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WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 

Grudniową porą Święty Mikołaj odwiedza dzieci na całym świecie.  
W poniedziałkowy poranek, 9 grudnia spotkał się również  

z przedszkolakami z terenu Gminy Łęka Opatowska. Ze względu na 
jesienną aurę Święty musiał zmienić środek transportu i dotarł do 
wszystkich przedszkolaków samochodem. Ten dostojny starzec z długą siwą 
brodą, ubrany w czerwone szaty i z workiem prezentów na plecach, przybył 
w towarzystwie wesołych elfów oraz Wójta Gminy Adama Kopisa. 
Najmłodsi witali Mikołaja śpiewając piosenki. Ochoczo odpowiadali również 
na pytania obiecując, że w przyszłym roku będą równie grzeczne. Nie mogło 
zabraknąć pamiątkowych zdjęć z zacnym gościem. Mikołajowi ciężko było 
rozstać się z przedszkolakami, ale obiecał, że nie zapomni o nich i ponownie 
odwiedzi je za rok. Wizyta Mikołaja to jeden z milszych dni w roku, który 
sprawia radość nie tylko dzieciom, ale i dorosłym. 

www.leka-opatowska.pl 
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OTWARCIE  SALI  WIDOWISKOWEJ  WRAZ  Z  AKCJĄ „NARODOWEGO CZYTANIA” 

W piątek 6 września 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie sali 
widowiskowej mieszczącej się w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska 
połączone z ogólnopolską akcją „Narodowego czytania”. Na uroczystość 
przybyli liczni zaproszeni goście, w tym Poseł na Sejm RP Tomasz 
Ławniczak, Senator RP Łukasz Mikołajczak, Prezes Zarządu PEFRON 
Marlena Maląg, proboszcz parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Łęce 
Opatowskiej ks. Rafał Grześkowiak, gość specjalny Anna Jurksztowicz, 
Przewodniczący Rady Gminy Łęka Opatowska Michał Jerczyński wraz  
z radnymi, projektantka Iwona Jerczyńska – Wylęga, wykonawca robót 
budowlanych- firma KARSTEM Karol Stempin, sołtysi, dyrektorzy szkół, 
uczniowie, pracownicy Urzędu Gminy, pracownicy bibliotek, 
przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie gminy oraz media. 
Po części oficjalnej, zaproszeni goście wspólnie wzięli udział w Narodowym 
Czytaniu „Katarynki” Bolesława Prusa. W rolę lektorów wcielili się Anna 
Jurksztowicz, Marlena Maląg, Tomasz Ławniczak, Dagmara Stanikowska, 
Jadwiga Kłodnicka, Adam Kopis, Łukasz Mikołajczak oraz Michał 

Jerczyński. Tegoroczne Narodowe Czytanie to już VIII edycja 
ogólnopolskiej akcji promującej kulturę żywego słowa i popularyzującej 

klasykę polskiej literatury. Patronat honorowy nad tą akcją sprawuje Para 
Prezydencka, która w tym roku zaproponowała do czytania zbiór ośmiu 
lektur zatytułowanych Nowele polskie. 
Dopełnieniem tego wyjątkowego wieczoru był klimatyczny  koncert Anny 
Jurksztowicz- piosenkarki  i wokalistki  jazzowej, autorki takich utworów 
jak m.in. Diamentowy Kolczyk, Hej Man, Stan Pogody, Zmysły precz. 
Organizatorem uroczystości był Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis 
oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej  

z siedzibą w Opatowie Gabriela Brzezińska. 
 

NADANIE IMIENIA SZEMBEKÓW SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIEMIANICACH 

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Siemianicach imienia 

Szembeków z Siemianic rozpoczęła się Mszą świętą odprawioną przez proboszcza  
ks. Marka Olszewskiego w kościele parafialnym pw. Św. Idziego  w Siemianicach, 
w podziemiach którego spoczywają członkowie rodziny Szembeków, kierującego 
się dewizą „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Nastąpiło również  nadanie szkole sztandaru, 
o którego poświęcenie poprosiła dyrektor szkoły Izabela Krzywańska. 
Dalsza część uroczystości miała miejsce w Domu Katolickim, gdzie odbyła się 
prezentacja biogramów członków rodziny Szembeków, tzn:  hr. Ignacego 
Szembeka, hr. Piotra Szembeka- generała, Piotra Szembeka i jego żony Marii  
z Fredrów, Jadwigi Szeptyckiej z domu Szembek, Zofii Szembek oraz Aleksandra 
hr. Szembeka. Następnie wystąpili zaproszeni goście, w tym Wójt Gminy Łęka 

Opatowska Adam Kopis oraz uczniowie szkoły, którzy przedstawili uroczystą akademię przedstawiającą m.in. sceny  
z życia patronów. Szkoła otrzymała również cenny dar od Towarzystwa Krańców Ziemi Ojczystej Genius Loci   
z Siemianic w postaci ziemi spod Olszynki Grochowskiej, gdzie w czasie powstania listopadowego walczył gen. Piotr 

Szembek. 
Następnie wszyscy zaproszeni goście udali się do szkoły, gdzie zaprezentowana została okolicznościowa wystawa 
związana z patronami szkoły. Goście mogli również obejrzeć filmy, kroniki szkoły oraz wpisać się do księgi 
pamiątkowej Szkoły Podstawowej im. Szembeków z Siemianic.  
Przygotowania do tego szczególnego dnia, który z pewnością zapisze się w historii  szkoły jako jeden z najważniejszych, 
trwały od ponad roku. Zależało nam na tym aby był to patronat osób cechujących się patriotyzmem i związanych  

z naszą lokalna historią. Wytypowaliśmy kilka postaci i w przeprowadzonym głosowaniu mieszkańcy, uczniowie  
i pracownicy szkoły wybrali rodzinę Szembeków, której członkowie byli nie tylko lokalnymi patriotami związanymi  
z Siemianicami, ale też zasłużyli się dla Wielkopolski i na arenie ogólnokrajowej. – mówiła dyrektor szkoły Pani Izabela 
Krzywańska.  

 

AKTYWNA WIEŚ WIELKOPOLSKA 2019 
 
Sołectwo Opatów otrzymało tytuł „Aktywna Wieś Wielkopolska” wraz z nagrodą  pieniężną w wysokości 

3 000,00 zł. Nagrodę wręczył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Na uroczystej gali 
Gminę Łękę Opatowską reprezentowali wójt Adam Kopis, sołtys wsi Opatów Grzegorz Adamski, przedstawiciele 
sołectwa Opatów, oraz delegacja sołtysów z terenu gminy. Konkurs „Aktywna Wieś Wielkopolska” organizowany jest  
w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 
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SPEŁNIENIE NASZYCH MARZEŃ 
 
Dnia 1 października 2019r odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia nowego obiektu – Przedszkola 

Samorządowego i Żłobka Gminnego w Łęce Opatowskiej. Ten dzień przejdzie do historii naszej Gminy i całej 
społeczności lokalnej, ponieważ powstała placówka na miarę XXI wieku, która jest i będzie wspaniałą wizytówką 
Gminy. Stworzone warunki pozwolą naszym dzieciom bawić się, poszerzać umiejętności, rozwijać zainteresowania,  
z wiarą patrzeć w przyszłość. Przez następne lata nasze przedszkole i żłobek służyć będą kolejnym pokoleniom,  
a my z dumą obserwować będziemy ich rozwój. 

Na to niecodzienne wydarzenie przybyło wielu gości, 
wśród których znaleźli się: Proboszcz Parafii p.w. św. 
Maksymiliana Kolbe w Łęce Opatowskiej Rafał 
Grześkowiak, Katarzyna Sójka reprezentująca 
Europoseł Andżelikę Możdżanowską, Poseł na Sejm RP 
Bożena Henczyca, Poseł na Sejm RP Tomasz 
Ławniczak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego 
Krzysztof Grabowski, Prezes Zarządu PEFRON Marlena 
Maląg, Wicestarosta Alicja Śniegocka, reprezentujący 
Urząd Wojewódzki Adam Jezierski, 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kępińskiego  

Dariusz Gąszczak, Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Sławomir Kasprzak, Wykonawca – Tomasz Malik, 
Projektant Radosław Maciejewski, wójtowie z 

sąsiednich i zaprzyjaźnionych gmin, dyrektorzy szkół, prezes Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju Jakub 
Michałowski, przedstawiciel Nowej Szkoły Marcin Kasprzyk, dyrekcja przedszkola i żłobka, grono pedagogiczne, rodzice 
oraz wychowankowie, pracownicy Urzędu Gminy i podległych jednostek, lokalne media oraz pozostali goście. 
Zgromadzonych na uroczystości przywitał Wójt Gminy Łęka Opatowska Szanowni i Zacni Goście, według stanu, 

godności, sprawowanych funkcji i reprezentowanych instytucji, a którzy jesteście z nami w tak ważnym dla przyszłości 
następnych pokoleń momencie. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy w każdym calu, długo oczekiwany przez społeczność 
stanowiącą to przedszkole i ten żłobek, a także przez lokalne środowisko… To właśnie dziś otwieramy spełnienie 
naszych marzeń – powiedział wójt gminy Adam Kopis. 
Kulminacyjnym punktem otwarcia nowego obiektu było symboliczne przekazanie klucza na ręce Dyrektor Przedszkola 
i Żłobka Lidii Jeziornej. Klucz wręczyli Krzysztof Grabowski Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Tomasz Malik – 
wykonawca robót budowlanych oraz Adam Kopis Wójt Gminy Łęka Opatowska. Znaczącą chwilą było także 
 poświęcenie budynku przez  Proboszcza Parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Łęce Opatowskiej ks. Rafała 
Grześkowiaka. 
Zaproszeni goście w okolicznościowych przemówieniach gratulowali władzom gminy tak ważnej i udanej inwestycji,  
a dzieciom i pracownikom życzyli radości z pobytu w nowej placówce. Uroczystość obfitowała w niespodzianki, gdyż 
przybyli goście przynieśli wspaniałe prezenty. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem obiektu. W dalszej części 
uroczystości przedszkolaki zaprezentowały przygotowany na ten wyjątkowy dzień występ artystyczny. Dzieci 
recytowały wierszyki, śpiewały piosenki, tańczyły. Oficjalne uroczystości zakończono posadzeniem drzew na terenie 
placu zabaw. 

 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone 11 listopada, jest 

najważniejszym dniem roku dla każdego Polaka. Gminne obchody Narodowego 

Święta Niepodległości rozpoczęły się 7 listopada 2019 r. Z inicjatywy Dyrektor 
Izabeli Krzywańskiej w Szkole Podstawowej im. Szembeków w Siemianicach 
odbył się „Wieczór patriotyczny”. Podczas  spotkania śpiewano wspólnie pieśni 
patriotyczne przeplatane wierszami i piosenkami w wykonaniu szkolnego chóru. 
W związku z tym, że od niedawna  szkoła nosi imię Szembeków z Siemianic, nie 
zabrakło wspomnień o Aleksandrze Szembeku, który z ramienia Rzeczypospolitej 
został wyznaczony na polskiego komisarza  granicznego do ustalenia powojennej 
granicy z Niemcami. Dzięki jego staraniom miejscowość Siemianice po I wojnie 
światowej została przyłączona do Polski. 
Dnia 11 listopada 2019 r. w miejscach pamięci narodowej zostały złożone 
wiązanki kwiatów oraz zapalone znicze. W uroczystościach udział wzięli Wójt 
Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis, Sekretarz Gminy Małgorzata Gąszczak, 
Przewodniczący Rady Gminy Michał Jerczyński wraz z Radnymi Gminy, 
dyrektorzy szkół, poczty sztandarowe: szkół i jednostek OSP oraz delegacje strażackie. Kwiaty i znicze uroczyście 
złożono pod  pomnikiem poświęconym Poległym i Ofiarom II wojny światowej oraz pod Tablicą upamiętniającą 
"Żołnierzy Wyklętych" w Łęce Opatowskiej, pod  Tablicą upamiętniającą Poległych za Ojczyznę przy Kościele 
Parafialnym w Siemianicach oraz pod Pomnikiem Ku czci Poległych w I wojnie światowej na Cmentarzu w Opatowie.  
W miejscach pamięci honorową wartę pełnili harcerze i uczniowie. Uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny została 
odprawiona w kościele parafialnym w Opatowie. 
Święto Niepodległości zostało również uczczone we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy Łęka 
Opatowska w postaci uroczystych apeli. 
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JUBILEUSZE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO 
 
W dniu 25 listopada 2019r. osiem par małżeńskich mieszkających na terenie gminy Łęka Opatowska 

świętowało jubileusze pożycia małżeńskiego. Złote Gody  tj. 50 rocznicę ślubu obchodziło 5 par, diamentowe gody, 
tj. 60 rocznicę ślubu - 2 pary, a żelazne gody, tj. 65 rocznicę ślubu świętowała 1 para małżeńska. Podczas tej 
wyjątkowej uroczystości wyróżnieni zostali niezwykli ludzie - niezwykli dlatego, że szli razem przez życie i wspierali 
siebie nawzajem przez tyle lat. 
Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą odprawianą w intencji Jubilatów w Kościele Parafialnym w Łęce 
Opatowskiej, którą odprawili: ksiądz Rafał Grześkowiak - proboszcz parafii Łęka Opatowska, ksiądz Marek Olszewski - 
proboszcz parafii Siemianice, ksiądz Jacek Andrzejczak - proboszcz parafii Słupia pod Kępnem. W trakcie Mszy 
małżonkowie odnowili swoje ślubne przyrzeczenia złożone przed laty. Msza Święta, wygłoszona homilia i życzenia od 
księży były wielkim osobistym przeżyciem i docenieniem dla jej uczestników.  
Po Mszy Świętej odbyło się uroczyste spotkanie. Przybyłych gości powitała Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Monika 
Sarnowska-Stempniewska, która złożyła Jubilatom gratulacje, że dochowali wbrew wszelkim przeciwnościom przysięgi 
małżeńskiej i życzyła jeszcze wielu wspólnych lat w zdrowiu i pomyślności, a także doczekania wspólnie kolejnych 
pięknych jubileuszy.  Do życzeń dołączyli się również Wójt Gminy Adam Kopis oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Sławomir Kasprzak życząc Jubilatom wszystkiego co najlepsze, aby łączące ich uczucie dodawało im siły i wytrwałości 
na dalsze lata wspólnego życia. 

Najważniejszym momentem spotkania było odznaczenie Jubilatów przez Wójta Gminy  przy udziale 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, nadanymi przez Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz wręczenie listów gratulacyjnych, kwiatów i upominków. 

Złote Gody świętowali Państwo: 
Jadwiga i Józef Góreccy z Trzebienia 
Władysława i Bronisław Góreccy z Opatowa 
Janina i Czesław Kirklo z Marianki Siemieńskiej 
Maria i Kazimierz Mendel z Piasek 
Cecylia i Jan Zimochowie z Trzebienia 

Diamentowe Gody świętowali Państwo: 
Helena i Wiktor Bystrzy z Piasek 
Marianna i Stanisław Czapczyńscy z Opatowa  

Żelazne Gody świętowali Państwo: 
Otylia i Antoni Balonowie z Kuźnicy Słupskiej 

  

Dziękujemy Jubilatom, że zechcieli razem z nami obchodzić swoje święto. Życzymy wielu jeszcze lat wspólnego życia  
w radości i spokoju, w otoczeniu kochającej rodziny, dzieci i wnuków. Niech zdrowie zawsze dopisuje,  
a błogosławieństwo Boże dodaje siły do dalszego trwania we wspólnej miłości. 

 

WIGILIA GMINNA 

Przedświąteczne spotkania przy nakrytym wigilijnymi 

potrawami stole, to już w naszej gminie tradycja. Temu, które odbyło 
się w sobotę 7 grudnia towarzyszyła pełna ciepła, wprowadzająca  
w klimat świąt atmosfera. 
Organizatorami tegorocznej wigilii było Koło Gospodyń Wiejskich  
w Rakowie, które obchodziło 55-ty jubileusz swojego istnienia oraz 

Urząd Gminy Łęka Opatowska. Przybyłych gości powitała 
Przewodnicząca KGW Maria Korek. Przy wspólnym, świątecznym stole 
zasiedli: Poseł do Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska, 
przedstawiciel Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny 
Maląg - Piotr Trybek, przedstawiciel Biura Poselskiego Tomasza 
Ławniczaka - Ewa Bagińska, przedstawiciel Członka Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego Marzeny Wodzińskiej - Jolanta Nowosielska, przedstawiciel Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego - Rafał Gil, Starosta Kępiński Robert Kieruzal, Sekretarz Gminy Małgorzata 
Gąszczak, Skarbnik Gminy Alina Brząkała, Pełniący Obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie Mirosław 
Wiśniewski, Kierownik Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kępnie Piotr Twardowski, Radni Gminy Łęka 
Opatowska, sołtysi, ks. Marek Olszewski, dyrektorzy i nauczyciele szkół, pracownicy Urzędu Gminy, delegacja OSP 
Raków, zasłużone i długoletnie działaczki KGW Raków, chór z Rakowa oraz lokalne media. 
W magiczny nastrój Świąt Bożego Narodzenia wprowadził zebranych Rakowski Chór oraz występ uczniów Szkoły 
Podstawowej w Siemianicach. Podczas uroczystości Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis złożył wszystkim 
zebranym życzenia: Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom życzę zdrowia, szczęścia  

i miłości. Spełnienia marzeń tych małych i tych trochę większych. Abyśmy wszyscy w tej codzienności potrafili znaleźć 
drugiego człowieka, w którym będziemy mieli oparcie i któremu będziemy mogli zaufać, a on nam to wszystko 
odwzajemni - mówił wójt. Świąteczne życzenia popłynęły też od wszystkich zgromadzonych na uroczystości gości. 

Modlitwę wigilijną poprowadził ks. Marek Olszewski, po czym wszyscy zebrani dzielili się opłatkiem składając sobie 
najlepsze życzenia. Na stołach znalazły się wykwintne i bardzo smaczne potrawy wigilijne przygotowane przez panie  

z KGW. 
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INWESTYCJE  ZAKOŃCZONE W 2019 ROKU 
  
 

INFRASTRUKTURA DROGOWA 
 Przebudowa drogi gminnej ul. Skośnej w Łęce Opatowskiej wraz  

z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Wartość robót budowlanych: 
259 751,62 zł.  

 Remont nawierzchni  na ul. Słonecznej w Łęce Opatowskiej. Wartość robót 
budowlanych: 60 491,40  zł. 

 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Parkowej w Opatowie. 
Wartość robót budowlanych: 459 198,16 zł. 

 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Raków. Wartość 
robót budowlanych: 89 522,67 zł. 

 Budowa chodnika w miejscowości Lipie. Wartość robót budowlanych: 
125 152,50 zł. 

 
 

GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA 
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz  sieci wodociągowej na  

ul. Sierakowskiego  w Opatowie. Wartość robót budowlanych: 69 000,00 zł. 
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Poznańskiej  

w Opatowie do m. Trzebień (Ustronie). Wartość robót budowlanych: 

532 200,00 zł. 
 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami 

ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Raków, Marianka 
Siemieńska, gm. Łęka Opatowska. Wartość robót budowlanych: 
8 644 571,28 zł. 

 Budowa sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym wraz ze studnią 
wodomierzową na ul. Sosnowej w Opatowie.  Wartość robót budowlanych:  
44 034,00 zł. 

 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łęce Opatowskiej w zakresie 
budowy zbiorników wody uzdatnionej. Wartość robót budowlanych:  

653 466,55  zł. 
 

 
OBIEKTY KUBATUROWE  
 Remont i modernizacja sali widowiskowej  Urzędu Gminy Łęka Opatowska 

wraz z remontem zaplecza socjalnego w części administracyjnej. Wartość 
robót budowlanych: 635 527,01 zł. 

 Budowa dwuoddziałowego przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym w Łęce 
Opatowskiej. Wartość robót budowlanych: 4 074 781,77 zł. 

 Remont i modernizacja szatni  przy boisku sportowym w Opatowie. 
Wartość robót budowlanych:  244 896,12 zł. 

 
 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 Budowa nowoczesnej bazy rekreacyjnej w Piaskach. Wartość robót: 

99 876,00  zł.  
 Centrum aktywności w centrum miejscowości – budowa placu zabaw  

w Lipiu. Wartość robót: 86 400,00 zł. 
 Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Siemianicach – wariant rozszerzony. 

Wartość robót: 99 900,00 zł. 
 

 
 

PROJEKT EKO SZTUCZKI W DOMU I OGRODZIE NAGRODZONY 
 

Podczas uroczystej Gali w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyło się 
podsumowanie XX Jubileuszowej edycji Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii 
rozwoju obszarów wiejskich”. Konkurs organizowany jest corocznie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 
Biorą w nim udział jednostki samorządu terytorialnego, podległe im instytucje oraz organizacje i podmioty gospodarcze 
z terenu województwa wielkopolskiego. W gronie nagrodzonych znalazł się projekt z Gminy Łęka Opatowska „Eko 
sztuczki w domu i ogrodzie. Kampania upowszechniająca wśród mieszkańców Gminy Łęka Opatowska wiedzę 
ekologiczną i przyrodniczą i promująca zachowania przyjazne środowisku”, który otrzymał nagrodę w wysokości 
8 000,00 zł. oraz pamiątkowy dyplomy z rąk Jacka Bogusławskiego– członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
odebrał Wójt Gminy Adam Kopis. Warto zaznaczyć, iż co roku zainteresowanie konkursem jest coraz większe,  
a zgłaszają się do niego powiaty, gminy, szkoły, stowarzyszenia, przedsiębiorcy oraz instytucje kultury  
z całego województwa wielkopolskiego, dlatego nagrody te stanowią wyjątkowe wyróżnienie. Zwieńczeniem 
jubileuszowej gali był wspaniały występ Alicji Majewskiej. 
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REALIZOWANE PROJEKTY,  POZYSKANE DOFINANSOWANIA 

 Remont Sali widowiskowej w Łęce Opatowskiej. Całe wnętrze sali zostało zmodernizowane.  
W trakcie remontu wykonano wiele prac poprawiających komfort użytkowania sali oraz wpływających na jej 
estetykę. Na scenie pojawiły się kurtyny sceniczne i ekran projekcyjny. Starą podłogę zastąpił parkiet, na ścianach 
zamontowano panele akustyczne. Wykonano montaż stolarki drzwiowej, instalację sanitarną, wentylację, 
klimatyzację, instalację elektryczną oraz instalację multimedialną. Inwestycja została dofinansowana w ramach 
Programu Infrastruktura Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w  wysokości 150 000,00 zł. 

 W miejscowości Lipie powstało „Centrum aktywności w centrum miejscowości – budowa placu zabaw w Lipiu”. 
Inwestycja kosztowała 86 400 zł. Budowa placu zabaw była możliwa dzięki dotacji celowej w wysokości 30 000,00  
z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.  

 Sołectwo Piaski wzbogaciło się o „Nowoczesną bazę rekreacyjna w Piaskach”, składającej się z wiaty piknikowej 
wraz z wyposażeniem, siłowni zewnętrznej oraz stołów do gry w piłkarzyki, szachy i chińczyka.  Koszt inwestycji 
wyniósł 99 876,00 złotych, z czego 51 259,00 zł sfinansowano z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja zrealizowana w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD Wrota Wielkopolski.  

 Inwestycja pn. „Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Trzebieniu na kuchnię cateringową z remizą oraz 

zmiana sposobu użytkowania części budynku OSP w Trzebieniu na zaplecze sanitarne”, otrzymała pomoc 
finansową na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe 

usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Kwota pozyskanej pomocy finansowej to 500 000,00 zł. Inwestycja aktualnie jest w trakcie przygotowywania. 

 Gmina Łęka Opatowska otrzymała dofinansowanie w wysokości 352 000,00 zł na utworzenie 16 miejsc opieki dla 
dzieci w Publicznym Żłobku Samorządowym w Łęce Opatowskiej w ramach  Resortowego programu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” edycja 2019.  

 Dofinansowanie w wysokości 306 467,75 zł. na realizację projektu pn. „Nowy żłobek w Gminie Łęka Opatowska 
szansą dla rodziców” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Projekt ten obejmuje dofinansowanie wyposażenia oraz bieżącej działalności żłobka przez 
12 miesięcy. 

 Dofinansowanie w wysokości 322 708,45 zł. na realizację projektu pn. „Inwestycja w przedszkolaków- utworzenie 
nowego oddziału przedszkolnego oraz realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w Gminie Łęka 
Opatowska” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS. 

 W Siemianicach powstała Otwarta Strefa Aktywności. Inwestycja polegała na budowie siłowni zewnętrznej, placu 
zabaw oraz strefy relaksu. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 99 900 złotych. Projekt otrzymał dofinansowanie  
z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej w ramach Programu rozwoju 
małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Kwota przyznanego dofinansowania 
wynosi 50 000 złotych. 

 Projekt pn. „Remont i modernizacja szatni przy boisku sportowym w Opatowie” realizowany w ramach programu 
„Szatnia na Medal”. Całkowity koszt inwestycji to 244 896,12 zł., z czego 95 000,00 zł stanowi dofinansowanie  
z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

 „Przyklejeni do smartfona – telefon  mój przyjaciel czy wróg? Razem dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Gminie 
Łęka Opatowska”. Projekt dofinansowany w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych 
zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020, wysokość dotacji: 19 000,00 zł.  

 „Miejsce spotkań integracyjnych  w Mariance Siemieńskiej”. W ramach projektu zakupiono 6 parasoli imprezowych, 
namiot imprezowy, oraz osiem zestawów biesiadnych. Dofinansowanie w kwocie  5 000,00 zł. udzielone zostało  
w ramach VII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.  
 

 

DOŻYWIANIE 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej informuje, że od 07 stycznia 2020 roku planuje 

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. 

Wnioski o dożywianie można składać w siedzibie GOPS w Łęce Opatowskiej od dnia 16 grudnia 2019 r.  
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. 
 

Informujemy, że świadczenie wychowawcze (tzw. 500+) niewliczane jest do dochodu rodziny. 

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