
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egzemplarz bezpłatny  kwiecień 2018 

W tym numerze m.in.: 
 

Wnioski o dofinansowania   1 

Z prac Rady Gminy 2 

Wieści ze szkół 2, 3 

Turniej Wiedzy Pożarniczej 3 

Ferie w bibliotece 4 

Komunikat dla mieszkańców 4  

 

Wnioski o dofinansowanie zadań złożone 

   I w tym roku Gmina na ogłoszony przez Urząd  

Marszałkowski Województwa Łódzkiego konkurs na 

dofinansowanie małych projektów lokalnych 

realizowanych na terenach wiejskich złożyła  

3 wnioski: miejscowość Samogoszcz - zakup 

namiotu ogrodowego, stołów i krzeseł oraz 

organizacja biesiady integracyjnej. Miejscowość 

Kurów-Wieś– dalszy remont świetlicy (wymiana 

podłogi) oraz miejscowość Szymanówka – remont 

świetlicy (m.in. wymiana okien i drzwi, malowanie, 

zakup wyposażenia: stoły, krzesła, piecyk). 

   Do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi został 

złożony wniosek o dofinansowanie przebudowy  

drogi gminnej w Mnichu. Do wykonania  

zaplanowano odcinek drogi o długości –1,5 km  i 

szerokości 3 m.  

   Złożono także wniosek  o przyznanie dotacji na 

realizację zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego 

boiska sportowego w Oporowie”. W ramach projektu 

planuje się wykonanie niezbędnej dokumentacji oraz 

budowę boiska sportowego o nawierzchni sztucznej 

o wymiarach ok. 15 x 30m z wydzieleniem linii do 

gry  oraz zakup wyposażenia (bramki, słupki itp.), a 

także instalacje oświetlenia. Boisko będzie służyło 

także do gry w tenisa ziemnego. 

   Wniosek o udzielenie pomocy  finansowej w 

wysokości 24. 982 zł z budżetu województwa 

łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zadania w zakresie zakupu sprzętu dla ochotniczych 

straży pożarnych służącego ochronie życia, zdrowia, 

mienia i środowiska przed pożarem, klęską 
żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. 

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy 

wypełnionych spokojem i nadzieją  

budzącej się do życia przyrody. 

Pogody w sercu, radości  

oraz smacznego jajka  

w najbliższym gronie.  

                        życzą 

Wójt Gminy                    Przewodniczący Rady 
Rober Pawlikowski        Marcin Kraśkiewicz 

 Związek Gmin Regionu Kutnowskiego złożył 

wniosek na termomodernizację budynków 

użyteczności publicznej. Wniosek obejmuje również 

Gminę Oporów. Planuje się wykonać m.in. 

następujące prace w budynku biblioteki i szkoły w 

Szczycie: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana 

stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemu 

grzewczego. 

Pozyskane środki finansowe 

• Wniosek Gminy o dotację, z przeznaczeniem na 

wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w 

sprzęt umożliwiający realizację świadczeń 

gwarantowanych przez pielęgniarki lub higienistki 

szkolne został pozytywnie rozpatrzony i Gmina 

Oporów otrzymała 13.098,80 zł na zakup 

nowoczesnego wyposażenia gabinetów profilaktyki 

zdrowotnej w szkołach w Oporowie i Szczycie. 

Zakupione zostały nowoczesne artykuły i sprzęt 

medyczny, który przyczyni się do znacznej poprawy 

jakości świadczonych usług oraz rozszerzona 

zostanie opieka medyczna nad uczniami. 

Gabinet w szkole w Oporowie 
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Biuletyn Informacyjny Gminy Oporów 

Do realizacji zaplanowano: 

1. Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 

51 szt.  

2. Budowę i przebudowę sieci wodociągowej w 

Gminie Oporów  

3. Przebudowę drogi gminnej (Mnich Ośrodek i 

Mnich Południe); 

4. Przebudowę części dróg gminnych (Pobórz, 

Kurów Wieś); 

5. Przebudowę dróg wewnętrznych;  

6. Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w 

Oporowie; 

7. Odnawialne źródła energii- założenie ogniw 

fotowoltaicznych na budynkach szkół,  urzędu 

gminy, hydroforniach; 

8. Termomodernizację budynków użyteczności 

publicznej (szkoła w Szczycie i biblioteka). 
 

Na realizację ww. wnioskowaliśmy o dofinansowanie  

w kwocie ponad 2 mln zł. Na część zadań 

dofinansowanie jest już przyznane (nr 1, 2 i 7) , na 

część zadań (nr  3, 6, 8) Gmina czeka na 

rozpatrzenie wniosków. 

Z prac Rady Gminy: 

 Na ostatniej sesji w 2017 r. Rada Gminy  

przyjęła budżet  na rok 2018 (zmieniony  na sesji w 

dniu 31 stycznia 2018 r.). Zgodnie z uchwałą 

budżetową zaplanowano dochody w łącznej 

wysokości  9.100.000,00 zł na które składają  się  

m.in. podatek od nieruchomości – 685.000,00; 

podatek rolny – 1.000.000,00; podatek dochodowy – 

807.396,00; subwencja ogólna z budżetu państwa – 

3.112.013,00 (w tym subwencja oświatowa:  

1.577.566,00) ; dotacje na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej  i innych zadań zleconych 

gminie ustawami – 2.419.795,00; opłata 

„śmieciowa”- 257.000,00.  Wydatki zaplanowano  w 

łącznej wysokości 10.089.081,09 zł.   

Na zadania oświatowe  (m.in. funkcjonowanie  szkół, 

oddziałów przedszkolnych, dowożenie uczniów do 

szkół, dofinansowanie kosztów związanych z 

uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami Gm. 

Oporów do przedszkoli funkcjonujących na terenie 

innych gmin) zaplanowano wydatki w  wysokości  

2 231.903,00  co stanowi 22,12% planowanych 

wydatków bieżących ogółem. Na zadania związane z 

opieką społeczną i rodziną  (w tym m.in. zasiłki, 

funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, pobyt podopiecznych w Domach Pomocy 

Społecznej, stypendia socjalne, świadczenia 

rodzinne i alimentacyjne, „500+”) zaplanowano 

kwotę  2.772.102,00 co stanowi 27,48% 

planowanych wydatków ogółem.   

W budżecie zaplanowano wydatki na zadania 

inwestycyjne, w wysokości 2.815.000,00 zł co 

stanowi 27,90 % planowanych wydatków bieżących 

ogółem. 
 

Szkolne wieści z Oporowa 

  Po raz drugi Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Oporowie bierze udział w programie 

„Szkolny Klub Sportowy” realizowanym przez Łódzki 

Szkolny Związek Sportowy. Do programu zgłoszona 

została jedna grupa uczniów z klas 4 – 6. W ramach 

programu zostanie przeprowadzonych 70 jednostek 

lekcyjnych. Zajęcia prowadzone są 2 razy w tygodniu. 

Okres realizacji projektu od 02 stycznia do 30 

listopada 2018 r. 

 Nie ma nic lepszego od kromki świeżo 

upieczonego chleba z pachnącą skórką, jeszcze 

ciepłego. A co dopiero, gdy taki chleb przyrządzimy 

samodzielnie! Pychota i duma :) Przekonali się o tym 

uczniowie klasy II gimnazjum, którzy z nauczycielem 

techniki T. Lewickim spróbowali sprostać temu 

zadaniu. Na zdjęciu jeden z wypieków 

• Pozyskano dotację na realizację programu „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania”. Na realizacje 

zadania Gmina otrzyma środki finansowe w 

wysokości ok. 10 000,00. Szacuje się, że w 2018 r. 

programem zostaną objęte 44 osóby. 

• Związek Gmin Regionu Kutnowskiego pozyskał 

dofinansowanie na montaż instalacji fotowoltaicznej 

do produkcji energii elektrycznej. Wartość 

przypadająca na realizację przedsięwzięcia w naszej 

gminie wynosi ponad 800 tys. zł, wkład własny gminy 

to ok. 350 tys. zł. Ogniwa będę założone w budynku 

szkoły w Oporowie, szkoły w Szczycie, urzędu gminy 

oraz hydrofornie w Oporowie i Kurowie. Planowane 

zakończenie realizacji zadania: 30 listopada 2018 r. 

 

Pozyskane środki finansowe c.d. 
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 Dzięki przyznaniu dotacji w kwocie 9.900 zł 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi Szkoła Podstawowa w 

Szczycie realizuje zadanie Programu Edukacji 

Ekologicznej  pn. „Zdrowe powietrze to zdrowe dzieci 

– program edukacji ekologicznej”. Pozyskane środki 

przeznaczone zostaną na sfinansowanie wycieczek 

edukacyjnych (m.in. do Uniejowa – termy; do Ogrodu 

Botanicznego w Łodzi, na farmę wikliny w 

Konarzewie), warsztatów, zakup pomocy 

dydaktycznych i materiałów papierniczych oraz 

nagród dla laureatów licznych konkursów.  

Realizacja projektu pozwoli na integrację całej 

społeczności przedszkolnej i szkolnej z rodzicami i 

środowiskiem lokalnym. A podejmowane działania 

wpłyną  na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z 

środowiska wiejskiego oraz rozwiną i poszerzą ich 

zainteresowania proekologiczne. 

 

 

Turniej Wiedzy Pożarniczej 

W dniu 20 lutego 2018 r. w szkole w Oporowie został 

przeprowadzony XXXXI Ogólnopolski Turniej Wiedzy 

Pożarniczej 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 12 uczniów ze szkół w 

Szczycie i Oporowie. 

W I grupie wiekowej (szkoły podstawowe) I m-sc zajął 

Kacper Przybysz, II miejsce Julia Skonieczna -, III 

miejsce Amelia Czerbniak – wszyscy uczniowie SP w 

Oporowie. 

W II grupie wiekowej (gimnazja) I miejsce -Martyna 

Banasiak,  II miejsce Julia Sobczyk –miejsce Bartłomiej 

Janowski – uczniowie z szkoły w Oporowie. Jak co 

roku dla zwycięzców były przygotowane ciekawe 

nagrody. Zdobywcy I i II miejsca w obydwóch grupach 
zostali zakwalifikowani do eliminacji powiatowych. 

Szkolne wieści ze Szczytu 

 Po raz drugi Szkoła Podstawowa w Szczycie 

wzięła udział w akcji "SZLACHETNA PACZKA". Dzięki 

zaangażowaniu rodziców, uczniów, p. dyrektora,  

nauczycieli, uczennicom z kl. VI oraz koordynatora 

zbiórki –p. J. Iżyńskiej zakupiono min. nowy piecyk, 

czajnik, ciepłą pościel, artykuły żywnościowe - 

łącznie 32 paczki, które zostały dostarczone do 

rodziny. 

 W dniu 14 lutego w Szkole Podstawowej w 

Szczycie odbyła się akcja „EkoWalentynki – czyli 

kochamy recykling”. Każdy kto przyniósł zużyte 

baterie oraz drobny zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny dostał lizaki  i cukierki. Zbiórka trwa do 

22 kwietnia lub wyczerpania nagród.  
 

Wyjazd do Uniejowa 

 

 7 marca przedstawiciele kl. III gimnazjum 

uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w ZS w 

Krośniewicach, których tematem były narkotyki, 

używki, dopalacze i inne zagrożenia. W ramach 

warsztatów odbyło się spotkanie z policjantami, 

lekarzem terapeutą, psychologiem oraz osobą, która 

wyszła z nałogu. Celem spotkania była profilaktyka i 

szerzenie wiedzy na te trudne i niebezpieczne dla 

młodzieży tematy.  

 W dniu 23 marca złożono wniosek do Woj. 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej w 

Łodzi o dotację na realizację programu Edukacji 

Ekologicznej w szkole w Oporowie. W ramach 

projektu zaplanowano m.in. 3-dniowy wyjazd do 

Słowińskiego Parku Narodowego, warsztaty oraz 

konkursy związane z tematyką ochrony wód  

i gospodarki wodnej. Koszt całkowity zadania:  

22.900,00 zł , w tym dofinansowanie: 20.600,00 zł. 
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W dniu  7 marca w  Gminnej Publicznej Bibliotece w 

Oporowie  tradycyjnie odbyło się spotkanie z okazji 

Dnia Kobiet, zorganizowane przez Stowarzyszenie 

Oporowscy Seniorzy. Wójt Gminy Pan Robert 

Pawlikowski złożył życzenia i obdarował panie 

kwiatkami, w zamian został poczęstowani 

przygotowanymi przez panie słodkościami i 

śpiewem. 

Tegoroczne ferie przebiegały pod hasłem: „My się 

zimy nie boimy  bo do biblioteki chodzimy”. W 

zajęciach wzięło udział 41 dzieci z różnych 

środowisk. W tym roku po raz pierwszy ferie w 

bibliotece zostały połączone z zajęciami grupy 

przedszkolnej ze Szkoły Podstawowej w Oporowie. 

Zajęcia prowadzone były w bibliotece i szkole. 

Każdego dnia na uczestników zimowiska czekały 

nowe atrakcje: gry, zabawy, konkursy, zawody 

sportowe, zajęcia kulinarne, plastyczne. Pamiętając 

o promocji książki wśród dzieci i młodzieży, także w 

tym okresie najmłodsi czytelnicy mieli okazję 

wspólnie poczytać. Zorganizowany został „Dzień 

bajkowy”, podczas którego czytano i opowiadano 

bajki. Odbył się także konkurs ze znajomości bajek i 

baśni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

W tegoroczne ferie nie brakowało także zajęć 

plastycznych i manualnych. Dzieci rysowały 

ilustracje do przeczytanych książek oraz 

wykonywały ozdoby i dekoracje m.in. bałwanki, zima 

w słoiczku. Zorganizowano wyjazd  do kina w Kutnie 

oraz Jupi Parku. Każdy uczestnik zimowiska z 

pewnością znalazł interesujące dla siebie zajęcia. 

Minione ferie, zapewne dostarczyły uczestnikom 

zimowiska wrażeń i z pewnością pozostaną na długo 

w ich pamięci. Dzieci na koniec zajęć zostały 

obdarowane drobnymi upominkami i książkami, 

które będą im przypominały o wspólnie spędzonych 

chwilach w bibliotece. Zajęcie przygotowały i 

prowadziły Anna Mikołajczyk – pracownik biblioteki 

i Anna Dobieńska – nauczyciel przedszkola Szkoły 
Podstawowej w Oporowie. 

WAŻNE!!! 

Ferie w bibliotece Dzień kobiet  

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie 

informuje, iż  z dniem 28 lutego 2018 r. weszło w 

życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 09.02.2018 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie środków podejmowanych w związku z 

wystąpieniem afrykańskie go pomoru świń  i dotyczy 

zasad bioasekuracji w gospodarstwach, jakie muszą 

być przestrzegane przez wszystkich hodowców 

trzody chlewnej na terytorium RP poza obszarem 

ochronnym, obszarem objętym ograniczeniami oraz 

obszarem zagrożenia.  

Szczegółowe informacje na stronach: 

https://www.wetgiw.gov.pl/ASF  lub u właściwego 

powiatowego lub wojewódzkiego lekarza 

weterynarii, a także na stronie www.oporow.pl 

 W Polsce żyje 470 gatunków owadów 

pszczołowatych. Aż 222 z nich zagrożone jest 

wyginięciem! Pszczelarze apelują aby opryski 

herbicydowe w czasie kwitnienia rzepaków 

wykonywać po godz. 20, gdy pszczoły kończą pracę 

i wracają na noc do ula. Wówczas do godz. 4 nad 

ranem można spokojnie przeprowadzać opryski. 

Pszczelarze przypominają, że jeśli pszczoły wyginą, 

to zniknie trzy czwarte roślinności, bo tyle roślin w 

naszym klimacie wymaga zapylaczy, a głównym 
zapylaczem są właśnie te owady.  

Ferie w bibliotece 

 

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony 

internetowej pod adresem www.oporow.pl, na 

której są umieszczane m.in. ważne informacje dla 

mieszkańców oraz dostępna jest wersja 
elektroniczna gazetki w zakładce biuletyn. 

http://www.oporow.pl/
http://www.oporow.pl/

