
 

 

 

SMUTNA WIADOMOŚĆ

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, 

 że w dniu 22 lipca 2016r. zmarł śp. major w stanie 

spoczynku Stanisław Jeziorny, Honorowy Obywatel 

Gminy Łęka Opatowska. 

Odszedł człowiek wielkiego serca, patriota, 

uczestnik walk o wolność i niepodległość. Był wspaniałą 

osobą, życzliwą, otwartą i utrwalającą pamięć polskich 

żołnierzy i ich bohaterstwo w walce o niepodległość Polski 

podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. 

Wielokrotnie odznaczony i wyróżniony m.in.: 

Krzyżem Walecznych, Krzyżem Czynu Bojowego, Złotym 

Krzyżem Zasługi Prezydenta B. Komorowskiego, Brytyjską 

Gwiazdą Zasługi za Walkę o Wyzwolenie Francji, Medalem 

Jerzego VI za Walkę u boku Armii Brytyjskiej, Brytyjską 

Gwiazdą Zasługi za Ofiarną 

Walkę na terenie Niemiec, 

Holenderskim Medalem 

Zasługi za wyzwolenie 

Holandii, Belgijskim Medalem 

Zasługi za wyzwolenie Belgii, 

Medalem Pro Memoria. 14 

lipca 2016 r. w sali 

konferencyjnej Rządcówki 

major Stanisław Jeziorny 

Postanowieniem Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej 

został uhonorowany: 

Krzyżem Kawalerskim 

Orderu Odrodzenia Polski. 

Odznaczenie to jest docenieniem zasług w działalności na 

rzecz środowisk kombatanckich oraz pielęgnowaniem 

pamięci o najnowszej historii Polski. 

Bogata historia życia majora Stanisława Jeziornego 

rozpoczęła się w 1924 roku i prowadzi nas poprzez II wojnę 

światową, kiedy pracował jako przymusowy robotnik 

najpierw we Wrocławiu, a później we Francji w Rouen.                

Po utworzeniu drugiego frontu  w Europie wstąpił jako 

ochotnik do 1 Dywizji Pancernej gen. S. Maczka, a po 

wyzwoleniu Abbevill (3 września 1944r.) do 4 Kompanii 

Strzelców Podhalańskich. Przeszedł cały szlak bojowy 

wyzwalając francuskie, belgijskie i holenderskie miasta.   

Po powrocie do Ojczyzny w 1946 roku był brutalnie 

przesłuchiwany przez Urząd Bezpieczeństwa w Kępnie. 

Szykanowany za udział w Polskich Siłach Zbrojnych na 

Zachodzie znalazł zatrudnienie we wrocławskim     

PAFAWAG-u, a od 1950 r. w warsztatach kolejowych  

w Kępnie. Dopiero po odzyskaniu pełnej wolności przez 

Polskę w 1989  r. ujawnił społeczeństwu swoje wojenne 

losy. Utrwalał pamięć polskich żołnierzy i ich bohaterstwo  

w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej 

i po jej zakończeniu. Uczestniczył w uroczystościach 

kombatanckich na terenie 

Polski,  m. in. w 11 Dywizji 

Kawalerii Pancernej w Żaganiu, 

która przejęła tradycje  

1 Dywizji Pancernej gen.  

S. Maczka oraz na terenie 

Belgii i Holandii. Major 

Stanisław Jeziorny przeszedł 

cały szlak walk 1 Dywizji 

Pancernej gen. Stanisława 

Maczka i 4 Kompanii Strzelców 

Podhalańskich od Falaise do 

Wilheishaven rozsławiając 

dobre imię polskiego żołnierza.  

W okresie powojennym cieszył 

się autorytetem   i uznaniem wśród społeczności Gminy Łęka 

Opatowska, co zostało uwieńczone nadaniem tytułu 

Honorowego Obywatela Gminy Łęka Opatowska w 2015r. 

Chętnie korzystał z zaproszeń na spotkania z dziećmi  

i młodzieżą z terenu gminy i powiatu, dzielił się z nimi 

wspomnieniami i pamiątkami z okresu  

II wojny światowej.  

 

www.leka-opatowska.pl 

NR 57  
             SIERPIEŃ 2016 

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

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

BIULETYN GMINY ŁĘKA OPATOWSKA NR 57/2016 

 
 



www.leka-opatowska.pl 

DOŻYNKI GMINNE RAKÓW 2016

Jedno z najpiękniejszych świąt polskiej wsi, będące 

zwieńczeniem całorocznej, ciężkiej pracy świętowali 

mieszkańcy naszej gminy.  Święto Plonów mimo 

niesprzyjających warunków atmosferycznych rozpoczęto               

o godz. 13:00 uroczystą polową mszą świętą na boisku 

sportowym w Rakowie. Mszę św. koncelebrowaną odprawił 

Proboszcz Parafii w Siemianicach ks. Marek Olszewski               

oraz Proboszcz Parafii w Łęce Opatowskiej ks. Rafał 

Grześkowiak.  Po nabożeństwie ruszył barwny korowód 

dożynkowy, po nim  rozpoczęły się główne uroczystości 

dożynkowe z udziałem przybyłych na uroczystość gości oraz 

starostów dożynkowych. Rolę starostów w tym roku pełnili: 

Iwona Woźnica i Tomasz Piszczałka. Uroczystości 

dożynkowe otworzyła sołtys Wsi Rakowa – Marta Zaczyk. 

Następnie głos zabrał włodarz i gospodarz uroczystości Wójt 

Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis, który w sposób 

szczególny przywitał rolników, mieszkańców Gminy Łęka Opatowska oraz przybyłych gości „Żniwa dobiegły już do 

pomyślnego końca, dlatego też organizując dożynki chcemy Wam podziękować za trud pracy na roli, który nie ogranicza się 

tylko do okresu żniw, ale jest przecież trudem całorocznym. Spotykając się na tradycyjnym święcie plonów w gościnnym 

sołectwie Raków odwołujemy się do pięknych, praktykowanych już od wielu wieków tradycji dożynkowych. Życzę Wam 

rolnicy, mieszkańcy i goście, aby nigdy nie zabrakło na Waszych stołach tego najważniejszego symbolu dożynek - chleba. 

Szanujmy go i szanujmy tych dzięki którym go mamy”. Kolejnym punktem był obrzęd Wieńca i Chleba, Starostowie Dożynek 

przekazali na ręce Wójta Gminy bochen chleba. Aby tradycji stało się zadość Wójt Gminy wspólnie z panią Sołtys oraz 

Starostami dożynkowymi symbolicznie podzielili się chlebem z mieszkańcami gminy. Uroczystości dożynkowe były także 

okazją do złożenia podziękowań i nagrodzenia rolników. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał honorową odznakę 

„Zasłużony dla rolnictwa”. Wręczenia medali dokonali Wójt Gminy Adam Kopis oraz Przewodniczący Rady Gminy Michał 

Jerczyński następującym rolnikom: 

 Janowi Jerczyńskiemu, 
 Markowi Jeziornemu, 
 Sławomirowi Jóźwiakowskiemu, 
 Arkadiuszowi Kamińskiemu, 

 Leszkowi Musiałkowi, 

 Tomaszowi Piszczałce, 
 Elżbiecie Skotnik, 
 Sylwii Skibie, 
 Grzegorzowi Stodolskiemu. 

 

Wyróżniono  także rolników z Rakowa.  Wójt Gminy Adam Kopis wspólnie z sołtys Martą Zaczyk złożyli na ręce rolników 

podziękowania za pracę  na rzecz rolnictwa, za trud włożony w rozwój  polskiej wsi, za wytrwałość w pielęgnowaniu tradycji. 

Listy gratulacyjne otrzymali: Joanna i Leszek Musiałek, Irena i Jan Mierzchała, Zofia i Jan Woźnica, Aniela i Andrzej Olek, 

Barbara i Antoni Ostrowscy, Ewa i Marian Pacyna, Marian Fuchs, Aleksandra i Franciszek Jędrasiak, Urszula i Zdzisław 

Góral, Jadwiga i Kazimierz Piszczałka, Kazimierz Osada, Leokadia i Antoni Osada, Anna Sroka, Kazimierz Sieczka, 

Wiesława i Marian Witak, Ewa i Stanisław Mierzchała, Danuta i Józef Rachel, Maria Szalek, Elżbieta i Józef Jendryca, Jerzy 

Jędrasiak, Gertruda Mierzchała. Występy artystyczne nawiązujące do święta plonów przygotowały dzieci ze Szkoły 

Podstawowej w Siemianicach. Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe zaprezentowało program taneczny oraz 

przyśpiewki dożynkowe. Bogaty repertuar zaprezentował chór mieszkańców Rakowa. Występy nagrodzono gromkimi 

brawami. Zebrani goście mogli podziwiać muzyczny występ orkiestry dętej z Dzietrzkowic. Koncert wzbogacony został 

choreograficznym pokazem mażoretek, które współpracują z muzykami. Orkiestra pod batutą Damiana Janasa w swoim 

repertuarze zaprezentowała m.in. utwory muzyki filmowej. Wszyscy przybyli na uroczystość dożynkową goście zostali 

zaproszeni do degustacji potraw przygotowanych przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rakowie.  

Muzyczną atrakcją tegorocznych dożynek był występ gwiazdy śląskich szlagierów Ewy Kopczyńskiej.                               

Podsumowaniem gminnych dożynek było wieczorne widowisko tańca z ogniem. 

DOŻYNKI TO WYJĄTKOWE ŚWIĘTO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY ZWŁASZCZA ROLNIKÓW, KTÓRYM 
JESTEŚMY WDZIĘCZNI ZA TRUD I WYSIŁEK WŁOŻONY W ZBIÓR TEGOROCZNYCH PLONÓW. DZIĘKUJEMY 
WSZYSTKIM, KTÓRZY W JAKIKOLWIEK SPOSÓB PRZYCZYNILI SIĘ DO ORGANIZACJI TEGOROCZNYCH 
DOŻYNEK. SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA DLA SOŁECTWA RAKÓW ZA ORGANIZACJĘ I PRACĘ 
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ WŁOŻONEJ W PRZYGOTOWANIE OBCHODÓW ŚWIĘTA PLONÓW.  
TEGOROCZNE DOŻYNKI PRZEBIEGŁY W MIŁEJ ATMOSFERZE I POMIMO PADAJĄCEGO DESZCZU BYŁY 
IMPREZĄ BARDZO UDANĄ. 
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MARIANKA SIEMIEŃSKA NAGRODZONA

W Licheniu podczas konferencji „Wiejska Polska”, 

nagrodzono najlepsze inicjatywy w ramach funduszu 

sołeckiego oraz doceniono zaangażowanie 

najaktywniejszych mieszkańców sołectw. W konferencji 

uczestniczyli przedstawiciele sołectwa Marianki 

Siemieńskiej: sołtys Stefania Grzesiak, członkowie rady 

sołeckiej Jerzy 

Grzesiak, Andrzej 

Błaszczyk oraz 

Wójt Gminy Łęka 

Opatowska Adam 

Kopis. Podczas 

konferencji 

nagrodzono 

laureatów IV 

edycji konkursu 

"Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa". Projekt pn.: 

„Marianka z lasu i piwa miodowego słynąca….” 

Centrum pszczelarstwa miejscem spotkań lokalnej 

społeczności uplasował się na III miejscu.  Konkurs 

sprzyja aktywizacji, mobilizacji mieszkańców wsi do 

realizacji inicjatyw zmierzających do rozwoju swoich 

małych ojczyzn, podejmowania współpracy, lokalnego 

dialogu i  krzewienia społeczeństwa obywatelskiego na wsi.  

Konkurs daję szansę prezentacji przykładów inicjatyw 

 i aktywności mieszkańców, którzy w sposób 

bezinteresowny podejmują się działań rozwijających 

aktywność lokalną, poprawiają wizerunek swoich wsi, 

rozbudowują poczucie własnej wartości i dumy 

 z miejscowości w której mieszkają, pozwalają poznać 

historię miejsca zamieszkania i regionu, tradycje ludowe, 

tradycje kulinarne,  a także zwiększać udział mieszkańców 

w realizacji zadań publicznych i integrować współpracę  

z władzami samorządowymi. Warto zaznaczyć, że obecnie           

z funduszu sołeckiego korzysta już ok. 70 procent polskich 

gmin. Z pewnością zaprezentowane zwycięskie inicjatywy 

będą inspiracją dla sołectw gminy Łęka Opatowska,  

a sukces sołectwa Marianka Siemieńska zmobilizuje 

pozostałych sołtysów oraz mieszkańców do nietuzinkowych 

działań, które mają szansę na wyróżnienia, a nawet 

zwycięstwo w kolejnych edycjach konkursu „Fundusz 

Sołecki - najlepsza inicjatywa". 

GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ PLAŻOWEJ

Beach soccer jest coraz popularniejszy w naszym 

kraju, choć wciąż dużo więcej osób kopie piłkę w hali, na 

boiskach asfaltowych czy trawiastych. W tym roku               

w Piaskach dzięki środkom pochodzącym z budżetu gminy, 

ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców oraz  sołtys 

Piasek zmodernizowano istniejące boiska do siatkówki 

plażowej na  boisko do piłki nożnej plażowej. W lipcu odbył 

się po raz pierwszy Gminny Turniej Piłki Nożnej Plażowej 

zorganizowany przez Urząd Gminy Łęka Opatowska oraz 

Ochotniczą Straż Pożarną w Piaskach.  W turnieju wzięło 

udział 8 zespołów reprezentujących sołectwa: Biadaszki, 

Opatów, Łęka Opatowska, Raków, Siemianice, Piaski „I”, 

Piaski „II” oraz gościnnie sołectwo Słupia. Mecze rozegrano 

w dwóch grupach. Spotkania trwały dwa razy po 7 minut. 

Sędzią głównym turnieju był Sebastian Jański.  W wyniku 

przeprowadzonych rozgrywek I miejsce zajęła drużyna 

reprezentująca sołectwo: Siemianice, II miejsce Sołectwo 

Słupia, III miejsce Sołectwo Piaski „II”, IV miejsce sołectwo 

Łęka Opatowska. Najlepszym strzelcem został Kamil 

Biczysko -  Siemianice, najlepszym zawodnikiem turnieju 

wybrano Adriana Gawlika – Siemianice, najlepszym 

bramkarzem rozgrywek został Mateusz Nikodem - Piaski 

„II”. Trzeba przyznać, że grający w turnieju zawodnicy 

zostawili na boisku dużo zdrowia i wykazywali pełne 

zaangażowanie i wolę walki. Przyjemnie było patrzeć na 

wzajemny szacunek i sportową postawę. Nie od dziś 

wiadomo, że piłka nożna plażowa jest bardzo intensywną 

formą ruchu. Wielu startujących  zawodników po raz 

pierwszy rywalizowało na piasku i przekonało się, że ta 

dyscyplina sportu wymaga większego wysiłku                          

i umiejętności technicznych niż piłka nożna rozgrywana na 

boiskach trawiastych. Wielkie brawa i szacunek dla 

piłkarzy, którzy zdecydowali się pojawić się w tym dniu                 

w Piaskach i wystartowali w turnieju. 

UMOWA NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW "STREFA DYDAKTYCZNA POGRANICZA 

WIELKOPOLSKI” ORAZ „REMONT PLACU ZABAW W PIASKACH” 
 
Sołectwa Piaski i Siemianice uczestniczące w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” znalazły się 

wśród laureatów VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.  8 lipca 2016 roku Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam 
Kopis podpisał umowę z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim na dofinansowanie 
następujących zadania: 
- „Remont placu zabaw w Piaskach” istniejący plac zabaw wyposażony zostanie w zróżnicowane urządzenia rekreacyjne  
i zabawowe. Plac stanie się miejscem sprzyjającym integracji mieszkańców i aktywności ruchowej dzieci. 
- „Strefa dydaktyczna pogranicza Wielkopolski” - 6 gier podwórkowych: alfabet, tablica matematyczna, twister, labirynt, 
naśladuj mnie, klasy oraz strefa historyczna na której wyeksponowane zostaną historyczne kamienie graniczne z 1919 r. 

W ramach projektu uporządkowane zostaną także istniejące miejsca parkingowe oraz wyremontowana zostanie 
nawierzchnia drogi manewrowej. Zgodnie z umowami podpisanymi z wykonawcami robót w najbliższych dniach rozpoczną 
się prace budowlane związane z  realizacją w/w projektów. 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH 

PROGRAMU „WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI 2013 – 2020”. 
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DNI GMINY 2016

Gminne świętowanie odbyło się w dniach 16 – 17 

lipca 2016 r. na boisku sportowym w Opatowie. Sobotnia 

impreza rozpoczęła się od zabawy tanecznej na świeżym 

powietrzu. Atrakcją wieczoru był pokaz laserów: PIXEL 

POI grupy FLOW FIRESHOW. Laserowe animacje cieszyły 

się ogromnym zainteresowaniem zgromadzonej 

publiczności. Drugi dzień obchodów Dni Gminy rozpoczął 

się od występów artystycznych przygotowanych przez 

uczniów Szkoły Podstawowej z Opatowa. Młodzi artyści 

zaprezentowali swoje umiejętności wokalne oraz 

taneczne. Następnie na scenie wystąpiła grupa PRYM 

ART z programem artystycznym „Kolorowa Ulica 

Sezamkowa”. Dzieci aktywnie uczestniczyły we wspólnych 

zabawach z kolorowymi muppetami. Kolejnym punktem 

był występ chóru „ECHO” działający przy Kole Emerytów   

i Rencistów w Łęce Opatowskiej. Chórzyści wykonali 

utwory pod kierownictwem p. Jadwigi Kłodnickiej.                 

Po występie konkursy z nagrodami dla dzieci 

przeprowadziła kępińska policja. Wójt Gminy Adam Kopis 

na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie 

Waldemara Tyrańskiego w związku z odejściem na 

emeryturę złożył podziękowania za współpracę oraz 

zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców 

Gminy Łęka Opatowska. W trakcie niedzielnej imprezy 

odbył się pokaz taekwondo przygotowany przez klub 

Andrzeja Zmyślonego z Kępna. Klub z ostatnich 

Mistrzostw Polski wrócił z 40 medalami. Po nich na 

scenie zaprezentowało się Opatowskie Stowarzyszeniem 

Kulturalno - Sportowe, które w pięknych strojach 

podsumowało projekt „Ocalić od Zapomnienia”. Występ 

taneczno – wokalny nagrodzono ogromnymi brawami. 

Niezwykłych wrażeń dostarczyła grupa St8 Workout, 

która zaprezentowała swoje umiejętności w ponad 

półgodzinnym pokazie. Publiczność bawił jeden                   

z czołowych wiejskich kabaretów „EWG” z Doruchowa. 

Członkowie kabaretu są autorami swoich programów             

i laureatami wielu Ogólnopolskich Przeglądów 

Kabaretowych. Na scenie swoje umiejętności wokalne 

zaprezentowały: Magdalena Domagała, Sara Kasprzak, 

Justyna i Kinga Skąpska.  

 

Głównym punktem tegorocznych obchodów Dni Gminy był 

wieczorny koncert zespołu „AFTER PARTY”. Boisko 

wypełnione było po brzegi miłośnikami muzyki disco polo. 

Patryk Pegza z zespołem zaprezentował takie hity jak: 

„Bujaj się”, „Nie będę pracował, będę imprezował”, „Ona 

lubi pomarańcze”, „Nie daj życiu się”. Wykonywane przez 

zespół utwory porwały zebraną widownię do wspólnej 

zabawy. Po koncercie ogromna ilość fanów otrzymała 

autografy oraz wykonała pamiątkowe zdjęcia. Na licznie 

zgromadzonych gości czekały bogato zaopatrzone bufety 

przygotowane przez organizacje z sołectwa Opatów.                

Nie zabrakło także atrakcji dla dzieci takich jak dmuchane 

zamki. Dzieci mogły również skorzystać z zabaw  

z animatorkami, które m.in. malowały twarze zmieniając 

buźki w przeróżne postacie i zwierzęta. Konferansjerem 

tegorocznych Dni Gminy był Daniel Tarchała, który 

również bawił zebraną publiczność podczas wieczornej 

imprezy na świeżym powietrzu. Publiczność podczas 

tegorocznych obchodów DNI GMINY ŁĘKA OPATOWSKA 

bawiła się znakomicie. Pogoda dopisała, co można było 

ujrzeć patrząc na frekwencję osób uczestniczących  

w dwudniowych imprezach. 

 
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM KTÓRZY POMOGLI  

W PRZYGOTOWANIACH I ORGANIZACJI 
TEGOROCZNYCH DNI GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH 

 
Gmina Łęka Opatowska pozyskała dodatkowe 58.000,00 zł dofinansowania na przebudowę dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych. Biorąc pod uwagę wcześniej podpisaną umowę, dofinansowanie przekazane w formie dotacji celowej 
przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wynosić będzie w sumie 160.500,00 zł. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 
blisko 54% wartości robót budowlanych, przebudowane zostaną trzy odcinki dróg, dwa w miejscowości Biadaszki (odcinek 

90 mb i odcinek 152 mb) oraz jeden w sołectwie Łęka Opatowska (403 mb). Do głównych zadań wykonawcy na wszystkich 
wymienionych odcinkach dróg należy: 

 wykonanie robót ziemnych polegających na korytowaniu oraz wyprofilowanie poboczy warstwą z kamienia 
łamanego typu „niesort”, 

 ułożenie podbudowy z chudego betonu, 

 ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, 

 ułożenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. 
Za prace budowlane na terenie dróg odpowiedzialne jest Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. Zakończenie 
robót drogowych zaplanowano na połowę października br. Pozyskane środki finansowe przyczynią się do poprawy stanu 
technicznego i unowocześnienia infrastruktury drogowej w gminie. Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis wyraża także 
nadzieję, że: „[…] dzięki bardziej komfortowym warunkom transportowym ulegnie poprawie także bezpieczeństwo 

uczestników ruchu drogowego”. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji prowadzić będzie Pan Marek Kozioł. 
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ZAKOŃCZONO PRACE MODERNIZACYJNE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Zakończono prace modernizacyjne i konserwatorsko - porządkowe w placówkach oświatowych w gminie Łęka 

Opatowska. W Przedszkolu w Siemianicach prace remontowe polegały na położeniu płytek ściennych i podłogowych oraz 

paneli sufitowych w „obieralni” i w sali zabaw oraz na montażu brodzika i doprowadzeniu wody. W Przedszkolu w Rakowie 

prace obejmowały wymianę płytek, toalet i umywalek oraz rur kanalizacyjnych, wykonanie wylewki i położenie płytek 

podłogowych w korytarzu. Ponadto, zakupiono krzesła do sali zabaw oraz podkaszarkę do trawy. W Szkole Podstawowej  

w Siemianicach wykonano prace konserwatorskie w tym malowanie ścian w korytarzu i w sali zabaw. Zakupiono krzesła 

i stoliki do sali zabaw. W Gimnazjum w Opatowie prace konserwatorskie  polegały na  malowaniu sal lekcyjnych 

i wymianie rynien. W Szkole Podstawowej w Opatowie wymieniono okna w sali gimnastycznej, korytarzach, toaletach, 

kuchni oraz pomalowano korytarze. W Łęce Opatowskiej i Trzebieniu prace polegały na malowaniu pomieszczeń  

i wymianie drzwi. Wszystkie prace remontowe mają na celu podniesienie standardu i estetyki obiektów oświatowych. 

PRZYSTANEK HAPPY BUS W ŁĘCE OPATOWSKIEJ

Już po raz drugi w naszej gminie zagościł „Happy Bus” po brzegi 

wypełniony zabawkami. Tym razem przystanek  kolorowego autobusu 

miał miejsce na boisku sportowym w Łęce Opatowskiej. Od 31 lipca do  

2 sierpnia 2016 r. dzieci z terenu całej Gminy miały mnóstwo atrakcji. 

Celem tej akcji, prowadzonej przez fundację Happy Kids, jest 

zorganizowanie opieki połączonej z zabawą i nauką języka angielskiego. 

Oprócz przedniej zabawy dzieci miały okazję poznać kulturę i tradycje 

różnych krajów, a przy okazji podszlifować język obcy. Dodatkowymi 

atrakcjami były pokazy strażackie, spotkania z policjantem i ratownikiem 

medycznym, dmuchane zamki, malowanie twarzy, badminton, piłka 

nożna, itp. Wszystkie maluchy uczestniczące w akcji miały codziennie 

zapewniony posiłek. Mamy nadzieję, że za rok "Happy Bus" znów u nas 

zawita. 

OTWARCIE OŚRODKA ZDROWIA W OPATOWIE

Przestronne gabinety lekarskie i zabiegowe, nowa poczekalnia  

i rejestracja oraz nowoczesne wyposażenie medyczne – to atuty 

budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowie, który uroczyście otwarto 

16 sierpnia 2016 r. Na wstępie oficjalnego otwarcia przychodni lekarskiej   

w Opatowie, Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis powitał przybyłych 

na uroczystość gości oraz przybliżył zakres prac inwestycyjnych. Włodarz 

gminy przypomniał, że w pierwszym etapie rozpoczętym w październiku 

2010 r. roboty budowlane w byłym „mieszkaniu lekarskim” objęły rozbiórkę 

istniejącego stropodachu, wykonanie nowej więźby i pokrycia                                

z blachodachówki, wymurowanie kominów oraz wykonanie instalacji 

odgromowej. Włodarz Gminy podkreślił, że drugi etap inwestycji 

zakończony w czerwcu br. objął montaż stolarki okiennej                               

i drzwiowej, montaż instalacji wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej                              

i wentylacyjnej, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie budynku oraz zagospodarowanie terenu. 

Nadmienił także, że w ramach inwestycji wymieniono ogrodzenie wokół budynku oraz zakupiono wyposażenie do 

pomieszczeń i gabinetów przychodni. Wójt zaakcentował, że przedsięwzięcie opiewające na kwotę blisko 600 tys. zł 

sfinansowano w całości z budżetu Gminy Łęka Opatowska. Po przecięciu symbolicznej wstęgi, którego dokonali Łukasz 

Mikołajczyk – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, 

Adam Kopis – Wójt Gminy Łęka Opatowska, Michał Jerczyński – Przewodniczący Rady Gminy Łęka Opatowska, Bartosz 

Fajga  – przedstawiciel wykonawcy, tj. firmy KUBOT Sp. j. oraz Grzegorz Adamski – Radny Rady Gminy Łęka Opatowska, 

sołtys sołectwa Opatów i jednocześnie przedstawiciel mieszkańców, ksiądz Józef Wachowiak proboszcz parafii pw. św. 

Floriana w Opatowie udzielił obecnym błogosławieństwa i poświęcił budynek ośrodka zdrowia. Po zwiedzeniu obiektu 

przez zaproszonych gości nie obyło się bez podziękowań i życzeń. Składający gratulacje wskazywali na podwyższony 

standard i komfortowe warunki, w których będą leczeni pacjenci. Życzyli aby poziom świadczonych usług medycznych 

przyniósł zadowolenie pacjentom i stał się miarą sukcesu dla personelu. Podczas końcowego przemówienia, Wójt Adam 

Kopis szczególne słowa podziękowania za wsparcie i podjęcie pozytywnej decyzji w zakresie przebudowy budynku 

mieszkalnego na przychodnię lekarską, skierował do Radnych Rady Gminy Łęka Opatowska. Wójt podziękował również 

wszystkim zaangażowanym w modernizację budynku oraz wyraził nadzieję, że: „[…] w nowych warunkach i z dobrą 

obsługą lekarską łatwiej będzie pacjentom wrócić do zdrowia i dobrej kondycji” 
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ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA W OPATOWIE O ODDZIAŁ ŻŁOBKOWY

Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis podpisał umowę z konsorcjum firm: WiB S.C. Stanisław Węzikowski, 

Jan Byczkowski z siedzibą w Sieradzu i ENVIRO-SERWIS S.C. Szczepan Gajderowicz, Władysław Dziemidkiewicz,  

z siedzibą w Sieradzu na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa Publicznego Przedszkola Samorządowego w Opatowie  

o oddział żłobkowy”. Powierzchnia zabudowy oddziału żłobkowego wynosić będzie ok. 200 m². Znajdzie się w nim miejsce 

dla 20 dzieci. Budowa obiektu wraz z wyposażeniem kosztować będzie ponad 830.000,00 zł, ale blisko 322.000,00 zł 

dofinansowane zostanie z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”– 

edycja 2016. Trwają intensywne prace budowy żłobka. Wszystkie roboty przebiegają zgodnie z planem. Przewidywany  

termin otwarcia żłobka to początek 2017 r. 

JUBILEUSZ 80 - LECIA POWSTANIA OSP TRZEBIEŃ ORAZ NADANIE JEJ SZTANDARU

W sobotę 13 sierpnia  2016 r. w Trzebieniu odbyła się 

niecodzienna i wyjątkowa uroczystość. Strażacy ochotnicy z miejscowej 

jednostki obchodzili swoje 80 - lecie powstania i nadanie jej sztandaru. 

Dla ochotników z Trzebienia było to niezwykle ważne wydarzenie. 

Oficjalne obchody jubileuszowe rozpoczęły się polową mszą św.  

w intencji druhów strażaków odprawianą przez  ks. Józefa 

Wachowiaka. Po zakończeniu mszy św. odbyła się dalsza część 

uroczystości według ceremoniału strażackiego. Dowódca uroczystości 

był dh Tomasz Górecki, który złożył meldunek prezesowi Zarządu 

Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh 

Eugeniuszowi Grzesiakowi. Po złożeniu meldunku nastąpiło 

podniesienie na maszt flagi państwowej oraz odśpiewanie hymnu 

państwowego. Poczet flagowy stanowili: dh Adam Gąszczak, dh Ryszard Wierzba, dh Dariusz Gąszczak. Historię OSP 

Trzebień przedstawiła Agnieszka Osesiak. W dalszej części nastąpił punkt kulminacyjny Jubileuszu czyli uroczyste 

poświecenie oraz nadanie sztandaru. Przewodniczący Honorowego Komitetu Fundacji Sztandaru Michał Jerczyński 

odczytał Akt Fundacji Sztandaru. W imieniu fundatorów Akt przekazał na ręce Prezesa OSP. Fundatorzy symbolicznie 

wbijali pamiątkowe gwoździe w drzewiec sztandaru. Następnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Eugeniusz Grzesiak odczytał Akt Nadania Sztandaru po czym przekazał sztandar 

na ręce Romana Uszyckiego Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej  w Trzebieniu. W jego rękach nie został jednak długo, 

zgodnie z ceremoniałem Sztandar trafił na ręce Pocztu Sztandarowego, który dokonał jego uroczystej prezentacji. Poczet 

stanowili druhowie: Andrzej Hołoś, Jacek Ferfet, Radosław Mega. Jubileusz był także okazją do złożenia podziękowań 

wszystkim strażakom za ich trudną i niebezpieczną pracę. Za wieloletnią, pełną poświęcenia, służbę społeczną wielu 

druhów i działaczy zostało uhonorowanych odznaczeniami. Podczas Jubileuszu Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam 

Kopis, Przewodniczący Rady Michał Jerczyński oraz Sekretarz Gminy Małgorzata Gąszczak uhonorowali najstarszego 

strażaka z miejscowej jednostki dh Leona Krzymińskiego za wieloletnią pracę oraz ogromne zaangażowanie na rzecz 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniu. Po oficjalnej części głos zabrali zaproszeni goście. Na ręce Prezesa OSP Romana 

Uszyckiego złożyli gratulacje, życzenia oraz podziękowania. Oficjalną część obchodów zakończyła defilada pododdziałów 

oraz strażacki poczęstunek. 

Nagrodzeni strażacy podczas Jubileuszu 

 Medal im. Bolesława Chomicza:  

Jan Hołoś 

 Złoty medal za Zasługi dla Pożarnictwa: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieniu,  

Leszek Żurawka 

 Srebrny medale za Zasługi dla Pożarnictwa: 

Jan Jerczyński, Romuald Jerczyński, 

Dariusz Gąszczak, Adam Gąszczak, 

Leszek Konieczny, Jan Uszycki, Krzysztof Gąszczak, 

Jarosław Kaczmarzyk, Karol Hołoś 

 

 Brązowy medal za Zasługi dla Pożarnictwa:  

Jacek Ferfet, Sławomir Szymkowiak,  

Marzena Pawlak, Michała Jerczyński 

 Dyplom Uznania:  

Radosław Uszycki, Miłosz Obrzut, Kamil Witkowski 

 Odznaka Strażaka Wzorowego:  

Szymon Gąszczak, Tomasz Wabnic

INFORMACJA 500 PLUS 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej informuje, że w okresie od 01 kwietnia 2016 r. 

 do 01 lipca 2016 r. wpłynęło 525 wniosków dot. świadczenia wychowawczego tzw. „500 plus”. Wypłacono środki dla 819 
dzieci. Koszt realizacji programu na chwilę obecną wynosi 1 981 418,10 zł. 
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INFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA  

DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

 

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku 

rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 będą wydawane i przyjmowane 

od 01 września 2016r. Wnioski będą wydawane i przyjmowane w poniedziałki, wtorki, środy, piątki od godz. 730 do 1530 , 

w czwartki od godz. 730 do 1200. Dnia 30 września 2016 r. (piątek) wnioski będą przyjmowane do godz. 1800.  

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych  (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 114             

z późn. zm.) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz 

z dokumentami do dnia 30 września 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń 

przysługujących za miesiąc listopad 2016 r.  następuje do dnia 30 listopada 2016 r. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy  

z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych  (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 114 z późn. zm.) w przypadku gdy 

osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 

dnia 1 października 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata 

świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2016 r. następuje do dnia 31 grudnia 2016 r. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej samodzielnie pozyska z organu podatkowego informacje o dochodzie podlegającym 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e 

i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz  z organu, do którego są opłacane 

składki na ubezpieczenie zdrowotne informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.  

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS w siedzibie Ośrodka oraz pod numerem tel. (62) 78-14-537. 

 

NARODOWY PROGRAM  ROZWOJU CZYTELNICTWA W  GMINIE ŁĘKA OPATOWSKA

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Łęka Opatowska podaje do 

publicznej wiadomości listę szkół zakwalifikowanych do 

udzielenia wsparcia finansowego w ramach Rządowego 

programu. Program jest nowym elementem polityki 

bibliotecznej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

realizowanego w ramach "Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa" na lata 2016 - 2020 w zakresie 

wzmocnienia potencjału bibliotek publicznych 

i szkolnych. Celem Priorytetu 3 Programu jest m. in. 

wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej 

uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły 

podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla 

dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące 

kształcenie ogólne oraz biblioteki pedagogiczne  

w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania 

zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie 

rozwoju czytelnictwa. Ważne jest w tym kontekście 

wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych  

i pedagogicznych, a także uatrakcyjnienie księgozbiorów 

bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup 

nowości wydawniczych w szczególności lektur szkolnych. 

Program  zostanie  zrealizowany w Gimnazjum  

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie. 

Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego ze środków 

budżetu państwa jest zapewnienie przez Gminę Łęka 

Opatowska własnego wkładu finansowego w wysokości co 

najmniej 20% kosztów realizacji zadania.  

Wysokość otrzymania wsparcia finansowego  

z przeznaczeniem na zakup książek wynosi:  12 000,00zł.  

Wkład własny Gminy Łęka Opatowska wynosi:   

3 000,00 zł.  

Całkowity koszt zadania wynosi: 15 000,00 zł 

PRACE REMONTOWE NA DROGACH GMINNYCH W OPATOWIE

Dobiegają końca pracę inwestycyjne pn. „Przebudowa 

dróg gminnych – ul. Szpot i ul. Zielonej w Opatowie  o łącznej 

długości 982,5 mb”. Przedsięwzięcie realizuje firma SKANSKA 

S.A. Koszt inwestycji opiewa na kwotę  313.711,12 zł.  

 

BIULETYN GMINY ŁĘKA OPATOWSKA NR 57/2016 

 
 



www.leka-opatowska.pl 

INFORMACJA O DOŻYWIANIU

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej informuje, że od 01 września 2016 roku planujemy 

rozpocząć dożywianie dzieci w szkołach. Dożywianie będzie obejmować: 3 razy w tygodniu drugie danie i 2 razy porcja 
zupy + mała bułka, ponadto do każdego posiłku dodany będzie owoc lub jogurt. 

Wnioski o dożywianie można składać w siedzibie GOPS w Łęce Opatowskiej od dnia 1 czerwca 2016 r. 
Do wniosku należy dołączyć;  

 zaświadczenia o wszystkich dochodach netto członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, 

 odcinek renty/emerytury za ostatni miesiąc lub zaświadczenie z ZUS/KRUS, 

 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 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. 

 
Informujemy, że świadczenie wychowawcze (tzw. 500+) niewliczane jest do dochodu rodziny. 

Szczegółowych  informacji udzielają pracownicy GOPS w siedzibie Ośrodka lub pod nr tel. 62 78 14 525 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ  

Zakończono prace związane z budową sieci wodociągowej Trzebień – Opatów (II etap - węzły W7 – W26).  

W ramach zadania wykonano sieć wodociągowa o długości 1367 mb oraz 23 szt. (120 mb) przyłączy. Wartość robót 

budowlanych zakontraktowano na kwotę 178.350,00 zł. Wykonawcą robót była Gminną Spółdzielnią „Samopomoc 

Chłopska” w Pogorzeli. W miesiącu lipcu zakończono również prace związane z rozbudową istniejącej sieci wodociągowej  

w miejscowości Biadaszki. Przedsięwzięcie polegało na przedłużeniu linii wodociągowej „MORAWINA”. Długość 

rozbudowanego odcinka wynosiła 864 m. Całkowity koszt zadania to 44.551,62 zł.  Dzięki tej rozbudowie istniejące trzy 

gospodarstwa domowe oraz przyległe tereny leśne mają zapewnioną dostawę wody na cele bytowe i przeciwpożarowe. Nadzór 

inwestorski nad zrealizowanymi inwestycjami prowadził Pan Henryk Marciniak.  

PROJEKT KANALIZACJI 

Trwają prace projektowe na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej 

decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi 

na terenie Gminy Łęka Opatowska. W ramach zadania wykonany zostanie projekt budowlano – wykonawczy sieci kanalizacji 

sanitarnej dotyczący podłączenia do sieci kanalizacyjnej posesji w miejscowościach: Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, 

Opatów: ul. Bolesławiecka i ul. Wiatrakowa, Raków oraz Marianka Siemieńska. Zakres opracowania obejmie ok. 440 posesji 

(w tym ok. 1500 mieszkańców). Zakłada się, że w ramach projektu powstanie ok. 20 km rurociągu kanalizacyjnego.  

W chwili obecnej Wykonawca kompletuje oświadczenia ustalające przebieg trasy kanalizacji sanitarnej na terenie 

poszczególnych posesji. Wartość usług projektowych zakontraktowano na kwotę 208.878,60 zł, a ich zakończenie 

przewidziano na koniec lutego 2017 r. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ORTUS Janusz 

Fengler  

ŻYCZENIA NA NOWY ROK SZKOLNY 

 

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2016/2017 

wszystkim Uczniom, Nauczycielom, Pracownikom Oświaty i Rodzicom   

życzymy wzajemnej życzliwości, zaufania oraz wytrwałości 

jakie stawia przed Wami trudny proces edukacji, 

a także pozytywnego nastawienia w każdy dniu. 

Aby szkoła była dla Was miejscem, 

do którego zawsze z chęcią będziecie przychodzić. 

Niech ten rok obfituje w nowe wyzwania i doświadczenia. 
 

Wójt Gminy Łęka Opatowska   Przewodniczący Rady Gminy 

           Adam Kopis                     Michał Jerczyński 
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