
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE RAKOWSKIEJ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 

POŁĄCZONE Z OBCHODAMI 75-LECIA ISTNIENIA JEDNOSTKI OSP 

   Dnia 27.02.2010 r. w Sali OSP w Rakowie odbyło się 
walne zebranie sprawozdawcze Rakowskiej Ochotniczej 
Straży Pożarnej połączone z obchodami 75-lecia istnienia 
jednostki OSP. Zebranie rozpoczął prezes Józef Skąpski, 
który serdecznie przywitał zaproszonych gości po czym 
przedstawiono  sprawozdanie z działalności za rok 2009 
a także sprawozdania: finansowe i z działalności komisji 
rewizyjnej. Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Wójt 
Gminy Witold Jankowski,  Prezes Zarządu Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Jerzy 

Flaczyk, Członek Zarządu Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP druh Zdzisław 
Kłodnicki, i Komendant 
Gminny Związku 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP druh Henryk 
Rogalewski. Po oficjalnych 
przemówieniach odbyło się 
uroczyste ślubowanie 
dziewięciu nowych członków 
i wręczenie im legitymacji 
członkowskich. Po 
ślubowaniu Prezes OSP 
Józef Skąpski przedstawił historię powstania i 
działalności OSP Raków. Na dzień dzisiejszy jednostka 
liczy 65 członków w tym 3 honorowych i 1 wspierający. 
Posiada drużyny: męską drużynę pożarniczą, i 2 

młodzieżowe drużyny pożarnicze: dziewcząt i chłopców. 
Po przedstawieniu krótkiej historii prezes wręczył 
pamiątkowe dyplomy za wieloletni wkład w rozwój 
jednostki OSP w Rakowie dwóm druhom Stanisławowi 
Biczysko oraz Mieczysławowi Poprawie a także złożył 
podziękowanie na ręce Przewodniczącej KGW Marii 
Korek za długoletnią współpracę, pomoc i wsparcie. 
Wyróżnieni zostali także miejscowi przedsiębiorcy: 
Magdalena i Andrzej Hadryś, Wojciech Nawrot, 
Aleksander Korek, Hieronim Winiarski oraz Aldona i 

Piotr Rachel, którzy odebrali dyplomy z rąk Prezesa za 
wspieranie miejscowej 
jednostki. Na koniec Prezes 
OSP Józef Skąpski 
podziękował członkom 
jednostki i zaproszonym 
gościom za wsparcie, pomoc i 
owocną współpracę, przyjął 
życzenia i gratulacje od 
zaproszonych gości z okazji 
75-lecia OSP po czym wszyscy 
udali się do pamiątkowego 
zdjęcia. Po części oficjalnej 
wszyscy goście zostali 

zaproszeni na poczęstunek po którym mieli możliwość 
spróbować specjalnie zamówionego na obchody 75-lecia 
jednostki OSP w Rakowie tortu a także porozmawiać i 
wpisać się do kroniki. 

 

 I TURNIEJ GWIAZD HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 

   W dniu 7 marca 2010 roku w Sali sportowej w Łęce 
Opatowskiej odbył się I Turniej Gwiazd Halowej Piłki 
Nożnej. Zawody rozpoczęły się o godzinie 1400.  
W turnieju udział wzięło 5 drużyn będących I Turniej 
Gwiazd Halowej Piłki Nożnej w Halowej Piłce Nożnej 
mistrzami piłki nożnej halowej na swoim terenie. Mecze 
rozgrywane były w systemie każdy z każdy. Gminę Łęka 
Opatowska reprezentowała ekipa firmy Dąbek-Meble z 
Opatowa, która przed dwoma tygodniami wygrała turniej 
firm i zakładów pracy Gminy Łęka Opatowska oraz 
gościnnie występująca drużyna LKS u Zawisza Łęka 
Opatowska. Sędzią głównym turnieju był Marcin 
Wiśniewski, który czuwał nad prawidłowym przebiegiem 
rozgrywek. Nagrodami w turnieju były dyplomy, 
puchary, statuetki oraz wysokiej klasy sprzęt sportowy. 
Zwycięzcy turnieju otrzymali komplet strojów piłkarskich 
dla całej drużyny. 

Wyniki turnieju: 
1. miejsce drużyna FLAXPOL z Kluczborka 
2. miejsce drużyna reprezentująca Urząd Miasta  

i Gminy w Ostrzeszowie 
3. miejsce drużyna Dąbek – Meble z Opatowa 
4. miejsce drużyna LKS ZAWISZA Łęka Opatowska 
5. miejsce drużyna BASZTY Bolesławiec 

Podczas turnieju przyznano także nagrody 
indywidualne. 

 
Najlepszy strzelec turnieju – Marcel Surowiak  
z drużyny FLAXPOL z Kluczborka 
Najlepszy zawodnik – Dariusz Szczepaniak z drużyny 
Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie 
Najlepszym bramkarzem turnieju został Paweł Podolski 
z drużyny Dąbek – Meble z Opatowa 
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IX TURNIEJ SOŁECTW GMINY ŁĘKA OPATOWSKA W TENISIE STOŁOWYM

  Dnia 6 marca 2010 r. w Sali Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Biadaszkach został rozegrany IX Turniej 
Tenisa Stołowego Sołectw Gminy Łęka Opatowska  
o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy. Organizatorami 
tej imprezy byli: Referat Kultury, Sportu i Promocji  
w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska oraz gospodarze 
turnieju czyli sołtys i Ochotnicza Straż Pożarna w 
Biadaszkach. Turniej ten jest imprezą cykliczną, 
rozgrywaną na 
terenie gminy już 

od 9 lat.  
W Biadaszkach 
turniej jest 

rozgrywany od 
dwóch lat, wtedy 
to miejscowość 
Biadaszki zyskała 
miano „Wioski 
Tenisowej”. Od 
kilku lat wielu 
mieszkańców tej 
miejscowości 
bierze czynny 
udział  
w imprezach 
tenisowych 
rozgrywanych na terenie całego powiatu, niejednokrotnie 
odnosząc zwycięstwa w różnych kategoriach wiekowych. 
Miejscowe OSP jest też od 5 lat organizatorem 
prestiżowego Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego  
o Puchar Prezesa OSP. W bieżącym roku w Turnieju  
o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy wzięło udział 
siedem sołectw z terenu gminy. Turniej rozgrywany jest 
w kategoriach sołectw – drużynowo, w kategorii kobiet  
i kategorii sołtysów – indywidualnie. Od samego 

początku powstania turnieju nad prawidłowym 

przebiegiem rozgrywek czuwa sędzia główny – Adam 
Kopis. W odpowiedzialnej pracy sędziego głównego 
pomagała młodzież z Biadaszek sędziując poszczególne 
pojedynki tenisowe. Cała grupa sędziów pomocniczych to 
uczniowie i uczennice miejscowego Gimnazjum im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie. Turniej 
ten od samego początku powstania przebiega w bardzo 

dobrej 
atmosferze  
i rywalizacji  
w duchu fair-

play. 

Organizatorzy 
dla obecnych na 

turnieju 
zawodników  
i przybyłych 

gości 
przygotowują 

posiłki 
regeneracyjne 

oraz ciasto  
i kawę. 

Wszystkie 
działania 

organizacyjne są po to, aby wszyscy obecni poza samymi 
rozgrywkami mogli też miło spędzić czas, usiąść razem 

przy kawie, porozmawiać, a niejednokrotnie wymienić 
poglądy i doświadczenia. Na zakończenie rozgrywek 
Przewodniczący Rady Gminy – Zdzisław Kłodnicki 
podziękował zawodnikom za udział i zaangażowanie, 
pogratulował wszystkim osiągniętych wyników oraz 
wręczył dyplomy, puchary i medale zwycięzcom. 

  

WYNIKI TURNIEJU 
 

Tenis drużynowy mężczyzn: 
1. miejsce Biadaszki – Dariusz Tomalik i Łukasz Ławniczek  
2. miejsce Łęka Opatowska – Patryk Chocaj i Mateusz Joniak  

3. miejsce Piaski – Rafał Skiba i Damian Nikodem  
4. miejsce Lipie – Przemysław Wąsala i Radosław Grzesiak  
5. miejsce Raków – Maurycy Pacyna i Tomasz Piszczałka  
6. miejsce Szalonka – Mateusz Gąszczak i Bartłomiej Holka  

 
Tenis indywidualny kobiet:  

1. miejsce Agata Bajor – Łęka Opatowska  
2. miejsce Anna Stempin – Piaski  
3. miejsce Magdalena Majda – Biadaszki  
4. miejsce Katarzyna Grzesińska – Szalonka  
5. miejsce Anna Podżus – Raków  

 
Tenis indywidualny sołtysów  

1. miejsce Jerzy Grzesiak – Marianka Siemieńska  

2. miejsce Radosław Szubert – Piaski  
3. miejsce Dariusz Gąszczak – Łęka Opatowska  
4. miejsce Tomasz Piszczałka – Raków  
5. miejsce Marek Klepacz – Biadaszki  
6. miejsce Tadeusz Osada – Lipie  
7. miejsce Kazimiera Holka – Szalonka. 
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„OŁÓWEK DLA AFRYKI” 

   Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z 

Opatowa po raz pierwszy uczestniczyło w ogólnopolskiej 

akcji zorganizowanej przez Fundację Redemptoris Missio 

„ Ołówek dla Afryki”. W dniach od 2 II 2010 do 22 II 

2010 w naszym gimnazjum była prowadzona zbiórka 

przyborów szkolnych: długopisy, ołówki, kredki, 

nożyczki, linijki, ekierki, cyrkle, liczydła, kredy, gumki. 

Dzieci z Afryki potrzebują dosłownie wszystkiego. 

Przybory mogły  być używane pod warunkiem, że były w 

dobrym stanie. Wszystkie klasy naszego gimnazjum 

odpowiedziały na ten apel pomocy Dzieciom Afryki. 

Łącznie zebranych zostało 1065 sztuk przyborów 

szkolnych. Młodzież wykazała się wrażliwością na 

potrzeby drugich, tym samym odpowiedziała na słowa 

Patrona naszego Gimnazjum Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego „Działaj zawsze na korzyść drugiego.  

Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął aby tobie 

czyniono.” 

Agata Rybak 

 

W HARCERSKIM KRĘGU 

   Po raz pierwszy w harcówce 
Gimnazjum im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Opatowie  
4 marca 2010 w godzinach wieczornych 
obyło się spotkanie harcerzy wraz  
z rodzicami z okazji dnia Myśli 
Braterskiej. Harcówka nie pomieściłaby 
tylu zaproszonych gości więc  po jej 
zobaczeniu udaliśmy się do klasy. 
Zaproszeni goście Pani dyrektor 
Gimnazjum Anna Synowiec, 
Komendant Hufca Kępno Wiktor 
Gruszka, rodzice, druhny i druhenki zapoznali się z 

przygotowanym filmem, który ukazywał działalność oraz 

obszary naszej codziennej harcerskiej 
służby. Film przygotowała druhna 
przyboczna Natalia Główka. Były 
również wspólne śpiewy przy gitarach, 
harcerskie zabawy, karaoke. Nie mogło 
zabraknąć skromnych upominków dla 
rodziców i  zaproszonych gości  racji 
tego święta został przygotowany 
okolicznościowy folder o Drużynie 
Harcerskiej Orły Opatów przez dh pwd 
Agatę Rybak oraz cukierki z myślą 
harcerska. Spotkania z rodzicami na 

stałe wpisane zostały w kalendarz pracy drużyny. 

Agata Rybak 
 

 

 

GMINNY ANGLOJĘZYCZNY PRZEGLĄD 

TEATRALNY 

   Dnia 05.03.2010 w Szkole Podstawowej w Opatowie 

odbył się I Gminny Anglojęzyczny Przegląd Teatralny. 

Mali wykonawcy przygotowani przez swoich opiekunów 

zaprezentowali sztuki w języku angielskim.  

W przeglądzie brały udział 4 szkoły: Opatów, Łęka 

Opatowska, Myjomice oraz Trzebień. Opiekunowie: 

Katarzyna Pindor, Andrzej Skiba, Kazimiera Wyglądacz 

oraz Elwira Tuz włożyli wiele trudu w przygotowanie 

najmłodszych aktorów. 

   Przegląd okazał się wielkim sukcesem oraz spotkał się 

z wielkim zainteresowaniem ze strony uczniów  

i nauczycieli. Był doskonałą formą zabawy i nauki języka 

angielskiego poprzez teatr. Rodzice wraz z dziećmi 

przygotowali piękne stroje, które profesjonalnie 

prezentowały się na scenie. Mamy nadzieję że przegląd 

ten stanie się tradycją oraz doskonała okazją do 

współpracy miedzy nauczycielami zaprzyjaźnionych 

szkół.  

 

PODSUMOWANIE EUROPEJSKIEGO 

ROKU KREATYWNOŚCI 

   Dnia 25.02.2010 roku w Warszawie miała miejsce gala 

zakończająca oraz podsumowująca Europejski Rok 

Kreatywności oraz Innowacyjności. Był to rok niezwykle 

przychylny szkołom oraz innym działalnościom 

wdrażającym w życie innowacyjne oraz niezwykle 

pomysłowe projekty w dziedzinie edukacji nauki oraz 

techniki. Szczególnym wyróżnieniem dla województwa 

wielkopolskiego było objęcie patronatem dwóch 

projektów edukacyjnych ze szkoły podstawowej  

w Opatowie. Pierwszym z nich był projekt z języka 

angielskiego „Ucz nas szkoło angielskiego na wesoło” 

którego koordynatorką była Elwira Tuz, drugim był 

program nauki matematyki w szkole podstawowej 

którego autorka była dyrektor szkoły w Opatowie Maria 

Haziak. Spośród ponad 200 projektów nagrody 

otrzymało 10 w tym dwa w dziedzinie edukacji.  

„Największym jednak w dla nas wyróżnieniem jest sam 

fakt iż nasza szkoła  otrzymała samą nominację aż w 

dwóch tak różnych dziedzinach”- mówi Maria Haziak 

dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatowie. Sama gala 

była nie tylko wspaniałym przeżyciem dla wszystkich 

uczestników ale i wymianą doświadczeń. Spotkanie 

uwieńczył wspaniały zespól Pulsaciones tworzący 

muzykę innowatorską, filmową. 
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I HALOWE MISTRZOSTWA FIRM I ZAKŁADÓW PRACY  

GMINY ŁĘKA OPATOWSKA W PIŁCE NOŻNEJ. 

   Dnia 21 lutego 2010 roku  

w Sali sportowej w Łęce 

Opatowskiej odbyły się I Halowe 

Mistrzostwa Firm i Zakładów 

Pracy Gminy Łęka Opatowska  

w Piłce Nożnej. Zawody rozpoczęły 

się o godzinie 1400  a otwarcia 

dokonał Wójt Gminy Łęka 

Opatowska Witold Jankowski.  

W turnieju udział wzięło 5 firm  

z terenu Gminy Łęka Opatowska. 

Mecze zostały rozegrane 

systemem każdy z każdym. 

    Nagrodami były puchary  

i dyplomy dla wszystkich drużyn. 

Rozdano także statuetki dla 

najlepszego: strzelca, zawodnika, 

bramkarza turnieju, oraz 

statuetkę FAIR-PLAY dla drużyny. 

Zawodnikowi który okazał się 

objawieniem turnieju wręczono 

statuetkę i nagrodę rzeczową. 

Wszystkie nagrody wręczone  

w turnieju to wysokiej klasy sprzęt 

sportowy. 

WYNIKI TURNIEJU 

 

1. miejsce – Dąbek Meble - Nagroda - komplet strojów piłkarskich 

2. miejsce FOCUS – Tomasz Kucharski - Nagroda - spodenki piłkarskie dla całej drużyny 

3. miejsce TOM-POL - Nagroda - duża torba na sprzęt sportowy + piłka nożna 

4. miejsce IDŹCZAK-MEBLE - Nagroda - piłka nożna 

5. miejsce Zakład Mięsny – Piotr Rachel - Nagroda - piłka nożna 

 

Najlepszy strzelec turnieju: Kamil Biczysko - statuetka 

Najlepszy zawodnik turnieju: Sławomir Poprawa - statuetka 

Najlepszy bramkarz turnieju: Bartłomiej Zuzek - statuetka 

Objawienie turnieju: Kamil Biczysko – statuetka + dres sportowy 

Nagroda FAIR-PLAY: Zakład Mięsny Piotr Rachel – statuetka 

Sędzia turnieju: Marcin Wiśniewski 

Organizatorzy dziękują firmie REDOX za oprawę akustyczną turnieju. 

 

 

„Społeczna integracja  kompleksowo wzbogaca”  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej informuje że w marcu 2010 roku został 

rozstrzygnięty konkurs, w wyniku którego do realizacji został zakwalifikowany projekt pod nazwą  „Społeczna 

Integracja Kompleksowo Wzbogaca”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. W ramach projektu pomocą zostanie objętych 40 kobiet i mężczyzn, w granicy wieku 50-54 

lata zamieszkujących teren  gminy Łęka Opatowska. O dalszych szczegółach GOPS będzie informował na tablicach 

informacyjnych oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej www.gops-lekaopatowska.pl 

 

 

 

„Program aktywności społecznej w Gminie Łęka Opatowska” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej informuje że od kwietnia 2010 roku rozpocznie się 

kolejny etap realizacji projektu systemowego pn. „ PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W GMINIE ŁĘKA 

OPATOWSKA” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

W bieżącym roku  zostanie przeprowadzony Kurs Gastronomiczny uprawniający do wykonywania zawodu pomoc 

kuchenna. Osoby chętne (kobiety bezrobotne lub nie aktywne zawodowo), do wzięcia udziału w projekcie prosimy  

o kontakt z GOPS Łęka Opatowska ul. Akacjowa 4 ub pod numerem telefonu (062)7814525. O dalszych szczegółach 

GOPS będzie informował na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej  

www.gops-lekaopatowska.pl 
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ROZSTRZYGNIĘTE PRZETARGI 
  W przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją  zadań inwestycyjnych w Gminie Łęka 

Opatowska, z podziałem na dwie części zamówienia: 1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 

Opatów” 2. „Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipe oraz dokończenie skanalizowania miejscowości Łęka 

Opatowska” złożonych zostało 5 ofert. Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma: Biuro Usług Inwestycyjno - Projektowych 

„BUIP” 46 250 Wołczyn ul. Młyńska 2 b z cenami  brutto: 1) 14 640,00 PLN – za pełnienie nadzoru inwestorskiego 

nad realizacją Zadania Nr 1 i 2)  45 140,00 PLN – za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Zadania Nr 2. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  W przetargu na „Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opatów” wzięło udział 8 oferentów. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „PROMET” H. Kobusiński  

i wspólnicy, Spółka jawna 63-720 Koźmin Wielkopolski ul. Borecka 29a  z ceną  brutto   1 092 007,09 PLN  
 

OGŁOSZENIA 
 

  Zeszłoroczne długotrwałe starania o pozyskanie środków na budowę boiska „Orlik” w naszej gminie zostaną 

sfinalizowane do końca marca 2010 r. Po wstępnych ustaleniach z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu wiadomo, że została przygotowana umowa  w sprawie dofinansowania budowy kompleksu 

sportowego w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”, który powstanie w Siemianicach. Kwota dofinansowania to 

660 000,00 zł, natomiast całkowity koszt budowy boiska to ok. 1 000 000,00 zł. Przetarg na budowę zostanie 

ogłoszony wkrótce a oddanie boiska do użytku planowane jest na jesień 2010 roku. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  Wniosek Gminy Łęka Opatowska pn. Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Gminie 

Łęka Opatowska znalazł się na 22 miejscu listy wniosków wybranych wstępnie do dofinansowania. Termomodernizacji 

zostaną poddane obiekty: Gimnazjum im. Kard. S. Wyszyńskiego w Opatowie, budynek Urzędu Gminy w Łęce 

Opatowskiej i budynek Szkoły Podstawowej w Siemianicach. Termomodernizacja obejmie wymianę systemu 

grzewczego, c-o, stolarki okiennej drzwiowej a także docieplenie stropów i ścian. Wartość całkowita projektu to ok. 

1 650 000,00 zł, natomiast wartość dofinansowania to ok.1 290 000,00zł. 

BIULETYN GMINY ŁĘKA OPATOWSKA NR 26/2010 
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HARMONOGRAM PŁUKANIA SIECI WODOCIĄGOWYCH 

   Wójt Gminy Łęka Opatowska informuje, iż w miesiącu marcu przeprowadzone będzie płukanie sieci wodociągowych 

na terenie gminy według następującego harmonogramu: 

Sieć wodociągowa Miejscowości należące do sieci Termin Godziny 

Łęka Opatowska Łęka Opatowska, Lipie, Kuźnica Sł., Kuźnica Sł. – Stogniew,  

Zmyślona Sł. 
09 - 12.03 br. 9.00 – 16.00 

Opatów Opatów, Wielisławice 16 - 19.03 br. 9.00 – 16.00 

Trzebień Trzebień, Biadaszki, Łęka Opat., ul. Kępińska, Piaski, Piaski – 

Opatowiec 
23 - 26.03 br. 9.00 – 16.00 

Marianka Siem. Marianka Siem., Siemianice, Siemianice – Granice, Siemianice – 

Klasak, Siemianice –Wesoła, Szalonka, Raków 
23 - 26.03 br. 9.00 – 16.00 

 

   Wykonywanie płukania spowoduje czasowe obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej. Za wynikłe 

utrudnienia przepraszamy. 

 

OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY 

   Wójt Gminy Łęka Opatowska informuje, iż na terenie Oczyszczalni ścieków w Opatowie, ul. Słoneczna 13 został 
uruchomiony  PUNKT ZBIORCZY ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO. 

 
   Wykaz odbieranych odpadów zamieszczony został na stronie internetowej gminy oraz w samym punkcie zbiorczym. 
Ponadto informujemy, że sprzedawcy detaliczni i hurtowi (sklepy detaliczne i hurtownie) sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego są zobowiązani: 

 od 1 lipca 2006 r., przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, do nieodpłatnego 

przyjęcia zużytego sprzętu, tego samego rodzaju co kupowany przez klienta, w ilości nie większej niż 
sprzedawany nowy sprzęt; 

 do umieszczenia w punkcie sprzedaży informacji o wyspecjalizowanych punktach zbierania zużytego sprzętu. 

Punkt jest czynny w soboty w godzinach od 8.00 do 12.00. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

TERMINY ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W ROKU 2010R.  

zostały ustalone na następujące dni: 

 20 marca 2010r. (sobota) na terenie całej gminy 
 25 września 2010r. (sobota) na terenie całej gminy 

Odpady winny być wystawione przed posesje w dniu odbioru do godziny 700. 
 

 
 

UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE DNIA  26.02.2010 R 

 

Uchwała Nr XLIII/196/10 

W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności drogowej  

dla zabudowanej  nieruchomości położonej w Siemianicach. Rada Gminy wyraziła zgodę na 

nieodpłatną służebność drogową na działce przy ul. Szkolnej 4 w Siemianicach. 

Uchwała Nr XLIII/197/10 
W sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Łęce Opatowskiej. Dotyczy przyjęcia darowizny 

działki na drogę wewnętrzną niezbędną dla dojazdu do działek 430/3, 430/4. 

Uchwała Nr XLIII/198/10 W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki. Dotyczy planowanych inwestycji kanalizacyjnych. 

Uchwała Nr XLIII/199/10 
W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego 

oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 
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