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I N F O R M A C J E…   A K T U A L N O Ś C I…  O G Ł O S Z E N I A… 

W Siemianicach rozpoczęło swoją działalność 

Towarzystwo Krańców Ziemi Ojczystej GENIUS LOCI 

   Genius Loci – z jęz. łac. znaczy dosłownie „duch opiekuńczy 
danego miejsca”, przen. „specyficzna i niepowtarzalna atmosfera 
jakiegoś miejsca” Jest to nazwa najbardziej adekwatna do wsi o tak 
bardzo dużym znaczeniu dla polskości naszej  
ojczyzny. Celami Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności: 
regionalnej, kulturalnej, edukacyjnej, ekonomicznej,  
pro-zdrowotnej, integracyjnej i rekreacyjno-turystycznej mającej na 
celu dobro mieszkańców Gminy Łęka Opatowska w tym: 

a) promocję, odnowę i rozwój Gminy Łęka Opatowska  
w połączeniu z powszechnym zaangażowaniem jej mieszkańców, 
w projekty nastawione na wspieranie działań i inwestycji  
o charakterze publicznym, 
b) skupienie wokół idei Stowarzyszenia wszystkich osób  
zainteresowanych, 
c) rozbudzania tożsamości regionalnej Gminy Łęka Opatowska, 
d) ochrona miejscowej tradycji, zabytków i pomnażanie  
dziedzictwa historycznego i kulturowego; 
e) pobudzenie inicjatyw społecznych służących rozwojowi życia 
obywatelskiego i wymianie doświadczeń regionalnych, 
f) promowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, 
g) promowanie różnych form rekreacji i przyjemnego spędzania 
wolnego czasu, 
h) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 
oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej, 
i) przenoszenie pozytywnych wzorców z Unii Europejskiej  
i do Unii oraz pozyskiwanie funduszy europejskich. 

   Towarzystwo zostało zarejestrowane z dniem 15 listopada 2007 
roku. Członkowie już wcześniej realizowali cele Stowarzyszenia, 
ale swoje pasje i dorobek sfinalizowali stworzeniem  
Stowarzyszenia w liczbie 29 członków będących mieszkańcami  
Łęki Opatowskiej, Siemianic, Lipia, Granic, Klasaka oraz Jarocina. 
Prezesem została mieszkanka Siemianic Krystyna Macioszczyk, 
wiceprezesami Jolanta Gąszczak i Irena Popłonyk także  
z Siemianic, skarbnikiem Barbara Sieczka z Granic a sekretarzem 
Monika Sarnowska z Klasaka. Zgodnie z celami zawartymi  
w Statucie, współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami 
regionalnymi działającymi na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, 
członkowie spotkali się 23 listopada 2007r. z członkami  
Towarzystwa Przyjaciół Lasek LUKUS w Laskach i w miłej  
atmosferze wymieniono doświadczenia.  
   W dniach 24-25 stycznia br. rozpoczął się w Baranowie pierwszy 
etap realizacji warsztatów na temat zarządzania projektem  
z zakresu rozwoju obszarów wiejskich poprzez realizację  
Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pierwszy 
etap to szkolenie z zakresu zarządzania projektem, w którym  
wzięła udział Prezes Zarządu Towarzystwa Krystyna Macioszczyk.  

Źródło: Krystyna Macioszczyk 

INFORMACJE O PRZETARGACH 

   Wójt Gminy Łęka Opatowska na podstawie art. 13 ust. 
1 oraz art. 25 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 
poz. 2603 ze zm.) ogłasza: II publiczny przetarg ustny  
nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego w Rakowie. 
Przedmiot przetargu: pomieszczenie handlowe - 34,00 m2 

pomieszczenie magazynu – 34,00 m2 grunt przynależny do 
budynku – 250,00 m2  

 
   Wójt Gminy Łęka Opatowska, realizując Uchwałę Nr 
XXII/112/2004 z dnia 27 października 2004 roku Rady 
Gminy Łęka Opatowska zgodnie  z § 6 ust.  
1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  
2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  
(Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004r.) ogłasza: III publiczny 
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż   nieruchomości. 

Przedmiot przetargu działka o numerze 1282. Położenie 
Opatów Osiedle Młodych, opis nieruchomości - działka 
budowlana. 
 
   Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  
z 2004r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Wójt Gminy Łęka 
Opatowska ogłasza, co następuje. Z  nieruchomości  
będących w użytkowaniu Gminy Łęka Opatowska  
przeznaczone zostały do dzierżawy następujące  
nieruchomości rolne: Nr ewidencyjny działki 182 obręb 
Trzebień. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej  
zagospodarowania: grunty orne. 
   Więcej informacji na stronie www.bip.leka-opatowska.pl, 
lub w Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej 

OPŁATEK U EMERYTÓW 

   W grudniu 2007 r. po dłuższej przerwie swoją działalność 
reaktywowało Koło Emerytów i Rencistów w Opatowie, 
którego przewodnicząca została Pani Teresa Noculak. Koło 
nie posiada swojej siedziby, więc Biblioteka Publiczna  
udostępniła im gościnnie swoich pomieszczeń. Tam też  
13 stycznia 2008 r. odbyło się spotkanie opłatkowe  
członków koła. Przy kawie, cieście, śpiewaniu kolęd i innych 
piosenek oraz niekończących się życzeń, w bardzo miłej 
atmosferze upłynęło emerytom to niedzielne popołudnie. 
Spotkanie swoją obecnością zaszczyciły Przewodnicząca 
Rejonowego Koła Emerytów i Rencistów w Kępnie Pani 
Maria Jasnowska i Pani Halina Potyrała. 

Źródło: Katarzyna Szczepańska 
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SPOTKANIE NOWOROCZNE WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA  
PANA WITOLDA  JANKOWSKIEGO 

 
   Dnia 16.01.2008 roku w Restauracji „Piaski” odbyło się noworoczne spotkanie Wójta Gminy Łęka Opatowska Pana Witolda 
Jankowskiego z mieszkańcami gminy. Na spotkanie zaproszeni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gminy 
m.in. przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, OSP, Rad Rodziców, Rad Parafialnych, LZS-ów, stowarzyszeń z terenu gminy  
a także Przewodniczący Rady Gminy Pan Zdzisław Kłodnicki, księża, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Fundacji „Wrota  
Wielkopolski”, sołtysi, miejscowy Chór „Na Swojską Nutę” oraz przedsiębiorcy. Na początku spotkania Wójt Gminy Pan Witold 
Jankowski przedstawił prezentację multimedialną obrazującą wydarzenia minionego 2007 roku. Obejmowała ona m.in. inwestycje 
przeprowadzanie na terenie gminy takie jak: budowa kanalizacji, sali gimnastycznej, dróg, remizy i inne projekty związane  
z remontami gminnych obiektów. W prezentacji można było zobaczyć również liczne wydarzenia kulturalne i sportowe  
minionego roku takie jak m.in. turnieje tańca, tenisa stołowego, plażowej piłki siatkowej, turnieje gier i zabaw dla dzieci czy liczne 
koncerty w tym, zespołu „Wolna Grupa Bukowina”. W wystąpieniu zobrazowane zostały również święta narodowe: Święto  
Narodowe Trzeciego Maja, czy Narodowe Święto Niepodległości a także Jubileusz Złotych Godów mieszkańców gminy,  
Konkurs Recytatorski im. Marii z Fredrów Szembekowej a także wymiana z Gminami partnerskimi niemiecką Hinte i Węgierską 
Újlőrincfalva oraz wiele innych imprez. Pan Wójt podkreślił także wagę współpracy z Gminami Baranów, Trzcinica i Rychtal  
w ramach „Fundacji Wrota Wielkopolski” do której należą wymienione gminy. To właśnie dzięki tej współpracy możliwe było 
zorganizowanie takich imprez jak, majówka dla seniorów, Seminarium zakresu profilaktyki zdrowia czy Targi Produktów  
Lokalnych. 
   Prezentacja przedstawiała także sposoby komunikacji między Urzędem Gminy a społecznością lokalną m.in. poprzez nową 
stronę internetowa i umieszczony na niej formularz dla internautów a także przez Biuletyn Gminny. Wójt przedstawił też projekty 
które w 2007 roku dostały dofinansowanie m.in. z Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji J&S  Pro Bono Poloniae, Ministerstwa 
Sportu  i Turystyki, Kuratorium  Oświaty  w Poznaniu, PFRON-u, Sektorowego  Programu  Rozwoju Zasobów  Ludzkich  2004-
2006 czy Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. 
   Po prezentacji przy szampanie i torcie Pan Wójt Witold Jankowski złożył wszystkim obecnym gościom życzenia noworoczne  
a także podziękował mieszkańcom Gminy Łęka Opatowska, przedsiębiorcom i sponsorom za zaangażowanie w działalność na 
rzecz rozwoju gminy. Następnym punktem programu był koncert gwiazdy – zespołu Easy Game przy dźwiękach którego  
rozpoczęła się wspólna zabawa. Spotkanie sprzyjało integracji społeczności lokalnej, wymianie poglądów i luźnym rozmowom 
kuluarowym odbywającym się przy poczęstunku. Impreza przebiegła w miłej atmosferze po czym w dobrych nastrojach goście 
udali się do domów z nadzieją spotkania się w 2009 roku.  
 

     
 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEMIANICACH 

 
   Pierwszy semestr roku szkolnego 2007/2008 w SP Siemianice obfitował w wiele interesujących wydarzeń o charakterze  
szkolnym i środowiskowym. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali programy artystyczne na następujące  
uroczystości: dwie akademie środowiskowe – 15.10.07r. „Biesiadę” z okazji 50-lecia KGW w Siemianicach oraz 14.12.07r.  
– jasełka na Wigilii Gminnej w Rakowie, w październiku odbyła się także uroczystość pasowania na ucznia klasy I, z okazji Święta 
Odzyskania Niepodległości wieczór wróżb andrzejkowych, szkolny i przedszkolny Mikołaj oraz klasowe spotkania opłatkowe,  
w szkole, jak i w przedszkolu w Siemianicach i Rakowie przy dużym zaangażowaniu rodziców zorganizowano Dzień Babci  
i Dziadka (W Siemianicach miłemu spotkaniu z seniorami towarzyszyła wspólna zabawa.), 6.01.2008r. w Święto Trzech Króli  
w kościele parafialnym w Siemianicach przedstawienie jasełkowe „Każdy dąży do szczęścia.” zabawa karnawałowa – bal  
przebierańców. 
   26 stycznia  Rada Rodziców Przedszkola w Siemianicach zorganizowała wieczorek karnawałowy, z którego dochód zostanie 
przeznaczony na zakup huśtawek na plac zabaw.  
 

Źródło: Lucyna Majczyk 
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PROJEKT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPATOWIE  

PT. "MAŁA OJCZYZNA WIELKICH LUDZI". 
 

   Szkoła Podstawowa w Opatowie wzięła udział na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w konkursie wyrównywania 
szans edukacyjnych i kulturowych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich pn. „Janko Muzykant”. Szkoła napisała  
i zrealizowała projekt pt. „Mała Ojczyzna wielkich ludzi”. 
  Celem projektu było: poznanie historii naszej okolicy, poznanie piękna otaczającego świata, spotkania z ciekawymi ludźmi,  
integracja z dziećmi z domu dziecka. 
  Głównym zadaniem było zorganizowanie kolonii integracyjnych dzieci z Domu Dziecka z Szamotuł z dziećmi z naszej szkoły, 
które odbyło się w wakacje letnie w placówce Publicznego Przedszkola Samorządowego w Opatowie. 
  Inne zadania to: wyprawa otwartych oczu – wycieczki po najbliższej okolicy, rambit – poznajemy historię okolicy, prezentacje 
multimedialne o regionie, wyjazd do Lipnicy Murowanej na warsztaty artystyczne, spotkanie z ludowym artystą wyrobów ze słomy 
p. Barańczakiem, wyjazd na prezentacje wyrobów rodzimych twórców do Łęki Opatowskiej, wycieczka Poznań – Gniezno – 
Biskupin, wyjazd do Szamotuł (rewizyta w domu dziecka). 
 
Termin realizacji: 1 V – 14 XI 2007r. 
 
   Na konkurs zgłosiło się ponad 800 szkół z całej Polski, z tego 61 – dostało dofinansowanie (w tym nasza szkoła). 
Wielkim sukcesem jest wyróżnienie naszego projektu. Znaleźliśmy się w 10- tce najlepszych z całego kraju. 
  
   Dyrektor szkoły mgr Maria Haziak i koordynator programu mgr Barbara Woźnica  zostały zaproszone 18 grudnia 2007r. na 
seminarium podsumowujące Ogólnopolski Konkurs na programy wyrównywania szans edukacyjnych i kulturowych dzieci  
i młodzieży ze środowisk wiejskich pn. „Janko Muzykant” zorganizowane przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno  
– Pedagogicznej i Ministerstwo Edukacji Narodowej do Warszawy w celu otrzymania listu gratulacyjnego za uzyskane wyróżnienie                                                                                                       

Źródło: Maria Haziak 

     
 

 
 

FINALIŚCI FINAŁU WOJEWÓDZTWA W INDYWIDUALNYCH ZAWODACH 
SZACHOWYCH NA SPOTKANIU Z WÓJTEM GMINY. 

 
   W dniu 7 stycznia 2008 r. w Sali  Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej odbyło się uroczyste spotkanie Wójta Gminy Pana  
Witolda Jankowskiego ze sportowcami z Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego i Szkoły Podstawowej w Opatowie oraz ich 
rodzicami. Uczniowie ci reprezentowali gminę na Finale Wielkopolski w indywidualnych zawodach szachowych. W spotkaniu 
wzięli udział: Wójt Gminy Pan Witold Jankowski, Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowie Pani Maria Haziak, Dyrektor Gimnazjum 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie – Pani Anna Synowiec, nauczyciele wychowania fizycznego w Gimnazjum  
i Szkole Podstawowej w Opatowie: Pani Joanna Durlej i Pan Adam Kopis oraz uczniowie i ich rodzice. Na początku wszystkich 
zgromadzonych przywitał Gminny Koordynator sportu szkolnego Pan Adam Kopis, który podkreślił wyniki i osiągnięcia uczniów 
z terenu gminy a także pogratulował serdecznie szachistom za wspaniałą postawę sportowa i godne reprezentowanie gminy na 
arenie województwa. Po przywitaniu głos zabrał Wójt Gminy Pan Witold Jankowski, który dziękując zawodnikom za wspaniałą 
postawę sportową godne reprezentowanie gminy na arenie województwa  wręczył rodzicom zawodników listy gratulacyjne.  
Następnie głos zabrała opiekunka całej grupy Joanna Durlej, która  zrelacjonowała wszystkim pokrótce  przebieg zawodów  
szachowych oddając tym samym atmosferę która panowała podczas turnieju. Po wszystkich wystąpieniach przyszedł czas na luźne 
rozmowy przy kawie i ciastkach. Na zakończenie spotkania wszyscy obecni na nim goście pozowali do wspólnego pamiątkowego 
zdjęcia. 
   Gminę Łęka Opatowska na Finale Województwa w Indywidualnych Zawodach Szachowych reprezentowali: Joanna Szybka, 
Andrzej Szybka, Krzysztof Górecki – uczniowie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie oraz Magdalena 
Szybka, Mateusz Strzelecki i Miłosz Noculak – uczniowie Zespołu Szkół w Opatowie.   
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HARMONOGRAM ZEBRAŃ JEDNOSTEK OSP 
Z TERENU GMINY ŁĘKA OPATOWSKA USTALONYCH NA ZEBRANIU 

ZARZĄDU GMINNEGO OSP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
STRAŻACKA IZBA PAMIĘCI 

 
   Dzięki Fundacji „Wrota Wielkopolski” działającej w ramach pilotażowego programu LEADER+” w Gminie Łęka Opatowska 
powstanie Strażacka Izba Pamięci. Mieścić się ona będzie w Budynku Szkoły Podstawowej w Piaskach. Uroczyste otwarcie  
zaplanowano na dzień 16 lutego 2008 r. Począwszy od dnia otwarcia Strażacka Izba Pamięci będzie udostępniona zwiedzającym.  
W sprawie zwiedzania obiektu należy kontaktować się z Sołtysem wsi Piaski. 

  

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRANTOWY 
w ramach Programu „Równać Szanse 2008”  

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez  
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży 

   Misją Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast  
(do 20 000 mieszkańców). Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez młodych ludzi samodzielnie i realistycznie  
określonych celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych). 

   Celem konkursu jest wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe projektów, które rozwijają u młodzieży: umiejętność 
właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, umiejętność samodzielnego i aktywnego planowania własnej przyszłości, 
umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego, przekonanie o własnych możliwościach.  
   Podmioty uprawnione do udziału w konkursie - organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji)  
z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Formy wsparcia dla projektodawców  - dotacje do 50 000 zł na okres 
do 18 miesięcy, szkolenia, doradztwo. Uczestnicy projektów - uczestnikami zgłaszanych projektów może być młodzież w wieku od 
13 do 19 lat  (ze szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). 
Cyklicznymi działaniami powinna zostać objęta grupa co najmniej 25 uczestników. 
 

 
DOFINANSOWANIE DLA ŚWIETLICY W SIEMIANICACH 

 
   Dnia 31 stycznia wieś Siemianice otrzymała  dofinansowanie z „Fundacji Wspomagania Wsi” na stworzenie świetlicy wiejskiej. 
Dotacja pochodzi z konkursu „Nasza świetlica, Nasz Klub” ogłoszonego w listopadzie 2007 r. Na konkurs wpłynęło 527  
wniosków z całej Polski z czego 69 zostało nagrodzonych (w tym wniosek z Siemianic). Wniosek na konkurs został napisany przez 
pracownika Urzędu Gminy, przy współudziale Pani Sołtys i społeczności lokalnej Siemianic a także OSP w Siemianicach 
   Celem konkursu była poprawa warunków życia i edukacji mieszkańców wsi a przede wszystkim dostępu do informacji (Internetu) 
poprzez  wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych polegających na samodzielnym tworzeniu przez mieszkańców miejsc 
wspólnych spotkań i pożytecznego spędzania czasu. W miejscach tych będzie zapewniony stały i bezpłatny dostęp do Internetu 
oraz pomoc w jego wykorzystywaniu i wyszukiwaniu informacji;  podstawowy zestaw słowników, encyklopedii (w formie  
tradycyjnej i elektronicznej); możliwość samodzielnej nauki z wykorzystaniem Internetu i programów multimedialnych; możliwość 
odrabiania lekcji; możliwość rozwijania zainteresowań, uczestniczenia w różnorodnych zajęciach, twórczego spędzania wolnego 
czasu; możliwość swobodnego spotykania się i wspólnych działań dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych (integracja  
międzypokoleniowa); możliwość organizowania zebrań mieszkańców wsi  oraz różnego rodzaju kursów i szkoleń. 

Miejscowość Data, godzina 

Łęka Opatowska 26.01.2008,  godz. 19:00 

Raków 26.01.2008,  godz. 19:00 

Siemianice 01.02.2008,  godz. 19:00 

Trzebień 05.02.2008,  godz. 19:00 

Piaski 09.02.2008, godz. 19:00 

Biadaszki 09.02.2008, godz.19:00 

Opatów 15.02.2008, godz.19:00 

Lipie 16.02.2008,  godz. 19:00 
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ZAPROSZENIE NA XVIII SESJĘ RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA 

   Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XVIII Sesji Rady Gminy Łęka Opatowska, która  
odbędzie się dnia  27.02.2007 roku (środa) o godzinie 12.00 w sali Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej. 
 
 

Przewodniczący Rady 
Zdzisław Kłodnicki 

 

UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE DNIA 28 GRUDNIA 2007 R.  

 

Uchwała Nr XVI/72/2007 

   W sprawie  szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat 
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa 
oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych. 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Rada Gminy podjęła uchwałę określającą przypadki  
w których wierzytelności mogą być umarzane, odraczane lub rozkładane na raty. 

Uchwała Nr XVI/73/2007 

W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu żyta 
przyjmowana jako podstawa do naliczenia podatku rolnego na 2008 r. wynosiła 58,29 zł/q. 
Rada Gminy obniżyła tę stawkę do kwoty 45 zł. 

Uchwała Nr XVI/74/2007 
W sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok. 

Wprowadzono korektę planu dochodów i wydatków. 

Uchwała Nr XVI/75/2007 

W sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 
2008r. 

Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustalono 
gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008 r.  

Uchwała Nr XVI/76/2007 

W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

W budżecie gminy na 2007 r. została zaplanowana kwota 30 000 zł. na wykonanie dokumentacji 
na termomodernizację obiektów: Gimnazjum, Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej  
w Siemianicach. W związku z przesunięciem całości zadania w czasie postanowiono ustalić plan 
finansowy wydatków niewygasających. 

UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE DNIA 23 STYCZNIA 2008 R.  

 

Uchwała Nr XVII/77/2007 

   W sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków  
zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęka Opatowska. 

Obecnie obowiązujący dokument studium został uchwalony w 1999 r. i stanowi on ograniczenia 
dla procesów inwestycyjnych. Odpowiadając na oczekiwania inwestycyjne samorządu i osób  
fizycznych i prawnych przystąpiono do prac nad zmianą studium. 

Uchwała Nr XVII/78/2007 

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r. 

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym oraz § 101,  
ust. 1 Statutu Gminy  Łęka  Opatowska plan pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdza Rada Gminy. 
Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r.  

Uchwała Nr XVII/79/2007 W sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony lokalu użytkowego w Rakowie. 
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KIBICE I MIŁOŚNICY PIŁKI NOŻNEJ 

 
Dnia 9 lutego o godz. 1330 

 w Sali Sportowej w Opatowie odbędzie się  
Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Łęka Opatowska. 

 
W turnieju wezmą udział drużyny z klubów działających na terenie Gminy Łęka Opatowska: 

LKS  „WIELKOPOLANIN” Siemianice 
LZS „ZAWISZA” Łęka Opatowska 

LZS „ PŁOMIEŃ” Opatów 
oraz MUKS „ WILKI” Opatów 

Każdy klub będą reprezentowały dwie  drużyny. 
 

Z A P R A S Z A M Y 
 

 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na: 

 
TURNIEJ SIŁACZY 

ORAZ 
TURNIEJ MOCNEJ RĘKI 

O Puchar Wójta Gminy Łęka Opatowska 
 

Turnieje odbywać się będą równolegle w dniu 01.03.2008 r.  
w Sali Sportowej Przy Gimnazjum w Opatowie. 

 
Początek imprezy godz. 1330 

Szczegółowy regulamin turnieju dostępny na stronie: www.leka-opatowska.pl 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ W TURNIEJACH !!! 

 

 
VIII TURNIEJ SOŁECTW W TENISIE STOŁOWYM  

O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA 
 

23 luty 2008 r. godz. 1000 – Sala Sportowa w Opatowie 
Szczegółowy regulamin turnieju na stronie: www.leka-opatowska.pl 

 
Z A P R A S Z A M Y 

 

 
OGŁOSZENIE 

 
   W naszym kraju realizowany jest „PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 
STOSOWANYCH NA TERYTORIUM POLSKI” przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w 2002 r. 
   Regulacje prawne dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych (w tym głównie eternit),  
począwszy od obowiązku dokonania przeglądu technicznego tych wyrobów do zdeponowania wytworzonych odpadów na  
składowisku, są zamieszczone w ponad 20 aktach prawnych. Jednym z nich jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz 
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U Nr 192, poz. 1876). 
Zgodnie z tym aktem prawnym osoby fizyczne będące właścicielami, zarządcami lub użytkownikami posesji, w których 
był lub jest wykorzystywany azbest zobowiązane są do złożenia Wójtowi Gminy pisemnej informacji o wyrobach  
zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania. Sporządzony na podstawie państwa informacji wykaz dotyczący ilości  
i stanu technicznego materiałów zawierających azbest będzie podstawą do stworzenia w przyszłości funduszu mającego na celu 
pomoc mieszkańcom w pozbyciu się bądź zastąpieniu (głównie zmiana pokryć dachowych z eternitu) niebezpiecznego dla zdrowia 
czynnika jakim są materiały zawierające azbest. Mieszkańcy Gminy Łęka Opatowska, których wymieniony przepis dotyczy, mogą 
pobrać oraz złożyć formularz informacji oraz zapoznać się z wykazem firm prowadzącym działalność w zakresie utylizacji azbestu  
w Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej pok. 108-109 w godz. 800 - 1400 . Sprawę proszę traktować jako pilną. 
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