
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy  

Gminy Łęka Opatowska 

 
 

 

 

 

 

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei. 

 Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.  

Życzymy, aby święta wielkanocne przyniosły Wam radość,  

pokój oraz wzajemną życzliwość.  

By stały się źródłem wzmacniania ducha  

i aby blask prawdy o zmartwychwstaniu  

rozświetlał wszelkie mroki codzienności.  

 

 

 

 

 

                                                            Przewodniczący Rady                 Wójt Gminy 

                                                              /-/ Adam Kopis                /-/Witold Jankowski 
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DROGA KRZYŻOWA W TRZEBIENIU 

  3 kwietnia odbyła się Droga Krzyżowa w 

Trzebieniu by uczcić szóstą 

rocznicę śmierci Karola 

Wojtyły – papieża Jana 

Pawła II. Organizatorami 

byli: dyrektor Urszula 

Wędzicha, katechetka pani 

Danuta Wysota oraz 

nauczyciele ze Szkoły 

Podstawowej im. Jana 

Pawła II w tejże 

miejscowości. Uczestnicy 

Drogi Krzyżowej wyruszyli 

spod szkoły wraz z ks. 

proboszczem Antonim 

Ratajczakiem. W kolejnych 

stacjach czytane były 

rozważania tematycznie 

związane z osobą i nauczaniem naszego Wielkiego 

Rodaka. Krzyż nieśli: nauczyciele, uczniowie i ich 

rodzice, młodzież, strażacy, maturzyści, gimnazjaliści, 

zmieniając się przy kolejnych stacjach. Rozważania, 

modlitwy i pieśni podczas Drogi Krzyżowej w intencji 

Ojca Świętego to dowód 

naszej pamięci, miłości  

i wdzięczności oraz 

przygotowanie do wielkiego 

świętowania Jego 

beatyfikacji. Uczestnicząc  

w drodze wszyscy duchowo 

łączyli się  

z najwybitniejszym naszym 

rodakiem. Mieszkańcy 

Trzebienia, Biadaszek  

i okolicznych miejscowości 

z parafii Opatów 

udowodnili swoją liczną 

obecnością, że Jan Paweł II 

jest im szczególnie bliski. 

Na zakończenie ksiądz 

kanonik Antoni Ratajczak podziękował za zaangażowanie 

w przygotowanie tej drogi oraz za tak liczne przybycie  

i pobłogosławił wszystkich uczestników.   

 

 

SUKCES KLUBU TAEKWON-DO Z ŁĘKI OPATOWSKIEJ NA  MISTRZOSTWACH  POLSKI. 

  O godzinie piątej rano 3 kwietnia 2011r. zaczął  

się  dzień dla  zawodników i zawodniczek, startujących 

na tegorocznych Mistrzostwach Polski taekwon-do.  

Z Powiatu Kępińskiego  wystartowały dwa Kluby Trenera 

Andrzeja Zmyślonego (2 dan) z Kępna i z Łęki 

Opatowskiej. Klub z Łęki 

reprezentowało ośmiu  

zawodników. To  pierwsze 

mistrzostwa Polski w których  

pokazali  się  zawodnicy z 

Łęki Opatowskiej  Na starcie 

stanęło ponad  400 

zawodników i zawodniczek. O  

trudności  rywalizacji  

świadczy  także  udział  w 

mistrzostwach  wielu  

zawodników  z  tytułami  

mistrzów Europy, a także 

Świata. Ciężka  praca  

popłaca i tak było w naszym 

przypadku - mówi trener 

Andrzej Zmyślony. 

Przygotowania  były intensywne  dodatkowe treningi , 

seminaria , obóz zimowy czy też starty na mniejszych 

turniejach taekwon-do – dodaje trener. Na 

Mistrzostwach Polski klub z Łęki Opatowskiej zakończył 

rywalizację na 19 miejscu w Polsce, a zawodnicy  

z Kępińskiego klubu  którzy  korzystali  również   

z  treningów  w Łęce Opatowskiej  skończyli rywalizacje 

na  9 miejscu. Trzeba  podkreślić fakt że na tak 

wspaniały wynik zapracowali młodzicy. Taka  grupa  

wiekowa  będzie  budowana  od  września również w Łęce 

Opatowskiej na co już 

serdecznie zapraszamy  

maluchy. Na 

Mistrzostwach Polski nasi 

zawodnicy startowali  

w różnych konkurencjach 

takich jak: walki kalaki, 

układy formalne, walka 

przerywana, techniki 

specjalne. Wynikiem 

startu naszych 

zawodników z Łęki 

Opatowskiej jest złoty 

medal Pauliny 

Zalesińskiej  w walce 

przerywanej, srebrny 

medal Mateusza Idźczaka 

w układach formalnych , brązowy medal Pawła  Idczaka 

oraz Marcina Idźczaka w układach formalnych – każdy  

w swojej kategorii oraz brązowy medal Dominika Osady 

w technikach specjalnych.  Tuż za podium stanęli  Kamil  

Gradowski, Przemysław Idźczak i Piotr Witak.    
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”KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

  Dnia 08.04.2011 r. przy Gimnazjum im. Kard. S. 

Wyszyńskiego w Opatowie posadzono Dąb Pamięci 

poświęcony kapitanowi Tadeuszowi Stupnickiemu. 

Uroczystość poprzedzona była Mszą, Świętą  

celebrowaną przez Księdza Kanonika Antoniego 

Ratajczaka. We wrześniu 2010r. posadzono w Opatowie 

pierwszy Dąb Pamięci przez szkołę podstawową. Również 

gimnazjum uczestniczy w 

programie ”Katyń… ocalić od 

zapomnienia”, którego celem jest 

posadzenie 21857 Dębów Pamięci. 

Każdy Dąb upamiętnia konkretną 

osobę, która zginęła w Katyniu, 

Twerze lub Charkowie. W 

Programie uczestniczą szkoły, 

ośrodki wychowawcze, drużyny 

harcerskie, urzędy gmin, 

starostwa powiatowe oraz inne 

instytucje i organizacje. Do tej 

pory w całym kraju i również na 

świecie posadzono około 5 tysięcy 

dębów. Dlaczego Gimnazjum włączyło się w program? - 

Jest tyle wydarzeń historycznych, że spokojnie mogą się 

uczniowie zająć Katyniem. Z 22 tysięcy poległych na 

wschodzie upamiętnionych zostało niespełna 3 tysiące 

osób. Pomyślałam, że powinniśmy podjąć to zadanie… - 

mówi Anna Synowiec, dyrektor Gimnazjum w Opatowie. 

Na potrzebę upamiętnienia zbrodni katyńskiej wskazał 

wójt Witold Jankowski.- Myślę, że to trzeba powtarzać 

dziesiątki, może i setki razy, jak bardzo wielu naszych 

przezacnych obywateli II Rzeczpospolitej zginęło wtedy w 

Katyniu. Tych oficerów Wojska Polskiego, 

pograniczników, oficerów Policji, jak się ich dzisiaj 

słusznie nazywa – „kwiat inteligencji polskiej” zostało 

tam wymordowanych - dodał wójt Jankowski. Kapitan 

Stupnicki, któremu poświęcony jest Dąb był członkiem 

Korpusu Ochrony Pogranicza. Wysunięty ku samej 

granicy aż po Wieruszów, 

Ostrzeszów i Kępno pułkownik 

uparcie i niezachwianie 

przeprowadzał od dnia 1 września 

aż po dzień 3 września walki 

opóźniające, stale przechodząc do 

przeciwuderzenia. Potem został 

przerzucony na wschodnie kresy 

Rzeczypospolitej. Oficerów tego 

Pułku znaleziono potem na listach 

katyńskich. Wśród zaproszonych 

gości był Krzysztof Romańczyk-

członek Stowarzyszenia Wojsk 

Korpusu Ochrony Pogranicza, 

który mówił o postaci kapitana Stupnickiego. 

  W tym również dniu oddano hołd 96 ofiarom 

katastrofy lotniczej w Smoleńsku, którzy w ubiegłym 

roku chcieli uczcić 70 rocznicę „Zbrodni Katyńskiej”. 96 

uczniów zapaliło symbolicznie znicze z nazwiskami 

wszystkich ofiar katastrofy.  

  Kolejnym punktem tego uroczystego wydarzenia 

była niezwykła lekcja historii przygotowana przez 

nauczycieli i uczniów gimnazjum. 
 

KLUB GAZETY POLSKIEJ 

 Klub Gazety Polskiej „Na krańcach 

Wielkopolski” z siedzibą w Łęce Opatowskiej zaprasza 

zainteresowanych w każdy ostatni czwartek miesiąca o 

godz. 20.00 na spotkanie w salce konferencyjnej w hali 

sportowej. 

  Delegacja klubowiczów z Gazety Polskiej Gminy 

Łęka Opatowska uczestniczyła w  dwudniowych 

obchodach pierwszej rocznicy katastrofy smoleńskiej  

w Warszawie. Uczcili w ten sposób pamięć tragicznie 

zmarłych 96 ofiar katastrofy lotniczej Uczestniczący: 

Roman Tettling, Witold Jankowski, Anna Jankowska, 

Barbara Woźnica, Józef Poźniak, Maria Rybak, Agata 

Rybak. 

 

WYNIKI WYBORÓW DO IZB ROLNICZYCH 

  W wyniku głosowania  do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie Kępińskim, które odbyło 

się dnia 03.04.2011 r. w Łęce Opatowskiej (okręg wyborczy nr 55) wybrano następujących kandydatów: Dariusz Froń  

i Danuta Szybka. 

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY 

  Wójt Gminy Łęka Opatowska zawiadamia, że w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 

termomodernizacji trzech obiektów  użyteczności 

publicznej w gminie Łęka Opatowska dokonano wyboru 

najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym 

postępowaniu złożono 5 ofert. Zamawiający zgodnie ze 

wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny 

punktowej złożonych ofert. Wybrana została oferta  (Nr 

5) z najwyższą liczbą punktów - 100 pkt. w kryterium 

najniższa cena firmy: Centrum Budowlano Remontowe 

Paweł Wojtasik Opatów, ul. Poznańska 51, 63-645 Łęka 

Opatowska z ceną  brutto 1 331 475,91 zł. 

Słownie: jeden milion trzysta trzydzieści jeden tysięcy 

czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 91/100  
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„Program aktywności społecznej w Gminie Łęka Opatowska” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAKOŃCZONA! 

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce 

Opatowskiej informuje, iż od kwietnia 2011r. 

realizowane są zadania przewidziane w projekcie 

systemowym pn.„PROGRAM AKTYWNOŚCI 

SPOŁECZNEJ W GMINIE ŁĘKA OPATOWSKA” 

współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Wśród działań 

mających na celu m.in. zdobycie nowych kwalifikacji 

zawodowych zaplanowano cykl zajęć szkoleniowo-

warsztatowych, obejmujących w swoim programie 

następujące zagadnienia: zajęcia z zakresu wytwarzania 

biżuterii artystycznej, zajęcia z zakresu zakładania  

i podstaw prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej, zajęcia z zakresu podstaw obsługi 

komputera, zajęcia z psychologiem, zajęcia z doradcą 

zawodowym, badania okulistyczne. 

  Do udziału w projekcie zostało rekrutowanych 

dziewięć  kobiet bezrobotnych lub nieaktywnych 

zawodowo z terenu gminy Łęka Opatowska. Wszystkie 

beneficjentki biorące udział w realizacji w/w projektu 

zostaną kompleksowo przygotowane do realizowania się 

w sferze zawodowej.  

 

 

 

„Program aktywności społecznej w Gminie Łęka Opatowska” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

PIERWSZE DZIAŁANIE ZA NAMI! 

  W dniu 08.04.2011 roku w ramach projektu 

systemowego pn. „PROGRAM AKTYWNOŚCI 

SPOŁECZNEJ W GMINIE ŁĘKA OPATOWSKA”, 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, odbyły się 

badania profilaktyczne wzroku mające na celu wykrycie 

ewentualnych nieprawidłowości.  

  Wszystkie uczestniczki projektu z uwagi na 

specyfikę proponowanej aktywności czyli działań 

manualnych przy małych elementach biżuterii 

artystycznej oraz pracy przy komputerze przeszły 

pozytywnie kompleksowe badania okulistyczne tj.: 

badania ostrości wzroku w tym autorefraktometria 

komputerowa, rozróżnianie barw, ocena ośrodków 

optycznych, biomikroskopie, ocena dna oczu, pomiar 

ciśnienia śródgałkowego. 

  GOPS w Łęce Opatowskiej serdecznie dziękuje 

Pani Aleksandrze Wawrzynowicz za miłą, sympatyczną  

i fachową obsługę naszych beneficjentek projektu 

systemowego. 

 

X TURNIEJ SOŁECTW W TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO 

RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA 

  Dnia 5 marca 2011 r. w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Biadaszkach został rozegrany X Turniej Tenisa 

Stołowego Sołectw Gminy Łęka Opatowska o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy. Organizatorami tej imprezy byli: 

Referat Kultury, Sportu i Promocji w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska oraz gospodarze turnieju czyli sołtys  

i Ochotnicza Straż Pożarna w Biadaszkach. Turniej ten jest imprezą cykliczną, rozgrywaną na terenie gminy już od  

10 lat. W Biadaszkach turniej jest rozgrywany po raz trzeci. 

  W bieżącym roku w Turnieju o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy wzięło udział osiem sołectw z terenu 

gminy. Turniej rozgrywany jest w kategoriach sołectw – drużynowo, w kategorii kobiet i kategorii sołtysów – 

indywidualnie. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwał Adam Kopis – Przewodniczący Rady Gminy Łęka 

Opatowska i jednocześnie sędzia główny turnieju. W odpowiedzialnej pracy sędziego głównego pomagała młodzież z 

Biadaszek sędziując poszczególne pojedynki tenisowe. Turniej ten od samego początku powstania przebiega w bardzo 

dobrej atmosferze i rywalizacji w duchu fair-play. Organizatorzy dla obecnych na turnieju zawodników i przybyłych 

gości przygotowują posiłki regeneracyjne oraz ciasto i kawę. Na zakończenie rozgrywek Przewodniczący Rady Gminy – 

Adam Kopis podziękował zawodnikom za udział i zaangażowanie, pogratulował wszystkim osiągniętych wyników oraz 

wręczył dyplomy, puchary i medale zwycięzcom. 

  Wyniki turnieju oraz galeria zdjęć dostępna jest na stronie internetowej gminy www.leka-opatowska.pl.  
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NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011  

  Przypominamy o trwającym Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Spis trwa od 1 kwietnia 

2011r. do 30 czerwca 2011r. Warto zaznaczyć, że rozpoczynający się 1 kwietnia spis odbędzie się po raz pierwszy także 

przez Internet. Spis ma być podzielony na kilka etapów. Od 1 kwietnia do 16 czerwca potrwa tzw. samospis 

internetowy, z którego mogą skorzystać wszyscy. W kolejnym etapie, od 8 kwietnia do 30 czerwca, telefonicznie spis 

będą przeprowadzać ankieterzy. W tym samym okresie bezpośrednie wywiady przeprowadzą rachmistrzowie spisowi.  

 

  Aby skorzystać ze spisu przez Internet, trzeba wejść na stronę internetową: www.stat.gov.pl  lub 

www.spis.gov.pl i skorzystać z formularza elektronicznego on-line uruchamianego w przeglądarce internetowej, albo 

zainstalować na swoim komputerze wersję off-line tego formularza, niewymagającą stałego dostępu do Internetu. 

 

   Informacje na formularzu powinny być podane wg stanu w dniu 31 marca 2011 r. o godzinie 24.00 

 

  Spis przeprowadza się jako badanie pełne i reprezentacyjne. Badanie reprezentacyjne przeprowadza się  

u osób stale zamieszkałych i czasowo przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których mieszkania 

zostały wylosowane do tego badania, pozostałe osoby objęte są badaniem pełnym. Informacja o rodzaju badania jest 

wyświetlana w aplikacji po zalogowaniu i wprowadzeniu adresu zamieszkania. 

 

  Samospisu mogą dokonać osoby, które ukończyły 16 rok życia, dane dotyczące osób małoletnich przekazują 

osoby pełnoletnie wspólnie z nimi zamieszkałe. 

 

  Aby zalogować się do aplikacji formularza on-line należy podać numer Pesel oraz hasło, które można 

zdefiniować wypełniając formularz identyfikacyjny. 

 

  Formularz samospisu internetowego jest dostępny przez okres 14 dni od momentu pierwszego 

poprawnego zalogowania. W tym czasie użytkownik może logować się wielokrotnie, a stan danych jest 

zapamiętywany. Po upływie 14 dni dane do logowania tracą ważność i spis zostanie dokończony drogą telefoniczną lub 

przez rachmistrza. 

 

  Wszystkie zbierane i gromadzone w spisie dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej 

ochronie – objęte są tajemnicą statystyczną na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz  

w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r., Nr 88, poz. 439 z późn. zm.). 

 

Szczegółowe informacje nt. Narodowego Spisu Powszechnego można uzyskać dzwoniąc pod numer Infolinii: 

 800 800 800 - z telefonów stacjonarnych (połączenie bezpłatne), 

 22 44 44 777 - z telefonów komórkowych (cena połączenia zgodnie z cennikiem operatora). 

 797 201 615 – Lider Gminnego Biura Spisowego w Łęce Opatowskiej 
 

BADMINTON W SALI SPORTOWEJ  

  Zapraszamy dzieci,  młodzież i dorosłych do Sali Sportowej w Łęce Opatowskiej na 

bezpłatne  zajęcia  badmintona pod okiem instruktora w każdy poniedziałek w godzinach od 

18:00 – 20:00. 

 

  Podczas zajęć każdy może poznać zasady i techniki gry w badmintona, a tym samym miło  

i aktywnie spędzić czas. 

  

  W dniach 21  i 22 maja 2011 r. odbędzie się II Otwarty Turniej Badmintona o Puchar 

Wójta Gminy Łęka Opatowska. 

 21 maja turniej juniorów  (dzieci i młodzież)  

 22 maja turniej seniorów (mężczyźni i kobiety) 

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! 
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BADANIA SŁUCHU 

  Bezpłatne badania słuchu wykonuje: Warszawski Ośrodek Badania Słuchu Audiomex, 00-572 Warszawa  

al. Wyzwolenia 13/1. Informujemy, że podczas badania istnieje możliwość zamówienia aparatu słuchowego  (również 

na raty). 

Miejsce: Łęka Opatowska sala widowiskowej Urzędu Gminy             

Data: 21 kwietnia 2011 r. godz. 10.00 

Zapisy: nr tel. (62) 78 14 520                                                                                            ZAPRASZAMY 
 

BEZPŁATNE BADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU  

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

  Uprzejmie informujemy że Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu we współpracy  

z Urzędem Gminy w Łęce Opatowskiej w dniu 30 maja 2011r. w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Łęce 

Opatowskiej ul. Akacjowa 4 od godziny 14:00 przeprowadzi spotkanie edukacyjne (pogadankę) dla mieszkańców 

gminy, podczas której zainteresowanym uczestnikom, którzy ukończyli 50 lat rozdane zostaną specjalne probówki do 

przygotowania materiału do badań na obecność krwi utajonej w kale (profilaktyka raka jelita grubego), a w dniu: 11 

czerwca 2011 r. pobierana będzie krew na oznaczenie poziomu PSA, w ramach profilaktyki nowotworów gruczołu 

krokowego (prostaty). W badaniu mogą wziąć udział mężczyźni od 50 roku życia. 

  Miejsce pobierania krwi: sala konferencyjna w sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Łęce 

Opatowskiej ul. Szkolna 2 od godz. 9:00 do 13:00. 
 

Krew można pobierać po zjedzeniu posiłku! 

  Laborantka pobierająca krew na PSA będzie również odbierała probówki z kałem. Na wszystkie badania 

proszę zabrać dowód osobisty!!! Zapisy na badania przyjmuje: Sekretariat Urzędu Gminy Łęka Opatowska pod  

nr telefonu 62 78 14 520. 

Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy oraz do wskazanego lekarza rodzinnego.  

Wszystkie badania finansowane są z budżetu Województwa Wielkopolskiego 

  Osoby nie spełniające wymagań wiekowych (tj. poniżej 50 roku życia) oraz z poza terenu woj. wielkopolskiego 

będą mogły wykonać badania odpłatnie w cenie – PSA 30,00 zł i krew utajona w kale – 30,00 zł. 

 

 

 

UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE NA SESJI W DNIU 30.03.2011r.  

 

Uchwała Nr VII/29/2011 
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

Uchwała Nr VII/30/2011 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka Opatowska na lata 2011-2012 

Uchwała Nr VII/31/2011 zmiany budżetu Gminy na 2011 r. 

Uchwała Nr VII/32/2011 
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2012 środków stanowiących 
fundusz sołecki. 

Uchwała Nr VII/33/2011 
w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Łęka Opatowska oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

Uchwała Nr VII/34/2011 
w sprawie: określenia zasad sprawowania pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez 
Gminę Łęka Opatowska 

Uchwała Nr VII/35/2011 

w sprawie: opłaty za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolach publicznych prowadzonych przez 

Gminę Łęka Opatowska. 5 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny natomiast każda godzina 
powyżej 5  płatna jest 1,53 zł. 

Uchwała Nr VII/36/2011 
w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” 
w Siemianicach 

Uchwała Nr VII/37/2011 
w sprawie: zgłoszenia sołectw Gminy Łęka Opatowska: Raków, Lipie, Marianka Siemieńska i Łęka 
Opatowska do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 

Uchwała Nr VII/38/2011 
w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łęka Opatowska  
z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011 
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