
 

 

 

 

 

 

PODZIĘKOWANIE 

   Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Sołectw i Włodarzom Samorządowym Gminy Łęka Opatowska za przekazanie wsparcia 

finansowego i materialnego. Jest ono bez wątpienia wyrazem szczerej dobroci i chęci niesienia pomocy. Tak jak okazane dobro 
zawsze powraca, tak też i Wasze otwarte serce z pewności zostanie wynagrodzone. 
Dziękujemy raz jeszcze, życzymy wszystkim mieszkańcom Gminy wszelkiej pomyślności oraz doświadczenia na co dzień dobra 
od drugiego człowieka, takiego jakiego my doznaliśmy od Was. 

Rodzina Nawrotów z Rakowa 
Poszkodowanych w pożarze 

INFORMACJA 

    Na podstawie Ordynacji Podatkowej Wójt Gminy zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników. 

W związku z powyższym informujemy, że w najbliższych miesiącach rozpoczną się wyrywkowe kontrole na terenie Gminy Łęka 

Opatowska. Celem kontroli będzie zweryfikowanie zgodności danych dotyczących nieruchomości będących w posiadaniu 

podatnika z informacjami zawartymi w złożonych deklaracjach na podatek od nieruchomości oraz informacjami w sprawie 

podatku od nieruchomości.  

XV TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR ALDONY I PIOTRA RACHEL W RAKOWIE  

   W niedzielne przedpołudnie 5 lipca 2015 r. na boisku 

sportowym w Rakowie zgromadzili się miłośnicy piłki nożnej, 

aby rozegrać XV w historii Rakowa Turniej Piłki Nożnej o 

Puchar Aldony i Piotra Rachel. Do udziału w turnieju zgłosiło 

się 10 drużyn z następujących sołectw: Raków, Opatów, 

Lipie-Szalonka, Janówka, Łęka Opatowska, Kuźnica 

Słupska, Siemianice, Trzebień, Piaski, Siemianice Old Boys. 

W przerwie rozegrano pokazowy mecz młodzików. Wiele 

emocji przyniósł mecz finałowy o pierwsze miejsce, pomiędzy 

drużynami Trzebień – Siemianice który zakończył się 

wynikiem 0:1. Klasyfikacja końcowa rywalizacji drużyn, 

przedstawiała się następująco: I miejsc Siemianice,  

II miejsce – Trzebień, III miejsce – Piaski, IV miejsce – 

Siemianice Old Boys. Nagrodą w turnieju był pieczony 

prosiak ufundowany przez Prezesa OSP Raków – Józefa 

Skąpskiego a kunsztownie przyrządzony przez Zakład Mięsny 

P. Rachel. Zwycięskie drużyny otrzymały również dyplomy, 

okazałe puchary a najlepsi piłkarze statuetki ufundowane 

przez Aldonę i Piotra Rachel. Imprezę zakończono zabawą 

taneczną na świeżym powietrzu, która trwała do  późnych 

godzin nocnych. 

FESTYN REKREACYJNO - SPORTOWY W PIASKACH  

   W niedzielę 12 lipca 2015 r. w miejscowości Piaski odbył 

się organizowany przez Urząd Gminy Łęka Opatowska,  

a także sołectwo Piaski i OSP Piaski Festyn Rekreacyjno-

Sportowy, w czasie którego odbył się Gminny Turniej 

Siatkówki Plażowej i III Turniej Piłki Nożnej im. Bartłomieja 

Hillenberga oraz Mateusza i Bartosza Mikołajczyków.  

W wyniku przeprowadzonych rozgrywek I miejsce zajęła 

drużyna Orzeł Mroczeń, II miejsce zajęła drużyna Strażak 

Słupia, a III miejsce przypadło drużynie Płomień Opatów. 

Sędziami turnieju byli: Kamil Kanclerz i Dawid Pieniężny. 

Puchary i statuetki ufundowała firma EWOMAX Macieja 

Wierzby oraz DW Foto które zwycięzcom wręczyli Rodzice 

Bartłomieja Hillenberga oraz Mateusza i Bartosza 

Mikołajczyków. Równocześnie na drugim boisku rozgrywany 

był Turniej Siatkówki Plażowej w kategorii OPEN.  

W rywalizacji wzięło udział 5 par a wyniki przedstawiały się 

następująco: I miejsce – Kamil Panek, Paweł Czaprowski,  

II miejsce – Mikołaj Peliński, Marcin Dura, III miejsce – 

Dariusz Tomalik, Wojciech Pisula. Turniej sędziowali Piotr 

Zimoch i Krystian Łuźniak. Puchary w turnieju siatki 

plażowej ufundowała Gmina Łęka Opatowska, a wręczał je 

Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis, sołtys Piasek 

Anna Stempin oraz Piotr Zimoch. 
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DNI GMINY ŁĘKA OPATOWSKA 

    Tegoroczne Dni Gminy Łęka Opatowska odbyły się  

w dniach 18 – 19 lipca 2015 r. na boisku sportowym  

w Siemianicach. Impreza rozpoczęła się od zabawy tanecznej 

na świeżym powietrzu i mimo niesprzyjających warunków 

atmosferycznych zgromadziła dużą 

ilość miłośników dobrej zabawy. 

Zabawę taneczną poprowadził DJ 

Tymoteusz. Drugi dzień obchodów 

Dni Gminy rozpoczął się od 

wystąpienia Wójta Gminy Łęka 

Opatowska – Adama Kopisa, który 

przywitał wszystkich 

zgromadzonych mieszkańców 

Gminy Łęka Opatowska, a także 

przybyłych gości i życzył wszystkim 

dobrej zabawy. Występy artystyczne 

rozpoczęły się od zaprezentowania 

umiejętności wokalnych przez 

uczennice Szkoły Podstawowej w Siemianicach. Następnie 

pokaz swoich artystycznych talentów zaprezentowali 

absolwenci Szkoły Podstawowej w Siemianicach. Kolejnym 

punktem był występ chóru „ECHO” Koła Emerytów  

i Rencistów w Łęce Opatowskiej pod kierownictwem Pani 

Jadwigi Kłodnickiej. Po występie Pan Marek Kowalski 

zaprezentował pokaz tresury psów rasy Border Collie  

w którym mogli uczestniczyć zebrani obserwatorzy pokazu. 

Kolejnym punktem był pokaz tańca w wykonaniu Studia 

Tańca RETRO. Następnie odbył się konkurs wiedzy o Gminie 

Łęka Opatowska w którym uczestniczyły dzieci podzielone na 

trzy zespoły. Po konkursie swoje umiejętności zaprezentował 

zespół kornetowy Stowarzyszenia „NUTKA” pod 

kierownictwem Antoniego Janaszewskiego. Kolejnym 

punktem obchodów Dni Gminy Łęka Opatowska było 

wręczenie przez Wójta Gminy Łęka 

Opatowska Adama Kopisa 

podziękowań przyznanych przez 

Wicepremiera, Ministra Gospodarki 

Janusza Piechocińskiego oraz 

Ministra w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów, Senator Rzeczypospolitej 

Polskiej Andżelikę Możdżanowską.  

Podziękowania z okazji 25-lecia 

polskiej transformacji, w uznaniu za 

aktywne propagowanie idei i ducha 

przedsiębiorczości w środowisku 

lokalnym oraz za zaangażowanie  

i wkład w rozwój polskiej gospodarki 

otrzymali przedsiębiorcy z terenu Gminy Łęka Opatowska. 

Na scenie swoje umiejętności wokalne zaprezentował także 

Przemysław Klepacz. Następnym punktem tegorocznych 

obchodów był występ gwiazdy wieczoru Kabaretu Koń Polski. 

Kolejną gwiazdą niedzielnego wieczoru był przez wszystkich 

oczekiwany zespół „SOLEO”, który zaprezentował znane 

utwory takie jak: „Słodko Słodka”, „Hej wina lej”, „Szalona 

Gocha”, „Lubisz czy nie lubisz”. Koncert zgromadził szeroką 

publiczność, a wykonywane przez zespół utwory porwały 

zebraną widownię do wspólnej zabawy.  

JUBILEUSZ 80 – LECIA OSP ŁĘKA OPATOWSKA, BIADASZKI, SIEMINICE 

W miesiącu sierpniu i wrześniu Jednostki OSP z terenu 

Gminy Łęka Opatowska świętowały swoje Jubileusze.  

1 sierpnia 2015 r. swój Jubileusz obchodziła OSP Łęka 

Opatowska oraz symboliczne przekazanie jednostce 

samochodu bojowego. Ceremonia rozpoczęła się Mszą Świętą 

w intencji jednostki i strażaków, odprawioną w Kościele pw. 

Świętego Maksymiliana Kolbe w Łęce Opatowskiej. Po 

uroczystej mszy, ksiądz proboszcz Rafał Grześkowiak 

poświęcił nowy wóz bojowy, którego zakup możliwy był dzięki 

pozyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i wyniósł blisko 800 tys. zł oraz 

dofinansowania ze środków budżetu Gminy Łęka Opatowska 

- 294 tyś zł. Część oficjalną obchodów rozpoczęto z chwilą 

przekazania przez dowódcę uroczystości druha Szymona 

Srokę meldunku Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 

Polskiej druhowi Krzysztofowi Grabowskiemu oraz z chwilą 

podniesienia na masz flagi państwowej. Następnie krótką 

historię jednostki przedstawił druh Józef Błażejewski - 

Kronikarz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęce Opatowskiej. 

Kolejnym punktem było symboliczne przekazanie przez Wójt 

Gminy Adama Kopisa w asyście Wiceprezesa Zarządu 

Oddziału Wojewódzkiego ZOSPRP woj. wielkopolskiego druha 

Krzysztofa Grabowskiego kluczyków do nowego samochodu 

pożarniczego Man TGM 18 340 GCBA kierowcy samochodu 

druhowi Dominikowi Kucharskiemu. 8 sierpnia 2015 roku 

strażacy z Biadaszek świętowali 80-lecie istnienia 

jednostki. Oficjalne uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się 

polową Mszą św. na placu przylegającym do Remizy 

 poprzedzone uroczystą zbiórką strażackich pododdziałów. 

Mszę św. w intencji druhów strażaków celebrował ksiądz 

misjonarz Krwi Chrystusa Damian Siwicki.  Oprawa 

muzyczna mszy przypadła w udziale miejscowemu chórkowi 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych pod dyrekcją druha 

Jerzego Derdaka. Po mszy św. zgodnie z ceremoniałem 

strażackim przystąpiono do głównych uroczystości. Dowódcą 

uroczystości był Naczelnik OSP w Biadaszkach druh 

Wojciech Pisula, natomiast prowadzącym druh Paweł 

Derdak. Po złożeniu meldunku nastąpiło podniesienie na 

maszt flagi państwowej. Po ceremonii wciągnięcia flagi na 

maszt głos zabrał Prezes Jednostki OSP w Biadaszkach druh 

Krzysztof Bryja. 12 września 2015r. Strażacy ochotnicy  

z miejscowego OSP Siemianice  obchodzili 80 - lecie 

powstania Jednostki, Nadanie jej Sztandaru oraz 

poświecenie wozu bojowego. Uroczystość rozpoczęto Mszą św. 

w intencji strażaków w Kościele parafialnym pod wezwaniem 

św. Idziego w Siemianicach celebrowaną przez  ks. 

Proboszcza Marka Olszewskiego. W czasie mszy św. został 

uroczyście poświęcony sztandar, a po zakończonym 

nabożeństwie samochód pożarniczy. Następnie poczty 

sztandarowe, zgromadzeni druhowie oraz zaproszeni goście 

ruszyli na płytę boiska sportowego gdzie odbyły się dalsze 

uroczystości według ceremoniału strażackiego. Po złożeniu 

meldunku nastąpiło podniesienie na maszt flagi państwowej 
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oraz odśpiewanie hymnu państwowego. W dalszej części 

nastąpił punkt kulminacyjny uroczystości czyli nadanie 

sztandaru. W tym miejscu przedstawiciele Honorowego 

Komitetu Fundacji Sztandaru przekazali Sztandar i nastąpiło 

symboliczne wbijanie gwoździ do drzewca sztandaru zgodnie 

z ceremoniałem strażackim przez fundatorów, dzięki którym 

został zakupiony sztandar. Fundatorzy mogli również wpisać 

się do księgi pamiątkowej. Następnie Członek Zarządu 

Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP druh Michał Błażejewski 

odczytał Akt Nadania Sztandaru po czym przekazał Sztandar 

na ręce Rafała Giela Prezesa OSP w Siemianicach. Zgodnie  

z ceremoniałem Sztandar trafił na ręce Pocztu 

Sztandarowego, który dokonał jego uroczystej prezentacji.  

Następnie głos zabrał Prezes Jednostki OSP Rafał Giel, który 

przestawił zarys historii i działalności miejscowego OSP. Wójt 

Gminy Adam Kopis w sposób symboliczny przekazał kluczyki 

do samochodu pożarniczego druhowi  Januszowi Popłonyk.  

W jubileuszach uczestniczyły: władze wojewódzkie, 

powiatowe, gminne i strażackie, a także jednostki OSP  

z terenu gminy i okolic, sponsorzy, zaproszeni goście, 

mieszkańcy wsi i lokalne media. Na racę Prezesów OSP  

w związku z uroczystymi Jubileuszami złożono gratulacje, 

życzenia i podziękowania. Słowa uznania dla strażaków 

padały w okolicznościowych przemówieniach zaproszonych 

gości. Jubileusze były okazja do wręczenia wielu medali, 

odznaczeń działaczom strażackim na rzecz i dla dobra 

jednostki.  

Więcej informacji o Jubileuszach: www.leka-opatowska.pl 

 

PRZYSTANEK HAPPY BUS 

W dniach od 5 do 7 sierpnia 2015r. w Gminie Łęka Opatowska 

miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Na boisku wielofunkcyjnym  

w Opatowie Urząd Gminy Łęka Opatowska we współpracy z Fundacją 

„Happy Kids” zorganizowali bezpłatne zajęcia dla dzieci z terenu 

Gminy Łęka Opatowska. Zajęcia przeprowadzone zostały przez 

wolontariuszy fundacji w ramach wakacyjnej akcji „Przystanek Happy 

Bus”. Wolontariusze przybyli do nas z Malezji, Egiptu, Czarnogóry, 

Ukrainy, Kanady, Brazylii, Meksyku, Iranu, Hongkongu, Węgier oraz z 

Polski. Przez trzy dni dzieci w wieku od 3 do 15 lat w godzinach od 

10:00 do 17:00 mogły przebywać pod opieka wolontariuszy na terenie 

boiska i korzystać bezpłatnie  z wielu atrakcji przygotowanych przez 

Fundację min. z „figlobus” – autobusu pełniącego funkcję 

objazdowego placu zabaw, dmuchanych  zamków, trampoliny, 

malowania twarzy, dmuchanej kuli wodnej, zajęć plastycznych, 

muzycznych, sportowych oraz gier i zabaw w języku angielskim.  

Gmina Łęka Opatowska zapewniła dla każdego uczestnika zajęć ciepły 

posiłek, słodką przekąskę oraz dystrybutor z pitną woda. „Przystanek Happy Bus” mimo „afrykańskich” upałów cieszył się 

ogromnym zainteresowaniem. W zajęciach uczestniczyło codziennie ponad sto osiemdziesiąt dzieci co pozytywnie zaskoczyło 

organizatorów.  

I NOCNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ NA ORLIKU 

W sobotę 29 sierpnia 2015r. na boisku ORLIK w Siemianicach odbył się I Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar 

Przewodniczącego Rady Gminy Łęka Opatowska. Turniej rozpoczął się punktualnie o godz. 19:00 zbiórka wszystkich 

zawodników oraz wspólnym pamiątkowym zdjęciem. W rywalizacji brały udział 4 drużyny z terenu Gminy Łęka Opatowska: 

Siemianice, Raków, Opatów „Juniorzy”, Opatów. Rozgrywki 

przeprowadzono systemem "każdy z każdym" spotkania trwały po 20 

minut (2 x 10). Zawodnicy grali w duchu fair play, pogoda dopisała, 

podobnie jak publiczność. Po zaciętej rywalizacji I miejsce zajęła 

drużyna z Siemianic, drugie miejsce drużyna z Opatowa, trzecie 

miejsce zajęła drużyna „Juniorzy” z Opatowa na czwartym miejscu 

uplasowała się drużyna z Rakowa. Dodatkowo przyznano wyróżnienia 

dla najlepszego zawodnika turnieju został nim Michał Krawiec, 

najlepszym bramkarzem Tobiasz Moś, a najskuteczniejszym strzelcem 

okazał się Mateusz Gąszczak.  Nad organizacją i bezpiecznym 

przebiegiem zawodów czuwali sędziowie Adam Skotnik i Kuba 

Broniszewski. Organizatorami turnieju byli animatorzy sportu: Adam 

Skotnik i Karol Hendrys oraz Urząd Gminy Łęka Opatowska. Nagrody 

w postaci pucharów ufundował Przewodniczący Rady Gminy Łęka 

Opatowska.  
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JAK DRZEWIEJ ŻNIWOWANO 

15 sierpnia 2015 r. na boisku sportowym w Trzebieniu 

odbyły się uroczyste Obchody Święta Plonów pn. „Jak 

drzewiej żniwowano”. Dożynki wiejskie, których 

organizatorem było Stowarzyszenie Szansa dla Trzebienia 

rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą polową odprawioną przez 

ks. proboszcza Józefa Wachowiaka w obecności starostów 

dożynkowych – Małgorzaty Sułot oraz Tomasza 

Lubojańskiego, zaproszonych gości oraz licznie 

zgromadzonych mieszkańców wsi. Po mszy Prezes 

Stowarzyszenia Szansa dla Trzebienie Ewa Kosińska powitała 

zgromadzonych gości i życzyła udanej zabawy. Głos zabrali 

także: Poseł na Sejm RP Bożena Henczyca, Wójt Gminy Łęka 

Opatowska Adam Kopis, Przewodniczący Rady Gminy Łęka 

Opatowska Michał Jerczyński oraz sołtys wsi Trzebień 

Tomasz Lubojański. Mówcy podkreślali, że dożynki są okazją 

do wyrażenia wdzięczności, radości, poczucia dumy z własnej 

pracy i mądrego wysiłku rolnika. Przede wszystkim są też 

wyrazem wdzięczności dla Boga i Matki Bożej za szczęśliwie 

zebrane plony. Po części oficjalnej rozstrzygnięto konkursu 

SMS na powiedzenie lub humor o tematyce wiejskiej oraz na 

strój żniwiarza i żniwiarki. Przystąpiono także do konkursów 

dożynkowych: wiązania snopów, stawiania bab, młócenia 

cepem, dojenia krowy i picia maślanki na czas. W godzinach 

popołudniowych swoją obecnością zaszczyciła również 

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

Senator RP Andżelika Możdżanowska. Wszyscy przybyli na 

uroczystość dożynkową goście mogli spróbować specjalnie 

przygotowanego na tę okazję „swojskiego jadła”. Koneserzy 

staroci mieli okazję podziwiać wystawę starego sprzętu 

gospodarstwa domowego, sentymentalnie wspominając przy 

tym dawne czasy. Dożynki zakończono zabawą taneczną na 

świeżym powietrzu. Impreza współfinansowana była ze 

środków Gminy Łęka Opatowska. 

NARODOWE CZYTANIE W ŁĘCE OPATOWSKIEJ 

Filia Biblioteczna w Łęce Opatowskiej zachęcona 

inicjatywą Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego po raz 

pierwszy włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Narodowe 

Czytanie”. Akcję mającą wyjątkowo uroczystą oprawę 

zorganizowano 3 września 2015 roku przed siedzibą 

biblioteki. Wójt Gminy – Adam Kopis powitał serdecznie 

wszystkich zebranych, przybliżając im jednocześnie ideę 

przedsięwzięcia jaką jest popularyzacja czytelnictwa, 

zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę 

dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej 

tożsamości. Pochylamy się bowiem zawsze nad 

najważniejszymi dla Polaków dziełami, które jawią się  

w powszechnej świadomości jako wybitne, będące 

odzwierciedleniem ducha narodu a także kształtujące tego 

ducha. Fragmenty „Lalki” Bolesława Prusa czytały znane  

i lubiane w lokalnej społeczności osoby: Wójt Gminy Adam 

Kopis, Sekretarz Małgorzata Gąszczak, młodszy brygadier 

Mariusz Szczepański - funkcjonariusz Państwowej Straży 

Pożarnej w Kępnie,  druhna - Agata Rybak, radny powiatu  

i katecheta Marek Kowalski i przewodnicząca Koła Emerytów 

i Rencistów Zofia Kucharska. Scenografia, historyczne stroje 

oraz poezja śpiewana w wykonaniu Marka Kowalskiego 

wprowadziły uczestników w klimat epoki pozytywizmu. 

Sukces akcji pozwala mieć nadzieję, że nowe pokolenia będą 

widzieć  w klasycznej literaturze nie tylko przymusowe 

lektury szkolne ale również ponadczasową prawdę  

o międzyludzkich relacjach i godnym życiu w społeczeństwie.  

ŚWIĘTO PLONÓW 

Tegoroczne Obchody Święta Plonów mimo 

niesprzyjających warunków atmosferycznych rozpoczęto  

o godz. 1400 uroczystą Mszą Świętą w Kościele Parafialnym 

pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe w Łęce Opatowskie. 

Mszę św. koncelebrowaną odprawił  Proboszcz Parafii   

w Łęce Opatowskiej  ks. Rafał Grześkowiak, Dyrektor Caritas 

w Kaliszu ks. Jacek Andrzejczak oraz Proboszcz Parafii pod 

wezwaniem św. Floriana w Opatowie ks. Józef Wachowiak. 

Po nabożeństwie ulicami ruszył barwny korowód dożynkowy. 

Po korowodzie dożynkowym na 

terenie przy boisku sportowym  

w Łęce Opatowskiej rozpoczęły się 

główne uroczystości dożynkowe  

z udziałem przybyłych na uroczystość 

gości i starostów dożynkowych, 

którymi w tym roku byli Jadwiga 

Jóżwiakowska i Marian Musiała. 

Uroczystości dożynkowe otworzył 

sołtys Wsi Łęka Opatowska – Dariusz 

Gąszczak. Następnie głos zabrał 

włodarz i gospodarz uroczystości 

Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam 

Kopis, który w sposób szczególny 

przywitał rolników, mieszkańców Gminy Łęka Opatowska 

oraz przybyłych gości. Kolejnym punktem był obrzęd Wieńca 

i Chleba, Starości Dożynek przekazali na ręce Wójta Gminy 

Wieniec i Chleb. Aby tradycji stało się za dość starości 

dożynkowi oraz Wójt Gminy Adam Kopis symbolicznie 

podzielili się chlebem z mieszkańcami Gminy. Uroczystości 

dożynkowe były także okazją do złożenia podziękowań  

i nagrodzenia rolników. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

przyznał honorową odznakę „Zasłużony dla rolnictwa”. 

Wręczenia medali dokonali Wójt 

Gminy Adam Kopis oraz Sołtys Wsi 

Dariusz Gąszczak następującym 

rolnikom: 

 Marcinowi Jóźwiakowskiem ze 

Zmyślonej Słupskiej 

 Marianowi Musiale z Łęki 

Opatowskiej 

 Łukaszowi Olbrychowi  

z Biadaszek 

 Mieczysławowi Skotnikowi  

z Siemianic. 
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     W kolejnym punkcie programu głos zabrali zaproszeni 

goście: Starosta Powiatu Kępińskiego Witold Jankowski oraz 

Przewodniczący Rady Gminy Łęka Opatowska Michał 

Jerczyński. W trakcie ceremonii zostały także odczytane listy 

z podziękowaniami dla Wójta Gminy Adama Kopisa od 

Minister w Kancelarii Premiera RM, Senator RP Andżeliki 

Możdżanowskiej, Posła do Parlamentu Europejskiego 

Andrzeja Grzyba, Posła na Sejm RP Józefa Rackiego oraz 

Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa 

Grabowskiego. Występy artystyczne na uroczystości 

dożynkowe przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łęce 

Opatowskiej oraz Chór „Echo” z Koła Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów w Łęce Opatowskiej. Niewątpliwie atrakcją 

tegorocznych dożynek okazał się występ zespołu FANATIC, 

który mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych 

zgromadził szeroką publiczność. Zespół zaprezentował znane 

utwory takie jak: „Rzeki Przepłynąłem, Góry pokonałem”, 

„Szalona Impreza”, „Zakochany Chłopak” oraz hit ostatniego 

sezonu „Zwariowana Gocha”, który porwał zgromadzoną 

publiczność do wspólnej zabawy.  

WYPRAWKA SZKOLNA DLA ŁĘKI OPATOWSKIEJ, TRZEBIENIA ORAZ OPATOWA 

Firma Grupa Azoty jest liderem z branży nawozowej, a jej 

główną grupę odbiorców stanowi polskie rolnictwo. Firma od 

kilku lat realizuje własny program promocyjny „Lider 

Polskiej Dystrybucji”. W ramach współpracy partnerskiej 

firmy Agro – Efekt, której główna filia znajduje się w Sycowie, 

z firmą Grupa Azoty Szkoła Podstawowa w Łęce Opatowskiej 

została wytypowana  do udziału w VI edycji tego programu. 

W ramach programu najmłodsi uczniowie szkoły zostali 

obdarowani niespodzianką – wyprawką szkolną. Dnia  

4 września 2015r. Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis, 

Kierownik Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych w Łęce 

Opatowskiej Barbara Kulak oraz przedstawiciel Firmy Agro – 

Efekt Pani Małgorzata Kempa – Zgubilat uroczyście 

obdarowali dzieci z klas I - III ze Szkoły Podstawowej w Łęce 

Opatowskiej oraz uczniów klasy I-II Szkoły Podstawowej  

w Trzebieniu wyprawkami szkolnymi do działań 

promocyjnych oraz edukacyjnych. Wyprawka zawierała 100 

zestawów składających się z artykułów szkolnych (blok 

rysunkowy, kredki, farby, plastelina), odblaskowych 

zawieszek, które zwiększają widoczność i bezpieczeństwo 

dzieci, szczególnie po zmroku i w sezonie jesienno-zimowym 

oraz książka dla najmłodszych pt. Jak to się kręci.  

Z inicjatywy Urzędu Gminy Łęka Opatowska 11 września 

2015r. zostały również przekazane wyprawki szkolne do klas 

pierwszych Szkoły Podstawowej w Opatowie. W ramach 

bardzo dobrej współpracy z Polskim Wydawnictwem 

Rolniczym reprezentowanym przez Dyrektora Pawła 

Grzesiaka oraz Firmy USTRONIANKA reprezentowanej przez 

Jana Polowczyka uczniowie klas pierwszych otrzymali 

wyprawki szkolne w której znalazły się min. artykuły szkolne 

(zeszyty, zakładki, plany lekcji, długopisy) odblaski  

i czapeczki oraz  książka pt. „Jak to się kreci”. Upominki 

wręczył Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis oraz 

Kierownik Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych w Łęce 

Opatowskiej Barbara Kulak. Pozytywna reakcja grona 

pedagogicznego oraz obdarowanych dzieci mile zaskoczyła 

Wójta Gminy, który bardzo cieszył się, że sprawił tyle radości 

drobnymi upominkami i choć w pewnym stopniu mógł umilić 

początek roku szkolnego szczególnie sześciolatkom, które 

rozpoczęły trudny start w szkole. Podziękowaniem dla nas 

była ogromna radość i uśmiech obdarowanych dzieci 

powiedział Wójt Gminy, który składa serdeczne 

podziękowanie firmom, które zaangażowały się i udostępniły 

swoje artykuły, które zostały przekazane w ramach wyprawki 

szkolnej. 

MARSZ TERENOWY „DĄBROWA 2015” 

  W niedzielę 13 września 2015 roku strażacy OSP 

Biadaszki zorganizowali marsz terenowy dla dzieci  

i młodzieży z drużyn pożarniczych z powiatu kępińskiego. 

Tegoroczny marsz terenowy otworzył Prezesa Zarządu 

Powiatowego OSP druh Eugeniusz Grzesiak, natomiast 

wprowadzenia drużyn MDP dokonał Naczelnik Jednostki 

Wojciech Pisula. Swoja obecnością zaszczycił również Wójt 

Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis. Młodzi uczestnicy rajdu 

w punkcie zbiórki zostali poinformowani o zasadach rajdu, 

po czym po wybraniu w swoim gronie dowódcy grupy  

i nazwaniu jej ruszyli w trasę. Na trasie rajdu znajdowały się 

bazy tematyczne, do których za pomocą mapy z naniesionymi 

wskazówkami uczestnicy musieli bezbłędnie dotrzeć. Każdej 

grupie towarzyszył druh „komisarz”, który nadzorował 

przestrzeganie regulaminu rajdu oraz odpowiedzialny był za 

bezpieczeństwo przynależnej mu grupy młodzieży. 

Klasyfikacja zakończyła się następująco:  

1 miejsce: „OSP Laski- Męska” - MDP Laski, 2 miejsce: 

„Bąbelki”- MDP w Biadaszkach, 3 miejsce: „OSP 

Krzyżowniki”- MDP w Krzyżownikach. Nagrody  

i pamiątkowe dyplomy za  uczestnictwo w marszu terenowym 

wręczyli członek Zarządu Wojewódzkiego OSP druh Michał 

Błażejewski, Prezesa Zarządu Powiatowego OSP druh 

Eugeniusz Grzesiak, prezes OSP Biadaszki druh Krzysztof 

Bryja. W międzyczasie strażacy z  zaprzyjaźnionej jednostki 

OSP w Słupi pod Kępnem zaprezentowali pokaz samochodu 

strażackiego w gaszeniu pożaru, który zgromadził rzesze 

widzów.  

WSPÓŁPRACA POPŁACA 

W sierpniu na terenie naszej gminy zakończono prace 

modernizacyjne na drodze powiatowej nr 5697P w Kuźnicy 

Słupskiej oraz dobiegają końca prace budowy chodnika na 

drodze powiatowej nr 5700P w Łęce Opatowskiej od 

wysokości firmy ARKAMA w Łęce Opatowskiej w kierunku 

drogi krajowej nr 11. Dzięki zawarciu przez Gminę Łęka 

Opatowska porozumienia z Powiatem Kępińskim, w Kuźnicy 

Słupskiej na odcinku 500 mb od mostu na rzece Pomianka  

w kierunku miejscowości Lipie wykonano nową nakładkę 

bitumiczną, odtworzono pobocza oraz odnowiono most. 

Całkowite koszty przedstawionych zdań oscylują w granicach 

250.000,00 zł, z czego 72.000,00 zł to środki pochodzące  

z budżetu Gminy Łęka Opatowska, a pozostała część to 

środki Powiatu Kępińskiego.  
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ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE BADANIA RTG  

Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc  
i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza oraz Urząd Gminy Łęka Opatowska zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy powyżej 18 

roku życia  na bezpłatne badania rentgenowskie: prześwietlenie klatki piersiowej połączone z badaniem 
spirometrycznym (badanie określające sprawność Twoich płuc). Badania wykonywane są  nowej generacji CYFROWYM 
aparatem rentgenowskim w ruchomym ambulansie. Badania odbędą się 01 października 2015r. tj. /czwartek/ w Łęce 
Opatowskiej. Miejsce postoju ambulansu: plac przy Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej.  
Badania spirometryczne: Rządcówka /Stara Szkoła/ ul. Szkolna 4 Łęka Opatowska. Wszystkich osoby chętne, które chcą 
skorzystać z badania rtg prosimy o zapisywanie się w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska nr kontaktowy 62 78 14 520 lub 
osobiście w Sekretariacie.  

Mieszkańców prosimy o zgłaszanie się na badania z dowodem osobistym. Choroby wcześnie wykryte są wyleczalne – 
skorzystaj z okazji gdy nie jest za późno!!!Twoje zdrowie w Twoich rękach!!! 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW STAŁYCH NA II PÓŁROCZE 2015 R. 

R-1 – Opatów, Trzebień, Biadaszki 
R-2 – Łęka Opatowska, Piaski, Lipie, Kuźnica Sł., Zmyślona Sł. 

R-3 – Siemianice, Raków, Szalonka, Marianka Siem. 

MIESIĄC VII VIII IX X XI XII 

R-1 MOKRE 2 i 16 6 i 20 3 i 17 1 5 3 

R-2 MOKRE 9 i 23 13 i 27 10 i 24 8 12 10 

R-3 MOKRE 1 i 15 5 i 19 2 i 16 7 4 2 

Segregowane 
SUCHE 

17 21 18 16 20 18 

SZKŁO - - 25 - - 17 

Odpady należy wystawiać do godziny 700 w pojemnikach 120 i 240 l 

Odpady wielkogabarytowe odebrane zostaną w dniu 30 październik 2015r. (PIĄTEK) 

ZASADY SEGREGACJI SMIECI 

   W związku z informacjami firmy odbierającej odpady o wypadkach źle prowadzonej segregacji odpadów oraz gromadzenie 
odpadów segregowanych w workach niezgodnych z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie przypominamy: 

   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 (cena worka 1,00zł). Worki powinny być przed 
wystawieniem zawiązane. 

Odpady należy wystawić do godziny 700 w dniu wywozu. 
Odpady wielkogabarytowe oraz opony – odbiór 30 października (piątek). 

Poza zbiórką i segregacją prowadzoną w domu. 
1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – znajduje się przy Zakładzie Zagospodarowania Odpadów 
w Olszowej, Olszowa 300, godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8:00 – 17:0 oraz sobota: 9:00 – 13:00. 
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 wrzucamy do pojemników umieszczonych w Aptekach 
- Punkt Apteczny - Łęka Opatowska, ul. Słoneczna 4 
- Punkt Apteczny – Opatów, ul. Poznańska 59 
Wrzucamy: tabletki, drażetki, ampułki, maści i proszki, krople, roztwory w szczelnie zamkniętych pojemnikach 
Do pojemników nie wrzucamy: termometrów, zużytych igieł i strzykawek 

 
   W najbliższych miesiącach zostanie przeprowadzona kontrola prowadzonej segregacji odpadów  
w Państwa nieruchomościach w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wzrośnie opłata za wywóz odpadów. 

Informujemy, że w każdym momencie, można odstąpić od gromadzenia odpadów w workach 
i gromadzić odpady suche i szkło w odpowiednio oznaczonych pojemnikach. Zakup pojemników można dokonać  
w wybranym przez siebie sklepie. W pojemniki na odpady można również zaopatrzyć się w firmie odbierającej odpady 
z terenu gminy od Przedsiębiorstwa Komunalno - Transportowego „WENCEL” ul. Poznańska 9 tel. 62 78 181 55,  
kom. 600 270 479 poprzez zakup lub dzierżawę. 
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PRACE REMONTOWE DRÓG 

     Trwają prace przebudowy części ul. Parcelowej (270 mb) oraz 
części ul. Spacerowej i ul. Parkowej (188 mb)  
w miejscowości Łęka Opatowska. Aktualnie trwa również 
przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szalonka o długości 232 

mb. Zakres rzeczowy przebudowy obejmuje m.in.: wykonanie robót 
ziemnych polegających na korytowaniu oraz wyprofilowaniu  
i utwardzeniu poboczy warstwą z kamienia łamanego – typu niesort, 

ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, 
ułożenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, ułożenie 
krawężnika betonowego, odmulenie i odtworzenie prawostronnego 
rowu wraz z montażem przepustów na zjazdach wraz ze ściankami 

czołowymi, przebudowę istniejącego przepustu wraz  
z zamontowaniem na nich bariery oraz umocnieniem skarp płytami 
skarpowymi ażurowymi, ustawienie znaków.  

INFORMACJA 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej ponownie informuje, że Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych 

począwszy od 01 września 2015r. jest czynny w następujących godzinach: 

 poniedziałki od godz. 730 do 1530 

 wtorki od godz. 730 do 1530 

 środy od godz. 730 do 1530 

 czwartki od godz. 730 do 1200 

 piątki od godz. 730 do 1530 

W/w godziny obowiązywać będą na stałe. 
Dnia 30 września 2015r. (środa) Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych będzie czynny do godz. 1800 

OGŁOSZENIE  

      Wójt Gminy Łęka Opatowska na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 

782 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz 

rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r.  poz. 1490) ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

gruntowych stanowiących własność Gminy Łęka Opatowska. 

Opis nieruchomości: 

Przetargi odbędą się dnia 15 października 2015 roku w godzinach podanych w tabeli, w siedzibie Urzędu Gminy Łęka Opatowska, przy   

ul. Akacjowej  nr 4  w Łęce Opatowskiej w sali widowiskowej.  

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Łęka 

Opatowska – ul. Akacjowa 4, pok. nr 111-112 (tel. 62/78-14-532). Niniejsze ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Gminy Łęka 

Opatowska i opublikowano na stronach internetowych: http://www.leka-opatowska.pl, http://www.lekaopatowska.bip.net.pl oraz na 

tablicach ogłoszeń w sołectwach. 

L.p. 
Oznaczenie 
nierucho-

mości / KW 

Pow. 
w ha 

Opis nieruchomości 

Przeznaczenie w 
planie 

zagospodarowania 

i sposób 
zagospodarowania 

Cena wywoławcza 
nieruchom. 
w przetargu 

 

Wysokość 
wadium 

 

Godzina 
przetargu 

 

1. 182  

KZ1E/00044
498/9 

 

 
1,1300 

Działka gruntowa  

w miejscowości Trzebień (RVI). 
Nieruchomość w kształcie 
prostokąta, dojazd drogą polną od 
miejscowości Trzebień, położona 

przy drodze gminnej Opatów ul. 
Kępińska - możliwość budowy 
zjazdu z tej drogi. Działka 
nieuzbrojona, podłączenie do 

mediów należy ustalić z gestorami 
sieci. 

Decyzja o 

warunkach 
zabudowy 
ustalająca  
na części działki 

zabudowę 
mieszkaniowo-
usługową. 

114.000,00 zł netto 

(słownie: sto 
czternaście tysięcy 
złotych 00/100) do 
ceny uzyskanej w 

przetargu zostanie 
doliczony 23 % 
podatek VAT. 
 

 

 
20.000,00 
zł 

 

 
10:00  
 

2. 121/1  

KZ1E/00044
498/9 

 

0,1180 

Działka pod zabudowę  

w miejscowości Trzebień (RVI). 
Działka w kształcie zbliżonym do 
kwadratu, dostęp  
do drogi gminnej przez 

projektowany zjazd.  Działka 
nieuzbrojona, podłączenie do 
mediów należy ustalić  
z gestorami sieci. 

Decyzja o 

warunkach 
zabudowy  
- zabudowa 
mieszkaniowa 

jednorodzinna. 

20.000,00 zł netto 

(słownie: 
dwadzieścia tysięcy 
złotych 00/100) do 
ceny uzyskanej w 

przetargu zostanie 
doliczony 23 % 
podatek VAT. 
 

 

 
4.000,00 zł 

 

 
10:30 
 

3. 121/2  
KZ1E/00044
498/9 

 
0,1182 

Działka pod zabudowę  
w miejscowości Trzebień (RVI). 
Działka w kształcie zbliżonym do 
kwadratu, dostęp  

do drogi gminnej przez 
projektowany zjazd.  Działka 
nieuzbrojona, podłączenie do 

mediów należy ustalić  
z gestorami sieci. 

Decyzja o 
warunkach 
zabudowy  
- zabudowa 

mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

20.000,00 zł netto 
(słownie: 
dwadzieścia tysięcy 
złotych 00/100) do 

ceny uzyskanej w 
przetargu zostanie 
doliczony 23 % 

podatek VAT. 
 

 
 
4.000,00 zł 

 
 
11:00 
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ODDAJCIE PASY DROGOWE 

Coraz częściej zdarza się, że rolnicy niszczą przylegające 

do swoich pól drogi,  na drogę  na sprzęcie uprawowym 

wywożone jest błoto i resztki z pól. Nie podnoszenie  wysoko 

pługa przy orce powoduje zdzieranie  krańca drogi i jej 

uszkadzanie. Wtedy przy zawracaniu droga się niszczy. 

Kołami ciężkich traktorów zrywana jest nawierzchnia  

i wybijane dziury w drogach szutrowych. Niestety 

przyorywana jest również część dróg, szczególnie tych 

polnych. Rolnikom za niszczenie dróg grożą kilkuset złotowe 

mandaty oraz naprawa na własny koszt poczynionych 

zniszczeń. Gdy rolnikowi zostanie udowodnione celowe 

niszczenie drogi sprawa może trafić do prokuratury. 

Mieszkańcy gminy, głównie rolnicy, mogą wkrótce stracić 

sporo pieniędzy. Samorząd ma bowiem możliwość ubiegać się 

o to, co im się prawnie należy tj. karać mieszkańców za 

bezprawne zajmowanie pasów drogowych. Pod lupę pójdą 

więc reklamy, ogrodzenia, które są ustawiane  

w pasie drogowym bez zgody jego właściciela. Zgodnie  

z prawem za ich ustawienie mieszkańcy powinni wnosić 

opłaty. Za każde zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę, 

przyoranie drogi to też zajęcie pasa drogowego, za które 

gmina ma prawo pobierać opłaty.  Normalnie za zajęcie pasa 

drogowego, po uzyskaniu pozwolenia samorządu, płaci się 

ok. 4 zł za m2 za jeden dzień. Wkrótce za bezprawne jego 

zajęcie zapłacimy dziesięciokrotną wartość tej kwoty. 

Mieszkańcy na uregulowanie tych spraw, sprawdzenie 

swoich działek na mapie i na ewentualne zwolnienie 

zajmowanego pasa mają czas do wiosny przyszłego roku.  

Postawione w pasie drogowym bramy, reklamy bez 

pozwolenia gminy również trzeba będzie usunąć.  

Radni Gminy Łęka Opatowska w uchwale Nr LIII/236/10 

z dnia 27 października 2010r. ustalili wysokości opłat za 

zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest 

Gmina Łęka Opatowska i tak m.in.: 

 za zajęcie 1 m 2  pasa drogowego za każdy rozpoczęty 

dzień:  

- za zajęcie jezdni bez ograniczenia ruchu pojazdów - 4 zł  

- za zajęcie jezdni przy wprowadzeniu ograniczenia ruchu   

ruch wahadłowy - 6 zł 

- za zajęcie całej powierzchni jezdni – wprowadzenie 

ruchu z wytyczonym i oznakowanym objazdem – 8,00 zł  

 pozostałych elementów pasa drogowego: pasa dzielącego, 

poboczy, chodników, placów, zatok, ścieżek rowerowych, 

ciągów pieszych itp. - 2,00 zł. 

OGŁOSZENIE 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA z dnia 3 września 2015r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat  w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2015r. 

poz. 782 ze zm.) Wójt Gminy Łęka Opatowska ogłasza, co następuje: 

Przeznaczony został do dzierżawy następujący lokal użytkowy: 

Oznaczenie 
nieruchomości 

wg katastru 

Oznaczenie wg 
księgi wieczystej 

Opis 
nieruchomości 

Przeznaczenie 
nieruchomości 

 

Data 
zagospodaro-

wania 

Wysokość opłat 
z tytułu dzierżawy 

(stawka wywoławcza) 

dz. 252,253 

obręb Raków 

o łącznej 
powierzchni 
0,1200 ha 

 

KZ1E/00044443/9 

KZ1E/00045120/6 

Lokal użytkowy: 

- pomieszczenia 
handlowo-
magazynowe 68 
m2, 

- grunt 
przynależny   

250 m2. 

Brak obowiązującego miejscowego  

planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Brak decyzji  

o warunkach zabudowy, 

dotychczasowe zagospodarowanie 
– lokal handlowy 

Od dnia 

7.10.2015r. 

 

Miesięcznie: 

-850,00 zł netto 

plus należny podatek VAT 

w stawce 23% 

 

 

Wykaz zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łęka Opatowska, na tablicach 

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

http://www.lekaopatowska.bip.net.pl  Data  wywieszenia wykazu: 03.09.2015r. 

UWAGA NA PODEJRZANE SAMOCHODY W OKOLICY 

Urząd Gminy Łęka Opatowska prosi o zwrócenie  uwagi na osoby zachowujące się podejrzanie, obserwujące domy, szczególnie 

w godzinach wieczornych, kiedy szybko zapada zmrok. W ostaniem czasie mieszkańcy naszej Gminy informowali o 

podejrzanie zachowujących się osobach poruszających się po naszych miejscowościach. Zaobserwowano przypadki obserwacji 

domostw oraz firm.  

Bądźmy czujni ! 
 

WYDAWCA: Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej, tel. 62 78 14 520; e-mail: promocja@leka-opatowska.pl 
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