
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI GMINY ŁĘKA OPATOWSKA 

 

W dniach 9 i 10 lipca 

2011 r. na boisku 

sportowym w Łęce 

Opatowskiej odbyły 

się po raz czwarty 

Dni Gminy 

zorganizowane przez 

Urząd Gminy w Łęce 

Opatowskiej. 

Obchody Dni Gminy 

rozpoczęły się  

w sobotni wieczór od 

zabawy tanecznej na 

świeżym powietrzu, 

która zgromadziła 

dużą liczbę 

miłośników tańca  

i dobrej zabawy. 

   Drugi dzień obchodów Dni Gminy otworzył Wójt 

Gminy Łęka Opatowska Witold Jankowski. Wójt 

podziękował wszystkim zgromadzonym za przybycie na 

obchody Dni Gminy, życzył wszystkim dobrej zabawy  

a także wyraził swoje zadowolenie z faktu że obchody Dni 

Gminy cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród 

mieszkańców Gminy Łęka Opatowska a także gości. Po 

wystąpieniu Wójta rozpoczął się koncert Damiana 

Holeckiego gwiazdy telewizji Silesia. Już od pierwszej 

piosenki cała zgromadzona publiczność włączyła się do 

wspólnej zabawy klaszcząc i śpiewając wraz z muzykiem. 

Damian Holecki to śląski artysta, który ma coraz 

większą rzeszę fanów na naszym terenie. Potwierdziła to 

publiczność, która podczas występu bawiła się 

znakomicie. Po występie Damiana Holeckiego swoje 

umiejętności zaprezentował Klub Taekwondo z Łęki 

Opatowskiej pod kierunkiem instruktora Andrzeja 

Zmyślonego. Atrakcją dla licznie zgromadzonych dzieci 

było przedstawienie pod tytułem „Skrzat u kupca” 

wystawione przez aktorów teatru „Sedan” z Kalisza po 

którym zaprezentowali się młodzi artyści z terenu gminy 

Przemysław Klepacz, Anna Ostrowska i Maria Jeziorna. 

Główną gwiazdą niedzielnej imprezy w Łęce Opatowskiej 

była grupa „Trubadurzy” Zespół zaprezentował swoje 

najbardziej znane jak i nowe przeboje. Koncert 

zgromadził szeroką publiczność a wykonywane przez 

zespół utwory porwały zebraną widownię do zabawy. 

Przez cały czas trwania imprezy o dobrą atmosferę dbał 

prowadzący Sławomir Janelt. Całość obchodów 

zakończyła zabawa na świeżym powietrzu trwająca do 

późnych godzin nocnych. Na całej imprezie nie zabrakło 

licznych atrakcji dla dzieci takich jak m.in. wesołe 

miasteczko. Podczas trwania obchodów Dni Gminy  

w Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej można było 

obejrzeć wystawę prac uczniów klas I-III ze Szkoły 

Podstawowej w Łęce Opatowskiej i Szkoły Podstawowej  

w Opatowie biorących udział w projekcie edukacyjnym 

„Chcemy być razem a nie obok” współfinansowanym  

z Europejskiego Funduszu Społecznego stworzonych pod 

kierunkiem nauczycieli Ewy Gudry i Henryka Bajora. 

Odbyła się również wystawa biżuterii artystycznej, którą 

podczas warsztatów wykonały uczestniczki projektu 

systemowego „Program Aktywności społecznej W Gminie 

Łęka Opatowska”, współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Wystawa cieszyła się dużym 

zainteresowaniem przebywających na festynie osób. 

  W tym roku obsługą bufetów i gastronomii zajęły 

się organizacje pozarządowe z terenu Gminy Łęka 

Opatowska, które bardzo dobrze wywiązały się  

z powierzonego im zadania w związku z tym formuła ta 

będzie kontynuowana w przyszłym roku. 
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BIESIADA GMINNA W OPATOWIE 

  Dnia 5 lipca do opatowskiego parku na wspólne 

biesiadowanie przy ognisku przybyli przedstawiciele 
sołectw z terenu Gminy Łęka 
Opatowska. Organizatorami 
biesiady byli: Urząd Gminy  
w Łęce Opatowskiej oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich w Opatowie  
z Instruktorką ODR w Kępnie 
Marią Pieczarą. Na biesiadzie 
obecni byli również Wójt Gminy 
Witold Jankowski z małżonką 
oraz Sekretarz Gminy Małgorzata 
Gąszczak i przedstawiciele 
mediów lokalnych. Imprezę 
rozpoczęła Przewodnicząca KGW 
w Opatowie – Maria Hadryś 
witając wszystkich przybyłych gości i przedstawiając 
plan spotkania przy ognisku. Po przywitaniu wszyscy 

biesiadnicy ruszyli do ogniska gdzie smażyli sobie 

przygotowane przez organizatorów produkty i tym 

samym rozpoczęło się wspólne biesiadowanie. 
Opowiadano dowcipy, tańczono  
i wspólnie śpiewano biesiadne 
piosenki. Organizatorzy w obawie  
o pogorszenie pogody zadbali  
o rozstawienie namiotów, pod 
którymi odbywała się biesiada 
doskonale przygotowując tym 
samym miejsce do zabawy. 
Gminna Biesiada po raz pierwszy 
została zorganizowana w plenerze, 
a nie jak dotychczas  
w zamkniętych salach i nowa 
formuła jak dało się zauważyć 
przypadła wszystkim obecnym do 

gustu i być może będzie kontynuowana za rok w innej 
miejscowości. 

 

 

TERENOWY MARSZ MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH  

  W niedzielę 26 czerwca 2011 roku druhowie OSP 

w Biadaszkach przy wsparciu Wójta Gminy Łęka 

Opatowska Witolda Jankowskiego i Urzędu Gminy  

w Łęce Opatowskiej, zorganizowali terenowy marsz 

Młodzieżowych Grup Pożarniczych z Biadaszek oraz 

zaprzyjaźnionych jednostek OSP z Opatowa i OSP  

z „Muratora”. Zaproszono również proboszcza miejscowej 

parafii księdza kanonika Antoniego Ratajczaka, który to 

przebył całą trasę marszu z jedna z grup. 

  Trasa rajdu przebiegała duktami leśnymi 

kompleksu leśnego położonego w okolicy miejscowości 

Biadaszki o regionalnej nazwie „Dąbrowa” i liczyła 5,5 

km. 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- sędzia”, który 

nadzorował przestrzeganie regulaminu rajdu oraz 

odpowiedzialny był za bezpieczeństwo przynależnej mu 

grupy młodzieży. Na trasie usytuowano pięć baz 

tematycznych: baza I „Wiedza o gminie”, baza II„Przyroda 

i geografia naszych okolic”, baza III „ Strażak patriota – 

Historia Polski w małym palcu”, baza IV „Pierwsza 

pomoc”, baza V „ Historia i teraźniejszość OSP  

w Biadaszkach”. Uczestnicy marszu musieli wykazać się 

odpowiednią wiedzą, gdyż na każdej z tych baz 

wyznaczeni druhowie z miejscowej jednostki OSP mieli 

przygotowane pytania i zadania, za które poszczególne 

drużyny otrzymywały określoną ilość punktów. Po 

powrocie do Remizy gdzie znajdował się „start” i „meta” 

rajdu, wszystkie grupy młodzieży rywalizowały  

w zadaniach sprawnościowych. Po części teoretycznej  

i sprawnościowej komisja sędziowska składająca się  

z druha Dariusza Tomalika i druha Wiesława 

Brzezińskiego, oraz dowódców poszczególnych baz, 

podliczyła punkty i wyłoniła na wspólnej zbiórce 

zwycięską drużynę. Po wręczeniu nagród i dyplomów za 

uczestnictwo w marszu terenowym wszystkim 

dziewczętom i chłopcom przez prezesa OSP  

w Biadaszkach druha Krzysztofa Bryji, 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 

Komendant Gminnego OSP w Łęce Opatowskiej Pawła 

Tarasa oraz druhów z zaprzyjaźnionej jednostki OSP  

w Słupi na czele z druhem Michałem Błażejewskim 

którzy to objaśnili działanie poszczególnych elementów 

współczesnego wozu bojowego co wzbudziło powszechne 

zainteresowanie wśród zgromadzonej młodzieży. Cała 

impreza zgromadziła około 50 uczestników w wieku od  

8 do 16 lat, nie licząc zgromadzonej widowni 

mieszkańców Biadaszek zainteresowanej i mocno 

kibicującej uczestnikom. Była to już druga edycja rajdu, 

ale już można stwierdzić, że w związku z tak dużym 

zainteresowaniem w kolejnych latach odbędą się na 

pewno następne jej edycje. Podziękowania również dla 

wszystkich członków macierzystej jednostki OSP oraz 

rodziców młodzieży za pomoc w organizacji imprezy  

i profesjonalne zabezpieczenie logistyczne trasy 

rajdu.Wyniki:1. „Pokemony” (OSP w Opatowie) 2. „Żółtki” 

(OSP w Biadaszkach) 3. „Krwiożercze Żółwie” (OSP  

w Biadaszkach) 4. „Stonki” (OSP w Biadaszkach)  

5. „Niezmordowany Murator” (OSP „Murator”) 6. „Mango” 

(OSP w Biadaszkach) 7. „Poszukiwacze Przygód” (OSP  

w Biadaszkach) 

Wiesław Brzeziński 
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WIZYTA DELEGACJI NIEMIECKIEJ 

  W dniach 20-25.06.2011 r. na terenie Gminy 

Łęka Opatowska gościła delegacja z niemieckiej 

partnerskiej Gminy Hinte. Delegacja składała się  

z przedstawicieli władz 

niemieckiej gminy oraz młodzieży 

w wieku gimnazjalnym 

uczęszczającej do tamtejszej 

szkoły. Delegację uroczyście 

przywitał Wójt Gminy Łęka 

Opatowska Witold Jankowski, 

Dyrektor Gimnazjum im. Kard.  

S. Wyszyńskiego Anna Synowiec, 

a także przewodniczący Rady 

Gminy Adam Kopis. 

  W dniach 21-

22.06.2011r. delegacja niemiecka 

i polscy przedstawiciele gminy 

udali się na wycieczkę do 

Poznania i Gniezna. Głównym celem było pokazanie 

gościom z Niemiec stolicy województwa wielkopolskiego – 

Poznania w którym podziwiali m.in. Katedrę na Ostrowie 

Tumskim, Stary Rynek, Plac Wolności, Farę, Ośrodek 

Sportowo – Rekreacyjny „Malta” i poznańskie ZOO.  

W czasie trwania wycieczki goście zobaczyli również 

Katedrę Gnieźnieńską oraz Park i Muzeum Etnograficzne 

w Dziekanowicach. Po powrocie z wycieczki goście  

z Niemiec uczestniczyli w spotkaniu ze strażakami ze 

wszystkich jednostek OSP  

w Gminie Łęka Opatowska, 

które odbyło się w Piaskach. 

Spotkaniu towarzyszył pokaz 

strażacki zorganizowany przez 

tamtejszą jednostkę oraz 

poczęstunek dla 

zgromadzonych gości.  

  W przeddzień wyjazdu 

niemieccy goście udali się do 

Kępna gdzie mieli możliwość 

zwiedzenia miasta i dokonania 

zakupów. W godzinach 

wieczornych zorganizowano 

pożegnalnego grilla gdzie 

delegacja z partnerskiej Gminy Hinte spotkała się  

z radnymi Gminy Łęka Opatowska. W sobotę 25 czerwca 

Wójt Gminy Witold Jankowski pożegnał niemieckich 

przyjaciół dostając jednocześnie zaproszenie na przyszły 

rok do odwiedzenia partnerskiej gminy w Niemczech.

 

V TURNIEJ SIATKOWEJ PIŁKI PLAŻOWEJ PIASKI 2011 

  Dnia 31.07.2011r. pomimo niesprzyjającej 

pogody w miejscowości Piaski odbył się V Otwarty 

Turniej Siatkowej Piłki Plażowej – PIASKI 2011.  

W turnieju wzięło udział 18 drużyn męskich i 10 par 

mieszanych. Organizatorami turnieju byli: MUKS Lider 

Piaski, Urząd Gminy w Łęce 

Opatowskiej oraz OSP w Piaskach. 

Imprezę otworzył sołtys wsi Piaski 

Radosław Szubert i Prezes MUKS 

Lider Piaski Rafał Skiba, po czym 

w wyniku losowania podzielono 

drużyny na grupy. W wyniku 

przeprowadzonych rozgrywek  

w kategorii męskiej 4 miejsce zajęli 

Sławomir Ogórek i Sebastian 

Banaś, 3 miejsce Łukasz 

Styrczewski i Mateusz Pawlak,  

2 miejsce Dawid Misiak i Paweł 

Ruszkowski. Zwycięzcami zostali 

Piotr Staszewski i Mateusz Klóska. W kategorii par 

mieszanych 4 miejsce zajęli Mateusz Wróbel i Paulina 

Orzeszyna, 3 Dariusz i Magdalena Tomalik, 2 Robert 

Wróbel i Anna Tomczyk a zwycięzcami zostali Anna 

Stempin i Krystian Łuźniak. W turnieju przyznano 

także Puchar Fair-Play ufundowany przez Andżelikę 

Możdżanowską, redaktor naczelną „Kuriera Lokalnego”,  

a otrzymali go Anna Stempin i Krystian Łuźniak. 

Puchary zwycięzcom wręczył Wójt Gminy Łęka 

Opatowska Witold Jankowski, Prezes MUKS Lider 

Piaski Rafał Skiba oraz sołtys wsi Piaski Radosław 

Szubert. Dodatkową atrakcją był turniej piłki nożnej  

o Puchar Prezesa OSP Piaski w którym wzięły udział 

zaprzyjaźnione jednostki OSP. W wyniku 

przeprowadzonych rozgrywek  

I miejsce zajęła drużyna OSP 

Słupia, II OSP Piaski a III OSP 

Raków. Puchary zwycięzcom 

wręczył Prezes OSP Piaski 

Ignacy Skiba. O godzinie 20:00 

w nowo wyremontowanej sali 

OSP rozpoczęła się impreza 

taneczna, która trwała do 

późnych godzin nocnych. 

Turniej dofinansowany był 

m.in. ze środków 

Departamentu Sportu  

i Turystyki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Dzięki 

dobrej organizacji i współpracy LIDERA Piaski, OSP 

Piaski, KGW Piaski i Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej 

oraz ogromowi pracy społeczności lokalnej Piasek 

możliwe było sprawne i profesjonalne zorganizowanie 

turnieju. Organizatorzy pragną serdecznie podziękować 

sponsorom oraz wszystkim zaangażowanym  

w organizację turnieju za poświęcony czas i wysiłek 

włożony w przygotowanie turnieju. 
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SPOTKANIE Z MUMINKAMI 

  Filia Biblioteczna w Łęce Opatowskiej  

systematycznie organizuje Głośne Czytania. Spotkania 
przeznaczone są dla dzieci. Z reguły stanowią one jeden  
z elementów odbywających się  imprez kulturalnych. 
Dnia 17 czerwca br. o godz. 10:00, w ramach akcji 
„Cała Polska czyta dzieciom” dzieci z grupy „0” (zerówki) 
uczestniczyły w głośnym czytaniu. Przedszkolaki  
z dużym zaangażowaniem przystąpiły do organizowanych 
zajęć. 
  W spotkaniu wzięły udział: kierownik Filii 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej 
Katarzyna Sobania-Okoń i nauczycielka – Małgorzata 
Kurzawa, a także dziewczęta, które czytały przygody 
dzisiejszych bohaterów. Osobami tymi były uczennice ze 
Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej, mianowicie: 

Marta Pogoda, Patrycja Lubojańska i Wiktoria 

Stępień z klasy 3, a także Diana Dąbrowska i Daria 

Pogoda z klasy 2.  Włóczykij...Mała Mi…Panna Migotka 
itd., to towarzystwo, jakie było z nami podczas głośnego 
czytania. W ramach akcji przedszkolaki wysłuchały 
opowiadań o przygodach Muminków. Spotkanie 
zakończyło się konkursem wykonanych przez dzieci  
prac plastycznych. Powstały piękne rysunki postaci z 
Doliny Muminków. W Bibliotece Publicznej można 
zobaczyć wystawę tych prac. W konkursie    
I miejsce zajęła Aleksandra Sztucka, II miejsce zajęła 
Barbara Musiałek, III miejsce zajęła Kinga Mega; 
  Laureatki otrzymały z rąk Pani Kasi po ślicznej 
książeczce, a także po zakładce do książki, tak jak 
pozostali uczestnicy konkursu. 

Katarzyna Sobania -Okoń 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO 

  W czerwcu br. rozstrzygnięto konkurs 
plastyczny szczebla gminnego dla dzieci i młodzieży 
pod hasłem „Powódź, pożar dniem czy 
nocą straż przychodzi ci z pomocą” 
Komisja konkursowa w składzie: 
Witold Jankowski – przewodniczący, 
Renata Woźnica – sekretarz, Barbara 
Kulak – członek, Monika Sarnowska – 
członek, przyznała nagrody  
w odpowiednich kategoriach 
następującym osobom:  Grupa I (6-8 
LAT) Maciej Bryja SP w Trzebieniu, 
Kacper Derdak SP w Trzebieniu, 

Marek Kubiaczyk SP w Trzebieniu, 
Roksana Brylak SP w Trzebieniu, Dawid Rachel SP  
w Siemianicach Grupa II (9-12 LAT) Krzysztof Bryja 

S.P. w Trzebieniu, Weronika Owczarek SP w Opatowie, 
Gracjan Siwek SP w Trzebieniu, Maciej Gawlik SP  

w Opatowie, Kamil Derdak SP  
w Trzebieniu Grupa III (13-16 LAT) 
Paulina Ruszkowska SP w Opatowie, 
Dominika Poślednik SP w Opatowie, 
Maria Jeziorna SP w Opatowie, 
Katarzyna Handzelewicz SP w Łęce 
Opatowskiej. Pozostałym uczestnikom 
wręczono nagrody pocieszenia. Na 
szczeblu powiatowym nagrodzono: Grupa 
I Kacper Derdak, SP w Trzebieniu Grupa 
II Weronika Owczarek, SP w Opatowie, 

Kamil Derdak, SP w Trzebieniu, Maciej 
Gawlik, SP w Opatowie 

 

 
 

Dzień: 28 sierpnia 2011 roku 

Miejsce: boisko sportowe w Siemianicach 

Godzina: 14.00 uroczysta Msza Święta Dożynkowa w Kościele parafialnym w Siemianicach 

 Korowód dożynkowy 

 Obrzęd wieńca i chleba 

 Część artystyczna w wykonaniu dzieci ze szkoły Podstawowej w Siemianicach  

 Występ Grupy Artystycznej „ ECHO ”z Koła Emerytów i Rencistów w Łęce Opatowskiej. 

 Gry i zabawy dla dzieci  

Godzina: 20.00 Koncert „Karpowicz Family” – gwiazda TVS 

Zabawa taneczna na świeżym powietrzu  

Zapraszamy Wszystkich rolników z rodzinami oraz  gości  przybyłych na Dożynki do 

wspólnego „stołu dożynkowego”  na degustację przygotowanego na tę okazję swojskiego jadła 
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INFORMACJA O DOŻYWIANIU 

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej informuje, że od 12 września bieżącego roku planuje 

rozpocząć dożywianie dzieci w szkołach. Wnioski o dożywianie można składać w siedzibie GOPS w Łęce Opatowskiej od 
dnia 16.08.2011r. do 12.09.2011r. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wszystkich dochodach netto członków 
rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, Osoby prowadzące działalność gospodarczą proszone są  
o zapoznanie się z art. 8 ust. 5 Ustawy o pomocy społecznej lub o bezpośredni kontakt  
z GOPS Łęka Opatowska. 
  Szczegółowych  informacji udzielają pracownicy GOPS w siedzibie ośrodka lub pod nr tel. 627814525. 
  

INFORMACJA O STYPENDIACH 

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej informuje, że od 16 sierpnia  do 15 września 2011 
roku rozpocznie się zbieranie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego osób z  terenu naszej gminy.  
  Wnioski  o przyznanie stypendium szkolnego  można pobierać od 16 sierpnia w siedzibie GOPS w Łęce 
Opatowskiej i na stronie internetowej: www.bip.gops-lekaopatowska.pl. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę 
w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł. 
  Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenia o wszystkich dochodach netto członków rodziny za miesiąc 
poprzedzający złożenie wniosku, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu pozarolniczej działalności 

gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do szkoły, zaświadczenie właściwego organu 
gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za dany rok, lub nakaz płatniczy na 
dany rok,  zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto za ostatni miesiąc ucznia odbywającego naukę zawodu,  
w przypadku, gdy członek rodziny otrzymuje stypendium socjalne/naukowe odpowiednie zaświadczenie z jednostki 
przyznającej stypendium. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach NETTO 
uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Szczegółowych  informacji udzielają pracownicy GOPS  
w siedzibie ośrodka lub pod nr tel. 627814525. 
    

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE 

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do 
świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2011/2012 będą wydawane i przyjmowane od 01 września 2011r.  
  W m-cu wrześniu 2011r. wnioski będą wydawane i przyjmowane: w każdy poniedziałek miesiąca września 
2011r. w godz. od 7:30 do 17:00 oraz w pozostałe dni pracy ośrodka tj. od wtorku do piątku w godz. od 7:30 do 15:00. 

W m-cu październiku 2011r. oraz w m-cu listopadzie 2011r. wnioski będą wydawane i przyjmowane od poniedziałku 
do piątku w godz. od 7:30 do 15:00. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres 
zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2011r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych 
oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2011r. następuje do dnia 30 listopada 2011r.  
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz  
z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2011r. do dnia 30 listopada 2011r., ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2011r. następuje do dnia 31 grudnia 2011r.  
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie ośrodka, pod numerem tel. (62) 78-14-537 oraz na stronie 
internetowej www.bip.gops-lekaopatowska.pl  
 

INWESTYCJE NA UKOŃCZENIU 

  Trwają prace wykończeniowe w wybudowanej w Mariance Siemieńskiej świetlicy, w której docelowo będzie 
znajdowało się centrum pszczelarstwa. Odbiór inwestycji planowany jest na 16 sierpnia 2011 r. 
  Trwają prace budowlane związane z realizacją projektu dotyczącego termomodernizacji obiektów użyteczności 
publicznej w Gminie Łęka Opatowska- tj. Gimnazjum im. Kard. S. Wyszyńskiego w Opatowie i Szkoły Podstawowej  

w Siemianicach. Planowane zakończenie robót to sierpień 2011 r.  
  W/w inwestycje zostały dofinansowane  ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach WRPO na lata 2007-2013. 

 

ROZSTRZYGNIĘTO PRZETARG 

  W trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie trzeciego etapu przebudowy budynku starej szkoły 
podstawowej w Łęce Opatowskiej (dawnej Rządcówki) polegającego na wykonaniu robót budowlanych 
wykończeniowych na parterze budynku  (bez poddasza i piwnic)” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.  
W przedmiotowym postępowaniu złożono trzy oferty: Zakład Projektowo - Budowlany PROJEKTOBUD Kępno Andrzej 
Połomski, Centrum Budowlano - Remontowe Paweł Wojtasik  Opatów i firma  STAVBAU sp. z o.o. Bytom. 
Najkorzystniejszą oferta okazała się oferta firmy STAVBAU sp. z o.o ul. Strzelców Bytomskich 59 41-902 Bytom, z ceną 
brutto 701 494,62 PLN  
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OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA 
z dnia 21.07.2011r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

 

  Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(t.j. z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz.651 ze zm.) Wójt Gminy Łęka Opatowska ogłasza, co następuje: 

Przeznaczone zostały do dzierżawy następujące nieruchomości rolne: 

Lp. 
Nr 

ewidencyjny 

działki 

Księga 
wieczysta 

Rodzaj 
użytków, klasa, 

powierzchnia  
[ha] 

Powierzchnia  
ogółem  [ha] 

Przeznaczenie 
nieruchomości i 

sposób jej 
zagospodarowania 

Termin 
zagospodarowania 

nieruchomości 

Wysokość opłat 
rocznych w q 

pszenicy 

1 

część dz. 

173  

obręb 
Opatów 

 

42711 

 

RIIIb  -   0,3683 

RIVa -   0,0817 

 

0,4500  

 

Grunty orne 

 

01.10.2011r. 

 

2,17 

2 

część dz. 

111  

obręb 

Opatów 

 

55058 

 

RIVb  -   0,1000 

RIVa -   0,8300 

 

0,9300  

 

Grunty orne 

 

01.10.2011r. 

 

3,67 

3 

część dz. 

311 

obręb 
Siemianice 

 

-------- 

RIIIa  -   0,1300 

RIIIb  -   0,1700 

RIVa -   0,1600 

RV     – 0,0400  

 

0,5000 

 

Grunty orne 

 

 

01.10.2011r. 

 

3,26  

4 

dz. 49 

obręb 
Kuźnica 

Słupska 

 

45747 

 

PsV – 0,5900 ha 

 

0,5900  

 

Pastwiska trwałe 

 

01.10.2011r. 

 

0,59 

 
1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy: ustalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych nieruchomości przestały obowiązywać z dniem 

01.01.2004r. na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7.07.1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. Nr 15  

z 1999r. poz. 139 ze zm./.  

2. Forma dysponowania nieruchomością i sposób jej zagospodarowania - dzierżawa na okres do 3 lat, na cele:  rolne. 

3. Czynsz dzierżawny płatny z dołu za I półrocze w terminie do 15 listopada (okres dzierżawy styczeń - czerwiec)  wg 

cen pszenicy w I półroczu, a za II półrocze wg ceny pszenicy w II półroczu, w terminie do 15 maja ( okres dzierżawy 

lipiec – grudzień) następnego roku. Cenę pszenicy przyjmuje się na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy 

publikowanej przez GUS za każde półrocze roku kalendarzowego. W razie zawarcia, wygaśnięcia lub rozwiązania 

umowy dzierżawy w ciągu roku kalendarzowego, czynsz dzierżawny zarówno za I jak i II półrocze ustala się 

proporcjonalnie do okresu trwania dzierżawy w oparciu o aktualnie znaną średnią cenę pszenicy. 

4. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łęka Opatowska - data  

wywieszenia wykazu 21.07.2011r.,a informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości 

poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. 

         TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W RAKOWIE 

Dnia 15 sierpnia 2011r. na boisku sportowym w Rakowie odbędzie się 

XI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR ZAKŁADU MIĘSNEGO 

ALDONY I PIOTRA RACHEL 

W programie: 

 Rozgrywki piłkarskie 

 Gry i zabawy dla dzieci 

 Bogato zaopatrzony bufet 

 Zabawa taneczna na świeżym powietrzu 

                                                                 Wszystkich serdecznie zapraszamy! 
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