
 
 
 
 
 
 
 

 

                                   

Drodzy Mieszkańcy Gminy Łęka Opatowska 

Przed nami najpiękniejszy czas w roku. 
Życzymy Wam, aby nadchodzące dni  

przebiegły spokojnie i w otoczeniu najbliższych, 
a przy świątecznym stole nie zabrakło ciepła rodzinnej 

atmosfery. 
 

Niech Boże Narodzenie będzie radosne  
i przepełnione wzajemnym szacunkiem. 

Wszystkim mieszkańcom Gminy Łęka Opatowska 
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia,  

wszelkiej pomyślności i szczęścia. 
Wesołych Świąt! 

 
 

Wójt Gminy Łęka Opatowska         Przewodniczący Rady Gminy 
Adam Kopis                                Michał Jerczyński 

 z pracownikami      z radnymi  
 
 

KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ 

W środę, 14 listopada 2018 r. w sali Urzędu Gminy Łęka Opatowska odbył się po raz pierwszy Konkurs 

Piosenki Patriotycznej. Konkurs  zorganizował Zespół Szkół w Łęce Opatowskiej i Zespół Szkół w Siemianicach. 
Sponsorem nagród dla wszystkich uczestników konkursu był Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis. Komisja 

konkursowa w składzie: Danuta Wieczorek –przewodnicząca, Marek Kowalski i Małgorzata  Gąszczak po wysłuchaniu 
uczestników postanowiła przyznać nagrody. 

I kategoria: kl. I-III 
I miejsce: Daria Kędziora- SP Łęka Opatowska 
II miejsce: Michalina Gruszka – SP Łęka Opatowska 
III miejsce: Amelia Kosińska – SP Opatów 

Wyróżnienia: Agata Papiór – SP Łęka Opatowska, Katarzyna Zimoch -SP Trzebień 

 
II kategoria:   kl. IV-VI 
I miejsce: Weronika Kisiel –SP Opatów 
II miejsce: Agata Jerczyńska –SP Łęka Opatowska 
III miejsce: Nikola Woitzyk – SP Łęka Opatowska 
Wyróżnienia: Paulina Kaczmarzyk –SP Siemianice. Bartosz Kosiński –SP Trzebień 

 

III kategoria: kl. VII-VIII-gimnazjum 
I miejsce: Stanisław Napierała – SP Opatów 
II miejsce: Maja Kasprzak –Gimnazjum Opatów 
III miejsce: Nikola Konieczna – SP Opatów 
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 -2023 

VIII KADENCJA WÓJTA GMINY ORAZ RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA  2018 – 2023 

  W wyniku przeprowadzonych wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października  2018 r. 
 skład Rady Gminy Łęka Opatowska oraz wybór Wójta Gminy Łęka Opatowska przedstawiają się następująco: 

 
WÓJT GMINY  – Adam Kopis

RADA GMINY: 

Michał Jerczyński – Przewodniczący Rady (Okręg Nr 15 KWW Adama Kopisa) 

Sławomir Kasprzak – Z-ca przewodniczącego (Okręg Nr 4 KWW Adama Kopisa) 

Olbrych Łukasz (Okręg Nr 1 KWW Adama Kopisa) 

Jeziorny Piotr  (Okręg Nr 2 KWW Adama Kopisa) 

Osada Tadeusz (Okręg Nr 3 KWW Adama Kopisa) 

Sroka Mateusz  (Okręg Nr 5  KWW „Rogalewskiego”) 

Bartosik Jan  (Okręg Nr 6 KWW Adama Kopisa) 

Adamski Grzegorz (Okręg Nr 7 KWW Adama Kopisa) 

Szczepańska Katarzyna (Okręg Nr 8 KWW Adama Kopisa) 

Rybak Karolina (Okręg 9 KWW Adama Kopisa) 

Wielgoś Rafał (Okręg Nr 10 KWW Adama Kopisa) 

Kwaśnik Józef (Okręg Nr 11 KWW Adama Kopisa) 

Pacyna Marian (Okręg Nr 12 KWW Adama Kopisa)  

Skotnik Mieczysław (Okręg Nr 13 KWW Adama Kopisa) 

Poprawa Emilia (Okręg Nr 14 KWW Adama Kopisa) 

 

KOMISJE STAŁE RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA: 

 Komisja Planowania i Budżetu 

 Komisja Gospodarcza 

 Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu 

 Komisja Rewizyjna 

 

W sprawie skarg i wniosków Wójt przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek 
 w godz. od 9:00 – 16:00 oraz każdego dnia w miarę możliwości. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łęka Opatowska pełni dyżur w każdą środę  
w godzinach od 9:00 – 11.00 w Urzędzie Gminy  pokój nr 108. 

 

UROCZYSTE PRZEKAZANIE SPRZĘTU OSP 
 
W dniu 30 listopada 2018 roku w sali widowiskowej Urzędu Gminy Łęka Opatowska, Wójt Gminy - Adam 

Kopis w obecności przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie – asp. Jarosława Glinkowskiego oraz Zarządu 
Oddziału Gminnego w składzie: prezes - Jerzy Flaczyk, wiceprezes - Józef Skąpski, wiceprezes - Piotr Zimoch, 
skarbnik - Mieczysław Brzeziński oraz członek i zarazem radny Rady Gminy - Jan Bartosik przekazał przedstawicielom 
dziewięciu jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Łęka Opatowska sprzęt i urządzenia ratownictwa 

zakupione w ramach realizacji zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach Programu I Priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój 
systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki 
sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych 
przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.  Dzięki realizacji zadania jednostki 
OSP z terenu gminy zostały doposażone w niezbędny sprzęt służący do udzielenia pomocy poszkodowanym 
bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa tj.: defibrylator, torba ratownicza, nosze typu deska, przenośne 
zestawy oświetleniowe, parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków, agregaty prądotwórcze, 
latarki oraz noże do pasów bezpieczeństwa. Wartość zakupionego wyposażenia i urządzeń ratownictwa wynosi 
43 486,85 złotych, z czego dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości to kwota 43 051,98 złotych. 
Zgodnie z wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Łęka Opatowska realizacji zadań z Funduszu 
Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logo Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości 
oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest 
Minister Sprawiedliwości”. 
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100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
11 listopada 2018 r. z pewnością przejdzie 

do historii Gminy Łęka Opatowska, jako szczególnie 
wyjątkowy. Obchody 100 – lecia odzyskania 
niepodległości miały wielowątkowy przebieg. O godzinie 
12:00 w Łęce Opatowskiej mieszkańcy gminy wspólnie 
odśpiewali pod pomnikiem „Poległych i Ofiar II Wojny 
Światowej” Hymn Narodowy. Kolejnym ważnym 
punktem było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy  
w miejscach upamiętniających pomordowanych  
w wojnach i powstaniach. O godzinie 13 wyruszyła 
sztafeta dookoła gminy. Uczestnicy ubrani w symbole 
narodowe oraz trzymający w rękach flagi przebiegli 
ponad 20 km z czego kilkanaście biegło wzdłuż dawnej 
granicy z Niemcami. W Kościele Parafialnym w Łęce 

Opatowskiej została odprawiona Msza św. w intencji 
Ojczyzny. Z kolei dalsze obchody Święta miały miejsce  

w Opatowie. Wszystkich obecnych przywitał Wójt Gminy 
Łęka Opatowska Adam Kopis - Witam Was bardzo 

serdecznie na podsumowaniu uroczystości w 100 rocznicę Odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI przez POLSKĘ NASZĄ 
OJCZYZNĘ, którą wszyscy wspólnie stanowimy. Chylę czoła i jestem bardzo wdzięczny, wszystkim Polakom, którzy na 
ołtarzu Ojczyzny złożyli najcenniejszą ofiarę – własne życie, tym bardziej wszystkim mieszkańcom naszej Gminy, którzy 
spoczywają na naszych cmentarzach i w różnych miejscach, gdzie spoczęły ich prochy. Chwała BOHATEROM, dzięki 
którym dziś możemy żyć w wolnym kraju. Dziękuję wszystkim bez wyjątku za dzisiejsze uroczystości na terenie naszej 
Gminy Łęka Opatowska. Wielkim wydarzeniem był występ trzech połączonych chórów: „Dźwięki nadziei” Opatów, 
„Echo” z Łęki Opatowskiej oraz z Rakowa. Wspaniałe i wzruszające przedstawienie pokazali uczniowie szkoły 
podstawowej w Łęce Opatowskiej. Swoje interpretacje współczesnych piosenek patriotycznych zaprezentowali 
uczniowie wszystkich szkół z terenu Gminy. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa poplenerowa obrazów 
przedstawiających ciekawe miejsca. Podsumowano konkurs literacki „Radość ze wspólnoty” oraz fotograficzny „Moja 
Polska”. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy kalendarz na 2019 rok ilustrowany obrazami artystów plastyków. Było 

też coś dla ciała: rogale marcińskie oraz grochówka.               
A na koniec przy palących się racach wypuszczono 
100 biało-czerwonych balonów. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się też wystawa fotografii                     
i dokumentów. Czuć było podniosły nastrój,                             
a jednocześnie wielką radość z przeżywania prawdy,                                   
że jest się Polakiem i mieszka w Polsce. 
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ŚWIĘTY MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ  PRZEDSZKOLAKÓW 
 

Początek grudnia nieodzownie kojarzy nam się 
z mikołajkami. We wtorkowy poranek 4 grudnia 
wszystkie przedszkola z terenu Gminy Łęka Opatowska 
odwiedził niecodzienny Gość. Przedszkolaki usłyszały 
charakterystyczny głos Ho! Ho! Ho! Dźwięk magicznych 
dzwonków sprawił ogromną radość, jak również strach 
u niektórych dzieci. Z rumieńcami na twarzach 
przedszkolaki uroczyście przywitały wspaniałych gości. 
W tym roku Mikołaj wspólnie z wesołymi  elfami oraz 
Wójtem Gminy Łęka Opatowska Adamem Kopisem 
 obdarował milusińskich upominkami. Dzieci  
 w podziękowaniu za miłą niespodziankę wspólnie 
śpiewały piosenki oraz mówiły wiersze. Nie mogło 

zabraknąć pamiątkowych zdjęć z Mikołajem. 
Zadowolone maluchy ze smutkiem żegnały Mikołaja               

i zaprosiły Go znów do siebie za rok...  

 

ŚWIĄTECZNY JARMARK 
  Wzorem lat ubiegłych w okresie przedświątecznym 
w Opatowie zorganizowano Jarmark Bożonarodzeniowy.  
W niedzielne popołudnie 9 grudnia, w sali gimnastycznej 
wielu wystawców, lokalnych twórców miało okazję 
zaprezentować swoje wyroby. 
Jarmark obfitował w świąteczne dekoracje, stroiki, ozdoby, 
bombki. Oferowano bożonarodzeniowe rozmaitości, ciasta, 
pierniki oraz wiele artykułów, które kojarzą się z tradycją 
Świąt Bożego Narodzenia. Organizatorzy stworzyli 
atmosferę, która pozwoliła na wspólne przeżywanie radości 
z oczekiwania na te najpiękniejsze z wszystkich świąt – 
Święta Bożego Narodzenia. Szczególny świąteczny nastrój 
mogliśmy poczuć dzięki muzycznym występom  uczniów 
Szkoły Podstawowej w Opatowie, Gimnazjum im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Trzebieniu. Artyści wprowadzili nas  

w magię zbliżających się świąt. Na tle niezwykłej dekoracji i w barwnych strojach wystąpiły dzieci ze świetlicy Szkoły 
Podstawowej w Opatowie. Młodzi aktorzy zaprezentowali się w spektaklu „Z prochu i żebra”, który opowiada o 
stworzeniu Świata i o tym, jak wielkim i wspaniałym skaberem jest RODZINA. Wspaniały występ młodych aktorów 

nagrodzono gromkimi  brawami, doceniając nie tylko ich wkład pracy, ale także zaangażowanie i grę aktorską. 
Największą atrakcją szczególnie głównie dla najmłodszych uczestników Jarmarku była wizyta Świętego 

Mikołaja. Ten wyjątkowy Gość wraz ze swoimi pomocnikami sprawił ogromną radość wszystkim dzieciom. Dzień ten na 
długo pozostanie w ich pamięci, a zdjęcia którym nie było końca na pewno im w tym pomogą. Może dzięki nim kolejny 
rok oczekiwania nie będzie się tak dłużył. 

 

INFORMACJA O DOŻYWIANIU 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej informuje, że od 28 stycznia 2019 roku planuje 

rozpocząć dożywianie dzieci w szkołach.  Wnioski o dożywianie można składać w siedzibie GOPS w Łęce 
Opatowskiej od dnia 02 stycznia 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 oraz dowód opłacenia składki na ubezpieczenie 
społeczne rolników. 

 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 
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ZREALIZOWANE INWESTYCJE W 2018 ROKU 
  

Do najważniejszych inwestycji zakończonych w 2018 roku należą: 
1. Przebudowa dróg gminnych- ul. Konopnickiej, ul. Sienkiewicza i ul. Reymonta (II 

etap) w Opatowie o łącznej długości 391 mb wraz z wykonaniem kanalizacji 
deszczowej. Wartość robót: 753 077,11 zł. 

2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych- ul. Szpot w Opatowie. Wartość 
robót: 479 019,66 zł. 

3. Przebudowa drogi gminnej w m. Biadaszki.  Wartość robót: 421 835,58 zł. 
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej na               

ul. Wrzosowej w Łęce Opatowskiej. Wartość robót: 116 082,59 zł. 
5. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami 

kanalizacyjnymi na ul. Szymborskiej, ul. Konopnickiej oraz ul. Mickiewicza  
w Opatowie. Wartość robót:  144 562,50 zł. 

6. Budowa sieci wodociągowej na ul. Kępińskiej w Opatowie. Wartość robót: 
78 713,73 zł.  

7. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego ośrodka zdrowia na 
budynek wielorodzinny   w Opatowie. W ramach zadania, w nieużytkowanych 

pomieszczeniach byłego ośrodka zdrowia powstały 3 mieszkania o łącznej 
powierzchni użytkowej 103 m2. Wartość robót:  256 552,48  zł. 

8. Remont pokrycia dachowego oraz remont pomieszczeń szatni klubu sportowego  w Siemianicach. Zadanie 
obejmowało wymianę istniejącego pokrycia dachowego z płyt eternitowych na nowe z blachodachówki, remont 
łazienki, a także adaptację pomieszczenia na dodatkową łazienkę. Wartość robót: 52 750,00 zł.  

9. Remont i modernizacja mostu na rzece Pratwa w miejscowości Siemianice. Wartość robót:24 600,00 zł. 
10. Utwardzenie placu przy Remizie OSP w Siemianicach. Wartość robót 60 083,80 zł. 
11. Wykonanie nowych punktów i zmodernizowanie istniejących punktów oświetleniowych na kwotę: 115 000, 00 zł. 
 

 

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI 
 
  Rok 2018 to dla Gminy Łęka Opatowska czas rozpoczęcia kolejnych kilku 
bardzo ważnych inwestycji. Aktualnie realizowane są następujące zadania: 
1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, 

zasilaniem energetycznym dla miejscowości Raków, Marianka Siemieńska, gm. 

Łęka Opatowska. W ramach tej największej od kilku lat  inwestycji zostanie 
położonych około 5,5 km kanałów grawitacyjnych, 3,6 km kanałów tłocznych, 
zostaną wykonane przyłącza kanalizacyjne o łącznej długości 1 km. Zadanie 
obejmuje także budowę 6 szt. przepompowni ścieków, wykonanie zasilania 
przepompowni oraz odtworzenia dróg. Wartość robót: 8 333 934,67 zł.  

2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach. Istniejący budynek zostanie 
rozbudowany o dwie sale lekcyjne: pracownię chemiczną i fizyczną, a także  
bibliotekę i zaplecze sanitarne. Wartość robót: 1 238 445,45 zł. 

3. Budowa dwuoddziałowego przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym w Łęce 
Opatowskiej. W miejscu dotychczasowego przedszkola powstanie nowy 
budynek, w którym znajdować się będą 2 oddziały przedszkole dla łącznie 50 
dzieci i 1 oddział żłobkowy dla 16 dzieci, a także kuchnia z pełnym zapleczem. 
Wartość robót: 3 960 000,00 zł. 

4. Przebudowa drogi gminnej ul. Skośnej w Łęce Opatowskiej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Wartość 

robót: 259 751,62 zł. 
 
 

REALIZOWANE PROJEKTY 
 

1. Eko sztuczki w domu i ogrodzie. Kampania upowszechniająca wśród mieszkańców Gminy Łęka Opatowska wiedzę 
ekologiczną i przyrodniczą i promująca zachowania przyjazne środowisku. W ramach niniejszego projektu 

przeprowadzone zostały warsztaty  recyklingowe- z  plecionkarstwa/ koszykarstwa, warsztaty z eko kosmetyków, 
zorganizowano konkurs dla dzieci i młodzieży  pn „Drugie życie starej gazety”, opracowano broszurę edukacyjną 
oraz zakupiono gadżety ekologiczne. Projekt współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
 i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, wysokość wsparcia  10 360,00 zł.  

2. Razem Bezpieczniej – Razem dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z Gminy Łęka Opatowska. Projekt obejmował 
spektakle i warsztaty poruszające problematykę uzależnień od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, a także od gier 
komputerowych, Internetu i telefonów. Prelekcje dotyczyły również problemu hejtu i cyberprzemocy, skierowane 
były do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli z terenu całej gminy. Projekt dofinansowany w ramach Programu 
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 
2018-2020, wysokość dotacji: 13 300,00 zł.  

3. Aktywni Rakowianie. W ramach projektu zakupiono 2 namioty imprezowe, 16 zestawy biesiadne oraz 4 stojaki na 
worki. Projekt dofinansowany w kwocie 5 000,00 w VI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych 
sołectw”. 
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PLAC ZABAW 
 
Na terenie trzech miejscowości: Biadaszek, 

Kuźnicy Słupskiej oraz Zmyślonej Słupskiej doposażono 
oraz stworzono bazę rekreacyjno- sportową dla 
wszystkich, a w szczególności najmłodszych 
mieszkańców.  W Biadaszkach stary, zniszczony  plac 
zabaw zyskał zupełnie nowe oblicze, gdyż w jego miejscu 
utworzony został „Sprawnościowy park rozrywki”. Teren 
przy Sali OSP wyposażony został w zróżnicowane 
urządzenia rekreacyjne  i zabawowe w tym: duży zestaw 
ze zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową, huśtawki, 
„bocianie gniazdo” oraz  karuzelę. Realizacja tego 
zadania była możliwa dzięki pozyskanej  dotacji  

w wysokości 30 000 zł. w ramach  programu 
Wielkopolska  Odnowa Wsi 2013-2020. W Kuźnicy 
Słupskiej, na terenie obok świetlicy wiejskiej, przy placu 
zabaw ustawiono stół do gry w tenisa, stół do gry  

w warcaby, a także ławeczki i kosze na śmieci. Na 
realizację zadania Gmina pozyskała grant w wysokości 7 000,00 zł.  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-
2020. Z kolei w sołectwie Zmyślona Słupska przy sali wiejskiej powstał zupełnie nowy plac zabaw. Zamontowano 
ławki, huśtawki, bujak, karuzelę, a także zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami, ścianką wspinaczkową, równoważnią, 
tunelem i zjazdem strażackim.   

Nowo powstałe place zabaw i tereny rekreacyjne z pewnością dadzą dzieciom  możliwości nowych wyzwań 
 i odkryć oraz zapewnią im  doskonałe warunki do rozwoju, a także  bezpiecznego spędzania czasu na świeżym 
powietrzu w przyjaznej przestrzeni.  

UMOWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU „DROGOWSKAZ DO CELU” 
 

W dniu 13 listopada w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa o dofinansowanie  Projektu 
Partnerskiego RPWP.08.01.02-30-0123/17 pt. "Drogowskaz do celu" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Osi Priorytetowej 8: Edukacja; Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej 
oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej; Poddziałania 8.1.2. Kształcenia ogólne – Projekty 

konkursowe.  
Potrzeba realizacji projektu wynika z chęci rozwiązania problemu niewystarczających umiejętności  

i kompetencji wśród uczniów i uczennic szkół podstawowych w Gminie Łęka Opatowska. Celem ogólnym projektu jest 
zatem wzrost jakości procesów kształcenia i rozbudowa oferty edukacyjnej poprzez wdrożenie kompleksowego 
programu edukacyjno-rozwojowego stanowiącego odpowiedź na zdiagnozowane problemy placówek działających na 
terenie Gminy Łęka Opatowska, obejmującego nabycie kompetencji kluczowych przez 77 uczniów i 56 uczennic  
i podniesienie kompetencji dydaktycznych 6 nauczycieli i 35 nauczycielek przedmiotowych szkół oraz doposażenie 
wszystkich szkół w niezbędny sprzęt oraz materiały dydaktyczne. 
Zakres projektu obejmuje: 
1.Wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez zajęcia wyrównawcze i rozwojowe naukowo-
techniczne, zajęcia z matematyki, j. angielskiego dla 133 uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych; 

2.Wsparcie uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych poprzez zajęcia specjalistyczne; 
3.Doposażenie 4 szkół w niezbędne materiały oraz pracowni przedmiotowych w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia 
doświadczeń i eksperymentów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych; 
4.Wsparcie 41 nauczycieli poprzez szkolenia w zakresie wykorzystywania w nauczaniu e-zasobów/e-materiałów 
stworzonych dzięki środkom EFS, kompetencji wychowawczych oraz poprzez studia podyplomowe  
z oligofrenopedagogiki. 
Całkowita wartość projektu wynosi 345 305,75 zł., w tym kwota dofinansowania to 297 305,75 zł. Pozostała kwota  
w wysokości  48 000 zł to wkład własny Gminy w postaci eksploatacji sal dydaktycznych w poszczególnych szkołach. 

 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 
 
W związku z rozpoczęciem okresu zimowego Wójt Gminy Łęka Opatowska pragnie poinformować, że na terenie 

gminy za utrzymanie przejezdności dróg odpowiadają następujące firmy: 
- Drogi powiatowe: Usługi Transportowe i Rolne Jacek Górecki, Opatów 
- Drogi gminne i chodniki przy drodze krajowej nr 11: Usługi Transportowe i Rolne Jacek Górecki, Opatów 
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