
 

 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Łęka Opatowska 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia  

pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.  

Niech nadchodzące Święta będą niezapomnianym czasem  

spędzonym wśród rodziny i przyjaciół,  

bez pośpiechu, trosk i zmartwień.  

Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem pokoju  

oraz realizacji osobistych zamierzeń.  

Przewodniczący Rady Gminy      Wójt Gminy Łęka Opatowska 
                                   Michał Jerczyński          Adam Kopis 

          z radnymi                                                                        z pracownikami 
 
 

DOTACJA Z KONKURSU „ODNOWA WSI SZANSĄ DLA AKTYWNYCH SOŁECTW” 
 

Sołectwo Biadaszki znalazło się wśród laureatów V edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych 

sołectw” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Gmina Łęka Opatowska otrzyma 

dofinansowanie na realizację  projektu pn.: ”Biesiadny kącik na szlaku turystycznym w Biadaszkach”. Głównym celem 

ww. projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu w Biadaszkach podnoszące atrakcyjność i estetykę 

miejscowości oraz zaspokajające potrzeby w zakresie kulturalnego spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież  

i dorosłych mieszkańców. Dzięki realizacji projektu teren przy sali OSP w Biadaszkach wzbogaci się o miejsce do 

organizacji spotkań jednoczących lokalną społeczność, wyposażone w: stoły piknikowe, grill ogrodowy, kosze na odpady 

oraz stojaki na rowery. Wszystkie ww. zakupy poczynione zostaną jeszcze w tym roku. 

Kwota pozyskanej dotacji to 5 000,00 zł. Pozostałe wydatki w ramach planowanego przedsięwzięcia w kwocie 5 576,00 zł 

zostaną sfinansowane z budżetu gminy. 
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OTWARCIE PLACU ZABAW W KUŹNICY SŁUPSKIEJ 
 

Poniedziałek 7 listopada 2017 r., dla najmłodszych mieszkańców Kuźnicy Słupskiej był niezwykle wyjątkowy.  

W tym dniu dokonano uroczystego otwarcia długo wyczekiwanego przez wszystkie dzieci  placu zabaw. Na uroczystości 

obecni byli między innymi wójt gminy Adam Kopis, skarbnik Alina Brząkała, sekretarz Małgorzata Gąszczak, radny gminy 

Piotr Jeziorny, sołtys wsi Krystyna Staloch  oraz  lokalna społeczność. Oficjalnego otwarcia dokonał włodarz gminy: 

„Cieszę się bardzo i jestem niezmiernie dumny z faktu, iż kolejny plac zabaw powstał właśnie w tej miejscowości. Uśmiech 

na twarzach dzieci jest najlepszym podziękowaniem dla wszystkich zaangażowanych w jego powstanie. Jestem pewien,                 

że powstały plac zabaw przyniesie dzieciom wiele radości” podkreślił wójt gminy. Plac zabaw wyposażony został  

w zróżnicowane urządzenia rekreacyjne  i zabawowe. Inwestycja została sfinansowana ze środków pochodzących   

z funduszu sołeckiego sołectwa Kuźnica Słupska. 

OPATOWSKIE STOWARZYSZENIE NAGRODZONE

Dnia 23 listopada 2017 r. podczas uroczystej gali  
w hotelu IBB Andersia w Poznaniu, odbyło się podsumowanie 
XVIII edycji Konkursu pn. „Działania proekologiczne  
i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów 
wiejskich”. 

Konkurs organizowany jest corocznie przez Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego. Biorą w nim udział jednostki 

samorządu terytorialnego, podległe im instytucje oraz 

organizacje i podmioty gospodarcze z terenu województwa 

Wielkopolskiego, Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno – 

Sportowe znalazło się w gronie laureatów i otrzymało z rąk 

Marzeny Wodzińskiej – członka Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych. 

Stowarzyszenie wyróżniono za zrealizowany projekt  pn. „Ocalić od zapomnienia”. W projekcie uczestniczyła grupy 

seniorów 50 +. Ideą projektu było przybliżenie uczestnikom zapomnianych i zanikających form tańca ludowego oraz pieśni 

ludowych z uwzględnieniem tradycji ludowej z południowej Wielkopolski. Uczestnicy zapoznali się z historią wybranych 

tańców oraz słownictwem gwarowym, co przyczyniło się do rozbudzenia ich zainteresowań związanych z tradycją. Projekt 

dotyczył również działalności kulturalnej i aktywizacyjnej prowadzonej przez Stowarzyszenie na terenie Gminy Łęka 

Opatowska ze szczególnym uwzględnieniem działalności sekcji wokalno – tanecznej. Wyróżnienie w Konkursie Urzędu 

Marszałkowskiego i idąca za tym gratyfikacja finansowa to zasługa wielu ludzi. Przede wszystkim grupy 25 osób aktywnie 

zaangażowanych w działalność Opatowskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego. Mam nadzieję, że radość z nagrody 

przełoży się na jeszcze większą motywację do realizowania innych ciekawych form artystyczno – kulturalno - sportowych. 

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że jakiekolwiek działania Stowarzyszenia nie miałyby takiego wymiaru gdyby nie wsparcie 

finansowe realizowanych projektów przez Urząd Gminy - Wójta Adama Kopisa. To wszystko sprawia że chce nam się więcej 

działać dla siebie, mieszkańców i dla całej Gminy  - mówił prezes Stowarzyszenia. 

Gminę Łęka Opatowska na uroczystości reprezentowali: wójt Adam Kopis, prezes Opatowskiego Stowarzyszenia 

Kulturalno – Sportowego  Marek Kowalski, skarbnik Grzegorz Adamski oraz członek Maria Jędrasiak. Warto zaznaczyć,  

iż co roku zainteresowanie konkursem jest coraz większe, a zgłaszają się do niego powiaty, gminy, szkoły, stowarzyszenia, 

przedsiębiorcy oraz instytucje kultury z całego województwa wielkopolskiego, dlatego nagroda ta stanowi dla 

Stowarzyszenia  wyjątkowe wyróżnienie. 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŁĘKA OPATOWSKA  

Rada Gminy Łęka Opatowska  w dniu 29 listopada 2017 r. przyjęła Uchwałą Nr XL/203/2017 Strategię Rozwoju 

Gminy Łęka Opatowska na lata 2017 – 2026.Strategia Rozwoju Gminy Łęka Opatowska  na lata 2017 - 2026 jest 

najważniejszym dokumentem przygotowywanym przez samorząd gminny.  Określa on misję, cele i kierunki działania do 

roku 2026 prowadzonego na obszarze Gminy Łęka Opatowska. Strategia stanowi podstawę do właściwego zarządzania 

gminą, a także do ubiegania się o środki zewnętrzne, zwłaszcza z Unii Europejskiej. Ustalenia zawarte w Strategii 

stanowią podstawę do prowadzenia przez władze gminy długookresowej polityki rozwoju społecznego i gospodarczego. 

Strategia Rozwoju Gminy Łęka Opatowska  na lata 2017-2026 została opracowana z uwzględnieniem istniejących 

zasobów, badań ankietowych, konsultacji oraz przy wykorzystaniu wcześniejszych opracowań dotyczących Gminy Łęka 

Opatowska. 
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ZAKOŃCZONO PRZEDSIĘWZIĘCIE W LIPIU 

Zakończyła się realizacja przedsięwzięcia polegającego na „Stworzeniu nowoczesnej bazy rekreacyjno-

kulturalnej w Lipiu poprzez rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej obejmującą dobudowę zaplecza sanitarnego” 

realizowanego w ramach „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Głównym celem ww. projektu była 

rozbudowa budynku remizy poprzez dobudowę zaplecza sanitarnego składającego się z dwóch części – damskiej i męskiej 

wraz z niezbędnymi instalacjami. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 124 088,62 zł z czego kwota pozyskanej dotacji to 

ponad 70 000,00 zł. Pozostałe wydatki zostały sfinansowane z budżetu gminy. 

ULICZNY KĄCIK HISTORYCZNO -  KULTURALNY

Zakończyła się realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie ”Ulicznego kącika historyczno – kulturalnego  

w Łęce Opatowskiej” realizowanego w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego. Głównym celem ww. projektu było zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed 

budynkiem Rządcówki w Łęce Opatowskiej podnoszące atrakcyjność i estetykę miejscowości oraz zaspokajające potrzeby 

w zakresie bezpiecznego oraz kulturalnego spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców 

miejscowości Łęka Opatowska. Zakres inwestycji obejmował realizację następujących prac:  

• utwardzenie terenu przed głównym wejściem do Rządcówki w tym: rozbiórka opasek betonowych przed fasadą 

frontową budynku oraz betonowego murku/obrzeża na przedłużeniu fasady w kierunku wschodnim, montaż opaski 

z płyt granitowych płomieniowanych na podbudowie z betonu; założenie rabaty z zielenią ozdobną oraz obrzeża 

rabat z kostki granitowej na fundamencie betonowym; 

• zagospodarowanie terenu zielonego służącego do ekspozycji dwóch tablic informacyjno-wystawienniczych; 

• montaż biblioteczki zewnętrznej tzw. Bookcrossing z półkami na książki, dwóch ławek zewnętrznych, stojaka na 

rowery oraz kosza na śmieci. 

Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 74 357,69 zł z czego kwota pozyskanej dotacji to 30 000,00 zł. Pozostałe wydatki 

w ramach  przedsięwzięcia w kwocie 44 357,69 zł zostały sfinansowane ze budżetu gminy. 

WIZYTA WICEMARSZAŁKA

1 grudnia 2017 r. Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego odwiedził Gminę Łęka 

Opatowska. Celem wizyty była uroczystość przekazania i poświęcenia lekkiego samochodu strażackiego w Biadaszkach. 

Przed wydarzeniem Marszałek spotkał się z Wójtem Gminy Adamem Kopisem. Omówiono zrealizowane projekty na terenie 

gminy współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Pięknieje wielkopolska 

wieś” m.in. „Uliczny kącik historyczno – kulturalny w Łęce Opatowskiej”. 

Marszałek z wójtem odwiedzili również Lipie, gdzie zakończono realizację przedsięwzięcia polegającego na 

„Stworzeniu nowoczesnej bazy rekreacyjno-kulturalnej w Lipiu poprzez rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 

obejmującą dobudowę zaplecza sanitarnego” realizowanego w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Marszałek zapoznał się także z inwestycjami poczynionymi na terenie gminy - wyremontowanymi odcinkami dróg  

w Siemianicach i Trzebieniu oraz realizowanym odcinkiem drogi w Łęce Opatowskiej.  

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

Wizyta Świętego Mikołaja to długo wyczekiwany dzień przez 
wszystkie dzieci. 5 grudnia br. w sali gimnastycznej  
w Łęce Opatowskiej odbyło się spotkanie przedszkolaków z terenu 
gminy z Mikołajem. 

Dzieci wspólnie z pomocnikami Mikołaja dzielnym Elfem 

Kropkiem oraz Śnieżynką Bielinką wyruszyły w podróż poprzez 

bajkowy świat czekając z niecierpliwością na pojawienie się Świętego 

Mikołaja. Tegoroczna aura zasiała w serduszka przedszkolaków 

niepokój i pytanie: czy uda się Mikołajowi dotrzeć na spotkanie                        

z nimi? Ale brak białego puchu nie zmylił Mikołaja i ku radości dzieci 

ten oczekiwany przez cały rok Gość przybył na spotkanie, którego 

przez okno wypatrzyli najmłodsi… Z wielkim entuzjazmem powitano 

zacnego Gościa, zatańczono wspólny taniec. Mikołaj nie zapomniał 

również   o prezentach dla każdego dziecka, bo przecież małe dziecięce psoty zawsze można wybaczyć. Przedszkolaki 

obiecały jednak, że postarają się zachowywać grzecznie w przedszkolu   i w domu. Na koniec dzieci wspólnie z Mikołajem 

oraz Wójtem Gminy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. A kiedy pożegnali Mikołaja na twarzach dzieci jeszcze przez długo 

gościł uśmiech i szczęście. Szkoda tylko, ze ten wyjątkowy Gość odwiedza nas tylko raz w roku.... 
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UROCZYSTOŚĆ PRZEKAZANIA I POŚWIĘCENIA SAMOCHODU STRAŻACKIEGO  

W dniu 1 grudnia 2017 roku odbyła się w Biadaszkach uroczystość 
poświęcenia i przekazania lekkiego samochodu ratowniczo – 
gaśniczego. Wydarzenie rozpoczęło się zbiórką pododdziałów                        
i pocztów sztandarowych. O godz. 15:30 – w miejscowej kaplicy, 
odprawiona została przez ks. Józefa Wachowiaka - kapelana 
strażaków msza św. Po niej uczestnicy uroczystości defiladowym 
krokiem, przy dźwiękach marszu strażackiego przeszli na plac przed 
strażnicę. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, w tym m.in. 
Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego dh Krzysztof 
Grabowski, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego dh Michał 
Błażejewski, powiatowy kapelan strażaków ks. Józef Wachowiak, 
honorowy prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Eugeniusz Grzesiak, 
prezes Zarządu Oddziału Gminnego dh Jerzy Flaczyk, komendant 

gminny dh Paweł Taras, radni powiatowi Dariusz Gąszczak i Marek Kowalski, Wójt Gminy Adam Kopis, przewodniczący 

Rady Gminy Michał Jerczyński wraz z radnymi, Skarbnik Gminy Alina Brząkała, Sekretarz Gminy Małgorzata Gąszczak, 
druhny i druhowie miejscowej OSP, darczyńcy i ofiarodawcy. Obecne były poczty sztandarowe i delegacje jednostek                        
z terenu gminy Łęka Opatowska, delegacje zaprzyjaźnionych jednostek OSP Donaborów i OSP Słupia pod Kępnem oraz 
mieszkańcy Biadaszek. Uroczystość odbyła się wg ustalonego ceremoniału, podczas którego złożony został raport przez 
dowódcę uroczystości dh Jerzego Derdaka. Na maszt wciągnięta została flaga i odśpiewano hymn państwowy. 
Kulminacyjnym punktem uroczystości było poświęcenie samochodu strażackiego. Oficjalnego wręczenia kluczyków 
dokonał wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa 
Wielkopolskiego dh Krzysztof Grabowski, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego dh Michał Błażejewski oraz Wójt Gminy 
Adam Kopis. Na ręce Naczelnika OSP w Biadaszkach – Wojciecha Pisuli przekazano kluczyki wraz z dokumentami 
pojazdu. Naczelnik przekazal kierowcy – druhowi Łukaszowi Olbrychowi, który złożył uroczystą przysięgę, że auto będzie 
gotowe w dzień i w nocy do akcji ratowniczej. Po tym symbolicznym przekazaniu nastąpiła prezentacja nowego 
samochodu. Matką Chrzestną pojazdu została pani Irena Felusiak. Samochód otrzymał imię „Florian”. 

Dalsze uroczystości odbyły się w budynku sali OSP. Przybyłych gości powitał prezes Krzysztof Bryja. W swoim 
wystąpieniu przedstawił historię pozyskania samochodu dla Jednostki OSP Biadaszki. Prezes podkreślił, iż otrzymany 
samochód jest efektem starań wielu osób i instytucji oraz wyraził w imieniu wszystkich druhów OSP wdzięczność  
i serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania przez jednostkę samochodu pożarniczego 
 „W imieniu całej jednostki serdecznie dziękuję za wsparcie i wielkie zaangażowanie w procesie pozyskiwania środków 
wszystkim tym, którzy przyczynili się do zakupu samochodu pożarniczego oraz organizacji uroczystości poświęcenia 
 i przekazania pojazdu. Dziękuje Wójtowi za wsparcie przy realizacji naszej inicjatywy, Radzie Gminy z przewodniczącym 

Rady Gminy na czele za zabezpieczenie potrzebnych funduszy. Wicemarszałkowi Województwa Wielkopolskiego za 
pozyskanie dotacji do zakupu lekkich samochodów gaśniczych. Mieszkańcom naszej miejscowości oraz wszystkim 
darczyńcom z którymi współpracujemy już od wielu lat. Druhnom i druhom, panią z KGW oraz młodzieży MDP. Zaproszeni 
goście w swoich wystąpieniach gratulowali strażakom nowego nabytku i dziękowali za całokształt pracy, za poświęcenie, 
zaangażowanie, podkreślając rangę strażaka i doceniając ich wysiłek. Głos zabrał również Wójt Gminy, który przybliżył 
starania samorządu gminnego jak i druhów o pozyskanie nowego pojazdu. Włodarz zwrócił się do zebranych strażaków: 
„Życzę, aby poświęcony samochód, jak najlepiej służył podczas akcji ratowniczych i przyczynił się do udzielenia sprawnej 
oraz profesjonalnej pomocy potrzebującym. Składam Wam, Szanowne Druhny i Druhowie, wyrazy najwyższego szacunku 
 i uznania za bezinteresowną służbę ludziom, ofiarność i fachowość podczas akcji ratowniczych. Dziękuje również za 
bezcenne inicjatywy podejmowane na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności”. 

Na zakończenie wszyscy uczestnicy Wydarzenia zostali zaproszeni na strażacki poczęstunek. Nowy samochód 
wraz z jego wyposażeniem z pewnością przyczyni się do podwyższenia gotowości operacyjnej, poprawy warunków pracy 
strażaków i skuteczności w działaniu. 

JARMARK BOŻONARODZENIOWY

W niedzielne popołudnie, 3 grudnia 2017 r., w sali gimnastycznej w Opatowie odbyła się po raz drugi niezwykła 
impreza zatytułowana „Jarmark Bożonarodzeniowy”. Wzięło w niej udział wielu mieszkańców naszej gminy. Wykorzystując 
czas przedświątecznych przygotowań, stworzono atmosferę, która pozwoliła na wspólne przeżywanie radości z oczekiwania 
na te najpiękniejsze z wszystkich świąt – Święta Bożego Narodzenia. Pomysłodawcą i głównym organizatorem tej imprezy 
było Koło Gospodyń Wiejskich z Opatowa oraz Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe.  
        Muzyczną ozdobą jarmarku był występ uczniów Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Opatowskiego 
Stowarzyszenia. Artyści wykonali piękne polskie kolędy i pastorałki. Na tle niezwykłej dekoracji wystąpiły dzieci ze 
świetlicy Szkoły Podstawowej w Opatowie. Młodzi artyści zaprezentowali się w pięknych strojach w spektaklu „O Kasi                
co gąski zgubiła”. Wspaniały występ młodych aktorów nagrodzono wielkimi brawami, doceniając nie tylko ich wkład 
pracy, ale także zaangażowanie i grę aktorską. Był to niewątpliwie sukces młodych aktorów i ich opiekunki Beaty 
Góreckiej. Jarmark obfitował w świąteczne dekoracje, stroiki, ozdoby, bombki. Oferowano bożonarodzeniowe rozmaitości, 
potrawy, ciasta, pierniki oraz wiele artykułów, które kojarzą się z tradycją Świąt Bożego Narodzenia. Czas spędzony na 
jarmarku minął bardzo szybko. Liczne atrakcje, dobre jedzenie, muzyka, wspaniała atmosfera pozwoliła spędzić radosne 
popołudnie w klimacie oczekiwania na zbliżające się święta. 
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KOCHASZ DZIECI NIE PAL ŚMIECI

Wójt Gminy Łęka Opatowska przypomina mieszkańcom o ustawowym zakazie palenia śmieci na 

terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. 
Przepisy prawa określają, czego nie wolno spalać w piecach domowych tj.: plastikowych butelek i pojemników, zużytych 
opon, elementów drewnianych pokrytych lakierem, opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin, opakowań 
po farbach i lakierach, plastikowych toreb z polietylenu i innych śmieci. 
 
Zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) 
„termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów”. 
Kto nie przestrzega zakazu spalania odpadów poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze 
grzywny albo aresztu. 
 
Spalanie odpadów powoduje emisję do atmosfery trujących substancji taki jak: pyły, tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek 
siarki, metale ciężkie. Należy mieć świadomość, iż substancje, które wytworzą się podczas spalania stanowią ryzyko dla 
każdego zdrowia i życia człowieka oraz  środowiska, wywołują choroby. 
W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców GMINY ŁĘKA OPATOWSKA apeluję, aby w piecach domowych spalać tylko  

i wyłącznie odpowiedni dla pieca materiał opałowy, co przyczyni się do poprawy, jakości życia nas wszystkich. 
Jednocześnie dziękuję mieszkańcom, którzy dbając o jakość powietrza postępują z odpadami prawidłowo i nie spalają ich 
w domowych piecach. 
 
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, alergie pokarmowe 
oraz  choroby nowotworowe już u dzieci. 
 
Pamiętajmy, że przypadki spalania śmieci należy bezpośrednio zgłaszać na Policję. Zgłoszenia należy dokonać 
niezwłocznie po zaobserwowaniu spalania odpadów podając dokładną lokalizację zdarzenia. 
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. 

WIGILIA GMINNA

Święta Bożego Narodzenia i okres poprzedzający je to 

czas wyjątkowy. To czas radosnego wyczekiwania, nadziei, 

pokory, czas miłości. To moment kiedy możemy na chwilę się 

zatrzymać… Przedsmak świątecznej atmosfery można było poczuć 

w sobotę 9 grudnia 2017 r. podczas tegorocznej wigilii gminnej. 

 Organizatorami spotkania było Koło Gospodyń Wiejskich  

w Biadaszkach, Urząd Gminy Łęka Opatowska oraz Instruktorka 

ODR w Kępnie  Sylwia Rymanowska. Przy wspólnym, 

świątecznym stole zasiedli: Doradca Wicewojewody 

Wielkopolskiego Marleny Maląg – Piotr Trybek, Dyrektor Biura 

Poselskiego Bożeny Henczycy Ewelina Pieles, Wójt Gminy Łęka 

Opatowska Adam Kopis, Skarbnik Gminy Alina Brząkała,  

Sekretarz Gminy Małgorzata Gąszczak, Kierownik Centrum Usług 

Wspólnych Barbara Kulak, Zastępca Komendanta Powiatowej 

Policji w Kępnie podinsp. Robert Ciesielski, Radni Powiatu Kępińskiego  Dariusz Gąszczak i Marek Kowalski,  Radni 

Gminy Łęka Opatowska, sołtysi, ks. Józef Wachowiak, ks. Marek Olszewski, dyrektorzy i nauczyciele szkół, delegacje Kół 

Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, zasłużone działaczki KGW w Biadaszkach oraz pozostali goście. 

W magiczny nastrój Świąt Bożego Narodzenia wprowadził nas występ uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  

w Trzebieniu oraz miejscowy chór OSP Biadaszki. Podczas uroczystości Przewodnicząca Koła Maria Lubojańska złożyła 

wszystkim zebranym życzenia: W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia życzę wszystkim 

niepowtarzalnych świątecznych chwil, spokoju, radości oraz obfitości wszelkich dóbr. Niech radość i pokój Świąt Bożego 

Narodzenia towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok. Do życzeń dołączył się również wójt Adam Kopis  - Cieszę się,                   

że niespełna dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia mogliśmy zatrzymać się na chwilę i pochylić się nad kwestią 

przyjścia na świat Małego Dzieciątka, Małej Miłości. Myślę, że ten przekaz, który był w części artystycznej oddał bardzo 

wiele, a ja życzę wszystkim mieszkańcom Gminy Łęka Opatowska, abyśmy się rzeczywiście w radości, wzajemnym 

zrozumieniu i miłości, mogli zatrzymać i znaleźć Dzieciątko. Świąteczne życzenia popłynęły też od zgromadzonych na 

uroczystości gości. Księża odczytali fragment Pisma Świętego oraz udzielili wszystkim zgromadzonym błogosławieństwa. 

Zebrani dzielili się opłatkiem i składali sobie serdeczne życzenia. Na stołach znalazły się wykwintne i bardzo smaczne 

potrawy wigilijne przygotowane przez panie z KGW. To wszystko sprawiło, że magia świąt zagościła w sercach uczestników 

wigilii i pokazała jak coroczne spotkania wigilijne i całoroczna wspólna praca jednoczą wspólnotę całej gminy. 
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INFORMACJA O DOŻYWIANIU
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej informuje, że od 01 stycznia 2018 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 18 grudnia 2017 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 

 

INFORMACJA 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej informuje, że od 01 października 2017 r. nie przyjmuje używanej 
odzieży, zabawek, mebli itp. Prosimy o nie pozostawianie w/w rzeczy w siedzibie Ośrodka lub przed wejściem.   

FUNDUSZ SOŁECKI

 
W ramach funduszu sołeckiego przeznaczonego na 2017 rok w Gminie Łęka Opatowska zrealizowano następujące 
przedsięwzięcia:  
 
Sołectwo Opatów: 

budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Opatowie, 
zakup kruszywa na utwardzenie drogi gminnej kamieniem 
- ul. Parkowa i Lipowa, 
przebudowa Sali wiejskiej przy OSP, 
 

Sołectwo Siemianice: 
trybuna przy boisku sportowym, 
ogrodzenie placu zabaw  przy ul. Kościelnej, 
 

Sołectwo Trzebień: 
modernizacja dróg gminnych, w tym; zakup kruszywa wraz    
z utwardzeniem dróg, wykonanie odcinka w masie asfaltowej  
wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej, 
zakup wyposażenia kuchni, 
 

Sołectwo Zmyślona Słupska: 
utwardzenie terenu przed salą Wiejską wraz z założeniem 
kostki brukowej na powierzchni ok. 120m2 
 

Sołectwo Raków: 

remont pomieszczeń w budynku komunalnym w Rakowie 
oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku, 
remont i doposażenie kuchni i zaplecza kuchennego na sali 
OSP, 
czyszczenie rowów melioracyjnych przy drodze gminnej, 
wynajem równiarki na drogi dojazdowe do pól 
 

Sołectwo Szalonka: 
wymiana pokrycia dachowego na Sali OSP 

Sołectwo Łęka Opatowska: 

remont garaży w Domu Strażaka – Rolnika, 
wykonanie opłotowania przy boisku sportowym 
 

Sołectwo Piaski: 
utwardzenie drogi gminnej, 
zakup namiotu wraz z wyposażeniem, 
zakup wyposażenia Sali wiejskiej i doposażenie kuchni, 
doposażenie oddziału Przedszkolnego w pomoce naukowe, 
modernizacja boiska w Piaskach, 
 

Sołectwo Biadaszki: 
Remont i modernizacja Sali OSP, w tym: wymiana sufitu, 
malowanie, doposażenie zaplecza kuchennego 
 

Sołectwo Marianka Siemieńska: 

modernizacja Centrum Pszczelarstwa w Mariance 
Siemieńskiej, w tym: zakup kostki brukowej, doposażenie 
sali i kuchni Centrum Pszczelarstwa, wykonanie zaplecza 
gospodarczego 
 

Sołectwo Lipie: 
częściowe opłotowanie wokół Sali OSP, 
modernizacja Sali OSP, w tym: wymiana drzwi 
wewnętrznych, dobudowanie toalet  
 

Sołectwo Kuźnica Słupska: 
 wyposażenie placu zabaw  
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