
 

 

 

 

 

 

OTWARCIE PLACÓW ZABAW I FITPARKU  

We wtorek, 24 marca br. odbyło się oficjalne otwarcie 

placu zabaw i fitparku w Łęce Opatowskiej oraz placu 

zabaw przy Publicznym Przedszkolu Samorządowym w 

Opatowie. Zgromadzonych gości powitał Wójt Gminy Łęka 

Opatowska Adam Kopis, który wyraził swoje zadowolenie z 

powstania na terenie gminy nowych obiektów 

rekreacyjnych, które służyć będą 

popularyzacji aktywnych form 

wypoczynku zarówno wśród dzieci, 

młodzieży jak i dorosłych. Ponadto, 

wyraził nadzieję, że oddane obiekty 

staną się miejscem w którym 

mieszkańcy Gminy Łęka Opatowska 

będą mogli trenować swoje ciało, a 

także miejscem, które przyczyni się do 

budowania relacji i więzi 

międzyludzkich. 

Symbolicznego przekazania do 

użytkowania dokonał Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam 

Kopis, który wręczył przedszkolakom i uczniom klas 1-3 

szkoły podstawowej kolorowe baloniki i słodycze. Otwarciu 

obiektów, towarzyszyły gromkie brawa zgromadzonych 

dzieci oraz przybyłych gości. W imieniu przedszkolaków 

oraz całej społeczności szkolnej Dyrektor Zespołu Szkół w 

Opatowie Maria Haziak oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Łęce 

Opatowskiej Anna Bajor, podziękowały Wójtowi Gminy za 

pozyskane fundusze na realizację tych zadań oraz wyraziły 

szczere zadowolenie z powstania na terenie gminy tak 

ciekawych obiektów. Swojego zadowolenia nie kryły także 

dzieci i przedstawicielki Koła 

Emerytów i Rencistów w Łęce 

Opatowskiej, które niezwłocznie po 

otwarciu skorzystały z 

zamontowanych urządzeń. 

Całkowita wartość inwestycji pt.: 

1) „Uzupełnienie miejsca rekreacji dla 

dzieci – placu zabaw w Łęce 

Opatowskiej", 

2) „FITPARK 50+", 

3) „Wyposażenie miejsca rekreacji dla 

dzieci – placu zabaw w Opatowie" 

opiewała na kwotę ponad 140 tys. zł, z czego blisko 73 tys. 

zł pozyskano z programu Leader, działanie 4.1. „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów, 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

OTWARCIE TORU ROWEROWEGO W ŁĘCE OPATOWSKIEJ 

Dnia 16 kwietnia 2015 r. w Łęce Opatowskiej odbyło się 

uroczyste otwarcie drugiego w powiecie kępińskim toru 

rowerowego typu pumptrack. 

Pumptrack to tor rowerowy składający się z garbów oraz 

profilowanych zakrętów ułożonych tak, by możliwe było 

rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez pedałowania. 

To coraz bardziej popularny sposób na 

aktywność sportową, który rozwija 

koordynację ruchową oraz zmysł 

równowagi. 

W uroczystości otwarcia wzięli 

udział uczniowie ze Szkoły 

Podstawowej w Łęce Opatowskiej, 

Dyrektor ZS Anna Bajor wraz z 

nauczycielami. 

Zgromadzonych gości powitał Wójt 

Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis 

który podczas oddania toru rowerowego w użytkowanie 

dzieci przypomniał o zachowaniu zasad bezpieczeństwa 

podczas korzystania z niego. Wszyscy goście otrzymali 

także słodycze. 

W trakcie trwania uroczystości uczniowie mieli okazję 

wypróbować tor i zaprezentować swoje 

umiejętności. 

Pumptrack został wykonany przez 

firmę BTProject S.C. z Poznania. 

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 

64 206,00 zł z czego 25 000,00 zł 

pozyskano z programu Leader, 

Działanie 4.1. „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju” z zakresu małych 

projektów, Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013. 
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ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLI 

Wójt Gminy Łęka Opatowska informuje, że zapisy dzieci do samorządowych przedszkoli oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych na terenie Gminy Łęka Opatowska na rok szkolny 2015/2016 odbywają się w dniach od  

16 marca 2015r. do dnia 30 kwietnia 2015r. 

Wniosek o zgłoszenie dziecka do przedszkola /oddziału przedszkolnego lub deklaracja dalszej kontynuacji dziecka wraz 

z  załącznikami można pobrać w przedszkolu do którego dziecko będzie uczęszczać oraz na stronie internetowej 

www.gzpo.leka-opatowska.pl  

ŻŁOBEK W OPATOWIE 

Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowie informuje o możliwości utworzenia jednego oddziału żłobka przy Publicznym 

Przedszkolu Samorządowym w Opatowie od września 2016 roku. 

W związku z powyższym osoby zainteresowane z terenu Gminy Łęka Opatowska, które chciałyby zapisać dzieci do 

żłobka (dotyczy dzieci urodzonych w 2014 i 2015 roku) proszone są  o przekazywanie informacji do sekretariatu 

Zespołu Szkół w Opatowie osobiście lub pod numerem telefonu (62) 78-145-44.                                                                                           

GODZINY OTWARCIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W OPATOWIE 

     Boisko wielofunkcyjne w Opatowie jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 1500 - 2000 w sobotę w godz.  
1600 - 1800 oraz w niedzielę w godz. 1500 - 1700. 

W razie potrzeby godziny otwarcia mogą zostać wydłużone po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem boiska.  

Informacji udziela i zapisy przyjmuje opiekun boiska - Sebastian Potyrała pod nr tel. 781 044 937. 

SYSTEM POWIADAMIANIA SMS 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do rejestracji w systemie powiadamiania SMS na 

stronie Urzędu Gminy Łęka Opatowska, www.leka-opatowska.pl. 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. Z systemu korzysta już prawie 500 osób z terenu naszej gminy. 

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW 

Wójt Gminy Łęka Opatowska przypomina, iż zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010r.   

o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010r. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.) cudzoziemiec przebywający na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy. 

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 

obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej a także członek rodziny tego cudzoziemca, przebywający na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 

miesiące najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. 

Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej przebywający na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego 

dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Deklarowany przez cudzoziemca okres pobytu czasowego pod określonym 

adresem nie może przekroczyć okresu, w którym cudzoziemiec ten może legalnie przebywać na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu.  

Cudzoziemcy zwolnieni są z obowiązku meldunkowego, jeżeli ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie 

przekracza 14 dni. Celem dokonania obowiązku meldunkowego przez cudzoziemców na terenie gminy Łęka 

Opatowska należy zgłosić się do Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej - pok. 109. 
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Nie spalaj śmieci!!!  Kara?  

Mandat – 500 zł, w sądzie nawet 5 000 zł grzywny 
Spalanie odpadów w domu to nie oszczędność, skutkuje bowiem 

uszczerbkiem zdrowia i portfela. Na terenie naszej Gminy są wyrywkowo 

przeprowadzane kontrole kotłowni i niestety nie wszędzie do ogrzewania 

wykorzystywane jest odpowiednie paliwo, w kilku przypadkach 

stwierdzono niestety spalanie śmieci oraz odpadów z produkcji mebli. 

Wystawiono już kilka mandatów a jedna sprawa trafiła do sądu. 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 

21 ze zm.) stanowi: 

art. 155. Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie 

w spalarniach 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. 

Spalanie śmieci w piecach domowych, jest nie praktyczne i skrajnie nieodpowiedzialne oraz lekkomyślne. Osoby palące 

śmieci nie zdają sobie niestety sprawy z tego – jak tragiczne dla zdrowia swojego, swoich rodzin i sąsiadów są skutki 

takiego działania. 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. 

Co najczęściej spalamy: papier, kartony, mieszane materiały z opakowań (tworzywa sztuczne – plastik, folia; metal – 

puszki po napojach), stare zużyte meble, odpady z produkcji mebli. 

Procesowi temu towarzyszy emisja zanieczyszczeń do 

atmosfery, takich jak: 

- pył (suchy) 

- związki organiczne oznaczone jako węgiel całkowity 

- tlenek węgla (CO) 

- nieorganiczne związki chloru oznaczone jako HCL 

- nieorganiczne związki fluoru oznaczone jako HF 

- tlenki azotu jako NOx oraz dwutlenek siarki (SO2) 

- metale ciężkie zaliczane do klasy I (kadm, rtęć, tytan), II (arsen, 

kobalt, nikiel, selen), III (ołów, chrom). 

Jak takie spaliny szkodzą ludziom i środowisku?: 

- Trudności w oddychaniu, a u roślin zanik chlorofilu, czego widocznym efektem jest zamieranie blaszek liściowych 

- Prowadzi do suchych i mokrych opadów kwaśnych deszczy 

- Kumulując się w glebie, powoduje jej zakwaszenie i zasolenie 

- Wpływa na korozję metali 

- Tlenki azotu są przyczyną podrażniania i uszkodzenia płuc. Prowadzą do śmiertelnego zapalenia płuc oraz do 

bronchitu 

- Tlenek węgla jest trujący dla ludzi i zwierząt. Wiąże czerwone ciałka krwi, utrudniając transport tlenu. Oddziałuje 

także na centralny układ nerwowy 

- Pył odkładając się w glebie powoduje szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie roślin metalami ciężkimi. 

Przyspiesza powstawanie trójtlenku siarki (SO3), który w powietrzu atmosferycznym tworzy z parą wodną aerozol kwasu 

siarkowego. 

Lekarze alarmują, że w związku z coraz większą ilością spalanych śmieci w gospodarstwach domowych obserwuje się 

zwiększającą ilość pacjentów chorych na astmę oskrzelową, alergiczne zapalenie skóry czy alergie pokarmowe oraz 

przypadki chorób nowotworowych, już u dzieci. 
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WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 

 

I. 

WÓJT GMINY ŁĘKA OPATOWSKA 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łęka Opatowska 

przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego: 

L.p. Oznaczenie 

nieruchomości  

Powierzchnia 

nieruchomości   

w ha 

Położenie i 

opis 

nieruchomości 

Przeznaczenie i 

sposób 

zagospodarowania 

Cena brutto nieruchomości       

w zł  

1.  121/1 

 

KZ1E/000044498/9 

 

0,1180 

Działka 

gruntowa  

w miejscowości 

Trzebień 

(RVI) 

 

Decyzja o 

warunkach 

zabudowy  

- zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

29.520,00 zł w tym 23% podatek 

VAT 

(słownie: dwadzieścia dziewięć 

tysięcy pięćset dwadzieścia 

złotych 00/100) 

2.  121/2 

 

KZ1E/000044498/9 

 

0,1182 

Działka 

gruntowa  

w miejscowości 

Trzebień 

(RVI) 

 

Decyzja o 

warunkach 

zabudowy  

- zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

29.520,00 zł w tym 23% podatek 

VAT 

(słownie: dwadzieścia dziewięć 

tysięcy pięćset dwadzieścia 

złotych 00/100) 

3.  182 

 

KZ1E/000044498/9 

 

1,1300 

Działka 

gruntowa  

w miejscowości 

Trzebień 

(RVI) 

 

Decyzja o 

warunkach 

zabudowy  

- zabudowa 

mieszkaniowo-

usługowa 

178.350,00 zł w tym 23% podatek 

VAT                

(słownie: sto siedemdziesiąt 

osiem tysięcy trzysta 

pięćdziesiąt  złotych 00/100) 

II. 

Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska przy ul. Akacjowej 4, na tablicach 

ogłoszeń w sołectwach oraz opublikowany na stronach internetowych http://www.leka-opatowska.pl,  

http://www.lekaopatowska.bip.net.pl w okresie od 26 marca 2015r. do 16 kwietnia 2015r. 

 

III. 

W terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 26 marca 2015r. do dnia  07 maja 2015r. osoby, którym 

przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) mają prawo złożenia wniosku.  

Termin złożenia wniosku upływa z dniem  07 maja 2015r. 

 

IV. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Gminy Łęka Opatowska  ul. Akacjowa nr 4  w godz. 800 - 1500  

w pokoju  nr 111-112  lub telefonicznie pod  nr  tel. 62/78-14-532. 
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BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE 

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, na podstawie porozumień zawartych z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przeprowadzi akcję nieodpłatnych badań profilaktycznych dla 

Mieszkańców Gminy Łęka Opatowska od 50 roku życia. 

Badania będą dotyczyć: 

 Profilaktyki  i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego przewodu pokarmowego (rak jelita 

grubego) 

 Profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo – płciowego mężczyzn (prostata) 

W dniu 5 maja 2015r. tj. wtorek  o godz. 1150 w Łęce Opatowskiej Rządcówka – (Stara Szkoła) ul. Szkolna 4 

przeprowadzone zostanie  SPOTKANIE EDUKACYJNE. 

Podczas spotkania, zainteresowanym uczestnikom zostaną rozdane specjalne probówki do przygotowania materiału do 

badań, natomiast w dniu 11  maja 2015r. tj. poniedziałek  od godz. 900 do 1300 w Łęce Opatowskiej  Rządcówka – 

(Stara Szkoła) ul. Szkolna 4 przeprowadzone zostaną BADANIA KRWI oraz ODBIÓR KAŁÓWEK 

Informacje dodatkowe: 

 na wszystkie badania należy zabrać ze sobą Dowód Osobisty 

 wyniki zostaną wysłane za pośrednictwem poczty na wskazany przez pacjenta adres 

 odpłatne badanie PSA 35,00 zł, krew utajona w kale 30,00 zł, dla osób nie spełniających wymogów wiekowych 

lub z poza terenu woj. wielkopolskiego  

 zapisy na badania przyjmuje: Sekretariat Urzędu Gminy Łęka Opatowska pod nr telefonu 62 78 14 520 

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 

 

Krajowa Rada Izb Rolniczych w dniu 24 listopada 2014 r. uchwałą Nr 9/2014 zarządziła wybory do Izb Rolniczych 

na dzień 31 maja 2015 r. 

Na terenie Gminy Łęka Opatowska wybory zostaną przeprowadzone w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej  

Nr 55 – Urząd Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4. 

Głosowanie odbędzie się w godzinach od 800 - 1800. 

W głosowaniu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne będące płatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów 

o podatku rolnym o łącznej powierzchni 1 ha fizycznego lub 1 ha przeliczeniowego.  

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

Marszałek Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 4 lutego 2015r. zarządził wybory Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2015r.  

Na terenie Gminy Łęka Opatowska wybory zostaną przeprowadzone w trzech stałych obwodach głosowania: 

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Łęce Opatowskiej – siedziba komisji: Urząd Gminy Łęka Opatowska,  

ul. Akacjowa 4, 

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Siemianicach – siedziba komisji: Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 2, 

Siemianice, (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz do głosowania 

korespondencyjnego), 

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Opatowie – siedziba komisji: Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 7, 

Opatów, (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz do głosowania 

korespondencyjnego). 

Głosowanie odbędzie się w wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w godz. od 700 do 2100. 
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DOFINANSOWANIE DLA ORGANIZACJI 

W miesiącu marcu br. podpisano umowy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy. Organizacje te 

otrzymały dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Gminę Łęka Opatowska otwartego konkursu ofert na wspieranie 

realizacji zadań publicznych w 2015 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz 

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

Wsparcia udzielono w sumie ośmiu podmiotom na łączną kwotę 60.000,00 złotych. Środki te przeznaczone zostaną 

na dofinansowanie działalności klubów i sekcji sportowych oraz upowszechnianie działań kulturalnych realizowanych na 

terenie gminy Łęka Opatowska.  

Dofinansowanie otrzymały następujące organizacje: 

 Dotacje na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2015 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

1) Towarzystwo krańców Ziemi Ojczystej GENIUS LOCI Siemianice – 2.250,00 zł 

2) Stowarzyszenie Szansa dla Trzebienia – 2.250,00 zł 

3) Ochotnicza Straż Pożarna Biadaszki – 2.100,00 zł 

4) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Kępno – 3.400,00 zł 

 Dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

1) Ludowy Zespół Sportowy „PŁOMIEŃ” Opatów – 14.500,00 zł 

2) Ludowy Klub Sportowy „ZAWISZA” Łęka Opatowska – 19.500,00 zł 

3) Ludowy Klub Sportowy „WIELKOPOLANIN” Siemianice – 14.500,00 zł 

4) Ochotnicza Straż Pożarna Trzebień – 1.500,00 zł 

SZCZEPIENIE LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kępnie informuje, że w okresie pomiędzy 30 kwietnia i 3 maja 2015r. planowane jest 

przeprowadzenie szczepienia lisów wolno żyjących na terenie województwa łódzkiego. Szczepienia będą wykonywane 

metoda zrzutów z samolotów doustnej szczepionki. 

NOWA STRONA INTERNETOWA GMINY 

W dniu 1 kwietnia br. oddaliśmy w Państwa ręce nową ulepszoną stronę internetową Gminy Łęka Opatowska. Znajdą 

Państwo tam najważniejsze i najnowsze informacje związane z życiem naszej gminy. 

Zmiana strony wymuszona została przede wszystkim dostosowaniem serwisu internetowego gminy do najnowszych 

technologii prezentowania informacji na stronach www. Strona jest oparta na responsywnym szablonie - dlatego bez 

przeszkód będą Państwo mogli oglądać jej zawartość na wszystkich urządzeniach (zostanie poprawnie wyświetlona 

zarówno na komputerze PC jak i na telefonie czy tablecie). 

Serwis jest w trakcie wdrażania dlatego prosimy o Państwa uwagi i spostrzeżenia oraz wyrozumiałość w przypadku 

nieprawidłowości na stronie. Wszystkie wykryte błędy będziemy starali się usuwać najszybciej jak to możliwe. 

PAMIĘTAJMY… 
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