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GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE W ŁĘCE OPATOWSKIEJ

W niedzielę 14 czerwca 2015 r. na boisku sportowym w 

Łęce Opatowskiej przeprowadzono Gminne Zawody 

Sportowo-Pożarnicze drużyn Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu Gminy Łęka Opatowska. W zawodach 

udział wzięło 21 sekcji z 8 jednostek: OSP Biadaszki, OSP 

Lipie, OSP Łęka Opatowska, OSP Opatów, OSP Piaski, OSP 

Raków, OSP Siemianice, OSP Trzebień. Drużyny 

rywalizowały ze sobą w dwóch kategoriach: w sztafecie 

pożarniczej oraz w ćwiczeniach bojowych. 

Komendant Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Paweł 

Taras wprowadził na płytę boiska drużyny oraz złożył 

meldunek o gotowości przystąpienia do zawodów sportowo-

pożarniczych. Uroczystego otwarcia dokonał Prezes 

Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Jerzy Flaczyk 

witając wszystkich zawodników oraz zaproszonych gości:  

Komendanta Powiatowego PSP w Kępnie bryg. Wojciecha 

Grabarka, przedstawiciela Zarządu Oddziału 

Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

Michała Błażejewskiego, Wójta Gminy Łęka Opatowska 

Adama Kopisa oraz Sekretarza Gminy Małgorzatę 

Gąszczak. 

Konkurencje sportowo – pożarnicze nadzorował 

profesjonalny zespół sędziów. Po zaciętej rywalizacji 

klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco: 

Kategoria MDP żeńska: 

I miejsce OSP Łęka Opatowska 

II miejsce OSP Biadaszki 

III miejsce OSP Trzebień 

Kategoria MDP męska: 

I miejsce OSP Łęka Opatowska 

II miejsce OSP Raków 

III miejsce OSP Piaski 

Kategoria C – żeńska (seniorki): 

I miejsce OSP Raków 

II miejsce OSP Opatów 

Kategoria A – męska (seniorzy): 

I miejsce OSP Piaski 

II miejsce OSP Trzebień 

III miejsce OSP Biadaszki 

Na zakończenie dyplom podziękowania wraz z drobnym 

upominkiem otrzymała komisja za sędziowanie zawodów 

oraz opiekunowie poszczególnych drużyn za wkład włożony 

w przygotowanie zawodników. Drobnym upominkiem 

został nagrodzony także najmłodszy strażak, przyszły 

zawodnik  jednostki OSP Opatów - Krzysiu Łakomy.  

Po oficjalnym ogłoszeniu wyników zawodów przez sędziego 

głównego, odbyła się uroczystość wręczenia nagród 

zwycięzcom. Imprezę zakończono zabawą taneczną na 

świeżym powietrzu. 

JUBILEUSZ 80-LECIA OSP RAKÓW  

W sobotę 20 czerwca 2015 r. w Rakowie odbyła się 

niecodzienna i wyjątkowa uroczystość. Strażacy ochotnicy z 

miejscowej jednostki obchodzili swoje 80 - lecie powstania i 

nadanie jej sztandaru. Dla ochotników z Rakowa było to 

niezwykle ważne wydarzenie. Mszę św. w kaplicy pod 

wezwaniem N.M.P odprawił ksiądz proboszcz Marek 

Olszewski. 

Po zakończeniu mszy św. przybyłe poczty sztandarowe, 

zgromadzeni druhowie i goście defiladowym krokiem udali 

się na boisko sportowe gdzie odbyła się dalsza część 

uroczystości według ceremoniału strażackiego. Dowódcą 

uroczystości był dh Krzysztof Ogorzelski, a poczet flagowy 

stanowili druhowie: Damian Podżus, 

Tomasz Biczysko i Mariusz Poprawa. 

Zgromadzonych gości powitał Prezes OSP 

Raków Józef Skąpski przybliżając 

historię OSP Raków. 

Po przedstawieniu przybyłych gości, 

Przewodniczący Honorowego Komitetu 

Fundacji Sztandaru Marian Kurek 

odczytał akt fundacji po czym 

fundatorzy symbolicznie wbijali 

pamiątkowe gwoździe w drzewiec 

sztandaru. Sztandar został zakupiony dzięki ofiarności 

wielu osób takich jak: Teodora i Józef Nawrot, Katarzyna i 
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Wojciech Nawrot,  Mariola i Hieronim Winiarscy, Wójt 

Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis, Starosta Kępiński 

Witold Jankowski, Krystyna i Marian Kurek, Maria i Józef 

Skąpscy, Joanna i Leszek Musiałkowie, Chór Parafialny w 

Rakowie, Kółko Rolnicze w Rakowie. 

Darczyńcy otrzymali także podziękowanie oraz mogli 

wpisać się do pamiątkowej księgi. Następnie przyszedł czas 

na odczytanie nadania sztandaru, którego dokonał członek 

Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu 

Michał Błażejewski. 

Jubileusz ten był także okazją do 

wręczenia medali i odznaczeń. Za 

wyróżniającą się działalność na rzecz 

ochrony przeciwpożarowej, 

Prezydium Zarządu Oddziału 

Wojewódzkiego Związku OSP RP w 

Poznaniu nadało strażakom medale 

„Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Złoty 

medal  „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 

otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna 

w Rakowie. 

Srebrne medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: 

dh Jan Kasprzak, dh Aleksander Korek, dh Krzysztof 

Ogorzelski, dh Adrian Poprawa, dh Mariusz Poprawa, dh 

Jerzy Wiśniewski 

Brązowe medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: 

dh Wojciech Nawrot, dh Andrzej Hadryś, dh Marian Kurek, 

dh Sławomir Poprawa, dh Tomasz Piszczałka. 

 Odznakę Wzorowy Strażak wręczono  dh Maurycemu 

Pacynie. 

Po oficjalnej części głos zabrali zaproszeni goście. Na 

ręce Prezesa OSP Józefa Skąpskiego złożyli gratulacje, 

życzenia i podziękowania. 

W dalszej części uroczystości Prezes OSP Raków wręczył  

podziękowania za pracę i 

zaangażowanie w rozwój Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Rakowie oraz za 

działalność na rzecz mieszkańców wsi 

Raków następującym osobom: 

Kazimierzowi Piszczałce, Tomaszowi 

Piszczałce, Franciszkowi Jędrasiakowi, 

Janowi Biczysko, Bogdanowi 

Babisowi, Janowi Woźnicy, 

Magdalenie i Andrzejowi Hadrysiom, 

Edmundowi Biczysko, Justynie i 

Aleksandrowi Korkom, Zdzisławowi 

Góralowi, Józefowi Ogorzelskiemu, Aldonie i Piotrowi 

Rachlom, Stanisławowi Biczysko, Kołu Gospodyń Wiejskich 

w Rakowie. 

Na zakończenie wszyscy udali się do sali OSP w 

Rakowie na obiad i pyszny tort.  

 

MODERNIZACJA KOTŁOWNI OLEJOWEJ ZAKOŃCZONA

W czerwcu br. zakończono modernizację kotłowni 

olejowej znajdującej się przy Zespole Szkół w Łęce 

Opatowskiej do spalania pellet. Głównym celem 

przeprowadzonej modernizacji jest obniżenie kosztów 

dostawy energii cieplnej oraz 

zmniejszenie emisji CO2 do powietrza. 

W ramach modernizacji: 

zdemontowano i zabezpieczono 

istniejący palnik olejowy (w 

przyszłości może służyć jako palnik 

rezerwowy), zamontowano palnik z 

sondą lambda na biomasę (pellet) o 

mocy 200 kW wraz z automatyką, 

instalacją podającą pellet i osprzętem 

oraz zamontowano zbiornik do 

składowania pelletu. Ponadto, w ramach inwestycji 

wykonano zabezpieczenia p-poż. oraz wszystkie niezbędne 

badania szczelności układów hydraulicznych, badania 

zabezpieczeń, instalacji elektrycznej i automatyki kotłowni 

oraz wykonano niezbędną 

dokumentację techniczną (w tym 

analizę techniczną procesu spalania) 

dla Urzędu Dozoru Technicznego. 

Modernizacja wykonana została przez 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno 

Handlowo – Usługowe „NAZIR” z 

Piotrkowa Trybunalskiego. Całość prac 

związanych z modernizacją opiewała na 

kwotę 65.000,00 zł. 

 

TERMINY I MIEJSCA DYŻURÓW PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY ŁĘKA OPATOWSKA 

1. Od dnia 01 lipca 2015r. do dnia 17 lipca 2015r.- Publiczne Przedszkole Samorządowe w  Siemianicach tel. 627814548 

2. Od dnia 20 lipca 2015r. do dnia 07 sierpnia 2015r. - Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łęce Opatowskiej 

 tel. 627814542 

3. Od dnia 10 sierpnia 2015r. do dnia 31 sierpnia 2015r. - Publiczne Przedszkole Samorządowe w Opatowie tel. 

627814544. 

Przedszkola dyżurujące czynne są od godziny 6:30 do godziny 16:30 w zależności od zgłoszonych potrzeb rodziców i 

ilości godzin. Zgłoszenia można dokonać w terminie do dnia 30 czerwca br. lub w terminach dyżuru danego przedszkola. 

Na dyżur do przedszkola uczęszczają dzieci zapisane w roku szkolnym 2014/2015. 

Dzieci rozpoczynające edukację przedszkolną w roku szkolnym 2015/2016 mogą korzystać z dyżurów przedszkoli na 

terenie Gminy Łęka Opatowska w miesiącach lipiec, sierpień 2016 r.  
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INFORMACJA O DOŻYWIANIU 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej informuje, że od 02 września 2015 roku planujemy 

rozpocząć dożywianie dzieci w szkołach. Dożywianie będzie obejmować: 3 razy w tygodniu drugie danie i 2 razy porcja 

zupy + mała bułka, ponadto do każdego posiłku dodany będzie owoc lub jogurt. 

W okresie wolnym od zajęć szkolnych zainteresowane rodziny mogą ubiegać się o pomoc w formie paczki żywnościowej 

na miesiąc lipiec i sierpień 2015 r.  

Wnioski o dożywianie oraz paczki można składać w siedzibie GOPS w Łęce Opatowskiej od dnia 18 maja  2015r.  

Do wniosku należy dołączyć:  

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

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

 zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku 

prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób 
fizycznych 

 zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach 

przeliczeniowych za dany rok, lub nakaz płatniczy na dany rok 

 zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto za ostatni miesiąc ucznia odbywającego naukę zawodu. 

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

INFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO 

ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku 

rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 będą wydawane i przyjmowane od 

01 września 2015r.  

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych począwszy od 01 września 2015r. będzie wydawał i przyjmował 

wszystkie wnioski o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w: 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) wnioski będą przyjmowane do godz. 1800 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych  (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 

114) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz  

z dokumentami do dnia 30 września 2015r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń 

przysługujących za miesiąc listopad 2015r.  następuje do dnia 30 listopada 2015r. 

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych  (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 

114) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz  

z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2015r. do dnia 30 listopada 2015r., ustalenie prawa do świadczeń 

rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2015r. następuje do dnia 31 grudnia 2015r. 

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku można uzyskać  

w siedzibie ośrodka, pod numerem tel. (62) 78-14-537 oraz na stronie internetowej www.gops-lekaopatowska.pl (zakładka 

BIP). 

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W OPATOWIE 

W trakcie realizacji jest inwestycja pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Opatów, ul. Słowackiego i Reja. 

Inwestycja polega na ustawieniu 6 latarni: 3 na ul. Reja i 3 na ul. Słowackiego.  

Wykonawcą jest firma ZWSE „LUMEN” ul. Wrocławska 31, 63-600 Kępno, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na 

kwotę 23 739,00 zł brutto.  

KALENDARZ WAKACYJNYCH IMPREZ PLENEROWYCH W GMINIE ŁĘKA OPATOWSKA: 

 5 lipca 2015 r. XV Turniej Piłki Nożnej w Rakowie 

 12 lipca 2015 r. Festyn Rekreacyjno - Sportowy w Piaskach 

 18-19 lipca 2015 r. Dni Gminy Łęka Opatowska w Siemianicach 

 15 sierpnia 2015 r. Dożynki wiejskie w Trzebieniu 

 6 września 2015 r. Gminne Dożynki w Łęce Opatowskiej 
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ZAJĘCIA DLA DZIECI PODCZAS WAKACJI 

W dniach od 5 do 7 sierpnia 2015 r. od godz. 1000 – 1700  na boisku wielofunkcyjnym  

w Opatowie odbędą się nieodpłatne zajęcia dla dzieci z terenu Gminy Łęka Opatowska. 

Zajęcia te przeprowadzone zostaną przez wolontariuszy z fundacji „Happy Kids” w ramach akcji pod nazwą „Przystanek 

Happy Bus” dedykowanej dzieciom z obszarów wiejskich. 

Akcja ta polegać będzie na organizowaniu dzieciom zabawy i edukacji. Będą dmuchańce, trampoliny, kula wodna itp. 

Dzieci będą mogły bezpłatnie korzystać ze wszystkich atrakcji. Opiekę nad dziećmi sprawować będzie grupa polskich  

i anglojęzycznych wolontariuszy co pośrednio wpłynie na możliwość nauki 

języka obcego i zapoznanie się z inną kulturą. Podczas akcji zapewniony 

zostanie także posiłek i dojazd dzieci na zajęcia z poszczególnych szkół wg. 

zapisów: 

- dnia 05.08.2015 r. dzieci z Zespołu Szkół w Łęce Opatowskiej  

- dnia 06.08.2015 r. dzieci z Zespołu Szkół w Siemianicach  
- dnia 07.08.2015 r. dzieci ze Szkoły Podstawowej w Trzebieniu.  

Na koszt własny rodzice będą mogli dowieźć dziecko w każdym dniu zajęć. 

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 3 do 15 lat. Akcja ta zostanie  w 

późniejszym terminie rozpropagowana za pomocą plakatów informujących 

umieszczonych na tablicach informacyjnych w poszczególnych sołectwach. 

UWAGA NA ZNAKI GEODEZYJNE 

Kodeks cywilny zobowiązuje właścicieli sąsiadujących gruntów do utrzymywania 

stałych znaków granicznych. Znaki geodezyjne i urządzenia zabezpieczające 

przedmiotowe znaki podlegają ochronie. Wskazują na to jednoznacznie przepisy ustawy 

prawo geodezyjne  i kartograficzne. 

Przestrzegam, że usuwanie znaków geodezyjnych jest niezgodne z prawem i  o 

popełnieniu wykroczenia należy zawiadomić policję. Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne kto niszczy, uszkadza, 

przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia 

zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia 

właściwych organów (starosty)  o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu 

znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń 

zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych - podlega karze grzywny. 

Orzekanie następuje na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Jest to zatem wykroczenie, a 

zgodnie z art. 24 kodeksu wykroczeń grzywnę wymierza się w wysokości od 20 zł do 5.000 złotych, chyba że ustawa 

stanowi inaczej. W art. 15 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne określono, że znaki geodezyjne, urządzenia 

zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie. Właściciel lub inna osoba władająca 

nieruchomością, na której znajdują się znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle 

triangulacyjne, są obowiązani: nie dokonywać czynności powodujących ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie; 

niezwłocznie zawiadomić właściwego starostę o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub zagrażaniu przez nie 

bezpieczeństwu życia lub mienia.    

Należy tu dodać, że w art. 277 kodeksu karnego przewidziano karę za usuwanie znaków granicznych, znaki graniczne 

to  trwałe betonowe słupki geodezyjne mające  zaznaczony znak krzyża w górnej części. " Zgodnie z art. 277 kodeksu 

karnego kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  

ZATEM USUWANIE STAŁYCH ZNAKÓW GRANICZNYCH JEST JUŻ PRZESTĘPSTWEM! 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW STAŁYCH NA   

LIPIEC  2015 R. 

R-1 – Opatów, Trzebień, Biadaszki 
R-2 – Łęka Opatowska, Piaski, Opatowiec, Lipie, Kuźnica Sł., Zmyślona Sł. 
R-3 – Siemianice, Granice, Klasak, Wesoła, Raków, Szalonka, Marianka   
        Siemieńska 

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