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I się mury pną do góry...

B udo wa b udyn ku ur zę du
gm i n y rusz ył a na dob re i
wi dać j uż pi er wsz e e fek t y.
P o wyi z ol o wa ni u i oc i e pl eni u fu ndam e nt ó w, c zę śc i owym wy ko n a ni u i ns ta l ac j i

ka na l i zacy j ne j , a t ak że wyla ni u podkł adowej war stwy
posadzki, trwa budowa m uró w. P rac e roz pocz ę t o od
odk opa n i a fun dam e nt u do
ławy, a następnie rozebrania

zewnętrznej warstwy bloczków, po t o ab y j e odpowi edn i o za b ez pi e c zy ć. P o
ty m z ab i e g u zai zo l owa n o
obydwie strony fundamentu
warstwą b itum iczną, a jako

i z o l acj ę t e r m i c zn ą z a st os owa n o dwi e pł y ty ( 5 i 3
c m) z pi a ny pol iure ta no we j
o ł ąc zne j grub o śc i 8 c m .

wi ę ce j st ro na 2

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi
Od 1 lipca 2013 roku zgodnie
z zapisami znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Gminie
Nowe Ostrowy , podobnie jak w
całym kraju, zaczną obowiązywać
nowe zasady gospodarowania
odpadami komunalnymi. Nowy
system nakłada wiele obowiązków zarówno na mieszkańców
jak i na gminę, z których należy
się wywiązać. Wspomniana ustawa zobowiązuje mieszkańców
do selektywnego zbierania odpadów, natomiast gminy do
uzyskania odpowiednich poziomów recyklingu określonych rodzajów odpadów. Na terenie
Gminy Nowe Ostrowy odbiorem
odpadów zostaną objęte nieruchomości zamieszkałe, na których wytwarzane są odpady

komunalne. Gmina nie przejmuje
obowiązku zagospodarowania
odpadów powstałych na nieruchomościach niezamieszkałych,
tj. szkoły, urzędy, punkty handlowe, gastronomiczne i inne, na
których prowadzona jest działalność gospodarcza.
Odpady te będą odbierane na
starych zasadach – umowa z
firmą odbierającą odpady. Gmina
będzie sprawdzać, czy jest zawarta taka umowa i czy są dowody uiszczania opłat za wywóz
śmieci.

więcej na stronie 5,
gdzie również
zamieściliśmy
harmonogram
odbioru odpadów
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I się mury pną do góry...
Budowa budynku urzędu
gminy ruszyła na dobre i
widać już pierwsze efekty.
Po wyizolowaniu i ociepleniu
fundamentów, częściowym
wykonaniu instalacji kanalizacyjnej, a także wylaniu
podkładowej warstwy posadzki, trwa budowa murów.
Prace rozpoczęto od odkopania fundamentu do ławy,
a następnie rozebrania zewnętrznej warstwy bloczków,
po to aby je odpowiednio zabezpieczyć. Po tym zabiegu
zaizolowano obydwie strony
fundamentu warstwą bitumiczną, a jako izolację termiczną zastosowano dwie
płyty (5 i 3 cm) z piany poliuretanowej o łącznej grubości
8 cm. Następnym krokiem
było wymurowanie rozebranej
wcześniej warstwy fundamentu, która obecnie zabezpiecza płyty poliuretanowe
oraz wykonanie wylewki na

powierzchni fundamentu. Na
koniec na fundamencie wykonano tzw. podwójną izolację
poziomą z papy termozgrzewalnej.
Tak wykonana izolacja fundamentów jest wymagana
zaktualizowaną dokumentacją
architektoniczną budynku, co
gwarantuje, że do budynku
nie dostanie się wilgoć. Podkładowa warstwa posadzki
została wykonana w dwóch
etapach. Najpierw teren został
wyrównany, a następnie przywieziono suchy beton (tzw.
chudziak), który został zagęszczony. Drugim etapem
było zalanie tak przygotowanej
powierzchni betonem B-10.
W fazie wykończenia budynku
posadzka będzie ocieplona i
na ocieplenie będzie wylana
warstwa pod podłogę.
Mury stawiane są z gazobetonu o symbolu 350 PP o
grubości 42 cm., a warstwą

wiążącą jest klej o grubości
do 3 mm. Wzmocnienia nad
drzwiami bądź oknami wykonywane są z gotowych
elementów, a następnie izolowane od strony zewnętrznej
płytą z poliuretanu i jednolitym
elementem z gazobetonu.
Podobnie izolowany będzie
wieniec stropowy.
Użyty materiał ma właściwości o niskiej przenikalności,
a przyjęta technologia budowy
jest nastawiona na pozbycie
się wszelkich możliwych mostków termicznych w budynku.
Skutki takiej technologii będą
zauważalne w późniejszym
użytkowaniu budynku, w którym podczas zimy niewielkim
kosztem będzie można załatwić sprawę ogrzewania, a
latem podczas upałów będzie panował przyjemny
chłód, o czym przekonamy
się jesienią przyszłego roku.

STRAŻ GMINNA NOWE OSTROWY APELUJE!
WAKACJ E

Zatrudnienie w gminie
Pisaliśmy w poprzednim
wydaniu gazety o planach
na rok 2013 związanych z
aktywizacją osób bezrobotnych z terenu naszej gminy
poprzez tworzenie przez
nasz urząd miejsc pracy
Pomimo że Powiatowy
Urząd Pracy w Kutnie nie
dysponuje wystarczającymi
środkami finansowymi, które
w dużym stopniu wpłynęły
na poprawę rynku pracy, to
jednak nasz urząd stara się
jak najefektywniej prowadzić
politykę współpracy z kutnowskim urzędem, stwarzać
dużo miejsc pracy i w porównaniu do innych wiejskich
gmin Powiatu Kutnowskiego
radzi sobie bardzo dobrze.
Zgodnie z planami rozpoczęły się prace społecznie
użyteczne. Pracę w ramach
tego programu podjęło 40
osób bezrobotnych. Program
ten podzielony jest na dwie
tury i w ramach każdej z
nich 20 bezrobotnych podjęło
pracę na okres 6 miesięcy.
Pierwsza tura rozpoczęła na
początku kwietnia i potrwa
do końca września, natomiast
druga realizowana jest w
okresie czerwiec – listopad.
Urząd Gminy na obecną

chwilę utworzył 20 miejsc
pracy pełnowymiarowych w
ramach staży. Staże, w których podczas odbywania
bezrobotny otrzymuje stypendium z Powiatowego
Urzędu Pracy w Kutnie realizowane były w różnych
programach i co za tym idzie
różne były kryteria były wymagane do skierowania przez
Powiatowy Urząd Pracy.
W ramach robót publicznych Gmina Nowe Ostrowy
podpisała dwie umowy z
Powiatowym Urzędem Pracy
w Kutnie na podstawie których zatrudnienie znalazło
19 osób bezrobotnych ( roboty publiczne organizowane
są w pełnym wymiarze czasu
pracy na okres trzech miesięcy). Umowy te już dobiegły
końca, a w ramach tzn. „efektywności” czyli dalszego zatrudnienia przez urząd 3
osoby znalazły zatrudnienie
na kolejne 3 miesiące.
W lipcu nasza gmina złożyła kolejne "wnioski o organizację robót publicznych.
Pierwszy przewiduje zatrudnienie dla 5 osób na okres
od 15 lipca do 14 października 2013 r. Natomiast drugi
wniosek zakłada pracę dla

15 osób bezrobotnych w ramach programu 50 plus (
kryteria jakie są wymagane
do utrzymania skierowania
na te prace to ukończony
50 rok życia oraz 6 miesięczny okres przebywania
w ewidencji bezrobotnych).
Na początku września gmina zorganizuje jeszcze miejsca pracy w ramach robót
publicznych. Zatrudnienie
znajdzie wtedy 6 osób bezrobotnych. O tym czy będą
organizowane kolejne miejsca
pracy w ramach robót publicznych lub staży na chwilę
obecną nie posiadamy informacji, dlatego, że jest to
uzależnione od środków ,
którymi będzie dysponował
Powiatowy Urząd Pracy w
Kutnie.
Ankiety/CV dla osób ubiegających się o zatrudnienie
znajdą Państwo w Urzędzie
Gminy (sekretariat lub pokój
nr 7) oraz na stronie internetowej Gminy Nowe Ostrowy
pod
adresem
www.noweostrowy.pl w zakładce strona interesanta.
Dodatkowe informacje udzielane są także pod numerem
telefonu (24) 356-14-09.
Damian Cichacz
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DRODZY RODZICE

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym Funkcjonariusze Straży Gminnej
Nowe Ostrowy apelują o zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym pozostającym
pod Państwa opieką.
Dzieci, które nie wyjeżdżają na letni odpoczynek mogą być szczególnie narażone na
różnego rodzaju wypadki komunikacyjne, dlatego zwracajmy uwagę na przypominaniu
najmłodszym o stosowaniu się do zasady ograniczonego zaufania wobec innych
uczestników ruchu drogowego oraz o zasadach prawidłowego poruszania się po
drodze. Równie istotnym jest zapewnienie opieki dorosłego opiekuna w każdym
przypadku, gdy dzieci będą korzystały z kąpielisk wodnych. Przypominamy, iż na
terenie Gminy Nowe Ostrowy nie ewidencjonowane są kąpieliska wodne, co oznacza, iż
akweny wodne występujące na naszym terenie są to tzw. " dzikie kąpieliska"
szczególnie niebezpieczne, na których istnieje bezwzględny zakaz kąpieli.
Okres wakacji to także sezon prac polowych, w których najczęściej dochodzi do
wypadków z udziałem dzieci. Prosimy zatem o zachowanie szczególnej ostrożności.
DRODZY UCZNIOWIE
Nadszedł czas Wakacji tak bardzo przez was wyczekiwany. Gratulujemy wszystkim,
którzy całoroczny trud uwieńczyli promocją do następnej klasy. Życzymy Wam abyście
czas odpoczynku wykorzystali w pełni i zebrali siły do zdobywania jeszcze większej
wiedzy w przyszłym roku szkolnym.
Pamiętajcie, iż czas wakacji to także czas w którym jesteście narażeni na różne niebezpieczeństwa. Zachowajcie więc szczególną uwagę jeżeli poruszacie się po drogach
a także w przypadkach kiedy pozostajecie sami w domach. PAMIĘTAJCIE aby nie
wpuszczać do mieszkań osób wam nieznanych. Jeżeli będziecie w poczuciu zagrożenia
waszego bezpieczeństwa a nie posiadacie możliwości poproszenia o pomoc zaufanej
pełnoletniej osoby, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 24 356 14 -16.
Funkcjonariusze Straży Gminnej Nowe Ostrowy

Kurier Nowoostrowski
Zwrot podatku akcyzowego 2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:
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 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.
Na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2012 roku Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określiła stawkę zwrotu
podatku akcyzowego na 2013 rok od oleju napędowego
zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1
litra oleju.

Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki
zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz
powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub
współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji
gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego
danego roku.
Pieniądze wypłacane będą w terminie:
1 - 31 października 2013 r. w przypadku złożenia
wniosku w drugim terminie - przelewem na rachunek
bankowy podany we wniosku.
WNIOSKI SĄ DOSTĘPNE W WYDZIALE PODATKOWYM
URZĘDU GMINY NOWE OSTROWY. WIĘCEJ INFORMACJI
POD NR TEL. 24 356 14 04.
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Absolutorium dla
wójta Zdzisława Kostrzewy
Podczas obrad przeprowadzonych
w dniu 27 czerwca 2013 roku Rada
Gminy dokonała rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowe
Ostrowy, sprawozdania z wykonania
budżetu za 2012 rok, przeanalizowała
informację o stanie mienia komunalnego
jednostki samorządu terytorialnego,
zapoznała się z wnioskiem Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy za 2012 r. oraz uchwałami Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Informacje ujęte w sprawozdaniach
przedstawiały się w następujący sposób:
- dochody zostały wykonane w 98%
w kwocie 18 140 370,66 zł
- wydatki zostały wykonane w 95 %
w wysokości 17 704 922,25 zł
- Gmina Nowe Ostrowy w 2012 roku
realizowała 4 projekty miękkie na które

Różnica miedzy dochodami a wydatkami spowodowała wygenerowanie
nadwyżki budżetowej w kwocie 435
448,41 zł. Za rok 2012 wolne środki
wynosiły 347 518,17 zł Po szczegółowym zapoznaniu się z przedmiotowymi
danymi radni Rady Gminy Nowe Ostrowy
pozytywnie ocenili wykonanie budżetu.
Następnie jednogłośnie udzielili Wójtowi
Gminy Nowe Ostrowy - Zdzisławowi
Kostrzewie absolutorium za 2012 rok.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady Gminy Nowe Ostrowy
- Mirosław Dębicki w imieniu własnym
i radnych złożył gratulację na ręce
Wójta Gminy - Zdzisława Kostrzewy
za zrealizowanie budżetu
za
2012 rok. Wójt Gminy podziękował
radnym Rady Gminy, sołtysom a także
pracownikom Urzędu Gminy Nowe
Ostrowy za wspólną pracę przy realizacja
zadań ujętych w budżecie i udzielone
absolutorium. Justyna Sapińska

pozyskała środku z UE:
1) „Małe dzieci - wielkie nadzieje”,
2) „Nowa szansa”
3) „Zapewnienie dostępu do Internetu
osobom zagrożonym wykluczeniem
cyfrowym z terenu Gminy Nowe Ostrowy”
4) „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie
Nowe Ostrowy”
Realizowane zadania majątkowe z
dofinansowaniem unijnym dotyczyły
inwestycji takich jak:
1) „Remont i wyposażenie budynku
Strażnicy OSP oraz budowa boiska
wielofunkcyjnego w miejscowości Imielno”
2) „Przebudowa Stacji Uzdatniania
Wody oraz budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków”.
Na plan inwestycji w wysokości 5
198 137,75 zł, wydatkowano fundusze
w wysokości 5 037 219,02 zł.

źródło: www.minrol.gov.pl
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u s t aw (D z. U . z 2 012r. po z . 1407).
$
*
Wprowadza ona szereg ułatwień w realizacji obowiązku
meldunkowego tj.:
•
wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego
lub czasowego ponad 3 miesiące przy zameldowania w
nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie
(wszystkie te czynności wykonujemy w jednym urzędzie,
w którym dokonujemy zameldowania),

)

1

)

1

)

1

•
wydłużenie termin na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych
za niedopełnienie obowiązku meldunkowego,

1

•
zniesienie obowiązku właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania obowiązku meldunkowego przez
mieszkańców i pracowników,
•
wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych
podlegających zgłoszeniu w ewidencji z 3 do 6 miesięcy,
•
zniesienie obowiązku zameldowania obywateli
polskich, obywateli Unii Europejskiej, obywateli państw
EFTA- stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający 3 miesięcy.
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•
likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów,

!

!

•
odstąpienie od konieczności zgłoszenia informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym i przedkładania książeczki wojskowej,

•
wprowadzenie możliwość dopełnienia obowiązku
meldunkowego przez pełnomocnika legitymującego się
pełnomocnictwem w formie, o której mowa w art. 33 § 2
kodeksu postępowania administracyjnego,
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Na turystycznym szlaku
Rok szkolny to dla wielu
uczniów nie tylko obowiązki,
nauka,
sprawdziany
i odrabianie lekcji. Każdy
uczeń wie, że w trakcie 10
miesięcy przychodzi też czas
na szkolne wycieczki. Jest
to okazja do odpoczynku,
nawiązania bliższych relacji
z rówieśnikami oraz innego
sposobu zdobywania wiedzy.
W dniach 11-14 czerwca
odbyła się wycieczka do Zakopanego. Dwudziestu dziewięciu uczniów Szkoły
Podstawowej im Bohaterów
Bitwy nad Bzurą w Imielnie
wraz z czwórką nauczycieli
pojechało na wycieczkę do

Zakopanego. W trakcie podróży uczniowie zwiedzili
miejsca związane z papieżem
Janem Pawłem II, m.in.
Jasną Górę w Częstochowie,
Wadowice (dom rodzinny,
Bazylika, Sanktuarium św
Józefa).
Będąc w Tatrach uczniowie
odbyli pieszą wycieczkę z
przewodnikiem tatrzańskim
szlakiem Morskiego Oka,
spacer po Krupówkach, wjazd
na Gubałówkę kolejka linową
oraz przejście na Butorowy
Wierch, zwiedzili ponadto
kapliczkę w Jaszczurówce,
Muzeum Tatrzańskie, Kościół
na Pęksowym Brzysku, poprzez co poznali architekturę

i zwyczaje Podhala.
Wieczorami, uczniowie mieli zapewnione inne atrakcje,
takie jak: góralskie ognisko,
przejażdżka bryczką oraz
gry i zabawy w pensjonacie.W
drodze powrotnej uczniowie
mieli okazję zobaczyć ruiny
zamku w Olsztynie k. Częstochowy na Szlaku Orlich
Gniazd Jury Krakowsko Częstochowskiej.
Wycieczka to dla wielu
coś więcej niż tylko szansa
na kilka dni wolnego od
szkoły. To świetna okazja,
aby pobudzić wyobraźnię,
a być może odkryć nową
pasję.
Anna Andrych

Z życia naszego
przedszkola
W przedszkolu zakończył się rok
szkolny 2012/2013, który był bogaty w
różnorodne wydarzenia. Ostatnie miesiące
minęły przedszkolakom bardzo intensywnie i dostarczyły wielu miłych
wrażeń, które na długo pozostaną w
pamięci. Niezapomniane emocje wywołała uroczystość ,,Dzień Mamy”, podczas której dzieci zaprezentowały dla
swoich Mam wiersze, inscenizacje i
piosenki. Kolejną okazją do spędzenia
czasu z rodzicami była XVIII Olimpiada
Przedszkolaka przygotowana przez
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rek-

reacji w Krośniewicach oraz wycieczka
do Łodzi, gdzie najpierw zwiedziły zoo,
a później wesoło bawiły się w sali
zabaw ,,Agatka”.
Przedszkolaki biorąc udział w Festynie
Rodzinnym zorganizowanym w Ostrowach Cukrowni miały możliwość zaprezentowania swoich umiejętności
tanecznych i wokalnych przed lokalną
społecznością. Tego dnia dzieci odniosły
sukces w konkursie plastycznym ,,Moje
wymarzone wakacje” zajmując I i II
miejsce.

Lokomotywa z wierszami Tuwima
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mieczysławy Butler w
Ostrowach wzięli udział w konkursie recytatorskim pt. „Lokomotywa z wierszami Tuwima” ,
który odbył się 17 maja w
Gminnym Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji w Krośniewicach.

W zmaganiach wzięło udział
32 uczniów z gmin Krośniewice,
Nowe Ostrowy, Dąbrowice. Reprezentacja składająca się z 3
uczniów spisała się znakomicie.
Nasi recytatorzy świetnie poradzili sobie z tremą i środkami
dźwiękonaśladowczymi, charakterystycznymi dla wierszy

Tuwima. Ze swoistym dla siebie
wdziękiem i lekkością interpretowali wiersze poety, wzbudzając
zachwyt
jury
i
zgromadzonej publiczności. W
kategorii klas I-III laureatem
konkursu został Kamil Kosmalski
uczeń klasy I. Kamil recytował
wiersz „O Grzesiu kłamczuchu

i jego cioci”. W tej samej
kategorii za recytację wiersza
„Zosia Samosia” Justyna Jabłonkowska z klasy III b otrzymała
wyróżnienie.
W kategorii klas IV-VI – I
miejsce zajęła Julia Szałwińska
za wspaniałą recytację wiersza
„Ptasie radio”.

Do konkursu uczniów przygotowała nasza logopedka Emilia Marciniak .
Konkurs był okazją do popularyzowania twórczości Juliana
Tuwima, rozwijania umiejętności
recytatorskich oraz rozbudzania
wśród dzieci zainteresowania
poezją.

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi
Od 1 lipca 2013 roku zgodnie z
zapisami znowelizowanej Ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach w Gminie Nowe Ostrowy,
podobnie jak w całym kraju, zaczną
obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system nakłada wiele
obowiązków zarówno na mieszkańców jak i na gminę, z których
należy się wywiązać. Wspomniana
ustawa zobowiązuje mieszkańców
do selektywnego zbierania odpadów,
natomiast gminy do uzyskania odpowiednich poziomów recyklingu
określonych rodzajów odpadów.
Na terenie Gminy Nowe Ostrowy
odbiorem odpadów zostaną objęte
nieruchomości zamieszkałe, na
których wytwarzane są odpady
komunalne. Gmina nie przejmuje
obowiązku zagospodarowania odpadów powstałych na nieruchomościach niezamieszkałych, tj.
szkoły, urzędy, punkty handlowe,
gastronomiczne i inne, na których
prowadzona jest działalność gospodarcza. Odpady te będą odbierane
na starych zasadach – umowa z
firmą odbierającą odpady. Gmina

będzie sprawdzać, czy jest zawarta
taka umowa i czy są dowody uiszczania opłat za wywóz śmieci.
Obowiązkiem właścicieli
nieruchomości zamieszkałych było
złożenie do 30 kwietnia 2013 r.
deklaracji określającej wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Niedopełnienie tego
obowiązku będzie skutkować wydaniem przez urząd decyzji. Dotychczas do Urzędu Gminy złożono
861 deklaracji, czyli 96,31%. Deklaracje te opiewają na 3207 osób,
z których 95,73% zadeklarowało,
że będzie segregować odpady.
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe
Ostrowy wynosi 5,00 zł miesięcznie
od mieszkańca w przypadku odpadów segregowanych, natomiast
przy odpadach niesegregowanych
opłata wynosi 10,00 zł miesięcznie
od mieszkańca. W ramach tej
stawki zostaną odebrane odpady
komunalne w każdej ilości w pojemnikach do tego przeznaczonych.
Opłaty dokonuje się kwartalnie
bez wezwania w kasie Urzędu

Gminy Nowe Ostrowy lub przelewem na rachunek bankowy urzędu.
Pierwsza płatność upływa 10 października i obejmuje okres od 1
lipca 2013r. do 30 września 2013r.
W drodze przetargu wyłoniono Zakład Usług Komunalnych
w Krośniewicach, który będzie odbierać odpady na terenie Gminy
Nowe Ostrowy. Firma ta ma obowiązek odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych. Regionalna
Instalacja Przetwarzania Odpadów
Komunalnych (RIPOK), do której
będą przekazywane odebrane odpady znajduje się w miejscowości
Krzyżanówek, gm. Krzyżanów. Dodatkowo przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć mieszkańcom
gminy dokładny harmonogram odbioru odpadów oraz bezpłatnie
wyposażyć nieruchomości w worki
lub pojemniki przeznaczone do
selektywnej zbiórki odpadów. Natomiast w pojemniki na odpady
zmieszane i pozostałości z segregowania właściciel nieruchomości
zaopatruje się na własny koszt.
Istnieje możliwość ich zakupienia
lub wydzierżawienia od firmy ZUK

Krośniewice.
Segregacja odpadów komunalnych na terenie Gminy Nowe
Ostrowy będzie odbywać się z podziałem na następujące frakcje:
szkło (w tym szkło bezbarwne i
kolorowe), tworzywa sztuczne i
opakowania wielomateriałowe (w
tym puszki po napojach, opakowania
kartonowe, kartonowo-foliowe i z
tworzyw sztucznych), zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, zużyte
baterie i akumulatory, opony, papier
i tektura, metale, chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych
oprócz niebezpiecznych, opakowania wielomateriałowe niekwalifikujące się do selektywnej zbiórki,
przeterminowane leki, odpady komunalne ulegające biodegradacji,
odpady zielone. Bezpośrednio na
nieruchomości należy składować
w worku/pojemniku zielonym szkło
oraz w worku/pojemniku żółtym
tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe w tym puszki
po napojach, opakowania kartonowe, kartonowo-foliowe i z tworzyw
sztucznych, a także w przydomowych kompostowniach odpady ule-

H ar m on o gr am o dbi or u o dp a dó w

gające biodegradacji i odpady zielone. Przeterminowane leki należy
dostarczyć do Punktu Aptecznego
Medest w Wołodrzy. Pozostałe odpady będą gromadzone w odpowiednie pojemniki w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje
się w miejscowości Ostrowy na
terenie przyległym do oczyszczalni
ścieków. W przypadku mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych odbiór odbędzie się
na indywidualne zgłoszenie do
Urzędu Gminy.
Szczegółowe zasady segregacji, częstotliwość odbioru odpadów oraz inne informacje
dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe
Ostrowy zostały przedstawione w
ulotce informacyjnej, którą otrzymali
mieszkańcy gminy, a także na
stronie internetowej gminy: www.noweostrowy.pl w zakładce „gospodarka odpadami” oraz pod nr tel.
(24) 356 14 02, (24) 356 14 06.
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Gimnazjaliści w piłkarskiej kadrze...
D ru żyn a c h ło pc ów z
Gimnazjum w Ostrowach
rocznik 1998 i młodsi Piłkarska Kadra Czeka” w
piłce nożnej. Rozgrywki
organizowane były przez
Zarząd Główny LZS w
Warszawie oraz Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe
Zespoły Sportowe w Łodzi.
W drodze do finału w
Kl es zcz ow i e
dru żyn a
chłopców zdobyła kolej-

no:
I miejsce w turnieju powiatowym „Piłkarska Kadra
Czeka”,
I miejsce w turnieju międzypowiatowym „Piłkarska
Kadra Czeka” w Ostrowach
(wystąpili mistrzowie powiatów - kutnowskiego,
łęczyckiego oraz skierniewickiego).
Finał Wojewódzkiego
Turnieju „Piłkarska Kadra
Czeka” w piłce nożnej

chłopców odbył się w
Kleszczowie.
Drużyna Gimnazjum w
Ostrowach wystąpiła w
składzie: Sobczyk Mateusz, Szałajski Sebastian,
Burdyka Dominik, Lewandowski Damian, Rowiński
Marcin, Wiśniewski Michał,
Kostrzewski Tomasz, Lubasiński Szymon, Jędrzejczak Patryk, Łochyński
Mateusz, Adamczyk Radosław, Pokorski Krzysz-

tof, Kawczyński Radosław,
Waliszewski Jakub, Bogdański Jarosław, Najman
Sebastian, Kępiński Michał.
Drużynę prowadził Paweł
Żebrowski nauczyciel wychowania fizycznego.
Drużyna z Ostrów mimo,
iż nie była zaliczana do
faworytów zajełą pierwsze
miejsce w swojej grupie
gdzie pokonała 1:0 MULKS
Łask oraz bezbramkowo

zremisowała z zespołem
GLKS Włókniarz Moszczenica. Dopiero w finanale
turnieju chłopcy z naszego
gimnazjum ulegli LKS Ceramice Opoczno 0:4.
Tabela końcowa Finału:
LKS Ceramika Opoczno
Gm. Opoczno (Pow.Opoczyńsk)
Gimnazjum Ostrowy Gm.
Nowe Ostrowy (Pow. Kutnowski).
GLKS Włókniarz Mosz-

Majówka w Gminie Nowe Ostrowy
W dniu 1.05. na zbiorniku
wodnym „Rogal” w Nowych
Ostrowach odbyły się gminne
zawody wędkarskie w kategorii spławikowej o „Puchar
Wójta Gminy Nowe Ostrowy
Zdzisława Kostrzewy”. Wystartowało 23 zawodników
z terenu Gminy Nowe Ostrowy. Zawody trwały 3 godziny,
następnie sędziowie zabrali
się za ważenie złowionych
ryb.
Wyniki indywidualne :
1. Jarosław Koliński –
1,390 pkt .
2. Jacek Matusiak – 1,230
pkt .
3. Stanisław Janakowski
– 940 pkt .
Nagrody wręczali Sekretarz
Gminy – Zbigniew Ujazdowski, radny gminy – Krzysztof

Zdziarski oraz przewodniczący koła „METALURG”
Kutno Zbigniew Gralewski.
Ogółem złowiono 6,30 kg
ryb, które wróciły do wody.
Organizatorami zawodów
byli: Gmina Nowe Ostrowy,
Koło PZW „METALURG” Kutno oraz Pan Krzysztof Zdziarski.
Również na „Rogalu” odbyły się zawody wędkarskie
w dniu 3 maja. Zgłosiło się
11 drużyn. Uczestnikami byli
członkowie kół wędkarskich
oraz stowarzyszeń z terenu
Powiatu Kutnowskiego, reprezentacje gmin: Krośniewice, Kutno oraz drużyna
Gminy Nowe Ostrowy. Rywalizacja trwała 3 godziny,
a wyniki poszczególnych zawodników były bardzo różne.

Cały czas padał deszcz i
wiał zimny wiatr, co spowodowało dość słabe wyniki.
Wyniki:
I miejsce drużyna „METALURG I” w składzie: Marek
Gralewski i Jarosław Koliński
z wynikiem 6 pkt .
II miejsce drużyna ”METALURG MIKST” w składzie:
Elżbieta Grzybowska i Mikołaj
Derej z wynikiem pkt 7 –
małe punkty 1.580.
III miejsce drużyna WKS
Kutno w składzie Jacek
Gruszczyński i Roman Zieliński z wynikiem 7 pkt –
małe punkty 900.
Wszystkie złowione ryby
wróciły do wody.
W majowy weekend turniej
piłkarski zorganizowała także

miejscowa „Ostrovia Ostrowy”. 1 maja odbył się turniej
piłkarski dla dzieci i młodzieży
z terenu Gminy . Tradycyjnym
punktem 1 majowego turnieju
był także mecz kawalerowie-żonaci.
3 maja punktualnie o godzinie 12:00 zawyły syreny
pod pomnikiem w Ostrowach-Cukrowi, gdzie delegacje złożone z placówek
oświatowych z terenu gminy,
Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy, Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Ostrowach, Jednostki OSP
Ostrowy oraz delegacja Urzędu Gminy składali pod pomnikiem
wieńce
upamiętniając 222 rocznicę
uchwalenia konstytucji.

czenica Gm. Moszczenica
Pow. Piotrkowski.
LKS Omega Kleszczów
Gm. Kleszczów (Pow. Bełchatowski).
MULKS Łask Gm. Łask
Pow.(Łaski).
LKS Kietlin Gm. Radomsko Pow. (Radomszczański).
Indywidualne wyróżnienie otrzymał bramkarz nasze j dru ży n y M at e us z
Sobczyk.6
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Na wycieczce w Zakopanem!

W dniach 21-24 maja 2013 roku
odbyła się czterodniowa wycieczka Kraków- Zakopane. Wzięło w
niej udział trzydziestu sześciu
uczniów Szkoły Podstawowej im.

Mieczysławy Butler w Ostrowach
z klas IV-VI wraz z opiekunami.
Było wiele atrakcji – Wawel, Sukiennice, wjazd kolejką na Kasprowy Wierch, wyciągiem na Wiel-

ką Krokiew i kolejką na Gubałówkę.
Uczniowie mogli podziwiać
wspaniałe widoki raźno maszerując Doliną Kościeliską. Zwiedzili

też Jaskinię Mroźną oraz podziwiali uroki wodospadu Siklawica.
Wieczorami, przy ognisku i pieczeniu smacznych kiełbasek opowiadaliśmy sobie o wrażeniach

minionego dnia. Cztery dni minęły
bardzo szybko, żal było nam rozstawać się z górami i za czasem
spędzonym wspólnie.

Sportowe sukcesy
uczniów SP Ostrowy

LKS Ostrovia wywalczyła
awans do klasy A

Dla naszych sportowców wiosenne
miesiące były bardzo
pracowite, ale i owocne w sukcesy. Młodzi
czyli uczniowie klas
I-III zajęli I miejsce w
XV Powiatowej Turniejadzie w Imielnie.

Kolejny sezon piłkarski za
nami. Miejscowa drużyna seniorów LKS Ostrovia w czerwcu
zakończyła rozgrywki sezonu
2012/2013 plasując się na 1.
miejscu w grupie III łódzkiej
klasy B i tym samym wywalczyła
awans do klasy A. Był to bardzo
dobry sezon w wykonaniu podopiecznych trenera Wojciecha
Iwińskiego. Nasza drużyna okazała się bezkonkurencyjna: wygrała, uwaga, komplet swoich
18 spotkań z rywalami i wyprzedziła drugą w tabeli Kobrę
Leźnica Wielka aż o 12 pkt.

Uczniowie klas starszych
wzięli udział w wielu imprezach sportowych na
szczeblu powiatowym i wojewódzkim. W ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 5
kwietnia zajęli IV miejsce w
powiecie w piłce ręcznej
chłopców. 14 maja wywalczyli III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Mini Piłce
Nożnej Szkół Podstawowych. Również III miejsce
zajęli podczas Mistrzostw
Powiatu w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt i
Chłopców Szkół Podstawowych, który odbył się 16
maja w Kutnie.

Największy sukces odnieśliśmy podczas Wojewódzkich
Zawodów
Lekkoatletycznych Zrzeszenia LZS, które odbyły się
14 czerwca na stadionie
miejskim w Kutnie. Nasz
młody sprinter Hubert Król
wywalczył złoty medal w
biegu na 60 m. – jego czas
8,1 s. to najlepszy wynik w
województwie.
Piłkarska Drużyna chłopców jako jedyna ze 123
drużyn wzięła udział w turnieju Skrzydlewska Cup.
Nasi piłkarze dotarli do
finału turnieju w kategorii
klas IV-VI 21 czerwca w
Łodzi Szkoła Podstawowa
zmierzyła się ze Szkołą
Podstawową Nr 1 w Bełchatowie. Ostatecznie nasi
chłopcy zajęli w turnieju III
miejsce.
W ramach rozgrywek „Mała piłkarska kadra czeka”
drużyny dziewcząt i chłopców w piłkę nożną zakwali-

fikowali się do finałów wojewódzkich. Drużyna dziewcząt 19 czerwca w Białej
Rawskiej zajęła IV miejsce,
a drużyna chłopców 20
czerwca miejsce II.
Wszystkim sportowcom
oraz nauczycielowi wychowania fizycznego Panu Witoldowi
Wojtczakowi
gratulujemy wspaniałych
osiągnięć i dziękujemy za
przeżycia jakie dostarczyli
nam podczas sezonu wiosennego.
Sukcesy naszych uczniów
to znakomita promocja naszej
gminy w powiecie i województwie.
Drużyna chłopców
na szczeblu powiatowym zajęła II miejsce w XVIII Turnieju
im. Marka Wielgusa w
piłce nożnej oraz III miejsce
również na szczeblu powiatowym w XIII turnieju piłki
nożnej „ Z podwórka na stadion” o puchar Tymbarku .

Strzeliła rekordową liczbę aż 129 goli
(średnia 7,16 goli w meczu), natomiast
rywale trafiali do bramki Ostrovii jedynie
13 razy. Świetna praca trenera i ambitna
postawa zawodników przyniosły tak
bardzo dobre wyniki, które nie zdarzają
się często nawet na takim poziomie rozgrywek piłkarskich. Jeszcze raz wielkie
gratulacje dla trenera Iwińskiego i wszystkich zawodników, który przyczynili się
do wywalczenia awansu!

Tym samym, po dwuletnim pobycie w
najniższej klasie rozgrywkowej, w następnym sezonie „Ostrovia” mierzyć się
będzie z już silniejszymi rywalami. Emocje
zatem gwarantowane!
Wiele radości przyniosły również występy
drużyny młodzieżowej występującej w
grupie III klasy „Górski”. Chłopcy z
rocznika 2000 i młodsi rozegrali w sumie
20 spotkań (14 razy zwyciężając) i zajęli
w tabeli 2. miejsce ustępując tylko rówieśnikom z Bzury Ozorków.
Wyprzedzili natomiast takie drużyny
jak: Ner Poddębice, Górnik Łęczyca,
GKS Bedlno i Witonianka Witonia. Patrząc
na grę i wyniki naszej młodzieży można
mieć pewność, że już za kilka lat i
pierwsza drużyna będzie mieć z nich pożytek.
Miejmy nadzieję, że rozgrywki
nowego sezonu piłkarskiego 2013/2014,
który rozpocznie się zaraz po wakacjach
przyniosą wiele pozytywnych emocji
sportowych kibicom piłkarskim, a drużynom
LKS Ostrovia Ostrowy równie dobre
wyniki i brak problemów zdrowotnych.
Rafał
Augustyniak
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Festyn Rodzinny 2013
Do tradycji należy w naszej
gminie organizacja Festynu Rodzinnego. W tym roku nie obyło
się, niestety, bez przeszkód. Zaplanowana na 25 maja b.r. impreza
z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych musiała
zostać odwołana. Ale nie ma tego
złego, co by na dobre nie wyszło,
ponieważ 15 czerwca pogoda była
znakomita i Festyn odbył się bez
przeszkód. O godz. 1400 Wójt i
Przewodniczący Rady Gminy Nowe
Ostrowy uroczyście otworzyli Festyn,
którego organizatorem był Urząd
Gminy i Świetlica Środowiskowa.
Po krótkiej części oficjalnej nastąpiło
uroczyste wręczenie nagród książkowych w konkursie plastycznym
„Moje wymarzone wakacje”, który
w tym roku organizowała Świetlica
Środowiskowa. Poniżej zamieszczamy listę laureatów tegoż konkursu:
Lista osób nagrodzonych w konkursie
plastycznym
„Moje wymarzone wakacje” 2013
Grupa wiekowa 5-6 lat
I miejsce
Michał Zeman (Sz. Ostrowy),
Nadia Ziółkowska (Przedszkole)
II miejsce
Anna Dyczkiewicz, Hanna Jadczak (Przedszkole)
III miejsce
Kacper Cieplak (Sz. Ostrowy),
Mateusz Włodarczyk (Szk. Imielno)
Klasy I –III
I miejsce
Marta Rybska Kl. IIIa Ostrowy,

Żaneta Szadkowska kl. II Ostrowy
II miejsce
Julia Perlic kl. III Ostrowy, Jakub
Jóźwiak kl.II Ostrowy
III miejsce
Zuzanna Piasecka kl.I Ostrowy,
Oliwia Królak kl. I Ostrowy
Klasy IV – VI
I miejsce
Zuzanna Pokorska kl.Va Ostrowy,
Aneta Łuczyńska kl.Va Ostrowy
II miejsce
Julia Szałwińska kl.Va Ostrowy,
Dominik Pietrusiński kl.Va Ostrowy
III miejsce
Jaworski Piotr kl.Va Ostrowy,
Karolina Wojtalik kl. IV Ostrowy
Zgodnie ze zwyczajem Festyn
uświetniły występy dzieci i młodzieży
z placówek oświatowych naszej
gminy oraz zespołów działających
przy Świetlicy Środowiskowej –
„Tamburynu”
i
„Oktawy”. Bardzo sympatycznym
punktem programu był występ
Teatru Muzycznego „HALS” z Gdyni,
który zaprezentował program „
Piosenka jest dobra na wszystko”.
Nie zabrakło również konkurencji
sportowych, które przygotowali
nasi wuefiści, a prowadzili panowie
Paweł Żebrowski, Jacek Spryszyński
i Witold Wojtczak. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe. Kolejną
atrakcją był mecz piłki nożnej rozegrany między samorządowcami
a mieszkańcami gminy.
Nie zabrakło oczywiście grochówki dla uczestników Festynu,

a na słodką chwilę przyjemności z
ciasteczkiem zapraszało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy
Nowe Ostrowy. Punkt Ośrodka
Zdrowia zapewniał pomiar cukru i
ciśnienia, a firma kosmetyczna
AVON nieodpłatnie malowała dzieciom buzie. Można było skorzystać
również z pokazu profesjonalnego
makijażu oraz zapoznać się z

ofertą firmy. Były oczywiście atrakcje dla najmłodszych, którzy
mogli skorzystać ze zjeżdżalni,
trampoliny, ścianki wspinaczkowej
i kolejki. Nowością było dmuchane
boisko piłkarskie, gdzie uczestnicy
meczu rozgrywali mecz na zasadzie
popularnej gry „piłkarzyki”. Zawodnicy mieli ograniczone pole
manewru, ponieważ byli przypięci

pasami do lin. Zabawy było niemało.
Nie zabrakło innych stoisk handlowych, gdzie można się było zaopatrzyć w zabawki, słodycze itp.
Ok. godz. 1930 rozpoczęła się zabawa taneczna, do której przygrywał
zespół „Forum”, a śpiewała z nim
Iwona Kobrzyńska. Wszyscy bardzo
dobrze się bawili do późnego wieczora.

