
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”  
I OTWARCIE „RZĄDCÓWKI” W ŁĘCE OPATOWSKIEJ 

   Gmina Łęka Opatowska uczciła pamięć „Żołnierzy 
Wyklętych”, podczas uroczystości która odbyła się w Łęce 
Opatowskiej w budynku „Rządcówki”. Dokonano również 
uroczystego otwarcia i przekazania do użytkowania 
wyremontowanego budynku Rządcówki społeczności lokalnej  
i organizacjom pozarządowym. 

Otwarcia budynku i przecięcia wstęgi dokonali: Adam Rogacki 
– poseł na Sejm RP, Krzysztof Grabowski – Członek Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego, przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, których biura mają siedzibę w tymże budynku tj. 
Zofia Kucharska – 
Przewodnicząca Koła 
Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów w Łęce 
Opatowskiej, Jerzy 
Flaczyk – Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Łęce 
Opatowskiej, Katarzyna 
Szczepańska – Dyrektor 
Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Łęce 
Opatowskiej oraz Witold 
Jankowski – Wójt Gminy 
Łęka Opatowska. 
Poświęcenia 
wyremontowanego 
obiektu dokonał ksiądz 
Tomasz Fabisiak – 
wikariusz parafii 
Trzcinica. 

Obiekt, który powstał  
w latach 1856-1860 
przez wiele lat służył lokalnej społeczności. Początkowo 
zamieszkiwali w nim właściciele dóbr opatowskich, zarządcy 
majątku, a od 1949r. mieściła się tutaj szkoła podstawowa.  
W 2000 roku szkołę przeniesiono do nowego budynku, a budynek 
„Rządcówki” został opustoszały, popadając w coraz większą 
ruinę. W ostatnich latach budynek został gruntownie 
wyremontowany. Realizacja inwestycji mogła się odbyć dzięki 
uzyskanemu dofinansowaniu ze środków PROW na lata 2007-
2013. Obecnie obiekt służy społeczeństwu  
i organizacjom pozarządowym z terenu Gminy, a także swoje 
lokum znalazła tutaj Filia Biblioteki Publicznej. 

Uroczystość otwarcia „Rządcówki” nie przypadkowo została 
wyznaczona na dzień 1 marca - Narodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”. W budynku tym zamieszkiwał ostatni 
dzierżawca dóbr państwowych Franciszek Wunschik, który był 
dziadkiem Franciszka Olszówki „Otta” – żołnierza powojennej 
konspiracji. Oddział dowodzony od maja 1945r. do lutego 1946r. 
przez Franciszka Olszówkę pseudonim „Otto” działał na 

pograniczu czterech powojennych województw:  a więc również 
na terenie Gminy Łęka Opatowska. 

Obchody pamięci „Żołnierzy Wyklętych” rozpoczęły się mszą 
świętą odprawioną w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. 
Maksymiliana Marii Kolbe w Łęce Opatowskiej w intencji 
„Żołnierzy Wyklętych”, którzy zginęli w walkach o suwerenność  
i niepodległość, przeciwko stalinowskiej sowietyzacji Polski. 

W uroczystości uczestniczyła Pani Irena Nawrocka pseudonim 
„Krysia” – żołnierz oddziału Franciszka Olszówki „Otta”. Obecni 
byli również przedstawiciele rodzin osób, które po II wojnie 

światowej walczyły z 
reżimem 

komunistycznym, a 
których tożsamość 
udało się organizatorom 
ustalić. Ponadto  
w uroczystości udział 
wzięli kapitan Stanisław 
Jeziorny – żołnierz 
generała Maczka, 

przedstawiciele 
jednostek samorządu 
terytorialnego z terenu 
Powiatu kępińskiego, 
radni Rady Gminy, 
sołtysi, przedstawiciele 
Zarządu Powiatowego 
Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów 
w Kępnie oraz 
Powiatowego Związku 
OSP RP, dyrektor 
gimnazjum. 

Uczestnicy mieli sposobność poznać historię powojennej 
konspiracji i osób aktywnie biorących udział w „powstaniu 
antykomunistycznym” dzięki prezentacji historycznej 
przygotowanej i przedstawionej przez Annę Synowiec – Dyrektor 
Gimnazjum im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Opatowie  
„Z dziejów powojennej konspiracji antykomunistycznej na terenie 
Gminy Łęka Opatowska”. Patriotycznego charakteru uroczystości 
nadał koncert w wykonaniu młodzieży z gimnazjum. Natomiast 
Witold Jankowski – Wójt Gminy Łęka Opatowska przedstawił 
historię budynku „Rządcówki”. 

Wszyscy przybyli na uroczystość mieli możliwość obejrzenia 
budynku, a także wystawy przygotowanej przez Łucję 
Błażejewską – członkinię Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Łęce Opatowskiej, a poświęconej historii tego budynku. Na 
zakończenie przy poczęstunku i kawie przyszedł czas na 
wspomnienia, gdzie historia tego miejsca i okoliczności dzisiejszej 
uroczystości przeplatały się z aktualnymi wydarzeniami. 
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IX GMINNY PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH 

 Dnia 23 kwietnia 2013 r. w nowo wyremontowanej Rządówce 
w Łęce Opatowskiej odbył się IX Gminny Przegląd Małych Form 
Teatralnych. Organizatorami przeglądu byli: Urząd Gminy w Łęce 
Opatowskiej i Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Trzebieniu. 

Na początku wszystkich 
zebranych przywitała Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Trzebieniu – 
Urszula Wędzicha i przedstawiła 
komisję oceniającą występy. Podczas 
tegorocznego przeglądu w skład 
komisji wchodzili: Katarzyna 
Szczepańska – Dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Opatowie, 
Aleksandra Musiała – nauczyciel 
Gimnazjum im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Opatowie i Wiesław 
Walas – Dyrektor Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Kępnie, który 
pełnił funkcję przewodniczącego 
komisji. W przeglądzie zaprezentowały się grupy teatralne  
z trzech szkół podstawowych z terenu gminy: Szkoła 
Podstawowa z Łęki Opatowskiej ze spektaklem „Zielony 
Kapturek”, Szkoła Podstawowa z Siemianic ze spektaklem „Jaś  
i Małgosia – wersja ekologiczna” i Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II z Trzebienia z przedstawieniem „Królewna Śnieżka  
i siedmiu krasnoludków”. 

Z pośród wszystkich występujących komisja konkursowa 
przyznała dwie nagrody główne: dla najlepszego aktora 

Wojciechowi Zimnemu ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Trzebieniu i dla najlepszej aktorki Paulinie Cicharskiej ze 
Szkoły Podstawowej w Siemianicach. Komisja przyznała również 

wyróżnienia za wspaniałą grę 
aktorską które powędrowały do: 
Dawida Szklareckiego z Zespołu 
Szkół w Łęce Opatowskiej, za rolę 
gajowego w przedstawieniu „Zielony 
Kapturek”,  Eryka Stanikowskiego 
z Zespołu Szkół w Siemianicach za 
rolę Jasia  w przedstawieniu „Jaś  
i Małgosia – wersja ekologiczna”, 
Oskara Skiby z Zespołu Szkół w Łęce 
Opatowskiej za rolę Wilka  
w przedstawieniu „Zielony Kapturek”  
i grupy krasnoludków w składzie:  
Aleksandra Nawrot,  Roksana Brylak, 
Julia Jerczyńska, Michalina Bryja,  
Emilia Gąszczak, Natalia Jerczyńska,  
Kamila Nawrot ze Szkoły 

Podstawowej  im. Jana Pawła II w Trzebieniu” za rolę w spektaklu 
„Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków. W ręce  najlepszych 
aktorów przeglądu powędrowały dyplomy i statuetki natomiast 
osoby wyróżnione i wszystkie szkoły biorące udział w konkursie 
otrzymały dyplomy za wspaniałe występy. Na zakończenie 
laureatom zrobione zostały pamiątkowe zdjęcia i organizatorzy 
zaprosili młodych aktorów do udziału w kolejnym dziesiątym już 
przeglądzie teatralnym. 

 
 

TERMOMODERNIZACJA URZĘDU GMINY 

W marcu br. rozpoczęły się prace budowlane dotyczące termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej. Budynek 
zostanie ocieplony, wymieniona zostanie stara stolarka okienna i drzwiowa, wyremontowane schody zewnętrzne, zamontowana winda 
dla osób niepełnosprawnych oraz zmodernizowana kotłownia i instalacja CO. Realizacja inwestycji  jest dofinansowana ze środków 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w wysokości 74% kosztów kwalifikowanych. Przedmiotem 
projektu była termomodernizacja trzech największych w gminie obiektów użyteczności publicznej SP Siemianice, Gimnazjum  
w Opatowie wyremontowane w roku 2011, oraz budynku Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej. Zakończenie realizacji projektu 
planowane jest na sierpień 2013r.  

 

  
„Program aktywności społecznej w gminie Łęka Opatowska” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

WYNIK REKRUTACJI 

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej informuje, że proces rekrutacji do udziału w projekcie 
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „PROGRAM AKTYWNOSCI SPOŁECZNEJ 
W GMINIE ŁĘKA OPATOWSKA” zakończył się powodzeniem. Spośród złożonych formularzy rekrutacyjnych wyłoniono grupę siedmiu 
osób w tym 5 kobiet i 2 mężczyzn z terenu Gminy Łęka Opatowska. 

   W ramach projektu odbędą się następujące zajęcia szkoleniowo – warsztatowe: warsztat kompetencji psychospołecznych, 
indywidualne poradnictwo psychologiczne, warsztat stylizacji i wizażu, warsztat doradztwa zawodowego, kurs komputerowy, kurs 
zawodowy „ABC projektowania terenów zielonych”. 

   Narzędziem realizacji projektu jest kontrakt socjalny, który obejmuje wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia. 
 

 

Młodzieżowo Uczniowski Klub Sportowy Wilki Opatów zaprasza na 
 

II Memoriał im. Mateusza i Bartosza Mikołajczyków oraz Bartłomieja Hillenberga w Piłce Nożnej Chłopców 
rocznika 2002 i młodsi który odbędzie się dnia 3 maja 2013 o godzinie 14.00 na boisku sportowym w Opatowie. W przerwie między 
rozgrywkami gry i zabawy dla dzieci i rodziców. 

Wszystkich serdecznie zapraszamy !!! 
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PROFILAKTYKA RAKA JELITA GRUBEGO ORAZ GRUCZOŁU KROKOWEGO  

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Profilaktyki  
i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, na podstawie 
porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Wielkopolskiego, dnia 09 maja 2013 o godz. 12:00 
w Sali OSP przy ul. Akacjowej 21 przeprowadzi spotkanie 
edukacyjne (pogadankę) dla mieszkańców gminy, podczas której 
zainteresowanym uczestnikom, którzy ukończyli 50 lat rozdane 
zostaną specjalne probówki do przygotowania materiału do 
badań na obecność krwi utajonej w kale (profilaktyka raka jelita 
grubego). 

Dnia 15 maja 2013 pobierana będzie krew na oznaczenie 
poziomu PSA, w ramach profilaktyki nowotworów gruczołu 
krokowego (prostaty). W badaniu mogą wziąć udział mężczyźni 

od 50 roku życia. Miejsce pobierania krwi: Sala Konferencyjna  
w Sali Sportowej przy szkole podstawowej ul. Szkolna 2 od godz. 
9:00 do 13:00. Krew można pobierać po zjedzeniu posiłku! 
Laborantka pobierająca krew na PSA będzie również odbierała 
probówki z kałem. 

Na wszystkie badania proszę zabrać dowód osobisty!! 
Zapisy na badania przyjmuje: Kosińska Paulina młodszy ref. 

ds. organizacyjno–kancelaryjnych Urząd Gminy w Łęce 
Opatowskiej, ul. Akacjowa 4 , pokój 102, tel. 62 78 14 520. 

Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy oraz do 
wskazanego lekarza rodzinnego. Wszystkie badania finansowane 
są z budżetu Województwa Wielkopolskiego. 

 

GMO ORGANIZMY GENETYCZNIE MODYFIKOWANE 

GMO – Na stronie Ministerstwa Środowiska można przeczytać: „Organizm genetycznie zmodyfikowany to organizm inny niż 
organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych” wskutek 
krzyżowania lub naturalnej rekombinacji. 

 Modyfikacje genetyczne rozprzestrzeniają się na inne rośliny poprzez zapylanie krzyżowe. 
 Nasiona GMO przenoszone przez wiatr, czy zgubione w transporcie, zanieczyszczają uprawy tradycyjne 
 Zanieczyszczenie zbiorów ziaren GM powoduje problemy ze zbytem i utratę wiarygodności producentów tradycyjnej i ekologicznej 

żywności. 
 Niektóre badania wykazały niepokojące zmiany u zwierząt karmionych paszą zawierającą GMO. Obserwowane zmiany dotyczą 

układu odpornościowego, komórek wątroby i trzustki, nerek, śluzówki przewodu pokarmowego. 
 Badania na zlecenie rządu Austrii wykazały obniżenie płodności w trzecim i czwartym pokoleniu myszy karmionych kukurydzą GM. 
 Uprawy GMO są jedną z przyczyn ginięcia rodzin pszczelich. 

 

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Uchwalona przez parlament nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmienia dotychczasową „politykę 
śmieciową” w naszym kraju, przenosząc odpowiedzialność w tym przedmiocie na jednostki samorządu terytorialnego. Dla naszej Gminy 
nie jest to rzecz zupełnie nowa, gdyż przez ostatnie lata na terenie naszej Gminy obowiązek ten był już realizowany. 

Celem niniejszej informacji jest przybliżenie mieszkańcom zasad jakie będą nas wszystkich obowiązywały od 1 lipca 2013 roku  
w świetle nowych przepisów, tak abyśmy mogli razem wejść w nowy system, który zapewni właściwą realizację nałożonych na gminę 
obowiązków. 

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i/lub 
worki 

Wszyscy mieszkańcy, którzy posiadają podpisaną umowę na 
odbiór odpadów komunalnych z Gminą Łęka Opatowska muszą 
wziąć pod uwagę fakt, iż w miesiącu czerwcu zgodnie  
z dotychczasowym harmonogramem nastąpi ostatni na starych 
zasadach odbiór odpadów z ich posesji. Mieszkańcy posiadający 
umowy z innymi podmiotami świadczącymi usługi w zakresie 
odbioru odpadów komunalnych winni wypowiedzieć umowy  
w odpowiednim terminie aby nie musieli ponosić podwójnej 
opłaty. 

Po złożeniu prawidłowo wypełnianej deklaracji właściciel 
nieruchomości ma czas na wyposażenie się w odpowiednie 
pojemniki i/lub worki, które umożliwią mu postępowanie z odpadami zgodnie z tym co oświadczył w części D i E deklaracji,  
a mianowicie:   

 Nie zadeklarowano segregacji odpadów komunalnych wobec tego odpady są przekazywane jako zmieszane i wyłącznie  
w pojemnikach. 

 Zadeklarowano segregację odpadów komunalnych wobec tego odpady podlegają podziałowi na następujące frakcje:  
 „mokre” należy wrzucać: resztki żywności, resztki po kawie, herbacie (fusy), skorupki po jajkach i orzechach, zużyte 

ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, mokry zabrudzony papier, pampersy, odpady kuchenne, resztki i obierki 
z owoców i warzyw, popiół z pieców i kominków, środki higieniczne, kurz z odkurzaczy oraz inne odpady 
biodegradowalne. Ten typ odpadów gromadzimy wyłącznie w pojemnikach 

 „suche” należy wrzucać wszelkie opakowania z papieru i tektury, opakowania, pudełka i butelki plastikowe, 
reklamówki, folie, puszki aluminiowe i z metali żelaznych, pojemniki po produktach mlecznych, gazety, tekstylia, 
opakowania drewniane, odpady wielomateriałowe (kartoniki po mleku, sokach). Ten typ odpadów możemy 
gromadzić w pojemnikach lub workach na odpady. 
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 „szkło” należy wrzucać szkoło białe i kolorowe: wszelkie szklane opakowania po żywności butelki i słoiki bez 
nakrętek, butelki po napojach, przepłukane szklane opakowania po kosmetykach. Ten typ odpadów możemy 
gromadzić w pojemnikach lub workach na odpady. 

 Jeśli mieszkaniec nieruchomości zdecyduje się, aby każdą z frakcji gromadzić w pojemnikach, musi oznaczyć je odpowiednimi 
kolorami: „mokre” – kolor czarny, „suche” – kolor żółty, „szkło” – kolor zielony,  

Oznaczenie polega na zastosowaniu wskazanego koloru dla: całego pojemnika, pokrywy lub naklejki formatu A-4 w części frontowej 
pojemnika. 

 Jeśli mieszkaniec nieruchomości podejmie decyzję o gromadzeniu frakcji „sucha” i „szkło” w workach musi wziąć pod uwagę 
następujące zasady: „suche”- przezroczysty żółty worek foliowy z nadrukiem „Odpady suche” o pojemności 120 litrów 
„szkło” - przezroczysty zielony worek foliowy z nadrukiem „Odpady szkło” o pojemności 120 litrów. 
 

Pojemność pojemników i worków uzależniona będzie od ilości osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym i wynosiła będzie: 
 1 - 4 osób w gospodarstwie – 110l lub 120l pojemnik „mokre”, 120l worek „suche”, 120l worek „szkło”  
 powyżej 4 osób w gospodarstwie – 120l lub 240 pojemniki, 120l worek „suche”, 120l worek „szkło” 

 
Z dniem 1 lipca 2013r. Gmina przekaże przedsiębiorcy odbiór odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości po 

przeprowadzonym w terminie wcześniejszym przetargu. W ramach opłaty, którą zadeklarujemy w deklaracji będziemy mieli możliwość 
pozbywania się odpadów z następującą częstotliwością: 
1. Właściciele nieruchomości, którzy nie zadeklarują segregacji, pozbywać się będą odpadów jako niesegregowanych (zmieszanych)  

z terenu swojej nieruchomości co dwa tygodnie (od kwietnia do końca września) i raz w miesiącu (od października do końca 
marca), wyłącznie w pojemnikach z tworzywa sztucznego o pojemności zapewniającej zebranie wszystkich odpadów (min. 110l), 

2. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują segregację pozbywać się będą segregowanych odpadów komunalnych w 
następujący sposób : 
 odpady „mokre” -  co dwa tygodnie (od kwietnia do końca września) raz w miesiącu (od października do końca marca), 
 odpady „suche”- raz w miesiącu, 
 odpady „szkło” - raz w kwartale, 
 odpady wielkogabarytowe zbierane będą poprzez wystawkę przed posesję. Częstotliwość wywozu: dwa razy w roku 

(kwiecień, wrzesień) 
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany będzie w wyznaczonych miejscach na terenie miejscowości sołeckich. 

Częstotliwość wywozu: dwa razy w roku (kwiecień, wrzesień). Można będzie go również dostarczyć do PSZOKu (Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) znajdującego w Oczyszczalni ścieków w Opatowie w każdą sobotę.   

 zużyte folie po kiszonkach, sianokiszonkach, folie uprawowe, opakowaniowe oraz nawozach sztucznych, bezpośrednio  
w nieruchomości mieszkańca. Częstotliwość dwa razy w roku. 

 Opłata za odpady wynikające z deklaracji uiszcza się raz w kwartale, do 15 dnia ostatniego miesiąca danego kwartału 
(pierwsza opłata do 15 września 2013r.). W uchwale dotyczącej terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty dopuszczono 
możliwość wpłat w okresach miesięcznych. Opłatę wyliczoną w deklaracji wpłacamy na rachunek bankowy Gminy Łęka 
Opatowska gotówką lub przelewem.  
 

Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów podany zostanie po przeprowadzeniu przetargu. 
 

OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO MIESZKAŃCA JEST DOKONYWANIE WPŁAT OPŁATY OKREŚLONEJ  

W DEKLARACJI. GMINA NIE MA OBOWIĄZKU PRZYPOMINANIA O TERMINIE DOKONANIA OPŁATY. 

W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących wspólnie gospodarstwo domowe właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć 
korektę deklaracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. Korektę składamy jako nową deklarację nanosząc odpowiednie oznaczenia. 

 

Liczba osób 

Opłata miesięczna w złotych 

Segregacja i 
kompostowanie 

Segregacja  
Zmieszane nie 
segregowane 

1 7,00 9,00 14,00 

2 14,00 18,00 28,00 

3 21,00 27,00 42,00 

4 28,00 36,00 56,00 

5 35,00 45,00 70,00 

6 42,00 54,00 84,00 

7 42,00 nie więcej 54,00 nie więcej 98,00 

8 42,00 nie więcej 54,00 nie więcej 112,00 

9 42,00 nie więcej 54,00 nie więcej 126,00 

10 42,00 nie więcej 54,00 nie więcej 140,00 
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