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Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia 

wypełnionych ciepłem kochających serc, bliskością, pokojem i radością. 

Świąt wypełnionych zapachem domowych wypieków, nutą wspólnie śpiewanej kolędy...  

Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta niosą wszystkim blask Betlejemskiej Gwiazdy!  

A Nowy Rok 2021 niech przywróci spokój i radość dnia codziennego.  

Niech przyniesie wszelką pomyślność i pozwoli na spełnienie najskrytszych marzeń. 

 

          Wójt Gminy Łęka Opatowska                     Przewodniczący Rady Gminy 
                                     Adam Kopis                                   Michał Jerczyński 
                                                            z Pracownikami                          z Radnymi 
 

 

GMINA POZYSKAŁA PONAD 3 MILIONY DOTACJI 

8 grudnia  Prezes Rady Ministrów przyznał Gminie Łęka Opatowska dofinansowanie w wysokości 3 135 070 
zł na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, 
zasilaniem energetycznym w miejscowości Szalonka. Sieć będzie obejmowała przyłączenie niespełna 50 
indywidualnych gospodarstw domowych zamieszkałych przez ok. 200 osób.  Długość planowanej sieci po 
zrealizowaniu całości etapu wyniesie 2809 mb w tym 882 mb kanalizacji ciśnieniowej i 1927 mb kanalizacji 
grawitacyjnej. Planowana inwestycja jest pierwszym z sześciu etapów budowy zbiorczej sieci kanalizacyjnej 
obejmującej miejscowości Klasak,  Granice, Siemianice oraz ul. Bolesławiecką w Opatowie. Koszt realizacji I etapu 
skosztorysowany jest na 4 180 094 zł. Gmina Łęka Opatowska wnioskowała o dofinansowanie w wysokości 75% 
kosztów ogólnych czyli 3 135 070 zł. i otrzymała pełną wnioskowaną kwotę. Uzyskana kwota dofinansowania jest 

najwyższą spośród przyznanych gminom w powiecie kępińskim. Warto podkreślić, iż Gmina pozyskała już środki  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 042 138 zł, które zostaną przeznaczone na realizację 
inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Piaski od ul. Brukowej w Łęce Opatowskiej  - etap I”.  
Łączna wartość obu dofinansowań opiewa na kwotę  4 177 208 złotych. 

MIKOŁAJ PAMIĘTAŁ O PRZEDSZKOLAKACH 

Początek grudnia nieodzownie kojarzy nam się  
z mikołajkami.  Tradycją w naszej gminie są odwiedziny Mikołaja  
u przedszkolaków. Niestety, w związku z trwającą pandemią  
i ryzykiem zakażeń, w przedszkolach ograniczamy do minimum 
kontakt z osobami z zewnątrz. Dlatego wizyta Świętego Mikołaja, tak 
ważna dla wszystkich dzieci, w tym roku była nieco inna. Mimo 
wprowadzonych ograniczeń,  Gość z Dalekiej Północy nie zapomniał     

o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy. Spotkał się z nimi 
online. Dzieci bardzo przejęte były filmem, w którym Święty 
przemawiał specjalnie do nich, mówił, że je zna, obserwuje, dał też 
kilka cennych rad. Mikołaj nie zapomniał też o prezentach dla 
wszystkich dzieci, dlatego wysłał swojego Pomocnika, aby każdemu wręczył drobny upominek.  
Mimo, iż Mikołaj musiał w tym roku w inny sposób spotkać się z przedszkolakami, to i tak jego wirtualne odwiedziny  
i drobne upominki przyniosły dzieciom dużo radości i uśmiechu. Mamy nadzieję, że za rok Mikołaj będzie mógł się 
zjawić osobiście, przytulić każdego z osobna i wspólnie z dziećmi spędzić ten magiczny czas. 
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CENTRUM OPIEKUŃCZO – MIESZKALNE 
 

W dniu 30 września 2020 r. w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wójt Gminy Adam 
Kopis  wraz z Wojewodą Wielkopolskim Łukaszem Mikołajczykiem podpisali umowę na finansowanie budowy Centrum 
Opiekuńczo – Mieszkalnego  w Opatowie. Centra opiekuńczo-mieszkalne to placówki, w których dorosłe osoby 
niepełnoprawne będą mogły zamieszkać lub przebywać w ciągu dnia. Dodatkowo, osoby niepełnoprawne otrzymają  
w tych miejscach  wsparcie w zakresie potrzeb zdrowotnych, opiekuńczych, 
pielęgnacyjnych, rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji społecznych. 
Wsparciem zostanie objętych 21 osób niepełnosprawnych, w tym 15 
korzystających z usług pobytu dziennego i 6 korzystających z usług wsparcia 
całodobowego. Gmina poprzez udział w Programie „Centra opiekuńczo-
mieszkalne”, planuje utworzyć w Opatowie nowy obiekt parterowy  
o powierzchni całkowitej 557,68 m2. Inwestycja będzie finansowana w całości 
ze środków Funduszu Solidarnościowego. Jej wartość to ponad 2,5 mln zł. 
Dodatkowo przez 5 lat projekt gwarantuje utrzymanie i funkcjonowanie 
kadry, która pracować będzie w tym ośrodku. Będzie to pierwsza taka 
placówka w naszym regionie.  

SAMOCHÓD NA MIARĘ NASZYCH POTRZEB  
 

W dniu 5 października 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Kępnie podpisana została umowa na 
dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. W imieniu Powiatu Kępińskiego umowę 

podpisali starosta - Robert Kieruzal, wicestarosta – Alicja Śniegocka oraz skarbnik - Marcin Trojak, Gminę Łęka 
Opatowska reprezentował wójt - Adam Kopis oraz skarbnik - Alina Brząkała. Projekt pn. „Samochód na miarę naszych 
potrzeb” zrealizowany zostanie w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” obszar D, 
prowadzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatu 
Kępińskiego. W ramach programu Gmina Łęka Opatowska zakupi 9 osobowy samochód przystosowany do przewozu 
osób niepełnosprawnych w tym 2 osób na wózku inwalidzkim. Samochód służyć będzie niepełnosprawnym uczniom  
z terenu Gminy Łęka Opatowska dojeżdżającym na zajęcia do Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. Kwota 
dofinansowania ze środków PFRON to 80 800 złotych ale nie więcej niż 60% kosztów zakupu pojazdu. Pozostała część 
kosztów zakupu pokryta zostanie z budżetu gminy. 

PRACE REMONTOWE W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OPATOWIE 
 
16 października br. zakończyły się prace remontowe w oczyszczalni ścieków w Opatowie, zrealizowane zgodnie  

z podpisaną umową w dniu 08 lipca 2020r. pomiędzy Wójtem Gminy Łęka Opatowska Adamem Kopisem przy 
kontrasygnacie Skarbnika Gminy Aliny Brząkały, a firmą SUMAX sp. z o.o. z Krakowa. Zakres wykonywanych prac 
obejmował  montaż dyfuzorów napowietrzających we wszystkich komorach napowietrzenia oraz  tlenowej stabilizacji 
osadu. Zamontowane zostało również urządzenie do pomiaru tlenu rozpuszczonego  w ściekach, a także  instalacja do 
biernej ochrony katodowej stalowych zbiorników oczyszczalni ścieków. Wymieniony został także dotykowy panel 
operatorski w pomieszczeniu dyspozytorni. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 128.658,00 zł.  Środki finansowe 
przeznaczone na wykonanie w/w zadania pochodzą ze środków budżetu Gminy. Modernizacja oczyszczalni ścieków  
w Opatowie to początek zaplanowanych działań inwestycyjnych, mających na celu rozbudowę i modernizację 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęka Opatowska w związku z potrzebą rozbudowy kanalizacji sanitarnej  
w kolejnych miejscowościach. 

WIZYTA MARSZAŁKA  
 

28 października br. Krzysztof Grabowski Marszałek Województwa Wielkopolskiego odwiedził Gminę Łęka 
Opatowska. Wizyta związana była z trwającymi inwestycjami współfinansowanymi przez Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego. Marszałek swój pobyt  rozpoczął od  wizytowania przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa z przebudową 
budynku OSP w Trzebieniu”. Gmina na ten cel pozyskała  dofinansowanie w kwocie 500 000,00 zł ze środków Unii 
Europejskiej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.  W Trzebieniu Marszałek zapoznał się 
również z trwającymi pracami przy realizacji zadania  pn.  „Remont wraz z rozbudową kompleksu rekreacyjno-
sportowego w Trzebieniu”, dofinansowanego w ramach „Wielkopolskiej Odnowy Wsi” w kwocie 30 000,00 zł. Krzysztof 
Grabowski wizytował także realizowaną inwestycję drogową w Piaskach. Gmina na przebudowę dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych w 2020 roku pozyskała środki z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w łącznej wysokości 
100 000,00 zł. W ramach pozyskanych środków oraz pochodzących z budżetu gminy aktualnie przebudowywana jest  
droga w Piaskach oraz ul. Reja i ul. Słowackiego w Opatowie. Marszałek spotkał się także z panią Elżbietą Skotnik - 
 Sołtysem  wsi Siemianice. Podczas spotkania przekazał pozytywną informację o przyznanej nagrodzie za aktywność 
mieszkańców sołectwa w ramach konkursu ,,Aktywna Wieś Wielkopolska”. Sołectwo otrzymało wsparcie w wysokości 
3 000,00 zł. Cieszę się bardzo z dobrej współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Dzięki wsparciu 

możemy realizować wiele inwestycji, które służą mieszkańcom Gminy Łęka Opatowska – powiedział wójt Adam Kopis. 
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102 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 
 

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

                                                                        Józef Piłsudski 
 
11 listopada to wyjątkowy dzień dla każdego Polaka, czas zadumy 
i pamięci o wszystkich, którzy walczyli o niepodległość i wolność 
naszego kraju. Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości 
ze względu na panującą pandemię koronawirusa  i związane z nią 
wymogi zachowania dystansu społecznego miały skromniejszy 
charakter niż do tej pory. Uroczystości rozpoczęły się  od złożenia 
kwiatów i zapalenia zniczy w miejscach pamięci, oddając hołd poległym 
w walce o Polskę. W ten symboliczny sposób delegacja władz 
samorządowych upamiętniła 102 rocznicę odzyskania niepodległości 

przez Naszą Ojczyznę. Następnie w Kościele Parafialnym w Siemianicach została odprawiona uroczysta msza  
św. w intencji Ojczyzny. 

REMONT SZATNI W ŁĘCE OPATOWSKIEJ 
 

Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na realizację 
inwestycji  pn.   „Remont szatni przy boisku sportowym w Łęce 

Opatowskiej – szatnia na medal”.  Wykonawcą powyższego zadania jest 
„MAG-DOM” Firma Ogólnobudowlana Sławomir Magnucki  
z Siemianic, z którym 05.11.2020r. została zawarta stosowna umowa. 
W ramach zadania zostanie wymienione pokrycie dachowe, zamontowana 
nowa stolarka okienna i drzwiowa, zostaną wykonane izolacje, posadzki, 
sufity podwieszane, prace tynkarskie, gładzie, roboty malarskie  
i okładzinowe. Ponadto,  zostanie wymieniona instalacja wodno- 
kanalizacyjna z montażem przyborów sanitarnych, wykonana instalacja 
wentylacji, a także instalacje elektryczne. Zgodnie z podpisaną umową 
wszystkie prace zostaną zakończone do 18 grudnia 2020 r., a ich wartość 
wyniesie 283 776,34 złotych brutto. 
 
 

KANALIZACJA SANITARNA I SIEĆ WODOCIĄGOWA  
  

W dniu 12.11.2020 r. dokonano komisyjnego odbioru zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacji sanitarnej na ul. Brzozowej w Opatowie". Inwestycja została zrealizowana przez firmę Zakład Usług 
Sprzętowo – Transportowych s.c. Andrzej Bator, Mateusz Bator z Wielunia  za kwotę 422 403,56 zł.  W ramach 
zadania wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości  około 310 m wraz z przyłączami 
kanalizacyjnymi, sieć wodociągową o długości około 353 m, zamontowano 3 hydranty przeciwpożarowe nadziemne 
żeliwne, a także wykonano nakładkę  asfaltową o gr. 4 cm na całej szerokości jezdni i utwardzono pobocza. 

 
 

ZAKOŃCZONE INWESTYCJE DROGOWE 
 

Dobiegły końca kolejne inwestycje drogowe realizowane 

na terenie Gminy Łęka Opatowska tj. przebudowa drogi 

gminnej w Piaskach oraz przebudowa dróg gminnych ul. Reja 
i ul. Słowackiego w Opatowie wraz z wykonaniem kanalizacji 
deszczowej.  
 
Inwestycja w Piaskach obejmowała wykonanie odcinka drogi  
o długości około 456 mb i szerokości 4 m wraz z utwardzeniem 
poboczy o szerokości 0,75m, utwardzeniem zjazdów oraz 
pogłębieniem istniejących rowów chłonnych. Zadanie to 
zrealizowało Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe S.A. 
z Kępna za kwotę 290 114,98  zł brutto. 
 
Z kolei w zakres robót na ul. Reja i ul. Słowackiego w Opatowie  
wchodziła przebudowa drogi o długości 146,4m i szerokości 4,5 

m, utwardzenie zjazdów oraz wykonanie kanalizacji deszczowej. Prace te wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo- 
Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.  z Lublińca za kwotę 238 443,09 zł brutto. Podobnie jak w ubiegłych latach Gmina Łęka 
Opatowska  na prace związane z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych otrzymała dofinansowanie z 
budżetu Województwa Wielkopolskiego. 
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JUBILEUSZE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO 
 
Dnia 08 grudnia 2020 Wójt Gminy Łęka Opatowska – Adam Kopis wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu 

Cywilnego – Moniką Sarnowską – Stempniewską odwiedzili pary małżeńskie z terenu gminy Łęka Opatowska 
świętujące jubileusz złotych i diamentowych godów małżeńskich. Złote gody tj. 50 rocznicę ślubu obchodziło 6 par  
a diamentowe gody tj. 60 rocznicę ślubu - 1 para małżeńska. Wójt Gminy życzył Jubilatom wszystkiego co najlepsze, 
aby jedynymi łzami jakie pojawią się w ich oczach były łzy szczęścia oraz doczekania wspólnie kolejnych pięknych 
jubileuszy. Pary obchodzące 50 rocznicę pożycia małżeńskiego zostały odznaczone medalami za długoletnie pożycie 
małżeńskie nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie pary otrzymały listy gratulacyjne, kwiaty 
oraz upominki. 

 

Złote Gody świętowali Państwo:    

 Barbara i Antoni Ostrowscy z Rakowa,    

 Stefania i Jerzy Grzesiakowie z Marianki Siemieńskiej,    

 Katarzyna i Henryk Pietrzykowscy z Siemianic, 

 Henryka i Ignacy Mońka z Łęki Opatowskiej, 

 Maria i Jan Michalakowie z Opatowa, 

 Jadwiga i Henryk Lenartowie z Trzebienia. 
 

Diamentowe Gody świętowali Państwo:  
 

 Stefania i Edmund Sieczka z Szalonki. 

 
Wszystkim dostojnym Jubilatom życzymy jak najlepszego zdrowia, pogody ducha oraz świętowania jeszcze wielu 
kolejnych rocznic w małżeństwie. 

 

NOWE OBLICZE BUDYNKU OSP W TRZEBIENIU 
 
Zakończyła się realizacja inwestycji pn  „Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Trzebieniu”. W ramach zadania 
wykonano szereg robót budowlanych, w tym: prace rozbiórkowe, ziemne, fundamentowe, izolacyjne, murowe, 
konstrukcja  i pokrycie dachowe, roboty elewacyjne, sufity, posadzki, 
montaż stolarki okiennej i drzwiowej, prace tynkarskie, malarskie, 
elewacje, zagospodarowanie terenu, montaż zbiornika 
bezodpływowego, instalacje sanitarne i elektryczne. W efekcie w/w 
prac sala w Trzebieniu zyskała zupełnie nowe oblicze - istniejący 
budynek został rozbudowany o remizę, dotychczasową część garażową 
przebudowano na kuchnię cateringową, natomiast w miejscu 
pomieszczeń magazynowych powstały toalety. Wykonawca - „MAG-
DOM” Firma Ogólnobudowlana Sławomir Magnucki z Siemianic 
wykonał wszystkie prace za kwotę 977 655,11 zł. Przy czym warto 
podkreślić, że inwestycja została zrealizowana przy znacznym wsparciu 
środków zewnętrznych. Na realizację powyższego zadania Gmina Łęka 
Opatowska otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 000,00 zł. ze 
środków Unii Europejskiej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”  
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 
 

BUDOWA REMIZY I SALI OSP 
 

Rozstrzygnięty został przetarg na realizację zadania  
pn „Budowa budynku remizy  OSP wraz ze świetlicą wiejską  
w Opatowie”. Spośród 7 ofert, najkorzystniejszą przedstawiło Kępińskie 
Przedsiębiorstwo Budownictwa, Handlu i Usług „PBK” S.A. z Kępna.  
W związku z czym, 04.12.2020r. została zawarta stosowna umowa na 
realizację niniejszego zadania.  

Inwestycja obejmuje w szczególności  rozbiórkę istniejącego 
budynku wraz ze zbędną infrastrukturą, budowę nowej remizy wraz ze 
świetlicą wiejską o łącznej powierzchni użytkowej ok. 847 m2, wykonanie 
instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz zagospodarowanie terenu. 
Zgodnie z podpisaną umową  do dnia 17 grudnia 2021r., zostanie 
wybudowany nowy obiekt  za kwotę 4 046 823,00 zł  
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