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……ZZ  NNaarrooddzzeenniiaa  PPaannaa  ddzziieeńń  ddzziiśś  wweessoołłyy  

  

    ZZ  ookkaazzjjii  nnaaddcchhooddzząąccyycchh  śśwwiiąątt  BBoożżeeggoo  NNaarrooddzzeenniiaa,,    

pprraaggnniieemmyy  zzłłoożżyyćć  PPaańńssttwwuu  sseerrddeecczznnee  żżyycczzeenniiaa,,    

aabbyy  nnaaddcchhooddzząąccee  śśwwiięęttaa  bbyyłłyy  nniieezzaappoommnniiaannyymm  cczzaasseemm    

ssppęęddzzoonnyymm  wwśśrróódd  rrooddzziinnyy  ii  pprrzzyyjjaacciióółł,,    

bbeezz  ppoośśppiieecchhuu  ttrroosskk  ii  zzmmaarrttwwiieeńń..  

    KKoolleejjnnyy  zzaaśś  NNoowwyy  RRookk  nniieecchh  bbęęddzziiee  cczzaasseemm  ppookkoojjuu  

oorraazz  rreeaalliizzaaccjjii  oossoobbiissttyycchh  zzaammiieerrzzeeńń..  

  

  

        

                    PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy                                WWóójjtt  GGmmiinnyy  

          //--//  AAddaamm  KKooppiiss                        //--//WWiittoolldd  JJaannkkoowwsskkii  

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Łęka Opatowska 

  W niedzielę 5 grudnia dokonaliście wyboru wójta. Jestem wdzięczny za poniesiony trud,  

za zaangażowanie w budowę społeczeństwa obywatelskiego, za tak dużą frekwencję. Dziękuję 

wszystkim, którzy przyczynili się do naszego zwycięstwa. Wiem, że tak jak 5 grudnia, będę mógł na 

Was liczyć w najbliższych 4 latach w budowaniu dobra wspólnego całej gminy, dobra każdego  

z nas… Wasze zaufanie jest dla mnie wielkim zobowiązaniem w dalszej służbie na rzecz naszej małej 

ojczyzny, za która wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. 

 

Z wyrazami szacunku       

/-/Witold Jankowski  
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INFORMACJA 

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej informuje, że od stycznia 2011 roku rozpocznie się 

dożywianie dzieci w 5 szkołach na terenie naszej gminy.  

  Wnioski o dożywianie można składać w siedzibie GOPS w Łęce Opatowskiej od dnia 03.01.2011r. Do wniosku 

należy dołączyć zaświadczenia o wszystkich dochodach netto członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie 

wniosku, jeżeli w rodzinie znajduje się osoba bezrobotna należy dostarczyć zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy.  

Osoby prowadzące działalność gospodarczą proszone są o zapoznanie się z art. 8 ust. 5 Ustawy o pomocy społecznej 

lub o bezpośredni kontakt z GOPS Łęka Opatowska.    

  

 

„Program aktywności społecznej w gminie Łęka Opatowska” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

INFORMACJA O KOLEJNYM ETAPIE REALIZACJI PROJEKTU  

„ PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W GMINIE ŁĘKA OPATOWSKA”. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce 

Opatowskiej w roku 2011 po raz trzeci przystępuje do 

realizacji projektu systemowego pn. „PROGRAM  

AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W GMINIE ŁĘKA 

OPATOWSKA” współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w związku z tym ogłasza nabór na 

kandydatów do  wzięcia udziału w szkoleniu. Projekt 

adresowany jest dla kobiet bezrobotnych tzw. 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz  

osób nieaktywnych zawodowo przed wszystkim matek 

dzieci niepełnosprawnych, które porzuciły prace  

w związku z ich wychowywaniem a pragnące powrócić na 

rynek pracy.  Warunkiem przystąpienia do udziału  

w projekcie będzie podpisanie deklaracji  uczestnictwa  

oraz kontraktu socjalnego celem podjęcia szkolenia, 

które umożliwi podniesienie kwalifikacji zawodowych  

i powrót na rynek pracy.  

Przewidujemy trzy rodzaje szkoleń:  

1. Kurs robienia sztucznej biżuterii  

2. Kurs zakładania własnej działalności 

gospodarczej 

3. Kurs informatyczny  

Osoby chętne do udziału w projekcie systemowym 

prosimy o kontakt osobisty z pracownikami GOPS lub 

pod numerem Tel. (62) 78 14 525.  

 

 

XIX FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY  

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

Pieniądze będą zbierane dla dzieci z chorobami urologicznymi  

i nefrologicznymi. 

9 stycznia 2011 r.  godz. 15.00 

Sala Sportowa w Łęce Opatowskiej 

 

 

 
 

 

III NOWOROCZNY KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK. 

Dnia 14 stycznia 2011 r. o godz. 18.00 w Kościele Parafialnym w Siemianicach odbędzie się III Noworoczny Koncert 

Kolęd i Pastorałek. 

Wszystkich serdecznie ZAPRASZAMY. 
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GMINA ŁĘKA OPATOWSKA  

WŚRÓD NAJLEPSZYCH GMIN W POLSCE 

Gmina Łęka Opatowska znalazła się wśród 100 gmin wiejskich najwyżej ocenionych  

w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. 
Współorganizatorem rankingu jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego - Teraz Polska. 

  Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST, 

przygotowywany pod kierownictwem prof. dr hab. 

Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk 

Społecznych Politechniki Warszawskiej, powstał  

w oparciu o analizę 16 wskaźników, obejmujących trzy 

obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony 

środowiska. Ranking opracowany jest na podstawie 

niezależnych danych GUS i obejmuje swym zakresem 

wszystkie 2 479 jednostki samorządowe w Polsce,  

w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie  

i wiejskie. Wynik rankingu odzwierciedla, w sposób 

wiarygodny i przekrojowy, ogólny rozwój wszystkich 

polskich jednostek samorządowych. Z tym większym 

uznaniem odnotowujemy fakt, iż Gmina Łęka Opatowska 

znalazła się na 70 miejscu, udowadniając, że należy  

do grona najlepszych w Polsce.  

 

POZYSKANO KOLEJNE DOFINANSOWANIE 

  Dnia 12.11.2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Wójt Gminy 

Łęka Opatowska Witold Jankowski i Skarbnik Gminy 

Alina Brząkała podpisali długo 

oczekiwane umowy  

o dofinansowanie na realizację 

dwóch inwestycji w Gminie Łęka 

Opatowska. Pieniądze pochodzą  

z programu LEADER  

i przeznaczone będą na realizację 

dwóch zadań na terenie gminy. 

Pierwszym z nich jest „Budowa 

budynku świetlicy z zapleczem 

sanitarno-gospodarczym  

w Mariance Siemieńskiej  

i urządzenie w budynku centrum 

pszczelarstwa”. Budynek będzie 

służył promocji pszczelarstwa i produktów pochodnych 

promujących zdrowy tryb życia. Promowane będą między 

innymi takie produkty jak: różnego rodzaju miody, 

świece z wosku pszczelego, woski do mebli, skór  

i kamienia, mleczko pszczele, propolis, kosmetyki 

naturalne, preparaty zdrowotne, 

apiterapia. W obiekcie będą się 

odbywały spotkania pszczelarzy 

celem szkoleń, targów, wymiany 

doświadczeń czy też wspólnej 

nauki. Całkowity koszt realizacji 

inwestycji to 307 326,36zł  

a dofinansowanie to 230 495,00zł. 

Drugim zadaniem jest „Przebudowa 

starej szkoły w Łęce Opatowskiej 

wraz ze zmianą użytkowania na 

cele społeczne”. Zadanie to jest  

II etapem i kontynuacją remontu 

rządcówki w Łęce Opatowskiej. 

Całkowity koszt realizacji zadania to 313 641,06 zł a 

dofinansowanie wynosi 192 812,00 zł. 

 

NAGRODA W WYSOKOŚCI 20 000,00 ZŁ. DLA OSP PIASKI

  Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej wraz  

z Ochotniczą Strażą Pożarną  

w Piaskach zgłosiły do konkursu 

ogłoszonego przez Urząd 

Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego projekt pt. „Wielki 

Sport w Małej Wsi”. W projekcie 

zawarty był opis stworzonych przez 

społeczność Piasek boisk do 

siatkowej piłki plażowej wraz  

z przylegającymi do nich szatniami 

a także turnieje organizowane na 

obiekcie. Celem Konkursu pod 

nazwą „Działania proekologiczne  

i prokulturowe” było pobudzenie, wyszukiwanie  

i promowanie inicjatyw lokalnych  

w zakresie proekologicznej i prokulturowej strategii 

rozwoju obszarów wiejskich, które mogą powodować 

wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności tych 

obszarów na terenie Wielkopolski. 

Do konkursu przystąpić mogły 

gminy wiejskie, gminy miejsko-

wiejskie, powiaty i podległe im 

instytucje oraz organizacje  

i podmioty gospodarcze 

zarejestrowane na terenie 

województwa wielkopolskiego. Dnia 

24.11.2010r. Wójt Gminy Łęka 

Opatowska Witold Jankowski wraz 

z przedstawicielem OSP Piaski 

Arturem Sołygą na uroczystej gali  

w Poznaniu odebrali pierwszą 

nagrodę w konkursie w wysokości  

20 000,00 zł., które przeznaczone będą na działania OSP  

w Piaskach. 
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WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINIE ŁĘKA OPATOWSKA 

WYBORY NA WÓJTA GMINY ŁEKA OPATOWSKA 
 

W wyniku II tury wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 5 grudnia 2010r. na Wójta 

Gminy Łęka Opatowska wybrano Witolda JANKOWSKIEGO.  

Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych: 

   1. JANKOWSKI Witold Jerzy - 1254 

   2. KOWALSKI Marek Sławomir  - 766 

 

 

WYBORY DO RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA 
 

W wyniku wyborów samorządowych które odbyły się dnia 21 listopada 2010r. radnymi Rady Gminy Łęka Opatowska 

zostali: 

 

    
ADAMSKI Grzegorz,  

lat 47, Opatów 

BŁAŻEJEWSKI Józef, 

lat 57, Łęka Opatowska 

DURLEJ Przemysław,  

lat 29, Raków 

GÓRECKI Marcin,  

lat 28, Opatów 

    
JANKOWY Krystyna,  

lat 63, Łęka Opatowska 

JERCZYŃSKI Radosław,  

lat 30, Piaski 

JEZIORNY Piotr, 

lat 48, Kuźnica Słupska 

JÓŹWIAKOWSKI Sławomir,  

lat 41, Opatów 

    
KOPIS Adam,  

lat 40, Opatów 

KOSIŃSKA Ewa,  

lat 47, Trzebień 

KOSMALA Bogumiła,  

lat 48, Siemianice Klasak 

OLBRYCH Łukasz,  

lat 31, Biadaszki 

   
PACYNA Marian,  

lat 54, Raków 

SKOTNIK Mieczysław,  

lat 40, Siemianice 

ZALEWSKI Leszek,  

lat 59, Łęka Opatowska 
 

 

Przewodniczącym Rady Gminy Łęka Opatowska został Adam KOPIS, natomiast  

na wiceprzewodniczącą Rady Gminy wybrano Krystynę JANKOWY. 

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