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Z ekologią na ty…. 

Gmina Oporów wzięła udział w konkursie „Edukacja 

Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 

szkolny 2016/2017” organizowanym przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt pn. „Ekologiczne 

wędrówki uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej w 

Oporowie – program edukacji ekologicznej” uzyskał 

akceptację komisji konkursowej. Na realizację 

projektu przyznane zostało dofinansowanie w 

wysokości  14 959,00  zł. W ramach projektu 

zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, nagrody 

dla uczestników konkursów, zorganizowane zostaną 

spotkania, warsztaty oraz wycieczki m.in. na 

plantację wikliny w Rogowie, do Lasu 

Łagiewnickiego, ogrodu botanicznego i zoo w Łodzi, 

na baseny termalne w Uniejowie, oczyszczalni 

ścieków w Kutnie, cukrowni w Dobrzelinie. Celem 

projektu jest realizacja zadań, które rozwiną 

świadomość ekologiczną uczniów klas młodszych, 

pozwolą poznać bliskie i dalsze środowisko 

przyrodnicze, rożne ekosystemy oraz ich funkcje.   

 

„Okna na świat” 

w Mnichu W tym roku po raz pierwszy Urząd Marszałkowski 

Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs na 

dofinansowanie małych projektów lokalnych 

realizowanych na terenach wiejskich. Głównym celem 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań 

własnych gminy w zakresie realizacji małych 

projektów lokalnych realizowanych na terenach 

wiejskich jest wspieranie i promowanie inicjatyw 

społeczności lokalnej, aktywności społecznej, 

pobudzanie aktywizacji mieszkańców oraz 

budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości 

lokalnej, wyłonionych w trybie konkursu, który ma na 

celu również rozpoznanie lokalnych potrzeb, a także 

integrację środowisk lokalnych. 

Samorząd województwa przeznaczył w tym roku na 

sołectwa 300 tysięcy  zł. Kwota dotacji dla jednej 

miejscowości nie mogła być większa niż 5.000,00 zł. 

Na 282 złożone wnioski, dofinansowanie otrzymały 

63 projekty, w tym projekt złożony przez Gminę 

Oporów na zadanie pn. „Okna na świat”. Zgodnie z 

wnioskiem,  za kwotę 5.400,00 zł, w tym 

dofinansowanie w wysokości  3.950,00 zł zostały 

zakupione okna, stoły oraz krzesła do świetlicy 

wiejskiej w Mnichu-Ośrodku. Demontaż i montaż 
okien został wykonany we własnym zakresie. 

Wyjazd do Rogowa 

 

„Szybki” strażak z Oporowa 

Strażak z KP PSP w Kutnie - sekcyjny Sylwester 

Michalak brał udział w zawodach sportowych w 2016 

roku: 

- VI Mistrzostwa Europy Policjantów i Strażaków  

Huelva (Hiszpania) - II miejsce w sztafecie 4x400 m 

, IV miejsce w biegu na 800 i 1500 m 

- XVII Mistrzostwach Województwa Łódzkiego 

Strażaków PSP w Lekkoatletyce Kleszczów 

II miejsce w biegu na 1000 m 

- XIII Wiosenny Bieg Przełajowy Służb Mundurowych 

w Katowicach - II miejsce w biegu na 4x 10 km. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strona 2 
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•Październik 

- uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu 

dofinansowania kosztów usuwania i 

unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z 

terenu gminy Oporów. Uchwała zastąpiła uchwałę 

podjętą w maju. Zgodnie z ww. uchwałą Wójt Gminy 

będzie określał terminy składania wniosków. 

- uchwała w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej Gminy Oporów. 

W PGN zostały zawarte analizy aktualnego stanu w 

zakresie zużycia energii i emisji gazów 

cieplarnianych na obszarze gminy oraz działania 

zmierzające do redukcji zużycia energii, zwiększenia 

wykorzystania źródeł odnawialnych oraz 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wraz z 

ekonomiczno-środowiskową oceną.  

- uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Pomocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2016-2020. 

Najpopularniejszy wójt i sołtys 

W tym roku „Dziennik Łódzki” i „Nasz Tygodnik- 

Kutno, Łęczyca” zorganizowały plebiscyt na 

Najpopularniejszego wójta i sołtysa powiatu 

kutnowskiego. W plebiscycie udział wzięło 228 

sołtysów i 8 wójtów. Najpopularniejszym wójtem 

został Wójt Gminy Oporów – Robert Pawlikowski. 

Najpopularniejszym sołtysem nie został żaden z 

sołtysów z naszej gminy, ale Pan Paweł 

Wojciechowski zajął II miejsce, a Pani Iwona 

Popławska VII miejsce. Zdobycie tak wysokich lokat 

jest odzwierciedleniem ich pracy na rzecz lokalnej 
społeczności i gminy oraz  sympatii jej mieszkańców. 

Z prac Rady Gminy 

W miesiącach kwiecień - październik  odbyło się 5 

posiedzeń rady gminy, na których zostało podjętych 

20 uchwał, w tym: 

• Maj: 

- uchwała w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w 

zamian za uiszczona przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

Na tej samej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie 

ustalenia diet i zasad zwrotu kosztów podróży 

służbowych dla radnych Gminy Oporów. Wysokość 

diet pozostała na dotychczasowym poziomie 

(Przewodniczący Rady -700,00; wiceprzewodniczący 

450,00  przewodniczący komisji – 450,00; radni 

będący członkami stałej komisji 400,00; pozostali 

radni – 350,00). Nowością jest wprowadzenie zapisu, 

że ww. diety ulegają obniżeniu za nieobecność o 

100,00 na sesjach i o 50,00 na posiedzeniach 

komisji.  

• Czerwiec: 

- uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z 

wykonania budżetu za 2015 r. , zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za 2015 r. oraz 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Oporów za 

2015 r.  

- uchwała w sprawie Regulaminu dofinansowania 

kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Oporów. 

(Uchwała straciła moc z dniem  W terminie 

określonym w uchwale tj. do 12.08.16 r.  do Urzędu 

wpłynęło 36 wniosków  o usuniecie i 

unieszkodliwienie  2 909 m² wyrobów zawierających 

azbest. Obecnie Gmina przygotowuje wniosek do 

WFOŚ i GW w Łodzi o dotację na realizacje tego 

zadania. W przypadku otrzymania dotacji gmina w 

drodze przetargu wyłoni firmę, która dokona 

demontażu i unieszkodliwienia wyrobów 

zawierających azbest.  

• Lipiec: 

 – uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania 

„Strategii Rozwoju Gminy Oporów na lata 2017-

2022”.  

• Wrzesień  

– został przyjęty Gminny Program Wspierania 

Rodziny na lata 2016-2018.  

Program ten służy wspieraniu rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych.  

Dywan kwiatowy 

Z inicjatywy państwa Wojciechowskich ze Świechowa 

po raz pierwszy pięć lat temu ułożono dywan 

kwiatowy na Boże Ciało. Nie inaczej było i w tym 

roku, od wczesnych godzin rannych kilkudziesięciu 

mieszkańców układało kompozycje kwiatowe.  Z 

roku na rok dywan jest coraz piękniejszy i wiele osób 

z okolic w tym dniu przyjeżdża do Oporowa aby móc 

go podziwiać. 
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Strategia Rozwoju Gminy Oporów 

Impreza tradycyjnie odbywa się  w cieniu zamkowych 

murów. Podczas festynu  dzieci mogły skorzystać z 

nie lada atrakcji. Dla najmłodszych  zorganizowano 

m. in. mini park rozrywki, pokazy strażackie, 

przejazdy wozem konnym i rowerkami wodnymi. 

Festyn  w występach taneczno-wokalnych  uświetniły 

dzieci z Zespołu Szkół w Oporowie oraz występ 

Zespołu Emerytów i Rencistów „Oporowskie Nutki”. 

Nie mogło oczywiście zabraknąć gier, zabaw i 

konkursów z nagrodami dla najmłodszych. 

Dodatkowymi atrakcjami dla najmłodszych były 
słodkie upominki i darmowa wata. 

Opracowany został projekt  „Strategii Rozwoju Gminy 

Oporów na lata 2017-2022”. W terminie od dnia 10 

listopada 2016 r. do dnia 28 listopada 2016 r. 

zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne ww. 

dokumentu. Konsultacje obejmują obszar całej 

Gminy Oporów. Projekt strategii dostępny jest na 

stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Oporów 

bip.oporow.pl (w zakładce konsultacje społeczne) 

oraz na stronie www.oporow.pl (w zakładce 

aktualności) pod hasłem Strategia Rozwoju Gminy 

Oporów 2017-2022. oraz w wersji papierowej w 

Urzędzie Gminy Oporów (pok. nr 8) oraz w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Oporowie. Mieszkańcy mogą 

zgłaszać swoje opinie, uwagi i propozycje na piśmie, 

w tym drogą elektroniczną, na formularzu 

konsultacyjnym,  który można pobrać ze strony 

internetowej bip.oporow.pl (zakładka konsultacje 

społeczne) oraz w wersji papierowej w Urzędzie 

Gminy Oporów (pok. Nr 8) i Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Oporowie. Formularze konsultacyjne 

należy składać: 

a) drogą elektroniczną na adres gmina@oporow.pl  

(w tytule e-maila należy wpisać „Konsultacje 

społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Oporów 

na lata 2017 -2022”) 

b) do skrzynek  znajdujących się w   Urzędzie  Gminy 

Oporów: (pokój nr 8) oraz w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Oporowie 

Opinie, uwagi i propozycje, które wpłyną po dniu 28 

listopada 2016 r. nie będą rozpatrywane. 
 

Dzień dziecka oraz Święto Ludowe 

 Gmina Oporów złożyła wniosek o przyznanie 

pomocy ze środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  w 

wysokości 566 923,00 zł na realizację zadania „ 

Przebudowa części drogi gminnej nr 102356E” 

(Oporów- Świechów-gr. woj. maz.) oraz w wysokości 

272 110,00 zł na realizacje zadania„ Przebudowa 

części drogi gminnej Złotniki – Szczyt. Oba wnioski 

uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. 

Gmina nie otrzymała jednak dofinansowania, gdyż 

nasze wnioski nie znalazły się wśród projektów 

mieszczących się w limicie dostępnych środków 

umożliwiających przyznanie pomocy. Do 

współfinansowania zakwalifikowano 299 wniosków, 

a dofinansowanie otrzymało 76 pierwszych 

wniosków na liście. Nasze wnioski zajęły 184 i 211 

miejsce na liście. 

 Gmina Oporów otrzymała z Urzędu 

Marszałkowskiego w Łodzi dofinansowanie na 

realizację zadania pn: „Przebudowa  drogi gminnej Nr 

102 358 E” (Jaworzyna-Skarżynek). W ramach 

zadania wykonano mechaniczne profilowanie i 
zagęszczanie podłoża, podbudowę z kruszywa 

Drogi 

Dzień dziecka w parku 

 

 łamanego, nawierzchnię – warstwa ścieralna 

asfaltowa na  długości 1,466  km  i szerokości 3,00 

m drogi. Efektywność zadania : przebudowywany 

ciąg komunikacyjny (odcinki dróg) stanowiący dojazd 

do:  46 działek ewidencyjnych, 93,4489 ha użytków 

rolnych i  13 siedlisk. Zadanie zrealizowało 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Kutnie. 

Wartość zadania: 212 667,30 zł, w tym 

dofinansowanie  ze środków budżetu województwa 

łódzkiego:  65 610,00 zł 

 W tym roku zostaną jeszcze przebudowane 

części  dróg gminnych w Szczycie, Kurowie-Parceli, 

Kolonii Mnich, Kolonii Oporów oraz Kurowie Wsi – 

łącznie 4 842,5 m. 
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Zmiana nazw miejscowości 

Komisja Nazw i Miejscowości i Obiektów 

Fizjograficznych pozytywnie zaopiniowała wniosek 

Rady Gminy Oporów o zmianę urzędowej nazwy 

miejscowości: 

1. Świechów (osada) na Świechów-Parcel (osada) 

2. Pobórz  (kolonia)  na  Kolonia Pobórz (kolonia) 

3. Oporów-Kolonia (osada) na Kolonia Oporów 

(osada) 

4.Mnich-Kolonia (kolonia) na Kolonia Mnich (kolonia) 

Przedmiotowe zmiany znajdą się w projekcie 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z terminem wejścia w życie z dniem  
1 stycznia 2017 r.  

21 lipca 2016r. w Bibliotece w Oporowie świętowało 

11 par małżeńskich, które przeżyły ze sobą już 

ponad 50 lat. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej, przyznane jubilatom medale, wręczył Wójt 

Gminy Oporów Robert Pawlikowski. 

Władze gminy reprezentowane były także przez 

przewodniczącego Rady Gminy Marcina 

Kraśkiewicza oraz Z-cę Kierownika Urzędu Stanu 

Cywilnego Radosława Janika. 

Każda para otrzymała medale, legitymacje oraz 

wiązankę kwiatów. Podsumowaniem uroczystości, 

która rozpoczęła się o godz. 12.00, były życzenia 

wypowiedziane przez wójta, jeszcze wielu 

wspólnych i szczęśliwych lat. 

Po oficjalnej części uroczystości wszyscy zebrani 

zostali zaproszeni na poczęstunek. Złote Gody to 

jubileusz, za sprawą, którego patrzyliśmy na 

dostojnych Jubilatów z podziwem i szacunkiem, 

którzy mimo różnych przeciwności losu dotrzymali 

danego sobie przyrzeczenia. Wszystkim Jubilatom 

życzymy kolejnych lat życia w dobrym zdrowiu, 

zgodzie i wzajemnej miłości. 

Dożynki Gminne 2016 

Tegoroczne dożynki odbyły się 28 sierpnia. 

Ceremoniał rozpoczął się Mszą Św. w kościele 

parafialnym w Oporowie, a następnie przemarszem 

korowodu dożynkowego na teren Muzeum. Korowód 

prowadzili starostowie dożynek: Pani Anna 

Wasielewska i Pan Paweł Kuciapki oraz Wójt Gminy 

Pan Robert Pawlikowski. Za nimi szli: „Oporowskie 

Nutki”, dzieci ze szkół w Szczycie i Oporowie oraz 

reprezentanci sołectw z chlebem i wieńcami.  Dalej w 

korowodzie kroczyli organizatorzy dożynek, 

przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Kraśkiewicz, 

radni naszej gminy, mieszkańcy oraz zaproszeni 

goście.      Podczas przemarszu korowodu grali 

bracia Perkowie. Przedstawiciele sołectw złożyli na 

ręce włodarza chleb oraz wieńce dożynkowe. 

Uroczystość dożynkową w występach taneczno-

wokalnych uświetniły dzieci ze szkół w Szczycie i 

Oporowie oraz występ Zespołu Emerytów i Rencistów 

„Oporowskie Nutki”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowymi atrakcjami były: zjeżdżalnie, rowerki 

wodne, kucyki, darmowa wata, degustacja owoców, 

stoisko ze smalcem i ogórkiem, degustacja miodów 

oraz mała gastronomia. Gwiazdą wieczoru była 

formacja „Quest” - twórcy hitu "Niespotykana". 

Organizatorzy jeszcze raz dziękują wszystkim, 

którzy wspomogli finansowo, rzeczowo oraz 
pomogli w organizacji uroczystości dożynkowych.   

Złote Gody w Oporowie 

Uczestnicy uroczystości 

 

Zmiana nazw miejscowości nie będzie rodzić dla 

mieszkańców obowiązków związanych z wymianą 

dokumentów urzędowych (dowodu osobistego; 

prawo jazdy; dowodu rejestracyjnego; legitymacji 

emeryta/rencisty). 

W związku z tymi zmianami od dnia 1 stycznia 

2017r. należy stosować ww. urzędowe nazwy 

miejscowości tj. Świechów-Parcel, Kolonia Pobórz, 

Kolonia Oporów, Kolonia Mnich  przy załatwianiu 

wszelkich spraw. 

 


