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Szanowni Mieszkańcy Gminy Łęka Opatowska 
 
  Przyjmijcie życzenia pomyślności i szczęścia dla siebie i bliskich. Niech atmosfera Bożego 

Narodzenia pełna miłości i pokoju udzieli się  Państwu we wszystkie dni w Nowym Roku 2009, aby ludzie, 

których będziecie spotykali nie czuli się opuszczeni. Życzymy aby Chrystus wspierał Was w umiejętności 

dzielenia się z drugim człowiekiem. 

 
Witold Jankowski 

Wójt Gminy 

Zdzisław Kłodnicki 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

 
WIGILIA GMINNA W PIASKACH 

 
  W dniu 13 grudnia 2008 r. w miejscowości Piaski odbyła się Wigilia Gminna zorganizowana przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Piaskach przy współpracy Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej. Uroczystość o godz. 13.00 
rozpoczęła Przewodnicząca KGW w Piaskach – Beata Moś, która przywitała wszystkich obecnych i zaprosiła  do 
obejrzenia przedstawienia w wykonaniu dzieci z Piasek. Po ciekawych występach dzieci głos zabrała: Maria Pieczara,  
a następnie Wójt Gminy Witold Jankowski pogratulował dzieciom ładnego występu, podziękował paniom z KGW 
Piaski za przygotowanie uroczystości i złożył wszystkim życzenia świąteczne. Głos zabrał również radny powiatowy – 
Marek Kowalski, który na ręce przewodniczącej KGW w Piaskach przekazał pamiątkowy upominek. Po 
przemówieniach okolicznościowych obecny Ksiądz Kanonik Marian Biesiada zaprosił wszystkich do wspólnej 
modlitwy po czym wszyscy połamali się opłatkiem i usiedli do wspólnej wigilii. 
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WYSTAWA DEKORACJI ŚWIĄTECZNYCH W TRZEBIENIU 

  
  W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieniu zorganizowana została wystawa dekoracji świątecznych. 
Organizatorkami wystawy były nauczycielki z klas młodszych p. K. Gawlik i p. A. Skąpska. Celem była własnoręcznie wykonana 
jakaś ozdoba przy udziale rodziców. Przyniesione prace były przepiękne. Wśród nich znajdowały się cudowne szopki, choineczki, 
stroiki, gwiazdy, łańcuchy bombki, kartki świąteczne i wiele innych. Trudno byłoby ocenić, która praca ma zwyciężyć. Każda z nich 
jest inna w swoim rodzaju. Techniki tych prac też są przeróżne. Jako nauczyciele – z doświadczenia wiemy, że takie prace dzieci 
uwielbiają i w szkole wykonują ich dużo, ale w domach ten zwyczaj raczej zanika. Mamy nadzieję, że wystawa tych prac podsunie 
wszystkim oglądającym nowe pomysły na zbliżające się święta, a dzieci zachęcą do współpracy nie tylko rodziców, ale także innych 
domowników. Rodzice naszych dzieci spisali się na medal, widać, że kochają swoje pociechy i chętnie poświęcili swój czas na 
wspólną pracę połączoną z zabawą. Zachęcamy wszystkich, aby spędzali jak najwięcej czasu ze swoimi dziećmi. Każdy sposób jest 
dobry – może podczas pieczenia pierników, czy śpiewaniu wspólnie kolęd w święta,  wspólne rozmowy, spacery, to na pewno nie 
będzie czas stracony, ale wzmocni więzi rodzinne.  
 

   
 

 

,, I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM ” 
 

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzebieniu dołączyła do orszaku św. Mikołaja i zorganizowała zbiórkę darów dla 
Domu Dziecka w Ostrzeszowie. Być św. Mikołajem tzn. spełniać marzenia, dawać radość innym, a wszystko dlatego, że mamy 
wielkie serca. Bardzo dużo uczniów, nauczycieli  i pracowników włączyło się w akcję. Podarowaliśmy: przybory szkolne, zabawki , 
słodycze, ubrania.4 grudnia delegacja uczniów wraz z panią Karoliną Gawlik odwiedziła Dom Dziecka w Ostrzeszowie. Uczniowie 
przekazali zebrane dary. Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci. Wspólnie z dziećmi z Domu Dziecka uczniowie odpakowali prezenty. 
Mieli również czas na wspólną zabawę i rozmowy. Uczniowie przekonali się, że warto pomagać i dawać radość innym.Za okazaną 
pomoc  dzieci z naszej szkoły również zostały obdarowane upominkami przez św. Mikołaja. Dotarł on do nas 6 grudnia w sobotę. 
Wszyscy otrzymali paczki ze słodyczami. Największą radość sprawił przedszkolakom, którym przyniósł 2 worki z zabawkami. Były 
wiersze, piosenki, tańce, a także wspólne fotografie z Mikołajem. Ten dzień sprawił wszystkim wiele radości.  
 

     
 

 

PRZEDSZKOLE ALTERNATYWNE W TRZEBIENIU 
 

  Po długich staraniach i zabiegach Gmina Łęka Opatowska została zakwalifikowana do udziału w projekcie Fundacji 
Familijny Poznań na temat: ”Twoje Przedszkole” dla dzieci 3-4-5 letnich  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaproponowane przez gminę 3 punkty w miejscowości Raków, Piaski i Trzebień 
były poddane weryfikacji. W dniu 1 grudnia 2008r. otrzymaliśmy zawiadomienie że „Twoje Przedszkole ”zostanie utworzone  
w miejscowości: Trzebień w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieniu. Zapisy dzieci z obwodu szkolnego 
Szkoły Podstawowej w Trzebieniu można zgłaszać w terminie do dnia 25 stycznia 2009 r. w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska 
pokój.113 lub w sekretariacie  Szkoły Podstawowej w Trzebieniu. Otwarcie Punktu Przedszkolnego planowane jest na dzień  
1 lutego 2009 r. Bliższe informacji można uzyskać w Gminnym Zespole Placówek Oświatowych w Łęce Opatowskiej lub pod 
numerem telefonu 062 78 145 39. 
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TELEWIZJA W PRZEDSZKOLU W OPATOWIE 
 

  Publiczne Przedszkole Samorządowe w Opatowie jako Laureat „Najlepsze przedszkole w Wielkopolsce” 
współpracując z TV Poznań przez okres 2 lat będzie brało udział w cyklu audycji telewizyjnych „Wędrówki 
przedszkolaka”, które to mają zachęcić dzieci do uczęszczania do przedszkola. Pierwsze nagranie miało miejsce przy 
okazji odwiedzin Mikołaja w przedszkolu. Dzieci spotkała podwójna atrakcja, bo przybył do nich nie tylko Mikołaj, ale 
również ekipa nagraniowa. Podczas nagrywania programu dzieci prezentowały swoje umiejętności śpiewu, recytacji, 
tańca, wspólnych zabaw, umiejętności plastycznych i znajomości języka angielskiego. Za wspaniałe występy każda grupa 
otrzymała olbrzymią paczkę z zabawkami. Radości było co niemiara. 
 

     
 
 

 

 

„Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM ZA PAN BRAT OD NAJMŁODSZYCH LAT” 

 

  Dnia 04.12.2008 zorganizowany został Gminny Przegląd Wiersza Anglojęzycznego w ramach projektu  
z „Z językiem angielskim za Pan brat od najmłodszych lat”. Projekt ten  finansowany jest ze środków  Polsko -
Amerykańskiej Fundacji Wolność, w ramach programu English Teaching, a realizowany jest przez Szkołę Podstawową 
w Opatowie. Przegląd odbył się w Szkole Podstawowej w Opatowie. Organizatorem przeglądu była dyrektor Szkoły  
Maria Haziak i koordynator projektu Elwira Tuz przy współpracy z Referatem Kultury Sportu i Promocji Urzędu 
Gminy w Łęce Opatowskiej. Dzieci zaprezentowały krótkie wierszyki w wersji anglojęzycznej. W przeglądzie 
uczestniczyło 19 dzieci z klas 1-3 recytując wiersze oraz 30 dzieci z klas 4-6 które umilały czas występami artystycznymi. 
Dzieci zostały przygotowane przez nauczycieli języka angielskiego: Patrycję Stone, Kazimierę Wyglądacz, Andrzeja 
Skibę oraz Elwirę Tuz.  Projekt realizowany jest od kwietnia 2008 i trwa do grudnia 2008. Głównym celem tego 
projektu jest wyrównanie dysproporcji rozwojowych uczniów oraz szans ich dostępu do innych form pracy nauczania 
języka angielskiego oraz rozbudzenie zainteresowań dzieci nauką języka angielskiego. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
dyplomy oraz upominki ale przede wszystkim bawili się doskonale. 
 

 

  .  
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SPOTKANIE Z EWĄ CHOTOMSKĄ W OPATOWIE 

 

  W dniu 16 grudnia w Bibliotece w Opatowie odbyło się spotkanie dla dzieci z Ewą Chotomską – córką znanej 
poetki Wandy Chotomskiej, która jest reżyserką, scenarzystką , autorką tekstów piosenek dla dzieci i programów 
edukacyjnych TVP (Budzik), założycielką zespołu dziecięcego Fasolki. Autorka wciela się również w  popularną wśród 
dzieci  Ciotkę Klotkę z legendarnego Tik-Taka. Ewa Chotomska to niezwykle barwna postać, spontaniczna i otwarta, 
która potrafi zabrać najmłodszych w świat zabawy i fantazji. Dzieci miały możliwość wysłuchania znanych już prawie 
od ćwierć wieku piosenek autorki „Myj zęby”, „Mydło lubi zabawę”, „Pan Tik-Tak”. Pani Ewa podzieliła się z dziećmi 
także historią związaną z każda zaprezentowaną piosenką oraz opowiedziała o kulisach tworzenia programów dla 
najmłodszych, w których powstaniu brała czynny udział. Mówiła o swojej pracy w sposób bardzo przystępny, 
urozmaicony rymowanymi zagadkami i dowcipami, a  dzieci miały możliwość brania czynnego udziału odpowiadając na 
zadawane pytania. Po spotkaniu Ewa Chotomska podpisywała książki swojego autorstwa – „Piosennik Ciotki Klotki”, 
„Pamiętnik Felka Parerasa” i „Opowiadania wigilijne: Pod choinkę od polskich pisarzy” gdzie jest autorką jednego  
z opowiadań zamieszczonych w zbiorze. Dodatkową atrakcją było ogłoszenie konkursu dla uczestników na pracę 
plastyczną związaną tematycznie ze spotkaniem, w którym nagrodami będą książki pani Ewy Chotomskiej zawierające 
dedykacje i autograf. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z Przedszkola w Opatowie i III kl. Szkoły Podstawowej  
w Opatowie. 
 

     
 

 

SZKOLENIE Z OBSŁUGI KOMPUTERA I PODSTWAWOWYCH PROGRAMÓW 

KOMPUEROWYCH DLA DOROSŁYCH 

 

  Centrum Kształcenia w Opatowie zaprasza wszystkich chętnych na bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi 

komputera dla dorosłych (zapraszamy w szczególności osoby starsze).  

Szkolenie rozpocznie się w połowie stycznia 2009r. i będzie obejmować: 

 naukę obsługi podstawowych programów komputerowych (m. in. Word, Excel, PowerPoint) 

umożliwiających tworzenie dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych czy prezentacji 

multimedialnych; 

 naukę korzystania z przeglądarki internetowej (wyszukiwanie informacji a także zakładanie maila, 

korzystanie z komunikatorów internetowych ). 

  Zajęcia szkoleniowe będą się odbywać w godzinach popołudniowych bądź wieczornych (w zależności od 

możliwości czasowych uczestników szkolenia). 

Chętnych proszę o zgłaszanie się telefoniczne pod numerem telefonu: (062)7814524 lub osobiście w Centrum 

Kształcenia w Opatowie ul. Poznańska 59 od poniedziałku do piątku w godz. 1500 - 1900 . 

Gabriela Brząkała 
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11 LISTOPADA 2008 R. 

90-TA ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

 

  W dniu 11 listopada 2008 r. mieszkańcy Gminy Łęka Opatowska uczcili 90-tą Rocznicę Odzyskania 
Niepodległości. W uroczystości wzięli udział: władze gminy, radni, sołtysi, kombatanci, uczniowie i nauczyciele ze 
szkół podstawowych i gimnazjum, strażacy ochotnicy z terenu gminy, przedstawiciele organizacji społecznych  oraz 
tłumnie przybyli mieszkańcy gminy. Uroczyste obchody rozpoczęły się Mszą Świętą za Ojczyznę na cmentarzu  
w Opatowie odprawioną przez Księdza Kanonika Antoniego Ratajczaka. Po mszy głos zabrał Wójt Gminy Witold 
Jankowski, który nawiązał do historii Polski i podkreślił wagę święta 90-tej Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Po 
przemówieniu Wójta  delegacje i pozostali uczestnicy uroczystości przeszli pod Pomnik Poległych Za Ojczyznę, pod 
którym złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze oddając tym samym hołd poległym za wolność ojczyzny. Po 
uroczystym hołdzie wszyscy zgromadzeni na uroczystości mogli się wsłuchać w słowa historii, pieśni żołnierskich 
i patriotycznych wykonywanych przez młodzież Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie 
przygotowanych przez nauczycieli gimnazjum:  Panią Annę Jankowską i Pana Przemysława Durleja. Po pięknym 
występie młodzieży Wójt Gminy Witold Jankowski podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania 
tej uroczystości. Podziękował młodzieży za występ i wszystkim obecnym za przybycie. Po całej uroczystości  na 
cmentarzu w Opatowie uczestnicy udali się do Siemianic gdzie pod tablicą upamiętniającą Poległych za Ojczyznę  
uroczyście złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze. 
 

   
 

 

„PŁOMIEŃ” OPATÓW  PODSUMOWAŁ SEZON PIŁKARSKI 
 
  W sobotę 6 grudnia w Zajeździe Wielkopolskim w Siemianicach odbyło się spotkanie mikołajkowo-opłatkowe 
zorganizowane przez działaczy Ludowego Zespołu Sportowego „ PŁMIEŃ” Opatów. Na spotkaniu podsumowano 
dotychczasowe osiągnięcia zespołu i nagrodzono osoby zasłużone dla drużyny. Odznakami Wielkopolskiego ZPN oraz Kaliskiego 
OZPN uhonorowano Mariana Nawrota, Adama Kopisa, Wacława Szalka, Zofię Grzesiak, Janusza Holkę, Andrzeja 
Trąpczyńskiego, Jarosława Makowskiego oraz Mariana Wabnica. Działacze klubu również podziękowali za pomoc i współpracę 
Witoldowi Jankowskiemu – Wójtowi Gminy, Marianowi Zającowi, Marianowi Makieła i Edwardowi Nawrotowi. Zarząd klubu 
podziękował też wszystkim tym dzięki którym ten klub istnieje. Przewodniczący Komisji Odznaczeń OZPN Czesław Guziałek  
w swym przemówieniu podkreślił pozytywną rolę młodych działaczy, których w opatowskim klubie nie brakuje. Organizatorzy 
spotkania przygotowali wspaniały tort w kształcie boiska do piłki nożnej, którego kawałkami poczęstowali obecnych na spotkaniu 
gości.  
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W ZACZAROWANEJ KRAINIE BAŚNI. 

 

  W dniu 10 grudnia br. w Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej odbył się Gminny Konkurs Czytelniczy  
„Czy znasz tę baśń”, przeznaczony dla uczniów klas III i IV. Wzięli w nim udział uczniowie ze wszystkich szkół  
z terenu gminy Łęka Opatowska tj. SP Trzebień, SP Opatów, SP Siemianice i SP Łęka Opatowska. Uczestnicy (3 osoby 
z każdej szkoły) zmagający się z lekturą baśni wyłonieni zostali wcześniej w drodze eliminacji szkolnych. Zadanie nie 
było proste. Wymagano  skrupulatnej znajomości 8 utworów, najbardziej znanych baśniopisarzy: Charles’a Perrault’a, 
Jacoba i Wilhelma Grimmów oraz Hansa Christiana Andersena. Pisemny test przygotowany przez panią Małgorzatę 
Kurzawę, bibliotekarkę ze Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej najlepiej rozwiązały następujące uczennice:  
I miejsce – Roksana Rachel SP Łęka Opatowska, II miejsce – Maria Jeziorna SP Opatów, III miejsce – Julita Ferfet  
SP Łęka Opatowska. Konkursowi towarzyszyła wystawa prezentująca sylwetki, dorobek  
twórczy, różne edycje baśni oraz ciekawostki dotyczące  Charles’a Perrault’a, Jacoba i Wilhelma Grimmów oraz Hansa 
Christiana Andersena autorstwa Lidii Jeziornej. Współorganizatorem imprezy i fundatorem nagród był Urząd Gminy  
w Łęce Opatowskiej. 
 
 

     
 
 

 
 

NIEŚMY PŁOMIEŃ BRATERSTWA 
 

  Harcerze naszej  gminy z Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Opatowa oraz ze Szkoły 
Podstawowej w Siemianicach po raz pierwszy uczestniczyli 14 grudnia 2008 w uroczystościach „ Betlejemskiego Światła 
Pokoju na Jasnej Górze” Uroczystości rozpoczęły się o godz. 16 w Sali Ojca Augusta Kordeckiego tradycyjnym 
spotkaniem opłatkowym, w którym uczestniczyło dwa i pół tysiąca harcerzy i harcerek z całej polski. Wszyscy zebrani 
przy śpiewie kolęd łamali się opłatkiem składając sobie życzenia. O godz. 17 w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki 
Bożej Jasnogórskiej odbyła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył Jego Ekscelencja Arcybiskup Stanisław 
Nowak Metropolita Krakowski. Po Mszy Świętej rozpoczęło się przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju 
przybyłym harcerskim środowiskom. . Po uroczystym przekazaniu światła przed Bazyliką utworzyliśmy wspólnie 
harcerki krąg. Nasze drużyny Harcerskie wracając z Częstochowy czuły wielką radość a zarazem zaszczyt, że mogą 
nieść dalej Betlejemskie Światło Pokoju. Czas wyjazdu który odbył się dzięki inicjatywie  Komendanta ZHP Chorągwi 
Wielkopolska- Hufiec Kępno Wiktora Gruszki jak również drużynowych Agaty Rybak i Jarosława Nowaka, były 
wielkim wydarzeniem dla naszych harcerskich drużyn, pozostanie w nas na zawsze i będzie mobilizował do 
harcerskiego zapału w naszej codzienności. 
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PRZEKAZANIE SAMOCHODU STRAŻACKIEGO I OTWARCIE NOWO 

WYREMONTOWANEJ REMIZY W BIADASZKACH 

 
  W dniu 13 grudnia 2008 r. o godz. 1700 przy remizie strażackiej w Biadaszkach odbył się uroczysty apel z okazji 
przekazania samochodu pożarniczego połączony z otwarciem nowo wyremontowanej remizy strażackiej w Biadaszkach. 
Uroczystość rozpoczęło wyprowadzenie pocztu sztandarowego przed budynek remizy strażackiej, gdzie odbyła się zbiórka 
miejscowych druhów i zaproszonych gości. Apel rozpoczął Prezes OSP Biedaszki Łukasz Olbrych, który przywitał wszystkich 
przybyłych na uroczystość gości. Po odczytaniu protokołu z przekazania samochodu przez druha Piotra Synowca nastąpiło 
przekazanie samochodu strażackiego dla OSP Biadaszki. Kolejnym punktem uroczystości było otwarcie nowo wyremontowanej 
remizy strażackiej  w Biadaszkach. Uroczyście wstęgę przecinali kolejno: Skarbnik Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Poznaniu - 
druh Michał Błażejewski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Kępnie - druh Eugeniusz Grzesiak, Wójt Gminy Łęka 
Opatowska - Witold Jankowski, Prezes OSP Biadaszki - Łukasz Olbrych oraz Zastępca Naczelnika OSP Biadaszki - druh Grzegorz 
Moś. Po przecięciu wstęgi obecni udali się do remizy gdzie mogli oglądać nowo wyremontowaną remizę. Następnie wszyscy goście 
przeszli do Sali OSP na poczęstunek przygotowany wspólnie przez OSP i KGW w Biadaszkach. Tam też były przemówienia 
okolicznościowe. Jako pierwszy głos zabrał druh Paweł Cieślak przedstawiając krótką historię powstania i dokonań jednostki OSP 
w Biadaszkach, następnie Prezes OSP Biadaszki Łukasz Olbrych odczytał raport z przeprowadzonego remontu. Po wystąpieniu 
Prezesa OSP Biadaszki swoje wystąpienia mieli kolejno: Skarbnik Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Poznaniu druh Michał 
Błażejewski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Kępnie druh Eugeniusz Grzesiak, Wójt Gminy Łęka Opatowska Witold 
Jankowski, Przewodniczący Oddziału Gminnego OSP w Łęce Opatowskiej druh Jerzy Flaczyk, Przewodniczący Rady Gminy Łęka 
Opatowska Zdzisław Kłodnicki oraz Komendant Gminny OSP druh Henryk Rogalewski. Podczas uroczystości wystawiona była 
również księga pamiątkowa gdzie przybyli goście mogli dokonać pamiątkowych wpisów. 
 

    
 
 

 
NAGRODA DLA ZAKŁADU MIĘSNEGO ALDONY I PIOTRA RACHEL 

 
  Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Przedsiębiorczość” przyznawana jest przedsiębiorcom w uznaniu rzetelności  
i konsekwencji w rozwoju swoich firm. W tegorocznej edycji Nagrody , Ogólnopolska Kapituła  spośród  69 nominowanych  firm  
z terenu całej Polski, przyznała nagrodę oraz prawo używania logo inicjatywy „Przedsiębiorczość” 18 firmom. Firmę Państwa 
Rachel nominowało Starostwo Powiatowe w Kępnie. Uroczysta gala i rozdanie nagród miało miejsce w Poznaniu podczas 
Międzynarodowych Targów Przemysłu Spożywczego „Polagra Food” na Krajowych Świętach Przedsiębiorczości, które organizuje 
Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w porozumieniu z  Międzynarodowymi Targami Poznańskimi oraz World Trade 
Center Poznań. Na ręce właścicieli firmy gratulacje złożył Wójt Gminy Witold Jankowski. 
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PRACE MODERNIZACYJNE NA STACJI UZDATNIANIA WODY 

W ŁĘCE OPATOWSKIEJ 

  Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy konieczne a zarazem niezbędne okazały się prace modernizacyjne stacji uzdatniania 
wody na terenie gminy. Najtrudniejsza sytuacja jest obecnie na stacji uzdatniania wody w Łęce Opatowskiej. Stacja ta powinna 
przejść modernizację w zakresie uzdatniania wody już dużo wcześniej. Obecnie zostały rozpoczęte prace mające na celu utrzymanie 
odpowiednich warunków sanitarno-epidemiologicznych wody dostarczanej do odbiorców. Docelowo zostanie przeprowadzona 
modernizacja pozostałych  istniejących Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy. Utrzymanie obiektów „starych” jest o wiele 
droższe niż obiektów po modernizacji co przekłada się na cenę dostarczanej wody. Wieloletnie zaniedbania spowodowały wzrost 
kosztów jej otrzymania. Nie dokonano wymiany złóż filtracyjnych i te niedopatrzenia skutkują tym, iż uzdatnianie wody staje się 
bardzo kosztowne. W celu zminimalizowania kosztów jej utrzymania Wójt Gminy Witold Jankowski podjął  konkretne działania, 
które już mają miejsce. Dokonywana jest wymiana starych 15-letnich złóż filtracyjnych (powinno to odbywać się zgodnie  
z zaleceniami co najmniej raz na 10 lat). Tutaj było inaczej. Spowoduje to znaczną poprawę jakości wody oraz jej duże oszczędności 
przy płukaniu złóż co przyczyni się do zmniejszenia marnotrawstwa wody. Kolejnym krokiem jest wymiana napowietrzacza, co 
skutkować będzie skróceniem  pracy pomp, sprężarek nadmiernie obecnie eksploatowanych. Zmniejszy to ich awaryjność i wydłuży 
trwałość co pozwoli na zmniejszenie kosztów ich eksploatacji. Przeprowadzone również zostanie gruntowne czyszczenie 
zbiorników gromadzących wodę tzw. zbiorników wyrównawczych. Czynności te spowodują polepszenie jakości wody. Zbiorniki 
zostaną doprowadzone do stanu umożliwiającego ich normalna eksploatację. 
 

 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW 

  Uprzejmie informujemy, że zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zima 2008/2009 zajmuje się wyłoniona  
w drodze zapytania ofertowego firma: 

„Usługi Transportowe i Rolne” Jacek Górecki 63-645 Opatów ul. Pogodna 24 
tel.062/78-13-167, kom. 607710500 . 

  Firma ma za zadanie usuwać gołoledź i odśnieżać drogi gminne wg wykazu otrzymanego z Urzędu Gminy. Ponadto 
przypominamy, że zgodnie z § 3 pkt. „f”  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęka Opatowska: właściciel 
nieruchomości ma obowiązek utrzymywać na terenie swej nieruchomości czystość, porządek a w szczególności: uprzątać błoto, 
śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z powierzchni chodników położonych bezpośrednio wzdłuż swej nieruchomości  
i gromadzić je na skraju chodnika od strony jezdni, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji w sposób nie 
zagrażający istniejącej zieleni. 
 

 

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH W M-CU STYCZNIU 2009R. 
ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 

  Uprzejmie informujemy, że wywóz nieczystości komunalnych stałych z miejscowości Opatów, Biadaszki  
i Trzebień odbędzie się dnia 03 stycznia 2009 roku (sobota), ponieważ 1-wszy czwartek miesiąca przypada na dzień wolny od 
pracy - 01 stycznia tj. Nowy Rok.  
  Zawiadamiamy również, iż wywóz odpadów wielkogabarytowych  zaplanowano na dzień 14 marca 2009 roku 
(sobota). 
 

 

KANALIZACJA OPATÓW 

  Wójt Gminy Łęka Opatowska informuje, że w dniu 15 grudnia 2008r. odbył się odbiór sieci kanalizacyjnej w miejscowości 
Opatów. Zgodnie z § 5 pkt 1 lit b i c uchwały Rady Gminy Łęka Opatowska nr XLIV/201/2006 z dnia 25 października 2006r.  
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łęka Opatowska: 
Cyt.  

„1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek (…) 
b) Przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej w okresie 6 miesięcy od terminu jej wykonania  

w danej miejscowości, 
c) W przypadku braku kanalizacji sanitarnej na terenie danej miejscowości właściciel nieruchomości 

zobowiązany jest do gromadzenia ścieków bytowych w zbiornikach bezodpływowych.” 
  W związku z powyższym informuję, iż każde wykonywane przyłączenie do sieci kanalizacyjnej winno zostać odebrane 
przez pracownika Urzędu Gminy przed zasypaniem (tel. 062 78 14 531 lub 32, kom. 662052953). 
  Osoby które nie będą podłączone do sieci winny okazać się rachunkiem za wywóz ścieków do oczyszczalni. 

/-/ Wójt Gminy Łęka Opatowska 

Witold Jankowski 


