
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI GMINY ŁĘKA OPATOWSKA 

   W dniach 10 -11 lipca 2010 r. na boisku sportowym w 

Łęce Opatowskiej odbyły się po raz trzeci Dni Gminy 

zorganizowane przez Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej. 

Impreza rozpoczęła się w sobotni wieczór od koncertu 

rockowego grupy „Head Spin” z Bralina. Przed występem 

gwiazdy wieczoru wszystkich zgromadzonych przywitał 

Wójt Gminy Łęka Opatowska Witold Jankowski 

otwierając tym samym obchody Dni Gminy. 

Główną atrakcją zapewnioną przez organizatorów w 

sobotni wieczór był koncert grupy „Chrząszcze” która 

zaprezentowała szeroko zgromadzonej publiczności 

znane rock’n’rollowe covery m.inn. grupy „The Beatles”, 

„Czerwonych Gitar”, 

oraz inne sławne 

standardy lat 60 i 70. 

Grupa włożyła w swój 

występ tyle energii, że 

nie trzeba było wiele 

zachęt by roztańczona 

widownia śpiewała 

prawie przez cały 

koncert razem z piątką 

wykonawców. 

Całość sobotnich 

obchodów Dni Gminy 

zakończyła zabawa 

taneczna na świeżym 

powietrzu, która 

zgromadziła dużą liczbę 

miłośników tańca i 

dobrej zabawy. 

   Drugi dzień obchodów Dni Gminy rozpoczął się od 

pokazu tańca w wykonaniu klubu tańca Helkon z Łęki 

Opatowskiej po którym swoje umiejętności prezentowała 

grupa trenująca Taekwon w sali sportowej w Łęce 

Opatowskiej. Atrakcją dla licznie zgromadzonych dzieci 

był teatr pod tytułem „Kije Samobije” wystawiony przez 

aktorów teatru „Sedan” z Kalisza. 

   Po występie dla dzieci publiczność zachwyciła Kapela 

Bawarska „Bayerock”, która zaśpiewała utwory w stylu 

bawarskim w języku polskim, niemieckim i w gwarze 

śląskiej. Po występie kapeli  zaprezentowali się młodzi 

artyści z terenu gminy Justyna Skąpska, Maciej Blok, 

Przemysław Klepacz, Marta Babiak i Magdalena Kopis  

a po nich Grzegorz Górecki z koncertem na gitarze 

hawajskiej. 

   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 niedzielnej imprezy w Łęce 

Opatowskiej była grupa „ABBA Chiquita revival”. Zespół 

zaprezentował najbardziej znane przeboje ABBY. 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. 

Na całej 

imprezie nie 

zabrakło licznych atrakcji dla dzieci  takich jak m.in. 

wesołe miasteczko. Podczas obchodów „Dni Gminy” 

sprzedawana była również książka Stefana Matysiaka 

„Zdarzyło się w Siemianicach”. Zorganizowana została 

także zbiórka pieniędzy na rzecz Mateusza 

Słowikowskiego z Biadaszek który urodził się z wrodzoną 

wadą serca i oczekuje na poważną i kosztowną operację 

za granicą. Miłośnicy piłki nożnej dzięki inicjatywie OSP 

Łęka Opatowska mogli obejrzeć medalowe mecze 

mistrzostw świata w RPA. 
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TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ - PIASKI 2010 

   Dnia 25.07.2010r. w miejscowości Piaski odbył się IV 
Otwarty Turniej Siatkowej Piłki Plażowej – PIASKI 2010. 
w turnieju wzięło udział 25 drużyn męskich i 7 żeńskich. 
   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. W kategorii męskiej 3 
miejsce zajęła drużyna ze Słupi 
pod Bralinem Przemysław 
Cecota i Kacper Cecota, 2 
miejsce Bartosz Parzybót i Paweł 

Ruszkowski z Mikorzyna. 
Zwycięzcami zostali Mateusz 
Pawlak i Piotr Staszewski z 

Ostrzeszowa. Najlepszym 
zawodnikiem turnieju został 
Paweł Ruszkowski, a nagrodę Fair-Play otrzymali Maciej 
Piędzioch i Maciej Musiała. W kategorii kobiet, 3 miejsce 
zajęły - Anna Stempin (Piaski) i Izabela Czapczyńska 
(Słupia), 2 – Daria Tyc i Angelika Stempniak z Kępna  
a zwyciężczyniami zostały Alicja Nowak i Wioleta Kuch  
z Kępna. Dodatkową atrakcją był turniej Unihokeja dla 

dzieci i młodzieży kategorii szkół podstawowych  
i gimnazjum. W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła 
drużyna MUKS LIDER Piaski, a w gimnazjalnej MUKS 
Wilki Opatów. 
   W czasie trwania turnieju organizatorzy zapewnili 

również niespodzianki dla dzieci 
takie jak np. dmuchany zamek, 
zjeżdżalnia i liczne konkursy. Nieco 
starsi mogli zmierzyć się w 
konkursie strzelania z wiatrówki. 
   O godzinie 20:00 rozpoczęła się 
impreza taneczna na świeżym 
powietrzu. Turniej finansowany był 
m.in. ze środków osi 4 LEADER  

w ramach PROW 2007-2013. 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. Organizatorzy 
pragną serdecznie podziękować sponsorom oraz 
wszystkim zaangażowanym w organizację turnieju za 
poświęcony czas i włożony wysiłek w przygotowanie 
imprezy.  

 

ZESTAWIENIE STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 

   W Gimnazjum im. Kard. S. Wyszyńskiego przyznano 
22 stypendia naukowe i 32 sportowe na łączna kwotę  
3 240,00 zł. Najwyższą średnią ocen z nauczania 
uzyskały: Aleksandra  Udała 5,73; Agata  Jerczyńska 
5,73; Izabela Lemanik 5,73. 
   W Szkole Podstawowej im. Trzebień przyznano 3 
stypendia naukowe na łączną kwotę 180 zł. Najwyższą 
średnią ocen z nauczania uzyskała Anita Goj 5,36. 
   W SP Siemianice przyznano 3 stypendia naukowe, 2 
przedmiotowe, 1 artystyczne i 2 sportowe na łączną 
kwotę 480,00 zł. Najwyższą średnią ocen z nauczania 
uzyskali Gracjan Fromelius 5,55 i Daria Gąszczak 5,36. 

   W SP Opatów przyznano 17 stypendiów naukowych, 2 
przedmiotowe, 2 artystyczne, i 14 sportowych na łączną 
kwotę 2100,00 zł. Najwyższą średnią ocen z nauczania 
uzyskali: Jan Jeziorny 5,91; Maria Jeziorna 5,91; 
Mateusz Strzelecki 5,91. 
   W SP Łęka Opatowska przyznano 21 stypendiów 
naukowych, 3 przedmiotowe, i 11 sportowych na łączną 
kwotę 2100,00 zł. Najwyższą średnią ocen z nauczania 
uzyskały Jolanta Ferfet 6,00; Oliwia Skiba 5,91; 
Weronika  Macioszczyk 5,82. 

 

75 LECIE OSP ŁĘKA OPATOWSKA 

   W dniu 7 sierpnia 2010 r. jednostka OSP w Łęce 
Opatowskiej obchodziła 75 lecie swojego działania.  
O godzinie 14.45 z pod Domu 
Strażaka - Rolnika w kierunku 
kościoła w szyku defiladowym  
w takt orkiestry dętej wyruszyła 
kolumna strażacka, 

poprzedzona samochodem 
bojowym Star M-69. 
   Za dowódcą uroczystości dh. 
Markiem Kucharskim 
maszerowały poczty 
sztandarowe, pluton honorowy 
strażaków seniorów  
i młodzieżówek, strażackie 
delegacje i zaproszeni goście. 
Na mszy św. Poświęcono figurę 
(z remizy) i płaskorzeźbę Św. Floriana wykonaną przez 
Jana Wielocha , którą zostawiono w kościele jako wotum 
a dh. J. Leszek Błażejewski przedstawił historię 
jednostki. 

Z kościoła kolumna strażacka przemaszerowała przez 
wieś zatrzymując się na placu przed sala gimnastyczną 

gdzie odbyła się część oficjalna 
prowadzona przez dh-a Witolda 
Jankowskiego – Wójta Gminy Łęka 
Opatowska. Jednostka otrzymała na 
sztandar „Złoty Medal za Zasługi dla 

Pożarnictwa nadany przez Zarząd 
Główny Z OSPRP. 
Po wręczeniu odznaczeń zaproszeni 
goście złożyli życzenia jednostce na 
ręce prezesa OSP Marka Megi. Po 
części oficjalnej zaproszeni goście i 
strażacy przeszli do domu Strażaka 
–Rolnika na poczęstunek. Można 
było także spróbować darmowej 
strażackiej grochówki. Imprezę 

zakończyła zabawa taneczna. 
Ł. Błażejewska
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POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010 

   Gminne Biuro Spisowe w Łęce Opatowskiej 

przypomina, iż w dniach 9 - 23 sierpnia 2010r. nastąpi 

obchód przedspisowy, podczas którego rachmistrze 

zweryfikują wykaz gospodarstw rolnych oraz potwierdzą 

adres głównego użytkownika. Ponadto rachmistrz 

podczas obchodu przedspisowego doręczy do każdego 

gospodarstwa rolnego list Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego informujący o zasadach, znaczeniu i 

zakresie tematycznym spisu oraz o bezwzględnym 

zachowaniu w tajemnicy wszystkich danych zebranych 

podczas spisu.  

   W okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 

2010 zostanie przeprowadzony powszechny spis rolny 

mający na celu zebranie danych o gospodarstwach 

rolnych (według stanu na dzień 30 czerwca 2010r., godz. 

24.00). 

   Gminne Biuro Spisowe prosi użytkowników 

gospodarstw rolnych o przekazanie niezbędnych 

informacji rachmistrzom wypełniającym ankietę spisową 

i przypomina, iż obowiązek udzielenia odpowiedzi wynika 

z ustawy o powszechnym spisie rolnym. 

 

 

 

Po raz pierwszy w Gminie Łęka Opatowska Dożynki w nowej formule!!! 

Zapraszamy Wszystkich rolników z rodzinami i innych gości  

przybyłych na Dożynki  

do wspólnego „stołu dożynkowego”  

  na degustację przygotowanego na tę okazję swojskiego jadła 

 

Dzień: 29 sierpnia 2010 roku 

Miejsce: boisko przy Szkole Podstawowej w Trzebieniu 

Godzina: 14.00 uroczysta Msza Święta Dożynkowa 

Program: 

 Korowód dożynkowy 

 Obrzęd wieńca i chleba 

 Część artystyczna w wykonaniu dzieci ze szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieniu  

 Występ Gminnego Zespołu Ludowego „Na Swojską Nutę” 

 Pokaz tańca w wykonaniu klubu tańca "Retro" z Kępna 

 Prezentacja nowoczesnego sprzętu rolniczego 

 Gry i zabawy dla dzieci  

 Koncert BIESIADY FRANTOWSKIEJ 

 Zabawa taneczna na świeżym powietrzu 
 

 

 

UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE DNIA  26.07.2010 R 

 

Uchwała Nr L/220/10 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010r. 

Uchwała Nr L/221/10 
w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gmina w 2011r. na przedsięwzięcie pn;: 
„Przebudowa starej szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na 

cele społeczne” 

Uchwała Nr L/222/10 
w sprawie: upoważnienia dla Wójta Gminy do zawarcia umowy pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  
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INFORMACJA O DOŻYWIANIU 

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce 

Opatowskiej informuje, że od 20 września bieżącego roku 

planujemy rozpocząć dożywianie dzieci w szkołach. 

   Wnioski o dożywianie można składać w siedzibie GOPS 

w Łęce Opatowskiej od dnia 16.08.2010r. do 

20.09.2010r. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia 

o wszystkich dochodach netto członków rodziny za 

miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, jeżeli w rodzinie 

znajduje się osoba bezrobotna należy dostarczyć 

zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy. Osoby 

prowadzące działalność gospodarczą proszone są  

o zapoznanie się z art. 8 ust. 5 Ustawy o pomocy 

społecznej lub o bezpośredni kontakt z GOPS Łęka 

Opatowska. 

 

INFORMACJA O STYPENDIACH 

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce 

Opatowskiej informuje, że od 20 sierpnia do 15 września 

2010 roku rozpocznie się zbieranie wniosków  

o przyznanie stypendium szkolnego osób z  terenu naszej 

gminy.  

   Wnioski  o przyznanie stypendium szkolnego  można 

pobierać od 20 sierpnia w siedzibie GOPS w Łęce 

Opatowskiej i na stronie internetowej: www.bip.gops-

lekaopatowska.pl 

   Do wniosku należy dołączyć: 

 zaświadczenia o wszystkich dochodach netto 

członków rodziny za miesiąc  poprzedzający 

złożenie wniosku, 

 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 o uczęszczaniu ucznia do szkoły, 

 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, 

 w przypadku, gdy członek rodziny otrzymuje 

stypendium socjalne/ naukowe odpowiednie 

zaświadczenie z jednostki przyznającej 

stypendium. 

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS  

w siedzibie ośrodka lub pod nr tel. 627814525. 

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE 

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce 

Opatowskiej informuje, że wnioski w sprawie ustalenia 

prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres 

zasiłkowy 2010/2011 będą wydawane i przyjmowane od 

01 września 2010r. 

   W m-cu wrześniu 2010r. wnioski będą wydawane  

i przyjmowane: 

 w każdy poniedziałek miesiąca września 2010r. 

w godz. od 7:30 do 17:00 oraz 

 w pozostałe dni pracy ośrodka tj. od wtorku do 

piątku w godz. od 7:30 do 15:00. 

   W m-cu październiku 2010r. oraz w m-cu listopadzie 

2010r. wnioski będą wydawane i przyjmowane od 

poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:00 

    

 

   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia 

rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz  

z dokumentami do dnia 30 września 2010r., ustalenie 

prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń 

przysługujących za miesiąc listopad 2010r. następuje do 

dnia 30 listopada 2010r. 

   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia 

rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz  

z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2010r. 

do dnia 30 listopada 2010r., ustalenie prawa do 

świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń 

przysługujących za miesiąc listopad 2010r. następuje do 

dnia 31 grudnia 2010r. 

   Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie 

ośrodka, pod numerem tel. (62) 78-14-537 oraz na 

stronie internetowej www.bip.gops-lekaopatowska.pl 

 

TERMINY ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W ROKU 2010 

został ustalony na dzień: 

25 września 2010r. (sobota) na terenie całej gminy 

Odpady winny być wystawione przed posesje w dniu odbioru do godziny 7.00 
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PODPISANIE DŁUGO OCZEKIWANEJ UMOWY  

NA BUDOWĘ KANALIZACJI W OPATOWIE 

   Od grudnia 2008r. Gmina Łęka Opatowska starała się 

o refundację wykonanej i zakończonej sukcesem 

inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Opatów. Prace 

przygotowawcze do złożenia 

wniosku i prowadzenia 

inwestycji rozpoczęły się 

już w 2007 roku. W 

grudniu 2008r. został 

złożony wniosek 

preselekcyjny który po 

zakończonych ocenach 

formalnej i strategicznej 

znalazł się na wysokim 2 

miejscu listy rankingowej 

wniosków do wstępnego 

dofinansowania. 

Następnym krokiem w 

staraniach o środki było 

złożenie właściwego 

wniosku o dofinansowanie – z pełną dokumentacją 

konkursową (projektową). Dnia 28 maja 2010r. Gmina 

Łęka Opatowska otrzymała informację o pozytywnym 

wyniku oceny strategicznej wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

   Zwieńczeniem ogromnego wysiłku włożonego  

w pozyskanie funduszy było podpisanie przez Wójta 

Gminy Witolda Jankowskiego i Skarbnik Alinę Brząkała 

długo oczekiwanej umowy 

na dofinansowanie projektu 

pn. „Budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości 

Opatów w Gminie Łęka 

Opatowska, które odbyło się 

dnia 15 lipca 2010r.  

w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu. Całkowita 

wartość projektu to 5 325 

178,06 zł a kwota 

dofinansowania to aż 3 585 

416,70zł. Dofinansowanie 

tego zadania umożliwiło 

wygospodarowanie  

z budżetu gminy środków na realizację innych inwestycji 

takich jak np. modernizacja stacji uzdatniania wody  

w Opatowie czy modernizacja drogi gminnej w Opatowie. 

 

 

„STOP POWODZIOM” Z WIELKĄ ORKIESTRĄ ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

   4 lipca 2010 r. na terenie naszej gminy zorganizowana 

została jednodniowa publiczna 

zbiórka pieniędzy w ramach 

ogólnopolskiej akcji WIELKIEJ 

ORKIESTRY ŚWIATECZNEJ 

POMOCY pod hasłem „STOP 

POWODZIOM”. Wolontariuszki 

zbierały pieniądze  na zakup 

sprzętu ratowniczego dla 

ochotniczych i zawodowych 

jednostek straży pożarnej oraz 

innych grup i jednostek 

ratowniczych, pomagającego 

likwidować skutki powodzi. 

Priorytetem fundacji był zakup 

motopomp, agregatów prądotwórczych oraz 

specjalistycznego sprzętu pływającego, który otrzymają 

jednostki z terenów zagrożonych powodziami. Akcję na 

terenie Łęki Opatowskiej oraz Rakowa zorganizowała 

Filia Biblioteczna w Łęce 

Opatowskiej pod patronatem 

Kępińskiego Sztabu Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy 

przy Powiatowej Bibliotece 

Publicznej w Kępnie. 

Wolontariuszki Agnieszka 

Łukaszczyk i Mirela Świątek 

kwestowały na terenie wsi Łęka 

Opatowska oraz na Turnieju Piłki 

Nożnej w Rakowie. Podczas 

zbiórki udało się zebrać 883,07 

zł. Wszystkim darczyńcom, którzy 

wrzucili pieniądze do puszek 

dziękujemy za wsparcie akcji. 

 

G. Brzezińska
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INFORMACJA 

INFORMUJEMY, ŻE W URZĘDZIE GMINY ŁĘKA 

OPATOWSKA JEST DO NABYCIA KSIĄŻKA  

STEFANA MATYSIAKA PT.  

„ZDARZYŁO SIĘ W SIEMIANICACH”.  

CENA JEDNEGO EGZEMPLARZA TO 20,00 ZŁ. 

CHĘTNYCH ZAPRASZAMY DO ZAKUPU  

W GODZINACH 7:30-15:30 W POKOJU 105 

 

NOWY NABÓR WNIOSKÓW  W ARIMR Z DZIAŁAŃ PROW NA LATA 2007-2013. 
 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

 17.08.2010 – z działania „Ułatwianie startu 

młodym rolnikom” 

 24.08.2010- ‘Różnicowanie działalności  

w kierunku nierolniczym” 

   Od 1 do 10.09.2010 – „Renty Strukturalne”- będzie to 

prawdopodobnie ostatni nabór wniosków na renty  

w latach 2007-2013.Działanie „Ułatwianie startu 

młodym rolnikom  dotyczy osób  poniżej 40 lat 

planującym przejęcie gospodarstwa rolnego  

o powierzchni minimum 10,15 ha /średnia krajowa/. 

Można uzyskać premię 75 000 zł z czego 70% dotacji 

musi być potwierdzona fakturami-wydatkami na cele 

gospodarstwa. Działanie to jest powiązane z rentami 

strukturalnymi. Wnioski składa się w Oddziale 

Regionalnym ARiMR  /Poznań/ osobiście, listem 

poleconym, lub pocztą kurierską. Renty strukturalne 

dotyczą rolników w wieku 55 lat planującym przekazanie 

gospodarstwa  na młodego rolnika /10,15 ha/,lub 

minimum 6 ha na powiększenie  jednego innego 

gospodarstwa. Będzie ranking  wniosków-w punktacji 

liczy się wielkość przekazywanego i tworzonego 

gospodarstwa, wiek przejmującego –punkty dla osób 

poniżej 40 lat, oraz punkty za przekazanie gospodarstwa 

powyżej średniej krajowej. Wnioski składa się w biurach 

powiatowych ARiMR. Działanie –„Różnicowanie   

w kierunku działalności nierolniczej dotyczy rolników, 

małżonków rolnika Lub domowników ubezpieczonych 

minimum 1 rok w KRUS. Na podjęcie lub rozwój  

określonych działalności w gminach do 5 tys. 

mieszkańców można uzyskać pomoc w formie zwrotu 

50% poniesionych kosztów kwalifikowanych netto –bez 

Vat- maksymalnie 100tys. zł. Wnioski składa się  

w Oddziale Regionalnym ARiMR  /Poznań/. 

Maria Pieczara- WODR Poznań 

X TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W RAKOWIE 

   Dnia 4 lipca rozegrano w Rakowie X jubileuszowy 

Turniej Piłki Nożnej Zakładów Mięsnych Aldony i Piotra 

Rachel zorganizowany przez OSP i KGW w Rakowie.  

W turnieju wzięło udział sześć drużyn Łęka Opatowska, 

Siemianice, Biadaszki, Raków, Opatów i Kuźnica 

Słupska. W rywalizacji młodzików drużyna chłopców  

z Rakowa okazała się najlepsza. W turnieju I miejsce 

zajęła drużyna z Siemianic. Najlepszym zawodnikiem 

turnieju został Karol Gąszczak z  Siemianic a najlepszym 

strzelcem Sławomir Poprawa z Rakowa a najlepszym 

bramkarzem Jan Lubojański z Kuźnicy Słupskiej.  

W siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Rakowa honorowo 

zbierano krew. Wynik akcji to prawie 21 litrów tego 

cennego daru dla życia. Wieczorem zorganizowano dla 

przybyłych zabawę taneczną.   .

 

POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE 

   Dnia 22.08.2010r. o godzinie 14:00 w Piaskach odbędą się Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze.  

Po przeprowadzeniu zawodów w godzinach wieczornych zorganizowana zostanie zabawa taneczna. 

Wszystkich serdecznie zapraszamy 
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W Piaskach trwa realizacja programu „Wielki sport w małej 
wsi” na którą uzyskano dofinansowanie o łącznej kwocie 
44,000 zł. polegająca na modernizacji istniejącego budynku 
szatni. Obecnie prace są na etapie kładzenia glazury w 

pomieszczeniach szatni. 

W Opatowie trwa kapitalny remont stacji uzdatniania wody. 

Planowane roboty obejmują: termomodernizację budynku, 
wymianę okien, drzwi i remont dachu oraz demontaż urządzeń 
wewnątrz stacji i ich wymiana na nowe. Planowane zakończenie 
inwestycji to październik 2010 r. Kwota dofinansowania na tę 

inwestycję to 671 315,83 zł. 

Z dniem 19.07.2010r. rozpoczęto budowę kompleksu boisk 
„Orlik 2012” w Siemianicach. Realizacja inwestycji obejmie 
budowę boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego 
wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Obecnie trwają 

roboty ziemne. Z dniem 15.10.2010 r. zaplanowane jest 
zakończenie inwestycji. Dofinansowanie do budowy 

kompleksu to 666 000 zł. 

W Biadaszkach w maju 2010 powstało finansowane z budżetu 
gminy trawiaste boisko piłkarskie o łącznych wymiarach 45 x 
90 mb. Zakres robót uwzględniał nawiezienie ziemi, jej 
rozplantowanie na powierzchni i wymieszanie przy pomocy 

glebogryzarki z istniejącym gruntem, wysianie trawy i 
uwałowanie podłoża. Obecnie trwają prace pielęgnacyjne 
związane z utrzymaniem boiska. Boisko w przyszłości będzie 
wykorzystane do różnego rodzaju rozgrywek sportowych, 

pożarniczych i organizacji imprez. Nad zachowaniem 
porządku na boisku czuwa gmina i Jednostka OSP w 
Biadaszkach. 

 

Trwają prace nad realizacją inwestycji – budowa 

kanalizacji w miejscowościach Łęka Opatowska i Lipie. 
Pieniądze w kwocie 3 058 519,17 zł pochodzą z 
dofinansowania z programu PROW. Projekt realizuje firma 
„EKO-INŻYNIERIA Sp. z o. o.” z Ostrowa Wielkopolskiego. 

 

Na ukończeniu jest pierwszy etap prac związany z modernizacją 
Rządówki w Łęce Opatowskiej Prace związane z modernizacją 
polegały na wykonaniu wymiany więźby dachowej, pokrycia 
dachu i położenia dachówki, wymianie zniszczonych 

konstrukcji drewnianych oraz rozbiórce niefunkcjonalnej 
dobudowanej części szkoły. Pieniądze w kwocie 360 368,00 zł. 
na realizację I etapu pochodzą z dofinansowania z programu 
PROW. Złożono wniosek o dofinansowanie na II etap 

przebudowy Rządówki. 
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   Zgodnie z wymogami związanymi z otrzymanym dofinansowaniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Opatów na terenie wsi staną 4 dwustronne tablice pamiątkowe. Tablice o wymiarach 2,5 x 2 m będą zawierały 

informacje o nazwie programu z którego pochodzi dofinansowanie na realizację inwestycji, kwotę dofinansowania  

i kwotę całkowitej wartości inwestycji. 
 

PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 11 

   W miesiącu sierpniu rozstrzygnięto przetarg na przebudowę drogi krajowej nr 11 Poznań - Bytom na odcinku od 

miejscowości Piaski do granicy województwa przebiegającym przez Gminę Łęka Opatowska. Prace rozpoczynają się  

w miesiącu sierpniu. W przetargu na przebudowę drogi wybrano wykonawcę: konsorcjum: Pol Dróg Ostrzeszów, 

Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe, Cieśle 44, 56-400 Ostrzeszów,  
 

PRZETARG NA BUDOWĘ DROGI ROZSTRZYGNIĘTY 

   W przetargu na wykonanie "Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Opatów o długości 500 

mb oraz dostawa kruszywa do dalszego etapu przebudowy drogi w ilości ok. 620 ton." złożone zostały 3 oferty. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EKO-INŻYNIERIA Sp. z o. o. z Ostrowa Wielkopolskiego z ceną brutto 248 214,90 

PLN. 
 

DOFINANSOWANIE DLA TRZEBIENIA 

   Gmina Łęka Opatowska otrzymała dofinansowanie  

z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego na „Doposażenie Sali wiejskiej  

w miejscowości Trzebień” w konkursie na realizację 

przedsięwzięć służących poprawie jakości życia  

i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich. Zgodnie  

z regulaminem maksymalna wysokość pomocy na 

realizację jednego przedsięwzięcia nie mogła przekroczyć 

10 000 zł., a wkład własny - minimum 50 % kosztów 

kwalifikowanych musiał pochodzić z budżetu gminy.  

Kwota całkowita złożonego wniosku to 19 800 zł,  

a kwota uzyskanego dofinansowania to 9 900 zł. Zakres 

prac planowanych do wykonania na Sali w Trzebieniu 

obejmuje zakup dwóch chłodziarko zamrażarek oraz 

mikrofalówki jako doposażenia kuchni w sali wiejskiej, 

zamówienie i zakup 140 sztuk krzeseł oraz zakup blatów 

na stoły. Wniosek o dofinansowanie został przygotowany 

przez Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej. Przedsięwzięcie 

zostanie zrealizowane do 30 listopada 2010 r. 

 
  

DNI GMINY - KOSZTY 
OGŁOSZENIE  

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO 
URZĘDNICZE 

WYDATKI  

Wójt Gminy Łęka Opatowska 

ogłasza nabór  kandydatów na stanowisko 

 

MŁODSZY REFERENT   

ds.  administracyjnych – sekretarka 

 

Więcej informacji na stronie  

Biuletynu Informacji Publicznej  

Urzędu Gminy Łęka Opatowska pod adresem 

www.bip.leka-opatowska.pl 

 

Występ kabaretowy – Paweł Reszela – 514,00 zł 

Kapela bawarska Bayerock – 3 800,00 zł 

Koncert na gitarze hawajskiej – 107,00 zł 

Koncert Rockowy Head Spin 214,00 zł 

Chrząszcze – 5005,00 zł 

Abba – 5920,00 zł 

Prowadzenie – 350,00 zł 

Teatr dla dzieci – 1000,00 zł 

Nagłośnienie i oświetlenie – 3 000,00 zł 

Wynajem sceny – 4 500,00 zł 

WPŁYWY 

Wpływy za stoiska handlowe – 2550,00 zł 

 

WYDAWCA: Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej, tel. (062) 78 14 520; e-mail: promocja@leka-opatowska.pl 
KOMITET REDAKCYJNY: Katarzyna Nawrot, Mariusz Chocaj, Artur Sołyga 
DRUK: Agencja poligraficzno – reklamowa „Kora” 
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