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Sesje Rady  Gminy 4 

Zasady segregacji odpadów komunalnych 4 

Aura sprzyjała organizatorom 

W niedzielę 2 czerwca od Mszy Św. z udziałem 

pocztów sztandarowych rozpoczęto obchody 

Święta Ludowego, które kontynuowano na 

festynie rodzinnym zorganizowanym w tym 

samym dniu na terenie Zamku-Muzeum w 

Oporowie. Dla dzieci przygotowano szereg 

atrakcji: rowery wodne, pokaz strażacki, 

puszczanie baniek mydlanych, przejażdżkę 

bryczką. Dużą popularnością cieszył się pokaz 

walk rycerskich oraz możliwość przymierzenia 

zbroi, strzelania z łuku, z czego skorzystały nie 

tylko dzieci, ale i dorośli.  Do Oporowa zajechali 

swoimi wspaniałymi maszynami motocykliści z 

Kutnowskiej Grupy Motocyklowej Green Snakes. 

Nie zabrakło gier i zabaw prowadzonych przez 

klauna i Lwa LEO. Na scenie prezentowali się 

uczniowie ZS w Oporowie i Szczycie, Oporowskie 

Nutki, p. Maria Znyk. Dzięki sponsorom dzieci  

otrzymały balony, napoje, słodycze oraz inne 

drobne upominki. Dla mam uczniowie III kl. 

Gimnazjum w Oporowie (A. Czerbniak, P. Kubiak, 

E. Naliwańska, K. Zylak i Ł. Szymański) 

przygotowali niespodziankę – oprowadzenie po 

Muzeum –Zamku. Nadmieniamy, że nie była to 

jednorazowa inicjatywa uczniów – po 

przepięknym zabytku oprowadzali oni w maju br. 

emerytów, a podczas ferii zimowych 

zainteresowanych uczniów. 

 

 

Rekreacja nad wodą 

Zachęcamy do korzystania z terenu 

rekreacyjnego przy stawie w Oporowie, na którym 

urządzono piaszczystą plażę, można wypożyczyć 

rowery wodne.  W ramach projektu realizowanego 

przez Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „Centrum” 

została zainstalowana altana turystyczna, w 

której można usiąść i odpocząć. W dalszych 

planach utworzenie boisko do gry w piłkę 
plażową oraz plac zabaw dla dzieci. 

Gry i zabawy podczas festynu 

Rowery wodne na stawie 
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Inwentaryzacja azbestu 
Każda Gmina jest zobowiązana do opracowania 

Programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest. W związku z powyższym na ogłoszony 

przez Ministerstwo Gospodarki konkurs Gmina 

Oporów złożyła  wniosek o przyznanie 

dofinansowania na opracowanie „Programu 

usuwania wyrobów zawierających azbest dla 

Gminy Oporów”. Wniosek został rozpatrzony 

pozytywnie i na ogólny koszt zadania 18 800,00 

zł, przyznano dotację w wysokości 18 000,00 zł.  

Wójt Gminy Oporów informuje, że w związku z 

przystąpieniem do opracowania w/w programu  

od dnia 8 do 20 lipca 2013 r. na terenie Gminy 

Oporów przeprowadzana będzie inwentaryzacja 

wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzację 

wyrobów zawierających azbest przeprowadzi 

firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę  

w terenie posiadać będą imienne upoważnienia  

z numerem dowodu osobistego podpisane przez 

Wójta Gminy Oporów. Mieszkańców Gminy 

Oporów, użytkowników wyrobów zawierających 

azbest uprasza się o udzielenie pomocy  

i niezbędnych informacji wykonawcom w/w 

inwentaryzacji oraz o zamknięcie psów. Osoby 

dokonujące spisu z natury wyrobów 

zawierających azbest udzielą niezbędnych 

informacji w zakresie szkodliwości azbestu  

i obowiązków prawnych związanych  

z wykorzystywaniem tych wyrobów. 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy umożliwi pozyskanie 

zewnętrznych środków finansowych na 

demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów 

zawierających azbest. Jednocześnie 

przypominamy, że wszyscy właściciele, zarządcy  

i użytkownicy miejsc, w których wykorzystywane 

są wyroby zawierające azbest, są zobowiązani do 

złożenia informacji o wyrobach zawierających 

azbest i miejscu ich wykorzystywania, do dnia  

31 stycznia każdego roku, odpowiednio wójtowi 
(osoby fizyczne) oraz marszałkowi (firmy). 

  wyniku przeprowadzonego konkursu na 

stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Oporowie 

im. Jana Pawła II 8 maja 2013 roku wyłoniony 

został kandydat  na w/w stanowisko w osobie 

Pana Tomasza Lewickiego. Wójt Gminy 

zatwierdził wybór Komisji Konkursowej.  

Pan T.Lewicki obejmie funkcję dyrektora z dniem 

1 września 2013 r. 

WFOŚiGW w Łodzi rozstrzygnął konkurs  

o dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna - 

„Utworzenie ogródków dydaktycznych przy 

szkołach i przedszkolach”. Na 94 złożonych 

wniosków  30 otrzymało dofinansowanie, w tym 

wniosek Gminy Oporów na realizacje zadania pn. 

„Zielona droga do wiedzy w Zespole Szkół w 

Oporowie im. Jana Pawła II”. Wniosek został 

opracowany wspólnie przez nauczycieli ZS w 

Oporowie i pracowników urzędu gminy. Ogólny 

koszt zadania- 42 600,00 zł, z czego dotacja  

z WFOŚiGW  40 000,00 zł. Realizacja zadania do 

połowy listopada br. 

Rozstrzygnięto przetarg na „Świadczenie usług 

odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie gminy Oporów”. 

Od dnia 1 lipca 2013r. do dnia 30 czerwca 2015 

r. na terenie gminy usługi te świadczyć będzie 

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Eko Serwis 

sp. z o.o. Firma dostarczy mieszkańcom 

nieodpłatnie worki oraz pojemniki na odpady 

komunalne. 

W m-cu czerwcu ogłoszono przetarg  

na przebudowę dróg gminnych. 

Konkursy i przetargi 
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 Pod opieką koordynatora – p. Ewy Wrońskiej 

uczniowie ZS w Oporowie, realizują  projekt pt.: 

„A trip to the Oporow Castle” realizowany w 

ramach Programu Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolność ENGLISH TEACHING, którego 

krajowy operatorem jest Nidzicka Fundacja 

Rozwoju NIDA, na który uzyskano grant w 

wysokości  9 920,00 zł. Pieniądze zostaną 

przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych 

oraz  dodatkowe zajęcia z języka angielskiego 

prowadzone niekonwencjonalnymi metodami, 

co zwiększa  szanse uczniów na  osiągnięcie 

lepszych wyników egzaminu gimnazjalnego z 

zakresu języka obcego. 

 

Sukcesy uczniów 

 Uczniowie ZS W Szczycie i Oporowie zwiedzili 

senat. Była to nagroda dla laureatów konkursu 

„Jakie są  moje korzenie”, w którym  w kategorii 

prac literackich Konrad  Siermiński kl.VI ZS 

Oporów zajął II  miejsce,  Joanna Tadeusiak z kl. 

VI ze Szczytu – III  miejsce. W kat. prac 

plastycznych I miejsce zajęła Gabriela Sabadasz 

–kl.I SP Szczyt. 

 Marcin Gawrysiak ucz. kl. III SP w Szczycie 

otrzymał nagrodę specjalną za pomysłowość w 

konkursie plastycznym „Lalka teatralna” 

organizowanym przez Muzeum Regionalne w 

Kutnie. 

 Uczniowie ZS w Szczycie odnieśli sukces w 

powiatowym finale ogólnopolskiego konkursu 

plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”. 

 Zwycięzcami w grupie – kl. IV-VI zostali: Natalia 

Kawczyńska  kl. V – I m, Martyna Kowalska kl. IV 

– II miejsce. W grupie – gimnazjum: Paulina 

Swachta kl. III – I miejsce, Daniel Walczak  kl. I – 

II miejsce oraz  Ola Komorowska  kl. II – III 

miejsce. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy, 

nagrody książkowe oraz rzeczowe. Opiekunem 

konkursu była p. Zofia Babecka. 

 

Uczniowie podczas zwiedzania Senatu 

Sesje Rady Gminy 

 Podczas sesji w dniu 25 czerwca br.  radni 

jednogłośnie przegłosowali udzielenie 

absolutorium dla urzędującego wójta Roberta 

Pawlikowskiego. Radni przyjęli również 

sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły 

rok. 

 Na sesji w dniu 25 czerwca, po przyjętej na 

wcześniejszej sesji drodze Kurów – Świechów, 

radni przyjęli następne drogi do przebudowy w 

bieżącym roku. Są to drogi: Pobórz-Skarżynek 

(~ 2 km), Oporów-Kurów(~ 0,5 km) oraz drogi 

wewnętrzne  w centrum Oporowa (~ 1 km). 

 Rada Gminy Oporów na majowej sesji  podjęła 

uchwałę o przystąpieniu do realizacji projektu 

„Lepsze jutro w 2013 r.” oraz przyjęła Gminny 

Program Wspierania Rodziny na lata 2013-
2015. 

Oświadczenie 

          W związku z dużym zainteresowaniem wysokością diet radnych oraz wynagrodzeń pracowników 

urzędu gminy informujemy, że zarówno diety radnych jak i wynagrodzenia pracowników nie były 

podwyższane w obecnej kadencji. Wynagrodzenie Wójta Gminy zostało ustalone przez Radę Gminy  

w  2010r. na początku kadencji i od tego czasu nie było zmienione. 

                       Wójt Gminy Oporów                      Przewodniczący Rady Gminy Oporów                                  
                       Robert Pawlikowski                                        Józef Kuras 



 
 
 
 
 
 

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Odpady gromadzić będziemy w pojemnikach i workach. Pojemniki będą przeznaczone na odpady 

zmieszane, czyli te które pozostaną po wyselekcjonowaniu odpadów nadających się do dalszego 

przetworzenia. Do worków będziemy wkładać /wrzucać: 
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WOREK ŻÓŁTY – papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, metale, tworzywa 

sztuczne, w tym gazety, czasopisma, katalogi, prospekty, papier szkolny, biurowy, 

książki, torebki papierowe, tekturę i kartony, plastikowe butelki po napojach, środkach 

czystości, płynach do prania, środkach do pielęgnacji ciała; metalowe puszki po: 

żywności, napojach, karmie dla zwierząt, opakowania tetrapack (wielomateriałowe), 

plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania z papieru powlekanego 

opakowania po słodyczach, ciastkach, owocach, opakowania po mrożonkach, małe 
opakowania ze styropianu itp. 

WOREK ZIELONY– szkło kolorowe i bezbarwne, 

 w tym:  butelki i szklane opakowania po napojach i żywności, słoiki (bez nakrętek, 
zacisków, gumowych uszczelek), szklane opakowania po kosmetykach itp. 

ZALECA SIĘ! W miarę możliwości zgniatanie odpadów w celu zmniejszenia ich kubatury. 

POJEMNIK –  odpady  pozostałe po segregacji, resztki z sortowania. 

NIE WRZUCAMY : gorącego popiołu i szlaki, odpadów ogrodowych, skoszonej trawy, liści 
i gałęzi. 

KOMPOSTOWNIK - odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i opakowania 

należy zagospodarować w przydomowych kompostownikach i wykorzystać na własne potrzeby.  

Pojemniki i worki wystawiać należy w terminach wyznaczonych w harmonogramie. 

Odpady typu: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady niebezpieczne 

powstające w gospodarstwach domowych, odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we 

własnym zakresie, zużyte akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe pochodzące  

z gospodarstw domowych należy przekazać podmiotowi odbierającemu odpady zgodnie  

z harmonogramem wywozu.  

W przypadku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego istnieje możliwość przekazania tego 
typu odpadów do punktów sprzedaży w/w sprzętu. 

Przeterminowane leki należy dostarczać do punktu zbiórki  - Punktu Aptecznego,  
Oporów 25/1, 99-322 Oporów. 

Zużyte baterie należy dostarczać do punktów  zbiórki -  Zespół Szkół w 
Oporowie, Zespół Szkół w Szczycie oraz Urząd Gminy Oporów. 

UWAGA: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zostanie dostarczony Państwu za pośrednictwem 

firmy odbierającej odpady lub będzie go można odebrać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Oporów w 

godz. od 7.30 do 15.30. Harmonogram będzie dostępny również na stronach internetowych urzędu: 
bip.oporow.pl oraz www.oporow.pl 


