
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ 

W GMINIE ŁĘKA OPATOWSKA 

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce 

Opatowskiej z sukcesem zakończył pierwszy etap 

realizacji projektu systemowego współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego pt. „Program aktywności 

społecznej w gminie Łęka Opatowska.”  

   Beneficjentki projektu zostały zapoznane  

z podstawową wiedzą na temat opieki nad osobami 

starszymi, chorymi oraz niepełnosprawnymi. Cykl 

szkoleń teoretycznych zakończył się warsztatami  

w Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach oraz  

w Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach, podczas 

których uczestniczki sprawowały bezpośrednią opiekę 

nad mieszkańcami. Beneficjentki przed odbyciem 

praktyk zostały poddane badaniom medycyny pracy oraz 

wyposażone w odzież (fartuch i obuwie). Po zakończeniu 

pierwszego etapu realizacji projektu, wszystkie 

uczestniczki uzyskały zaświadczenia o przebyciu 

szkolenia, co będzie stanowić dowód na zdobycie nowych 

kwalifikacji zawodowych. 

   Od września br. rozpocznie się drugi etap realizacji 

projektu, w którym zostanie przeprowadzone szkolenie  

z doradcą zawodowym, mające na celu ułatwienie  

w poruszaniu się po rynku pracy. Sprawdzenie 

zdobytych umiejętności nastąpi w ostatnim etapie 

realizacji projektu, podczas którego beneficjentki wraz  

z lokalnymi opiekunkami zatrudnionymi w GOPS 

sprawować będą pieczę nad mieszkańcami naszej gminy. 

 

DOFINANSOWANIE Z EFS 

   Gmina Łęka Opatowska i Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Łęce Opatowskiej otrzymały 

dofinansowanie w ramach Działania 7.3 Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów:  

"Integracja poprzez aktywizację" i "W każdej starości jest 

iskierka młodości". Umowy o dofinansowanie będą 

podpisane w tym miesiącu. Szczegóły realizacji projektów 

w następnym biuletynie. 

OGŁOSZENIE 

   Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej informuje, że 

wydawane sa wnioski o pomocy materialnej dla uczniów 

szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 

ponadgimnazjalnych oraz kolegiów do czasu ukończenia 

kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku 

życia. Wnioski można odebrać w Urzędzie Gminy Łęka 

Opatowska pokój 113-114, w szkołach podstawowych  

i gimnazjum na terenie Gminy Łęka Opatowska. Wnioski 

należy składać w Gminnym Zespole Placówek 

Oświatowych Łęka Opatowska w terminie od dnia  

07 września 2009r. do dnia 15 września 2009r. Do 

wniosku należy dołączyć dochody netto za miesiąc 

sierpień 2009r. Dochód netto na członka rodziny nie 

powinien przekroczyć 351 zł. miesięcznie. Warunkiem 

wypłacenia w/w świadczenia będzie przedłożenie faktur 

za zakup przyborów szkolnych, podręczników, obuwia 

sportowego itp. 

/-/ Wójt Gminy 

Witold Jankowski 

ZEBRANIE KOŁA EMERYTÓW, 

RENCISTÓW I INWALIDÓW 

   W piękne lipcowe niedzielne popołudnie spotkali się 

członkowie Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów  

w Opatowie, ażeby omówić sprawy bieżące i nurtujące 

tamtejsze koło z sołtysem wsi Opatów. Zebranie 

otworzyła przewodnicząca koła pani Teresa Noculak 

witając wszystkich członków. Koło liczy 45 członków. 

Panowie i Panie  chętnie przychodzą na spotkania. 

Zarząd koła z panią przewodniczącą stara się jak 

najlepiej wykonywać obowiązki związane z kołem.  

W 2007 roku członkowie odwiedzili Ciechocinek gdzie 

przebywali 10 dni, w 2008 spędzili 7 dni w Pobierowie.  

W bieżącym roku od 1 do 7 czerwca przebywali  

w Ustroniu Morskim. W kwietniu 2009 r. koło udało się 

z pielgrzymką do Częstochowy. Emeryci są zadowoleni, 

wypoczynek był wspaniały dlatego są zobowiązani 

podziękować Pani przewodniczącej Noculak i zarządowi 

za troskę którą wkładają w koło. 

 

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Opatów 
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DNI GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

   W dniach 11-12 lipca 2009 r. na boisku sportowym w Łęce 

Opatowskiej odbyły się po raz drugi Dni Gminy zorganizowane 
przez Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej. Impreza rozpoczęła się 
w sobotni wieczór od rozegrania towarzyskiego meczu 

piłkarskiego pomiędzy LZS „Zawisza 
Łęka Opatowska” a oldbojami  
z terenu gminy, który w rzutach 
karnych zwyciężyła drużyna 

oldbojów. Po meczu Wójt Gminy 
Witold Jankowski przekazał na ręce 
kapitanów drużyn nagrody rzeczowe.  
   Kolejną atrakcją zapewnioną przez 

organizatorów był koncert bluesowo-
rockowej grupy „Siła przebicia”, 
która zaprezentowała szeroko 
zgromadzonej publiczności znane 

rockowe covery oraz własne 
kompozycje. Całość zakończyła 
zabawa taneczna na świeżym 
powietrzu prowadzona przez firmę 

Redox, która zgromadziła dużą liczbę 
miłośników tańca i dobrej zabawy. 
   Drugi dzień obchodów Dni Gminy rozpoczął się od występu 
młodych talentów z terenu gminy (uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjum). Zaprezentowali się Justyna Skąpska, Maciej Blok 
i Przemysław Klepacz. Po ich występie swoje umiejętności 
taneczne zaprezentowali mali artyści z klubu tańca Madar. 
Atrakcją dla licznie zgromadzonych dzieci był teatrzyk pod 

tytułem „Przygody Pszczółki” wystawiony przez aktorów teatru  
W. Bogusławskiego w Kaliszu. 

   Po występie dla dzieci publiczność zachwyciła Magda 

Durecka, która zaśpiewała największe hity ze swojego 
repertuaru w tym liczne covery z lat 60 i 70. Dla miłośników 
dobrego humoru atrakcją był występ kabaretu Klakier, który 

swoim programem rozśmieszał 
zebraną widownię.  
   Następnie głos zabrał Wójt 
Gminy Łęka Opatowska Witold 

Jankowski. Wójt  podziękował 
wszystkim zgromadzonym za 
przybycie na obchody Dni 
Gminy, życzył wszystkim dobrej 

zabawy a także wyraził swoje 
zadowolenie z faktu że impreza 
cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem wśród 

mieszkańców gminy Łęka 
Opatowska a także gości spoza 
terenu gminy. 
   Główną gwiazdą dwudniowej 

imprezy w Łęce Opatowskiej była 
grupa „Gang Marcela”. Zespół 

zaprezentował najbardziej znane przeboje ze swojego dorobku 
artystycznego. Koncert zgromadził szeroką publiczność  

a wykonywane przez zespół utwory porwały zebraną widownię 
do tańca.  
   Całość obchodów zakończyła zabawa na świeżym powietrzu 
trwająca do późnych godzin nocnych. 

 

 

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ – PIASKI 2009

   Dnia 26.07.2009r. w miejscowości Piaski odbył się Otwarty 
Turniej Siatkowej Piłki Plażowej – PIASKI 2009. W turnieju 

wzięły udział 22 drużyny męskie i 3 żeńskie. Otwarta kategoria 
turnieju umożliwiła udział w rozgrywkach również drużynom 
spoza powiatu kępińskiego. 
   Imprezę otworzył Przewodniczący Rady Gminy Łęka 

Opatowska Zdzisław Kłodnicki, sołtys wsi Piaski Radosław 
Szubert i Prezes MUKS Lider Piaski Rafał Skiba, po czym 
rozpoczęło się losowanie drużyn do 
dwóch grup. Mecze  

w grupach rozgrywano systemem 
brazylijskim. Ze względu na 
ograniczenia czasowe grano 
jednosetowe mecze do 21 punktów. 

Dwa najlepsze zespoły z każdej grupy 
przechodziły do dalszych rozgrywek. 
We wczesnych godzinach wieczornych 
odbyły się mecze półfinałowe  

i finałowy, które rozgrywano do dwóch 
wygranych setów (do 15 punktów).  
W rezultacie w kategorii męskiej  
4 miejsce zajęła drużyna z Perzowa: 

Przemysław Cecota i Dawid Misiak,  
3 miejsce drużyna z Kępna: Karol 
Białek i Adrian Władkowski, 2 miejsce 

Tomasz Kostrzewa i Szymon Strzała z Dzietrzkowic. 
Zwycięzcami zostali Łukasz Konieczny z Kępna i Damian Fojtar 
z Wielunia. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Damian 
Fojtar, a nagrodę Fair-Play otrzymali Przemysław Cecota  

i Dawid Misiak. W kategorii kobiet 3 miejsce zajęły: Ewelina 
Jurasik i Kamila Broniszewska z Siemianic, 2 - Anna Stempin 
(Piaski) i Izabela Czapczyńska  (Słupia), a zwyciężczyniami 
zostały Alicja Nowak i Wioleta Kuch z Kępna. Cały turniej 

profesjonalnie sędziowali Panowie Adam Kłodnicki i Zdzisław 
Górecki. Dzięki ich wysiłkom rozgrywki odbywały się zgodnie  
z przepisami siatkowej piłki plażowej i z zasadami Fair-Play.  

   Dodatkową atrakcją w przerwie rozgrywek były pokazy 
spalinowych modeli samochodowych sterowanych falami 

radiowymi. W czasie trwania turnieju organizatorzy zapewnili 
również niespodzianki dla dzieci takie jak np. dmuchany zamek, 
zjeżdżalnia i liczne konkursy. Nieco starsi mogli zmierzy się  
w konkursie strzelania z wiatrówki. 

   Po wręczeniu cennych nagród uczestnicy ustawili się do 
pamiątkowego zdjęcia. O godzinie 20.00 rozpoczęła się impreza 

taneczna na świeżym powietrzu 
prowadzona przez firmę Redox 

a zgromadzeni kibice i goście 
bawili się korzystając z bogato 
zaopatrzonego zaplecza 
gastronomicznego.  

   Turniej w tym m.in. 
wyżywienie zawodników, 
nagrody, oprawa muzyczna  
i nagłośnienie finansowany był 

ze środków MPiPS  
w ramach Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich 2009 i możliwy 
był dzięki staraniom Magdaleny 

Osady, Artura Sołygi  
i Radosława Szuberta, którzy 
pozyskali pieniądze w kwocie 

10 300zł na realizację imprezy składając wniosek  
o dofinansowanie Dzięki  dobrej organizacji  
i współpracy LIDERA Piaski, OSP Piaski, KGW Piaski i Urzędu 
Gminy w Łęce Opatowskiej oraz ogromowi pracy społeczności 

lokalnej Piasek możliwe było sprawne i profesjonalne 
zorganizowanie Turnieju Siatkowej Piłki Plażowej. Impreza taka 
odbyła się w Piaskach po raz trzeci i będzie organizowana 
cyklicznie. Organizatorzy pragną serdecznie podziękować 

sponsorom i wszystkim zaangażowanym w realizację imprezy  
i zaprosić do udziału w turnieju za rok. 

 

str. 2  www.leka-opatowska.pl  

 

BIULETYN GMINY ŁĘKA OPATOWSKA NR 22/2009 
 
 



WIZYTA DELEGACJI W WĘGIERSKIEJ GMINIE ÚJLŐRINCFALVA

   Podczas pięciodniowej wizyty na Węgrzech, siedmioosobowa  

delegacja na czele z wójtem Witoldem Jankowskim  

i dziesięcioosobowa grupa dziewcząt z Gimnazjum im. Kard. 

Stefana Wyszyńskiego w Opatowie z opiekunką Agatą Rybak, 

uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami zaprzyjaźnionej 

gminy węgierskiej Ujlorincfalva. 

   Program tego spotkania pozwolił naszym przedstawicielom 

zapoznać się z uroczymi zakątkami Węgier a przede wszystkim 

ułatwił dalsze nawiązanie kontaktów i wymianę doświadczeń 

zaprzyjaźnionych gmin. Burmistrz 

Ujlorincfalva András Soltész  

prezentował bazę gminnych 

obiektów przeznaczonych do celów 

społecznych, turystycznych  

i edukacyjnych. Imponująca jest 

wielość tego typu przedsięwzięć, 

uwzględniając fakt, że gmina  

w której gościliśmy jest niewielka. 

W tak małej gminie funkcjonuje na 

co dzień dom dziennego pobytu dla 

osób starszych wymagających 

opieki socjalnej. Kolejny obiekt to 

budynek przeznaczony na cele 

turystyczne z pokojami gościnnymi. 

Imponujący jest pięknie 

zagospodarowany rekreacyjny teren przy sztucznym zalewie 

pełniący funkcję  miejsca spotkań większych grup, festynów  

i wypoczynku z możliwością zabaw i koncertów. W gminie jest 

też budynek przeznaczony dla miejscowego stowarzyszenia, 

którego celem jest edukacja i zagospodarowanie czasu wolnego 

młodym mieszkańcom.  

   Szczególnym zainteresowaniem tamtejszego burmistrza 

okazały się formy i metody pracy z naszą młodzieżą, która 

swoim zachowaniem wzbudzała podziw. Pan  András Soltész 

zwracał uwagę na integrację, wzorowe zachowanie  

i umiejętności językowe naszej młodzieży. W rozmowie określał 

jako priorytet swoich kolejnych poczynań próbę zintegrowania 

młodych ludzi wokół projektu wychowawczego i z uwagi na to 

pytał o nasze doświadczenia w tym względzie. Pytania dotyczyły 

również możliwości wykorzystywania środków unijnych w Polsce 

w gminach wiejskich. W wolnych chwilach Witold Jankowski  

i András Soltész rozmawiali na tematy polityki tej małej i tej 

dużej. Miejscowi przedsiębiorcy natomiast nawiązywali kontakty 

z wójtem W. Jankowskim i dopytywali o możliwości współpracy 

w obszarze gospodarczym.   

   Czas wizyty był zaplanowany  

i wypełniony bogatym programem. 

Wspólnie z Węgrami delegacja  

z Łęki Opatowskiej zwiedziła 

najważniejsze zabytki 

Budapesztu, okolice Balatonu, 

Eger i wiele ciekawych miejsc  

w okolicy gminy Ujlorincfalva.   

Ważnym punktem wizyty w piątą 

rocznicę współpracy było 

podarowanie obrazu Matki Bożej 

Częstochowskiej do tamtejszego 

kościoła katolickiego pw. 

Zwiastowania Najświętszej Marii 

Panny. Uroczystość miała miejsce 

podczas mszy świętej w niedzielę z udziałem przedstawicieli 

władz obu gmin. Na zakończenie mszy zostały odśpiewane 

hymny państwowe Polski i Węgier. Jesteśmy przekonani, że 

chwila ta zostanie w pamięci, uczestniczących w niej osób, na 

długi czas.  

   Podczas pożegnalnej kolacji wójt Witold Jankowski  

z członkami delegacji obdarował przedstawicieli tamtejszej 

gminy upominkami i oficjalnie zaprosił do Łęki Opatowskiej  

w roku 2010 delegację węgierską.  

Anna Jankowska 

 

OBÓZ HARCERSKI W KOBYLEJ GÓRZE 

   Wakacyjne miesiące sprzyjają wyjazdom, biwakom i różnym 

formom zagospodarowania dni odpoczynku. Dzieci ze szkoły 

podstawowej w Siemianicach i młodzież gimnazjum im. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Opatowa w miesiącu lipcu 

uczestniczyły w obozie 

harcerskim w stanicy 

Watra w Kobylej 

Górze. Tygodniowy 

czas pobytu dla 

zuchów i harcerzy był 

czasem w którym 

poznawali harcerskie 

przygody, odkrywali 

harcerskie ideały, 

poszukiwali wartości, 

doskonalili sprawności 

harcerskie. Wspólny śpiew każdego wieczoru przy ognisku, 

codziennie apele, podchody, ćwiczenie musztry, dyżury  

w kuchni i na stołówce wszystko to wypełniało nasze dni. 

Przygoda, którą przeżyliśmy w czasie obozowiska pozostanie  

w naszej pamięci i wspomnieniach drużyn na zawsze. Już dziś 

czekamy na kolejne obozowiska i harcerską wyprawę. 

 

Agata Rybak 

 

CZYTELNICY ROKU 2008 

Dnia 19 czerwca br. odbył się finał konkursu pod nazwą 

„Czytelnicy Roku 2008”, który Filia Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Łęce Opatowskiej organizowała po raz drugi  

w Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej oraz po raz pierwszy 

w Gimnazjum im. Kard. S. Wyszyńskiego w Opatowie. W Szkole 

Podstawowej kierownik biblioteki Katarzyna Sobania – Okoń 

wyłoniła z każdej klasy po jednej osobie, która  miała na swoim 

koncie najwięcej książek. Warunkiem było to, że każda z osób 

musiała być czytelnikiem Filii Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Łęce Opatowskiej. Brała również pod uwagę ilość 

wypożyczonych i przeczytanych książek, znajomość ich treści, 

przestrzeganie regulaminu biblioteki, frekwencję odwiedzin  

w bibliotece, a także udzielanie się danych osób w życie 

kulturalne filii. Spośród najlepszych wymienić należy: Martę 

Pogodę, Julię Kucharska, Roksanę Rachel, Martę Piotrowicz, 

Weronikę Macioszczyk, Ewelinę Jeziorną.  W gimnazjum 

Czytelnikiem Roku 2008 została Agnieszka Łukaszczyk, która 

uzyskała najlepszy wynik czytelniczy. Kierownik biblioteki tego 

samego dnia wręczyła również podziękowania nauczycielom  

i Pani Dyrektor Annie Bajor ze Szkoły Podstawowej w Łęce 

Opatowskiej za współpracę z placówką biblioteczną oraz 

dzieciom, które to angażują się w życie kulturalne biblioteki.  

 

K. Sobania-Okoń
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WÓJT GMINY ŁĘKA OPATOWSKA WITOLD JANKOWSKI 

SERDECZNIE ZAPRASZA NA 

ODSŁONIĘCIE POMNIKA 

POŚWIĘCONEGO POLEGŁYM I OFIAROM II WOJNY ŚWIATOWEJ 

POŁĄCZONY Z OBCHODAMI 70 ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ 

 

Data:      Miejsce: 

 1 września 2009r.    Plac przy sali sportowej w Łęce Opatowskiej 
 

Program obchodów: 

 Godzina 11.00 uroczysta msza święta polowa za ojczyznę w 70 rocznicę wybuchu II wojny 

światowej pod pomnikiem przy szkole w Łęce Opatowskiej 

 Przemarsz wokół szkoły 

 Przemówienia okolicznościowe 

 Odsłonięcie pomnika 

 Koncert pieśni patriotycznej 

 

 

DOŻYNKI GMINNE 

  

Dnia 30 sierpnia 2009 roku przy sali OSP w Szalonce odbędą się Dożynki Gminne. Dożynki rozpoczną się 

o godzinie 14.00 uroczystą mszą świętą dożynkową przy sali OSP w Szalonce. Program imprezy 

przedstawia się następująco: 

 Korowód dożynkowy  

 Obrzęd wieńca i chleba 

 Część artystyczna w wykonaniu dzieci z Szalonki 

 Pokaz tańca w wykonaniu klubu tańca "Retro" z Kępna 

 Występ Gminnego Zespołu Ludowego „Na Swojską Nutę” 

 Przemówienia okolicznościowe 

 Gry i zabawy dla dzieci i dorosłych 

 Koncert BIESIADY STRINGS 

 Zabawa taneczna na świeżym powietrzu 
 

Wszystkich mieszkańców Gminy Serdecznie zapraszamy ! 
 

 

UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE DNIA  26.06.2009 R. 

 

Uchwała Nr XXXV/160/09 

W sprawie zmiany uchwały nr 33/96 z dnia 14 sierpnia 1996 r. Rady Gminy Łęka Opatowska  

w sprawie bezpłatnego nabycia na własność Gminy Łęka Opatowska nieruchomości położonej  

w m. Siemianice (chodnika przy szkole w Siemianicach) 

Uchwała Nr XXXV/161/09 
W sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych  

w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Łęka Opatowska 

Uchwała Nr XXXV/162/09 
W sprawie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2010 środków 

stanowiących fundusz sołecki. Radni wyrazili zgodę na powstanie funduszu sołeckiego 

Uchwała Nr XXXV/163/09 W sprawie zmiany budżetu Gminy na  2009 r. 

Uchwała Nr XXXV/164/09 
W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na przebudowę drogi dojazdowej do ulicy 

Mickiewicza w miejscowości Opatów 

Uchwała Nr XXXV/165/09 
W sprawie zmian w składzie osobowym komisji stałych Rady Gminy. Radny Łukasz Olbrych wszedł 

w skład Komisji Planowania i Budżetu i Komisji Gospodarczej 
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Wójt Gminy Łęka Opatowska informuje, że ogłosił rokowania po II przetargu zakończonym  

wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej 

 w miejscowości Łęka Opatowska przy ulicy Jarzębinowej 2/5 

 
Lokalizacja nieruchomości: Łęka Opatowska, ul. Jarzębinowa 2/5; działki nr 509/7 i 509/8 o łącznej pow. 0,0657 ha. Zgodnie  

z wydaną decyzją o warunkach zabudowy posiada przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; istnieje możliwość 

rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejącego budynku. Cena wywoławcza nieruchomości: 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 

pięć tysięcy złotych). Zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w terminie do 20 sierpnia 2009r. do godz. 1530. Warunkiem 

przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki w wysokości 5.500,00 zł, w kasie Oddziału Banku Spółdzielczego w Łęce 

Opatowskiej do godz. 1400 lub przelewem na konto Urzędu  Gminy: w terminie do dnia 20 sierpnia 2009r. Termin i miejsce 

przeprowadzenia rokowań: 25 sierpnia 2009r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej przy ul. Akacjowej 4  

w pokoju nr 112 /I piętro/. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy www.bip.leka-opatowska.pl 

lub w Urzędzie Gminy pok. 108-109 i pod numerem telefonu: 062/78-14-532 oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach sołeckich. 

 

Wójt Gminy Łęka Opatowska informuje, że ogłosił I publiczny przetarg ustny 

 na dzierżawę nieruchomości rolnych 
 

Przedmiot przetargu są grunty „sołeckie” wsi Łęka Opatowska, Piaski, Szalonka,  Zmyślona Słupska: 

L.p Nr ewiden. 

działki 

Księga 

wieczy-

sta 

Rodzaj użytków, 

klasa, 

powierzchnia  [ha] 

Pow.  

ogółem  

[ha] 

Przeznaczenie 

nieruchomości 

i sposób jej 

zagospoda - 

rowania 

Termin 

zagospo-

darowania 

nieruchomości 

Stawka 

wywoławcza 

czynszu w q 

pszenicy 

Wadium 

w zł 

Godz. 

przetargu 

1. 

dz. 494 

obręb 

Łęka Opat. 

51611 

RIIIa - 0,0200  

RIIIb  - 0,0400 

RIVa - 0,2300 

RV - 0,1900 

N - 0,0300 

 

0,5100 

 

Grunty orne 

 

02.09.2009 

 

1,77 

 

100,00 

 

10 
00 

2. 

dz.297 

obręb 

Szalonka 

45222 RIVa - 0,7700 0,7700 Grunty orne 02.09.2009 3,08 150,00 10 
20 

3. 

dz.100/2, 

98/4 

obręb Piaski 

 

brak 

RV - 0,5600 

RIVb - 0,3400 

RIVa - 0,3100 

RVI - 0,5100 

PsV - 0,2600 

RIVa - 0,0600 

2,0400 

Grunty orne 

Pastwiska trwałe 

 

01.10.2009 
 

4,61 

 

200,00 

 

10 
40 

4. 

dz. 28 

obręb 

Zmyślona 

Słupska 

brak 

RVI - 0,3800 

RIVa  - 1,5200 

RV - 0,3100 

2,2100 
 

Grunty orne 

 

02.09.2009r. 

 

7,01 

 

350,00 

 

11 
00

 

5. 

dz. 166, 

167,76/1, 

77,78 

obręb 

Zmyślona 

Słupska 

 

brak 

RV - 0,3400 

RIb - 0,0200 

RVI -  2,2300 

PsV  - 0,1800 

 

2,77 

 

Grunty orne 

Pastwiska trwałe 

 

02.09.2009 

 

1,89 

 

100,00 

 

11 
20

 

 

Warunki: dzierżawa pod uprawy rolne na okres do 30.09.2012r 

 

Przetarg odbędzie się 31 sierpnia  2009 r. godz. podano w tabeli w budynku Urzędu Gminy w  Łęce Opatowskiej ul. Akacjowa 4  

w sali widowiskowej. 

    

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium  na dane działki w wys. j.w. do dnia 26 sierpnia 2009 r. w gotówce w kasie 

Oddziału Banku Spółdzielczego w Łęce Opatowskiej do godz. 1400 lub przelewem na konto Urzędu Gminy: 

 

Szczegółowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska ul. Akacjowa 4, pokój nr 108-109, tel. 062/78-14-532  

w godz. pn.-pt. 800-1500 lub na stronie www.bip.leka-opatowska.pl oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach sołeckich. 
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INWESTYCJE W GMINIE ŁĘKA OPATOWSKA

 

W Łęce Opatowskiej trwa realizacja inwestycji pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 5696P w m. Łęka Opatowska w istniejącym 
pasie drogowym” na odcinku 845 mb. Inwestycja realizowana 
wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kepnie  

z dofinansowaniem z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych”. Wykonawcą inwestycji jest firma „EKO-Inżynieria”  
z Ostrowa Wielkopolskiego. 
 

 
Do końca zbliżają się prace wykończeniowe inwestycji pn. 
„Budowa Sali sportowej w Łęce Opatowskiej” realizowanej  
z dofinansowaniem ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej w kwocie 1 000 000,00. Od połowy lipca montowana 

będzie podłoga i zakupiony zostanie sprzęt sportowy. Oddanie 
inwestycji do użytku zgodnie z umowa przewidziane jest na IV 
kwartał 2009r. 
 

 
Nowe przystanki autobusowe w miejscowościach: Opatów, Łęka 
Opatowska, Piaski Opatowiec 
 

 
Rozpoczęły się prace remontowe pokrycia dachowego na 
Remizie Strażackiej oraz przybudówce Sali Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Trzebieniu. 

 

Ukończona została inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej  
w Opatowie. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł ok. 5,5 
miliona. Gmina stara się o refundację inwestycji w 85% 
wartości kosztów kwalifikowanych z WRPO na lata 2007-2013 

finansowanego z UE. Po etapie preselekcyjnym wniosek Łęki 
Opatowskiej znalazł się na liście rankingowej na 2 miejscu na 
17 wybranych do dofinansowania z 70 złożonych wniosków 
 

 
W Łęce Opatowskiej trwa realizacja inwestycji pn. „Wymiana 
sieci wodociągowej w ulicy Akacjowej” o długości całkowitej  
(z przyłączami) 1499mb. Wykonawcą inwestycji jest firma  
„EKO-Inżynieria” z Ostrowa Wielkopolskiego 

 
 
 
 

 
Trwają prace remontowe budynku Szkoły Podstawowej  

w Siemianicach. Prace polegają na wymianie instalacji 
elektrycznej oraz malowaniu ścian. 

 
Trwają prace wykończeniowe Remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Siemianicach 
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