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    ZZ  ookkaazzjjii  nnaaddcchhooddzząąccyycchh  śśwwiiąątt  BBoożżeeggoo  NNaarrooddzzeenniiaa,,    
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    KKoolleejjnnyy  zzaaśś  NNoowwyy  RRookk  nniieecchh  bbęęddzziiee  cczzaasseemm  ppookkoojjuu  oorraazz  
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ODLOT 

Grupa teatralna Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów z Łęki 

Opatowskiej z uczniami Gimnazjum im. Kard. S. Wyszyńskiego  

w Opatowie przygotowała przedstawienie sztuki „Odlot” 

napisanej przez Inkę Dowlasz. Reżyserowania podjął się 

Kazimierz Piszczałka. Próby odbywały się w każdy poniedziałek 

w okresie od maja do czerwca i od października do listopada br. 

Uczniami w czasie dojazdu zajmowała się nauczycielka Katarzyna 

Ignasiak. Dzięki inicjatywie Zofii 

Kucharskiej znaleziono 

sponsorów, którzy podarowali 

kanapę, stół z krzesłami i zlew 

do kuchni. Urząd Gminy z Łęki 

Opatowskiej zasponsorował 

zakup materiału na kotary i 

zasłony. Członkowie Koła 

Teatralnego zakupili,  pocięli, 

uszyli i zamontowali 

odpowiednie materiały na 

scenie. Pod kierunkiem Łucji 

Błażejewskiej (której 

powierzono dekorację) 

członkowie grupy teatralnej(A. i 

E. Podejmowie, E. Golus, Z. Kucharska, J. Wieloch, J. Kłodnicka,  

J. i K. Piszczałka) i woźny gimnazjum zamontowali dekoracje na 

scenie. Nauczycielka Gimnazjum Martyna Pacyna z uczniami 

założyli oświetlenie którym manewrowali w czasie 

przedstawienia oraz w przerwach miedzy aktami grali na 

instrumentach. Próba generalna z nagrywaniem na wideo odbyła 

się 21.XI.13. W piątek 22.XI spektakl obejrzeli wszyscy uczniowie 

i nauczyciele z gimnazjum z Opatowa. W sobotę 23 XI 

zorganizowano występ dla mieszkańców gminy Perzów  

i Trzcinica (z przedstawicielami stowarzyszenia Tilia  

z Wodzicznej). Byli również zaproszeni goście delegacja zarządu 

rejonu KERiI z Kępna z przewodniczącą M. Janowską, 

przedstawiciel Domu Kultury z Kępna p. Sumisławska i  redaktor 

gazety „Tygodnik Powiatowy” Maria Łabuda. W niedzielę 24.11 

wystawiono ponownie sztukę dla Koła Emerytów i mieszkańców 

Gminy Łęka Opatowska. Na 

wszystkich spektaklach była 

pełna widownia. Cały spektakl 

za każdym razem nagradzano 

gromkimi brawami. Treść 

sztuki to życie rodziny  

i typowe problemy okresu 

dorastania młodych ludzi 

często zagubionych, 

nawiązujących kontakty  

z nieodpowiednimi  

i podejrzanymi osobami, które 

mogą przerodzić się  

w dramat. Widzowie 

wypowiadali się bardzo 

pozytywnie o grze aktorów, reżyserii, dekoracji i współpracy 

dojrzałych ludzi z młodzieżą oraz o poruszanych aktualnych 

problemach. Obsada sztuki babcia - Jadwiga Piszczałka, Ojciec 

Leon - Edmund Golus, matka - Izabella Gibek, ojciec -  Maciej 

Gawlik, córka Magda - Maria Jeziorna, Gary - Dominik Skiba, 

lustro (strach) - Maria Kaczmarzyk, muzyk (trąbka) - Jan 

Wieloch. 
Ł. Błażejewska 

 

STYPENDIA ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 

   Wójt Gminy Łęka Opatowska przyznał stypendia za osiągnięcia naukowe, przedmiotowe, artystyczne, sportowe oraz za osiągnięcie 

wysokiego wyniku na sprawdzianie kompetencji  uczniów  po zakończeniu szkoły podstawowej i po zakończeniu gimnazjum  dla 

uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Łęka Opatowska za rok szkolny  2012/2013. Łącznie przyznano 93 stypendia: 

 28 stypendiów za wysokie wyniki w nauce 

 32 stypendia za osiągnięcia sportowe 

 9 stypendiów za osiągnięcia artystyczne 

 16 stypendiów za osiągnięcia przedmiotowe 

 3 stypendia za osiągnięcie wysokiego wyniku egzaminu gimnazjalnego 

 

   Uczniowie wybitnie uzdolnieni, którzy otrzymali po 3 stypendia i więcej to:   Weronika Macioszczyk, Mikołaj Macioszczyk, Maria 

Jeziorna,  Jan Jeziorny, Paweł Skotnik, Bartosz Gibek i Marta Nasiadek. Zostali oni dodatkowo nagrodzeni upominkami. 

 

 

SPOTKANIE Z PREZESEM  OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO  ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO 

  W dniu  12 listopada  2013r. w Sali Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej odbyło się spotkanie z Prezesem Okręgu Wielkopolskiego 

Związku Nauczycielstwa Polskiego Panią  Joanną Wąsala. Celem spotkania było przybliżenie  zainteresowanym nauczycielom z terenu 

Gminy Łęka Opatowska informacji na temat uprawnień emerytalnych, świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli, jak również 

przybliżone zostały sprawy bieżące dotyczące  zmian w ustawie Karta Nauczyciela  oraz ustawie o systemie oświaty.  

 

str. 2  www.leka-opatowska.pl  

 

BIULETYN GMINY ŁĘKA OPATOWSKA NR 46/2013 
 
 



XXV KONKURS RECYTATORSKI IM. MARII Z FREDRÓW SZEMBEKOWEJ  

   Dnia 21 i 22 listopada 2013 r. w Łęce Opatowskiej odbył się 
XXV jubileuszowy Konkurs Recytatorski im. Marii z Fredrów 
Szembekowej. Konkurs podzielony został na dwie kategorie: 
szkoły podstawowe i gimnazja. Po raz drugi odbył się w nowej 
scenerii – w wyremontowanym budynku Rządówki w Łęce 
Opatowskiej. W bieżącym roku przypadło 25 lecie konkursu  
w związku z tym organizatorzy przygotowali wspominkową 
wystawę na której można było 
zobaczyć zdjęcia z lat 
wcześniejszych. W tej edycji 
konkursu zgodnie z regulaminem 
uczestnicy obowiązkowo 
prezentowali jeden wybrany utwór 
o tematyce patriotycznej i drugi 
dowolnie wybrany wiersz 
polskiego poety. Konkurs od wielu 
lat cieszy się dużą popularnością, 
w obecnej edycji udział wzięło 13 
przedstawicieli szkół 
podstawowych, i 18 uczestników 
reprezentujących gimnazja.  
Umiejętności recytatorskie 
uczestników konkursu oceniało 
jury powołane przez organizatora 
konkursu tj. Urząd Gminy Łęka 
Opatowska . Skład jury przedstawiał się następująco: w szkołach 
podstawowych - Jadwiga Kłodnicka, Małgorzata Piotrowska  
i Wiesław Walas i w szkołach gimnazjalnych Bożena Henczyca, 
Małgorzata Kwiatkowska i Wiesław Walas. 
   Wyniki konkursu: Szkoły podstawowe: I miejsce – Zuzanna 
Bonczol (Szkoła Podstawowa w Laskach) II miejsce – Michalina 

Jeziorna (Szkoła Podstawowa w Opatowie) III miejsce – Zofia 
Karolak (Szkoła Podstawowa nr 1 w Kępnie) Wyróżnienia: 
Klaudia Pregiel (SP w Siemianicach) i Julia Ostrowska (SP w Łęce 
Opatowskiej) Gimnazja: I miejsce – Jagoda Baranowska 
(Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowych) II 
miejsce – Dominika Gola (Gimnazjum im. Jana Pawła II  
w Mroczeniu) III miejsce – Mateusz Kłobuch (Gimnazjum im. Ks. 

Zdzisława Peszkowskiego  
w Krążkowych) Wyróżnienia: 
Bernadetta Zajączkowska 
(Gimnazjum im. Karola Wojtyły w 
Rychtalu), Sebastian Maraszek 
(Gimnazjum im. Henryka 
Sienkiewicza w Perzowie), Maria 
Jeziorna (Gimnazjum nr 1 im. 
Polskich Olimpijczyków  
w Kępnie), Weronika 
Mazurkiewicz (Gimnazjum Nr  
2 im. K. K. Baczyńskiego  
w Kępnie), Agata Chwołka 
(Gimnazjum im. Polskich 
Noblistów w Bralinie), Krystian 
Kossarzecki (Gimnazjum Nr 2 Im. 
K. K. Baczyńskiego w Kępnie). 
   Poziom tegorocznego konkursu 

był bardzo wysoki i wyrównany. Wszystkie osoby wyróżnione  
i nagrodzone otrzymały nagrody książkowe. Wręczenia nagród 
dokonał Wójt Gminy Witold Jankowski oraz Sekretarz Gminy 
Małgorzata Gąszczak. Organizatorzy serdecznie dziękują 
wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za zainteresowanie 
konkursem i liczne przybycie. 

 

PARTIA SZACHÓW  

   Dnia 31 października 2013r. w Siemianicach zakończyła się realizacja projektu pn. „Partia 
Szachów” dofinansowanego z programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego pn.: Wielkopolska Odnowa Wsi. Przedmiotem projektu było 
zagospodarowanie centrum miejscowości w sąsiedztwie boiska, strażnicy OSP, placu zabaw, 
biblioteki, świetlicy wiejskiej i Domu Parafialnego. Obok Strażnicy ułożona została 
szachownica o wymiarach 8m x 8m (z opaską), wykonana z dwukolorowej (szaro-granatowej) 
kostki brukowej, na której zostały ustawione 32 pionki szachowe wysokości 1m, wyrzeźbione 
z drewna przez lokalnego rzeźbiarza. Na obrzeżu szachownicy wbudowane zostały 4 stoliki z 
granitowymi blatami, na których można rozgrywać grę w szachy. W ramach projektu 
uzupełniono również istniejący plac zabaw o nowe urządzenia i huśtawki. Całość projektu 
zamknęła się w kwocie 50 945,16zł z czego 30 000,00 to kwota dofinansowania z UMWW. 
Wniosek o dofinansowanie złożony został przez Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej. Pomysł na 
realizację projektu zgłosiło sołectwo Siemianice, które w znacznym stopniu przyczyniło się do jego realizacji. 

 

III MIEJSCE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W 
TRZEBIENIU W „ DUATHLONIE” 

   Uczniowie klas I – VI ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieniu zdobyli 
drużynowo  III miejsce w XIX Mistrzostwach Wielkopolski w „ Duathlonie ”, tj. bieg, jazda 
rowerem, bieg. Zawody zostały rozegrane 21 września 2013r. na ulicach Kępna.  Wśród 
dwudziestoosobowej reprezentacji szkoły najlepsze miejsca zdobyli: I miejsce Jakub Uszycki 
kl. II, Eryk Czyż kl. VI , II miejsce, Kamil Derdak kl.VI, III miejsce, Michał Lubojański kl. II, IV 
miejsce, Marta Nawrot kl.VI, V miejsce Dominik Witkowski kl.VI. Opiekun Ewa Poźniak 
dziękuje rodzicom uczniów za przywiezienie dzieci na zawody.   
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

   Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Łęka 
Opatowska rozpoczęły się już dnia 8 listopada kiedy to  
w miejscach pamięci zostały złożone wiązanki i zapalone znicze. 
W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz gminy 
Wójt Gminy Witold Jankowski, Sekretarz Gminy Małgorzata 
Gąszczak, Przewodniczący Rady Gminy Adam Kopis, 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Krystyna Jankowy, dyrektorzy 
szkół, poczty sztandarowe harcerze, oraz kombatant kpt 
Stanisław Jeziorny. Poczty sztandarowe, kombatanci, 
przedstawiciele władz oraz 
delegacje uroczyście złożyli 
kwiaty i zapalili znicze pod 
pomnikami upamiętniającymi 
poległych w I i II wojnie 
światowej w Opatowie i Łęce 
Opatowskiej  
 Dnia 11 listopada o godzinie 
16.00 w kościele parafialnym pw. 
św. Maksymiliana Kolbe 
odprawiona została uroczysta 
msza święta za ojczyznę. We 
wspólnej modlitwie za ojczyznę 
uczestniczyli przedstawiciele 
władz samorządowych, poczty 
sztandarowe: kombatantów, 
szkół i jednostek OSP z terenu 
Gminy oraz mieszkańcy Gminy 
Łęka Opatowska. Po mszy wszyscy zgromadzeni udali się na salę 
sesyjna Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej . Wszystkich 
zgromadzonych w wypełnionej po brzegi Sali przywitała 
Dyrektor Gimnazjum Anna Synowiec, która w skrócie i w ciekawy 

sposób przypomniała wybitne osoby których działania 
przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości. 
   Po krótkiej lekcji historii przyszedł czas na wysłuchanie pieśni 
patriotycznych w wykonaniu uczniów Gimnazjum w Opatowie  
a także uczniów ze Szkół Podstawowych w Siemianicach  
i Opatowie. W repertuarze znalazły się takie utwory jak 
„Wojenko, wojenko”, „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”, „My 
Pierwsza Brygada”, „”Żeby Polska była Polską”. Po występach 
młodzieży zgromadzeni goście wysłuchać mogli pieśni 

patriotycznych w wykonaniu chóru 
„Echo” Koła Emerytów , Rencistów  
i Inwalidów w Łęce Opatowskiej 
pod przewodnictwem Jadwigi 
Kłodnickiej, który wykonał m.in. 
utwory ”Szara Piechota”, „My 
pierwsza Brygada” a całość 
występu zakończyło wykonanie 
„Roty” przez chór i wszystkich 
zgromadzonych na sali gości. Po 
występach głos zabrał kombatant 
kapitan Stanisław Jeziorny i Wójt 
Gminy Witold Jankowski, który 
podziękował wszystkim za 
przygotowanie występów  
i uczestnictwo w obchodach 
Narodowego Święta Niepodległości. 
Przy wyjściu każdy przybyły na 

uroczystość został poczęstowany przez Panie z Koła Emerytów  
i Rencistów rogalami marcińskimi. 

 

  

SPOTKANIE EUCHARYSTYCZNEGO RUCHU MŁODYCH  

   Dnia 21.09.2013 w Opatowie miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Do 
opatowskiej parafii zjechała się młodzież i dzieci Eucharystycznego Ruchu 
Młodych  z całej diecezji kaliskiej wraz z opiekunami. Przybyły grupy z Biskupic, 
Kalisza, Krotoszyna, Ociąża, Ostrzeszowa, Rozdrażewa, Siedlikowa, Skalmierzyc, 
Sycowa ,Wierzbna i Złoczewa. Organizatorem spotkania była nauczyciel 
katecheta ze Szkoły Podstawowej w Opatowie p. Barbara Woźnica i młodzież  
z Eucharystycznego Ruchu Młodych z Opatowa.  
   Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą o godz. 11 w kościele p.w. św. Floriana w 
Opatowie. Po mszy św. odbył się Marsz dla Jezusa na Ustronie z orkiestrą dętą 
oraz popisami mażoretek, gdzie uczestnicy zaproszeni zostali na wspólny posiłek 
jakim była ciepła grochówka, oraz wzięli udział w różnorodnych zabawach  
i rozgrywkach sportowych. Plac dworku Ustronie ozdobiony został słonecznikami. Całe spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej 
atmosferze, wszystkim dopisywał dobry humor i słoneczna pogoda.   
 

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH 

   W październiku br. dokonano przebudowy dwóch dróg w Gminie Łęka Opatowska drogi  
w Opatowie i w Rakowie. Prace polegały na przebudowie dróg z dotychczasowej nawierzchni 
gruntowej na nawierzchnię bitumiczną. Rodzaj przeprowadzonych prac to wykonanie koryta 
drogi, ułożenie podbudowy o grubości 23cm z kamienia łamanego, ułożenie nawierzchni 
bitumicznej o grubości 5 cm wraz z wykonaniem zjazdów na działki i plantowanie poboczy.  
Długość drogi w Opatowie 0,406 km, szerokość 4 m, natomiast długość drogi w Rakowie 
455,5 km, szerokość 4m. Koszt inwestycji wyniósł  408 196,89zł w tym: dotacje  ze środków 
Województwa Wielkopolskiego z zadania jednorocznego pn. budowa (przebudowa) drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych w wysokości  338 250,00zł . Środki własne gminy 69 946,89zł 

BIULETYN GMINY ŁĘKA OPATOWSKA NR 46/2013 
 
 

 

str. 4  www.leka-opatowska.pl  

 



DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE 

Dnia 15 września 2013 roku na boisku sportowym w Piaskach 
odbyły się Dożynki Gminno-Powiatowe. Obchody Święta Plonów 
rozpoczęła o godzinie 13.00 uroczysta Msza Święta polowa którą 
odprawił Ks. Proboszcz Marian Biesiada. Po mszy świętej przez 
wieś ruszył długi i barwny korowód dożynkowy w którym można 
było zobaczyć tradycyjne maszyny wykorzystywane w pracach 
polowych. Korowód przejechał przez całą ustrojoną przez 
mieszkańców na tę okazję miejscowość. Po korowodzie 
dożynkowym odbyła się część oficjalna Święta Plonów. Na 
początku przedstawiciele wszystkich gmin w osobach starostów 
dożynkowych i wójtów złożyli na ręce gospodarzy Wójta Gminy 
Łęka Opatowska Witolda Jankowskiego i Starosty Kępińskiego 
Włodzimierza Mazurkiewicza 
przywiezione ze sobą wieńce i chleby. 
   Po przedstawieniu starostów  
z ościennych Gmin głos zabrali 
gospodarze Starosta Kępiński i Wójt 
Gminy Łęka Opatowska a następnie 
odbył się obrzęd wieńca i chleba 
podczas którego na ręce Starosty  
i Wójta starości dożynkowi którymi  
w tym roku byli Sylwia Skiba oraz 
Marek Skąpski uroczyście złożyli 
wieniec i chleb. Aby tradycji stało się za 
dość po obrzędzie Wójt i Starosta 
symbolicznie podzielili się chlebem  
z mieszkańcami Gminy i Powiatu. 
Podczas obrzędu dożynkowe pieśni 
prezentował chór Echo z Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w Łęce Opatowskiej. W trakcie trwania dożynek głos zabrał także 
Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, posłowie 
Adam Rogacki i Piotr Walkowski oraz senator Andżelika 
Możdżanowska, która wręczyłą sześciu rolnikom z terenu Gminy 

Łęka Opatowska tj. Marii Hadryś, Marianowi Jędreckiemu, 
Stanisławowi Kamińskiemu, Tadeuszowi Krzymińskiemu, 
Ignacemu Mońce i Józefowi Skąpskiemu odznaczenia „Zasłużony 
dla rolnictwa” przyznawane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Poseł Piotr Walkowski wręczył także wyróżnienie 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej pod nazwą "Medalion im. Dr 
Aleksandra Hrabiego Szembeka za Działalność Na Rzecz 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wielkopolskiej" Józefowi Nawrotowi. 
Po wręczeniu odznaczeń odbyły się występy artystyczne dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej Na koniec części 
oficjalnej Wójt podziękował wszystkim którzy byli zaangażowani 
w organizację dożynek i zaprosił wszystkich którzy przybyli na 

uroczystość dożynkową do stołu na 
którym znajdowało się przygotowane 
na te okazję „swojskie jadło” a także do 
spróbowania tradycyjnej grochówki. 

Nie zabrakło również atrakcji dla 
dzieci w postaci wesołego miasteczka i 
dmuchanych zamków. O godzinie 
18.00 wystąpiła znana z telewizji 
Silesia Mona Lisa, która zabawiała 
licznie zgromadzoną w Piaskach 
publiczność. Po jej występie 
rozpoczęła się zabawa taneczna na 
świeżym powietrzu na której 
zgromadzeni mogli się bawić do 
późnych godzin wieczornych. Dzięki 
wspaniałej organizacji i ogromowi 

pracy włożonej przez społeczność lokalną Piasek na czele  
z sołtysem Radosławem Szubertem w przygotowanie obchodów 
Święta Plonów i pomocy Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej, 
dożynki przebiegły w bardzo miłej atmosferze i były imprezą 
bardzo udaną. 

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XLII/193/2013 RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA Z DNIA 27 LISTOPADA 2013R.   
STAWKI PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2014 WYNOSZĄ 

OD GRUNTÓW: 

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,   bez  względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów   i 
budynków                                                                  

0,80 zł/m2 

Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych                                                              4,56 zł/ha 

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje  pożytku 
publicznego                                               

0,40 zł/m2 

OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI 

Mieszkalnych 0,72 zł/m2 

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz  od  budynków  mieszkalnych lub  ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej                                   

21,00 zł/m2 

Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym              10,75 zł/m2 

Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń 

4,66 zł/m2 

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku  
publicznego 

4,69 zł/m2 

OD  BUDOWLI -  2% ich wartości  określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

 
   Opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców indywidualnych na rok 2014 wynoszą 2,50 zł/m3 netto.  
   Opłaty za wprowadzanie ścieków do oczyszczalni w miejscowości Opatów dla odbiorców indywidualnych na rok 2014 wynoszą   
4,95 zł/m3 netto dla ścieków z kanalizacji i 4,95 zł/m3 netto za ścieki dowożone. 
   Średnia cena skupu żyta wynosi 59,00 zł za 1 dt, która stanowi podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Łęka 
Opatowska.  
   Wszystkie aktualne stawki podatków dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łęka Opatowska 
http://www.bip.leka-opatowska.pl  
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GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI  
NA TERENIE GMINY ŁĘKA OPATOWSKA W ROKU 2014 

   W związku ze zbliżającym się nowym rokiem 2014 pragnę Państwu w niniejszym artykule przypomnieć zasady działania systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi w prowadzonymi na terenie naszej gminy od 1 lipca 2013r. wraz z harmonogramem na cały rok 
2014. 
 
I. Firma, która odbiera odpady komunalne z Państwa nieruchomości nie zmienia się i jest nią: 
Przedsiębiorstwo Komunalno – Transportowe „WENCEL”, ul. Poznańska 9, 63 – 600 Kępno 
 
II. Harmonogram odbioru odpadów na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. 

Rejony: 
R-1 – Opatów, Trzebień, Biadaszki 
R-2 – Łęka Opatowska, Piaski, Opatowiec, Lipie, Kuźnica Słupska, Zmyślona Słupska 
R-3 – Siemianice, Granice, Klasak, Wesoła, Raków, Szalonka, Marianka Siemieńska 

 

Miesiące I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

R-1 
MOKRE,  

ZMIESZANE 
2 6 6 3 i 17 8 i 22 5 i 17 3 i 17 7 i 21 4 i 18 2 6 4 

R-1 
SUCHE 

Segregowane 
17 21 21 18 23 20 18 22 19 17 21 19 

R-2 
MOKRE, 

ZMIESZANE 
9 13 13 10 i 24 15 i 29 2 i 26 10 i 24 14 i 28 11 i 25 9 13 11 

R-2 
SUCHE 

Segregowane 
17 21 21 18 23 20 18 22 19 17 21 19 

R-3 
MOKRE, 

ZMIESZANE 
8 5 5 2 i 16 7 i 21 4 i 18 2 i 16 6 i 20 3 i 17 1 5 3 

R-3 
SUCHE 

Segregowane 
17 21 21 18 23 20 18 22 19 17 21 19 

SZKŁO - - 20 - - 30 - - 30 - - 22 

 

 

Odpady MOKRE i ZMIESZANE  należy gromadzić wyłączne w pojemnikach koloru czarnego lub z czarną pokrywą bądź naklejką formatu 

A-4 w części frontowej pojemnika. 

Odpady SUCHE (kolor żółty) i SZKŁO (kolor zielony) należy gromadzić w pojemnikach oznaczonych w sposób jak wyżej i/lub workach 

rozprowadzanych przez Urząd Gminy Łęka Opatowska. Worki powinny być przed wystawieniem zawiązane. 

Odpady należy wystawić do godziny 700 w dniu wywozu. 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE) – planowany odbiór 26 kwietnia i 27 września (soboty) w wyznaczonych miejscach na 

terenie miejscowości sołeckich. 

Odpady wielkogabarytowe oraz opony – planowany odbiór 31 marca (poniedziałek) i 30 września (wtorek). 

Zużyte folie po kiszonkach, sianokiszonkach, folie uprawowe, opakowaniowe oraz po nawozach sztucznych – planowany odbiór w 

miesiącu kwiecień bezpośrednio z nieruchomości mieszkańców, którzy zgłosili do sołtysów posiadane takich odpadów. 
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III. Co poza zbiórką i segregacją prowadzoną w domu? 

1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – jest to miejsce gdzie można oddać wszystkie odpady powstające  

w gospodarstwie domowym, których nie można wrzucić do pojemnika, czy worka na posesji lub nie są odpadami wielkogabarytowym. 

Tam przede wszystkim możecie Państwo oddać  ZA DARMO tzw. ODPADY PROBLEMOWE. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Mianowicach na terenie dotychczasowego wysypiska odpadów. 

Rodzaje przyjmowanych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, zwanych potocznie problemowymi: lampy  

fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające 

niebezpieczne składniki, w tym żarówki kompaktowe i zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, opakowania zawierające 

pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, (np. środkami ochrony roślin- toksyczne) farby, tusze, farby 

drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, zużyte opony, zużyte strzykawki, termometry, inne: oleje 

silnikowe, przekładniowe i smarowe-oleje pochodzące z motoryzacji, oleje stosowane w elementach urządzeń mechanicznych. 

2. Punkt Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w Oczyszczalni ścieków w Opatowie, ul. Słoneczna 13 otwarty  

w każdą sobotę w godzinach od 800 do 1500 

3. Przeterminowane leki do apteki. 

Przeterminowane leki to odpady niebezpieczne, które mimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną, a po terminie 

przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do bezpiecznego dla środowiska 

pozbycia się tych odpadów i oddania ich do aptek objętych zbiórką.  

Do pojemników z napisem „PRZETERMINOWANE LEKI” Wrzucamy: tabletki, drażetki, ampułki, maści i proszki, krople, roztwory  

w szczelnie zamkniętych pojemnikach 

Do pojemników nie wrzucamy: termometrów, zużytych igieł i strzykawek 

Apteki, w których umieszczone zostaną pojemniki na przeterminowane leki: 

 Punkt Apteczny - Łęka Opatowska, ul. Słoneczna 4 

 Punkt Apteczny – Opatów, ul. Poznańska 59 

 

IV. Opłata za odpady – Proszę pamiętać o terminach płatności - do 15 dnia ostatniego miesiąca danego kwartału. 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 na konto nr:  

69 8413 0000 0100 0101 2000 0102 

OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO MIESZKAŃCA JEST DOKONYWANIE 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. 

Składając korektę należy zabrać książeczkę opłat, w której pracownik Urzędu Gminy dokona aktualizacji opłaty 

 

Wójt Gminy 

/-/ Witold Jankowski 

 

 

PRZETARGI 

Wójt Gminy Łęka Opatowska przypomina, że dnia 16 grudnia 2013r. odbędą się ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż 

nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach Opatów, Siemianice, Trzebień, Kuźnica Słupska stanowiące działki rolne i 

pod zabudowę.  

Więcej informacji na stronach internetowych http://www.leka-opatowska.pl oraz http://www.lekaopatowska.bip.net.pl w zakładce 

przetargi. Na ww. stronach znajduje się również wykaz nieruchomości lokalowej i rolnych przeznaczonych do dzierżawy 
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ZAKUP WORKÓW DO SEGREGACJI 

   W miesiącu grudniu będą Państwo mieli możliwość zakupu worków do segregacji odpadów w swojej miejscowości sołeckiej. Worki 

będą sprzedawane w zestawach na cały rok 2014 tzn. 4 na szkło, 12 na odpady suche. Jeśli Państwo we wskazanych terminach nie będą 

mieli możliwości zakupu w/w worków zapraszamy do Urzędu Gminy w godzinach urzędowania (7:30 – 15:30 ) do pokoju 108.   

 

Sołectwo Miejsce spotkania Dzień Godziny 

Piaski Sala OSP 09.12.2013 poniedziałek 17.00 – 18.30 

Biadaszki Sala OSP 09.12.2013 poniedziałek 18.40 – 20.15 

Opatów 
Sala komputerowa przy siedzibie 
Gminnej Biblioteki Publicznej 

10.12.2013 wtorek 17.00 – 19.00 

Szalonka Sala OSP 10.12.2013 wtorek 19.10 – 20.10 

Lipie Sala OSP 11.12.2013 środa 17.00 – 18.00 

Łęka Opatowska Biuro w budynku sali i remizy  OSP 11.12.2013 środa 18.10 – 20.00 

Marianka Siemieńska Świetlica wiejska 12.12.2013 czwartek 17.00 – 18.00 

Raków Sala OSP 12.12.2013 czwartek 18.10 – 20.10 

Zmyślona Słupska Sala wiejska 13.12.2013 piątek 17.00 – 18.00 

Trzebień Sala OSP 13.12.2013 piątek 18.10 – 19.30 

Kuźnica Słupska Świetlica wiejska 16.12.2013 poniedziałek 17.00 – 18.00 

Siemianice Dom Parafialny 16.12.2013 poniedziałek 18.10 – 20.00 

 
 

 

UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE NA SESJI W DNIU 27.11.2013r. 
 

Uchwała Nr XLII/190/2013 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia budżetu Gminy Łęka Opatowska na 2013 rok 

Uchwała Nr XLII/191/2013 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

Uchwała Nr XLII/192/2013 
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku 
rolnego na obszarze Gminy Łęka Opatowska 

Uchwała Nr XLII/193/2013 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Uchwała Nr XLII/194/2013 w sprawie: stawek podatku od środków transportowych 

Uchwała Nr XLII/195/2013 
w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łęka Opatowska z Organizacjami 
Pozarządowymi na rok 2014 

Uchwała Nr XLII/196/2013 
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 
Gminy Łęka Opatowska na 2014 rok 

Uchwała Nr XLII/197/2013 
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla 
Gminy Łęka Opatowska na  rok 2014. 

Z treścią projektów uchwał oraz uchwał podjętych przez Radę Gminy Łęka Opatowska można zapoznać się na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej pod adresem www.bip.leka-opatowska.pl  

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