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Wójt Gminy Łęka Opatowska
Adam Kopis 
wraz z Pracownikami

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
Mieszkańcom Gminy Łęka Opatowska 
życzymy, aby blask prawdy 
o Zmartwychwstaniu 
rozświetlał wszelkie mroki codzienności,
a wiara w nowe życie 
napełniła serca radością i pokojem

Przewodniczący Rady Gminy
Michał Jerczyński
wraz z Radnymi
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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Dziękuję za wsparcie, życz-
liwość, zaangażowanie oraz 
wielkie serce włożone w  or-
ganizację pomocy na rzecz 
poszkodowanych w konflik-
cie zbrojnym na Ukrainie. 
Wiem, że wielu mieszkańców 
naszej gminy otworzyło już 
swoje domy, dając uchodź-
com bezpieczne schronienie 
i wyżywienie. Jestem dumny, 
że nasi mieszkańcy tak licznie 
podejmują szereg inicjatyw, 
aby wesprzeć w jakikolwiek 
sposób osoby, które uciekają 
przed wojną. To piękny i szla-
chetny gest, za który raz jesz-

cze serdecznie dziękuję.

Pragnę przekazać podzięko-
wania Strażakom z OSP Łęka 
Opatowska za gotowość i po-
moc w transporcie uchodź-
ców jak i transporcie darów, 
lokalnym firmom za bezpłatny 
transport darów dla osiero-
conych, małych uchodźców 
z Ukrainy oraz za wszelkie 
materialne wsparcie i szla-
chetny gest pomocy potrze-
bującym.

Przypominamy, że każdy oby-
watel Ukrainy, który prze-
kroczył granicę Polski po 

Szanowni Mieszkańcy Gminy, Przedsiębiorcy, 
Przedstawiciele Stowarzyszeń! 

24.02.2022 r. i obecnie prze-
bywa na terenie Gminy Łęka 
Opatowska proszony jest 
o kontakt pod numerem tel. 
(62) 78 145 25 w celu zgło-
szenia i określenia potrzeb 
pomocowych. O organizowa-
niu kolejnych zbiórek darów 
rzeczowych poinformujemy, 
jak tylko taka pomoc będzie 
wskazana.

Adam Kopis
Wójt Gminy Łęka Opatowska

CHCESZ POMÓC?                  STR. 3 



BIULETYN GMINY ŁĘKA OPATOWSKA NR 682 WWW.LEKA-OPATOWSKA.PL 3

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne 
w Opatowie (COM)

Kanalizacja do m. Piaski

Instalacje fotowoltaiczne

Nowa remiza OSP i świetlica
wiejska w Opatowie

Przebudowa ulicy Kolejowej
W Łęce Opatowskiej

Centrum Opiekuńczo Mieszkalne 
w Opatowie to nowa placówka w Gmi-
nie Łęka Opatowska, która rozpoczęła 
swoją działalność 3 stycznia 2022 r. In-
westycja została wykonana przez firmę 
BUDOMAX Mirosława Zwierz z Ostrowa 
Wielkopolskiego za łączną kwotę 2 462 
319,82 zł brutto.

COM to placówki, w których doro-
słe osoby niepełnoprawne otrzymają 
wsparcie w zakresie potrzeb zdrowot-
nych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych, 
rozwijania sprawności ruchowej, kom-
petencji społecznych. W nowo powsta-

Wykonawcą zadania pn. „Budowa ka-
nalizacji sanitarnej w m. Piaski – od ul. 
Brukowej w Łęce Opatowskiej” była fir-
ma PPHU „INKADRO”  Sp. z o.o. z Rąb-
czyna.

Zadanie inwestycyjne obejmowało wy-
konanie około 1,03 km kanałów grawi-
tacyjnych, 0,67 km kanałów tłocznych, 

Budowa instalacji fotowoltaicznej dla 
Stacji Uzdatniania Wody w Łęce Opa-
towskiej, Przedszkola i Żłobka oraz 
budynku Urzędu Gminy w Łęce Opa-
towskiej. Stacja Uzdatniania Wody oraz 
budynek Przedszkola i Żłobka otrzy-
mały instalację o mocy 49,9 kWp, nato-
miast budynek Urzędu Gminy będzie 
zasilany instalacją o mocy 29,9 kWp. 
Łączna moc wszystkich instalacji wy-
nosi ok. 130 kWp. Wykonawcą zadania 
była spółka WASTA z Kępna za kwotę 
674 704,00 zł.

Gmina Łęka Opatowska, zgodnie z ogól-
noeuropejskimi standardami stawia na 
odnawialne źródła energii, budowa tej 
instalacji to jeden z pierwszych kroków                                    
w kierunku pozyskiwania eko – energii. 
W przyszłości chcemy także pozyskać 
środki zewnętrzne, które pomogą nam 
wyposażyć kolejne obiekty w takie 
instalacje.

Zakończono prace budowlane związa-
ne z budową remizy OSP wraz ze świe-
tlicą wiejską w Opatowie. Ochotnicza 
Straż Pożarna w Opatowie dysponuje 
nowym garażem z trzema stanowiska-
mi na samochody, magazynem, szatnią 
oraz zapleczem sanitarnym. Z kolei 
w drugiej części budynku znajduje się 
sala o powierzchni użytkowej ok. 210 
m2, wyposażona w klimatyzację, głośniki 
i projektor multimedialny. Do sali przy-
lega zaplecze kuchenne z niezbędnymi 
urządzeniami gastronomicznymi, szat-
nia i węzeł sanitarny. Nad zapleczem 
sali, na poddaszu użytkowym znajdują 
się dwie małe sale z przeznaczeniem 

W Łęce Opatowskiej zakończono pra-
ce związane z realizacją inwestycji pn. 
„Przebudowa drogi gminnej ul. Kole-
jowej w Łęce Opatowskiej wraz z wy-
konaniem kanalizacji deszczowej oraz 
wymianą sieci wodociągowej”. Wyko-
nawcą zadania było  Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Inżynierii „EKO-INŻYNIE-
RIA” Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskie-
go, która zgodnie z umową wykonała 
wszystkie roboty budowlane za kwotę  
916 293,75 zł  brutto. 

Zakres rzeczowy robót obejmował 
przebudowę odcinka drogi o długości 
ok 415 m, wraz z wykonaniem odwod-
nienia w postaci kanalizacji deszczowej 
o długości ok. 253m, a także remontem 
sieci wodociągowej.

Realizacja inwestycji nie byłaby możliwa 
gdyby nie dofinansowanie jakie uda-
ło się pozyskać z budżetu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w wysokości 115 
250,00 zł.

łym obiekcie, wsparciem zostało obję-
tych 21 osób niepełnosprawnych, 
w tym 15 korzystających z usług poby-
tu dziennego i 6 korzystających z usług 
wsparcia całodobowego.

W ramach inwestycji wybudowany zo-
stał obiekt o powierzchni użytkowej ok 
463 m2 i kubaturze 2 777 m3. Nowo wy-
budowany budynek składa się z dwóch 
głównych części tj. ogólnodostępnej, 
w której są prowadzone zajęcia dla 
uczestników dziennego pobytu oraz  
mieszkalnej.  Na część ogólnodostępną 
składają się sala aktywności / jadalnia, 
pracownia plastyczna, sala rehabilitacji, 
gabinet zabiegowy, zaplecze kuchenne, 
zaplecze socjalno-sanitarne oraz maga-
zynowe. W części mieszkalnej znajduje 
się 6 pokoi z łazienkami oraz zaplecze 
magazynowe. 

Realizacja powyższej inwestycji nie by-
łaby możliwa bez pozyskania środków 
zewnętrznych. Na budowę oraz wypo-
sażenie budynku Gmina Łęka Opatow-
ska otrzymała dotację w wysokości 
2 553 358,00 zł z Funduszu Solidarno-
ściowego.  Gmina Łęka Opatowska po-
zyskała również  środki  na działalność  
COM w kwocie 969 624,00 zł  w ramach 
programu „Centra opiekuńczo-miesz-
kalne” MODUŁ II realizowany z Solidar-
nościowego Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych.

dla miejscowych organizacji, trzy po-
koje noclegowe z łazienkami oraz po-
mieszczenia gospodarcze. Ponadto, w 
tylnej części budynku zlokalizowane są 
kotłownia, magazyny i ogólnodostępna 
toaleta. 

Kolejnym etapem poprzedzającym od-
danie obiektu do użytkowania będzie 
zakup niezbędnego wyposażenia, tak 
aby długo wyczekiwana sala mogła 
w pełni służyć mieszkańcom.

Roboty budowlane zostały  zrealizowa-
ne przez Kępińskie Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Handlu i Usług PBK Sp. 
z o.o. za łączną kwotę 4 226 741,99 zł 
brutto. Środki w całości pochodziły z bu-
dżetu gminy.

budowę 2 szt. przepompowni ścieków, 
wykonanie 7 szt. przyłączy kanalizacyj-
nych, robót branży elektrycznej, odtwo-
rzenia nawierzchni oraz prac towarzy-
szących.

Całkowita wartość robót budowlanych 
wraz z usługą pełnienia nadzoru inwe-
storskiego wyniosła 1 372 647,67 zł 
brutto, przy czym kwotę  1 042 138,00 
zł  stanowiła dotacja z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych.

Poniżej 
przedstawiamy 
kilka ważniejszych 
inwestycji 
realizowanych 
w ostatnim 
czasie:

PRZEGLĄD INWESTYCYJNY



Umowa 
użyczenia

Podpisano 
umowy 
z organizacjami 
pozarządowymi

urodziny 
Pana Józefa102

W styczniu, pomiędzy Gminą Łęka 
Opatowska a Fundacją „Happy Kids”, 
została zawarta umowa na użyczenie 
nieruchomości położonej w Opatowie, 
przeznaczonej na cele opiekuńczo-wy-
chowacze (rodzinny dom pomocy spo-
łecznej).

Umowę w imieniu gminy podpisał Wójt 
Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis 
wraz ze Skarbnikiem Aliną Brząkałą, 
a ze strony Fundacji prezes Aleksander 
Kartasiński.

Decyzję o wyrażeniu zgody na odda-
nie w użyczenie części nieruchomości 
zabudowanej budynkiem biurowo-
-mieszkalnym, położonej w Opatowie 

W Urzędzie Gminy podpisano umowy 
na realizację zadań publicznych. Po-
nad 200 tys. złotych trafiło do orga-
nizacji pozarządowych z Gminy Łęka 
Opatowska. Dofinansowania otrzy-
mało 5 organizacji na realizację na-
stępujących zadań:

Łączna kwota jaka trafiła już do orga-
nizacji pozarządowych z terenu Gmi-
ny Łęka Opatowska to:

Stowarzyszenie Szansa dla Trzebie-
nia: 

„Pokaz tradycyjnego wyrobu masła na 
Dożynkach Gminnych” - 3 064,00 zł

„Opowieści o miłości słowem i nutą” 
- 10 950,00 zł

„Piłka nożna moja pasja” - 78 000,00 zł

„Aktywny rok 2022”-  82 000,00 zł

„Szkolenie   w zakresie piłki nożnej” 
- 40 000,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy „Płomień” 
Opatów

Opatowskie Stowarzyszenie Kultural-
no – Sportowe w Opatowie:

Ludowy Klub Sportowy „ZAWISZA” 
Łęka Opatowska:

Ludowy Klub Sportowy „WIELKOPO-
LANIN” Siemianice:

W dniu 18 lutego 2022r. w Urzędzie 
Gminy w Łęce Opatowskiej odbyło się 
uroczyste spotkanie z najstarszym 
mieszkańcem Gminy Panem Józefem 
Wróblem, który 20 lutego obchodził 
102 urodziny.

To wyjątkowa i piękna okoliczność, któ-
ra nie zdarza się często. 102 lata życia 
to piękny wiek i tylko nielicznym dane 
jest doczekać tak zacnego jubileuszu.

Z dostojnym Jubilatem spotkali się Wójt 
Gminy Adam Kopis oraz Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Monika Sar-
nowska – Stempniewska. Jubilatowi 
towarzyszyli najbliżsi: córka Zofia, córka 
Anna, wnuczki: Danuta, Paulina, Klau-
dia, Aleksandra i Natalia.

Na uroczyste spotkanie przybyli także 
zaproszeni goście: Ks. Kanonik Jacek 
Andrzejczak – proboszcz parafii Słupia 
pod Kępnem, Skarbnik Gminy – Alina 
Brząkała, przedstawiciel Rady Gminy: 
Katarzyna Szczepańska – Przewodni-
cząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury 
i Sportu, przedstawiciele sołectwa Zmy-

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego
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przy ulicy Kępińskiej numer 8, podjęła 
Rada Gminy Łęka Opatowska. Umowa 
jest zawarta na czas określony od dnia 
14 stycznia 2022 r. do dnia 12 stycznia 
2042 r. /20 lat/, na podstawie uchwa-
ły nr XLII/258/2021 Rady Gminy Łęka 
Opatowska z dnia 21 grudnia 2021 r.  

Przekazana nieruchomość ma być 
przeznaczona na stworzenie Rodzin-
nego Domu Pomocy Społecznej, celem 
głównym projektu jest włączenie się 
w proces deinstytucjonalizacji opieki 
senioralnej i zwrócenie uwagi na gru-
py osób, które zostały pominięte przez 
system pieczy zastępczej – dzieci, któ-
re ze względu na swoje dysfunkcje nie 
mogą samodzielnie kontynuować życia 
po opuszczeniu rodzin zastępczych czy 
domów dziecka. Rodzinny Dom Pomo-
cy Społecznej na terenie Gminy Łęka 
Opatowska będzie jedyną taką placów-
ką w kraju prowadzoną dla grupy 8. 
byłych wychowanków z pieczy zastęp-
czej, które nie mają wsparcia w rodzinie 
biologicznej i bliskich a wymagają stałej 
opieki. 

Przekazanie przez gminę części kom-
petencji z obszaru polityki społecznej 
na rzecz Fundacji „Happy Kids” jest 
tworzeniem nowej jakości opieki se-
nioralnej opartej na realizacji zadań 
nałożonych na gminy z dobrymi prak-
tykami i możliwościami jakie posiada 
organizacja pozarządowa.

ślona Słupska: Pan Piotr Stodolski – soł-
tys wsi i Marcin Jóźwiakowski – członek 
rady sołeckiej, a także Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Łęce Opatowskiej – Li-
dia Jeziorna z delegacją uczniów.

W imieniu własnym jak i mieszkańców 
Wójt Gminy przekazał na ręce Pana 
Józefa kwiaty, upominek oraz list gra-
tulacyjny. Wójt Gminy zwracając się 

do Szanownego Jubilata powiedział, że 
dla władz Gminy jest zaszczytem móc 
świętować wraz z Nim i jego najbliż-
szymi kolejne urodziny. Jest to piękna 
i skłaniająca do zadumy rocznica prze-
życia ponad wieku, który zapewne był 
wypełniony ciężką pracą, przeżyciami 
wojennymi i trudem w wychowywaniu 
dzieci. Życzył Jubilatowi jeszcze wielu 
lat w zdrowiu i pomyślności, pogody 
ducha i życzliwości ludzkiej na kolejne 
lata życia.

Józef Wróbel to jeden z trzech synów 
Piotra Wróbla i Franciszki rod. Sar-
nowska. Przyszedł na świat 20 lutego 
1920r. w Janówce, gdzie dorastał i koń-
czył Szkołę Podstawową.

Serdecznie gratulujemy Panu Józefowi 
jubileuszu 102-lecia urodzin i życzymy 
na kolejne lata dużo zdrowia, wszelkiej 
pomyślności oraz jeszcze wielu lat 
zasłużonego odpoczynku w gronie 
najbliższych.

Drogiemu Jubilatowi

GRANTY 
PGR
W dniu 18.02.2022r. Wójt Gminy Adam 
Kopis przy kontrasygnacie Skarbnika Ali-
ny Brząkały podpisał umowę z Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa na wdroże-
nie grantu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin 
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – 
Granty PPGR”. 

Gmina Łęka Opatowska otrzyma 248 
000,00 zł na zakup 85 laptopów 13 kom-
puterów stacjonarnych oraz 3 tabletów. 
Koszt zakupu jednego komputera wyniesie 
2 500 zł a tabletu 1 000 zł. (projekt pier-

W 1958 r. w Łęce Opatowskiej zawarł 
związek małżeński z nieżyjącą już He-
leną rod. Kowalek. Od tego czasu jest 
mieszkańcem Gminy Łęka Opatowska. 
Dostojny Jubilat w swoim długim życiu 
wychował sześcioro dzieci – trzech sy-
nów i trzy córki, doczekał się również 

17 wnuków oraz 14 prawnuków. Przez 
całe życie pracował jako piekarz, dodat-
kowo pomagał żonie prowadzić gospo-
darstwo rolne.

Jubilat, zaskoczył wszystkich poza 
sprawnością fizyczną także bardzo do-
brą pamięcią; w trakcie rozmowy przy-
pomniał uczestnikom uroczystości 
w zadziwiających szczegółach wydarze-
nia lat minionych.

W niedzielę 20 lutego 2022 r. w Ko-
ściele Parafialnym w Słupi pod Kępnem 
została odprawiona Msza Święta w in-
tencji Jubilata. Na zakończenie liturgii 
ksiądz proboszcz przekazał Panu Józe-
fowi bukiet 102 róż i złożył życzenia od 
całej społeczności parafialnej. Dzieci 
z parafii Słupia pod Kępnem upamięt-
niając trud 38 - letniej pracy Pana Józe-
fa odtworzyły krótką scenkę przedsta-
wiającą pracę piekarza.

Jak można było zauważyć Pan Józef 
mimo swoich 102 lat życia czuje się do-
brze, jest pogodny i radosny.

214 014,00 zł

wotnie zakładał odpowiednio 3 500,00 
zł i 1 500,00 zł). Łącznie wsparcie otrzy-
ma 101 uczniów z terenu Gminy Łęka 
Opatowska, których oświadczenia lub 
oświadczenia ich opiekunów zostały po-
zytywnie zweryfikowane. 

W umowie CPPC zobowiązało się do 
przekazania środków finansowych Gmi-
nie Łęka Opatowska w terminie do 40 
dni roboczych. Po otrzymaniu grantu 
Gmina Łęka Opatowska będzie mogła 
przystąpić do ogłoszenia postępowania 
przetargowego na dostawę powyższego 
sprzętu, a następnie przekazać je na wła-
sność beneficjentom końcowym. Gmina 
Łęka Opatowska zobowiązała się zrealizo-
wać Projekt w zakresie rzeczowym wyni-
kającym z wniosku o przyznanie Grantu, 
w okresie maksymalnie 10 miesięcy od 
dnia podpisania umowy.



Półmaraton Aleją Dębów Czerwonych Pamiętaliśmy o Żołnierzach Wyklętych

Kolonie w Jarosławcu

W siedzibie Urzędu Gminy Łęka Opa-
towska zostało podpisane porozu-
mienie w sprawie współpracy przy or-
ganizacji II Półmaratonu Aleją Dębów 
Czerwonych. To sportowe wydarzenie 
odbędzie się 18 września 2022 r.

Swoje siły przy organizacji tej imprezy  
połączyło  siedem  podmiotów: Gmin-
ny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieru-
szowie  Gmina Łęka Opatowska, Gmi-
na Wieruszów, Powiat Kępiński, Powiat 
Wieruszowski, Spółdzielnia Socjalna 
Green Service oraz HK Grupa Meblo-
wa, Fabryka Mebli Piaski, która objęła 
wydarzenie patronatem oraz została 
głównym  sponsorem biegu.  

Podpisanie dokumentu o współpracy 
to przypieczętowanie  wspólnych dzia-
łań. Swój podpis pod porozumieniem 
złożyli: Adam Kopis Wójt Gminy Łęka 
Opatowska, Maciej Baciński Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w 
Wieruszowie, Robert Kieruzal Starosta 

1 marca w całej Polsce obchodzimy 
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, który został ustanowiony 
przez Sejm RP w 2011 roku z inicjaty-
wy ówczesnego Prezydenta Polski Le-
cha Kaczyńskiego. W tym szczególnym 
dniu czcimy pamięć wszystkich tych, 
którzy nieustępliwie działali na rzecz 
naszego kraju w trakcie II wojny świa-
towej, jak również lata po niej – wal-
cząc o wolność i niepodległość najpierw 
z okupantem niemieckim, a później 
radzieckim. Data 1 marca nawiązuje do 
tragicznych wydarzeń z 1951 roku, kie-
dy to w warszawskim więzieniu przy ul. 
Rakowieckiej wykonano wyroki śmierci 
na kierownictwie IV Zarządu Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość z ppłk. Łuka-
szem Cieplińskim na czele.

Żołnierze Wyklęci to ważna część na-
szego dziedzictwa historycznego, waż-
na część naszej narodowej, polskiej pa-
mięci. Z okazji przypadającego  święta 
w całym kraju odbywały się uroczyste 
apele, pochody, msze święte w inten-
cji Wyklętych, rekonstrukcje historycz-
ne, biegi uliczne „Wilczym tropem” czy 
projekcje filmowe. Wszystko po to, by 
kultywować pamięć o Polakach walczą-
cych i ginących za nasz kraj.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łęce Opatowskiej we współpracy                                                  
z Towarzystwem „Nasze Szwederowo” 
zaprasza do udziału w koloniach letnich 
dzieci w wieku 8 - 16 lat z terenu naszej 
gminy. Tegoroczne kolonie /10-dniowy 
turnus/ odbędą się w Jarosławcu. Cał-
kowity koszt wyjazdu to 949 zł/osoba. 
Termin wyjazdu: 22 – 31 lipca 2022 r.

W ramach programu przewidziane są 
następujące atrakcje:
  całodniowa wycieczka do Słowiń-
skiego Parku Narodowego – Czołpino, 
Smołdzino, Zespół Latarni Morskich, 
w powrotnej drodze zwiedzanie Ustki,

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości 
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości 
i nie ma prawa do przyszłości.”  

Józef Piłsudski

Powiatu Kępińskiego, Alicja Śniegoc-
ka Wicestarosta Powiatu Kępińskiego, 
Stefan Pietras Starosta Powiatu Wie-
ruszowskiego Rafał Przybył Burmistrz 
Gminy Wieruszów, Katarzyna Bara-
nowska przedstawiciel firmy HK Grupy 
Meblowej, Fabryki Meble Piaski oraz 
Marek Kłoczaniuk prezes Spółdzielni 
Socjalnej Green Service.

W tej sytuacji, którą mamy, chciałbym 
wierzyć mocno, że dojdzie do tego aby 
ten drugi półmaraton mógł się odbyć - 
mówił Wójt Gminy Łęka Opatowska 
Adam Kopis, dziękując jednocześnie za 
bardzo dobrą współpracę samorządów 
gminnych i powiatowych a także innych 
instytucji.

Idea tej imprezy sportowej spotkała się 
z olbrzymim zainteresowaniem - mówił 
z kolei dyrektor GOSiT Maciej Baciński. 
- Ona była też zorganizowana na najwyż-
szym poziomie. To jest państwa zasługą, 
jak tutaj jesteśmy. Miejmy nadzieję, że 

druga edycja będzie tylko lepszą, o ile może 
być lepsza, bo przecież zawsze można coś 
poprawić. 

Start/meta zlokalizowana będzie na 
Stadionie Sportowym w Wieruszowie. 
Dystans biegu wyniesie 21,0975 km, 
a trasa przebiegać będzie przez woje-
wództwo  łódzkie oraz województwo 
wielkopolskie „Aleją Dębową”.

Zapisy na Półmaraton Aleją Dębów 
Czerwonych:

https://www.zmierzymyczas.pl/1418/
polmaraton-aleja-debow-czerwo-
nych-2022.html
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  całodniowa wycieczka do Darłowa 
(zwiedzanie miasta, portu), pobyt w Par-
ku Wodnym „JAN”, 3 godzinny pobyt 
w Forcie MARIAN – prawdziwej bazie 
militarno – wojskowej, a tam wraz 
z przewodnikiem zwiedzanie otwarte 
muzeum pojazdów i militariów wojsko-
wych,
    wycieczka edukacyjna po Jarosławcu 
szlakiem budowli szachulcowych z wej-
ściem na latarnię morską,
  zabawa terenowa „Szlakiem dużych 
ryb”,
  występ grupy teatralnej „Krokodyl” 
oraz grupy cyrkowej „SZOK”,

   kąpiele i plażowanie na plaży strze-
żonej,
    zajęcia i turnieje sportowe wraz z Olim-
piadą Sportową, quizy i konkursy wie-
dzy,
     dyskoteki, karaoke, ognisko i wieczo-
ry artystyczne,
    realizacja pełnego programu profi-
laktyczno – socjoterapeutycznego.

Dzieci zamieszkają w Ośrodku Gryfia 
w Jarosławcu (pokoje 4 - 6 osobowe z ła-
zienkami, duża sala dyskotekowa i sala 
do zajęć artystyczno - profilaktycznych, 
na obiekcie znajdują się boiska do: ko-
szykówki, piłki nożnej i siatkowej, zielo-
ne skwery, miejsce do ognisk)

Osoby zainteresowane prosimy o kon-
takt z GOPS pod numerem telefonu 
(62) 78 145 25

Gmina Łęka Opatowska także włączyła 
się w obchody Narodowego Dnia Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych. W Kościele 
Parafialnym w Łęce Opatowskiej odpra-
wiona została uroczysta msza św., któ-
rą w intencji poległych i zmarłych żoł-
nierzy podziemia niepodległościowego 
odprawił ksiądz Rafał Grześkowiak. 
Delegacje w asyście pocztów sztanda-
rowych złożyły wiązanki kwiatów i zapa-
liły znicze pod tablicą upamiętniającą 
Żołnierzy Wyklętych znajdującą się przy 

skwerze przy Zespole Szkół w Opato-
wie oraz przy Rządcówce w Łęce Opa-
towskiej.

Na zaproszenie gospodarzy Wójta 
Gminy Łęka Opatowska Adama Kopisa 
i Dyrektor Zespołu Szkół w Łęce Opa-
towskiej Lidii Jeziornej odpowiedzieli 
między innymi: przedstawiciele Rodzin 
Żołnierzy Wyklętych, Sekretarz Gmi-
ny Małgorzata Gąszczak, Radni Gminy 
Łęka Opatowska, dyrektorzy szkół pod-
stawowych z tereny gminy Łęka Opa-
towska, nauczyciele i uczniowie szkół, 
harcerze, poczty sztandarowe, pracow-
nicy urzędu gminy.

W sali widowiskowej Urzędu Gminy 
odbył się apel ku czci pamięci Żołnie-
rzom Wyklętym przygotowany przez 
uczniów z Zespołu Szkół w Łęce Opa-
towskiej. Zaproszonych gości powitała 
dyrektor ZS w Łęce Opatowskiej Lidia 
Jeziorna, która wprowadzając w tema-
tykę akademii wspomniała i porównała 
sytuację Żołnierzy Wyklętych do sytu-
acji na Ukrainie: „Dzisiaj jesteśmy świad-
kami tragicznych wydarzeń na Ukrainie, 

których sprawcą jest ten sam reżim, który 
mordował polskich bezbronnych boha-
terów. Ukraina spływa krwią niewinnych 
ludzi: kobiet, dzieci, starców. Bądźmy w tym 
szczególnym dla Polaków dniu solidarni 
z dumnym i bohaterskim narodem ukra-
ińskim”.

Uczniowie w swoim programie arty-
stycznym przybliżyli nam kim są Żoł-
nierze Wyklęci – mówili o tym, za co 
walczyli i umierali, jakie idee im towa-
rzyszyły, a także czemu zostali wyklęci. 
Uroczystość  była utrzymana w poważ-
nym, patriotycznym  tonie. Wyjątkowa 
oprawa muzyczna podkreśliła nastrój 
Wydarzenia. 
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400-tysięczny Beneficjent 
Programu Czyste Powietrze

Odznaczenie dla Sołtysów

Program Priorytetowy Czyste Powie-
trze cieszy się wśród Polaków ogrom-
nym zainteresowaniem. Liczba dotych-
czas złożonych wniosków przekroczyła 
400 tysięcy. Wielkopolska ma 8% udział 
w strumieniu klientów, ale również 
i liczbie podpisanych umów o wsparcie 
finansowe, jak i wypłat.

W dniu 15 marca br. Prezes Zarządu 
WFOŚiGW w Poznaniu Jolanta Rataj-
czak oraz Zastępca Prezesa WFOŚiGW 
w Poznaniu Aleksandra Durkowska 
miały przyjemność spotkać się z Panią 
Iwoną mieszkanką naszej gminy i jed-
nocześnie 400-tysięcznym Wniosko-
dawcą Programu oraz przekazać jej 

W tym roku po raz szósty odbyła się 
Pielgrzymka Sołtysów do Sanktuarium 
Świętego Józefa w Kaliszu. W pielgrzym-
ce uczestniczyli sołtysi z województwa 
wielkopolskiego oraz diecezji kaliskiej. 
Sołtysi pielgrzymują do Sanktuarium 
Świętego Józefa w Kaliszu od kilku lat. 
Podczas nabożeństwa biskup Damian 
Bryl zawierzył uczestników pielgrzymki 
Świętemu Józefowi.

Gminę Łęka Opatowska reprezentował 
wójt Adam Kopis oraz Sołtysi Tadeusz 
Osada i Piotr Stodolski.

Po Mszy Świętej nastąpiło złożenie 
kwiatów pod pomnik Św. Jana Paw-
ła II. Ostatnim punktem pielgrzymki 

piękny album o Polsce, z dedykacjami 
od Minister Klimatu i Środowiska Pani 
Anny Moskwy oraz Prezesa Zarządu 
NFOŚiGW Pana Pawła Mirowskiego. 

Panie Prezes spotkały się również z Wój-
tem Gminy Łęka Opatowska Panem 
Adamem Kopisem i odwiedziły Gmin-
ny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 
Programu Czyste Powietrze działający 
w Urzędzie Gminy. Współpraca z sa-
morządem gminnym jest kluczowa dla 
zwiększenia liczby uczestników.

Pani Iwona z Gminy Łęka Opatowska 
realizuje kompleksowe przedsięwzię-
cie, korzystając z najwyższego możli-

RAZEM: 
476 800,35 zł

Rada Gminy zabezpieczyła w budżecie 
na 2022 r. kwotę 476 800,35 zł z prze-
znaczeniem na realizacje funduszu 
sołeckiego. Fundusz sołecki to środki 
finansowe wyodrębnione w budże-
cie gminy, które są zagwarantowane 
dla sołectw na wykonanie przedsię-
wzięć służących poprawie warunków 
ich życia. To podczas zebrań wiejskich, 
mieszkańcy danego sołectwa podejmu-
ją decyzje na co mają zostać wykorzy-
stane ww. środki finansowe. Dlatego 
też, to samym mieszkańcom zależy na 
tym, aby środki były wydawane w spo-
sób prawidłowy i efektywny. Z uwagi 
na zróżnicowane potrzeby poszcze-
gólnych miejscowości, w każdej z nich 
fundusz sołecki obejmował będzie inne 
inicjatywy.

Opatów - 67 183,37 zł

Łęka Opatowska - 67 183,37 zł

Zmyślona Słupska - 22 775,16 zł

Lipie - 26 470,25 zł

Raków - 44 609,75 zł

Kuźnica Słupska - 23 782,91 zł

Piaski - 43 333,27 zł

Szalonka - 24 589,11 zł

Siemianice - 59 994,75 zł

Biadaszki - 35 472,82 zł

Trzebień - 40 578,75 zł

Marianka Siemieńska - 20 826,84 zł

zakup kamienia na ul. Żabią, Lipową i Parkową 
zakup bagażnika na rowery do samochodu
poprawa infrastruktury boiska sportowego 
i terenu wokół niego
doposażenie jednostki OSP

zakup specjalistycznego ciężkiego urządzenia 
hydraulicznego dla OSP
zakup wyposażenia kuchni w Domu Strażaka 
– Rolnika
zakup materiałów do konserwacji boiska 
sportowego
zakup kamienia na drogi gminne z utwardze-
niem

zakup klimatyzacji wraz z montażem do sali 
wiejskiej
zakup kamienia wraz z zrównaniem na drogi 
gminne

modernizacja sali OSP, w tym wymiana 
podłogi
zakup kamienia na drogi gminne z utwardze-
niem

remont sali OSP
zakup kamienia na drogi gminne
organizacja imprezy integracyjnej „Piknik 
Rodzinny”
doposażenie Izby Pamięci
wykonanie projektu remontu schodów przy 
boisku

zakup kamienia drogowego z utwardzeniem
organizacja imprezy kulturalno - sportowej pn.  
„Dzień Dziecka  i Dzień Rodziny”
remont sali wiejskiej oraz zakup wyposażenia 
sali i namiotu biesiadnego
montaż instalacji elektrycznej na placu  wokół 
budynku komunalnego i w garażu/magazynie.

modernizacja sali OSP oraz zakup doposaże-
nia sali i zaplecza kuchennego

modernizacja zaplecza kuchennego w sali 
OSP

zakup umundurowania oraz brakującego 
sprzętu gaśniczego dla OSP
doposażenie LZS Siemianice, zakup brakują-
cych kamer i sprzętu sportowego
budowa altany grillowej z wyposażeniem

wykonanie dokumentacji projektowej rozbu-
dowy sali OSP o zaplecze sanitarne
wykonanie oświetlenia w remizie OSP
zakup kamienia wraz z utwardzaniem na drogi 
gminne

modernizacja sali OSP

zakup wyposażenia do Centrum Pszczelar-
stwa

Fundusz 
sołecki 
2022

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU 
SOŁECKIEGO 2022 Z PODZIAŁEM NA SOŁECTWA:

wego finansowania. Dzięki Programo-
wi Czyste Powietrze będzie mogła nie 
tylko wymienić dotychczasowe źródło 
ciepła, ale też zamontować mikroinsta-
lację fotowoltaiczną i przeprowadzić 
termomodernizację swojego domu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
oraz punkty konsultacyjne Programu, 
uruchomione w 200 wielkopolskich 
gminach, oferują wsparcie merytorycz-
ne dla wszystkich, którzy zdecydują się 
na skorzystanie z Programu. Pamiętaj-
my, że inwestycja w termomoderniza-
cję to nie tylko komfort i ekologia, ale 
też domowa ekonomia.

Zachęcamy wszystkich zainteresowa-
nych do składania wniosków w Progra-
mie Czyste Powietrze.

było wręczenie Sołtysom Odznak Ho-
norowych „Za zasługi dla Wojewódz-
twa Wielkopolskiego”. Tak zaszczytną 

odznakę z rąk Wicemarszałka Woje-
wództwa Wielkopolskiego Krzysztofa 
Grabowskiego otrzymał pan Tadeusz 
Osada sołtys Wsi Lipie oraz pan Piotr 
Stodolski sołtys Wsi Zmyślona Słupska. 
Serdecznie gratulujemy!

Sołtysi świętowali swój dzień
11 marca w Polsce obchodzony jest 
Dzień Sołtysa. Z tej okazji  Wójt Gminy 
Adam Kopis w piątkowe popołudnie 11 
marca br. zaprosił sołtysów z terenu 
gminy. Włodarz złożył wszystkim ze-
branym życzenia. Dziękował za udaną 
współpracę z samorządem gminnym, 
a także za ogromny wkład pracy oraz 
podejmowanie i skuteczne realizowa-
nie działań służących rozwojowi całej 
gminy. - Bycie sołtysem to niezwykle za-
szczytna, ale i zarazem trudna funkcja, 
wymagająca wielkiego zaangażowania 
i wrażliwości społecznej - podkreślił wójt.

Uczestnicy Dnia Sołtysa przy kawie 
i słodkościach rozmawiali o sprawach 
istotnych dla życia mieszkańców wsi. 

Dyskutowano o bieżących problemach, 
planach inwestycyjnych gminy oraz 

o blaskach i cieniach pracy społecznej.
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Młodzież zapobiega pożarom

Dofinansowanie
do przebudowy 
dróg

31 marca br. w sali widowiskowej Urzę-
du Gminy w Łęce Opatowskiej odbyły 
się gminne eliminacje Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom” którego głównym 
celem jest popularyzacja wśród dzie-
ci i młodzieży znajomości przepisów 
przeciwpożarowych, zasad postępowa-
nia na wypadek pożaru, praktycznych 
umiejętności posługiwania się pod-
ręcznym sprzętem gaśniczym i techni-
ką pożarniczą, poznawania tradycji, 
historii i organizacji ochrony przeciw-
pożarowej. W konkursie wzięło udział 
36 uczestników ze szkół podstawowych 
oraz szkół ponadpodstawowych z te-
renu Gminy Łęka Opatowska. Poziom 
wiedzy uczestników był bardzo wysoki 
i wyrównany. 

Zmagania uczestników oceniało jury 
w składzie:
1. Renata Woźnica – Przewodnicząca
2. Sławomir Osada – członek
3. Józef Skapski  – członek
4. Jan Bartosik – członek
5. Rafał Wielgoś - członek

W wyniku eliminacji pisemnych i ust-
nych - w grupie szkół podstawowych kl. 
I-IV poszczególne miejsca zajęli:

I miejsce – Aleksander Stodolski - Szko-
ła Podstawowa w Łęce Opatowskiej,
II miejsce – Jan Sroka - Szkoła Podsta-
wowa w Łęce Opatowskiej,
III miejsce – Szymon Jerczyński - Szkoła 
Podstawowa w Łęce Opatowskiej

W dniu 06.04.2022 r. w Bralinie Wice-
marszałek Województwa Wielkopol-
skiego Krzysztof Grabowski spotkał 
się z włodarzami gmin z powiatu kę-
pińskiego w celu podpisania umów w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej 
na przebudowę dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych. W tym roku Gmina 
Łęka Opatowska otrzymała ze środków 
budżetu Województwa Wielkopolskie-

W grupie szkół podstawowych kl. V-VIII 
poszczególne miejsca zajęli:

I miejsce – Jakub Rogalewski - Szkoła 
Podstawowa w Łęce Opatowskiej
II miejsce – Karol Stryczek - Szkoła Pod-
stawowa w Łęce Opatowskiej
III miejsce – Nikola Kucharska - Szkoła 
Podstawowa w Łęce Opatowskiej

go dofinansowanie w wysokości 91 
500,00 zł i zgodnie ze złożonym wnio-
skiem, środki te zostaną przeznaczone 
na przebudowę ul. Pogodnej w Opato-
wie. Przetarg na przebudowę odcinka 
drogi o długości ponad 800 metrów 
zostanie ogłoszony prawdopodobnie 
jeszcze w tym miesiącu.

W grupie szkół ponadpodstawowych 
poszczególne miejsca zajęli:

I miejsce – Wiktoria Grzegorek  – OSP 
Opatów,
II miejsce – Emilia Kucharska – OSP 
Łęka Opatowska,
III miejsce – Klaudia Wesołowska - OSP 
Piaski.

Gratulujemy 
wszystkim wyróżnionym! 
i życzymy powodzenia 
na szczeblu powiatowym 
oraz zachęcamy do udziału 
w turnieju w przyszłym roku.

Uczniowie, którzy zajęli pierwsze i dru-
gie miejsca w swoich grupach zostali 
zakwalifikowani do eliminacji powiato-
wych. Wyróżnieni uczestnicy konkursu 
otrzymali dyplomy oraz nagrody  ufun-
dowane przez Wójta Gminy Łęka Opa-
towska.


