Egzemplarz bezpłatny

Kwiecień 2014

Zdrowych, Pogodnych

W tym numerze m.in.:

Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych
spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”
życzą
Wójt Gminy Oporów,

Nowoczesne pracownie

1

Remont świetlicy w Mnichu

2

Budowa sali gimnastycznej

2

Drogi – plan na 2014 r.

2

W skrócie

3

Z prac Rady Gminy

3

Turniej Wiedzy Pożarniczej

3

Przedszkola w naszej gminie

4

Przewodniczący Rady
oraz pracownicy urzędu

Nowoczesne pracownie
Tegoroczny pierwszy dzień wiosny przywitano
w Zespole Szkół w Szczycie i w Zespole Szkół w
Oporowie w niecodzienny sposób. Ten właśnie
dzień wybrano na uroczyste otwarcie Eko –
pracowni ( ZS w Szczycie i ZS w Oporowie) oraz
ogródka dydaktycznego ( ZS w Oporowie).
Dotacje

ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Uroczyste przecięcie wstęgi w Szczycie

Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
umożliwiły zorganizowanie nowoczesnych, na
miarę XXI wieku, pracowni ekologicznych oraz
utworzenie ogródka dydaktycznego.

W uroczystościach udział wzięli m.in. wiceprezes
WFOŚiGW
Gminy

Pan Bohdan Cezary Dzierżek, Wójt

Robert

Pawlikowski,

ksiądz

Andrzej

Kłoszewski, Ojcowie Paulini, pracownicy gminy,
radni, rodzice oraz sponsorzy
Łącznie Gmina na te zadania pozyskała ponad
120 tyś. zł, było to możliwe dzięki dobrej
współpracy
i

pomiędzy

nauczycielami

oraz

gminą,

dyrektorami

rodzicami

uczniów.

Uczniowie przygotowali dla gości wiele atrakcji,
a wśród nich prezentacje multimedialne, ciekawe
doświadczenia

chemiczne,

pokazy

pomocy

dydaktycznych i sposobów ich wykorzystania.
Realizacja założonych zadań przyczyni się do

Prezentacja nowych pomocy dydaktycznych
w Oporowie

podniesienia
aktywności

jakości
badawczej

pracy

szkół,

wśród

rozwijania

uczniów

kształtowania poczucia odpowiedzialności
stan środowiska naturalnego.

oraz
za
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Remont świetlicy w Mnichu
Pod

koniec

marca

rozpoczęły

się

prace

remontowe budynku komunalnego w Mnichu
Ośrodku,

w

mieszkalne

którym

oraz

znajdują

świetlica

się

wiejska.

lokale
Roboty

obejmują: uzupełnienie tynków, orynnowanie,
malowanie

ścian

zewnętrznych,

malowanie

dachu, położenie terakoty oraz malowanie ścian
wewnętrznych
w
świetlicy.
zakończenie prac – koniec maja.

Planowane
Budynek przed remontem

Drogi – plan na 2014 r.
1)

Przebudowa

o

numerach

fragmentów

102

361

dróg

E

i

gminnych

102

362

E

(Samogoszcz- Jurków Drugi – Dobrzewy) na
długości

2,910

km.

Wartość

kosztorysowa

zadania 385 221,56 zł.
W

m-cu

lutym

Marszałkowskiego

W trakcie remontu

złożono
w

do

Urzędu

Łodzi

wniosek

o dofinansowanie tego zadania. W m-cu kwietniu

Budowa sali gimnastycznej

zostanie

Co wykonano:

2) W ramach funduszu sołeckiego planuje się

1. Opracowana została dokumentacja techniczna

wykonać za łączną kwotę 142 000,00 zł

niezbędna do realizacji zadania

a) Przebudowę części dróg gminnych (położenie

2. W miesiącu styczniu uzyskano pozwolenie na

na

budowę

asfaltowego) w sołectwach – Golędzkie, Jurków

3. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego

Drugi, Kamienna, Kurów Wieś, Oporów, Pobórz,

w

Samogoszcz, Skarżyn, Skórzewa, Stanisławów,

Łodzi

w

inwestycyjnego

celu
w

umieszczenia
Wojewódzkim

ogłoszony

przetarg

na

wykonanie

przebudowy.

zadania
Programie

wyznaczonych

odcinkach

dywanika

Szczyt

Rozwoju Bazy Sportowej – wymóg aby móc

b) Remonty dróg gminnych (uzupełnienie braków

ubiegać się o dofinansowanie z MSiT.

w

4. Ogłoszono przetarg

w sołectwach: Jaworzyna, Kolonia Oporów, Kurów

Przed nami:

Parcel, Mnich Ośrodek, Mnich Południe, Wola

1.Wyłonienie wykonawcy , podpisanie umowy

Prosperowa, Wólka Lizigódź

i realizacja zadania :

c)

a) do 15.10.2014 r. – wykonanie stanu zerowego

w sołectwach: Janów, Jurków Pierwszy, Kamienna,

i stanu surowego sali gimnastycznej oraz stanu

Oporów, Wola Prosperowa, Wólka Lizigódź.

zerowego łącznika

Gmina po raz kolejny wystąpiła o remonty dróg

b)

do

31.08.2015

r.

wykonanie

stanu

nawierzchni

Remonty

asfaltem

dróg

lub

wewnętrznych

kruszywem)

(lokalnych)

powiatowych na naszym terenie, w pierwszej

wykończeniowego sali gimnastycznej i łącznika ,

kolejności drogi Golędzkie- Pobórz

instalacji sanitarnej, instalacji elektrycznej

strony Gmina zaproponowała

2. Złożenie wniosku do Ministerstwa Sportu

i rzeczowy. Na razie nie uzyskaliśmy odpowiedzi
na naszą ofertę.

i Turystyki o dofinansowanie zadania
Na bieżąco będziemy Państwa informować jak
przebiegają prace na placu budowy.

Ze swojej

wkład finansowy
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W skrócie:
•

Ruszyły prace związane z opracowaniem planu

zagospodarowania przestrzennego- dokumentu
niezbędnego do budowy następnych wiatraków
na terenie naszej gminy.
•

Z pisma otrzymanego z PUP w Kutnie wynika,

że w tym roku Gmina otrzyma skierowania tylko
dla 5 osób na okres 3 m-cy do zatrudnienia w
ramach prac publicznych ( Gmina wnioskowała o
18 osób) oraz dla 4 osób w ramach prac
społecznie-użytecznych.
Urząd

Pracy

otrzyma

Mamy nadzieję, że
dodatkowe

środki

na

organizacje walki z bezrobociem i przyznane
limity zostaną zwiększone.
•

Znany już jest termin wyborów do Parlamentu

Europejskiego

–

zgodnie

z

kalendarzem

wyborczym głosować będziemy 25 maj 2014 r. w
godz. 7:00 do 21:00 .

Wszelkie informacje

odnośnie wyborów umieszczane są na tablicach
informacyjnych

–

Urząd

Gminy

Oporów,

przystanek autobusowy w Oporowie, przy ZS w
Oporowie i przy ZS w Szczycie oraz przy GBP w
Oporowie.
•

Od dnia 3 marca PKS w Kutnie uruchomił nowy

kurs na trasie: Przyzórz - Pobórz- KurówOporów- Jurków Pierwszy –Wólka

Lizigódź -

Wola Owsiana - Kamienna-Szczyt -Podgajew Szymanówka - Grotowice II - Grotowice I –
Komadzyn – Malina- Kutno (Przystanki na ul.
Oporowskiej,
Barlickiego,
29
Listopada,
wiadukcie Matejki, Wyszyńskiego D.A.)
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Z prac Rady Gminy:
•

Za udział w posiedzeniach Rady Gminy sołtys

otrzyma dietę w wysokości 50,00 zł (sołtys
będący jednocześnie radnym otrzyma tylko jedna
dietę – dietę radnego) - tak zadecydowali radni
na lutowej sesji.
••

Na posiedzenia rady Gminy zaproszony został

radny powiatowy – Pan Sylwester Reterski. Radni
chcieli uzyskać od Pana Reterskiego wiążące
informację

kiedy

przeprowadzone

remonty

na

drogach

zostaną

powiatowych

przebiegających przez naszą gminę. Uzyskali
jedynie informację, że na remonty wszystkich
dróg w 2014 r. powiat ma 900 000,00 zł.
• •Także w 2015 r. będzie w budżecie gminy
wyodrębniony

fundusz

sołecki

–

stosowną

uchwałę w tym zakresie podjęto na marcowej
sesji.

Turniej Wiedzy Pożarniczej
W dniu 13 lutego 2014r. w Zespole Szkół w
Oporowie

został

przeprowadzony

XXXVII

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod
hasłem

„Młodzież

Zapobiega

Pożarom”

na

szczeblu Gminnym. Turniej ten w Gminie Oporów
jest przeprowadzany cyklicznie.
Organizatorami eliminacji gminnych był Urząd
Gminy Oporów oraz Związek Ochotniczej Straży
Pożarnej

Rzeczpospolitej

Polskiej

Oddział

w

Oporowie. W turnieju wzięło udział 17 uczniów z
Zespołu Szkół w Szczycie i Zespołu Szkół w
Oporowie.

W

I

grupie

wiekowej

(szkoły

podstawowe) I miejsce zajął Michał Dębiński
uczeń Zespołu Szkół w Szczycie, II miejsce
Damian Rojkowski - ZS w Oporowie, III miejsce
Martyna Strońska – ZS w Oporowie.
W II grupie wiekowej (gimnazja) I miejsce zajęła
Anna Gawrysiak uczennica Zespołu Szkół w
Szczycie,

II miejsce Adam Komorowski – ZS w

Szczycie, III miejsce Bartłomiej Przybysz – ZS w
Oporowie.
Zdobywcy
Turniej Wiedzy Pożarniczej

I

i

II

miejsca

w

grupie

szkół

podstawowych
i
gimnazjalnych
zostali
zakwalifikowani do eliminacji powiatowych.
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Przedszkola w naszej gminie

Projekt pn. „Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na
terenie Gminy Oporów”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Gmina Oporów od 01.03.2014 r. realizuje projekt pn. „Zapewnienie dostępu do wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Oporów” współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL. Celem
głównym projektu jest podniesienie jakości pracy 2 oddziałów przedszkolnych w 2 zespołach
szkół (ZS w Oporowie i ZS w Szczycie) w Gminie Oporów poprzez ich doposażenie w celu
dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich w terminie do 31.10.2014 r.. W ramach projektu
zostaną zorganizowane place zabaw, pomieszczenia dostosowane zostaną do możliwości i
potrzeb dzieci młodszych poprzez zakup i montaż wyposażenia w postaci m.in. armatury
sanitarnej, mebli, wykładzin podłogowych, sprzętu komputerowego,
pomocy dydaktycznych.

kompletu zabawek,

Projekt „Lepsze Jutro” 2014
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna realizację projektu “Lepsze Jutro” 2014
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

Priorytet.VII.

Promocja

integracji

społecznej

Działanie

7.1

Rozwój

i

upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, będącymi
właścicielami gospodarstw rolnych, korzystających z pomocy społecznej GOPS, zamieszkałych
na terenie gminy Oporów w wieku 15-64 lat.
W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w bezpłatnych:

Czas trwania projektu styczeń-grudzień 2014r.

„Umiem pływać”
Na ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki konkurs o udział w programie "Umiem
Pływać” nasza gmina złożyła wniosek i pozyskała

na ten cel kwotę 7 140 zł.

Projekt

powszechnej nauki pływania skierowany jest do uczniów klas III szkoły podstawowej. Z
programu skorzysta 22 uczniów ZS w Szczycie i ZS w Oporowie, którzy podczas 20 godzin na
zajęciach w AquaParku w Kutnie będą uczyli się pływać
13.06.2014 r.

w okresie od 07.03.2014 r. do

