
 

 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIZYTA SŁYNNEGO PIŁKARZA 
 

Popularny piłkarz reprezentacji Polski gościł                         

w poniedziałkowe przedpołudnie tj. 20.02.2017 r.  

na terenie Gminy Łęka Opatowska. Reprezentant 

Polski Łukasz Piszczek został „twarzą firmy” 

IDŹCZAK Meble z Łęki Opatowskiej. 

Dzięki uprzejmości właścicieli, piłkarz 

spotkał się z najmłodszymi mieszkańcami naszej 

gminy w sali sportowej    w Łęce Opatowskiej. Dzieci 

entuzjastycznie powitały obrońcę naszej kadry. 

Łukasz Piszczek odpowiedział na kilka pytań. Każdy 

chciał mieć zdjęcie lub autograf idola. "Życzę wam, 

abyście przede wszystkim bawili się sportem, 

obojętnie czy to jest piłka nożna czy inna 

dyscyplina. Sprawia to wówczas dużo przyjemności. Dlatego róbcie to zawsze z uśmiechem na ustach, bo to jest 

najważniejsze, aby czerpać z tego radość" - mówił dzieciom Piszczek. Wójt Gminy Adam Kopis w ramach podziękowania 

wręczył piłkarzowi oraz właścicielom firmy symboliczne upominki. 

www.leka-opatowska.pl 
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Drodzy Mieszkańcy Gminy Łęka Opatowska 

 

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, 
które niesie duchowe odrodzenie,  

napełni Was spokojem i wiarą,  
da siłę w pokonywaniu trudności  

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 

 

Przewodniczący Rady Gminy         Wójt Gminy 
         Michał Jerczyński                    Adam Kopis 

                 z radnymi                        z pracownikami                 
         

         

 

 



GMINNE ELIMINACJE OGÓLOPOLSKIEGO TURNIEJU  „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” STR.2
 

24 lutego 2017 r. w Trzebieniu odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

„Młodzież zapobiega pożarom”, którego głównym celem jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży znajomości 

przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się 

podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony 

przeciwpożarowej. Uroczystego otwarcia dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łęce Opatowskiej 

Jerzy Flaczyk. W konkursie wzięło udział 35 uczestników ze szkół podstawowych, gimnazjalnych 

oraz ponadgimnazjalnych  z  terenu naszej gminy. 

 

W wyniku eliminacji pisemnych w grupie 
szkół ponadgimnazjalnych poszczególne 
miejsca zajęli: 
I miejsce – Aleksandra Jeziorna  - Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie 
II miejsce – Ewa Baranowska  -  Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie 
III miejsce – Radosław Uszycki  - Zespół 
Szkół Zawodowych w Kępnie 

 

W grupie szkół gimnazjalnych 
poszczególne miejsca zajęli: 
 
I miejsce – Martyna Jerczyńska  - 
Gimnazjum nr 2 w Kępnie 
II miejsce – Emilia Kucharska - 
Gimnazjum w Opatowie 
III miejsce – Kamila Pośpiech - 
Gimnazjum w Opatowie 

 

W grupie szkół podstawowych 
poszczególne miejsca zajęli: 
 
I miejsce – Stanisław Napierała  - 
SP Opatów 
II miejsce – Aleksandra Wrzalska  -  
SP Opatów 

III miejsce – Oskar Kucharski  - SP 
Łęka Opatowska 

 
 
Uczniowie, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsca w swoich grupach zostali zakwalifikowani do eliminacji powiatowych. 

Laureaci  konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody  ufundowane przez Wójta Gminy Łęka Opatowska.  

Cieszy nas fakt, że  liczba uczestników z roku na rok  wzrasta. Warto podkreślić, iż takie konkursy są najlepszą formą 

uświadamiania najmłodszym zagrożeń, jakie niesie za sobą nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, praktycznych 

umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym oraz zasad postępowania na wypadek pożaru, którego 

niestety mogą być świadkiem a nawet bezpośrednim poszkodowanym. Wiedza zdobyta w przygotowaniach do turnieju 

może okazać się wtedy niezwykle pożyteczna, nawet może wpłynąć na uratowanie życia ludzkiego.        

 

18 marca w Baranowskiej Chacie odbyły się powiatowe eliminacje. Dwóch reprezentantów naszej Gminy zajęło miejsca na 

podium. 

W grupie szkół podstawowych: 

I miejsce Izabela Gogół Szkoła Podstawowa w Bralinie 

II miejsce Stanisław Napierała Szkoła Podstawowa 

w Opatowie 

III miejsce  Nikola Małolepsza Szkoła Podstawowa                             

w Mikorzynie 

W grupie szkół ponadgimnazjalnych: 

I miejsce Aleksandra Gogół OSP Mnichowice 

II miejsce Aleksandra Jeziorna  OSP Łęka Opatowska 

III miejsce Kamil Szalek OSP  

w Baranowie Osiedle Murator 

TURNIEJ TENIA STOŁOWEGO SOŁECTW O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY
 

6 lutego 2017 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniu odbył się XIV Turniej Tenisa Stołowego 

Sołectw Gminy Łęka Opatowska o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy. Organizatorem turnieju był 

Przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy Łęka Opatowska  oraz gospodarze turnieju  - sołtys, rada sołecka  i Ochotnicza 

Straż Pożarna w Trzebieniu. W tegorocznym  turnieju o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy wzięło udział siedem 

sołectw z terenu gminy. Turniej rozgrywany był w kategoriach sołectw – drużynowo, w kategorii: kobiet i kategorii: 

sołtysów, radnych – indywidualnie. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwał sędzia główny turnieju  

Jerzy Derdak. Na zakończenie turnieju Przewodniczący Rady Gminy Michał Jerczyński podziękował zawodnikom za udział  

i zaangażowanie. Pogratulował wszystkim osiągniętych wyników oraz wspólnie z Małgorzatą Gąszczak Sekretarzem Gminy 

zwycięzcom wręczyli dyplomy i puchary. 

 

Tenis indywidualny kobiet: 
I miejsce Anna Stempin – 
Piaski 

II miejsce Marta Babiak – 
Biadaszki 
III miejsce Kinga Gąszczak – 
Łęka Opatowska 
IV miejsce Monika Gruszka – 
Trzebień 

 

Tenis drużynowy mężczyzn: 
I miejsce Siemianice – Przemysław 
Adamski i Paweł Skotnik 

II miejsce Łęka Opatowska – Rafał 
Kaczmarzyk i Paweł Gottfried 
III miejsce Biadaszki – Dariusz 
Tomalik i Kamil Derdak 
IV miejsce Opatów – Waldemar 
Nawrot i Jarosław Rabiega 

Tenis indywidualny sołtysów i radnych: 
I miejsce Łukasz Olbrych – Biadaszki 
II miejsce Mieczysław Skotnik - Siemianice 

III miejsce Anna Stempin – Piaski 
IV miejsce Dariusz Gąszczak – Łęka Opatowska 
V miejsce Marek Lubojański – Biadaszki  
VI miejsce Tadeusz Osada – Lipie  
VII miejsce Marta Zaczyk – Raków  
VIII miejsce Tomasz Lubojański – Trzebień 

W kategorii tenis drużynowy mężczyzn wzięły także udział następujące sołectwa: 

Trzebień – Bartłomiej Biniek i Jacek Ferfet 

Raków –Maurycy Pacyna i Wiktor Wojtasik 

Piaski – Mateusz Nikodem i Łukasz Stempin 
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OŚWIETLENIE ULICY PRZEDSZKOLNEJ   STR. 3

Zakończono prace związane z wykonaniem  budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Opatów, 

przy ul. Przedszkolnej. Prace wykonała Firma Usługowo - Handlowa ELEKTROMAT Józef Strzelecki. Inwestycja została 

pokryta ze środków budżetu gminy w kwocie 16 728,00 zł. 

OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH  

 

W dniu 1 marca 2017 r. w Gminie Łęka Opatowska 

odbyły się uroczystości związane z  Narodowym Dniem 

Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Obchody rozpoczęły się od 

złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod tablicą 

upamiętniającą „Żołnierzy Wyklętych” znajdującą się przy 

Rządcówce w Łęce Opatowskiej. W miejscu pamięci honorową 

wartę pełnili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Łęce 

Opatowskiej. Następnie w  kościele  parafialnym p.w. św. 

Floriana w Opatowie została odprawiona msza św. w intencji 

„Żołnierzy Wyklętych”, którzy zginęli w walkach 

o suwerenność i niepodległość, przeciwko stalinowskiej 

sowietyzacji Polski.  

W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Łęka 

Opatowska Adam Kopis, Sekretarz Gminy Małgorzata 

Gąszczak, Radni Gminy Łęka Opatowska, przedstawiciele rodzin osób, które po II wojnie światowej walczyły z reżimem 

komunistycznym, dyrektorzy i uczniowie szkół, poczty sztandarowe szkół  i jednostek OSP, przedstawiciele organizacji 

pozarządowych oraz pracownicy Urzędu Gminy. Po mszy św. uczniowie miejscowego gimnazjum zaprezentowali montaż 

słowno – muzyczny „Dziewczyny  Wyklęte - to właśnie one ramię w ramię ze swoimi kolegami starały się obalić tworzący 

się w tamtych czasach zbrodniczy reżim komunistyczny…” 

Podsumowaniem tegorocznych obchodów była wizyta u pani Ireny Nawrockiej pseudonim „Krysia” – żołnierza 

oddziału Franciszka Olszówki „Otta” - jedynej żyjącej uczestniczki działań oddziału „Otta” z terenu powiatu kępińskiego. 

Spotkanie upłynęło na wspólnych rozmowach oraz wzruszających wspomnieniach pani Ireny. 

 

PODPISANIE UMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 
1 marca 2017 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej odbyło się podpisanie umów na realizację 

zadań publicznych w 2017 r. z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które złożyły oferty w ramach otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych. W 2017 roku dofinansowania otrzyma 8 organizacji na łączną kwotę                                          

74 000,00 zł na realizację następujących zadań: 

 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  

 

• Stowarzyszenie Szansa dla Trzebienia - zadanie pn. „Pokaz tradycyjnego wyrobu masła na Dożynkach Gminnych”, 

2 750,00 zł;  

• Polski Związek Emerytów, Rencistów i  Inwalidów Oddział Kępno - zadanie pn. „Koncert słowno – muzyczny                 

z okazji Dnia Seniora”, 3 200,00 zł; 

• Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe w Opatowie - zadanie pn. „Kabaretomania”,  3 850,00 zł; 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Opatowie - zadanie pn. „Florianki”, 4 200,00 zł. 

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

 

• Ludowy Zespół Sportowy „Płomień” Opatów - zadanie pn. „Szkolenie w zakresie piłki nożnej i organizacja 

rozgrywek w piłce nożnej dla mieszkańców Gminy Łęka Opatowska”, 17 500,00 zł; 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieniu - zadanie pn. „Impreza sportowo – rekreacyjna. Festyn rodzinne granie 

i grillowanie”, 3 750,00 zł; 

• Ludowy Klub Sportowy „WIELKOPOLANIN” Siemianice - zadanie pn. „Szkolenie w zakresie piłki nożnej 

oraz organizacja zawodów sportowych”, 24 000,00 zł; 

• Ludowy Klub Sportowy „ZAWISZA” Łęka Opatowska zadanie pn.  „Szkolenie w zakresie piłki nożnej 

oraz organizacja rozgrywek oraz turniejów piłkarskich”, 14 750,00 zł. 
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ORLIK JUŻ CZYNNY STR. 4 

 
Od 1 marca br., po zimowej przerwie swoją działalność wznowił Orlik. Kompleks „Moje Boisko - OLRIK 2012" 

udostępniony jest dla mieszkańców Gminy Łęka Opatowska. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do korzystania                    

z obiektu. Grupy zorganizowane mogą dokonać rezerwacji wybranej części ORLIKA (np. boiska do gry w piłkę nożną, 

części przeznaczonej na grę w koszykówkę lub siatkówkę). Koordynacją zajęć sportowych na obiekcie „Orlik” zajmuje się 

animator, do którego mogą zgłaszać się osoby chcące skorzystać z boisk. Wszelkie informacje można uzyskać 

bezpośrednio u animatora sportu lub pod nr tel.: Karol Hendrys  723 927 497. Korzystanie z orlika jest bezpłatne.                                

Serdecznie zapraszamy!!! 

PODPISANIE UMOWY O POMOC FINANSOWĄ NA  REALIZACJE KOLEJNEJ OPERACJI

 

03 marca br. w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego w Poznaniu miało miejsce podpisanie 

umowy o pomoc finansową na realizację operacji pt. „Stworzenie nowoczesnej bazy rekreacyjno-kulturalnej w Lipiu 

poprzez rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej obejmującą dobudowę zaplecza sanitarnego”. Zadanie 

realizowane będzie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość planowanego przedsięwzięcia wynosi 143 836,95 zł, 

z czego kwota pozyskanej dotacji to 91 523,45 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 52 313,50 zł zostaną sfinansowane                       

ze środków budżetu Gminy Łęka Opatowska. 

SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA SOŁTYSA 

11 marca obchodzony jest Dzień Sołtysa. Święto to ma na 

celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę oraz 

zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi. 

Z okazji Dnia Sołtysa Wójt Gminy Adam Kopis w czwartkowe 

popołudnie zaprosił sołtysów z terenu gminy. Włodarz złożył 

wszystkim zebranym życzenia. Dziękował za udaną współpracę 

z samorządem gminnym, a także za ogromny wkład pracy oraz 

podejmowanie i skuteczne realizowanie działań służących 

rozwojowi całej gminy. - Bycie sołtysem to niezwykle zaszczytna, 

ale i  zarazem trudna funkcja, wymagająca wielkiego 

zaangażowania i  wrażliwości społecznej - podkreślił wójt. 

Uczestnicy Dnia Sołtysa przy kawie  i słodkościach rozmawiali                  

o sprawach istotnych dla życia mieszkańców wsi. Dyskutowano 

o bieżących problemach, planach inwestycyjnych gminy oraz 

o blaskach i cieniach pracy społecznej. 

TRWA MODERNIZACJA I BUDOWA WODOCIĄGU LIPIE - SZALONKA 

 

Rozpoczęła się oczekiwana modernizacja i budowa sieci wodociągowej z przyłączami na odcinku Lipie – Szalonka. 

W ramach prac na terenie tych miejscowości przewidziane jest położenie instalacji wodociągowej z przyłączami o łącznej 

długości blisko 860 mb.  Po kilkumiesięcznych pracach nad dokumentacją projektową przyszedł czas na realizację zadania 

 – mówi Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis. – Sprzyjające warunki pogodowe pozwoliły wykonawcy robót - firmie 

„HYDRO - INSTAL” Józef Jeziorny z Wójcina na rozpoczęcie prac związanych z budową sieci wodociągowej, której łączny 

koszt wraz z dokumentacją to ponad 90.000,00 zł – dodaje. Zakończenie robót planowane jest na koniec kwietnia 2017 

roku. 

INORMACJA DLA ROLNIKÓW 

 

W Urzędzie Gminy Łęka Opatowska rolnicy mogą skorzystać z pomocy w wypełnianiu wniosków o dopłaty 

bezpośrednie. Dyżury pełnią pracownicy Powiatowego Zespołu Doradczego w Kępnie do 15 maja 2017 r.  

w poniedziałki i czwartki w godzinach od 7:30 – 15:30, pokój nr 104. W pozostałe dni można skorzystać z pomocy 

doradców w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Kępnie, ul. Kościuszki 9. 
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KOLONIE W JAROSŁAWCU STR. 5

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej we współpracy z Towarzystwem Nasze Szwederowo 

informuje, że od 1 kwietnia 2017 r. zbierane są zapisy na kolonie w Jarosławcu. Kolonie odbędą się w formie              

10-dniowego turnusu w terminie 22 lipca – 31 lipca 2017 r. Koszt wyjazdu wynosi 699 zł/osoba.  

Atrakcje przewidziane w ramach programu: 

• całodniowa wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego – Czołpino, Smołdzino, Zespół Latarni Morskich, 

w powrotnej drodze zwiedzanie Ustki, 

• wycieczka edukacyjna do Darłowa i Darłówka, pobyt w jedynym w Polsce Aquaparku z wodą morską, ukazanie 

dzieciom roli energii odnawialnej na przykładzie nadmorskich elektrowni wiatrowych, 

• rejs statkiem po Bałtyku, 

• występ grupy teatralnej „KROKODYL” i grupy cyrkowej „SZOK”, 

• kąpiele i plażowanie na plaży strzeżonej, 

• zajęcia i turnieje sportowe, quizy i konkursy wiedzy, 

• dyskoteki, karaoke, ognisko i wieczory artystyczne, 

• realizacja pełnego programu profilaktyczno – socjoterapeutycznego, 

• pokoje 4-6 osobowe z łazienkami, boiska do piłki nożnej i siatkowej, zielone skwery, miejsce na ognisko, świetlica, 

sale dyskotekowe. 

Wszelkie informacje dostępne pod numerem telefonu: 627814525 

WYMIANA PUNKTÓW OŚWIETLENIA
 

 

Wójt Gminy informuje, iż została podpisana umowa przedwstępna ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe                     

na wymianę punktów oświetleniowych z rtęciowych na sodowe w miejscowościach: Zmyślona Słupska, Kuźnica Słupska, 

Lipie.  Na powyższy cel z budżetu gminy wyasygnowano kwotę 44.000,00zł. Zadanie zostanie wykonane do końca 2017 

roku. 

AKCJA NUMERACJA
 

 

Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej 

przypomina o obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z nazwą 

ulicy oraz numerem porządkowym. W przypadku braku nazwy ulicy, na tabliczce należy umieścić nazwę miejscowości. 

W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym 

umieszcza się również na ogrodzeniu. Źródło: Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 76 poz. 489 ze zm.).  Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, 

nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem 

porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze 

nagany. Źródło: Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.). 

PAMIĘTAJ: 

• każda nieruchomość powinna posiadać dobrze widoczną tabliczkę adresową, 

• na tabliczce powinien być zarówno numer nieruchomości, jak i nazwa ulicy lub nazwa miejscowości, 

- tabliczka powinna być oświetlona w nocy. 

Brak oznakowania budynku utrudnia lub wręcz uniemożliwia kontakt. Głośno podnoszoną kwestią, dotyczącą 

oznakowania domów, są interwencje pogotowia ratunkowego i innych służb ratunkowych. Okazuje się bowiem, że często, 

zwłaszcza w małych miejscowościach, karetki pogotowia nie mogą znaleźć szukanego adresu, jeżdżą tam i z powrotem, 

a w takich sytuacjach, gdzie liczy się każda minuta – brak oznakowania domu może przyczynić się do śmierci człowieka. 

Dlatego przypominamy, jak ważne jest właściwe oznakowanie domów i posesji!!! 

ŻŁOBEK W OPATOWIE

 

Od 29 grudnia 2016 r. funkcjonuje Żłobek Gminny w Opatowie, który zapewnia opiekę dzieciom w wieku                      

od 1 do 3 lat w godzinach 6:30 – 16:30. Obecnie Żłobek zapewnia opiekę 16 dzieci.  Placówka dysponuje jeszcze 4 

wolnymi miejscami. Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu z dyrektorem Żłobka -  panią Marią Haziak pod 

numerem telefonu 62 78 14 544. 
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GOSPODARKA KOMUNALNA NA TERENIE GMINY ŁĘKA OPATOWSKA STR. 6
 

Jak segregować odpady komunalne: 
 

MOKRE SUCHE SZKŁO 

 

WRZUCAĆ 
 

• resztki żywności, odpadki 
kuchenne (kości, skóry) 

• obierki z owoców i warzyw 

• zepsuta żywność 

• resztki po kawie, 

herbacie(fusy) 

• skorupki po jajkach                          
i orzechach 

• zużyte ręczniki papierowe                         
i chusteczki higieniczne 

• mokry, zabrudzony papier 

• pampersy 

• podpaski 

• odpady kuchenne 

• środki higieniczne 

• kurz z odkurzaczy 

• popiół z grilla, pieców, 
kominków 

 

 

WRZUCAĆ 
 

• książki, gazety, katalogi i prospekty 

• kartony i opakowania papierowe 

• tekturę 

• papierowe dokumenty i dokumentację                   

(po zniszczeniu ich w niszczarce ) 

• papierowe, torebki, ozdoby i kotyliony 

• faktury drukowane na zwykłym papierze 

do drukowania (rozdrobnione) 

• zgniecione butelki PET (np. po napojach) 

• plastikowe opakowania np. po 

szamponach, jogurtach 

• plastikowe koszyki po owocach 

• pojemniki po wyrobach garmażeryjnych 

• kawałki rur lub złączek PCV lub PET 

• resztki taśm opakowaniowych 

• sznurek i linki z tworzyw sztucznych              
(nie rolnicze) 

• reklamówki, folie 

• opakowania drewniane 

• opakowania po mleku (tzw.Tetra-pack) 

• opakowania po sokach i napojach  

• opakowania z tworzyw sztucznych  

• opakowania po zupkach 

• opakowania po przyprawach itp. 

• puste opakowania po lekach, pigułkach  

• opakowania po chemii gospodarczej                  

(np. po płynach itp.) 

• puszki po napojach i konserwach 

• zakrętki, kapsle, przykrywki 

• drobny złom żelazny i metale kolorowe 

• metalowe części rowerowe i samochodowe  

            o małych gabarytach 

• zepsute narzędzia metalowe 

• resztki metalowych drutów  

• gwoździe, wkrętaki, śrubki 

• wiertła, 

• maszynki do golenia 

• wełna, sznurki, wstążki, płyty winylowe, 

cd, kasety video, magnetofonowe 

• zabawki dziecięce 

• materiały ubrania, buty 

• plastikowe skrzynki, doniczki, wiaderka 

• sztućce 

OPAKOWANIA POWINNY BYĆ CZYSTE 
 I ZGNIECIONE! 

 

WRZUCAĆ 
 

• butelki ze szkła 

• szklanki ze szkła 

• słoiki 

• szklane podstawki i talerze 

• szklane wazony 

• szklane opakowania po 

kosmetykach 

• szklane opakowania po 

żywności 

• szklanki, kieliszki, talerze  

• szkło stołowe 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
SZKŁO POWINNO BYĆ CZYSTE! 

 

NIE WRZUCAĆ 
 

• ziemi 

• odpadów ogrodowych, 

skoszonej trawy, gałęzi, liści 

• odchodów zwierzęcych 

 

 

NIE WRZUCAĆ 
 

• puszek i pojemników po farbach, 
lakierach 

• opakowań po nawozach, środkach 

chwasto i owadobójczych 

• foli i sznurków wykorzystywanych                           

w rolnictwie 

• części samochodowych 

• styropianu 

• worki po cemencie i innych materiałach 

budowlanych 

• tapet 

• zabrudzonego lub tłustego papieru 

• brudnych butelek 

• baterii 

• strzykawek 

 

NIE WRZUCAĆ 
 

• szyb 

• żarówek 

• szkła żaroodpornego 

• luster 

• zniczy 

• reflektorów 

• termometrów, 

• ekranów, lamp telewizyjnych, 
kineskopów 

• wyrobów ze szkła 

hartowanego 

• kryształów 

• płytek ceramicznych 
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 STR. 7 
 

1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – jest to miejsce gdzie można oddać 

wszystkie odpady powstające w gospodarstwie domowym, których nie można wrzucić do pojemnika, czy 

worka na posesji lub nie są odpadami wielkogabarytowym. Tam przede wszystkim możecie Państwo oddać 

ZA DARMO tzw. ODPADY PROBLEMOWE. 

 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Olszowej na terenie ZZO Olszowa.  

 

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 samochodowe 

• 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 do apteki 

Przeterminowane leki to odpady niebezpieczne, które mimo upływu czasu zachowują dużą aktywność 

biologiczną, a po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia.  Zachęcamy 

wszystkich mieszkańców do bezpiecznego dla środowiska pozbycia się tych odpadów i oddania ich do aptek 

objętych zbiórką.  

 
 

Do pojemników z napisem „PRZETERMINOWANE LEKI” wrzucamy: 

• tabletki, drażetki 

• ampułki 

• maści i proszki 

• krople 

• roztwory w szczelnie zamkniętych pojemnikach 
 

Do pojemników nie wrzucamy: 

• termometrów, zużytych igieł i strzykawek 
 

Apteki, w których umieszczone zostaną pojemniki na przeterminowane leki: 

➢ Punkt Apteczny - Łęka Opatowska, ul. Słoneczna 4 

➢ Punkt Apteczny – Opatów, ul. Poznańska 59 
 

Opłata za odpady – terminy płatności - do 15 dnia ostatniego miesiąca danego kwartału.  

W uchwale dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty dopuszczono możliwość wpłat  

w okresach miesięcznych. Opłatę wyliczoną w deklaracji wpłacamy na rachunek bankowy Gminy Łęka 

Opatowska gotówką lub przelewem na konto nr: 69 8413 0000 0100 0101 2000 0102.  
 

 

OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO MIESZKAŃCA JEST DOKONYWANIE OPŁATY OKREŚLONEJ 

 W DEKLARACJI. GMINA NIE MA OBOWIĄZKU PRZYPOMINANIA O TERMINIE DOKONANIA OPŁATY.  
 

W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących wspólnie gospodarstwo domowe właściciel 

nieruchomości ma obowiązek złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. Korektę 

składamy jako nową deklarację nanosząc odpowiednie oznaczenia. Składając korektę należy zabrać 

książeczkę opłat, w której pracownik Urzędu Gminy dokona aktualizacji opłaty. 
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