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Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
chcemy życzyć Państwu,
aby wszystkie chwile
spędzone w rodzinnym gronie
były radosne i spokojne, a każdy dzień
Nowego Roku był pełen szczęścia i nadziei.
Wójt Gminy
Robert Pawlikowski

Przewodniczący Rady
Józef Kuras
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Poprawa wizerunku gminy
W miesiącu

sierpniu i wrześniu -

dokonano

przebudowy (położono dywanik asfaltowy) na
drogach:
- w miejscowości Oporów (długość 1,47 km;
wartość 119 400 zł)
- Kurów - Świechów (długość 3,53 km; wartość
365 800 zł - w tym 80 000 zł dotacji z UM)
- Pobórz - Skarżynek (długość 1,91 km; wartość
192 500 zł).
Łączna długość przebudowanych dróg to 6,91
km, ogólna wartość inwestycji - 677 700 zł.
Na

podkreślenie

mieszkańców

wsi

zasługuje

zaangażowanie

Świechów-Parcel,

Kurów-

Parcel, Kurów-Wieś, Skarżynka i Poborza, którzy
czynnie włączyli się w naprawę dróg.

Budynek urzędu po termomodernizacji

W ramach współpracy z Powiatem Kutnowskim
wyremontowana
Rakowiec

na

wykonał

nową

została
odcinku

droga
w

Oporowie.

nawierzchnię

asfaltowy,

natomiast

chodnika.

400-metrowy

Oporów-

drogi-

Gmina

dywanik

przebudowę

odcinek

ogrodzenia

"zamkowego"

nawierzchnię

(o

Powiat

wzdłuż

zyskał

szerokości

1

m)

nową
z

kostki

brukowej, nowe obrzeża i krawężniki.

Wykonana została termomodernizacja budynku
UG Oporów, która objęła
powyżej

cokołu,

w

docieplenie budynku

tym:

wymianę

stolarki

drewnianej, docieplenie budynku styropianem,
malowanie oraz obróbki blacharskie.
We wrześniu złożono wniosek w WFOŚ i GW
o dofinansowanie w/w zadania.
Prace przy budowie chodnika
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Ekologia w szkołach
Zakończono realizację projektu „ Zielona droga
do wiedzy w Zespole Szkół w Oporowie im. Jana
Pawła II”. W ogródku dydaktycznym powstały
stanowiska:

Nr

1-

Dbamy

o

środowisko,

oczyszczamy ścieki, Nr 2-Bliżej gór, Nr 3Kochajmy ptaki, Nr 4- Aleja gwiazd, Nr 5Brzozowe

przytulisko,

Nr

6

-

Stacja

meteorologiczna.
Dobra współpraca

Urzędu Gminy ze szkołą

zaowocowała zaangażowaniem w projekt całego
lokalnego środowiska. Znaleźli się sponsorzy, np.
SKR

dostarczył

tłucznia,

pani

Strońska

podarowała wiele roślin, pan Fabijański dowiózł
kamienie, był także sponsor (zastrzegł sobie nie
upubliczniania jego danych), który wspomógł
projekt kwotą 600,00 zł.
Wielką atrakcją dla uczniów jest altana. W jej
pobliżu pan dyrektor Tomasz Lewicki z uczniami
wykonali duży skalniak.
W ogródku dydaktycznym odbyło się „Pożegnanie
lata”. Podczas tej udanej imprezie były rozgrywki
sportowe, wesołe konkursy, pieczenie kiełbasek
na ognisku, harcerskie pląsy, a na zakończenie
dyskoteka.
wykonanych

Dzieci
przez

z

„O”

siebie

żegnały
pięknych

lato

w

strojach.

Impreza przebiegła we wspaniałej atmosferze,
do konkursów i zabaw chętnie włączali się
rodzice.
Obecnie trwa rozliczanie zadania.

Zespół Szkół w Oporowie

oraz Zespół Szkół

w Szczycie znalazły się w gronie laureatów
konkursu z zakresu edukacji ekologicznej „Moja
wymarzona ekopracownia” ogłoszonego przez
Wojewódzki

Fundusz

Ochrony

Środowiska

i

Gospodarki Wodnej w Łodzi. Podkreślić należy że
na 149 pozytywnie rozpatrzonych wniosków
wniosek na zadanie pn. „Człowiek i cztery żywioły
w Eko-pracowni w Zespole Szkół w Szczycie”
zajął

II

miejsce, a

wniosek

na

„Utworzenie

Ekopracowni w Zespole Szkół w Oporowie im.
Jana Pawła II”- zajął ex aequo miejsce XIV.
ZS w Szczycie: wartość zadania: 43 025,00 zł,
w tym dotacja w wys. 40 375,00 zł.
ZS w Oporowie: wartość zadania: 40 533,00 zł,
w tym dotacja w wys. 37 973,00 zł.
W

ekopracowniach

remontowe,

zostały

zakupiono

wykonane

nowe

prace

meble,

sprzęt

multimedialny, rośliny oraz pomoce dydaktyczne.
Utworzone ekopracownie będą nowoczesnymi
salami dydaktycznymi, w których realizowane
będą

zajęcia

projektowe,

wykorzystywana

na

zajęcia

będą

także

pozalekcyjne,

spotkania, warsztaty.
Uroczyste oddanie ekopracowni odbędzie się w
styczniu 2014 r.

Azbest zinwentaryzowany
Zakończone

zostały

prace

związane

z

inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest
oraz

opracowaniem

„Programu

usuwania

wyrobów zawierających azbest dla Gminy Oporów
na lata 2013 -2032”
W całej Gminie zinwentaryzowano 1 720 016 kg
wyrobów azbestowych, z czego 1 633 159 kg
znajduje

się

w

właścicielem

są

86860

w

kg

nieruchomościach,
osoby

fizyczne,

nieruchomościach,

których
natomiast
których

właścicielem są osoby prawne.
Z

treścią

Programu

odwiedzając
stronę
www.oporow.pl.

Uczniowie pielęgnują nowy ogródek

można

zapoznać

internetową

się

gminy:
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Na sesji w dniu 25 listopada Rada Gminy Oporów
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Bieg o Niepodległość

14

listopada

na

terenach

Zespołu

Szkół

uchwaliła cenę żyta wysokości 49,00 zł za 1 dt,

w Oporowie im. Jana Pawła II odbył się Bieg

która stanowić będzie

podstawę do wyliczenia

Przełajowy o Puchar Wójta Gminy Oporów pod

podatku rolnego w 2014 r. na obszarze Gminy

hasłem: ”Bieg o Niepodległość” W zawodach tych

Oporów. W prawie wszystkich gminach powiatu

uczestniczyły

kutnowskiego i gminach ościennych wysokość

w Szczycie oraz Oporowa. I miejsce w kategorii

podatku rolnego będzie taka sama jak w 2013

dziewcząt i chłopców gimnazjów zdobyli: Daniel

lub będzie podwyższona . W naszej gminie

Walczak i Ela Maciejewska– ZS Szczyt, a w

nieznacznie, ale została obniżona w stosunku do

kategorii SP Julia Fijołek i Igor Sobczak – ZS

roku bieżącego.

Oporów.

Stawki podatku od nieruchomości, od środków
transportowych, podatku leśnego, opłata targowa
oraz opłata za wodę nie zostały zmienione.

dzieci

GGratulujemy

oraz

młodzież

zwycięzcom,

a

z

ZS

pozostałym

uczestnikom dziękujemy za wspaniała walkę
sportową.

Przedszkole w Oporowie i Szczycie?
Gmina Oporów złożyła wniosek o dofinansowanie
realizacji

projektu

wysokiej

jakości

terenie

Gminy

pozytywna

„Zapewnienie
edukacji

dostępu

do

przedszkolnej

na

Oporów”,

ocenę

który

formalną

i

otrzymał

merytoryczną.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości
pracy 2 oddziałów przedszkolnych w zespołach
szkół

w

Oporowie

i

Szczycie

poprzez

ich

Start uczestników biegu

doposażenie w celu dostosowania do potrzeb
dzieci 3 i 4 letnich. W ramach zadania
zorganizowane będą również place zabaw.

Sala gimnastyczna
Rozpoczęto prace związane

z

Lepsze Jutro

polegającą

gimnastycznej

W miesiącu wrześniu 2013 r zakończono

w

na

budowie

sali

inwestycją

z łącznikiem stanowiącą rozbudowę budynku ZS

szkolenia zawodowe w ramach realizacji projektu
systemowego „Lepsze jutro” . 6 kobiet uzyskało
kwalifikacje w zawodzie „Pracownik ds kadrowo-

Oporowie.

Obecnie

trwa

przygotowanie

dokumentacji projektowo-technicznej. O środki
na
inwestycję Gmina będzie
w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

ubiegała

płacowych”, a 4 mężczyzn w zawodzie „Kierowca
wózków jezdniowych z napędem silnikowym”.
W 2014 roku projekt będzie kontynuowany.
W

jego

w

ramach

z psychologiem,

odbędą

doradcą

się

spotkania

zawodowym

oraz

szkolenia zawodowe. Osoby chętne do wzięcia
udziału w projekcie proszone są o kontakt
z pracownikami GOPS.

Tak prawdopodobnie będzie wyglądać sala

się
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Tablice informacyjne

I Ty możesz pomóc
W

bieżącym

roku

szkolnym

2013/2014

Chcielibyśmy

polecić

Państwa

uwadze

Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum

i jednocześnie zaprosić do zaangażowania się w

w Zespole Szkół w Szczycie pod opieką p. Justyny

powstający

Maślankowskiej
zbierania

ogłosił

plastikowych

właśnie

projekt

akcję

charytatywną

informacyjnych

nakrętek

pod hasłem

usytuowane będą przy:

z

wykonania

tablic

Gminy,

które

planem

"Nakręć się i pomagaj innym". Celem akcji jest

- przystanku autobusowym w Oporowie,

pomoc

- stawach wodnych przy Zamku w Oporowie;

niepełnosprawnemu

chłopcu

w zorganizowaniu ciągłej rehabilitacji. Zachęcamy
wszystkich do wzięcia udziału w zbiórce.

Fundusz Sołecki w 2014r.

Jak już wcześniej informowaliśmy Rada Gminy
podjęła

uchwałę

o

utworzeniu

funduszu

sołeckiego w 2014 r. Środki musza zostać
wydatkowane zgodnie z Ustawą o funduszu
sołeckim.

Do końca lipca br. sołtysi otrzymali

informację o wysokości odpisu przypadającego
na ich sołectwo. Następnie w sołectwach odbyły
się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy

-

parkingu

Gminnej

Biblioteki

Publicznej

w Oporowie.
Celem przedsięwzięcia będzie promocja i reklama
zarówno przedsiębiorstw działających na naszym
terenie, jak i samej Gminy a zwłaszcza walorów
turystycznych
usługowej.

i

infrastruktury

Opracowaniem

i

handlowo-

realizacją

tego

przedsięwzięcia zajmie się Borowiackie Centrum
Promocji

i

Reklamy

Zainteresowane

osoby

Wydawnictwo
taką

formą

JULITA.
reklamy

prosimy o kontakt z Urzędem Gminy pod nr tel.
24 383 11 52

zadecydowali na co zostaną przeznaczone środki
z funduszu. Do dnia 30. 09. 2013 r. do Wójta
wpłynęły wnioski ze wszystkich sołectw celem
uwzględnienia ich w projekcie budżetu gminy. Z
wstępnej

analizy

wynika,

że

w

większości

Sołectwa rozdysponowały kwoty swoich funduszy
na naprawę dróg. Są też wnioski o przyznanie
funduszy

na

zbiorowego,

dofinansowanie:

transportu

oświetlenia ulicznego, remontów

lub doposażenia świetlic wiejskich. Prawidłowe
wykorzystanie środków to możliwość ubiegania
się przez gminę o zwrot z budżetu państwa 30%
wydatków zrealizowanych w ramach funduszu.

Na listopadowej sesji radni podjęli uchwałę w
przystąpienia

miejscowego

do

planu

sporządzenia

zagospodarowania

przestrzennego dla obszarów na których mają
stanąć

Na własne konto
W dniach 20 – 24 stycznia 2014r. w Zespole

Wiatraki
sprawie

Tak będzie wyglądać tablica

wiatraki. Środki na

wykonanie planu

zaplanowano w projekcie budżetu gminy na rok
2014. Budowa wiatraków powinna być możliwa
od 2015r.

Szkół w Oporowie, dla młodzieży gimnazjalnej
będzie

realizowany

Program

edukacji

ekonomicznej „Na własne konto”. Program ten ma
służyć zmniejszeniu luki edukacyjnej, pomóc
młodzieży
warunkach

wiejskiej

odnaleźć

szkolnych

po

się

w

nowych

zakończeniu

gimnazjum. Zadanie będzie realizowane przy
współpracy i wsparciu finansowym Narodowego
Banku Polskiego.

