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Ostrowski Orlik już otwarty!
Relacja z uroczystości otwarcie
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To był dobry
rok dla gminy...

Dobiega końca 2012 rok. Dla samorządu Gminy Nowe
Ostrowy był to niewątpliwie .bardzo pracowity okres, a

jednocześnie bardzo owocny. Zaryzykuję twierdzenie, że
tak dobrego roku jeszcze nie było i zapewne szybko się
nie powtórzy. Dość powiedzieć, że wartość zrealizowa-

nych głównych zadań inwestycyjnych i remontowych
przekroczyła 5,5 mln złotych, a pozyskaliśmy z zewnątrz
na realizację powyższych przedsięwzięć kwotę ponad 3

mln złotych. Te liczby właściwie mówią same za siebie a
ich potwierdzeniem jest zmieniające się oblicze gminy.

Obecnie chciałbym przypomnieć i przybliżyć Pań-
stwu to co w sposób efektywny udało nam się zrealizo-

wać i co zaowocowało wymiernymi korzyściami dla
naszej lokalnej społeczności.

Pracę samorządu gminy Nowe ostrowy podsumował
wójt Zdzisław Kostrzewa. 

Całe podsumowania moźna znaleźć na stronie 2
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Szanowni Mieszkańcy

Dobiega końca 2012 rok. Dla
samorządu Gminy Nowe Ostrowy
był to niewątpliwie .bardzo pracowity
okres, a jednocześnie bardzo owoc-
ny. Zaryzykuję twierdzenie, że tak
dobrego roku jeszcze nie było i
zapewne szybko się nie powtórzy.
Dość powiedzieć, że wartość zrea-
lizowanych głównych zadań inwe-
stycyjnych i remontowych
przekroczyła 5,5 mln złotych, a
pozyskaliśmy z zewnątrz na reali-
zację powyższych przedsięwzięć
kwotę ponad 3 mln złotych. Te
liczby właściwie mówią same za
siebie a ich potwierdzeniem jest
zmieniające się oblicze gminy.

Obecnie chciałbym przypomnieć
i przybliżyć Państwu to co w
sposób efektywny udało nam się
zrealizować i co zaowocowało wy-
miernymi korzyściami dla naszej
lokalnej społeczności.

Na przełomie lipca i sierpnia za-
kończyliśmy dwa zadania inwe-
stycyjne stanowiące jedno
przedsięwzięcie tj. Przebudowę
Stacji Uzdatniania Wody w Ostro-
wach oraz budowę 111 szt. Przy-
domowych Oczyszczalni Ścieków
na terenie gminy. Obie inwestycje
z zakresu gospodarki wodno-ście-
kowej zostały dofinansowane ze
środków Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich oraz Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi.

W ramach poprawiania bazy
sportowo-rekreacyjnej gminy został
wybudowany kompleks boisk „Orlik

2012”. Powstał on przy Szkole
Podstawowej i Gimnazjum w Ostro-
wach, a w jego skład wchodzi
boisko piłkarskie o nawierzchni
ze sztucznej trawy oraz wielofunk-
cyjne boisko do siatkówki i koszy-
kówki o nawierzchni poliuretanowej.
Wybudowano również zaplecze
szatniowo- sanitarne, chodniki z
kostki polbrukowej i ogrodzenie
oraz zamontowano oświetlenie.
Zadanie zostało sfinansowane
głównie ze środków Ministerstwa
Sportu i Urzędu Marszałkowskie-
go.

W miejscowości Imielno przy
Szkole Podstawowej wybudowano
również boisko wielofunkcyjne ze
sztuczną nawierzchnią, które zostało
oddane do użytku w miesiącu
sierpniu. Na powyższe zadanie
pozyskaliśmy środki z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich w
ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi” 

W miesiącu wrześniu i paździer-
niku realizowaliśmy inwestycje dro-
gowe w miejscowościach Grochów,
Grodno, i Bzówki. Łącznie zostało
wykonanych ok. 4km. dróg o na-
wierzchni asfaltowej. Tu również
pozyskaliśmy dofinansowanie do
drogi w Grochowie ze środków
Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych z Urzędu Marszałkowskiego. 

Ze względu na wysokie koszty
ogrzewania placówek oświatowych
w Ostrowach zdecydowaliśmy się
na budowę kotłowni na paliwo
stałe /ekogroszek/ i w miesiącu
listopadzie obiekt został urucho-
miony. Nowo wybudowana kot-
łownia w stosunku do poprzedniej

kotłowni olejowej powinna dać
oszczędności rzędu 120-150 tys.
złotych, co w praktyce oznacza,
że w ciągu dwóch lat powinny się
zwrócić poniesione nakłady.

W miesiącu październiku w pla-
cówkach oświatowych zostały za-
instalowane kolektory słoneczne,
służące do podgrzewania wody.
Zadanie to było realizowane w ra-
mach wspólnego projektu Związku
Gmin Regionu Kutnowskiego i
było dofinansowane ze środków
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Łódzkiego.

W roku 2012 wykonaliśmy do-
kumentację projektowo kosztory-
sową nowego budynku Urzędu
Gminy. W oparciu o wybudowane
fundamenty planujemy rozpocząć
tę długo oczekiwaną inwestycję w
następnym roku a zakończyć w
trzecim kwartale 2014 roku.

W miesiącu listopadzie został
zakupiony samochód strażacki dla
jednostki OSP Bzówki. Wcześniej
nie planowaliśmy takiego wydatku,
ze względu jednak na możliwość
pozyskania dobrze utrzymanego
średniego wozu bojowego typu
STAR GBA z jednostki OSP z są-
siedniej gminy zdecydowaliśmy
się na taką decyzję.

Ponadto w roku 2012 wykona-
liśmy między innymi: remont po-
mieszczeń szatniowych w budynku
Szkoły Podstawowej w Ostrowach,
remont świetlicy w Wołodrzy, utwar-
dzenie  dróg gminnych, chodnik w
Miksztalu, remonty budynków ko-
munalnych oraz dodatkowe oświet-
lenie uliczne w kilku
miejscowościach.

Należy również wspomnieć o
tzw. projektach miękkich realizo-
wanych w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki przez
Gminne Przedszkole, Gminny Ośro-
dek Opieki Społecznej i Urząd
Gminy. Tu również pozyskaliśmy
kilkaset tysięcy złotych unijnych
środków na edukację i rozwiązy-
wanie problemów społecznych.
Także współpracując  z Powiatowym
Urzędem Pracy w ramach prac
społecznie użytecznych, staży i
robót publicznych wykonaliśmy
wiele niezbędnych prac, a osoby
zatrudnione dzięki uzyskanemu
wynagrodzeniu mogły poprawić
swój byt.

Przed nami kolejny rok, kolejny
rok budżetowy, kolejne wyzwania
i kolejne przedsięwzięcia wynikające
z przyjętych przez Radę Gminy
wieloletnich programów inwesty-
cyjnych. Główne zadania to wspom-
niana budowa budynku Urzędu
Gminy, rozpoczęcie porządkowania

gospodarki ściekowej w miejsco-
wości Ostrowy-Cukrownia /wyko-
nanie I etapu kanalizacji sanitarnej/,
remonty dróg gminnych i I etap
termomodernizacji budynku Szkoły
Podstawowej w Imielnie. To kolejne
ambitne plany jakie stawia sobie
w tych trudnych czasach samorząd
gminy Nowe Ostrowy. Mimo ze-
wnętrznych trudności nasza lokalna
ojczyzna się rozwija i zmienia
swoje oblicze. Podejmujemy od-
ważne, niekiedy  ryzykowne ale
przemyślane i odpowiedzialne de-
cyzje.

Wyrażam ogromną nadzieję, że
owoce naszej wspólnej pracy będą
nadal widoczne. Jednocześnie
pragnę złożyć serdeczne podzię-
kowania moim współpracownikom,
radnym, sołtysom i mieszkańcom
za zaangażowanie w działania na
rzecz naszej gminy.

Zdzisław Kostrzewa,
wójt gminy Nowe Ostrowy

To był dobry rok...
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"ŚWIETLIKI NA DRODZE" akcja promowana
przez Straż Gminną Nowe Ostrowy.W dniach
od 26.10.2012r do 31.10.2012 Straż Gminna
Nowe Ostrowy prowadziła akcję pod nazwą
"Świetliki na drodze".  Akcja ta miała na
celu rozmowy profilaktyczne z uczestnikami
ruchu drogowego bez względu na grupę
wiekową. Strażnicy przestrzegali przed wy-
padkami drogowymi z udziałem pieszych i
rowerzystów, którzy szczególnie o zmierzchu
są na drodze niewidoczni. Cykliści zostali
poinformowani w jaki prawidłowy sposób
powinny być oznakowane rowery, którymi
się poruszają, aby kierowcy mogli ich
dostrzec z dostatecznie bezpiecznej odle-
głości. 

Wszystkim zainteresowanym własnym
bezpieczeństwem rozdawano taśmy odbla-
skowe. Rowerzyści, których rowery zostały
oznakowane przy pomocy tych taśm będą
widoczni na drodze z odległości 1000m,
gdzie dla porównania pieszy lub rowerzysta
w ciemnym ubraniu jest widoczny z odległości

20m. Nie zapomnieliśmy również o naj-
młodszych, którym rozdano maskotki przy-
pominające o konieczności podróżowania
w fotelikach.Z raportu za rok 2011 opubli-
kowanego przez Europejską Radę Bezpie-
czeństwa Drogowego wynika, iż w latach
2001-2009 na polskich drogach zginęło
16,5 tys osób, z czego 1,5 tys ofiar to piesi.
Wypadki z ich udziałem pokazały najwyższy
wskaźnik w Europie. Pamiętajmy zatem, że
o czasie reakcji kierowcy i drodze hamowania
pojazdu w dużej mierze decyduje widoczność.
Mamy nadzieję, że dzięki takim akcjom
znacznie wzrośnie poziom bezpieczeństwa
na naszych drogach.Za pomoc w zorgani-
zowaniu akcji " Świetliki na drodze" funk-
cjonariusze Straży Gminnej Nowe Ostrowy
kierują szczególne podziękowania dla
Fundacji "Nadzieja" Pani Doroty Stalińskiej
a także dla Komisariatu Autostradowego
Policji w Sosnowcu k. Łodzi.

Strażnik Straży Gminnej 
Monika Miniszewska

Świetliki na drodze...
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Tradycyjnie już od wielu
lat ostrowscy emeryci, ren-
ciści i inwalidzi zrzeszeni w
Kole Gminnym w dniu
19.10.2012 r. spotkali się w
sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej w Ostrowach
na corocznym „Dniu Seniora”.
Na uroczystość oprócz w/w
przybyli przedstawiciele władz
gminnych i samorządowych
w osobach: Wójta Gminy
Nowe Ostrowy- Pana Zdzi-
sława Kostrzewy i Przewod-
niczącego Rady Gminy Nowe
Ostrowy- Pana Mirosława
Dębickiego, przedstawiciela
Zarządu Rejonowego w Kut-
nie oraz dyrektorów szkół z
terenu gminy: Pani Anny Si-
kory, Małgorzaty Strębskiej
oraz Pani Elżbiety Marczak
jak również Przewodniczącej
Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Gminy Nowe Ostro-
wy P. Renaty Pastusiak i
pani Agnieszki Sopańskiej,
która wspomaga działalność
zarządu.

Uroczystość uświetniły
pięknie przygotowane wy-
stępy dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Ostrowach.
Podczas spotkania grał ze-
spół działający przy Świetlicy
Środowiskowej w Ostrowach.
Wszyscy zaproszeni goście
złożyli obecnym serdeczne
życzenia, a przedstawiciel
Rejonowego Związku złożył

na ręce Prezesa kwiaty, z
powodu już trzeciego wyboru
na funkcję Przewodniczącego.
Pani Dyrektor Gimnazjum w
Ostrowach zaprosiła wszyst-
kich nestorów na Jasełkę
Wigilijną do gimnazjum w

dniu 19.12.2012 r. o godz.
13:00. Przewodniczący Za-
rządu serdecznie podziękował
władzom gminy, Banku Spół-
dzielczego w Krośniewi-
cach i Pani Sopańskiej za
wsparcie finansowe przy

zorganizowaniu tego spot-
kania, a także dyrekcji
Szkoły Podstawowej za
udostępnienie sali gimna-
stycznej i zaplecza, oraz
dzieciom za występy.

„Błąd w mowie, to jak pla-
ma tłusta i brzydka na foto-
grafii matki, którą kochasz”
Brzmią słowa Janusza Kor-
czaka – pisarza, lekarza,
nauczyciela, a przede wszyst-
kim wielkiego przyjaciela
dzieci i bohatera, który po-
święcił swe życie, wspierając
na duchu dzieci, idące na
śmierć. 

Zapamiętano go, jak oto-
czony gromadką żydowskich
sierot, podążał do komory
gazowej obozu koncentra-
cyjnego w Treblince. Naj-
młodsze dziecko tulił do
piersi i opowiadał mu bajkę. 

Człowiek  ten całym ser-
cem kochał dzieci, Polskę i
nasz język ojczysty, zabiegał
o jego poprawność i czystość.
Jego myśli i wskazówki mają
charakter przepięknych me-
tafor, a zarazem są zrozumiałe
dla każdego, trafiają do umy-
słu i serca. 

Aby oddać hołd temu wy-
bitnemu człowiekowi, rok
2012 ogłoszono Rokiem Kor-
czakowskim. 

Uczniowie i nauczyciele
Szkoły Podstawowej im. Mie-
czysławy Butler w Ostrowach
zorganizowali z tej okazji
szereg imprez kulturalnych.
Przygotowano wieczornicę
obrazującą działalność Ja-
nusza Korczaka w domu
sierot. Odbyło się dyktando
szkolne, którego tekstem
stały się słowa „Starego
Doktora” 

Młodzi artyści – plastycy
wzięli udział w konkursie na
najpiękniejszy jego portret.

Zwieńczeniem roku 2012
były zmagania recytatorskie.
Uczniowie wygłaszali frag-
ment prozy zaczerpniętej z
powieści Janusza Korczaka
pt. „Kajtuś Czarodziej”.
Uczestnicy konkursu z wielką
odpowiedzialnością i zaan-
gażowaniem podeszli do ry-
walizacji, a trzeba dodać,
że tekst, który należało opa-
nować pamięciowo i wzor-
cowo wygłosić, był trudny i
obszerny. 

Dla uczniów naszej szkoły
nie ma jednak rzeczy nie-
możliwych, nawet najmłodsi
zachwycili jury przepiękną
recytacją i wspaniałą pa-
mięcią. 

Wyłonienie laureatów oka-
zało się niełatwym zadaniem.
W rezultacie, po długich na-
radach, I miejsce przyznano
Julii Szałwińskiej – uczennicy
klasy V a, II miejsce zajęły
ex aequo – Żaneta Szad-
kowska z klasy II i Justyna
Jabłonkowska z klasy III b,
III miejsce zajęli ex aequo
uczniowie : Karolina Kiesz-
kowska klasa VI a i Daniel
Łuczyński z klasy VI b.

Chociaż Rok Korczakowski
dobiega już końca, nie był
to dla nas czas stracony. 

Uczniowie naszej szkoły
wynieśli z tego okresu ważną
naukę, że „o naszą piękną
mowę trzeba dbać, trzeba
ją kochać, bo jest jak stary,
tajemniczy , wielki bór pełen
życia”. Tego nauczył nas Ja-
nusz Korczak . 

/-/ Zenona 

Józefiak 

W bieżącym roku po raz kolejny już
Gmina Nowe Ostrowy znalazła się w
czołówce Powiatu Kutnowskiego pod
względem aktywizowania bezrobot-
nych.

W roku 2012 dzięki dobrej współpracy
z Powiatowym Urzędem Pracy w Kutnie
nasza gmina utworzyła 30 miejsc pracy
w ramach prac społecznie użytecznych,
40 miejsc  w ramach robót publicznych

oraz 41 stanowisk w ramach organizacji
staży. 

Pomimo bardzo trudnej sytuacji na
rynku pracy  i wysokiego  bezrobocia
Gmina Nowe Ostrowy w roku 2012
utworzyła łącznie 111 miejsc pracy co
jest bardzo dobrym wynikiem na tle
innych gmin Powiatu Kutnowskiego.

Osoby bezrobotne – zarejestrowane
w Powiatowym  Urzędzie Pracy w

Kutnie, które chcą podjąć zatrudnienie
w 2013 roku proszone są o składanie
ankiet- CV w styczniu 2013 roku  w
Urzędzie Gminy w Nowych Ostro-
wach. Ankiety  będzie można pobrać
w sekretariacie Urzędu, pokoju nr 7
lub na stronie internetowej Gminy
Nowe Ostrowy pod adresem www.no-
weostrowy.pl

Obchody Roku 
Korczakowskiego 
w Szkole Podstawowej
im. Mieczysławy 
Butler w Ostrowach 

Zatrudnienie w gminie

Dzień Seniora czyli 
spotkanie z emerytami,
rencistami i inwalidami
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SKKT PTTK przy Gimnaz-
jum im. gen. Wł. Andersa w
Ostrowach zdobyło III miejsce
w województwie łódzkim w
kategorii szkół gimnazjalnych
w konkursie na „Najlepszy
Szkolny Klub Turystyczno-
Krajoznawczy” w roku szkol-
nym 2011/2012. To już X
edycja konkursu, którego
organizatorami są: MEN,
PTTK i Redakcja "Poznaj
swój kraj" przy współudziale
Kuratorów Oświaty, PTSM i
ZHP. 

Konkurs ma na celu po-
pularyzację uprawiania tu-
rystyki krajoznawczej i
kwalifikowanej w kategorii
wiekowej szkół podstawo-
wych, gimnazjów i szkół po-
nadgimnazjalnych, jako
zadania spełniającego nie-
zwykle ważne funkcje wy-
chowawcze, edukacyjne i

zdrowotne, wpływanie na
rozwój, doskonalenie oraz
popularyzację form i metod
młodzieżowej działalności
turystycznej, poprzez wyła-
nianie i nagradzanie najlep-
szych, najaktywniejszych
turystycznie grup dzieci i
młodzieży oraz inspirowanie
powstawania i realizacji cie-
kawych programów pobu-
dzających młodzież do
czynnego i świadomego
uczestnictwa w krajoznaw-
stwie i turystyce szkolnej. 

Konkurs obejmuje działal-
ność klubu w ciągu całego
roku szkolnego i wakacji
bezpośrednio po nim nastę-
pujących i ma charakter wie-
loszczeblowy: powiatowy,
wojewódzki i centralny. Ko-
misje konkursu, decyzję o
wyłonieniu najlepszych klu-
bów podejmują w oparciu o

materiały dokumentujące ich
osiągnięcia (m.in. kroniki,
prezentacje multimedialne
lub strony internetowe). 

Uroczyste podsumowanie
wojewódzkich eliminacji do
konkursu, wręczenie dyplo-
mów i nagród dla Kół oraz
podziękowań dla opiekunów
odbyło się 8 grudnia w czasie
zakończenia XVI Rajdu
„Gwiazdkowego”. To już dru-
gie wyróżnienie dla ostrow-
skiego SKKT, które w roku
ubiegłym zdobyło I miejsce.
Ponowna obecność Koła w
czołowej trójce potwierdza
jego przynależność do naj-
lepszych. 

Więcej informacji na temat
statutowej działalności SKKT
można znaleźć pod adresem:
www.ostrowy.kutno.pttk.pl.

Info: Ewelina Kołomłocka

SKKT Ostrowy III klubem
w województwie!
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W dniu 8 grudnia br. 11
reprezentantów ostrowskiego
SKKT wraz z opiekunem
Eweliną Kołomłocką wzięła
udział w XVI Rajdzie
„Gwiazdkowym” zorganizo-
wanym przez pabianicki Od-
dział PTTK - Klub Turystyki
Pieszej „Aaron” przy współ-
pracy Starostwa Powiato-
wego i Urzędu Miejskiego
w Pabianicach oraz Urzędu
Gminy Pabianice. Impreza,
w której uczestniczyło ponad
500 osób miała na celu po-
pularyzację turystyki wśród
dzieci i młodzieży szkolnej
oraz czynnych form wypo-
czynku na świeżym powiet-
rzu, wyrabianie nawyków
aktywnego spędzania wol-
nego czasu a także pozna-
wanie uroków
krajoznawczych Pabianic i
okolic. Organizatorzy przy-
gotowali dla uczestników

kilka tras marszu, wszystkie
miały metę w świetlicy Koła
Gospodyń Wiejskich w Czy-
żeminku. 

Zbiórka grup spoza Pa-
bianic odbyła się o godzinie
9.45 w siedzibie Oddziału
PTTK Pabianice. 

Stąd wyruszono na krótką
wycieczkę krajoznawczą po
najważniejszych zabytkach
miasta, o których opowiadał
towarzyszący drużynom miej-
scowy przewodnik PTTK.
Po zwiedzeniu wnętrz Mu-
zeum Miasta Pabianic miesz-
czącego się w
renesansowym Dworze Ka-
pituły Krakowskiej, uczest-
nicy przejechali  autobusem
na miejsce startu i wyruszyli
w trasę. Wędrując w nie-
zwykle pięknej zimowej sce-
nerii, pośród lśniących w
słońcu ośnieżonych drzew
i pól, z czerwonymi nosami,

zmarzniętymi policzkami
i uśmiechem na ustach, do-
tarli do mety w Czyżeminku.
Na miejscu na strudzonych
i zmarzniętych turystów cze-
kał pyszny bigos, gorąca
herbata oraz Święty Mikołaj,
który obdarował wszystkich
świątecznymi paczkami peł-
nymi słodyczy. 

Na zakończenie imprezy
odbyło się uroczyste pod-
sumowanie wojewódzkich
eliminacji ogólnopolskiego
konkursu na „Najlepszy
Szkolny Klub Turystyczno-
Krajoznawczy” w roku szkol-
nym 2011/2012. 

Dyplomy i nagrody książ-
kowe za zajęcie III miejsca
w kategorii szkół gimnazjal-
nych odebrał prezes SKKT
Katarzyna Gluba i opiekun
Koła Ewelina Kołomłocka.

Info i zdjęcia 
Ewelina Kołomłocka

Na rajdzie gwiazdkowym 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnejna 2013 rok

Na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2012r. Rada Ministrów określiła w drodze Rozpo-
rządzenia stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2013 r. od oleju napędowego wyko-
rzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł 

od 1 litra oleju (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1380).
Stawkę zwrotu ustala się na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o

zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późn. zm.)

Każdy rolnik, który chce odzyskać 
w 2013 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej 
powinien zbierać faktury VAT
w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek

do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT sta-
nowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2012 r. do 31
stycznia 2013 r.,

w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. należy złożyć odpowiedni
wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami
VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do
31 lipca 2013 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r.

Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
- 1 - 30 kwietnia 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
- 1 - 31 października 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku

WNIOSKI  SĄ  DOSTĘPNE
- W  DZIALE  PODATKOWYM  URZĘDU GMINY NOWE OSTROWY

ORAZ
- NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI :

http://www.minrol.gov.pl/     w zakładce:   Zwrot podatku akcyzowego

Opracowała:  podinsp. Marzena Komorowska
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W dniu 09 listopada 2012 roku o go-
dzinie 15:30 odbyły się uroczystości upa-
miętniające 94 Rocznicę Odzyskania
Niepodległości przez Polskę. Mieszkańcy
Gminy Nowe Ostrowy zebrali się przy
Pomniku Poległych Pracowników Cu-
krowni Ostrowy podczas II Wojny Świa-
towej. Ku pamięci wszystkich zasłużonych
dla Polski zawyły syreny, a następnie
odegrany został Hymn Polski „Mazurek
Dąbrowskiego”. Pod pomnikiem złożono
wieńce , kolejno przez: dzieci z Przed-
szkola, uczniów ze szkół z terenu naszej
gminy, reprezentacje Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy,
członków Stowarzyszenia Emerytów i
Rencistów, a także przez przedstawicieli
Urzędu Gminy Nowe Ostrowy i repre-
zentantów OSP w Ostrowach. Po złożeniu
wieńców głos zabrał Wójt Gminy Nowe
Ostrowy, który w swojej przemowie
podkreślił jak ważny dla dziejów Polski
był dzień 11 listopada 1918 roku i także
podziękował wszystkim za przybycie.Dru-
ga część uroczystości miała miejsce w

Świetlicy Środowiskowej w Ostrowach-
Cukrowni, gdzie odbył się koncert pieśni
patriotycznych zorganizowany przez
Świetlicę Środowiskową. W roli głównej
wystąpiły zespoły „Tamburyn” i „Oktawa”,

które niejednokrotnie zostawały nagra-
dzane oklaskami ze strony przybyłych
gości a swoimi występami porywały
publiczność do wspólnego śpiewania.

Projekt ma na celu za-
pewnienie każdemu dziec-

ku realizującemu  etap
edukacji w szkole  oferty
edukacyjno -wychowaw-

czo-profilaktycznej, zgod-
nej z jego indywidualnymi

potrzebami, możliwościami
edukacyjnymi i rozwojowy-
mi, zwiększenia stopnia za-

kresu wykorzystania
aktywizujących metod nau-

czania, zwiększenie do-
stępności pomocy

psychologiczno-pedago-
gicznej oraz podniesienie

jakości udzielanej dzieciom
pomocy w szkole.

W ramach projektu w
szkole realizowane są do-

datkowe zajęcia: zajęcia
dla dzieci z trudnościami w

zdobywaniu umiejętności
matematycznych, zajęcia

dla dzieci uzdolnionych ar-
tystycznie, zajęcia  rozwija-

jące uzdolnienia
matematyczno-przyrodni-

cze, czytelnicze, zajęcia dla
dzieci ze specyficznymi

trudnościami w czytaniu i
pisaniu, w tym zagrożo-

nych dysleksją, zajęcia so-
cjoterapeutyczne,

korekcyjno – kompensacyj-

ne i  zajęcia z pedagogiem.
Łącznie w projekcie bie-

rze udział 37 uczniów. 
Zajęcia prowadzone są w

oparciu o metody aktywne i
ciekawe pomoce dydak-
tyczne zakupione na po-

trzeby zajęć realizowanych
w ramach projektu. 

Dzięki nim prowadzone
zajęcia są ciekawsze, roz-

wijają twórcze i logiczne
myślenie, ale przede
wszystkim wdrażają

uczniów do samodzielnego
zdobywania zarówno wie-

dzy jak i umiejętności,
wdrażają także uczniów do
samokontroli, uczą współ-

pracy i współdziałania, roz-
wijają zdolności uczniów,

doskonalą zdobyte umiejęt-
ności programowe.
Wysoka frekwencja

świadczy o tym, że zajęcia
są dla dzieci atrakcyjne,

chętnie i aktywnie uczest-
niczą w nich, ale przede

wszystkim umożliwiają in-
dywidualizację procesu dy-
daktyczno-wychowawczeg

o stopniowanie trudności
i samodzielne ich poko-

nywanie często w trakcie
zabaw dydaktycznych.

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Imielnie we wrześniu
br.włączyli się w VII edycję
ogólnokrajowego programu
edukacyjnego „Trzymaj For-
mę”, którego celem jest edu-
kacja w zakresie trwałego
kształtowania prozdrowot-
nych nawyków wśród mło-
dzieży szkolnej i ich rodzin
poprzez promocję zasad ak-
tywnego stylu życia i zbilan-
sowanej diety, w oparciu o
odpowiedzialność indywi-
dualną  i wolny wybór jed-
nostki.

W październiku br. dzieci
z klas I-III oraz z oddziału
przedszkolnego  przygoto-
wały piękne prace plastyczne
– plakaty zachęcające do
prowadzenia zdrowego, ak-
tywnego trybu życia. Nato-
miast młodzież z klas IV-VI
zapoznała kolegów-koleżanki
z tematyką prozdrowotnych
nawyków układając autorskie
wiersze.

Dalsze założenia progra-
mowe będą realizowane
przez  Samorząd Uczniowski
w nadchodzących miesią-
cach.

W listopadzie br. Samorząd
Uczniowski zorganizował
Andrzejkową Dyskotekę oraz
wróżby dla wszystkich
uczniów naszej szkoły. Dziew-
czynki z klasy VI przygotowały
wróżby andrzejkowe w iście
tajemniczej oprawie- ma-
giczna atmosfera sali, w
której wróżono oraz

odpowiednie stroje dziew-
czynek sprawiły, że uczniowie
chętnie wróżyli sobie przy-
szłość. Po poznaniu, co ich

czeka w przyszłości wszyscy
wspaniale bawili się przy
rytmach muzyki.

Grudzień to miesiąc, w
którym Samorząd Uczniowski
zakończył zbiórkę zabawek,
gier oraz książek dla dzieci
z najuboższych rodzin. Akcja
pod hasłem „MIŚ” spotkała
się z bardzo dużym zainte-
resowaniem ze strony na-
szych uczniów oraz ich
rodziców. Wszystkim dar-
czyńcom serdecznie dzię-
kujemy, mamy nadzieję, że
w przyszłości równie hojnie
będziemy bezinteresownie
nieśli pomoc potrzebującym..

Uczniowie z naszej szkoły
bardzo chętnie wzięli udział
w konkursach grudniowych
organizowanych przez  Gmin-
ne Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Krośniewicach.

W konkursie na ozdoby
bożonarodzeniowe  wysokie
miejsca zajęli chłopcy z od-
działu przedszkolnego – II
miejsce Kacper Lubasiński
a III miejsce Mateusz Wło-
darczyk. W konkursie na
kartkę świąteczną II miejsce
zajął Paweł Arkita z klasy V,
wyróżniona została praca
Mateusza Janiaka z klasy
IV. Wszystkim zwycięzcom
serdecznie gratulujemy.

Zdrowych, pogodnych, peł-
nych rodzinnego ciepła Świąt
Bożego Narodzenia oraz
wszelkiej pomyślności w
nadchodzącym Nowym Roku
życzą dyrektor, nauczyciele,
pracownicy oraz uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Bo-
haterów Bitwy nad Bzurą w
Imielnie.  

Święto NiepodległościProjekt  „Indywidualizacja
procesu nauczania 
i wychowania” w Szkole 
Podstawowej im. Bohaterów
Bitwy nad Bzurą w Imielnie

Jak pracuje Samorząd
Uczniowski?
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Obecny rok szkolny to pasmo
sukcesów sportowych uczniów SP
w Ostrowach. We wszystkich za-
wodach w których uczestniczyli
zajmowali czołowe miejsca. W grud-
niu nasi sportowcy wzięli udział w
dwóch halowych imprezach spor-
towych. 5 grudnia reprezentowaliśmy
szkołę w Halowych Otwartych Mist-
rzostwach w Nietypowych Konku-
rencjach Lekkoatletycznych, które
odbyły się w hali sportowej w Kroś-
niewicach. Nasi uczniowie 11 razy
stawali na podium. Czołowe miejsca
zajęli:

W biegu na 30 m: I m-ce Hubert
Król, II m-ce Maciej Pierzgalski;

W rzucie piłką lekarską: I m-ce
Maciej Pierzgalski, II m-ce Hubert
Król;

W biegu na 300 m dziewcząt: I
m-ce Zuzanna Pokorska;

W biegu na 300 m chłopców: I
m-ce Dominik Kowalewski, II m-ce
Kacper Szymański;

W biegu na 600 m dziewcząt:  I
m-ce Maja Kaczmarek, II m-ce
Klaudia Michalak.

W biegu na 1000 m chłopców na
najwyższym podium stanął Szymon
Szałamacha, a jego młodszy brat-
Mateusz Szałamacha zajął III miejs-
ce. 

Dobra passa nie opuściła naszych
sportowców również następnego
dnia. Dwudziestoosobowa grupa
dziewcząt i chłopców wraz z grupą

kibiców wzięła udział w Indywi-
dualnych Halowych Zawodach LZS
woj. Łódzkiego w Lekkiej Atletyce
dla Młodzieży Szkół Podstawowych,
które odbyły się w Centralnym
Ośrodku Przygotowań Olimpijskich
w Spale. Tutaj poziom zawodów
był zdecydowanie wyższy. W Spale
spotkali się sportowcy z ponad
dwudziestu szkół podstawowych
województwa łódzkiego. Najlepsze
wyniki osiągnęli:

Hubert Król- brązowy medal w
biegu na 60 m;

Szymon Szałamacha- srebrny
medal w biegu na 1000 m.

Sztafeta w składzie: Maciej Pierz-
galski, Szymon Szałamacha i Hubert
Król i Dominik Kowalewski- srebrny
medal w biegu sztafetowym chłop-
ców 4x200 m. To ogromne sukcesy
naszych sportowców do których
niewątpliwie przyczynił się Witold
Wojtczak- nauczyciel wychowania
fizycznego.Podczas zawodów ucznio-
wie mogli zdobyć doświadczenie
oraz przeżyć sportowe, pełne emocji
chwile w bardzo atrakcyjnym miej-
scu, na hali Centralnego Ośrodka
Sportu, gdzie trenują i przygotowują
się najlepsi polscy lekkoatleci. To
był dzień pełen wrażeń, który an
pewno wyzwolił jeszcze większą
motywację do pracy nad rozwijaniem
swoich zdolności i umiejętności
sportowych.

Elżbieta Wielgos

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Mieczysławy Butler odwiedzili Spałę…

Po zwycięstwie z ze-
społem LKS Skromnica
10-2 Ostrovia Ostrowy

zakończyła rozgrywki w
rundzie jesiennej Łódz-

kiej B klasy na pierw-
szym miejscu. 

Ostrovia osiągneła to   w
bardzo efektownym stylu
zdobywając komplet punktów.
Ostrowski zespół pewnie
zmierza do wygrania w swojej
B klasowej grupie i awanso-
wania do A klasy. W rundzie
jesiennej zespół prowadzony
przez Wojciecha Iwińskiego
był bezkonkurencyjny dla
przeciwników: wygrał wszyst-
kie swoje mecze osiągając
przy tym imponujący bilans
bramkowy – 65 strzelonych
i tylko 6 straconych.

Podajmy wszystkie wyni-
ków meczów LKS Ostrovi:

LKS Ostrovia Ostrowy  -
LKS Kanarki Małachowice
6:0

LKS Kobra Leźnica - LKS
Ostrovia Ostrowy 1:4

LKS Ostrovia Ostrowy  -
LKS Zryw Śliwniki 9:0

LKS Orzeł Wróblew - LKS
Ostrovia Ostrowy 2:5

LKS Ostrovia Ostrowy  -
LUKS Olimpia Oporów 16:0

Kotan Ozorków -  LKS
Ostrovia Ostrowy 0:8

LKS Ostrovia Ostrowy  -
Santos Czerchów 6:1

LKS Skromnica -  LKS
Ostrovia Ostrowy 2:10

KS Iskra 2012 Góra Św.
Małgorzaty -  LKS Ostrovia
Ostrowy 0:2

Swoje rozgrywki zakoń-
czyła także drużyna juniorów
LKS Ostrovi. Młodzi chłopcy
z Ostrów mecze rozgrywają
w rozgrywkach klasa Górski
Grupa C. Obecny zespół ju-
niorów zawiązał się w lipcu
tego roku. Stanowią go chłop-
cy z rocznika 2000 i młodsi
w swoim debiutanckim se-
zonie zajmują bardzo dobre
drugie miejsce

Wyniki meczów juniorów
Ostrovi: 

GKS Bedlno – LKS Ostrovia
Ostrowy 1-3

LKS Ostrovia Ostrowy  –
Górnik Łęczyca 2-1

LKS Witonianka Witonia
– LKS Ostrovia Ostrovia 0-4

LKS Ostrovia Ostrowy  –
Ner Poddębice:0-1

UKS Bzura Ozorków – LKS
Ostrovia Ostrowy: 1-0

LKS Ostrovia Ostrowy  –
GKS Bedlno: 4-0

Górnik Łęczyca –  LKS
Ostrovia Ostrowy : 1-1

LKS Ostrovia Ostrowy  –
Witoniaka Witonia: 7-0

Ner Poddębice –  LKS
Ostrovia Ostrowy: 0-2

LKS Ostrovia Ostrowy  –
Bzura Ozorków: 1-2

Zarząd klubu LKS Ostrovia
Ostrowy zwraca się z prośbą
do członków klubu o kontakt
w celu uregulowania składek
członkowskich za rok 2012.

Podsumowanie sezonu piłkarskiego

Ostrovia 
liderem klasy B
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STRAŻ GMINNA NOWE OSTROWY przypomina 
o obowiązkach właścicieli nieruchomości wynikających z Uchwały 

Nr VIII/42/2007 z 27 czerwca 2007r., określających szczegółowe zasady
utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Nowe Ostrowy.

W okresie zimy Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do:
uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, i innych zanieczyszczeń z chodników 
położonych wzdłuż nieruchomości, jak również zlikwidowania skutków 

gołoledzi np. piaskiem ale bez użycia środków szkodliwych dla środowiska.
zapobiegawczych gołoledzi / piasek/,

usuwanie nawisów /sopli/ lodowych z okapów, rynien i innych części 
elewacji.
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W dniu
26.10.2012r. o go-

dzinie 10:00, na te-
renie gminy Nowe

Ostrowy odbyło się
uroczyste otwarcie
kompleksu sporto-

wego w ramach pro-
gramu „Moje Boisko-

Orlik 2012”. 
Uroczystość rozpoczęła

się na sali gimnastycznej w
Szkole Podstawowej w Ostro-
wach. Wójt Gminy Nowe
Ostrowy Zdzisław Kostrze-
wa powitał wszystkich zgro-
madzonych gości, którym
podziękował za tak liczne
przybycie, a także dokonał
podsumowania inwestycji w
naszej gminie.

Podczas uroczystości głos
zabrali:  Wójt Gminy Nowe
Ostrowy- Zdzisław Kostrzewa,
Poseł na sejm RP- Pan Ta-
deusz Woźniak, Zastępca
Dyrektora Departamentu Kul-
tury Fizycznej, Sportu i Tu-
rystyki Urzędu
Marszałkowskiego- Pan Hie-
ronim Hubar, Zastępca Pre-
zesa Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi- Pan Cezary Dzie-
rżek, Vice Starosta Powiatu
Kutnowskiego- Pan Konrad
Kłopotowski, Przewodniczący
Zarządu Związku Gmin Re-

gionu Kutnowskiego- Pan
Jakub Świtkiewicz, a także
Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno- Epidemiologicznej
w Kutnie- Pani Celina Mar-
ciszewska i Pan Jerzy Bryła
– Wójt Gminy Kutno.

Całemu wydarzeniu towa-
rzyszyły ciekawe występy
uczniów z Ostrowskiego Gim-
nazjum. Przedstawienie ode-
grane przez uczniów
nawiązywało do tematyki
mitologicznej Grecji. Dzieci
przebrały się za bogów z
góry Olimp, na głowach
miały wieńce z liści lauro-
wych, a ubrane były w grec-
kie, białe togi.Wójt Gminy
Nowe Ostrowy dokonał sym-
bolicznego zapalenia „znicza
olimpijskiego”, który od wie-
ków obrazuje szlachetną ry-
walizację wszystkich
sportowców, przyjaźń mło-
dzieży, a także łączność z
ideałami sportu starożytne-
go.Celem powstania tak is-
totnego obiektu w naszej
gminie, zlokalizowanego przy
szkołach w Ostrowach- jest
propagowanie aktywnego
uprawiania sportu przez
dzieci i młodzież na nowo-
czesnych obiektach sporto-
wych pod okiem animatora,
jak również organizacja róż-
nego rodzaju zawodów i tur-
niejów sportowych.Tuż
po  przecięciu wstęgi  przez
Wójta Gminy wraz z Panem
Tadeuszem Woźniakiem, Pa-
nem Hieronimem Hubarem,
Panem Mirosławem Dębic-
kim, Panem Maciejem Bud-

nym a także z Panią Elżbietą
Marczak, odbyło się uroczyste
przejście na nowo otwarte
boisko. Zostało ono poświę-
cone przez proboszcza parafii
Ostrowy- ks. Mieczysława
Podsędka.Około godziny
12:30, przedstawiciele sa-
morządu gminy oraz Ko-
menda Powiatowa Policji
rozegrali mecz otwarcia, który
wzbudził spore zaintereso-

wanie obecnych tam osób.
W przerwach meczu każdy
widz mógł podziwiać rzuty
karne wykonywane przez
chętne osoby na bramkę.
Mecz był bardzo zacięty i
wyrównany i zakończył się

wynikiem 1:0 dla policji.

Całkowity koszt budo-
wy obiektu wyniósł 

1 032 000 złote;
Dofinansowanie z Mi-

nisterstwa Sportu i Tury-

styki wyniosło 485 000
złotych;Dofinansowanie

z Samorządu Wojewódz-
twa Łódzkiego wyniosło

333 334 złote;Wkład
Gminy Nowe Ostrowy

wyniósł 213 666 złotych.

Ostrowski Orlik już otwarty!


