
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WYNIKI WYBORÓW PARLAMENTARNYCH W GMINIE ŁĘKA OPATOWSKA 

 

 Obwodowe komisje wyborcze 

Łęka Opatowska Siemianice Opatów 

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania 1543 1022 1540 

Liczba wyborców którym wydano karty do 

głosowania 
653 468 665 

Frekwencja 42,32% 45,79% 43,18% 

 

Komitety Wyborcze 

Procent wyborców głosujący na poszczególne partie  

w Obwodowych Komisjach Wyborczych (%) 

Łęka Opatowska Siemianice Opatów 

Prawo i Sprawiedliwość 22,97 25,64 30,23 

Polska Jest Najważniejsza 1,99 1,50 2,71 

SLD 5,82 9,62 5,26 

Ruch Palikota 7,66 7,26 6,47 

Polskie Stronnictwo 

Ludowe 
14,70 15,38 14,89 

PPP-Sierpień 80 1,23 0,85 0,90 

Platforma Obywatelska RP 33,23 29,70 25,11 

Nowa Prawica 1,38 3,21 1,35 

Głosy nieważne 11,02 6,84 13,08 

 

 

Kandydaci na posłów którzy otrzymali największą liczbę głosów w Gminie Łęka Opatowska: 

 Psikus Piotr Paweł – PIS – 189 głosów 

 Henczyca Bożena Katarzyna – PO 180 głosów 

 Solecki Michał – PO – 124 głosy 

 Witczak Mariusz Sebastian – PO – 86 głosów 

 Rogacki Adam Maksym – PIS- 79 głosów 

 Józef Racki – PSL – 72 głosy 

 

Liczba oddanych głosów na kandydatów do senatu w Gminie Łęka Opatowska: 

 Gostomczyk Tomasz Waldemar – SLD – 110 głosów 

 Motylewski Alojzy Ignacy – KWW Alojzego Motylewskiego – 28 głosów 

 Możdżanowska Andżelika Anna – PSL – 1028 głosów (została wybrana do Senatu RP) 

 Ziółkowski Bartosz – PIS - 271 głosów 

 Żelanowski Rafał Maciej – PO - 284 głosy 
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OTWARCIE CENTRUM PSZCZELARSTWA W MARIANCE SIEMIEŃSKIEJ 

   W piątek 23 września 2011 r. w Mariance Siemieńskiej 

odbyło się otwarcie Centrum Pszczelarstwa. Obiekt 

wybudowany został ze środków programu Leader PROW 

na lata 2007-2013 i środków własnych Gminy Łęka 

Opatowska. Udział procentowy środków zewnętrznych 

wynosił 75% wartości netto inwestycji (155 857,00 zł),  

a cała inwestycja zamknęła się kwotą 254 197,93 zł. 

Prace budowlane 

rozpoczęto w kwietniu br., 

a zakończono już w 

sierpniu. Tak sprawna 

realizacja przedsięwzięcia 

mogła zaistnieć dzięki 

dużemu zaangażowaniu 

mieszkańców Marianki 

Siemieńskiej oraz bardzo 

dobrej współpracy na linii 

inwestor – wykonawca, 

którym była Firma 

Budowlana „KUBOT”  

z Mianowic. 

   Otwarte Centrum Pszczelarstwa ma służyć nie tylko 

pszczelarzom z całego powiatu kępińskiego jako miejsce 

ich spotkań, ale służyć również mieszkańcom Marianki 

Siemieńskiej, którzy do tej pory pozbawieni byli 

jakiejkolwiek sali czy świetlicy wiejskiej. Uroczystego 

przecięcia wstęgi dokonali: Marian Kurek – inicjator  

i pomysłodawca Centrum Pszczelarstwa i były radny 

Marianki Siemieńskiej., Jerzy Grzesiak – sołtys Marianki 

Siemieńskiej. oraz Wójt Gminy Łęka Opatowska – Witold 

Jankowski. Przybyli także 

przedstawiciele Rady Gminy Łęka 

Opatowska z jej Przewodniczącym 

Adamem Kopisem, pracownicy 

samorządowi, wykonawca 

inwestycji  Antoni Kubot,  

a przede wszystkim liczni 

mieszkańcy Marianki 

Siemieńskiej. Obiekt uroczyście 

poświęcił ks. proboszcz Marek 

Olszewski z Siemianic. Po części 

oficjalnej sołtys wsi zaprosił 

wszystkich na poczęstunek oraz 

degustację wyrobów  

z miodu. 

 

 

8 PAŹDZIERNIKA 2012 DZIEŃ SENIORA W ZAJEŹDZIE „U BOGUSI” 

   O godzinie 15.30 w Zajedzie „U Bogusi” w Łęce 

Opatowskiej zebrało się 100 emerytów z okazji Dnia 

Seniora. Byli to członkowie Koła z Łęki Opatowskiej,  

17 gości z Sokolnik i 2 z Opatowa. 

   Gości powitała przewodnicząca Koła Zofia Kucharska. 

Życzenia i kwiaty dla wszystkich zebranych na ręce pani 

przewodniczącej złożyła Maria Janowska z Zarządu 

powiatu KERiL z Kępna. Do życzeń dołączył się Wójt 

Gminy Łęka Opatowska Witold Jankowski, który 

przekazał Kołu nowa Kronikę. Następnie wystąpił nasz 

Chór „Echo” i zaśpiewał piosenki „Kochajmy się”, 

„Słoneczko zaszło” i „Serduszka dwa”. Członkowie 

naszego koła teatralnego wystąpili z krótką scenka „List 

do wnuka”. Oprawę muzyczną spotkania przygotował 

Ryszard Kosmala. Tańce przeplatane były różnymi 

zabawami i występem z gitarą  Józefa Olszoka. Wszyscy 

członkowie koła i zaproszeni goście bawili się wspaniale 

zajadając się pysznymi potrawami i domowym ciastem. 

Do domu wróciliśmy o godz. 23.00. 

 Łucja Błażejewska  

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

   Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 13 

października 2011r. w Zajeździe Wielkopolskim  

w Siemianicach odbyło się uroczyste wręczenie Nagród 

Wójta Gminy Łęka Opatowska dla wyróżnionych 

dyrektorów i nauczycieli szkół prowadzonych przez 

Gminę Łęka Opatowska. Uroczystość rozpoczął  Wójt 

Gminy Witold Jankowski witając wszystkich przybyłych 

gości. Złożył  wszystkim nauczycielom, pracownikom 

administracji i  obsługi serdeczne życzenia z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej dziękując za osiągane efekty w 

pracy w wypełnianiu zadań w procesie opiekuńczo- 

wychowawczym i edukacyjnym. Wójt złożył gratulacje  za 

bardzo szczególne wyróżnienie Marii Haziak  - 

dyrektorowi Zespołu Szkól w Opatowie  która otrzymała 

nagrodę  Ministra Edukacji Narodowej  oraz Annie 

Jankowskiej - nauczycielowi Gimnazjum im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Opatowie, która otrzymała  

nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

   Nagrody Wójta otrzymali: Anna Bajor – Dyrektor 

Zespołu Szkól w Łęce Opatowskiej Anna  Synowiec – 

Dyrektor Gimnazjum im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Opatowie Jarosław Nowak – nauczyciel 

Zespołu Szkół w Siemianicach. 

Nagrodzonym gratulujemy! 
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POZYSKANO KOLEJNE DOFINANSOWANIE 

   Sołectwo Raków pozyskało dofinansowanie projektu 

pn. „Rakowskie Koloseum” w ramach programu 

„Wielkopolska Odnowa Wsi” realizowanego przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.  Raków 

znalazł się na drugim miejscu listy laureatów na której 

znalazło się 80 wniosków. W konkursie wzięło udział 355 

sołectw z całej wielkopolski, w tym 4 z Gminy Łęka 

Opatowska: Biadaszki, Raków, Opatów i Siemianice więc 

wynik Rakowa jest niewątpliwym sukcesem.  Raków 

pozyskał maksymalne dofinansowanie, jakie można było 

uzyskać w konkursie w wysokości 40 000,00 zł. 

Całkowita wartość projektu to kwota około 72 802,21zł. 

Uzyskane pieniądze przeznaczone będą na modernizację 

boiska sportowego w Rakowie. 

 

 

 
 „Program aktywności społecznej w gminie Łęka Opatowska” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

OSTATNI ETAP PROJEKTU SYSTEMOWEGO - WYCIECZKA DO WARSZAWY 
 

   W dniu 02.10.2011 roku w ramach projektu 

systemowego odbył się wyjazd integracyjny do Warszawy 

w którym uczestniczyło 20 osób z terenu gminy Łęka 

Opatowska i był to już ostatni etap projektu 

systemowego pn. „PROGRAM AKTYWNOŚCI 

SPOŁECZNEJ W GMINIE ŁĘKA OPATOWSKA”, 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Celem wycieczki 

była aktywizacja osób 

długotrwale bezrobotnych  

i nieaktywnych zawodowo  

z terenu naszej gminy.  

   Głównym punktem wyjazdu 

było wejście na wystawę 

„Złoto Srebro Czas 2011” 

Targi Biżuterii i Zegarków 

odbywające się w Expo XXI., 

które było ściśle związane z  

realizowanymi warsztatami 

szkoleniowymi z biżuterii 

artystycznej. Uczestniczki 

podczas wystawy mogły obejrzeć i rozeznać się  

w światowych trendach, co ułatwi dalszą ścieżkę 

zawodową w tej dziedzinie. 

   Kolejnym etapem było zwiedzanie wraz  

z przewodnikiem najbardziej znanych miejsc na Starym 

Mieście do których należy  m.in. plac zamkowy i zamek 

królewski, rynek starego miasta, mury obronne, pomniki 

i kościoły staromiejskie, co pozwoliło na odświeżenie  

i rozszerzenie wiedzy z zakresu historii. Wycieczka 

zakończyła się poczęstunkiem, przy którym osoby 

uczestniczące w wyjeździe wraz z beneficjentkami 

projektu wymieniły się wrażeniami i wspomnieniami  

z przebiegu realizacji projektu systemowego. 

   Projekt systemowy oparty był na realizacji 

poszczególnych cykli zajęć szkoleniowo –warsztatowych, 

aby jak najlepiej przygotować 

beneficjentki projektu do 

uzyskania kluczowych 

kompetencji zawodowych 

niezbędnych na rynku pracy. 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Łęce 

Opatowskiej zakończył trzecią 

całoroczną edycję projektu 

systemowego pn. „PROGRAM 

AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ 

W GMINIE ŁĘKA 

OPATOWSKA”, 

współfinansowanego przez 

Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakres 

tematyczny projektu wpisuje się w ramy Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Podrozdziału 

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej interakcji przez 

ośrodki pomocy społecznej. 

   Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej pragną 

serdecznie podziękować wszystkim beneficjentkom za 

udział w projekcie systemowym.  

 

 

 TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO W MARIANCE SIEMIEŃSKIEJ 

  Dnia 15.10.2011 r. w centrum pszczelarstwa w Mariance Siemieńskiej odbył się I Turniej Tenisa Stołowego  

w którym wzięło udział 8 zawodników. Pierwsze miejsce w turnieju zajął Dawid Mierzchała, drugie Marek Mierzchała, 

trzecie Jerzy Grzesiak a czwarte Lech Gudra. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez centrum 

pszczelarstwa . 
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TERMOMODERNIZACJA DWÓCH OBIEKTÓW ZAKOŃCZONA 

    Dnia 11.10.2011 nastąpił odbiór techniczny budynków 

Szkoły Podstawowej w Siemianicach i Gimnazjum im. Kard.S. 

Wyszyńskiego w Opatowie które poddane były termomodernizacji  

w ramach projektu „Termomodernizacja trzech obiektów 

użyteczności Publicznej w Gminie Łęka Opatowska”.  

    Termomodernizacja obejmowała: zdemontowanie w obu 

obiektach całej instalacji kotłowni oraz instalacji C.O. i wymianę 

kotłów węglowych na kotły retortowe opalane ekogroszkiem  

o podwyższonej sprawności energetycznej, wyposażenie kotłowni  

w nową armaturę i układy regulacji dostosowującej proces spalania 

opału do pogody i potrzeb budynku, zamontowanie instalacji C.O. 

dostosowanej do zmniejszonego zapotrzebowania na moc cieplną, 

zamontowanie zaworów termostatycznych, wymianę stolarki 

okiennej w budynkach na stolarkę PCV, ocieplenie stropodachów, 

ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic w obu obiektach.  

    W/w inwestycje zostały dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

WRPO na lata 2007-2013. Wysokość otrzymanego dofinansowania to 73,96% kosztów inwestycji. 

 

 

!!! NIE PAL ŚMIECI !!! 

  Często w okresie jesienno-zimowym wiele osób ulega pokusie ogrzewania domów wykorzystując jako opał 

odpady poprodukcyjne z branży stolarsko-tapicerskiej min. płyta wiórowa czy pianka poliuretanowa oraz odpady 

komunalne paląc je w piecach domowych. Metoda ta mylnie pomaga zaoszczędzić na kosztach węgla a może stać się 

przyczyną bardzo poważnych i „kosztownych" kłopotów. Z domowych palenisk do atmosfery wydostają się wtedy 

nieoczyszczone szkodliwe substancje chemiczne, a ich lista jest długa. Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz 

cały organizm i chociaż skutki ich oddziaływania nie są widoczne natychmiast, to gromadzące się toksyny mają 

znaczący wpływ na nasze zdrowie. Często dolegliwości zaczynają się od kaszlu i uczucia duszności. Szczególnie dzieci 

są narażone na choroby związane z układem oddechowym i obniżoną odpornością, która objawia się w formie alergii. 

Zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki powietrza powoduje trudności w oddychaniu, tlenki azotu podrażniają płuca, 

tlenek węgla powoduje zatrucia i ma negatywny wpływ na centralny układ nerwowy. Niekontrolowany proces spalania 

odpadów prowadzi do przedostania się do atmosfery związków nazywanych dioksynami i furanami związanych  

z wywoływaniem chorób nowotworowymi. Powstają też koszty innego rodzaju: spalanie śmieci w domowych warunkach 

powoduje uszkodzenia instalacji kominowych i przewodów kominowych. 

 

Regulacje prawne 

  W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu. 

Palenie odpadów w domu grozi wysoką grzywną do 5 tysięcy złotych. 

 Pamiętajmy w gospodarstwach domowych można spalać tylko - poza paliwem przeznaczonym do danej instancji 

grzewczej: 

 papier, tekturę i drewno  

 opakowania z papieru, tektury i drewna  

 odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych  

 odpady kory i korka  

 trociny, wióry i ścinki  

 mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury 

 nie zawierające lub nie zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, 

 

  Przepisy prawne nie wystarczą, aby chronić nas przed konsekwencjami złych nawyków. To my sami musimy 

mieć świadomość, na co narażamy siebie i sąsiadów paląc odpady w domowym piecu. 

Unikajmy domowych sposobów pozbywania się odpadów, które bez odpowiedniej technologii są dla nas po prostu 

zagrożeniem. Spalanie śmieci w naszych domowych piecach nie jest oszczędne, tylko kosztowne - bo nieekologiczne. 

 

Opracował: Szymon Czakon 

Źródło: http://www.niepalsmieci.pl/ 
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KONSULTACJE SPOŁECZNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

  W związku z ogłoszeniem konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Łęka 

Opatowska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012” Wójt Gminy zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne  

z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się dnia 3 listopada 2011 r. w sali sportowej w Łęce Opatowskiej (sali 

konferencyjnej) o godzinie 17.00. 

 

OGŁOSZENIE SOŁTYSA 

  Sołtys wsi Marianka Siemieńska ogłasza że istnieje możliwość zobaczenia nowo wybudowanego centrum 

pszczelarstwa w Mariance Siemieńskiej w każdą sobotę po godzinie 1600. 

 

 

RUSZA "OPATOWSKA   LIGA  SIATKÓWKI" 

Wszystkich zainteresowanych sportową rywalizacją  informujemy, że 

od dnia 19 listopada 2011 r. na Sali  Sportowej w  Opatowie  rozgrywane  

będą  mecze piłki siatkowej w ramach "OPATOWSKIEJ LIGI SIATKÓWKI", 

której organizatorem jest Gimnazjum  im. Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz 

Referat Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Gminy  Łęka Opatowska. 

  Wszystkie zorganizowane grupy, które wyraziłyby chęć startu  

w O.L.S. proszone są o  kontakt  z  Referatem  Kultury, Promocji i Sportu  

Urzędu  Gminy w  Łęce Opatowskiej pok. nr 105, tel. 62 78 14 535 lub u 

Kierownika Sali Sportowej w Opatowie codziennie w godz. 18.00-22.00, tel.: 

501 382 489, e-mail: kultura.sport@leka-opatowska.pl . 

  Prosimy zgłaszać grupy do końca października br., aby odpowiednio wcześnie opracować grafik spotkań. 

Szczegóły  imprezy  oraz  regulamin  turnieju  dostępny  wkrótce  na  stronie  internetowej  urzędu:  www.leka-

opatowska.pl  oraz gimnazjum:  www.gimnazjum-opatow.pl                         

 

 

 

 
 

 

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej www.leka-opatowska.pl 
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 Bilety do nabycia również w sali sportowej w Opatowie w godzinach 18:00 – 22:00 

WYDAWCA: Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej, tel. (062) 78 14 520; e-mail: promocja@leka-opatowska.pl 

KOMITET REDAKCYJNY: Katarzyna Nawrot, Mariusz Chocaj, Artur Sołyga 
DRUK: Agencja poligraficzno – reklamowa „Kora” 
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