
 

 

 

 

 

 

 

Wielkanoc to czas nadziei i otuchy. 

Czas odrodzenia się wiary w siłę Chrystusa 

i drugiego człowieka. 

Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość 

oraz wzajemną życzliwość. 

By stały się źródłem wzmacniania ducha. 

Niech Zmartwychwstanie, które niesie 

odrodzenie napełni  pokojem i wiarą,  

niech da siłę w pokonywaniu trudności 

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 

 

                                Przewodniczący Rady Gminy  Wójt Gminy Łęka Opatowska 

                    Michał  Jerczyński                                   Adam Kopis 

                 z radnymi              z pracownikami 

INFORMACJA – RODZINA 500 + 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej informuje, że z dniem 01 kwietnia 

2016 roku rozpoczyna wydawanie i przyjmowanie wniosków na świadczenie wychowawcze tzw. 
„500 plus”. Wnioski przyjmowane będą w siedzibie GOPS Łęka Opatowska w godzinach 7.00 – 
15.30. Na potrzeby realizacji programu, w każdy poniedziałek kwietnia 2016 roku tj. w dniach 
04, 11, 18 oraz 25 Ośrodek czynny będzie w godz. 7.00 – 18.00. Ponadto, by ułatwić osobom 
pracującym zawodowo załatwienie sprawy, GOPS Łęka Opatowska czynny będzie również  
w dniach 16 – 17.04.2016 roku tj. sobota i niedziela w godzinach 9.00 – 13.00. Informujemy, 
że wnioski które zostaną złożone zarówno w miesiącu maju 2016 roku  

i czerwcu 2016 roku zostaną wypłacone z wyrównaniem od mc-a kwietnia 2016 roku.  

FUNDUSZ SOŁECKI 2016

Rada Gminy Łęka Opatowska zabezpieczyła w budżecie gminy na 2016r. środki dla sołectw na fundusz sołecki  

w kwocie 234 722,13 zł. Co roku we wrześniu mieszkańcy poszczególnych sołectw gminy Łęka Opatowska decydują  

o przeznaczeniu pieniędzy w ramach tak zwanego funduszu sołeckiego. To pieniądze, które przekazywane są na realizację 

lokalnych potrzeb, ważnych dla mieszkańców. Dzięki wspólnym wysiłkom lokalnych społeczności i władz samorządowych 

fundusz sołecki wpływa na poprawę naszego najbliższego otoczenia. Liczymy, że będzie tak dalej w kolejnych latach. 
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ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO DO REALIZACJI W 2016R.: 

Sołectwo  Biadaszki 
1. Modernizacja sali OSP w Biadaszkach w tym: wymiana instalacji elektrycznej, malowanie sali 

 

Sołectwo Kuźnica Słupska 
1. Remont sali wiejskiej z doposażeniem 
2. Wykonanie opłotowania wokół placu zabaw 
 

Sołectwo Lipie 
1. Modernizacja sali OSP w tym: wymiana okien, dobudowanie toalet 

 

Sołectwo Łęka Opatowska 
1. Budowa komina w Domu Strażaka – Rolnika wraz z remontem zaplecza kuchennego 

 

Sołectwo Marianka Siemieńska 
1. Doposażenie placu zabaw przy Centrum Pszczelarstwa 
2. Modernizacja Centrum Pszczelarstwa w tym: malowanie sali i odnowienie ścian grysem, doposażenie sali i kuchni, 

   przebudowa centralnego ogrzewania 

 
Sołectwo Opatów 

1. Wykonanie projektu przebudowy sali Wiejskiej w Opatowie przy OSP Opatów 

2. Remont i modernizacja pomieszczenia GCI przy Bibliotece w Opatowie 

3. Modernizacja ulicy Reymonta w Opatowie 
 

Sołectwo Piaski 
1. Wykonanie ocieplenia sali wiejskiej 
2. Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu 
3. Zakup i montaż rolet okiennych i moskitier w sali wiejskiej 
4. Utwardzenie dróg wiejskich 

 

Sołectwo Raków 
1. Czyszczenie rowów przy drodze gminnej 
2. Utwardzenie i równanie dróg dojazdowych do pól 
3. Remont i doposażenie zaplecza kuchennego na sali OSP Raków 

 

Sołectwo Siemianice 
1. Dofinansowanie budowy parkingu obok Szkoły Podstawowej w Siemianicach 
2. Modernizacja boiska i szatni w Siemianicach 
3. Doposażenie sali OSP Siemianice 

 

Sołectwo Szalonka 
1. Zakup blachy na dach sali OSP w Szalonce 

 

Sołectwo Trzebień 
1. Rozbudowa budynku OSP Trzebień w tym: projekt, prace ziemne i zakup materiałów  

 

Sołectwo Zmyślona Słupska 
1. Zakup wyposażenia do sali i kuchni w Zmyślonej Słupskiej 

 

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim z 21 lutego 2014r. /Dz.U. z 2014, poz. 301/ w trakcie roku budżetowego, jednak 

nie później niż do 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do wójta wniosek o zmianę 
przedsięwzięcia lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu. 

„UMIEM PŁYWAĆ” 

Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu uwzględniło wniosek Gminy Łęka Opatowska złożony 

 w 2015r. w projekcie "Umiem pływać" do Ministerstwa Sportu i Turystyki. W Gminie program 
obejmuje 4 grupy uczniów  które będą stanowić uczniowie klas drugich. Zajęcia zaplanowano w roku 

szkolnym 2016/2017. Nauka pływania trwać będzie 10 tygodni, a wyjazdy rozpoczną się od 3 
października do 30 listopada br. Zajęcia odbywać się będą 1 raz w tygodniu  
w niektórych przypadkach 2 razy w tygodniu zgodnie z harmonogramem, w wymiarze 20 godzin 
lekcyjnych dla każdego uczestnika. Każda grupa nie może liczyć więcej niż 15 osób. Program 
powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z klas 
I-III w całym kraju. Głównym celem programu jest upowszechnianie aktywności fizycznej oraz 
nabycie przez dzieci umiejętności pływania. W ramach realizacji zadania 60 uczniów z klas drugich 

Szkół Podstawowych z terenu Gminy Łęka Opatowska skorzysta z bezpłatnych zajęć nauki pływania na Krytej Pływalni  
w Słupi pod Kępnem. Gmina Łęka Opatowska zapewni  transport i opiekę /środki własne w wysokości 9.000,00 zł/. Gmina 
Łęka Opatowska wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na ubieganie się o środki  w ramach drugiego konkursu dla 
pozostałej grupy dzieci. 
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JUBILEUSZOWA KONFERENCJA W SIEMIANICACH 

11 stycznia 2016 r. w Siemianicach odbyła się uroczysta 

konferencją rozpoczynająca obchody Jubileuszu 120 - lecia powstania 

pierwszej na ziemiach polskich izby rolniczej oraz 20 - lecia 

reaktywacji izb rolniczych. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą pod 

przewodnictwem J.E Ks. Biskupa Łukasza Buzuna w kościele 

parafialnym pw. św. Idziego w Siemianicach w intencji dr Aleksandra 

hr. Szembeka – pierwszego prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej  w 

130 rocznicę jego urodzin oraz w intencji pozostałych członków rodu 

Szembeków. Po zakończonej mszy św. delegacje oraz przybyli goście 

złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą dr Aleksandra hr. 

Szembeka przy kościele parafialnym w Siemianicach. Następnie 

wszyscy zaproszeni goście udali się do Zajazdu Wielkopolskiego gdzie 

odbyła się konferencja rozpoczynająca jubileuszowe obchody. W 

konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych Gminy 

Łęka Opatowska, parlamentarzyści, władze Województwa Wielkopolskiego, samorządowcy powiatu kępińskiego, 

przedstawiciele samorządu rolniczego, przedstawiciele izb rolniczych z sąsiednich województw: opolskiego, dolnośląskiego, 

lubuskiego, kujawsko – pomorskiego, osoby działające  

w środowisku rolniczym powiatu kępińskiego, przedstawiciele Towarzystwa Historycznego im. Szembeków. Wszystkich 

zebranych gości powitał Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski oraz Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis. 

Wykład na temat rodu Szembeków pt. „Hrabia Aleksander Szembek – ludowy hrabia” przedstawił Paweł Grzesiak doktorant 

Uniwersytetu Opolskiego. Podczas konferencji zostały przyznane odznaczenia i podziękowania osobom zasłużonym dla 

rolnictwa  działającym na terenie powiatu kępińskiego. Odznaką Honorową Zasłużony dla Rolnictwa odznaczeni zostali Ilona 

Skiba oraz Paweł Stasiak. Medalionem im. dr Aleksandra Hrabiego Szembeka za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju 

wielkopolskiej wsi odznaczono: Iwo Gałeckiego, Stanisława Niechciała, Jana Sarnowskiego oraz Tadeusza Szlezyngiera. 

Spotkanie ubogacił występ muzyczny z przekazem historyczno – patriotycznym przygotowany przez uczniów Gimnazjum im. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Opatowa. Konferencja zorganizowana została przez Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej 

Piotra Walkowskiego, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, Wójta Gminy Łęka Opatowska 

Adama Kopisa oraz przy współpracy Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej, Lubuskiej Izby 

Rolniczą i Izby Rolniczej w Opolu. Konferencja rozpoczyna cykl spotkań, konferencji naukowych, prelekcji, wystaw oraz 

różnego rodzaju wydarzeń, które zorganizowane zostaną w 2016 roku. Spotkania te będą miały na celu nie tylko przybliżenie 

historii samorządu rolniczego, ukazanie różnorodności polskiego rolnictwa oraz wypracowanie kierunków działań na 

przyszłość dla dobra Polskiego Rolnika. 

24 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

4 Finał WOŚP ruszył pod hasłem „Mierzymy wysoko!”. Zebrane w trakcie finału 

pieniądze będą przeznaczone na zakup  urządzeń medycznych dla oddziałów 
pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej ludziom w podeszłym 
wieku. Na terenie Gminy Łęka Opatowska również została przeprowadzona zbiórka 
pieniędzy, którą zorganizowała Filia Biblioteczna w Łęce Opatowskiej, a  nad całością 
kwesty patronat pełnił Kępiński Sztab WOŚP  wraz z szefem sztabu Wiesławem Walasem - 
Dyrektorem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie. W akcji wzięło udział 23 
wolontariuszy, byli to uczniowie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Opatowie oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej. Kwota, którą udało się 
zebrać w 24 Finale WOŚP na terenie naszej gminy, to:  7.413,45 zł + 2 Euro. Bardzo 
dziękujemy wszystkim wolontariuszom i ofiarodawcom za udział w Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy! 

UMOWA NA PRZEBUDOWĘ UL. REYMONTA W OPATOWIE PODPISANA 

W dniu 18 stycznia 2016 r. Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo – 

Usługowym Tomasz Oziębły - wykonawcą robót drogowych dla zadania pn. „Przebudowa 174 mb drogi gminnej –  
ul. Reymonta w Opatowie (na odcinku od ul. Radosnej do ul. Mickiewicza) wraz z budową kanalizacji deszczowej”. 
W ramach zadania zaplanowano wykonanie kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i rigolą rozsączajacą wody deszczowe 
w postaci skrzynek rozsączających w pasie drogi osiedlowej oraz przebudowę drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na 
nawierzchnię bitumiczną wraz z włączeniem w drogę powiatową nr 5701P. Wartość robót budowlanych zakontraktowano na 
kwotę 161.416,21 zł, a ich zakończenie przewidziano na koniec maja br. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji 
prowadzić będzie mgr inż. Marek Kozioł. 
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TURNIEJE TENISA STOŁOWEGO 

    W sobotę i niedzielę 23 i 24 stycznia 2016 r. miłośnicy tenisa stołowego przybyli 
do Biadaszek na kolejną już XI odsłonę Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar 
Prezesa OSP w Biadaszkach organizowanego przez miejscową jednostkę Straży 
Pożarnej oraz Wójta Gminy Łęka Opatowska. Turniej rozgrywany przez dwa dni był 

podzielony tradycyjnie na różne kategorie wiekowe. Pierwszego dnia tj. w sobotę  
turniej został rozegrany w kategoriach dziecięcych i młodzieżowych: dziewczęta – 
szkoła podstawowa, chłopcy – szkoła podstawowa,  dziewczęta – gimnazjum oraz 
chłopcy – gimnazjum. Sędzią sobotniej odsłony turnieju był Wojciech Pisula, a wśród 
gości zaproszonych i nagradzających zwycięzców zawodów znaleźli się, radny wsi 
Biadaszki Łukasz Olbrych, sołtys Marek Lubojański  oraz prezes OSP w Biadaszkach 
druh Krzysztof Bryja. Drugiego dnia tj. w niedzielę do rywalizacji przystąpili zawodnicy 
w kategoriach seniorskich, podzieleni w następujących kategoriach wiekowych: 
kobiety – powyżej 17 lat, mężczyźni 17 – 35 lat, mężczyźni 36 – 50 lat oraz mężczyźni powyżej 50 lat. Nad prawidłowym 
przebiegiem niedzielnych rozgrywek czuwał sędzia główny turnieju Wojciech Pisula. Uroczystego wręczenia nagród dokonali: 
Krzysztof Bryja - Prezes OSP w Biadaszkach, Sekretarz Gminy Łęka Opatowska Małgorzata Gąszczak oraz Marek Lubojański 
sołtys wsi Biadaszki. W tym roku w turnieju uczestniczyło ponad 60 zawodniczek i zawodników. Turniejowe rozgrywki 
dostarczały zawodnikom oraz kibicom solidną porcję sportowych emocji, zwłaszcza pojedynki o zdobycie podium turnieju. 
Mimo zażartej walki o każdy set, punkt nie zapomniano o zasadzie Fair Play. Po zakończeniu rywalizacji zostały wręczone 
zwycięzcom poszczególnych kategorii okazałe puchary oraz dyplomy ufundowane przez Wójta Gminy Łęka Opatowska. Po 

uroczystości wręczenia nagród prezes OSP w Biadaszkach druh Krzysztof Bryja podziękował wszystkim przybyłym za 
wspaniałą sportową rywalizację i zaprosił na kolejna edycje turnieju już za rok.   

Wyniki turnieju: 

Dziewczęta Szkoła  Podstawowa: 
1. Julia Skwarek Teklinów 
2. Kinga Szmidt  Biadaszki 
3. Julia Derdak             Biadaszki 

Chłopcy Szkoła Podstawowa: 
1.Piotr Klimek  Międzybórz 
2. Krystian Skwarek Teklinów 
3. Szymon Skotnik Siemianice 

Dziewczęta Gimnazjum: 
1. Angelika Klimek Międzybórz 
2. Alicja Augustyniak Wieruszów 

Chłopcy Gimnazjum: 
1. Tobiasz Sobczyk Byczyna 

2. Albin Sobczyk Byczyna 
3. Paweł Skotnik Siemianice 

Kobiety 17+ 
1. Marta Babiak Biadaszki 
2. Eliza Czyż  Biadaszki 

Mężczyźni  17-35 lat: 
1. Bartosz Lewek Ostrzeszów 
2. Jarosław Krzywaźnia Ostrzeszów 
3. Patryk Bąk  Ostrzeszów 

Mężczyźni 36-50  lat: 
1. Piotr Korczak  Baranów 
2. Waldemar Nawrot Opatów 

3. Andrzej Gogol            Michowice 

Mężczyźni 51+ 
1. Jan Kasendra Kępno 
2. Józef Lewek  Ostrzeszów 
3. Bogusław Górecki Słupia pod Kępnem 
 

Najmłodszy uczestnik zawodów:  Filip Wiśniewski ( rocznik 2007 ) otrzymał nagrodę rzeczową ufundowaną przez Radnego 
Powiatu Kępińskiego - Marka Kowalskiego. 

W niedzielę 31 

stycznia 2016r.  
w sali sportowej 
w Łęce Opatowskiej 
odbył się V Turniej 

Tenisa Stołowego 
Sołtysów oraz Rad 
Sołeckich Powiatu 
Kępińskiego.  
Turniej oficjalnie 
otworzył i powitał 

wszystkich zebranych zawodników Wójt Gminy Łęka 

Opatowska Adam Kopis. W zawodach udział wzięło 50 
zawodników z terenu powiatu kępińskiego.  Mecze rozegrano 
w następujących kategoriach: sołtysi, członkowie rad 
sołeckich i wspólna kategorię dla sołtysek i członkiń rad 
sołeckich. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwał: 
sędzią głównym turnieju prezes Rady Powiatowej Sołtysów  
w Kępnie Maciej Baciński, któremu pomagali sędziowie 

pomocniczy: uczniowie gimnazjum im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Opatowie sędziując poszczególne pojedynki. 
Organizatorami turnieju był: Urząd Gminy Łęka Opatowska, 
Starostwo Powiatowe w Kępnie, Sołtys i Rada Sołecka Łęka 
Opatowska oraz Rada Powiatowa Sołtysów w Kępnie 
Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. 

Organizatorzy dla obecnych na turnieju zawodników  
i przybyłych gości przygotowali posiłki regenerujące oraz 
ciasto i kawę. Na zakończenie turnieju Starosta Kępiński 
Witold Jankowski oraz Dariusz Gąszczak sołtys wsi Łęka 
Opatowska podziękowali zawodnikom za udział 
 i zaangażowanie oraz osiągnięte wyniki i wręczyli puchary 
 i dyplomy. 

WYNIKI TURNIEJU: 
Sołtysi: 
I  miejsce Dariusz Gąszczak  
II miejsce  Grzegorz Berski 
III miejsce Tadeusz Osada 

Sołtyski i członkinie rad sołeckich: 
I miejsce Anna Stempin 
II miejsce Grażyna Appel 
III miejsce Zuzanna Pastusiak 

Rada sołecka: 
I miejsce Dariusz Tomalik 
II miejsce Bogdan Górecki 
III miejsce Paweł Gottfried.
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  20 lutego 2016 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniu odbył się 

XIII Turniej Tenisa Stołowego Sołectw Gminy Łęka Opatowska o Puchar 

Przewodniczącego Rady Gminy. Organizatorem turnieju był Przewodniczący 

Rady Gminy, Wójt Gminy Łęka Opatowska  oraz gospodarze turnieju  Sołtys, 

Rada Sołecka  i Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieniu. 

W tym roku w Turnieju o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy wzięło udział 

siedem sołectw z terenu gminy. Turniej rozgrywany był w kategoriach sołectw – 

drużynowo, w kategorii kobiet i kategorii sołtysów, radnych – indywidualnie. 

Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwał sędzia głównym turnieju: 

Jerzy Derdak. Poszczególne pojedynki sędziował Wójt Gminy Łęka Opatowska 

Adam Kopis oraz  sędziowie pomocniczy młodzież z Trzebienia. Cały turniej 

przebiegał zgodnie z hasłem „fair-play”, bo taka też była gra: uczciwa, pełna 

zdrowej rywalizacji i wzajemnej sympatii zawodników. Organizatorzy dla obecnych na turnieju zawodników i przybyłych gości 

przygotowali ciepłe posiłki oraz ciastka i kawę. Na zakończenie turnieju Przewodniczący Rady Gminy Michał Jerczyński 

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

z Sekretarzem Gminy Małgorzatą Gąszczak wręczyli dyplomy i puchary zwycięzcom. 

Wyniki turnieju: 

Tenis indywidualny kobiet: 
I miejsce Marta Babiak – Biadaszki 
II miejsce Anna Stempin - Piaski 
III miejsce Grażyna Appel – Łęka Opatowska 
IV miejsce - Julita Ferfet – Trzebień 

Tenis indywidualny sołtysów i radnych: 
I miejsce Łukasz Olbrych – Biadaszki 
II miejsce Mieczysław Skotnik – Siemianice 
III miejsce Anna Stempin - Piaski 
IV miejsce Dariusz Gąszczak – Łęka Opatowska 
V miejsce Marek Lubojański – Biadaszki 

 

 
VI miejsce Marta Zaczyk – Raków 
VII miejsce Tomasz Lubojański – Trzebień 
VIII miejsce Grzegorz Adamski - Opatów 

Tenis drużynowy mężczyzn: 
I miejsce Opatów – Waldemar Nawrot i Jarosław Rabiega 
II miejsce Łęka Opatowska – Rafał Kaczmarzyk i Paweł 
Gottfried 
III miejsce Biadaszki – Dariusz Tomalik i Łukasz Olbrych 
IV miejsce Piaski  – Łukasz Stempin i Mateusz Nikode

 

GMINNE OBCHODY DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 

W  dniu 1 marca 2016r. w Gminie Łęka Opatowska odbyły się 

uroczystości związane z  Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 

Obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod tablicą 

upamiętniającą „Żołnierzy Wyklętych” znajdującą się przy Rządcówce w 

Łęce Opatowskiej. W miejscu pamięci honorową wartę pełnili uczniowie ze 

Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej. Następnie w  kościele  

parafialnym p.w. św Floriana w Opatowie została odprawiona Msza Św. 

przez ks. Józefa Wachowiaka w intencji „Żołnierzy Wyklętych”, którzy 

zginęli w walkach o suwerenność i niepodległość, przeciwko stalinowskiej 

sowietyzacji Polski. W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Łęka 

Opatowska Adam Kopis, Sekretarz Gminy Małgorzata Gąszczak, Radni 

Gminy Łęka Opatowska, przedstawiciele rodzin osób, które po II wojnie 

światowej walczyły z reżimem komunistycznym, a których tożsamość udało 

się organizatorom ustalić, dyrektorzy i uczniowie szkół, poczty sztandarowe szkól i jednostek OSP, przedstawiciele organizacji 

pozarządowych oraz pracownicy Urzędu Gminy. Podczas mszy św. została poświęcona tablica upamiętniająca jednego z 

„Żołnierzy Wyklętych” Wiktora Wójcika „Wilczek” pochodzącego z Łęki Opatowskiej.  Kolejnym punktem obchodów był 

zorganizowany przez Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Opatowie sztafetowy bieg uliczny „Wilczym Tropem”, 

którego dystans wyniósł symboliczne 1963 m. W biegu udział wzięli uczniowie gimnazjum.  Kolejnym bardzo ważnym 

punktem były wizyta Wójta Gminy Adama Kopisa, Dyrektor Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Anny Synowiec 

oraz harcerzy wraz z dh Agatą Rybak u pani Ireny Nawrockiej pseudonim „Krysia” – żołnierza oddziału Franciszka Olszówki 

„Otta” jedynej żyjącej uczestniczki działań oddziału „Otta” z terenu powiatu kępińskiego. Spotkanie upłynęło na wspólnych 

rozmowach, dyskusjach oraz wzruszających wspomnieniach pani Ireny. 
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GMINNE ELIMINACJE „MŁODIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” 

   Dnia 02 marca br. w Trzebieniu odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” którego głównym celem jest popularyzacja 
wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów  przeciwpożarowych, zasad postępowania na 
wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem 

gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony 
przeciwpożarowej. Uroczystego otwarcia dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Łęce Opatowskiej Pan druh  Jerzy Flaczyk. W konkursie wzięło udział 27 uczestników 
ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych  z  terenu Gminy Łęka 
Opatowska. Poziom wiedzy uczestników był bardzo wysoki i wyrównany. 

W wyniku eliminacji pisemnych w grupie szkół ponadgimnazjalnych poszczególne miejsca zajęli: 
I miejsce – Aleksandra Jeziorna  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie 
II miejsce – Ewa Baranowska  -  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie 
III miejsce – Radosław Uszycki  - Zespół Szkół Zawodowych w Kępnie 

 

W grupie szkół gimnazjalnych poszczególne miejsca zajęli: 
I miejsce – Martyna Jerczyńska  - Gimnazjum nr 2 w Kępnie 
II miejsce – Krzysztof Bryja  - Gimnazjum w Opatowie 
III miejsce – Dominik Witkowski  - Gimnazjum w Opatowie 

 

W grupie szkół podstawowych poszczególne miejsca zajęli: 
I miejsce – Emilia Kucharska  - SP  Łęka Opatowska 
II miejsce – Kamila Pośpiech  -  SP Łęka Opatowska 
III miejsce – Łukasz Kisiel  - SP Opatów 
  Uczniowie, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsca w swoich grupach zostali zakwalifikowani do eliminacji 
powiatowych. Laureaci  konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody  ufundowane przez Wójta Gminy Łęka Opatowska. 
Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia. Wszystkim serdecznie dziękujemy za wkład włożony w organizację  
i przeprowadzenie turnieju: opiekunom za pracę z uczniami, uczestnikom za ich wysiłek oraz wykazanie się wysokim 
poziomem wiedzy. Ponadto  gorąco zachęcamy do udziału w turnieju w przyszłym roku. Cieszy nas fakt, że  liczba 
uczestników z roku na rok  wzrasta. Warto podkreślić, iż takie konkursy są najlepszą formą uświadamiania najmłodszym: 
zagrożeń, jakie niesie za sobą nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, praktycznych umiejętności posługiwania się 
podręcznym sprzętem gaśniczym, zasad postępowania na wypadek pożaru, którego niestety mogą być świadkiem a nawet 
bezpośrednim poszkodowanym. Wiedza zdobyta w przygotowaniach do turnieju może okazać się wtedy niezwykle pożyteczna, 
nawet może wpłynąć na uratowanie życia ludzkiego.  

      Gratulujemy i życzymy powodzenia na szczeblu powiatowym! 

DOFINANSOWANIE DLA ORGANIZACJI  

1 marca 2016r. podpisano umowy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie 

gminy. Organizacje te otrzymały dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Gminę Łęka 
Opatowska otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 
roku w zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  oraz  
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Wsparcia udzielono w sumie  
8 organizacjom na łączną kwotę 67 150,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na 
dofinansowanie działalności klubów i sekcji sportowych oraz upowszechnianie działań 
kulturalnych realizowanych na terenie gminy Łęka Opatowska. 

 

Dofinansowanie otrzymały następujące organizacje:   

 Dotacje na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
Towarzystwo Kranców Ziemi Ojczystej GENIUS LOCI Siemianice   2.200,00 zł 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i  Inwalidów Oddział Kępno  3.600,00 zł 
Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe w Opatowie     3.400,00 zł 

 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieniu                              3.200,00 zł 
Ludowy Klub Sportowy „WIELKOPOLANIN” Siemianice    17.000,00 zł 
Stowarzyszenie Szansa dla Trzebienia                                3.750,00 zł 
Ludowy Zespół Sportowy „Płomień” Opatów                     17.000,00 zł 
Ludowy Klub Sportowy „ZAWISZA” Łęka Opatowska        17.000.00 zł
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PODPISANIE UMOWY NA WYCINKĘ DRZEW 

14 marca 2016 r. Wójt Gminy Łęka Opatowska podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Usług Leśnych Krzysztofem 

Marczakiem ul. Kwiatowa 8B/6, 63-500 Ostrzeszów na wycinkę drzew przydrożnych w ilości 80 szt. oraz 2490 m2 krzewów 

rosnących w pasie drogowym dróg gminnych, jak również wykonanie nasadzeń zastępczych w pasach dróg gminnych na 

terenie Gminy Łęka Opatowska. Usunięte zostaną drzewa, które zostały ponumerowane na terenie naszej Gminy oraz krzewy, 

które rosną blisko tych drzew. W ramach rekompensaty przyrodniczej zostaną wykonane nowe nasadzenia drzew gatunków; 

klon jawor 33 szt., klon zwyczajny 20 szt., lipa drobnolistna 18 szt., brzoza brodawkowata 5 szt. 

DOFINANSOWANIE Z TZW. PROGRAMU „MALUCH” NA BUDOWĘ ŻŁOBKA 

   Gmina Łęka Opatowska wzięła udział w otwartym 

konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH – edycja 2016” 

moduł 1. Przedmiotem projektu złożonego przez Gminę 

 pn. "Rozbudowa Publicznego Przedszkola 

Samorządowego w Opatowie o oddział żłobkowy wraz  

z wyposażeniem" jest poszerzenie zakresu świadczonej 

opieki w placówce przedszkolnej trójoddziałowej o jeden 

oddział żłobkowy dla 20 dzieci wraz z wyposażaniem.   

   Na utworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki  

w gminach i na uczelniach Ministerstwo Rodziny, Pracy 

 i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku 151 mln zł. 

Dzięki temu w ramach konkursu Maluch 2016 powstanie 

ponad 5,6 tys. nowych miejsc opieki. Gmina Łęka Opatowska 

znalazła się wśród 10 gmin w Wielkopolsce, które na ten cel otrzymały dofinansowanie. Koszt całego przedsięwzięcia 

oszacowano na kwotę 656 700,00 zł a uzyskane dofinansowanie opiewa na kwotę 321 649 zł. Prace nad budową żłobka  

w Opatowie rozpoczną się w okresie wakacyjnym. Zakończenie prac zaplanowano na koniec 2016 roku. Zamierzona 

inwestycja pozwala dostosować działalność instytucji do rzeczywistych potrzeb mieszkańców naszej gminy i uwarunkuje jego 

dalszy rozwój, zapewniając jednocześnie podniesienie jakości oraz standardu świadczonych usług. 

ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH Z POSESJI 

   

   Obowiązujące przepisy prawa budowlanego nakładają na 

właścicieli posesji obowiązek zagospodarowania wód 

deszczowych tak, by ich odpływ nie naruszał stosunków 

wodnych na działkach sąsiednich. Dlatego też 

zagospodarowanie wody deszczowej należy zapewnić  

w obrębie swojej działki. To obowiązek, o którym nie wszyscy 

wiedzą lub pamiętają. 

   W myśl obowiązującego prawa spływ deszczówki  

z posesji nie może być kierowany na sąsiednie działki, ani 

również na drogi publiczne. Wodę opadową należy 

zagospodarować na własnym terenie nieutwardzonym, do 

studni chłonnych lub zbiorników retencyjnych 

zlokalizowanych na terenie własnej nieruchomości. 

   Zdarza się również, że właściciele posesji decydują się na 

nielegalne odprowadzenie wód opadowych do: kanalizacji 

deszczowej, sanitarnej, studni – ujęć wody znajdujących się 

na własnej nieruchomości. Wprowadzanie wody do 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej powoduje zwiększone 

koszty utrzymania w/w sieci dla Gminy, a dodatkowo przy 

naprawdę dużych opadach zwiększają ryzyko przeciążenia  

i uszkodzenia. Wprowadzanie wody do niewykorzystywanych 

ujęć wód na własnej nieruchomości powoduje 

zanieczyszczanie ujęć, z których dostarczana jest woda do 

sieci wodociągowych, a także ujęć na sąsiednich 

nieruchomościach, z których właściciele korzystają. Takie 

zachowanie jest zjawiskiem bardzo niebezpiecznym  

i nieodwracalnym dla środowiska wodnego. 

   W sytuacji nieświadomego lub umyślnego skierowania wód 

opadowych na ościenną nieruchomość można spodziewać 

się kontroli stosownego organu nadzoru, w tym przypadku 

powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Może on 

nakazać odtworzenie stanu poprzedniego i nałożyć grzywnę. 

Poza tym za wyrządzone szkody pokrzywdzonemu 

przysługuje odszkodowanie. 

   Za odprowadzanie wody deszczowej na drogę publiczną 

również możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności. 
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HARMONOGRAM PŁUKANIA SIECI WODOCIĄGOWYCH – KWIECIEŃ 2016 

 

 

Sieć wodociągowa Miejscowości należące do sieci Termin Godziny 

 

Trzebień 

Trzebień, Biadaszki 

Łęka Opat., ul. Kępińska 

Piaski, Opatowiec 

29 III -01 IV 2016r. 800-1500 

Łęka Opatowska 

Łęka Opatowska, Lipie 

Kuźnica Słupska, Stogniew 

Zmyślona Słupska 

05 - 08 IV 2016r. 800-1500 

 

Marianka Siemieńska 

Marianka Siemieńska 

Siemianice, Granice 

Klasak, Wesoła, Szalonka, Raków 

 

11 - 15 IV 2016r. 

 

800-1500 

Opatów 
Opatów, Wielisławice 

Trzebień nr 71-72 
19 - 22 IV 2016r. 800-1500 

 

Płukanie może spowodować obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej. 

Za utrudnienia przepraszamy. 

NIE PAL ŚMIECI !!!! 

   Spalanie śmieci w piecach domowych, które jest praktykowane jest skrajnie 

nieodpowiedzialne i lekkomyślne. Osoby palące śmieci nie zdają sobie niestety 

sprawy z tego - jak tragiczne dla zdrowia swojego, swoich rodzin i sąsiadów są 

skutki takiego działania. Raport Komisji Europejskiej informuje, że co roku na 

choroby wywołane złym stanem powietrza umiera około 28 tysięcy Polaków.  Dym 

ze spalonych w domowych piecach śmieci niestety nie tylko jest smrodliwy, jest 

szkodliwy dla zdrowia i życia Twojego i Twoich dzieci, podczas spalania powstają 

substancje, które mają silne działanie rakotwórcze i śmiercionośne. Lekarze 

alarmują, że w związku z coraz większą ilością spalanych śmieci w gospodarstwach domowych obserwuje się zwiększającą ilość 

pacjentów chorych na astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry czy alergie pokarmowe oraz przypadki chorób 

nowotworowych, już u dzieci. Zwróć uwagę, czy nie przyczyniasz się do emisji szkodliwych substancji, spalając w piecu 

domowym śmieci z Twojego gospodarstwa domowego, segreguj śmieci i pozbywaj się ich  

w sposób zgodny z prawem. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zm.) stanowi: Art. 155. 

Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach 

odpadów. Spalanie odpadów z naruszeniem w/w przepisu jest wykroczeniem zagrożonym grzywną do 5.000 zł.,  

a w skrajnych przypadkach może być nawet przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

Uczmy się odpowiedzialności - szczególnie gdy chodzi o zdrowie i życie! 

Dbajmy o zdrowie nasze i naszych dzieci!  

Nie palmy śmieci!  

I Ty możesz temu zapobiec!

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA  

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Starostwem Powiatowym w Kępnie a Gmina Łęka Opatowska od początku roku 

2016 został utworzony punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt czynny jest w każdy wtorek w godz. od 7:30 do 11:30. 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela radca prawny Radosław Cegła.  

 

 

WYDAWCA: Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej, tel. 62 78 14 520; e-mail: promocja@leka-opatowska.pl 
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