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Po oficjalnej części uroczystości jubilaci 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. Miłość
jest dawaniem, nie braniem, budowaniem, nie
niszczeniem, cierpliwym znoszeniem i wiernym

Złote Gody na Zamku

dzieleniem każdego sukcesu i każdego smutku.

20 listopada 2017r. w Muzeum-Zamku w

Wszystkim Jubilatom życzymy kolejnych lat życia

Oporowie świętowało 8 par małżeńskich, które

w dobrym zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.

przeżyły ze sobą już ponad 50 lat. W imieniu

Nowe drogi

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przyznane

W bieżącym roku przebudowano drogi gminne

jubilatom medale, wręczył Wójt Gminy Oporów
Robert Pawlikowski.

i

wewnętrzne

w

miejscowościach

Oporów,

Świechów, Janów, Szczyt, Skarżyn, Halinów, Jurków
Drugi. Łącznie przebudowano prawie 8 km dróg
za kwotę 1 156 205 zł.
Ponadto za kwotę ponad 45 000 zł zakupiono
materiał

(asfalt na zimno, kruszywo, szlakę,

kamień,

tłuczeń),

bieżących

napraw

który
dróg

poboczy, przy udziale
serdecznie dziękujemy.

wykorzystano
oraz

utwardzenia

mieszkańców

za

Uczestnicy uroczystości
Każda

para

czekoladki

otrzymała
oraz

medale,

piękną

legitymacje,

wiązankę

kwiatów.

Podsumowaniem uroczystości, która rozpoczęła
się o godz. 12.00, były życzenia wypowiedziane
przez

wójta,

jeszcze

wielu

wspólnych

do

i

szczęśliwych lat.
Prace przy budowie poboczy w Skarżynie

co
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Z prac Rady Gminy:

•

Dożynki Gminne 2017

Na sesji w dniu 25 października radni podjęli

uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta

przyjmowanej

jako

podstawę

obliczenia

podatku rolnego na rok 2018.
Radni jednogłośnie poparli wniosek Wójta i obniżyli
średnią cenę skupu żyta wynikającą z Komunikatu
Prezesa GUS wynoszącą 52,49 zł za 1 decytonę do
kwoty 48,00 zł . Kwota 48,00 zł stanowi podstawę
do wyliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy
Oporów

w roku podatkowym 2018. Taka stawka

Dekoracje dożynkowe

będzie obowiązywała już trzeci rok.

•

Radni podjęli uchwały o udzieleniu pomocy

finansowej w wysokości 90 000,00 zł Powiatowi
Kutnowskiemu na modernizację drogi powiatowej
Oporów Kolonia – Kutno – odcinek w miejscowości

Tradycyjnie i w tym roku odbyły się dożynki gminne.
Obchody

Święta

Plonów

rozpoczęła

Msza

Św.

w intencji rolników w kościele w Oporowie podczas
której poświecono chleby i wieńce dożynkowe. Po

Jurków Pierwszy.

mszy i poczęstunku przygotowanym przez sołectwo

•

starostowie dożynek zaproszeni goście, władze

Na sesji w dniu 22 listopada radni zadecydowali,

że stawki podatku od nieruchomości, podatku od
środków transportowych
zaopatrzenie w wodę

oraz taryfa za zbiorowe
na 2018 rok

nie będą

podnoszone. Obowiązywać będą w takiej samej
wysokości jak w roku 2017.
Święta

Niepodległości

gminy, przedstawiciele poszczególnych sołectw oraz
mieszkańcy gminy

przeszedł na teren parku

Muzeum-Zamku w Oporowie. Starostwie dożynek
Pani Monika Kaczmarek z Szymanówki i Wiesław
Pawlak z Anina przekazali chleb z tegorocznego

Święto 11 Listopada
Obchody

Golędzkie korowód dożynkowy, w którym szli

ziarna Wójtowi Gminy, wieńce przekazały delegacje
w

szkole

sołectwa:

Golędzkie,

Jaworzyna,

Szczyt,

w Oporowie odbywały się pod hasłem "Żeby Polska

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów oraz KGW

była Polską" Program artystyczny przygotowały

z Jastrzębiej, chleb przekazały delegacje: sołectwa

dzieci z klasy III szkoły podstawowej pod kierunkiem

Golędzkie, Janów, Jaworzyna, Kurów-Parcel, Mnich–

wychowawczyni - p. Ewy Pawlak. Byliśmy pod

Południe,

wielkim wrażeniem, widząc tak młodych artystów z

Szczyt, Wola Owsiana, KGW z Jastrzębi. W oficjalnej

przejęciem

części głos zabrali: Wójt Gminy Robert Pawlikowski,

wolności.

recytujących
Zgodnie

z

strofy

o

wieloletnią

ojczyźnie
już

i

tradycją

program
artystyczny
został
zaprezentowany
11 listopada w kościele parafialnym w Oporowie.

Poseł

na

Wólka–Lizigódź,

Sejm

RP

Kamienna,

Paweł

Bejda,

Oporów,

Wicestarosta

Kutnowski Zdzisław Trawczyński, kierownik KRUS w
Kutnie Robert Baryła, którzy w swoich wystąpieniach
dziękowali

rolnikom

za

wykonaną

pracę,

trud

i poświecenie.
Organizatorzy zadbali żeby nie zabrakło atrakcji dla
osób przybyłych na dożynki. Dzieci mogły skorzystać
z darmowych zjeżdżalni i kącika zabaw, przejażdżki
bryczką,

darmowych

uczestniczyć
przygotowanych

w

rowerków

konkursach
przez

wodnych
z

oraz

nagrodami

nauczycieli

szkoły

w

Oporowie i bibliotekę w Oporowie. Swoje stoiska

Uczestnicy „Biegu o Niepodległość”

• 14 listopada po raz 5 odbył się Bieg Przełajowy
o Puchar Wójta Gminy Oporów pod hasłem: ”Bieg
o

Niepodległość”.

Gratulujemy

zwycięzcom,

a pozostałym uczestnikom dziękujemy za wspaniała
walkę sportową.

prezentował ODR z siedzibą w Bratoszewicach
o/Kutno, Firma Kosmetyczna AVON, Karlikowski
Radosław. Był tez darmowy żurek, chleb ze smalcem,
chleb z miodem. Oprawę muzyczną zapewnił DJ
Adrus oraz występ Diwers Dance. Tegoroczne
dożynki

wsparło

finansowo

i

rzeczowo

30 podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.
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Z życia jednostek OSP

Wysokie miejsce Gminy Oporów

•W dniu 23 lipca 2017r na boisku szkolnym

GUS opublikował dane statystyczne budżetów

w Oporowie odbyły się gminne zawody sportowo-

jednostek samorządu terytorialnego za 2016 r.

pożarnicze. Zawody te w Gminie Oporów odbywają

Z analizy dochodów i wydatków budżetów gmin

się cyklicznie. Organizatorami zawodów gminnych

wiejskich w powiecie kutnowskim wynika , że Gmina

był Urząd Gminy Oporów oraz Związek Ochotniczej

Oporów zajmuje bardzo wysokie, bo drugie miejsce

Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w

pod względem wysokości wydatków majątkowych w

Oporowie. W zawodach wzięło udział 5 jednostek

stosunku do dochodów ogółem W poszczególnych

OSP tj. Oporów, Kurów, Skórzewa, Podgajew i Mnich.

gminach wskaźnik ten wynosi: Krzyżanów- 21,12% ;

Pierwsze miejsce zajęła jednostka OSP Skórzewa (po

Oporów 10,39%; Kutno- 10%; Dąbrowice – 9,26%;

raz 17-ty z rzędu), drugie Oporów, trzecie Kurów.

Strzelce- 5,73%; Łanięta – 5,55%; Nowe Ostrowy5,34% i Bedlno – 0,86%.

Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody ufundowane
przez Wójta Gminy Oporów.

•24 września 2017r. w IX Powiatowych Zawodach
Sportowo-Pożarniczych rozgrywanych w Łaniętach
drużyna ze Skórzewy zajęła bardzo dobre III miejsce
ustępując tylko jednostkom z Klonowca i Pniewa.

Szkolne wieści

•Uczniowie

SP w Oporowie w październiku wzięli

udział w turnieju wiedzy o życiu i twórczości
Władysława Stanisława Reymonta „Reymontiada, czyli
jak

niedoszły

rzemieślnik

został

noblistą”.

Do konkursu wiedzy stanęło niemal 40 uczestników,
w trzech kategoriach wiekowych. W gronie laureatów
znaleźli się nasi uczniowie. W kat.SP: I m-sc- Sylwia
Gawrońska z kl. VII, wyróżnienie- Jakub Serek z kl.
VII.W kat. gimnazja: I m-sc – Natalia Chmielecka z kl.
II, a w konkursie plastycznym przedszkolaki: Amelia
Katarzyńska zajęła II m-ce, a Oliwia Kowalska i Piotr
Marciniak otrzymali wyróżnienia. Młodzież i dzieci do
konkursu przygotowywały panie Elżbieta i Paulina
Pawlik i Elżbieta Gajewska.

•9 listopada 2017r. uczennice kl. II gimnazjum

Strażacy z OSP Skórzewa

z Oporowa wzięły udział w Regionalnym Festiwalu

•OSP Skórzewa dzięki środkom własnym, dotacji z
Urzędu Gminy Oporów, Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych, Ministerstwa

Spraw

Wewnętrznych

i

Administracji oraz sponsorom pozyskała w tym roku
sprzęt o wartości prawie 45 tyś. złotych (m.in. lampy
na statywie, ubrania koszarowe (5 szt.), kominiarki
niepalne

(4

szt.),

radiostację

nasobną

Hytera,

motopompę szlamową WTX30 Honda, akumulatory.

piosenki „ Na folkową nutę” organizowanym przez
Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie. W zmaganiach
wzięło udział ponad 20 solistów i zespołów.
Zespół

„Czerwone

korale”

w

składzie:

Natalia

Chmielecka, Wiktoria Kawczyńska, Katarzyna Tarka,
Wiktoria Piechocka zaśpiewał dwie piosenki: „Lipka”
i „W moim ogródeczku” i wywalczył III miejsce
w kategorii wiekowej 13-15 lat.

Sprzęt ten był przydatny w czasie wyjazdów do akcji
- działania związane z miejscowymi zagrożeniami
czyli połamane drzewa, zerwane dachy (9 razy) oraz
wyjazdy do 2 pożarów.

•OSP Kurów otrzymała dotację z MSWiA w kwocie
9.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące.
Pozostałe środki na pokrycie kosztów w/w zadania
zostały zabezpieczone w budżecie Gminy.

Uczennice przygotowane do występu przez E. Pawlik
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Projekty zrealizowane

Zmiana nazw miejscowości

• W miejscowości Oporów powstało „Miejsce dla

Komisja

małego i dużego” – miejsce do aktywnego spędzania

Fizjograficznych pozytywnie zaopiniowała wniosek

czasu na świeżym powietrzu. W ramach projektu

Rady Gminy Oporów o zmianę urzędowej nazwy

zakupiono i zamontowano 2 urządzenia placu zabaw

miejscowości:

– podwójną huśtawkę wahadłową i wieżę niską oraz

1. Pobórz (kolonia) na Kolonia Pobórz (kolonia)

1 urządzenie siłowni zewnętrznej – twister. Plac
został ogrodzony.

2. Oporów-Kolonia (osada) na Kolonia Oporów

Nazw

i

Miejscowości

i

Obiektów

(osada)
3.

Mnich-Kolonia

(kolonia)

na

Kolonia

Mnich

(kolonia)
Przedmiotowe

zmiany

rozporządzenia

znajdą

Ministra

się

Spraw

w

projekcie

Wewnętrznych

i Administracji z terminem wejścia w życie z dniem
1 stycznia 2018 r.
Zmiana nazw miejscowości nie będzie rodzić dla
mieszkańców obowiązków związanych z wymianą
dokumentów: dowodu osobistego, paszportu, prawa

Nowy plac zabaw

jazdy,

• W Kurowie-Wsi w ramach projektu pn. „Świetlica w
Kurowie

miejscem

przeprowadzono

prace

naszej
remontowe

integracji”
świetlicy

–

założono papę termozgrzewalną na pow. ok. 120 m2
dachu, najbardziej zniszczony fragment podłogi

dowodu

szt. nowych krzeseł.

legitymacji

emeryta/rencisty.
W związku z tymi zmianami od dnia 1 stycznia 2018r.
należy stosować ww. urzędowe nazwy miejscowości
tj. Kolonia Pobórz, Kolonia Oporów, Kolonia Mnich
przy załatwianiu wszelkich spraw.

Nowy Sołtys

drewnianej (ok. 59m2) został zastąpiony terakotą,
pomalowano ściany oraz wyposażono świetlicę w 70

rejestracyjnego,

W związku z rezygnacją Pani Ewy Zasłonki z funkcji
sołtysa sołectwa Janów w dniu 27 września odbyło się
zebranie wiejskie w celu wyboru nowego sołtysa.
Uczestnicy zebrania jednogłośnie wybrali na sołtysa
panią Bogumiłę Laskę. Gratulujemy!

Regionalny System Ostrzegania
Zachęcamy

do

pobrania

bezpłatnej

aplikacji

Regionalny System Ostrzegania RSO. Jest to darmowe,
innowacyjne

rozwiązanie,

mające

na

celu

informowanie społeczeństwa o zagrożeniach tj. silny

Wnętrze świetlicy po remoncie

Pomagamy
W dniu 3 października z inicjatywy Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Oporowie odbyła się zbiórka krwi dla
jednego z mieszkańców naszej gminy. W tym dniu
udało się zebrać 6 litrów 750 ml krwi. Dziękujemy
wszystkim, którzy oddali krew, także tym, którzy
chcieli oddać, ale z przyczyn zdrowotnych się nie
zakwalifikowali, a Panu Michałowi życzymy zdrowia.

Nowa strona internetowa

Zachęcamy do odwiedzania naszej nowej strony
internetowej pod adresem www.oporow.pl, na
której dostępna jest również wersja online gazetki
w zakładce biuletyn.

wiatr, obfite opady, gołoledź, silny mróz, itp.
Ostrzeżenia
zarządzania

pochodzą

z wojewódzkich

kryzysowego,

które

centrów

otrzymują

informacje o zagrożeniach m.in. z IMGW czy GDDKiA.
Aplikacja

dostępna

jest

na

najpopularniejsze platformy mobilne.

wszystkie

