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Dożynki w Oporowie 

Dożynki Gminne rozpoczęła uroczysta Msza Święta 

w intencji rolników w kościele p.w. św. Marcina  

w Oporowie. Podczas mszy świętej nastąpiło 

poświęcenie chlebów i wieńcy dożynkowych, które 

następnie delegacje poszczególnych sołectw niosły  

w barwnym i rozśpiewanym korowodzie 

dożynkowym, przechodzącym przez  Oporów na 

teren nad stawami - miejsce tegorocznych dożynek. 

Wójt Gminy Robert Pawlikowski powitał wszystkich 

zgromadzonych, przekazał życzenia rolnikom, 

składając pracującym na roli wyrazy szacunku  

i uznania. Po czym zgodnie ze starym dożynkowym 

zwyczajem odbył się obrzęd dzielenia chlebem 

upieczonym z tegorocznego zboża, który na ręce 

gospodarza gminy przekazali Starostowie dożynek 

Dorota Kamińska i Zbigniew Tomaszewski oraz 

przedstawiciele sołectw: Golędzkie, Janów, 

Jastrzębia, Jaworzyna, Mnich-Południe, Oporów, 

Wola Owsiana, Wólka-Lizigódź oraz  Stowarzyszenie  

Emerytów i Rencistów. W części oficjalnej głos zabrał 

m.in. Poseł na Sejm RP Paweł Bejda oraz odczytano 

list Wojewody Łódzkiego oraz Starosty Kutnowskiego 

skierowany do zgromadzonych na dożynkach. Po 

części oficjalnej nadszedł czas na część artystyczną, 

pokaz swoich umiejętności zaprezentowali 

uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Oporowie oraz 

Stowarzyszenie  Emerytów i Rencistów w Oporowie.  

Następnie przez ponad dwie godziny uczestników 

gminnego święta plonów bawił Zespół Mały z Dużym 

oraz Diwers Dance Artur Tarczyński. Później oprawę 

muzyczną zapewnił DJ Adrus. 

Przybyłe osoby mogły podziwiać wykonane przez 

miejscowości Janów wraz z Świechowem-Parcel, 

Jaworzynę, Mnich-Ośrodek, Jurków Pierwszy wraz  

z Jurkowem  Drugim i  Dobrzewami, Jastrzębię oraz 

Golędzkie wieńce dożynkowe oraz wyjątkowe 

dekoracje dożynkowe, które zdobiły teren 

uroczystości. Chętni mogli skorzystać z darmowej 

przejażdżki rowerami wodnymi, darmowych 

dmuchawców i trampoliny bungee oraz wziąć udział 

w licznych konkursach z nagrodami.  Strażacy  

z Kutna przygotowali tor przeszkód dla 

najmłodszych, zaprezentowali wóz ratownictwa 

technicznego. Oprócz tego, Dożynkowi Goście mogli 

skosztować darmowych wyrobów stołu wiejskiego, 

kiełbaski z grilla, waty cukrowej oraz z rozlicznych 

innych atrakcji. Organizatorzy dziękują wszystkim, 

którzy włączyli się w gminne święto. Dziękują 

delegacją wieńcowym, strażakom, członkom LZS  

i innym osobom uczestniczącym w jego organizacji, 

jak i licznie zgromadzonej publiczności, która 

poddała się atmosferze radosnego świętowania, 

doceniając w ten sposób starania organizatorów aby 
impreza miała jak najbardziej atrakcyjny przebieg. 
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Biuletyn Informacyjny Gminy Oporów 

• Wybudowano 51 szt. oczyszczalni roślinno 

stawowych. Jest to technologia, która funkcjonuje na 

terenie gminy już od 6 lat. Koszt prac budowlanych 

wyniósł 607 846,00 zł . 

Na budowę i przebudowę sieci wodociągowej oraz 

budowę przydomowych oczyszczalni ścieków gmina 

otrzymała dotacje UE w wysokości 608 993,00 zł 

• W ramach porozumienia z Stowarzyszeniem 

Rozwoju Gmin „Centrum” zainstalowano urządzenia 

siłowni zewnętrznej nad stawami w Oporowie oraz 

przy szkole w Szczycie.  

• Pracownicy publiczni założyli krawężniki i kostkę 

brukową na drodze p. pożarowej  na terenie szkoły 

w Oporowie - wokół sali gimnastycznej.  

W trakcie realizacji 

 • Gmina Oporów otrzymała dotację z WFOŚiGW w 

Łodzi na realizację zadania pn.: „Ograniczenie niskiej 

emisji na terenie Gminy Oporów„ w kwocie 

264.224,00 zł w ramach Programu Ograniczenia 

Niskiej Emisji. Dotację otrzyma 35 mieszkańców na 

wymianę starego pieca na nowo instalowane kotły 

opalane paliwami stałymi nowej generacji, 

posiadającymi dokumenty świadczące o spełnieniu 

wymogów tzw. „klasy 5” oraz „ ekoprojektu”. Zadanie 

będzie realizowane w latach 2018-2019. 

• W trakcie realizacji są dwa granty sołeckie. W 

miejscowości Szymanówka w świetlicy wymieniono 

stolarkę okienną i drzwiową, pomalowano ściany 

świetlicy i klatki schodowej,  założono papę na 

dachu, zakupiono krzesła. Zostanie jeszcze 

zainstalowany piecyk oraz odnowiona podłoga.  

Natomiast dla miejscowości Samogoszcz zakupiono 

namiot ogrodowy oraz krzesła. Po dostarczeniu 

stołów oraz wykonania przez mieszkańców grilla 

zostanie zorganizowana biesiada integracyjna.  

Na oba projekty pozyskano dotację z budżetu 

Samorządu Województwa Łódzkiego do wysokości  

8 140,00, a przewidywany koszt realizacji wynosi ok. 

16 000,00 zł 

• Gmina Oporów otrzymała od Zarządu 

Województwa Łódzkiego środki  finansowe w 

wysokości 12.000,00 zł na pokrycie wydatków 

związanych z dofinansowaniem zakupu sprzętu 

służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub 

środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub 

innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 

Oporów. 

Gmina Oporów w 2018  roku przeznaczyła spore 

środki na realizację inwestycji, głównie  w zakresie 

infrastruktury drogowej oraz gospodarki wodno-

ściekowej. Nie zabrakło jednak przedsięwzięć 

poprawiających jakość życia mieszkańców. Część 

zadań została zrealizowana dzięki środkom 

zewnętrznym, o które Gmina skutecznie aplikuje.  

Zrealizowano: 

• Przebudowane  zostało 6,720 km   odcinków dróg 

gminnych i wewnętrznych.   Roboty  budowlane 

prowadzono -w miejscowościach: Mnich, Pobórz, 

Kurów- Wieś, Dobrzewy, Raj oraz Wólka–Lizigódź. 

Łączny koszt prac budowlanych wyniósł: 1 369 184 

zł, w  tym dotacja w wysokości  177 778,00 zł.  

Przebudowa dróg, przebiegająca etapami z roku na 

rok poprawia jakość sieci komunikacyjnej. W latach 

2011-2018 przebudowano ok. 40 km na terenie 

gminy i będą kontynuowane w latach następnych.  

• W miesiącach sierpień- wrzesień założono ogniwa 

fotowoltaiczne na/przy 5 budynkach użyteczności 

publicznej: urząd gminy, stacja uzdatniania wody w 

Oporowie i Kurowie oraz szkoła w Oporowie i szkoła 

w Szczycie. Zadanie to było realizowane w ramach 

współpracy z Związkiem Gmin Regionu 

Kutnowskiego, jego koszt to 811 806 zł, w tym 

dofinansowanie z UE 550 664,00 zł.  

Szacowane oszczędności za energię elektryczną 

80 000 zł rocznie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Wybudowano około 2,5 km sieci wodociągowej z 

odgałęzieniami do przyłączy w miejscowościach  

Mnich Ośrodek, Mnich Probostwo, Mnich Południe, w 

których był  brak sieci wodociągowej oraz  

przebudowano około 1,4 km sieci wodociągowej z 

odgałęzieniami do przyłączy w Kurowie-Wsi 

(wymiana rurociągu azbestowego wybudowanego w 

latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku). Łączny 

koszt prac budowlanych wyniósł 420 000,00 zł. 
 

Inwestycje i inne przedsięwzięcia 
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Biuletyn Informacyjny Gminy Oporów 

 

W dniu 29 września najstarsza w gminie jednostka 

OSP świętowała jubileusz 100-lecia istnienia. 

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się Mszą 

Świętą odprawioną przez powiatowego kapelana 

strażaków ks. Piotra Kalisiaka w kościele w Mnichu, a 

następnie były kontynuowane na placu Imperialu w 

Mnichu. Grupę strażaków OSP z Skórzewy prowadził 

dowódca Kamil Kobus, a oprawę muzyczną 

zapewniła orkiestra dęta OSP Kutno. W 

uroczystościach udział wzięli m.in. druh Paweł Bejda 

– członek zarządu Głównego ZOSP, Zdzisław 

Pęgowski – dowódca JRG PSP Kutno, Robert 

Pawlikowski - Wójt Gminy Oporów, a listy 

gratulacyjne przesłał Poseł Tadeusz Woźniak i Prezes 

wojewódzkiego OSP – Jan Ryś.  

 

• W trakcie realizacji jest projekt edukacji 

ekologicznej realizowany w szkole w Oporowie 

dofinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi (koszt 

projektu: 22.900,00 – dofinansowanie 20 600,00). 

W m-cu wrześniu uczniowie byli na 3-dniowej 

wycieczce podczas, której zwiedzali miejsca 

związane z wpływem wody na organizmy żywe. Byli 

m.in. w Sea Parku w Serbsku, Muzeum Słowińskiego 

Parku Narodowego, na latarni morskiej  w Czołpinie 

oraz na wydmie łąckiej. Pobrali próbki wody z 

Bałtyku, Jeziora Łebsko, rzeki Łeby. Przywieźli do 

Oporowa wspaniałe wspomnienia, mnóstwo zdjęć 

oraz materiały do prowadzenia dalszych badań.  

 

• Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego na 

dofinansowanie zadania zw. z termomodernizacją 

szkoły w Szczycie i Biblioteki w Oporowie został 

rozpatrzony pozytywnie. Obecnie Gmina czeka na 

podpisanie umowy. Szacunkowy koszt zadania:  

810 480,00 zł, w tym środki UE 658 380,00  

• Gmina czeka na rozstrzygnięcie konkursu na 

utworzenie „Ekopracowni pod chmurką”, na który 

złożono dwa wnioski dla szkoły w Oporowie i szkoły 

w Szczycie. Łączna kwota wniosków – 99 297,00, 

wnioskowana kwota dotacji:  88 699,00 zł. 

• Ogłoszony przetarg na zadanie pn. „Budowa 

wielofunkcyjnego boiska sportowego w Oporowie” 

nie przyniósł rozstrzygnięcia, został unieważniony, 

gdyż ceny ofert złożonych w przedmiotowym 

przetargu przekraczały kwotę, którą Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania. W 

związku z powyższym ogłoszono II przetarg. W dniu 

16.10.2018 upływa termin składania ofert. Liczymy, 

że tym razem uda się wyłonić wykonawcę i zadanie 

zostanie zrealizowane.  

• W roku 2018 już zrealizowano inwestycje za ponad 

2 700 000,00 zł, na które pozyskano środki 

zewnętrzne w wysokości ponad 1 300 000,00 zł.  

A w latach  2011-2018 zrealizowano inwestycje za 

ponad 10 mln zł, z czego ok. 5 mln to środki 
pozyskane z zewnątrz. 

100-lecie OSP w Skórzewie 

Decyzją Zarządu Głównego ZOSP w Warszawie OSP 

Skórzewa została odznaczona złotą Odznaką 

Związku OSP RP za wieloletnią działalność w ochronie 

przeciwpożarowej. Uchwałą prezydium Zarządu 

Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. łódzkiego złoty 

medal za zasługi dla pożarnictwa przyznano 

prezesowi Pawłowi Wasiakowi, a brązowe medale dh 

Adamowi Urbańskiemu i Mariuszowi Wojtanowi.  

Strażacy z okazji swojego jubileuszu otrzymali 

pamiątkowe grawertony oraz podziękowania za  

dotychczasową działalność, trud i poświęcenie oraz 

życzenia dalszych sukcesów na lata następne. 

Strażacy, przekazując okolicznościowe statuetki  

podziękowali za wsparcie sponsorom: BS Wspólna 

Praca w Kutnie, spółce Cargill/o w Dobrzelinie, 

Nadleśnictwu Kutno oraz Wójtowi Gminy Oporów. 

 

Uczestnicy uroczystości 
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Biuletyn Informacyjny Gminy Oporów 

 

Wójt Gminy Oporów w dniu 22.08.2018r. przekazał 

nabyty sprzęt dla OSP współfinansowany ze środków 

Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem 

jest Minister Sprawiedliwości. Jednostka OSP 

Skórzewa otrzymała torbę ratowniczą (zestaw 

kompletny PSP-R1z wyposażeniem : szyny + deska), 

OSP Oporów – agregat prądotwórczy, OSP Kurów - 

torbę  ratowniczą  (zestaw kompletny PSP-R1z 

wyposażeniem: szyny + deska) oraz agregat 

prądotwórczy. Kwota dofinansowania – 17.579,43 

zł, wkład własny gminy: 177,57 zł. 

Sukcesy naszego mieszkańca Nowy sprzęt dla OSP 

Sylwester Michalak, pracujący  w KP PSP Kutno na 

stanowisku ratownika w dniu 12 września 2018 roku 

brał udział w XIX Mistrzostwa Województwa 

Łódzkiego Strażaków, które odbyły się  w 

Kleszczowie. W zawodach startowały 22 Komendy 

miejskie i powiatowe. KP PSP Kutno zajęła I miejsce w 

klasyfikacji ogólnej, a „nasz” strażak zajął II miejsce 

w biegu na 1000 m oraz III miejsce w biegu 

sztafetowym 4x100 m.  

To nie koniec sukcesów p. Sylwestra. W dniach 21-

29 września 2018 roku brał udział w zawodach 

lekkoatletycznych EUROPEAN POLICE & FIRE GAMES, 

które odbyły się na Giblartarze. W zawodach 

uczestniczyło ponad 3 tysiące policjantów i 

strażaków z wielu krajów Europy. Mieszkaniec naszej 

gminy reprezentował Polskę w czterech 

konkurencjach : 

- bieg na 800 m, w którym zajął IV miejsce 

- bieg na 400 m, w którym zdobył srebrny medal 

- sztafeta 4x100 m, gdzie wraz z kolegami zajął II 

miejsce 

- sztafeta 4x400 m, gdzie wywalczyli złoty medal. 

Jak na strażaka przystało P. Sylwester niesie pomoc 

ludziom nie tylko zawodowo ale i prywatnie. 15 

września 2018 roku brał udział w Drużynie 'RBSTS 

Kutnowskie Dziki'4. PKO Biegu Charytatywnym w 

Kutnie.  Bieg ten odbył się w 12-stu miastach Polski. 

Zawodnicy tworzyli pięcioosobowe sztafety, mieli 

dokładnie godzinę, aby pokonać jak najwięcej 

okrążeń. Zaangażowanie uczestników przeliczane 

było na posiłki dla najbardziej potrzebujących dzieci. 

Drużyna , w której biegł zajęła I miejsce w Kutnie oraz 

IX w Polsce na 842 drużyn w klasyfikacji mężczyzn 

co jest bardzo dobrym osiągnięciem. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Rok 2018 to dla Polski rok wyjątkowy. 100 lecie 

niepodległości stwarza niepowtarzalną szansę na 

rozmowy o tym, jak udało się odbudować wolny kraj, 

co znaczyło kiedyś, a co znaczy dziś suwerenność 

państwa oraz jak dbać o niepodległość w XXI w. 

Szkoła Podstawowa w Oporowie im. Jana Pawła II 100 

lecie niepodległości czci wraz z Centrum Edukacji 

Obywatelskiej uczestnicząc w programie Młodzi  

w Akcji. Pokazuje, że o wolność walczono lokalnie, 

przybliży bohaterów codzienności, zadba o groby 

żołnierzy, przygotowuje gazetki, referaty, 

inscenizacje dla szkoły i środowiska. Uczniowie klasy 

VIII realizują projekt ”Strefa ciszy z książką”,  

a młodzież z klasy III gimnazjum przygotowuje „Grę 

dydaktyczną”, której fabuła przybliży uczestnikom 

historię lokalną i jej bohaterów. Zapraszamy do 

dzielenia się wiedzą na tematy związane z walką o 

wolną i suwerenną Polskę. Jeśli znacie Państwo 

ciekawych ludzi i ich historie prosimy o kontakt. 

Wiwat Niepodległość! 

Wybory Samorządowe 2018 
W dniu 21 października 2018 r. lokale wyborcze 
czynne będą od godz. 7.00 do godz. 21.00  
i czekają na wszystkich uprawnionych do 
głosowania mieszkańców naszej gminy. Gminna 
Komisja Wyborcza w Oporowie zarejestrowała  
45 kandydatów na radnych Gminy Oporów oraz  

3 kandydatów na wójta gminy. 


