multimedialnej wyświetlanej w trakcie 

trwania uroczystości. W swoim wystąpieniu Wójt 
podziękował wszystkim dzięki którym doszło do 
wybudowania obiektu. 
   Po wystąpieniu Wójta głos zabrała dyrektor Zespołu 
Szkół w Łęce Opatowskiej Anna Bajor a następnie 
zaproszeni goście m.in. Mariusz Kubiak, Adam Wojtyś, 
Paweł Osicki,  Zenon Kasprzak, Grzegorz Hadzik, Marek 
Kowalski, dyrektorzy szkół z terenu gminy a także 
przedstawiciel wykonawców obiektu Paweł Wojtasik. 
Goście gratulowali powstania tak pięknego obiektu 
sportowego, który będzie w przyszłości służył dzieciom, 
młodzieży a także całej społeczności oraz wręczyli 

prezenty w postaci piłek i gadżetów sportowych do 
wykorzystania w Sali sportowej. 
   Po przemówieniach odbyła się część artystyczna  
w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łęce 
Opatowskiej, które uświetniły otwarcie Sali śpiewem, 
tańcem i skeczami związanymi ze sportem. Po występach 
Wójt Gminy Witold Jankowski, dyrektor szkoły Anna 

Bajor i 
Mariusz 

Kubiak  
z Urzędu 
Marszałkow
skiego  
w Poznaniu 

dokonali 

uroczystego 
przecięcia 

wstęgi a 
następnie 

Wójt 
zaprosił 

wszystkich 
gości do zwiedzania pomieszczeń nowopowstałego 
obiektu sportowego. 
 

 

 

 

„Integracja poprzez aktywizację” 

Projekt finansowany przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

 

BIEG NA ORIENTACJĘ 

Dnia 16 listopada 2009r.  
w Placówce Doskonalenia Kadr 
przy Leśnym Zakładzie 
Doświadczalnym w Laskach 
zostały przeprowadzone biegi na 
orientację. Uczestnikami biegów 
były dwie trzydziestoosobowe 
grupy kandydatów na harcerzy 
biorący udział w projekcie 
„Integracja poprzez aktywizację” 
finansowanym przez Unię 
Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Ich głównym celem było zapoznanie 
młodzieży ze specyfiką tego sportu który wymaga 
orientowania się w terenie, umiejętności korzystania z 
mapy, kompasów, wyznaczników trasy jak również 
sprawności fizycznej. Biegi te były podzielone na dwie 

części: teoretyczną, która zajmowała 
sporą część czasu jak też 
praktyczną. Prowadzącym zajęcia  
z młodzieżą był Radosław Elter 
pracownik Leśnego Zakładu 
Doświadczalnego w Siemianicach, 
który prowadzi „Leśną klasę” w 
pobliskim arboretum. Młodzież po 
zajęciach była pozytywnie 
zaskoczona nową formą 
pożytecznego spędzania wolnego 
czasu. Tradycyjne metody 
wyznaczania kierunku w dobie 
nowoczesnej technologii spotkały się 

z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży, która 
przekonała się iż mimo tego że są bardziej pracochłonne 
dają stuprocentową pewność osiągnięcia celu. 
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91 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 
   Obchody Święta Niepodległości w Gminie Łęka 

Opatowska rozpoczęły się już 10 listopada 2009r. 

uroczystą akademią w Gimnazjum 

im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Opatowie na 

której również została poświęcona 

nowo otwarta harcówka. Podczas 

akademii obecni byli: Ksiądz 

Kanonik – Antoni Ratajczak, 

kombatanci z Gminnego Koła 

Kombatantów w osobach: 

Stanisław Jeziorny, Stefan Szadek 

i Piotr Holka, pracownicy Urzędu Gminy w Łęce 

Opatowskiej z Wójtem Gminy Witoldem Jankowskim, 

Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Kłodnicki, radni 

gminy, sołtysi, nauczyciele i uczniowie szkoły 

podstawowej i gimnazjum w Opatowie. Przygotowana na 

wysokim poziomie inscenizacja słowno-muzyczna 

wprowadziła wszystkich zgromadzonych w atmosferę 

tamtych dni. Ksiądz Kanonik – Antoni Ratajczak dokonał 

uroczystego poświęcenia obrazu Matki Boskiej 

Harcerskiej  oraz  harcówki, gdzie 

obraz zawieszono. Następnie 

zabrał głos Wójt Gminy – Witold 

Jankowski. Złożył podziękowanie 

młodym harcerzom  

i nauczycielom, którzy przyczynili 

się do założenia drużyny   

w gminie. Po uroczystości  

w gimnazjum władze gminy, 

zaproszeni goście  i uczniowie 

złożyli uroczyście wiązanki kwiatów pod pomnikiem 

„Poległych za Ojczyznę” na cmentarzu w Opatowie. 

Następnie delegacje udały się do Łęki Opatowskiej pod 

pomnik poświęcony ofiarom II wojny światowej i do  

Siemianic pod tablicę poświęconą poległym za ojczyznę, 

gdzie również złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze. 

 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 
   Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody Wójta 

Gminy Łęka Opatowska Witolda Jankowskiego 

otrzymali: Urszula Wędzicha dyrektor  Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieniu, Agata 

Rybak nauczyciel Gimnazjum im. 

Kard. S. Wyszyńskiego w Opatowie, 

Anna Jankowska nauczyciel 

Gimnazjum im. Kard.  

S. Wyszyńskiego w Opatowie  

i Zbigniew Szczepaniak nauczyciel 

Zespołu Szkół w Łęce Opatowskiej.  

   Nagrody dyrektora Zespołu Szkół 

w Siemianicach otrzymali 

nauczyciele: Rafał Kaczmarzyk, 

Jarosław Nowak, Lucyna Majczyk, Joanna Tettling oraz 

pracownicy obsługi Magdalena Ogorzelska i Wanda 

Kostrzewa.  

   Nagrody dyrektora Zespołu Szkół w Opatowie otrzymali 

nauczyciele: Zdzisława Kołek, Alicja Madalińska, Iwona 

Balon, Elwira Tuz, oraz pracownicy obsługi: Krystyna 

Strzelecka, Katarzyna Haziak, Mariola Nawrot 

   Nagrody dyrektora Zespołu Szkół w Łęce Opatowskiej 

otrzymali nauczyciele: Małgorzata Kurzawa, Ilona 

Rachel, Agnieszka Kaźmierczak, Grażyna Kluczyńska, 

Mirosława Trzeciak i pracownicy obsługi Małgorzata 

Bartczak i Wanda Kamińska. 

   Nagrody dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Trzebieniu 

otrzymali nauczyciele: Mariusz 

Chocaj, Karolina Gawlik, Alicja 

Skąpska oraz pracownik obsługi 

Józef Jeziorny.  

   Nagrody dyrektora Gimnazjum 

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego 

w Opatowie otrzymali 

nauczyciele: Katarzyna Buchajczyk, Tomasz Gąszczak, 

Katarzyna Ignasiak, Małgorzata Jóźwin, Danuta 

Nawrocka, Agnieszka Otrembka-Świerkowska, Danuta 

Rozwadowska, oraz pracownicy obsługi Aleksandra 

Jerczyńska i Sabina Kaczmarczyk. 

   Nagrodę Kierownika GZPO w Łęce Opatowskiej 

otrzymała Joanna Musiała pracownik GZPO. 
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SPOTKANIE PROMOCYJNO – 

PODSUMOWUJĄCE 
 

 

 

 

Koniec listopada przyniósł ze sobą uroczyste zakończenie 

pierwszego roku realizacji projektu systemowego pn. 

„PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W GMINIE 

ŁĘKA OPATOWSKA” współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Spotkanie rozpoczęło się uroczystym 

przywitaniem zaproszonych gości oraz uczestniczek 

projektu. Kolejnym etapem było przedstawienie zdjęć 

powstałych podczas realizacji poszczególnych działań 

projektu oraz prezentacji multimedialnej, która 

zdradzała szczegóły całego przedsięwzięcia. Kierownik 

GOPS Aniela Lipińska wręczyła uczestniczkom projektu 

zaświadczenia o ukończeniu szkolenia „Opiekun osób 

starszych”, które będą przydatne w dalszej drodze 

zawodowej beneficjentek. Spotkanie zakończyło się 

poczęstunkiem, przy którym osoby zaangażowane  

w realizację projektu wymieniały się towarzyszącymi 

wrażeniami i wspomnieniami. 

 

 

 

 

SPOTKANIE INTEGRACYJNE 

PODSUMOWUJĄCE PROJEKT 

 

 

 

W dniu 27 listopada 2009 miało miejsce uroczyste 

spotkanie podsumowujące projekt konkursowy pn.  

„W każdej starości jest iskierka młodości” 

współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Uroczystość 

rozpoczęła się o godzinie 16.30  

w sali sesyjnej Urzędu Gminy  

w Łęce Opatowskiej. 

   Pierwszym elementem spotkania 

było przedstawienie fotoreportażu 

powstałego podczas całego okresu 

realizacji projektu oraz prezentacji 

multimedialnej obrazującej całe przedsięwzięcie. 

Głównym punktem spotkania, było przedstawienie 

sztuki teatralnej pt. „Ławka”, która została napisana, 

wyreżyserowana i przedstawiona przez samych 

uczestników projektu. Sztuka opowiadająca  

o skomplikowanych losach bohaterów została 

poprzedzona wielogodzinnymi i wyczerpującymi próbami, 

które zaowocowały spektakularnym sukcesem. Widzowie 

zgromadzeni na sali podnieśli 

kilkukrotne owacje, które dodatkowo 

utwierdziły osoby zaangażowane  

w realizację projektu o jego powodzeniu. 

Spotkanie podsumowujące projekt 

zakończyło się  w Dworze Myśliwskim  

w Ustroniu, gdzie wszyscy zgromadzeni 

goście wspólnie bawili się wspominając 

wydarzenia towarzyszące realizacji 

projektu. Oprawa muzyczna sprawiła, 

ze uczestnicy mogli po raz kolejny 

zintegrować się przy wspólnym śpiewie karaoke. Cały 

przebieg spotkania podsumowującego projekt został 

uwieczniony licznymi zdjęciami, które można zobaczyć 

na stronie internetowej www.gops-lekaopatowska.pl 

 

 

ZAWODY WSPINACZKOWE
 

W dniu 28 listopada 2009 drużyna 

Harcerska Orły Opatów  

z Gimnazjum im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego z Opatowa 

uczestniczyła po raz pierwszy  

w zawodach wspinaczkowych 

Chorągwi Dolnośląskiej we 

Wrocławiu. Ściana wspinaczkowa 

dla naszych harcerzy była 

nowością. Wcześniej nie mieliśmy 

żadnego doświadczenia. Wielkim 

sukcesem a zarazem radością było 

dla nas zajęcie miejsc na podium. 

Miejsce drugie w kategorii harcerek 

starszych zajęła druhna Paulina 

Orzeszyna, miejsce trzecie w kategorii 

harcerzy starszych zajął Marcin 

Konieczny. Uczestniczenie w zawodach 

wspinaczkowych było okazją do 

wspólnej sportowej rywalizacji  

a zarazem postanowienia rozwijania 

talentów sportowych. Opiekunem 

drużyny w zawodach była druhna Agata 

Rybak 
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XXI KONKURS RECYTATORSKI IM. MARII Z FREDRÓW SZEMBEKOWEJ 

   W dniach od 08 do 11 grudnia 2009 r. w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej odbył się XXI 

Konkurs Recytatorski im. Marii z Fredrów Szembekowej. Organizatorem konkursu byli: Urząd Gminy w Łęce 
Opatowskiej i Starostwo Powiatowe w Kępnie. W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 64 uczestników w trzech 
kategoriach wiekowych.: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. W tym roku komisje konkursowe 
podkreśliły wysoki, a zarazem wyrównany poziom recytacji. Konkurs Recytatorski im. Marii z Fredrów Szembekowej  
z roku na rok  powiększa grono recytatorów co świadczy o jego dużej popularności. W tym roku nie zabrakło również 
recytatorów spoza terenu powiatu, a nawet ościennych województw. 

WYNIKI KONKURSU I SKŁADY KOMISJI KONKURSOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DNIACH. 
 08.12.2009 r – SZKOŁY PODSTAWOWE 

I nagroda – Roksana Pieczonka – Szkoła Podstawowa w  Kierznie 
II nagroda – Ewelina Celmerowska – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku 
III nagroda – Monika Mikoś – Szkoła Podstawowa Nr1 w Kępnie  
Wyróżnienie – Maria Jeziorna – Szkoła Podstawowa w Opatowie 
Wyróżnienie -  Mateusz Krowicki – Szkoła Podstawowa w Bolesławcu 
Skład komisji konkursowej: 
Jadwiga Kłodnicka, Katarzyna Sobonia - Okoń, Wiesław Walas 
 09.12.2009 r – SZKOŁY GIMNAZJALNE 

I nagroda – Sebastian Kluczyński, Gimnazjum w Mroczeniu 
II nagroda – Hanna Szyszka, Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w 
Perzowie 
III nagroda – Wioletta Okaj, Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Rychtalu 
Wyróżnienie – Paulina Parzonka – Gimnazjum w Trzcinicy 
Wyróżnienie – Monika Rabiega, Gimnazjum Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Kępnie  
Skład komisji konkursowej: 
Beata Kaźmierczak, Aleksandra Kowalek, Magdalena Banaś – Schlappa 

 11.12.2009 r. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 
I nagroda –Paweł Półtorak – Ośrodek Kultury w Byczynie 
II nagroda – Marek Lemanik – LO Nr 1  im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie 
III nagroda – Justyna Rybczyńska – ZSP  w Słupi pod Kępnem 
Wyróżnienie – Dorota Dakowska – ZSP Nr 2 w Kępnie 
Wyróżnienie – Emilia Kobiś – ZSP Nr 1 w Kępnie 
Skład komisji konkursowej: 
 Jadwiga Kłodnicka, Wiesław Walas, Marcin Jeziorny 
 

 

 

 

„Integracja poprzez aktywizację” 

Projekt finansowany przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

 
INTEGRACJA PRZEZ RYWALIZACJĘ 

Dnia 17 października 2009 r. na obiekcie Dwór 

Andrzejówka w Mechlinie  

w okolicach Kórnika odbyły się 

zajęcia survivalowe, które poprzez 

rywalizację integrowały młodzież 

harcerską z gminy Łęka 

Opatowska. W wyjeździe 

uczestniczyły dwie 

trzydziestoosobowe grupy 

młodzieży. Sześćdziesięciu młodych 

uczestników zostało podzielonych 

na sześć zespołów z których każdy 

miał do wykonania wcześniej 

przygotowane zadania 

sprawnościowe. Nad przygotowaniem zadań czuwali 

wyspecjalizowani instruktorzy, którzy wcześniej 

przeprowadzili szkolenie z zakresu przestrzegania przez 

uczestników przepisów bezpieczeństwa. Zadania 

terenowe podzielone były na dwie kategorie: zadania 

alpinistyczne do których należały: wspinaczka na 

skrzynkach i budowa mostu linowego a także zadania 

integracyjne takie jak zaczarowany ołówek, pole 

minowe, pajęczyna i zmiana opon. Uczestnicy zajęć 

wykazali się dużą sprawnością fizyczną jak również 

umiejętnością współpracy między 

sobą w poszczególnych grupach.  

W przerwach w rywalizacji 

uczestnicy mogli posilić się  

w Dworze Andrzejówka  gdzie 

zapewnione mieli trzy posiłki. 

   Po całodniowych zmaganiach 

przy wspólnym ognisku spośród 

wszystkich drużyn wyłonione 

zostały trzy, które osiągnęły 

najlepsze wyniki i te otrzymały 

słodkie upominki i wyrazy uznania 

od zespołu instruktorów. 

   Zadanie „integracja przez rywalizację” jest częścią 

projektu „Integracja poprzez aktywizację” 

finansowanego przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

i realizowanego przez Urząd Gminy w Łęce 

Opatowskiej. 
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WIGILIA GMINNA 2009
 

   Dnia 15 grudnia 2009 r. w Łęce Opatowskiej odbyła 

się Wigilia Gminna zorganizowana 

przez Koło Gospodyń Wiejskich  

w Łęce Opatowskiej przy współpracy 

Urzędu Gminy. Uroczystość o godz. 

13.00 rozpoczęła Przewodnicząca KGW 

w Łęce Opatowskiej Jadwiga Bzowska, 

która przywitała wszystkich obecnych 

i zaprosiła do obejrzenia 

przedstawienia w wykonaniu dzieci  

z SP w Łęce Opatowskiej. Po 

ciekawych występach dzieci głos 

zabrał Wójt Gminy Witold Jankowski, 

który podziękował paniom z KGW Łęka Opatowska za 

przygotowanie uroczystości i złożył wszystkim życzenia 

świąteczne. Głos zabrał również 

Starosta Kępiński Jerzy Trzmiel  

a także radny powiatowy Marek 

Kowalski, który na ręce 

przewodniczącej KGW przekazał 

pamiątkowy upominek. Po 

przemówieniach okolicznościowych 

obecny Ksiądz Kanonik Marian 

Biesiada zaprosił wszystkich do 

wspólnej modlitwy po czym wszyscy 

połamali się opłatkiem i usiedli do 

wspólnej wigilii. 

 

 

PLATFORMA EDUKACYJNA W OPATOWIE 
 

   Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Opatowie od 1 grudnia 2009 roku wykorzystuje do pracy  

z uczniem platformę edukacyjną FRONTER . Jest to kolejna innowacja w tej szkole. W roku szkolnym 2009/2010 

dostęp do platformy jest dla szkoły bezpłatny, co jest konsekwencją prowadzonego w szkole do 30 października br. 

projektu „Twórczy Uczeń”. Korzystanie z platformy, umożliwia 

indywidualną pracę ucznia i kontakt z nauczycielem prowadzącym, 

za pomocą sieci  Internet. Każdy uczeń ma do dyspozycji od 15 do 

20 sal, wliczając koła zainteresowań. Nauczyciele mają dostęp do 

każdego ucznia we wszystkich klasach i grupach, w których 

prowadzą zajęcia. Platforma również usprawnia pracę  

i komunikację multimedialną w gronie nauczycieli tej szkoły. 

   FRONTER jest nową formą edukacji, która umożliwia 

przekazywanie wypracowanych przez uczniów efektów, nawet  

w sytuacji choroby ucznia, przebywającego w domu. Niezbędne jest 

w tym celu  posiadanie komputera i dostępu do Internetu (może to 

uczeń wykorzystać w szkole, lub w lokalnych kawiarenkach). Każdy 

prowadzący zajęcia nauczyciel, ma możliwość zweryfikowania 

częstości korzystania z platformy i oceny wykonanych zadań poza 

szkołą i bez noszenia prac do domu. Umiejętności posługiwania się 

platformą, nauczyciele zdobyli podczas realizacji projektu „Twórczy 

Nauczyciel” realizowanego od maja do czerwca 2009r.  

w gimnazjum. 

 Aleksandra Musiała 

       Anna Jankowska 

 

WOJEWÓDZKI TURNIEJ SOŁTYSÓW 
 

   Dnia 05.12 2009 r  w Miłosławiu odbył się Wojewódzki Turniej 

Tenisa Stołowego sołtysów. Gminę Łęka Opatowska reprezentowali 

Radosław Szubert z Piasek i Dariusz Gąszczak z Łęki Opatowskiej, 

którzy zajęli odpowiednio pierwsze i drugie miejsce w kategorii do 

45 lat i Jerzy Grzesiak z Marianki Siemieńskiej, który zajął 

pierwsze miejsce w kategorii powyżej 60 lat. Sołtysom gratulujemy i 

życzymy dalszych sukcesów. 
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OGŁOSZENIE 

OPŁATY ZA WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW DLA ODBIORCÓW 

INDYWIDUALNYCH NA ROK 2010 NIE ULEGAJĄ ZMIANIE. 
 

Wójt Gminy Łęka Opatowska informuje, iż od dnia 1 stycznia 2010r. będą obowiązywały następujące taryfy za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków: 

Tabela I. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 

Grupa taryfowa 
Cena  

w zł/m3 netto 
Cena  

w zł/m3 brutto 

Dla gospodarstw domowych, rolnych, placówek zdrowia i oświatowych 2,24 2,40 

Odbiorcy pozostali 3,00 3,21 

Tabela II. Opłata abonamentowa  

L.p. 
Średnica wodomierza 

[mm] 

Opłata 

abonamentowa w zł/miesięcznie 
netto 

Opłata 

abonamentowa w zł/miesięcznie 
brutto 

1 15 – 25 1,87zł 2,00zł 

2 32 – 40 6,54zł 7,00zł 

3 50 – 100 14,95zł 16,00zł 

4 
80 – 100 

(wodomierze sprzężone) 
51,87zł 55,50zł 

Tabela III. Wprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatów 

Grupa taryfowa 
Cena  

w zł/m3 netto 

Cena  

w zł/m3 brutto 

Dla gospodarstw domowych, rolnych, 
placówek zdrowia i oświatowych 

Ścieki z kanalizacji 4,49 4,80 

Ścieki dowożone  4,49 4,80 

Odbiorcy pozostali 
Ścieki z kanalizacji 7,01 7,50 

Ścieki dowożone  7,01 7,50 

Górna stawka opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniana zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego na Oczyszczani Ścieków w Opatowie wynosi 
15,00 zł z VAT za 1m3. 

\-\ Wójt Gminy 
Witold Jankowski 

 

STAWKI PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI I  ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ZOSTAŁY 

UAKTUALNIONE ZGODNIE Z KOMUNIKATEM PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO  

O WSKAŹNIK INFLACJI, KTÓRY WYNOSI 3,5 %. 

UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE DNIA  25.11.2009 R. 

 

Uchwała Nr XXXIX/181/09 
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Wysokość 

ustalonych na sesji stawek  dostępna na stronie www.bip.leka-opatowska.pl. 

Uchwała Nr XXXIX/182/09 
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Wysokość 

ustalonych na sesji stawek  dostępna na stronie www.bip.leka-opatowska.pl. 

Uchwała Nr XXXIX/183/09 

W sprawie w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzenie ścieków. Wysokość ustalonych na sesji stawek  dostępna na stronie 

www.bip.leka-opatowska.pl. 

 

  Kwota maksymalna jednego kwintala żyta do podatku rolnego na rok 2010 wynosi 34,10 zł. Jest to kwota 

urzędowa zgodna z ustaleniami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i obowiązująca w Gminie Łęka Opatowska w 

2010 roku. 

  Opłata od posiadania psa na rok 2010 nie ulega zmianie i wynosi 15 zł. 
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OGŁOSZENIE O PRACĘ 

 

 

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej w związku z realizacją projektu „PROGRAM 

AKTYWNOSCI SPOŁECZNEJ W GMINIE ŁĘKA OPATOWSKA” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje pracownika socjalnego (umowa o pracę) w okresie od lutego 2010 

roku. Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o przedłożenie listu motywacyjnego i życiorysu zawodowego, 

wraz z potwierdzeniem uprawnień w zakresie pracy socjalnej (zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 

2004) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej ul. Akacjowa 4, 63 – 645 Łęka Opatowska. 

 

 

U W A G A ! 

WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

   Wójt Gminy Łęka Opatowska informuje, że 1 stycznia 

2010 roku tracą aktualność zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej z kodami PKD 2004. 

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie 

działalności przed 1 stycznia 2008 roku i do tej pory nie 

dokonali zmiany wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej winni do 31 grudnia 2009 roku dokonać 

zmiany PKD 2004 na nowe PKD 2007. 

 

 

CENTRUM PSZCZELARSTWA  

W MARIANCE SIEMIEŃSKIEJ 

 

   Gmina Łęka Opatowska złożyła w grudniu wniosek  

o dofinansowanie realizacji operacji pn. „Budowa 

świetlicy w Mariance Siemieńskiej i urządzenie  

w budynku centrum pszczelarstwa”. Projekt zakłada 

budowę świetlicy wraz z zapleczem, w której urządzona 

zostanie sala pszczelarska. W budynku odbywać się 

będą pokazy wyrobów pszczelarskich, degustacje 

miodów, spotkania pszczelarzy itp. Wniosek został 

złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrota 

Wielkopolski” na działanie „Odnowa i rozwój wsi”  

w ramach programu LEADER. Ocena wniosku pod 

względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz 

ocena punktowa wg lokalnych kryteriów wyboru operacji 

odbyła się na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia w dniu 

07.12.2009r. W wyniku oceny wniosek uzyskał 12 

punktów. Kolejnym etapem procedury aplikacyjnej jest 

ocena formalna i merytoryczna wniosku przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. 
 

 

 

Wyrazy współczucia wszystkim którym bliska jest śmierć 

Ś.P. ANNY SZEPTYCKIEJ 

córki Jadwigi z Szembeków Szeptyckiej  

składa Towarzystwo Krańców Ziemi Ojczystej  

GENIUS LOCI w Siemianicach 

 

KOLEJNE POZYSKANE ŚRODKI 

   Gmina Łęka Opatowska jeszcze w tym roku podpisze 

umowę na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. 

”Modernizacja stacji uzdatniania wody w Opatowie, 

dokończenie skanalizowania Łęki Opatowskiej oraz 

budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipie”. 

Dofinansowanie pochodzić będzie ze środków Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  

w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki  

i ludności wiejskiej”. Gmina pozyskała na realizację 

operacji środki w wysokości 4 000 000,00 zł. co stanowi 

69% wartości całości inwestycji. Rozpoczęcie realizacji 

inwestycji planowane jest na pierwszy kwartał 2010 

roku. Pierwszy etap inwestycji to kompleksowa 

modernizacja stacji uzdatniania wody w Opatowie, drugi 

etap to dokończenie skanalizowania Łęki Opatowskiej  

i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipie, 

zakończenie inwestycji przewidziane jest na rok 2011. 

 

 

„MAŁA ODNOWA WSI” 
   Sołectwo Piaski podobnie jak 4 inne sołectwa w Gminie 

Łęka Opatowska zgłosiło swój akces do programu 

„Wielkopolska Odnowa Wsi” realizowanego przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Konkurs 

składa się z dwóch etapów pierwszy to ocena i nagroda 

za pomysł, drugi to dofinansowanie realizacji wybranego 

projektu. Piaski uzyskały na etapie oceny pomysłu 

wystarczającą ilość punktów, aby przejść jako laureat do 

drugiego etapu gdzie nagrodą jest dofinansowanie 

realizacji zgłoszonego projektu. Zaplanowany do 

realizacji projekt to dokończenie pomieszczeń 

sanitarnych i szatni znajdujących się w sąsiedztwie 

boisk do siatkówki plażowej. Maksymalne 

dofinansowanie, jakie można było uzyskać w konkursie 

to 10 000,00 zł. na etapie pierwszym i 40 000,00 zł. na 

etapie drugim. Sołectwo Piaski uzyska z programu 

dofinansowanie w wysokości 34 000,00 zł., całkowita 

wartość projektu to kwota około 50 000,00 zł. 
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