
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOŻYNKI GMINNE W BIADASZKACH 

   W niedzielę 31 sierpnia br. obchody Święta Plonów 

rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą w Kaplicy  

w Biadaszkach, którą odprawił ks. 

proboszcz Józef Wachowiak. Po 

nabożeństwie, przez wieś ruszył 

barwny korowód dożynkowy. 

Przejechał on przez całą 

miejscowość przystrojoną przez 

mieszkańców specjalnie na tę 

okazję. Po korowodzie 

dożynkowym, na terenie przy sali 

OSP odbyła się część oficjalna z 

udziałem przybyłych na 

uroczystość gości i starostów dożynkowych którymi  

w tym roku byli Urszula Napierała i Łukasz Olbrych. 

Wszystkich przywitał sołtys wsi Biadaszki Marek 

Klepacz, po czym Wójt ze starostami wziął udział  

w obrzędzie Wieńca i Chleba. Aby tradycji stało się za 

dość starości dożynkowi oraz Sekretarz Gminy 

Katarzyna Nawrot w imieniu Wójta symbolicznie 

podzielili się chlebem z mieszkańcami Gminy. 

Po obrzędzie głos zabrał Wójt 

Gminy Łęka Opatowska Witold 

Jankowski który w swoim 

przemówieniu mówił m.in. 

„Tradycja dożynek wyrosła z 

polskiej wsi. Najpierw rozpoczyna 

się podobnie jak dzisiaj od mszy 

dziękczynnej, w której dziękujemy 

za ogromny trud i wysiłek 

wszystkich rolników i tych, którzy 

pracują na roli. Istotą dożynek jest 

dziękczynienie za plony, radość z 

owoców ciężkiej pracy, z szacunku dla tradycji  

i z szacunku dla chleba”. 

   Następnie wręczono honorową odznakę „Zasłużony 

dla rolnictwa" przyznaną przez Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi. Wręczenia medali dokonali Poseł 

Polskiego Stronnictwa Ludowego Józef Racki wraz  

z Wójtem Gminy następującym rolnikom: 

Andrzejowi Błażejewskiemu z Biedaszek, Jackowi 

Góreckiemu z Opatowa, Rafałowi Jerczyńskiemu  

i Józefowi Rachlowi z Rakowa, Andrzejowi Sielskiemu  

z Siemianic oraz Markowi Skąpskiemu z Piasek.  

W kolejnym punkcie programu głos 

zabrali zaproszeni goście: 

Przewodniczący Rady Gminy Adam 

Kopis, Radny Powiatowy Czesław Kokot 

oraz Poseł PSL Józef Racki.  

W trakcie ceremonii zostały także 

odczytane listy z podziękowaniami dla 

Wójta Gminy Witolda Jankowskiego od 

Senator RP Andżeliki Możdżanowskiej, 

Posła na Sejm RP Adama Rogackiego 

oraz Posła do Parlamentu 

Europejskiego Andrzeja Grzyba. Po części oficjalnej odbyły 

się występy artystyczne dzieci ze Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Trzebieniu. Kolejnym punktem dożynek 

był występ chóru „Echo" z Koła Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów w Łęce Opatowskiej. Nie lada atrakcją okazały 

się przyśpiewki Koła Gospodyń Wiejskich z Biadaszkach. 

Zaprezentowano również działanie defibrylatora dzięki 

uprzejmości Mirona Leśniarka oraz strażaków z OSP Łęka 

Opatowska, Karola Jagieniaka, 

Krzysztofa Rogalewskiego, Pawła 

Baranowskiego, Krzysztofa Dominika  

i Dominika Osady. Program artystyczny 

zakończył występ wokalny Darii 

Gąszczak i Anny Ostrowskiej. Wszyscy 

przybyli na uroczystość dożynkową 

goście mogli spróbować przygotowanego 

na tę okazję „swojskiego jadła" a także 

tradycyjnej grochówki.  

   Dożynki to wyjątkowe święto 

wszystkich mieszkańców gminy  

a zwłaszcza rolników, którym jesteśmy wdzięczni za trud  

i wysiłek włożony w zbiór tegorocznych plonów. Dzięki 

wspaniałej organizacji i pracy społeczności lokalnej 

Biadaszek włożonej w przygotowanie obchodów Święta 

Plonów i pomocy Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej 

dożynki przebiegły w miłej atmosferze i pomimo mało 

sprzyjających warunków atmosferycznych były 

uroczystością bardzo udaną. 

 

Wójt Gminy Łęka Opatowska pragnie jeszcze raz gorąco podziękować osobom biorącym udział w części 

artystycznej oraz ich opiekunom za poświęcony czas i wysiłek włożony w uświetnienie tej uroczystości. 
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ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY W GMINIE ŁĘKA OPATOWSKA 

  W uroczystej oprawie 11 par mieszkających na 

terenie gminy Łęka Opatowska świętowało dnia 18 

września 2014r. jubileusz pożycia małżeńskiego. Złote 

Gody tj. 50 rocznicę ślubu obchodziło 8 par  

a diamentowe gody, tj. 60 rocznicę ślubu 3 pary. 

  Jubilatom w tym wyjątkowym wydarzeniu 

towarzyszyli Wójt Gminy Łęka Opatowska Witold 

Jankowski, Przewodniczący Rady Gminy Adam Kopis  

i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Monika Sarnowska 

- Stempniewska.  

  Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą 

odprawianą w intencji Jubilatów w Kościele Parafialnym 

w Łęce Opatowskiej, którą odprawili: ksiądz Roman 

Nawrocki - proboszcz parafii Łęka Opatowska, ksiądz 

kanonik Marian Biesiada – proboszcz parafii Słupia pod 

Kępnem oraz ksiądz Marek Olszewski - proboszcz parafii 

Siemianice.  

  W trakcie Mszy Świętej małżonkowie odnowili 

przyrzeczenia ślubne złożone przed laty. 

Po Mszy Świętej odbyło się uroczyste spotkanie. 

Przybyłych gości powitała Kierownik Urzędu Stanu 

Cywilnego składając Jubilatom gratulacje za trwanie od 

wielu lat przy złożonej sobie przysiędze i życzyła 

przybyłym parom dużo zdrowia oraz by ich miłość trwała 

jeszcze przez wiele szczęśliwych i pogodnych lat. 

  Do życzeń dołączyli się również Wójt Gminy oraz 

Przewodniczący Rady Gminy życząc Jubilatom 

wszystkiego co najlepsze, aby łączące ich uczucie 

dodawało im sił i wytrwałości na dalsze lata wspólnego 

życia.  

  Pary, które obchodziły 50 lat pożycia 

małżeńskiego zostały odznaczone przez Wójta Gminy 

medalami za długoletnie pożycie małżeńskie nadanymi 

przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkie 

obecne pary otrzymały listy gratulacyjne, kwiaty oraz 

upominki. 

Złote Gody świętowali Państwo: 

Stanisława i Stefan Balon z Łęki Opatowskiej 
Teresa i Edward Blok z Biadaszek 

Marianna i Henryk Kubiccy z Łęki Opatowskiej 
Bogumiła i Marian Lekki z Łęki Opatowskiej 
Zofia i Stanisław Napierała z Biadaszek 
Bolesława i Antoni Nawrot ze Zmyślonej Słupskiej 

Bożena i Edward Poszwa z Piasek 
Janina i Wiesław Wykrota z Siemianic 

 

Diamentowe Gody świętowali Państwo: 

Otylia i Antoni Balon z Kuźnicy Słupskiej 

Stanisława i Bolesław Balon z Piasek 
Marianna i Stanisław Biczysko z Rakowa 

 

  Dziękujemy Jubilatom, że zechcieli razem  

z nami obchodzić swoje święto. Wszystkim 
dostojnym Jubilatom życzymy jak najlepszego 
zdrowia, pogody ducha oraz życzliwej opieki 
najbliższych na wiele następnych lat. 
 

 

DEFIBRYLATOR SERCA NA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W ŁĘCE OPATOWSKIEJ 

  W dniu 12 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Kępnie odbyło 

się uroczyste przekazanie defibrylatorów AED. W realizacji przedsięwzięcia 

pt. „Bezpieczny powiat z AED" wzięło udział sześć gmin z całego powiatu 

oraz Powiat Kępiński. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był radny 

powiatowy Michał Solecki. Gminę Łęka Opatowska reprezentowali: 

Sekretarz Gminy Katarzyna Nawrot, Naczelnik OSP Łęka Opatowska 

Szymon Sroka oraz gospodarz straży Sławomir Osada. Przedstawiciel 

firmy Max Harter wyjaśnił jak zamontować i obsługiwać defibrylator. 

Poinformował że urządzenie wystarczy włączyć i dalej samo pokieruje co 

należy zrobić i jak ma wyglądać akcja ratunkowa do momentu przyjazdu 

pogotowia ratunkowego. Urządzenie jest bezpieczne zarówno dla osoby 

której udzielana jest pomoc jak i ratującej życie. Koszt zakupu defibrylatora został sfinansowany przez Gminę Łęka 

Opatowska. 

Samoobsługowy zewnętrzny defibrylator serca został umieszczony na budynku strażnicy OSP w Łęce 

Opatowskiej i w razie nagłej potrzeby każdy mieszkaniec będzie mógł z niego skorzystać.  
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STYPENDIA ZA OSIĄGNIĘCIA 

NAUKOWE 

Wójt Gminy Łęka Opatowska przyznał stypendia za 

osiągnięcia naukowe, przedmiotowe, artystyczne  

i 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 2013/2014.  

Łącznie przyznano 87 stypendiów: 

 24 stypendia za wysokie wyniki w nauce 

 32 stypendia za osiągnięcia sportowe 

 11 stypendiów za osiągnięcia artystyczne 

 13 stypendiów za osiągnięcia przedmiotowe 

 4 stypendia za osiągnięcie wysokiego wyniku na 

sprawdzianie kompetencji uczniów po zakończeniu 

szkoły podstawowej 

 3 stypendia za osiągnięcie wysokiego wyniku 

egzaminu gimnazjalnego 

Uczniowie, którzy otrzymali po 3 stypendia: Ferfet Julita, 

Skiba Oliwia, Hillenberg Jakub, Kucharski Jakub, Mega 

Paweł oraz Kisiel Łukasz, zostali wraz z rodzicami 

zaproszeni na sesję Rady Gminy w dniu 10 września 

2014 r. gdzie rodzicom wręczono listy gratulacyjne, a 

uczniom upominki ufundowane przez Wójta Gminy Łęka 

Opatowska. 

PIŁKOCHWYT NA BOISKU SPORTOWYM 

W ŁĘCE OPATOWSKIEJ 

Na boisku sportowym w Łęce Opatowskiej został 

zamontowany piłkochwyt. W wyniku zapytania 

ofertowego najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma  

 

PHU Tech-Fen Grzegorz Osiewała, Gostyczyna 4, 63-460 

Nowe Skalmierzyce na kwotę 5 658,00 zł. Piłkochwyt 

zostały wykonany z materiału ocynk + RAL i jest 

całkowicie sfinansowany przez Urząd Gminy w Łęce 

Opatowskiej. 

 

PRZEBUDOWA DROGI W RAKOWIE 

W Rakowie zakończono realizację inwestycji pn. 

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  

w miejscowości Raków o długości 627,00 mb szerokości 

4,00m". 

Do przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji 

przystąpiły dwie firmy. Wykonawcą robót była firma 

KPDM Kępno, która w odpowiedzi na przetarg 

nieograniczony złożyła korzystniejszą ofertę cenową  

w wysokości 280 018,17 zł. 

Inwestycja zrealizowana została z dofinansowaniem 

środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (87 tys. 

zł), przy udziale środków finansowych Starostwa 

Powiatowego w Kępnie (92 tys. zł) oraz środków 

własnych Gminy Łęka Opatowska (100 tys. zł). 

 

MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO  

W TRZEBIENIU 

W dniu 1 października br. nastąpiło uroczyste otwarcie 

boiska. Pod koniec lipca w Trzebieniu zakończono prace 
dotyczące modernizacji płyty boiska sportowego. Wymiary 
boiska to 26 x 44 m (powierzchnia boiska 1144 m2). Zostały 
wykonane prace ziemne, zakładanie murawy, montaż 
urządzeń nawadniających oraz wyposażenia. Wykonawcą 
prac była firma ROBOTY ZIEMNE – USŁUGI KOPARKĄ Jacek 
Szymała, Aniołka Druga 3/3, 63-620 Trzcinica, która 
zaoferowała w wyniku zapytania ofertowego najkorzystniejszą 
cenę na wykonanie obiektu w wysokości 50 122, 00 zł. 
Inwestycja zrealizowana została z dofinansowaniem środków 
z osi IV LEADER objętej Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. Boisko zostanie oddane do 
użytku po odpowiednim ukorzenieniu się trawy.  
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BOISKO WIELOFUNKCYJNE W OPATOWIE 

   Z końcem lipca bieżącego roku zakończono w Opatowie 

realizację inwestycji pn. „Przebudowa istniejącego boiska 

na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej 

w miejscowości Opatów". Płyta poliuretanowa wykonana 

została na podbudowie kamiennej wraz z chodnikiem  

i drenażem, ogrodzeniem oraz wyposażeniem sportowym. 

Zostało także wykonane trwałe wyróżnienie linii 

kolorystycznych do piłki ręcznej, siatkówki oraz dwóch 

pól do koszykówki. Wykonawcą prac była firma MARDO 

- SPORT Sp. Z o. o ul. Wydmowa 10, 62-041 

Puszczykowo, która zaoferowała w przetargu 

nieograniczonym najkorzystniejszą cenę na wykonanie 

obiektu w wysokości 300 864,99 zł. Inwestycja 

zrealizowana została z dofinansowania środków z osi IV 

LEADER objętej Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013. 

   W dniu 24 września 2014 r. odbyło się uroczyste 

otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Opatowie. 

Przybyłych gości powitała Dyrektor Gimnazjum Anna 

Synowiec a następnie uroczyście przecięto wstęgę 

otwierając obiekt. Boisko poświęcił ksiądz proboszcz 

Józef Wachowiak. W trakcie uroczystości która odbyła 

się na płycie boiska głos zabrali: Wójt Gminy Łęka 

Opatowska Witold Jankowski który podkreślił iż wreszcie 

dla dwóch największych szkół na terenie gminy, udało 

się wybudować niezbędne boisko sportowe, 

Przewodniczący Rady Gminy Adam Kopis, Jarosław 

Stefański właściciel firmy „MARDO SPORT” wykonującej 

budowę boiska oraz Sebastian Jański opiekun obiektu. 

Kolejnym punktem była część artystyczna w wykonaniu 

dzieci ze Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum im. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie. Po 

występach goście zostali zaproszeni na kawę i ciasto. Na 

boisku odbyły się także rozgrywki w piłkę siatkową. 

Boisko jest przystosowane do gry w piłkę nożną, ręczną, 

siatkową i koszykówkę. Obiekt ten tętni życiem i zgodnie 

z przeznaczeniem służy uczniom oraz mieszkańcom wsi. 

 

 

Obiekt jest ogólnodostępny i czynny jest od września od godz. 7.30 do godz. 20.00. Informacji udziela  

i zapisy przyjmuje: Sebastian Jański pod numerem tel. 531 274 593. 

 

ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH Z POSESJI 

   Obowiązujące przepisy prawa budowlanego nakładają 

na właścicieli posesji obowiązek zagospodarowania wód 

deszczowych tak, by ich odpływ nie naruszał stosunków 

wodnych na działkach sąsiednich. Dlatego też 

zagospodarowanie wody deszczowej należy zapewnić  

w obrębie swojej działki. To obowiązek, o którym nie 

wszyscy wiedzą lub pamiętają. 

   W myśl obowiązującego prawa spływ deszczówki  

z posesji nie może być kierowany na sąsiednie działki, 

ani również na drogi publiczne. Wodę opadową należy 

zagospodarować na własnym terenie nieutwardzonym, 

do studni chłonnych lub zbiorników retencyjnych 

zlokalizowanych na terenie własnej nieruchomości. 

   Zdarza się również, że właściciele posesji decydują się 

na nielegalne odprowadzenie wód opadowych do: 

kanalizacji deszczowej, sanitarnej, studni – ujęć wody 

znajdujących się na własnej nieruchomości. 

Wprowadzanie wody do kanalizacji sanitarnej  

i deszczowej powoduje zwiększone koszty utrzymania 

w/w sieci dla Gminy, a dodatkowo przy naprawdę 

dużych opadach zwiększają ryzyko przeciążenia  

i uszkodzenia. Wprowadzanie wody do 

niewykorzystywanych ujęć wód na własnej 

nieruchomości powoduje zanieczyszczanie ujęć,  

z których dostarczana jest woda sieci wodociągowych,  

a także ujęć na sąsiednich nieruchomościach, z których 

właściciele korzystają. Takie zachowanie jest zjawiskiem 

bardzo niebezpiecznym i nieodwracalnym dla środowiska 

wodnego. 

   W sytuacji nieświadomego lub umyślnego skierowania 

wód opadowych na ościenną nieruchomość można 

spodziewać się kontroli stosownego organu nadzoru,  

w tym przypadku powiatowego inspektora nadzoru 

budowlanego. Może on nakazać odtworzenie stanu 

poprzedniego i nałożyć grzywnę. Poza tym za wyrządzone 

szkody pokrzywdzonemu przysługuje odszkodowanie. 

 

   Za odprowadzanie wody deszczowej na drogę publiczną 

również możemy zostać pociągnięci do 

odpowiedzialności. 
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NIE SPALAJ ŚMIECI W PIECU DOMOWYM !

   Spalanie śmieci w piecach domowych, które jest 

praktykowane jest skrajnie nieodpowiedzialne  

i lekkomyślne. Osoby palące śmieci nie zdają sobie 

niestety sprawy z tego - jak tragiczne dla zdrowia swojego, 

swoich rodzin i sąsiadów są skutki takiego działania. Raport 

Komisji Europejskiej informuje, że co roku na choroby 

wywołane złym stanem powietrza umiera około 28 tysięcy 

Polaków. 

   Dym ze spalonych w domowych piecach śmieci niestety nie 

tylko jest smrodliwy, jest szkodliwy dla zdrowia i życia 

Twojego i Twoich dzieci, podczas spalania powstają 

substancje, które mają silne działanie rakotwórcze  

i śmiercionośne. 

   Lekarze alarmują, że w związku z coraz większą ilością 

spalanych śmieci w gospodarstwach domowych 

obserwuje się zwiększającą ilość pacjentów chorych na 

astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry czy alergie 

pokarmowe oraz przypadki chorób nowotworowych, już  

u dzieci. 

Uczmy się odpowiedzialności - szczególnie gdy chodzi 

o zdrowie i życie! 

Dbajmy o zdrowie nasze i naszych dzieci!  

Nie palmy śmieci! 

I Ty możesz temu zapobiec! 

 

   Zwróć uwagę, czy nie przyczyniasz się do emisji 

szkodliwych substancji, spalając w piecu domowym 

śmieci z Twojego gospodarstwa domowego, segreguj śmieci  

i pozbywaj się ich w sposób zgodny z prawem. 

 

   Ustawa z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach (Dz. U. z 

2013r., poz. 21 ze zm.) stanowi: 

Art. 155. Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się 

wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach 

odpadów. 

   Spalanie odpadów z naruszeniem w/w przepisu jest 

wykroczeniem zagrożonym grzywną do 5.000 zł.,  

a w skrajnych przypadkach może być nawet 

przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności 

od 3 miesięcy do lat 5. 

 

 

        

 

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE WYWOZU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

   Wójt Gminy w Łęka Opatowska przypomina, że zgodnie 

z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz. U. 2013 poz. 391 z późn. zm.) właściciele 

nieruchomości posiadający bezodpływowy zbiornik 

(szambo) zobowiązani są do podpisania umowy na wywóz 

nieczystości ciekłych z uprawnionymi podmiotami, które 

posiadają zezwolenia Wójta Gminy Łęka Opatowska na 

prowadzenie usług w zakresie odbioru i wywozu 

nieczystości ciekłych. 

   Każdy posiadacz szamba zobowiązany jest na 

wezwanie urzędników przedłożyć umowę na wywóz 

nieczystości ciekłych. Oprócz umowy odbioru 

nieczystości ciekłych należy posiadać dowody uiszczania 

opłat za te usługi (rachunki, faktury vat), które muszą 

potwierdzać regularność wywozu szamba. Właściciele 

nieruchomości mają obowiązek pozbywać się 

nieczystości ciekłych systematycznie, a także w sposób 

niedopuszczający do przepełniania się urządzeń do ich 

gromadzenia oraz w sposób gwarantujący zachowanie 

czystości i porządku na terenie nieruchomości zgodnie  

z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Łęka Opatowska. 

   W przypadku, gdy osoba nie posiada lub uchyla się od 

przedstawienia umowy na wywóz nieczystości ciekłych 

lub rachunków za taką usługę wówczas Gmina będzie 

organizować opróżnianie zbiorników bezodpływowych na 

podstawie wydanej z urzędu decyzji Wójta,  

w której ustalony będzie: obowiązek uiszczania opłaty za 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych, wysokość opłat 

wyliczonych z zastosowaniem górnych stawek za wywóz 

nieczystości ciekłych uchwalonych przez Radę Gminy, 

terminy uiszczania opłat, sposób i terminy 

udostępniania zbiorników w celu ich opróżniania.  

W związku z powyższym prosi się właścicieli 

nieruchomości o zawieranie umów na wywóz 

nieczystości ciekłych z uprawnionymi podmiotami,  

a także zachowywanie potwierdzeń dokonywanych 

wywozów. 

Firmy posiadające zezwolenie Wójta: 
 

 „Pucuś” Wiesław Musiała, Kierzno 56, 63 – 600 Kępno,  

tel. 692–829–282, 

 Usługi Rolne i Transportowe Jacek Górecki, Opatów,  

ul. Pogodna 24 tel. 62 78-131–67, 

 F.P.H.U. „HIMAX” Raków 34, 63 645 Łęka Opatowska,  

tel. 62 78–188–52 

 Skotnik Tadeusz, Siemianice, ul. Poznańska 5, 63 – 645 

Łęka Opatowska, tel. 62 78-189-59, 

 Grupa Producentów Rolnych „NAWROT”, Sp. z o.o. , 

Siemianice, ul. Poznańska 28, 63 – 645 Łęka Opatowska, 

tel. 62 78–189–27, 

 LZD Siemianice, Siemianice, ul. Kasztanowa 1/1, 63 – 645 

Łęka Opatowska, tel. 62 78-264-00 

 „AGRIFARM” Sebastian Gąszczak, Trzebień 52, 63 – 645 

Łęka Opatowska, tel. 693-807-632 

 Gospodarstwo Rolne Kazimierz Nawrot, Granice 8, 63 – 645 

Łęka Opatowska, tel. 784-029-471 
 

Odbiór ścieków na oczyszczalni odbywa się od 

wtorku do piątku od 10.00 do 14.00 w sobotę od 7.00 

do 15.00 
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INFORMACJA W SPRAWIE KARTY DUŻEJ RODZINY 

   Rodziny, w których jest troje i więcej dzieci, mogą 

składać w swoich gminach wniosek o wydanie 

ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny dającej prawo do 

zniżki w obiektach sportowych, muzeach czy 

komunikacji publicznej. 

   Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej Łęce Opatowskiej okazując 

dokumenty potwierdzające wielodzietność. Karta wydana 

będzie bez żadnych opłat i bez względu na osiągane w 

rodzinie dochody. Dokument będzie opatrzony imieniem 

i nazwiskiem posiadacza, jego zdjęciem, informacja o 

liczbie dzieci w rodzinie. Każda karta będzie miała swój 

numer, termin ważności oraz logo programu i hologram. 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która 

utrzymuje przynajmniej troje dzieci. Dotyczy to także 

rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. 

Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. 

Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty. 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do 

ukończenia 18 lub 25 roku życia, jeśli uczą się jeszcze w 

szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty 

dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta 

wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o 

niepełnosprawności. 

   Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej 

osobie zgłaszanej we wniosku. 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny upoważnia do 

korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko 

w obrębie gminy. 

   Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są 

specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej 

Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie 

zakupu biletu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz 

może korzystać w dowolnym czasie . Oznacza to, że aby 

skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym 

miejscu. 

   Zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów – 

składając wniosek o wydanie Karty należy okazać: 

 w przypadku rodziców/małżonków – dowód osobisty 

 w przypadku dzieci, które nie ukończyły 18 roku 

życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający 

tożsamość, 

 w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – 

dokument potwierdzający tożsamość oraz 

zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o 

planowanym terminie ukończenia nauki w danej 

jednostce, 

 w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o 

niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – 

dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie 

o stopniu niepełnosprawności, 

 w przypadku dzieci wychowywanych w rodzinie 

zastępczej bądź rodzinny domu dziecka – 

postanowienie o umieszczeniu dziecka w rodzinie 

zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 

 

UWAGA!  

Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

www.mpips.gov.pl oraz na stronach 

www.rodzina.gov.pl oraz www.empatia.mpips.gov.pl.  

Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.  

 

BEZPŁATNA POMOC DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ 

PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ! 

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC 

   Może to być przede wszystkim informacja prawna, 

pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, 

pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają 

podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, 

które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na 

udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym 

przestępstwem. 

 

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną 

przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do 

takiego podmiotu. 

   Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz 

wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na 

stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl 

w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem 

oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych 

www.pokrzywdzeni.gov.pl. 

SYSTEM POWIADAMIANIA SMS 

   Zachęcamy wszystkich mieszkańców do rejestracji w systemie powiadamiania SMS na stronie Urzędu Gminy Łęka 

Opatowska. Dzięki systemowi wszyscy zainteresowani mieszkańcy będą otrzymywać krótkie powiadomienia SMS o 

najistotniejszych ostrzeżeniach i wydarzeniach dla danego sołectwa Gminy Łęka Opatowska. Będą to nie tylko 

informacje o terminach wywozu odpadów ale także o brakach w dostawach wody lub prądu czy innych zagrożeniach 

jak np. gwałtownych burzach, skażeniach wód, powodziach. Rejestracja jest bezpłatna i bardzo prosta wystarczy 

wpisać swój nr telefonu oraz wybrać swoje miejsce zamieszkania.  
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NOWA USŁUGA NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY! 

   Szanowni Państwo, od dnia 10 

września br. udostępniono na stronie 

internetowej gminy Łęka Opatowska 

http://www.leka-opatowska.pl nową 

usługę: System Informacji 

Przestrzennej. 

   Korzystając z tej zakładki możemy przejść do portalu 
mapowego gminy, który zawiera dane adresowe 
budynków na tle mapy ewidencji gruntów i budynków 
(numery geodezyjne działek). 
   W portalu mamy możliwość wyszukania działek 
geodezyjnych, adresów i współrzędnych oraz obiektów. 
Można również pomierzyć powierzchnie i odległości na 
mapie oraz uzyskać podstawowe informacje o obiektach. 

Wykorzystując położone z lewej strony 

okno możemy wybrać rodzaje warstw, 
które będą wzbogacały widok okna 
mapy np. o ortofotomapę (zdjęcie 
lotnicze lub satelitarne). 
Jeśli zauważycie Państwo jakiekolwiek 

nieprawidłowości istnieje możliwość poinformowania nas 
o tym fakcie za pomocą przycisku „Zgłoś problem”, dzięki 
któremu uaktywniana jest funkcja komunikacyjna. 
   W przyszłości mamy nadzieję rozszerzyć usługę o dane 
z zakresu planowania przestrzennego tj. obowiązujące 
plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. 

 

INFORMUJEMY ŻE OD WRZEŚNIA MOŻNA ZAPISYWAĆ SIĘ NA KORZYSTANIE Z SALI SPORTOWEJ W ŁĘCE 

OPATOWSKIEJ. INFORMACJI UDZIELA I ZAPISY PRZYJMUJE: SEBASTIAN POTYRAŁA POD NUMEREM  

TEL. 781 044 937 

 

INFORMACJA O DOŻYWIANIU 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej informuje, że od 01 października 2014 roku planujemy rozpocząć 

dożywianie dzieci w szkołach. Dożywianie będzie obejmować: trzy razy w tygodniu drugie danie i dwa razy porcję zupy, 

ponadto do każdego posiłku dodany będzie owoc lub jogurt. 

 

Wnioski o dożywianie można składać w siedzibie GOPS w Łęce Opatowskiej od dnia 08 września 2014 r. 
 

Do wniosku należy dołączyć: 

 zaświadczenia o wszystkich dochodach netto członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, 

 odcinek renty/emerytury za ostatni miesiąc lub zaświadczenie z ZUS/KRUS, 

 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 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. 

 

Szczegółowych  informacji udzielają pracownicy GOPS w siedzibie Ośrodka lub pod nr tel. 62 78 14 525. 

 

 

WYBORY SAMORZĄDOWE 

  Dnia 16 listopada 2014r. odbędą się w Polsce wybory samorządowe. Wybory samorządowe wymagają 

szczególnej uwagi wyborcy: od ich wyników zależy jak będzie przez najbliższe lata zarządzana nasza gmina. W Polsce 

wybory samorządowe odbywają się co cztery lata, w drodze powszechnych, bezpośrednich i tajnych głosowań 

wybierani są wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, a także rady gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. 

Prawo wyborcze posiada każdy kto uzyskał w świetle prawa pełnoletniość i posiada stałe zameldowanie na terenie 

danej gminy.  
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  W porównaniu do lat poprzednich zmianie ulega podział Gminy Łęka Opatowska na okręgi wyborcze ich 

granice i numery oraz liczba radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, które przedstawiają się  

w następujący sposób w tabeli poniżej. 
  

Numer 

okręgu 

wyborczego 

 

Granice okręgu wyborczego  

Liczba wybieranych 

radnych                         

w okręgu wyborczym 

1 
Sołectwo Biadaszki: 

Biadaszki 
1 

2 

Sołectwo Kuźnica Słupska: 

Kuźnica Słupska, Stogniew 

Sołectwo Zmyślona Słupska: 

Zmyślona Słupska 

1 

3 

Sołectwo Lipie: 

Lipie  

Sołectwo Szalonka: 

Szalonka 

1 

4 

Sołectwo Łęka Opatowska:  

Łęka Opatowska: ul. Akacjowa od nr 1 do nr 25, ul. Kościelna, ul. Nowa, ul. Parcelowa, ul. Parkowa, ul. 

Prosta, ul. Skośna, ul. Spacerowa, ul. Szkolna,  ul. Jasna, ul. Polna, ul. Rakowska, ul. Łąkowa 

1 

5 
Sołectwo Łęka Opatowska: 

Łęka Opatowska:  ul. Jarzębinowa, ul. Kwiatowa, ul. Słoneczna, , ul. Tęczowa 
1 

6 

Sołectwo Łęka Opatowska: 

Łęka Opatowska: ul. Akacjowa od nr 26 do nr 36, ul. Brukowa, ul. Dworcowa, ul. Kępińska, ul. Kolejowa, 

ul. Kręta, ul. Lipowa 

1 

7 

Sołectwo Opatów: 

Opatów:  ul. Poznańska od nr 1 do nr 30, ul. Bolesławiecka, ul. Katowicka, ul. Lipowa, ul. Niska, 

ul. Parkowa, ul. Słoneczna, ul. Spokojna, ul. Wiatrakowa, ul. Żabia 

1 

8 
Sołectwo Opatów:  

Opatów: ul. Poznańska od nr 31 do nr 68A, ul. Kępińska, ul. Przedszkolna, ul. Radosna, ul. Zielona 
1 

9 

Sołectwo Opatów: 

Opatów:  ul. Poznańska od nr 69 do nr 112, ul. Adama Mickiewicza, ul. Bolesława Prusa, ul. Brzozowa, ul. 

Henryka Sienkiewicza, ul. Jana Kochanowskiego, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Marii Konopnickiej,                            

ul. Mikołaja Reja, ul. Sosnowa, ul. Władysława Reymonta 

1 

10 
Sołectwo Opatów:  

Opatów: ul. Pogodna, ul. Polna, ul. Spacerowa, ul. Szpot 
1 

11 
Sołectwo Piaski: 

Piaski, Opatowiec 
1 

12 
Sołectwo Raków: 

Raków 
1 

13 

Sołectwo Marianka Siemieńska: 

Marianka Siemieńska 

Sołectwo Siemianice: 

Siemianice: ul. Kasztanowa,  ul. Kościelna, ul. Słoneczna, ul. Polna,  

1 

14 

Sołectwo Siemianice:  

Siemianice: ul. Boczna, ul. Chróścińska, ul. Cicha, ul. Czereśniowa, ul. Nad Pratwą, ul. Poznańska, 

ul. Szembeków, ul. Szkolna, ul. Zielona,  ul. Zimna, ul. Żabia, Granice, Klasak, Wesoła 

1 

15 
Sołectwo Trzebień: 

Trzebień 
1 
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