
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezydent Lech Kaczyński, jego małżonka Maria oraz kilkadziesiąt najważniejszych osób w 

państwie zginęło w sobotę 10.04.2010 r. w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem, którym lecieli 

na uroczystości 70-tej rocznicy Zbrodni Katyńskiej. 

 

 

  W związku z ogłoszoną żałobą narodową po 

tragedii prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem  

w Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej wystawiona 

została księga kondolencyjna. Mieszkańcy gminy mogli 

również złożyć hołd 

tragicznie zmarłym  

w katastrofie zapalając 

znicz pod pomnikiem 

poświęconym Poległym 

i Ofiarom II Wojny 

Światowej w Łęce 

Opatowskiej.  

W niedzielę 18 kwietnia 

2010 w Krakowie odbył 

się pogrzeb pary 

prezydenckiej.  

O godzinie 14.00  

w Bazylice Mariackiej odprawiona została uroczysta 

msza św. z udziałem oficjalnych delegacji. Ok. 150 tys. 

osób wzięło udział w uroczystościach pogrzebowych Pary 

Prezydenckiej gromadząc się na krakowskim Rynku, 

Błoniach i wzdłuż trasy przemarszu konduktu a także 

przy Sanktuarium w Łagiewnikach.  Na pogrzeb udała 

się także delegacja z Gminy Łęka Opatowska w skład 

której weszli Wójt Gminy Witold Jankowski z rodziną, 

harcerze z drużynową Agata Rybak, i chętni mieszkańcy 

gminy. W związku z tragedią narodowa w piątkowy 

wieczór dnia 16.04.2010 mieszkańcy gminy Łęka 

Opatowska wzięli udział marszu milczenia 

zorganizowanym w celu złożenia hołdu tragicznie 

zmarłym. Wszyscy chętni zebrali się przy Gimnazjum im. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie , aby  

w asyście drużyn harcerskich z Opatowa i Siemianic oraz 

strażaków czuwających nad bezpieczeństwem wyruszyć 

w milczeniu do Łęki Opatowskiej pod pomnik Ofiar  

II Wojny Światowej. O godzinie 2100 został odśpiewany 

Apel Jasnogórski, w którym w szczególny sposób 

powierzono zmarłego Prezydenta Rzeczpospolitej Lecha 

Kaczyńskiego wraz z małżonką Marią i pozostałe  

94 ofiary katastrofy. Harcerze z drużyny „Orły Opatów” 

odczytali słowa wspomnień i refleksji nad życiem  

i przemijaniem. Wszyscy zebrani włączali się do śpiewu 

pieśni religijno-partiotycznych. Przy dźwięku melodii 

żałobnych złożono znicze w hołdzie poległym 10 kwietnia 

pod Smoleńskiem. 

 

 

www.leka-opatowska.pl 

NR 27  
MAJ 2010 

SOŁECTWA: BIADASZKI, KUŹNICA SŁUPSKA, LIPIE, ŁĘKA OPATOWSKA, MARIANKA SIEMIEŃSKA, OPATÓW, 

PIASKI, RAKÓW, SIEMIANICE, SZALONKA, TRZEBIEŃ, ZMYŚLONA SŁUPSKA 

BIULETYN GMINY ŁĘKA OPATOWSKA NR 27/2010 
 
 



OBCHODY 70 ROCZNICY ZBRODNI KATYŃSKIEJ 

Dnia 23 kwietnia b.r. na cmentarzu w Opatowie 

miały miejsce obchody 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej 

podczas których uczczono również pamięć osób 

tragicznie zmarłych 10 kwietnia w katastrofie lotniczej 

pod Smoleńskiem.  

  Uroczystość rozpoczęła o godz. 2000 Mszą Święta 

przed kaplicą na cmentarzu w Opatowie odprawioną 

przez Księdza Kanonika Antoniego Ratajczaka. Obecność 

na uroczystości pocztów sztandarowych:  jednostek OSP 

z terenu gminy, harcerzy, Kombatantów oraz Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieniu z pewnością 

przyczyniły się do podniesienia rangi uroczystości. Po 

mszy świętej  głos zabrał Prezes Gminnego Koła 

Kombatantów – Porucznik Stanisław Jeziorny, który w 

wyniosłych słowach nawiązał do okresu II Wojny 

Światowej. Po słowach Stanisława Jeziornego przyszedł 

czas na  prezentację słowno – muzyczną w wykonaniu 

uczniów ze Szkoły Podstawowej w Opatowie pod hasłem 

„Katyń – ocalić od zapomnienia”, którzy w występie 

ukazali prawdziwą historię zbrodni katyńskiej podnosząc 

tym samym walor edukacyjny całego wydarzenia.  

Uczniowie w trakcie swego przedstawienia przypomnieli 

również tragedię lotniczą, która miała miejsce 

10.04.2010 r. pod Smoleńskiem gdzie zginęła para 

prezydencka - Maria i Lech Kaczyńscy oraz kilkadziesiąt 

najważniejszych osób w państwie. Następnie uczniowie 

Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Opatowie  wykonali część artystyczną: Maciej Blok 

wykonał na trąbce pieśń pt „Nim świt”, po nim 

Przemysław Klepacz zaśpiewał  pieśni „Biały krzyż” 

Czerwonych Gitar i „Wolność” Marka Grechuty. 

  Na zakończenie uroczystości głos zabrał Wójt 

Gminy Witold Jankowski, który  między innymi 

podziękował młodzieży za piękną lekcję historii, którą 

przedstawiła wszystkim zgromadzonym. To dzięki 

młodym ludziom  będziemy pamiętali o tragedii jaką była 

Zbrodnia Katyńska i katastrofa lotnicza pod 

Smoleńskiem.  

  red.

 

OBCHODY V ROCZNICY ŚMIERCI JANA PAWŁA II  

PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TRZEBIENIU 

W V rocznicę śmierci papieża Jana Pawła  

II patrona Szkoły Podstawowej w Trzebieniu uczniowie 

wraz z panią dyrektor Urszulą Wędzichą i nauczycielami 

zorganizowali Drogę Krzyżową, by godnie uczcić pamięć 

Ojca Świętego. W środę 31.03 

mieszkańcy parafii Opatów, 

harcerze i dzieci  

z Eucharystycznego Ruchu 

Młodych oraz mieszkańcy 

okolicznych miejscowości  

a także wójt gminy, pod 

duchowym przewodnictwem 

proboszcza ks. Kan. Antoniego 

Ratajczaka wśród pól i łąk 

podążali za krzyżem Chrystusa.  

W strugach deszczu  

i przy porywistym wietrze 

rozważano mękę Chrystusa, której towarzyszyła zaduma 

nad pontyfikatem, cierpieniem i śmiercią Jana Pawła II.  

Modlono się, by postawa i wiara Ojca Świętego była 

rzeczywistym wzorem w życiu każdego człowieka, czego 

wyrazem są słowa modlitwy: Panie, Jezu Chryste, który 

pozwoliłeś, aby chwała Twojego Krzyża zajaśniała  

w życiu i śmierci Papieża Jana Pawła II, spraw, abyśmy  

i my jak on umieli przyjmować krzyże i cierpienia i nie 

lękali się kroczyć drogą do 

świętości, kierując się znakami  

i słowami, które on nam pozostawił, 

a w chwili śmierci mogli powtórzyć 

za nim: „Totus Tuus” – „Cały Twój. 

W przygotowanie tego wydarzenia 

zaangażowała się cała lokalna 

społeczność: nauczyciele i rodzice, 

dzieci i młodzież, strażacy  

z Trzebienia i Biadaszek, a także 

mieszkańcy wsi. Na koniec ks. 

Proboszcz podziękował Bogu za 

taką właśnie pogodę, gdyż ona 

pomogła głębiej rozważyć mękę Zbawiciela. 

Zaproponował również, by Droga Krzyżowa w Trzebieniu 

stała się tradycją, co ogromnie ucieszyło społeczność 

szkolną i mieszkańców wsi. 

SP Trzebień 
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„Być szlachetnym i rozumnym – to jeszcze za mało.  

Bądźmy ludzcy, gdy z ludźmi wciąż nam żyć przystało” 

                                           MOLIER 

Szanowne Druhny 

Szanowni Druhowie 
 

Wierni zawołaniu naszych poprzedników czuwamy, 

by spieszyć z pomocą w potrzebie – bliźniemu i Ojczyźnie. 

Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego, gotowość niesienia pomocy tym,  

którzy jej potrzebują nie bacząc na własne niebezpieczeństwo 

 to działania wpisane  w codzienną strażacką służbę. 

Dziękujemy za tę niezmierną wierność ideom humanitarnej służby, za działalność ratowniczą. 

Życzymy bezpiecznej służby, szczęśliwych powrotów z akcji.  

Dużo satysfakcji z aktywności w różnych dziedzinach życia społecznego,  

z tego, że dzięki naszej służbie żyje się w naszym kraju bezpieczniej, ciekawiej i radośniej. 

 

 Z wyrazami uznania 

 

            Prezes Oddziału Gminnego    Wójt Gminy 

 JERZY FLACZYK     WITOLD JANKOWSKI  

 

PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW NA JASNĄ GÓRĘ 

  W sobotę 24 maja 50 tysięcy osób wzięło udział  

w 6 Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasnej 

Górze. Za opiekę nad ich 

służbą dziękowali zarówno 

strażacy zawodowi, jak  

i ochotnicy. Do Częstochowy 

na pielgrzymkę przyjechali 

członkowie ochotniczych 

straży pożarnych, 

funkcjonariusze i pracownicy 

cywilni Państwowej Straży 

Pożarnej, a także m.in. 

słuchacze szkół pożarniczych 

i strażacy zakładowych straży 

pożarnych. Wśród przybyłych 

byli również druhowie  

z Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Biadaszkach, w towarzystwie Wójta Gminy Łęka 

Opatowska, Witolda Jankowskiego zaproszonego do 

wspólnej pielgrzymki. W imieniu klasztoru 

zgromadzonych powitał przeor Jasnej Góry o. Roman 

Majewski. Dziękował strażakom za obecność  

w sanktuarium, przywiązanie do wiary i tradycji, a także 

za każde uratowanie życie i mienie oraz służbę, bez 

której trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie miast  

i miasteczek. Mszą św. celebrował na jasnogórskim 

szczycie metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek 

Głódź. Część homilii abp Głódź poświęcił patronowi 

strażaków - św. Florianowi, 

który w Polsce cieszy się 

szczególnym kultem.. Mszę 

św. na jasnogórskim 

Szczycie poprzedził 

niezwykły koncert - ponad 

157 strażackich orkiestr 

dętych wystąpiło we 

wspólnym repertuarze,  

a niektóre utwory zostały 

wykonane  

z towarzyszeniem 22 

zespołów wokalnych 

ochotniczych straży 

pożarnych. Kulminacyjnym 

punktem uroczystości było zawieszenie w Kaplicy Matki 

Boskiej Częstochowskiej Ryngrafu Pożarnictwa 

Polskiego. Przedstawia on na tle odlanej w metalu mapy 

Polski, sylwetkę klasztoru jasnogórskiego, Matkę Boską 

Częstochowską z Dzieciątkiem i strażacki kask 

otoczonym liśćmi wawrzynu.     

      wb. 
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KONCERT DAMIANA HOLECKIEGO

   W dniu 21 marca 2010 r. w Sali Sportowej w Łęce 

Opatowskiej odbył się koncert Damiana Holeckiego. 

Impreza w Łęce Opatowskiej została zaplanowana na 

godz. 18.00. Już o godz. 17.30 sala sportowa była 

wypełniona po brzegi. Na początku jako support 

wystąpił Przemysław Klepacz, uczeń Gimnazjum im. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie, który 

wykonał dwa utwory: „Angels” – Robbiego Williamsa 

oraz „Jeszcze raz” – Braci Cugowskich. Po krótkim 

występie na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru – 

Damian Holecki w towarzystwie Małgorzaty Salisz  

i Magdaleny Pal. Już od pierwszej piosenki cała 

publiczność zgromadzona w Sali włączyła się do 

wspólnej zabawy klaszcząc i śpiewając wraz  

z muzykiem. Większość osób znajdujących się w Sali 

bardzo dobrze znała słowa piosenek. Damian Holecki 

to śląski artysta, 

który ma coraz 

większą rzeszę 

fanów. Potwierdziła 

to publiczność, 

która podczas 

występu bawiła się 

znakomicie. Na 

zakończenie 

koncertu nie 

zabrakło wiązanek kwiatów wręczonych  

z podziękowaniami dla artysty. Głos zabrał też Wójt Gminy 

Witold Jankowski, który podziękował artyście za występ, 

wszystkim obecnym za przybycie i dobrą zabawę. 

red. 

 

 

PODZIĘKOWANIE DLA PANI TERESY NOCULAK OD KOŁA EMERYTÓW W OPATOWIE

   Po przeczytaniu Biuletynu Gminy Łęka Opatowska Nr 

25 styczeń/luty 2010 wzruszyliśmy się jako Emeryci 

Koła Opatów. Ponieważ starość i samotność to tez jest 

etap życia. Więc emeryci, którzy doczekali jesieni życia są 

zadowoleni, że mogą uczestniczyć w tych miłych 

spotkaniach, które przewodnicząca koła pani Teresa 

Noculak wraz z zarządem organizuje wspólną herbatkę  

i ciasto oraz omawiane są różne problemy Koła. 

Przewodnicząca zaprasza osoby samotne nie będące  

w Kole. I to nas jako emerytów cieszy, bo wtedy pokaże 

się uśmiech na zmarszczonych twarzach, łzy nawet przy 

przełamaniu opłatka. Postanowiliśmy podziękować 

zarządowi, pani Teresie Noculak za dobre serce, 

poświęcając się za drugiego człowieka. Korzystając  

z okazji dziękujemy panu Wójtowi Jankowskiemu za 

okazana pomoc dla emerytów z Koła w Opatowie. 

 

Emeryci Koła Opatów  

 

GMINNY ANGLOJĘZYCZNY PRZEGLĄD TEATRALNY 

   Dnia 05.03.2010 w Szkole Podstawowej  

w Opatowie odbył się I Gminny Anglojęzyczny 

Przegląd Teatralny. Mali wykonawcy 

zaprezentowali sztuki w języku angielskim.  

W przeglądzie brały udział 4 szkoły: Opatów, 

Łęka Opatowska, Myjomice oraz Trzebień. 

Opiekunowie: Katarzyna Pindor, Andrzej 

Skiba, Kazimiera Wyglądacz oraz Elwira Tuz 

włożyli wiele trudu w przygotowanie 

najmłodszych aktorów. 

   Przegląd okazał się wielkim sukcesem oraz 

spotkał się z wielkim zainteresowaniem ze 

strony uczniów i nauczycieli. Był doskonałą 

formą zabawy i nauki języka angielskiego 

poprzez teatr. Rodzice wraz z dziećmi 

przygotowali piękne stroje, które 

profesjonalnie prezentowały się na scenie. 

Mamy nadzieję że przegląd ten stanie się 

tradycją oraz doskonała okazją do współpracy 

miedzy nauczycielami zaprzyjaźnionych szkół.  

Elwira Tuz 
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ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIEGO MAJA 

Obchody Święta Narodowego 3 Maja w Gminie Łęka 

Opatowska rozpoczęły się już w piątek 31.04.2010. 

uroczystą akademią w Gimnazjum im. Kard.  

S. Wyszyńskiego w Opatowie po której władze gminy w 

osobach Wójta Witolda Jankowskiego, Przewodniczącego 

Rady Gminy Zdzisława Kłodnickiego Sekretarza 

Waldemara Balcerka,  a także  kombatantów i harcerzy 

oddali hołd poległym za Ojczyznę. Złożyli Oni  wiązanki 

kwiatów pod tablicą upamiętniającą poległych za 

ojczyznę przy Kościele w Siemianicach a także na 

cmentarzu w Opatowie i po pomnikiem poświęconym 

„Poległym i Ofiarom II Wojny Światowej” w Łęce 

Opatowskiej. W miejscach pamięci poległych za ojczyznę 

honorową wartę pełnili harcerze. W dniu 3 maja 2010 r. 

w Kościele Parafialnym p. w. Św. Idziego w Siemianicach 

Ks. Proboszcz Marek Olszewski odprawił uroczystą mszę 

świętą w intencji Ojczyzny i wszystkich strażaków. We 

mszy udział wzięły władze gminy a także delegacje ze 

sztandarami: Kombatanci, jednostki OSP z terenu gminy 

i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzebieniu. 

red. 

TERENOWY MARSZ MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH „DĄBROWA  2010” 

   W sobotę 1 maja 2010 roku druhowie OSP  
w Biadaszkach przy wsparciu Wójta Gminy Łęka 
Opatowska pana Witolda Jankowskiego, zorganizowali 
terenowy marsz dla dzieci i młodzieży Młodzieżowych 
Grup Pożarniczych w Biadaszkach. 

   Trasa rajdu przebiegała 
duktami leśnymi kompleksu 
leśnego położonego w okolicy 
miejscowości Biadaszki  
o regionalnej nazwie 
„Dąbrowa”. Młodzi uczestnicy 
rajdu w punkcie zbiórki 
zostali rozlosowani do 
poszczególnych grup, po czym 
po wybraniu w swoim gronie 
dowódcy grupy i nazwaniu jej 
ruszyli w trasę. Na trasie 
rajdu znajdowały się bazy 
tematyczne, do których za 
pomocą mapy z naniesionymi 
wskazówkami uczestnicy 
musieli bezbłędnie dotrzeć. 
Każdej grupie towarzyszył 
druh „komisarz”, który nadzorował przestrzeganie 
regulaminu rajdu oraz odpowiedzialny był za 

bezpieczeństwo przynależnej mu grupy młodzieży. Na 
trasie usytuowano pięć baz tematycznych: baza  
I „Wiedza pożarnicza”, baza II „Survival”, baza III 
„Sprawność fizyczna”, baza IV „Historia i geografia” baza 
V „ Biadaszki i okolice”. Uczestnicy marszu musieli 
wykazać się odpowiednią wiedzą i przygotowaniem 

sprawnościowym , gdyż na każdej z tych baz wyznaczeni 
druhowie z miejscowej jednostki OSP mieli przygotowane 
pytania i zadania za które poszczególne drużyny 
otrzymywały określona ilość punktów. Po powrocie do 
Remizy gdzie znajdował się „start” i „meta” rajdu, 
komisja sędziowska składająca się z Prezesa miejscowej 

Jednostki OSP druha Łukasza Olbrycha, Naczelnika 
druha Jerzego Derdaka oraz dowódców poszczególnych 
baz, podliczyła punkty i ogłosiła na wspólnej zbiórce 
zwycięską drużynę. Po wręczeniu nagród i dyplomów za 
uczestnictwo w marszu terenowym wszystkim 

dziewczętom i chłopcom, 
zebrani uczestnicy usiedli 
przy rozpalonym ognisku, 
gdzie wspólnie jeszcze raz 
wspominano  
i komentowano przebytą 
trasę rajdu. W przerwie 
degustowania smacznych 
kiełbasek z ogniska, 
przygotowano dla młodzieży 
pokazy sprzętu 
pożarniczego. Tu trzeba 
skierować szczególne 
podziękowania dla druha 
naczelnika OSP w Opatowie 
pana Pawła Tarasa , który 
przywiózł ze sobą i 
szczegółowo objaśnił 

działanie poszczególnych elementów współczesnego 
ekwipunku strażaka. Pokaz oraz cała impreza 

zgromadziła około 30 uczestników w wieku od 8 do 16 
lat. Była to pierwsza edycja rajdu, ale już można 
stwierdzić że w związku z tak dużym zainteresowaniem  
w kolejnych latach odbędą się następne jej edycje. 
Zarząd OSP w Biadaszkach składa szczególne 
podziękowania za wsparcie Wójtowi Gminy Łęka 

Opatowska panu Witoldowi Jankowskiemu. 
Podziękowania również dla wszystkich członków 
macierzystej jednostki OSP za pomoc w organizacji 
imprezy i profesjonalne zabezpieczenie logistyczne trasy 
rajdu. 

wb. 
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KONKURS KRASOMÓWCZY W SIEMIANICACH  

   W progach naszej szkoły już  po raz czwarty gościliśmy 

uczestników Powiatowego Międzyszkolnego Konkursu 

Krasomówczego. Tegoroczna edycja odbyła się pod 

hasłem „Opowiadamy mity greckie”. Autorką i 

propagatorką tego konkursu 

jest Lucyna Majczyk,  

a współorganizatorem 

Mariusz Chocaj. O jego 

popularności świadczy coraz 

liczniejszy udział szkół  

z terenu powiatu 

kępińskiego. 28 IV 2010 

roku 19 uczniów z 12 szkół 

walczyło o tytuł najlepszego 

krasomówcy. Uczniowie oraz 

nauczyciele mogli także 

obejrzeć wystawę, która 

nawiązywała do tematyki 

konkursu. Znalazły się tu ciekawostki dotyczące 

pochodzenia mitów, mitologii, bogów i bogiń greckich, 

widokówki, albumy z zabytkami oraz krajobrazami 

Grecji, a także prace plastyczne uczniów, które 

przedstawiały greckie bóstwa.  

   Około godz. 12:00 nastąpiło uroczyste wręczenie 

nagród, które ufundował Urząd Gminy w Łęce 

Opatowskiej oraz Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.   

   Jury w składzie: Justyna Hołub- Rojkiewicz, Lila 

Zawada oraz Iwona 

Malik wyłoniło 

następujących 

zwycięzców: I miejsce - 

Dominika 

Kieszkowska (SP 

Grębanin), II miejsce- 

Zuzanna Kuropka (SP 

Bralin), III- Karolina 

Bryja (SP Laski), zaś 

wyróżnienia otrzymali: 

Amanda Pilarczyk (SP 

nr 3 Kępno), Kinga 

Hełmińska (SP Nowa 

Wieś Książęca), Dominik Skiba (SP Łęka Opatowska). 

Należy dodać, ze nauczyciele obecni na konkursie 

podkreślali wysoki poziom przygotowania uczniów i 

wyrazili chęć ponownego w nim uczestniczenia. 

Lucyna Majczyk 

 

 

PROJEKT EDUKACYJNY PT. „KAMIENIE PAMIĘCI WRZEŚNIA 1939 ROKU. 

SZUKAMY BOHATERA WRZEŚNIA 1939 ROKU” 

   Uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej  

w Siemianicach we współpracy z Biblioteką 

Samorządową w Siemianicach oraz Świetlica 

Środowiskowa Promyk brali udział w projekcie 

organizowanym przez IPN w Warszawie pt. „Kamienie 

pamięci września 1939 roku. Szukamy bohatera 

września 1939 roku”. Bohaterem przeprowadzonego 

projektu była Jadwiga Szeptycka z Szembeków, która 

dobrowolnie zginęła wraz z mężem 27.09.1939 roku  

w Przyłbicach w woj. Lwowskim. Dnia 29.04.2010r. 

nastąpiło zakończenie projektu uwieńczone wizytą 

pracowników IPN w Szkole i wręczenie albumów dla 

Szkoły i Biblioteki oraz gier edukacyjnych dla każdego 

uczestnika. 

 

Krystyna Macioszczyk 
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ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH  

NA TERENIE GMINY ŁĘKA OPATOWSKA 

 

 

 

 

 

   Gmina Łęka Opatowska od grudnia 2008r. stara się  
o refundację wykonanej i zakończonej w 2008r. 
inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Opatów. W grudniu 2008r. został złożony wniosek 
preselekcyjny który  po zakończonych ocenach formalnej 
i strategicznej znalazł się na 2 miejscu listy rankingowej 
wniosków do wstępnego dofinansowania. Następnym 
krokiem w staraniach o środki było złożenie właściwego 
wniosku o dofinansowanie – z pełną dokumentacją 
konkursową. Dnia 8 kwietnia 2010r. Gmina Łęka 

Opatowska otrzymała informację o pozytywnym wyniku 
oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów 
w gminie Łęka Opatowska”. Kolejny etap w zmaganiach  
o dofinansowanie to trwająca ocena strategiczna 
wniosku. Podpisanie umowy o dofinansowanie 
przewiduje się na maj 2010r. Całkowita wartość projektu 
to 5 325 178,06 zł kwota dofinansowania to 
3 585 416,70 zł 

 

                                                                                
 
   W grudniu 2009r w Poznaniu podpisana została 
umowa pomiędzy gminą Łęka Opatowska a Samorządem 
Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie 
realizacji inwestycji pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej  
w miejscowości Lipie, dokończenie skanalizowania Łęki 
Opatowskiej oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody 
w miejscowości Opatów”. Operacja ma na celu poprawę 
warunków życia mieszkańców poprzez budowę 
kanalizacji sanitarnej oraz poprawę infrastruktury 
technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez 
wymianę wodociągu w miejscowości Lipie wraz  
z modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości 
Opatów. Pierwszy etap inwestycji przewidziany na 2010 
rok to modernizacja Stacji Uzdatniania Wody  
w Opatowie, skanalizowanie ulicy Dworcowej, Kolejowej  

i Lipowej w Łęce Opatowskiej. Realizacja pierwszego 
etapu rozpoczęła się od modernizacji SUW w Opatowie 
(realizacja maj-październik), w czerwcu rozpocznie się 
budowa kanalizacji na ww. ulicach (realizacja czerwiec-
grudzień). Realizacja drugiego etapu inwestycji 
zaplanowana na rok 2011 obejmie budowę kanalizacji 
sanitarnej, wymianę wodociągu i przyłączy 
wodociągowych w miejscowości Lipie. Całkowita wartość 
inwestycji po zakończonym postępowaniu przetargowym 
wynosi 6 109 538,09 zł, z czego 3 755 863,58 zł stanowi 
kwota dofinansowania. Operacja współfinansowana jest 
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie 

 

 

                                                                                
 

   W październiku 2009r w Poznaniu podpisana została 
umowa pomiędzy gminą Łęka Opatowska a Samorządem 
Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie 
realizacji inwestycji pn. ”Przebudowa starej Szkoły 

Podstawowej w Łęce Opatowskiej wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania na cele społeczne oraz rozbiórką 
dobudowanej części szkoły”. Operacja ma na celu 
zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych 
mieszkańców oraz zachowanie tożsamości i dziedzictwa 
kulturowego poprzez stworzenie centrum społeczno –
administracyjno - kulturalnego w budynku starej szkoły 
podstawowej. Pierwszy etap realizacji inwestycji 
rozpoczął się w marcu bieżącego roku, jego zakończenie 
przewidziane jest na lipiec 2010. Zakres prac obejmuje 

roboty rozbiórkowe dobudowanej części szkoły, remont 
dachu, rozebranie kominów, ścian drewnianych  
i ceglanych, wymurowanie nowych kominów ścian  
i podciągów, częściową wymianę konstrukcji oraz 

wykonanie nowego pokrycia dachu, wykonanie 
kanalizacji deszczowej. Całkowita wartość inwestycji po 
zakończonym postępowaniu przetargowym wynosi 
578 200,00 zł, z czego 355 450,82 zł stanowi kwota 
dofinansowania. Operacja współfinansowana jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i 
Rozwój Wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013.  
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie 
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Program aktywności społecznej w gminie Łęka Opatowska” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce 

Opatowskiej informuje że od kwietnia 2010 roku 

rozpoczął się kolejny etap realizacji projektu 

systemowego pn. „PROGRAM AKTYWNOŚCI 

SPOŁECZNEJ W GMINIE ŁĘKA OPATOWSKA” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

   W bieżącym roku  zostanie przeprowadzony Kurs 

Gastronomiczny uprawniający do wykonywania zawodu 

pomoc kuchenna. Do udziału w projekcie zostało 

zrekrutowanych pięć kobiet bezrobotnych lub 

nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Łęka 

Opatowska.  

 

 

 

„Społeczna integracja kompleksowo wzbogaca” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 

Społeczna integracja kompleksowo wzbogaca 

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że 

pomyślnie zakończył się proces rekrutacji do udziału  

w projekcie konkursowym „Społeczna integracja 

kompleksowo wzbogaca” współfinansowanym przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

   Do udziału w projekcie zakwalifikowało się 40 kobiet  

i mężczyzn z terenu gminy Łęka Opatowska, którzy 

wezmą udział w: 

 wykładzie dot. udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej, 

 wykładzie dot. gier mających wpływ na pamięć i 

logiczne myślenie, 

 wykładzie z wizażystką, 

 wyjeździe do  Środy Wielkopolskiej do hotelu 

SPA na zabiegi lecznicze oraz wykład o zdrowiu 

poprzez wodę. 

   Obecnie GOPS podejmuje działania formalne dot. 

podpisania umowy, dlatego bieżące informacje dot. 

podejmowanych aktywności będą przekazywane 

bezpośrednio uczestniczkom oraz uczestnikom projektu 

drogą telefoniczną.  

 

 

UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE DNIA  28.04.2010 R. 

 

Uchwała Nr XLV /204/10 

w sprawie: wykonania budżetu Gminy za 2009r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Łęka Opatowska. Radni jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za 
2009r. 

Uchwała Nr XLV/205/10 
Radni uchwalili regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Łęka Opatowska 

Uchwała Nr XLV/206/10 
w sprawie wyprzedzającego finansowania działań realizowanych ze środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej. 

Uchwała Nr XLV/207/10 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok. 

Uchwała Nr XLV/208/10 
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łęka Opatowska dotyczącego dalszej 
rewitalizacji „Starej Szkoły” 
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INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁĘKA OPATOWSKA  

O SEGREGACJI ODPADÓW 

Co należy wrzucać a czego nie do kontenerów przeznaczonych  

na odpady segregowane. 

 

Do pojemników na PLASTIK wrzucaj - 

tworzywa plastikowe: 

 plastikowe butelki po płynach 

zgniecione (napojach, kosmetykach), 

 twarde tworzywa sztuczne, 

 kubki po produktach mlecznych  

(w miarę możliwości oczyszczone  

z resztek produktu), 

 tacki po owocach i warzywach,  

 pojemniki z tworzywa sztucznego, 

 plastikowe opakowania 

Do pojemników na PLASTIK NIE wrzucaj - 

tworzywa plastikowe: 

 torebek foliowych 

 torebek śniadaniowych, 

 folii z gospodarstwa domowego, 

 folii opatrunkowych, 

 pampersów, 

 folii budowlanych 

 innych odpadów. 

 

Do pojemników na SZKŁO wrzucaj białe  

i kolorowe szkło: 

 szklane butelki jednorazowe, 

 słoiki po przetworach bez nakrętek, 

 butelki po mleku i napojach,  

 butelki i słoiki nie muszą być 

wymyte, ale lepiej, żeby nie zawierały 

resztek substancji (przetwory 

mleczne itp.), które mogą 

spowodować problemy higieniczno-

sanitarne w miejscu gromadzenia,  

 stłuczkę szklaną.  

Do pojemników na SZKŁO NIE wrzucaj: 

 

 zakrętek, kapsli, korków, 

 porcelany i fajansu, 

 szkła okiennego, 

 luster i szkła zbrojonego,  

 tworzyw sztucznych 

 innych odpadów. 

 

Do pojemników na PAPIER wrzucaj - 

papier: 

 gazety, katalogi, prospekty,  

 kartony, pudełka, 

 tekturę falistą, 

 czysty, nie zatłuszczony papier 

 

Do pojemników na PAPIER NIE wrzucać: 

 torebek plastikowych,  

 kartonów po mleku, sokach, 

 opakowań po mrożonkach i 

papierosach, 

 kalki, folii, 

 papieru tłustego i zabrudzonego, 

 innych odpadów. 

 

Z pojemników mogą korzystać tylko osoby posiadające podpisaną umowę z Gminą Łęka Opatowska. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska, Referat Budownictwa Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska pok. 108 i 109 lub pod nr telefonu (062)78 14 531 lub 32. 
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TURNIEJ BADMINTONA W  ŁĘCE OPATOWSKIEJ – 23 MAJA 2010 R. 

  Sala sportowa w Łęce Opatowskiej serdecznie zaprasza wszystkich miłośników gry w badmintona do wzięcia 

udziału w I Otwartym Turnieju Badmintona. 

 

Termin i miejsce: 

 23 maja, Sala Sportowa w Łęce Opatowskiej 

Początek godz. 1300 
Cel: 

 

Propagowanie dyscypliny  badmintona jako ciekawej formy aktywnego spędzania wolnego czasu wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych 

 

Uczestnictwo i system rozgrywek: 

 

 Rozgrywki odbywać się będą na trzech profesjonalnych boiskach do gry w badmintona w Sali Sportowej w Łęce 

Opatowskiej 

 Turniej rozgrywany będzie w kategorii wiekowej „Open” dla kobiet/dziewcząt oraz dla mężczyzn/chłopców  

 System rozgrywania turnieju uzależniony jest od ilości zgłoszeń - przewidywany jest system grupowo-

pucharowy 

 Mecz trwa do dwóch wygranych setów ( sety do 21 lub 15 – w zależności od ilości uczestników ) 

 Turniej rozegrany zostanie lotkami syntetycznymi Yonex Mavis 2000 

 Obowiązują zasady gry zgodnie z przepisami PZBad. 

 Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi i sędziemu zawodów 

 Wszystkich zawodników obowiązuję halowy strój sportowy    

Nagrody: 

1 – 3 miejsca w kategoriach kobiet/dziewcząt oraz mężczyzn/chłopców – dyplomy, puchary, medale i nagrody 

rzeczowe.  

Zapisy: 

Zapisy do udziału w turnieju przyjmowane są w Sali Sportowej w Łęce Opatowskiej od pn. – pt. w godz. 1800 - 2100, tel. 

62 59 71 707 oraz w Referacie Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej od pn. – pt. w godz. 800 - 

1500, tel. 62 78 14 535  lub  664 747 383 

 

Termin zapisów mija 17 maja 2010 r. 
 

Liczba uczestników ograniczona 
 

TAEKWON-DO W ŁĘCE OPATOWSKIEJ 

   Kolejna inicjatywa sali sportowej w Łęce Opatowskiej 

to organizacja zajęć Taekwon-do. Zajęcia skierowane są 

do dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Taekwon-do to 

koreańska sztuka walki i samoobrony, jest to styl bogaty 

technicznie obrona i atak mogą być swobodnie 

prowadzone z ziemi  i z powietrza. Zajęcia w Łęce 

Opatowskiej odbywają się w Sali Sportowej środy 18:30  

i soboty 12:30, prowadzone są przez pana Andrzeja 

Zmyślonego posiadacza stopnia mistrzowskiego 2 Dan, 

który szkoli zawodników również w Kępnie  

i Wieruszowie. Treningi Taekwon-do świetnie 

rekompensują niedostatek zajęć sportowo-

gimnastycznych dla dzieci z  przedszkoli i klas I-III. 

Tematyka zajęć dla najmłodszych rozszerzona jest  

o ćwiczenia koordynacyjno-korekcyjne które są ściśle 

powiązane ze sztuką walki. Wszystkie osoby 

zainteresowane poprawą swej sprawności i chęcią 

poznania sztuki walki mogą skorzystać biorąc udział  

w treningach w Sali Sportowej w Łęce Opatowskiej. 

red.  
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