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AAbbssoolluuttoorriiuumm ddllaa wwóójjttaa
ZZddzziissłłaawwaa KKoossttrrzzeewwyy

Rada Gminy rozpatrzyła sprawozdania finansowe Gminy Nowe Ostrowy, sprawozdania z wykonania bu-
dżetu za 2015 rok. Rada przeanalizowała również informację o stanie mienia komunalnego jednostki sa-
morządu terytorialnego i o zaawansowaniu realizacji programów wieloletnich, zapoznała się z wnioskiem
Komisji Rewizyjnej w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy za 2015 r. oraz
uchwałami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej. więcej strona 2

W piękną, słoneczną, czerwcową sobotę,
tuż po Dniu Dziecka, odbył się kolejny już Festyn
Rodzinny w naszej gminie. Bogaty program fe-
stynu sprawił, że boisko przy Świetlicy Środowi-
skowej zagospodarowane licznymi atrakcjami
dla całych rodzin, wypełniło się ludźmi. Na go-
ści czekało mnóstwo atrakcji. Zacznijmy od ak-
cji charytatywnej na rzecz małego mieszkańca
naszej gminy, Mateusza Szatkowskiego, który

wymaga stałej rehabilitacji ze względu na choro-
by, z którymi przyszedł na świat ( przepuklina
oponowo – rdzeniowa, skolioza, porażenie koń-
czyn dolnych). Na rzecz Mateusza można było
zakupić ciasto, które ofiarowali rodzice kolegów
i koleżanek Mateusza, sąsiedzi i osoby, które po
prostu chciały się przyłączyć do akcji.
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Festyn rodzinny
10 lipca br. w upalną niedzielę

na boisku sportowym LKS „Ostro-
via” z licznym udziałem mieszkań-
ców naszej gminy jak i przybyłych
gości odbyły się Gminne Zawody
Sportowo – Pożarnicze. 

Do sportowej rywalizacji stanęło pięć drużyn
męskich z jednostek OSP: Bzówki, Grochów,
Imielno, Ostrowy Cukrownia i Wola Pierowa. 

Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:
ćwiczenia bojowe i sztafeta
pożarnicza z przeszkodami.

Organizatorem zawodów
był: Zarząd Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP, Wójt Gminy
i Komenda Powiatowa PSP
w Kutnie.

Komisję sędziowską po-
wołał  Komendant Powiato-
wy Państwowej Straży Po-
żarnej w Kutnie, a sędzią
głównym zawodów był An-
drzej Popielarczyk.

Klasyfikacja generalna
zawodów:

I miejsce –  OSP
Ostrowy Cukrownia

II miejsce –  OSP Imielno
III miejsce –  OSP Bzówki
IV miejsce –  OSP Wola Pierowa
V miejsce –  OSP Grochów
Wójt Gminy Nowe Ostrowy Zdzisław Ko-

strzewa podziękował i złożył drużynom gratula-
cje oraz wręczył dyplomy z nagrodami.  Zwycię-
ska drużyna otrzymała pamiątkowy puchar.

Najlepsza drużyna w przyszłym roku będzie
rywalizowała Zawodach Powiatowych.

Gminne zawody strażackie



Kurier Nowoostrowski

AAbbssoolluuttoorriiuumm ddllaa wwóójjttaa
ZZddzziissłłaawwaa KKoossttrrzzeewwyy

W dniu 22 czerwca 2016 roku Rada Gminy
dokonała rozpatrzenia sprawozdania finansowe-
go Gminy Nowe Ostrowy, sprawozdania z wyko-
nania budżetu za 2015 rok, przeanalizowała in-
formację o stanie mienia komunalnego jednostki
samorządu terytorialnego i o zaawansowaniu re-
alizacji programów wieloletnich, zapoznała się z
wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie  udzie-
lenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Ostro-
wy za 2015 r. oraz uchwałami Składu Orzekają-
cego Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Informacje ujęte w sprawozdaniach przedsta-
wiały się w następujący sposób:

- dochody zostały wykonane w 97 % w kwo-
cie 16.427.828,37 zł, 

- wydatki zostały wykonane w 94 % w wyso-
kości 15.418.618,41 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami sta-
nowi nadwyżkę budżetową w kwocie
1.009.209,96 zł.

Po szczegółowym zapoznaniu się z przed-
miotowymi danymi radni Rady Gminy Nowe
Ostrowy pozytywnie ocenili wykonanie budżetu.
Następnie jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy
Nowe Ostrowy - Zdzisławowi Kostrzewie absolu-
torium za 2015 rok. 

Gmina Nowe Ostrowy w 2015 roku 
realizowała następujące inwestycje:

- „„BBuuddoowwaa pprrzzyyddoommoowwyycchh oocczzyysszzcczzaallnnii śścciieekkóóww”” –– 112200 666600,,0000 zzłł;;
-- „„PPrrzzeebbuuddoowwaa ddrrooggii ggmmiinnnneejj ww mmsscc.. NNoowwee OOssttrroowwyy -- eettaapp II”” -- 1188660077,,4444 zzłł;;
-- „„PPrrzzeebbuuddoowwaa ddrrooggii ggmmiinnnneejj ww mmsscc.. GGrrooddnnoo II--GGrroocchhóóww -- pprroojjeekktt bbuuddoowwllaannyy”” –– 1100 000000,,0000 zzłł;;
-- „„PPrrzzeebbuuddoowwaa ddrrooggii ppoowwiiaattoowweejj nnrr 22114455EE ppoolleeggaajjąąccaa nnaa uuttwwaarrddzzeenniiuu cchhooddnniikkaa 

ii wwjjaazzddóóww ((mmsscc.. OOssttrroowwyy--CCuukkrroowwnniiaa)) –– 4499 999999,,5500 zzłł;;
-- „„BBuuddoowwaa iinnffrraassttrruukkttuurryy sszzeerrookkooppaassmmoowweeggoo IInntteerrnneettuu nnaa tteerreenniiee ggmmiinnyy NNoowwee OOssttrroowwyy”” 
–– 113300 660000,,0000 zzłł;;

-- „„BBuuddoowwaa ggaarraażżuu OOSSPP OOssttrroowwyy CCuukkrroowwnniiaa”” –– 3399 887711,,4477 zzłł;;
-- „„ZZaakkuupp ssaammoocchhoodduu rraattoowwnniicczzoo--ggaaśśnniicczzeeggoo śśrreeddnniieeggoo ddllaa OOSSPP GGrroocchhóóww 

–– ddookkuummeennttaaccjjaa”” –– 1144 776600,,0000 zzłł;;
-- „„TTaabblliiccaa mmuullttiimmeeddiiaallnnaa ddllaa SSzzkkoołłyy PPooddssttaawwoowweejj ww OOssttrroowwaacchh”” –– 55 000000,,0000 zzłł;;
-- „„OOddddzziiaałłyy pprrzzeeddsszzkkoollnnee ww sszzkkoołłaacchh GGmmiinnyy NNoowwee OOssttrroowwyy”” –– 6611 115555,,2233 zzłł;;
--„„ZZaakkuupp ttaabblliiccyy iinntteerraakkttyywwnneejj ddoo eekkoopprraaccoowwnnii ww SSzzkkoollee PPooddssttaawwoowweejj 
ww IImmiieellnniiee”” –– 77 004400,,0000 zzłł;;

-- „„BBuuddoowwaa kkaannaalliizzaaccjjii ssaanniittaarrnneejj ii ddeesszzcczzoowweejj zz pprrzzyykkaannaalliikkaammii ww mmsscc.. OOssttrroowwyy--CCuukkrroowwnniiaa,,
eettaapp IIIIII”” –– 11 224499 229977,,4422 zzłł;;

-- „„ZZaakkuupp uurrzząąddzzeeńń ii nnaapprraawwaa oocczzyysszzcczzaallnnii śścciieekkóóww”” –– 99 666600,,0000 zzłł;;
-- „„ZZaakkuupp ppoommppyy NNUURRTT 6655PPZZ  ddoo pprrzzeeppoommppoowwnnii śścciieekkóóww”” –– 44 996611,,5500 zzłł;;
-- „„PPrrzzeebbuuddoowwaa bbuuddyynnkkuu UUrrzzęędduu GGmmiinnyy nnaa BBiibblliiootteecczznnee CCeennttrruumm KKuullttuurryy ii EEdduukkaaccjjii”” 
–– 664411 550077,,2233 zzłł..

NNaa rreeaalliizzaaccjjęę zzaaddaańń iinnwweessttyyccyyjjnnyycchh ww 22001155 rrookkuu wwyyddaattkkoowwaannoo ffuunndduusszzee ww kkwwoocciiee
22..336633..111199,,7799 zzłł..

NNaa ppllaann wwyyddaattkkóóww ww wwyyssookkoośśccii 225533..770022,,0000 zzłł nnaa pprrzzeeddssiięęwwzziięęcciiaa rreeaalliizzoowwaannee ww rraammaacchh FFuunn--
dduusszzuu ssoołłeecckkiieeggoo ww 22001155 rrookkuu wwyykkoonnaanniiee ooppiieewwaałłoo nnaa kkwwoottęę 221199..778800,,4477 zzłł ttjj.. 8877%%..

W przeprowadzonym postępowaniu o zamó-
wienie publiczne na wykonanie inwestycji pn.:
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ścieko-
wej na terenie osiedla Bzówki gmina Nowe
Ostrowy”  obejmującej zakres rzeczowy:

1) budowa sieci wodociągowej wraz z przyłą-
czami,

2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przyłączami,

3) budowa oczyszczalni ścieków,
4) ogrodzenie i utwardzenie terenu przy

oczyszczalni ścieków
w dn. 23.06.2016 r. do przetargu nieograni-

czonego stanęło ośmiu wykonawców, którzy
złożyli oferty. Spośród tych ofert komisja przetar-
gowa wybrała najkorzystniejszą P. W. Hydrobud
Paweł Złotowski z siedzibą w Leszczynku koło

Kutna, która zaoferowała wykonanie za cenę 440
623,11 złotych w terminie do 20 października
2016 r.

Nowa sieć wodociągowa z przyłączami do 27
gospodarstw domowych zastąpi starą wykona-
ną z rur stalowych i azbestowo-cementowych,
która jest w złym stanie i nie zapewnia ciągłości
dostaw wody dla mieszkańców z gminnej sieci
wodociągowej. Planowana do wybudowania ka-
nalizacja sanitarna odprowadzać będzie ścieki
sanitarne z budynków mieszkalnych osiedla od
85 osób do nowej oczyszczalni ścieków i po ich
oczyszczeniu zostaną odprowadzone kolekto-
rem do rowu melioracyjnego zgodnie z procedu-
rami postępowania wodno-prawnego i budowy
takich obiektów.

MM

2

KKaannaalliizzaaccjjaa 
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Informujemy, iż od dnia 4 lipca 2016 roku

nastąpiła zmiana godzin pracy Urzędu Gminy

Nowe Ostrowy. Urząd będzie czynny

od poniedziałku do piątku 

w godzinach 7:30 - 15:30.

W ramach współ-
pracy z Powiatowym
Urzędem Pracy w
Kutnie w roku 2016
miejsca pracy two-
rzone były  poprzez
takie instrumenty
rynku pracy jak robo-
ty publiczne, prace
społecznie użytecz-
ne oraz staże.

W obecnym roku Gmina
Nowe Ostrowy zawarła 5
umów o organizację robót
publicznych, w ramach któ-
rych utworzono 51 pełno-
wymiarowych stanowisk
pracy dla  bezrobotnych
mieszkańców Gminy No-
we Ostrowy. Obecnie reali-
zowane są 3 umowy, w ra-
mach których zatrudnio-
nych jest 21 bezrobotnych,
natomiast sześć osób pra-
cuje w ramach efektywno-
ści zatrudnieniowej. Łącz-
nie w roku 2016 Gmina No-
we Ostrowy zamierza zor-
ganizować 82 miejsca pra-

cy. Gmina Nowe Ostrowy
w obecnym roku organizu-
je również staże. Na chwilę
obecną w ramach staży
pracę wykonuje 17 bezro-
botnych mieszkańców
gminy (staże w obecnym
roku finansowane są ze
środków Unii Europejskiej i
skierowane były do róż-
nych grup bezrobotnych:
osób po 50 roku życia,
osób w szczególnej sytu-
acji na rynku pracy - na
podstawie ustawy o pro-
mocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy oraz mło-
dych bezrobotnych do 30
roku życia).

W ramach prac społecz-
nie użytecznych (przypo-
mnijmy – osoba wykonują-
ce prace społecznie uży-
teczne w wysokości nie
przekraczającej 40 godzin
w miesiącu pozostaje na-
dal w ewidencji osób bez-
robotnych) udało się pozy-
skać środki na zorganizo-
wanie 30 stanowisk. Prace

te były organizowane w
dwóch turach:

I tura obejmowała okres
4 kwiecień – 30 wrzesień i
skierowanych zostało 15
bezrobotnych

II tura obejmuje okres 1
czerwiec – 30 listopad rów-
nież skierowanych zostało
15 osób bezrobotnych z te-
renu gminy

Wszystkich bezrobot-
nych zarejestrowanych w
Powiatowym Urzędzie Pra-
cy w Kutnie zainteresowa-
nych podjęciem termino-
wego zatrudnienia prosimy
o składanie Ankiet CV. An-
kiety będzie można pobrać
bezpośrednio w Urzędzie
oraz na stronie internetowej
Gminy Nowe Ostrowy pod
adresem www.noweostro-
wy.pl w zakładce strona in-
teresanta. Ankiety można
składać w sekretariacie
Urzędu lub w pokoju nr 10.

Damian 

Cichacz

Informacja o programach
realizowanych we współpracy z
Powiatowym Urzędem Pracy w Kutnie



Kurier Nowoostrowski

Osoby, które kilka lat temu mu-
siały odwiedzić Urząd Gminy w
Nowych Ostrowach doskonale
pamiętają tragiczny stan technicz-
ny tej budowli  - skrzypiące, stro-
me i wąskie schody, ciasne i ciem-
ne pomieszczenia, to tylko niektó-
re niedogodności utrudniające ży-
cie urzędnikom i osobom odwie-
dzającym urząd. 

Pierwsze decyzje o budowie
nowego urzędu zapadły wiele lat
temu jeszcze za wójta Jakuba
Świtkiewicza. To właśnie wtedy
powstały fundamenty pod nowy
gmach. Z różnych przyczyn gmina
zwlekała z rozpoczęciem bu-
dowy nowego gmachu, bo w
ocenie samorządowców były
inne ważniejsze potrzeby.

Już w trakcie budowy samo-
rządowcy z Nowych Ostrów

zastanawiali się nad dalszym
przeznaczeniem starego gmachu,
jedną z opcji była sprzedaż Budy-
nek prawdopodobnie należał do
nadzorcy majątku w Ostrowach,
do rodziny Rembielińskich z Kro-
śniewic – tłumaczy nam Zdzisław
Kostrzewa. - Trudno znaleźć źró-
dła potwierdzające tę tezę. Po-
czątkowo faktycznie
rozważaliśmy pozbycie się tego
budynku., bo stan techniczny był
bardzo zly.

Gmina w końcu zrezygnowała
z pierwszego pomysłu sprzedania
starego budynku. 

Pojawiły się inne możliwości –
dodaje wójt. - Sprawdziliśmy, ile
może kosztować kapitalny re-
mont. Kwota około miliona zło-
tych, obejmująca również
utwardzenie terenu wokół starego

i nowego budynku nie była zbyt
wygórowanązwłaszcza że możli-
we było pozyskanie 500 tysięcy
złotych z funduszy Unii Europej-
skiej. Sporym ułatwieniem było i
to, że budynek nie podlegał pod
nadzór konserwatora zabytków.

W starym, a tak naprawdę bar-
dzo nowoczesnym budynku urzę-
du znalazło się miejsce dla gmin-
nej biblioteki i pracowni ekologicz-
nej. Przygotowywane są po-
mieszczenia dla potrzeb między
innymi miejscowych  stowarzy-
szeń. Gmach przystosowany jest
dla potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Zmotoryzowani mają gdzie
zaparkować swoje samochody.
Wydaje się, że gmina osiągnęła
cel. Po co było sprzedawać budy-
nek, skoro może on służyć miesz-
kańcom gminy.

Niby stary, ale jaki nowoczesny

3

Kilka lat temu gmina Nowe Ostrowy doczekała się
nowoczesnego i przestronnego gmachu urzędu, który spełnia
wszelkie wymagania współczesnej rzeczywistości.
Zastanawialiśmy się, co zrobić ze starym budynkiem
położonym tuż obok, rozważaliśmy między innymi sprzedaż–
powiedział Zdzisław Kostrzewa, wójt gminy Nowe Ostrowy. -
Okazało się, że na kapitalny remont tego budynku możemy
otrzymać dofinansowanie z funduszy unijnych.

W poniedziałek 11 kwietnia Urząd Gminy Nowe
Ostrowy odwiedził szczególny gość - Jego Eksce-
lencja Ksiądz Biskup Andrzej Dziuba – Biskup Die-
cezji Łowickiej. Wizyta księdza Biskupa odbyła się
w ramach wizytacji kanonicznej w Parafii p.w. Mat-
ki Bożej Częstochowskiej w Ostrowach. Księdza
Biskupa oraz towarzyszących mu duszpasterzy
przywitali Władze Gminy Nowe Ostrowy – Wójt
Gminy Zdzisław Kostrzewa, Przewodniczący Rady
Gminy Jacek Olesiński, Skarbnik Gminy Małgorza-
ta Sołtysińska oraz Sekretarz Gminy Zbigniew
Ujazdowski.Podczas wizyty w Urzędzie Gminy
Ksiądz Biskup spotkał się z pracownikami samo-

rządowymi. Po kilkudziesięciu minutowej rozmowie
Ksiądz Biskup podziękował za poświęcony czas,
za życzliwość i atmosferę, w której przebiegało ca-
łe spotkanie. Następnie Ksiądz Biskup w asyście
duszpasterzy i strażaków Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Ostrowach dokonał poświęcenia nowo
wybudowanej Strażnicy Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Ostrowach-Cukrowni. Na zakończenie uro-
czystości Ksiądz Biskup Andrzej Dziuba zwrócił się
do strażaków ochotników dziękując im za goto-
wość niesienia pomocy drugiemu człowiekowi jak
również za zaangażowanie w życie społeczności
lokalnej i parafialnej.

Ksiądz Biskup Andrzej
Dziuba w Gminie Nowe
Ostrowy

Corocznym zwyczajem
dnia 3 maja przy pomniku
w Ostrowach-Cukrowni od-
były się uroczystości zwią-
zane z rocznicą uchwale-
nia konstytucji.Punktualnie
o godzinie 12:00 zabrzmia-
ły syreny w Ostrowach-Cu-
krowni, kilka minut później
został odegrany „Mazurek
Dąbrowskiego”. Po ode-

graniu hymnu nastąpiło
złożenie wieńców pod po-
mnikiem przez delegacje
złożone z:: Gminnego
Przedszkola w Ostrowach,
uczniów szkół z terenu
Gminy, Stowarzyszenia Na
rzecz Rozwoju Gminy, Pol-
skiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów,
Urzędu Gminy oraz delega-

cja Ochotniczej Straży Po-
żarnej. 

Na zakończenie głos za-
brał Wójt Gminy Zdzisław
Kostrzewa, który przypo-
mniał zebranym o warto-
ściach patriotycznych oraz
o tym jak bardzo ważną
datą w Polskiej historii jest
dzień 3 Maja.

3 maja: Uroczystości 
pod pomnikiem w
Ostrowach Cukrowni
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Propagowanie postaw patriotycznych

godnych młodego Polaka. Jego adresa-

tami byli uczniowie wszystkich typów i

rodzajów szkół z województwa łódzkie-

go, rekomendowani przez nauczycieli,

wychowawców, samorządy uczniowskie

lub inne organizacje działające  w szkole

i poza szkołą. 25 maja Komisja Konkur-

sowa, powołana przez Łódzkiego Kura-

tora Oświaty, ogłosiła, że Magdalena Sel-

der – uczennica klasy VI b SP w Ostro-

wach uzyskała największą liczbę punk-

tów na szczeblu szkół podstawowych z

województwa łódzkiego. To właśnie Ma-

dzię, Dyrektor Szkoły i Nauczyciele, zgło-

sili do konkursu. Magda, w pełni, zasłuży-

ła na tę nagrodę. Dziewczynka zaanga-

żowana jest w propagowanie i prezento-

wanie postaw patriotycznych, w prace

służące dobru społecznemu, pomoc po-

trzebującym. Poprzez nienaganną po-

stawę w życiu codziennym, daje przy-

kład innym. Jest zawsze uśmiechnięta i

życzliwa wobec rówieśników i dorosłych.

Chętnie pomaga innym. Nie wdaje się w

konflikty, a wręcz je rozwiązuje. Aktywnie

uczestniczy w życiu szkoły. Pomimo

swoich słabości, ma bardzo optymistycz-

ne podejście do życia, którym zaraża

wszystkich wokół. W Dniu Dziecka br. w

Łodzi pod Pomnikiem Martyrologii Dzieci

wzruszona Magda, pod opieką pani Dy-

rektor i Pedagoga szkolnego, odebrała

Nagrodę Specjalną Łódzkiego Kuratora

Oświaty im. Marii Konopnickiej dla

uczniów szkół województwa łódzkie-

go.Wyjątkowy dzień, wyjątkowa nagroda,

wyjątkowa dziewczynka … z naszej

szkoły. Rozpiera nas duma ! 

Wyróżnienie dla Magdy ze szkoły w Ostrowah Podziękowanie 
Dyrektor, Pracownicy i Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mieczysławy Butler w

Ostrowach pragną podziękować Partnerom Szkoły i Rodzicom za kolejny udany rok
szkolny 2015/2016 .

Dziękujemy za współpracę, za okazane serce, za zaufanie, jakim nas
darzycie, za zrozumienie potrzeb szkoły oraz za wspieranie naszych działań

dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. 
Jednocześnie życzymy, aby w nadchodzący, wakacyjny czas, znaleźli

Państwo choć chwilę wytchnienia. 
Dziękujemy za wszystko i liczmy na dalszą, owocną współpracę, bo tylko

dzięki WASZEJ przyjaznej dłoni, możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń . 
Społeczność Szkoły Podstawowej 

im. Mieczysławy Butler w Ostrowach 
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Kurier Nowoostrowski

Koniec roku przedszkolnego
obfitował w różnorodne wyda-
rzenia. W czerwcu dzieci obcho-
dziły swoje święto. Z tej okazji
zorganizowano Piknik Rodzin-
ny, podczas którego we wspól-
nych zabawach przy muzyce
uczestniczyły przedszkolaki z
rodzicami.

W rolach wesołych krasno-
ludków, śpiewając i tańcząc,

dzieci wystąpiły na Festynie Ro-
dzinnym zorganizowanym
przez Urząd Gminy Nowe
Ostrowy i Świetlicę Środowisko-
wą w Ostrowach.

Miłych wrażeń dostarczyły
przedszkolakom wycieczki. W
Teatrze Dramatycznym im. J.
Szaniawskiego w Płocku dzieci
obejrzały przedstawienie pod ty-
tułem ,,Calineczka”. Wspólnie

z rodzicami wzięły udział w
wycieczce do Łodzi. Zwiedziły
Ogród Zoologiczny, a później
spędziły czas na wesołej zaba-
wie w sali zabaw ,,Agatka”.
Rok przedszkolny zakończony
został uroczystością, na której
dzieci poprzez program arty-
styczny podsumowały czas spę-
dzony w przedszkolu. 

Z życia przedszkola

W dniu 27 kwietnia 2016 r. Gmina Nowe Ostrowy złożyła  do Urzędu Marszałkowskiego
woj. łódzkiego wnioski o dofinansowanie przebudowy dróg na terenie naszej Gminy.  Był to
pierwszy nabór wniosków  w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-
2020.  Złożone wnioski dotyczyły następujących  zadań:

Przebudowa drogi gminnej nr 102315E Wołodrza - Perna gmina Nowe Ostrowy. Wartość
wniosku 351 607,20 zł. Wnioskowana kwota dotacji 211 021 zł

Rozbudowa drogi gminnej nr 102318E w miejscowości Grochów, Nowe Grodno i Grodno.
Wartość wniosku 1 962 036,42 zł. Wnioskowana kwota dotacji 1 193 759 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 102856E w msc. Bzówki. Wartość wniosku 280 334,22 zł.
Wnioskowana kwota dotacji 177 964 zł

Przebudowa drogi wewnętrznej w msc.  Imielno. Wartość wniosku 180 928,36 zł.
Wnioskowana kwota dotacji 108 229 zł

Prawdopodobny termin rozstrzygnięcia naboru to sierpień tego roku, natomiast realizacja
zadań uzależniona jest od otrzymania dofinansowania i planowana jest na kolejne lata.

24 kwietnia 2016 r. ze-
spół „Oktawa” już czwarty
raz gościł w Bedlnie na IV
Powiatowym Festiwalu Pio-
senki Biesiadnej. Festiwal
ma na celu integrację róż-
norodnych środowisk po-
przez wspólne śpiewanie
polskich piosenek biesiad-
nych. 

Stał on się miejscem
spotkań wykonawców z te-
renu całego powiatu kut-
nowskiego w celu nawiąza-
nia kontaktów, wymiany
doświadczeń. Wspólne bie-
siadowanie jest jedną z
form spędzania wolnego
czasu i integracji społecz-
ności lokalnej i powiatowej.
Festiwal ma formę bez

konkursową każdy zespół
dostał pamiątkową statuet-
kę i dyplom.

14 maja 2016 r. zespół „
Oktawa” wziął udział w VII
Przeglądzie Artystycznego
Ruchu Seniora. Na scenie
Domu Kultury w Łęczycy
spotkali się soliści, kapele,
zespoły  i kabarety - w su-
mie wykonawcy stworzyli
miłą i niezapomnianą at-
mosferę. Konkurs trwał kil-
ka godzin. Z dumą informu-
jemy że nasz zespół zajął
III miejsce.

W sobotę 28 maja 2016r.
w GOK  w Wiśniowej Gó-
rze odbył się VII Woje-
wódzki Festiwal Piosenki
Zapomnianej.  W muzycz-
ne szranki stanęły zespoły i

soliści z terenu całego wo-
jewództwa,  między innymi i
zespół „Oktawa”, który
wrócił z pamiątkową statu-
etką.12 czerwca 2016r. do
Klonowca Starego - Gmina
Strzelce przyjechało 20
zespołów śpiewaczych z
powiatu kutnowskiego na
II Przegląd Pieśni Ludo-
wej „Kto śpiewa, troski roz-
wiewa”. Naszą gminę re-
prezentował zespół „Okta-
wa”. Każdy występujący
zespół na pamiątkę otrzy-
mał statuetkę i dyplom za
udział. Atmosfera Przeglą-
du była wspaniała, wszyscy
uczestnicy świetnie się ba-
wili, z niepowtarzalnymi
wrażeniami i wspomnienia-
mi wrócili do domów.

Złożone wnioski o dofinansowanie
przebudowy dróg

Przegląd działalności zespołu Oktawa
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W dniu 3 lipca zorganizowany zo-
stał wyjazd  do miejscowości Malbor-
ka i Szymbarka, w którym uczestni-
czyli mieszkańcy sołectwa Grochów.
Po kilku godzinach jazdy grupa dotar-
ła do Malborka, gdzie zaczęła zwie-
dzanie od gotyckiego zamku. Trzy go-
dziny z przewodnikiem pozwoliły do-
wiedzieć się wielu ciekawych informa-
cji, a także poznać niemal każdy naj-
mniejszy zakątek twierdzy średnio-
wiecznej. Następnie grupa zwiedzają-

cych miała okazje zachwycać się
pięknymi widokami podczas rejsu
statkiem po rzece Nogat. Właśnie tym
zakończył się pobyt w Malborku. Ko-
lejnym punktem wycieczki był Szym-
bark - nieduża wieś, położona na Ka-
szubach. Na miejscu, grupa oprowa-
dzana przez przewodnika zobaczyła
wiele niezwykłych miejsc i ekspona-
tów należących do tamtejszego skan-
senu. Najdłuższa deska świata, naj-
większy koncertujący fortepian, dom

Sybiraka, dom Kaszuba z Kanady, a
także dom do góry nogami - to
wszystko znalazło się w programie
zwiedzania. Ostatnim odwiedzonym
miejscem był bunkier Gryfa Pomor-
skiego, w którym odbyła się symulacja
nalotu i bombardowania. Dzięki temu,
przynajmniej w niewielkim stopniu
można było sobie wyobrazić strach i
panikę osób przebywających tam
podczas II wojny światowej.

Sołectwo Grochów na wycieczce

IInnffoorrmmaaccjjaa
oo zzmmiiaanniiee iinnkkaasseennttaa oodd ppoobboorruu ooppłłaattyy ttaarrggoowweejj 

nnaa tteerreenniiee GGmmiinnyy NNoowwee OOssttrroowwyy

Na podstawie Uchwały NR XVII/139/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 marca 2016
r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalania i poboru oraz określenia wysokości stawek i
terminów płatności opłaty targowej na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1821)poboru opłaty
targowej od miesiąca maja 2016 roku na terenie Gminy Nowe Ostrowy dokonuje inkasent – Pani
Barbara Bobrowska. 

Informujemy, że dzienna stawka opłaty targowej wynosi: 
1) za handel z ręki i z koszy – 4,00 zł; 
2) za handel z wozów konnych – 6,00 zł; 
3) za handel ze stoisk – 10,00 zł; 
4) za handel z przyczep i pojazdów samochodowych – 10,00 zł; 
5) pozostałe przypadki – 4,00 zł.

Opłatę targową uiszcza się: 
1) w kasie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy; 
2) w Banku Spółdzielczym o/Ostrowy; 
3) u inkasenta 

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.



Kurier Nowoostrowski

Zgodnie z tradycją 1 maja o Puchar Wójta Gmi-
ny Nowe Ostrowy rywalizowali wędkarze z terenu
Gminy Nowe Ostrowy. Na łowisku „Rogal” w No-
wych Ostrowach walczyło 21 zawodników. Zmaga-
nia wędkarzy rozpoczęły się o godzinie 7:00. Zawo-
dy miały charakter towarzyski i rekreacyjny, co jed-
nak nie miało wpływu na zaciętość rywalizacji. W
wielu przypadkach różnica wyników pomiędzy za-
wodnikami była minimalna. Do siatek wędkarzy tra-
fiały głównie płocie i okonie, sporadycznie łapano
także leszcze.

Rywalizacja na „Rogalu” trwała trzy godziny, po
których komisja sędziowska dokonała zważnienia
złowionych ryb.

Po zakończeniu pracy komisji sędziowskiej wyni-
ki przedstawiły się następująco:

1. Matczak Tadeusz – 1670 pkt
2. Cichacz Damian – 1260 pkt.
3. Cichacz Kamil – 1010 pkt.
4. Tokarski Mateusz – 890 pkt.
5. Sołtysiński Michał – 830 pkt.
6. Janakowski Stanisław – 820 pkt.
7. Tokarski Robert – 680 pkt.
8. Maślanka Sławomir – 670 pkt.
9. Koliński Jarosław – 610 pkt.
10. Nowak Arkadiusz – 580 pkt.
Największą rybę złowił Kacepr Szukalski, który

był jednocześnie najmłodszym uczestnikiem zawo-
dów. Ogółem złowiono ponad 9 kg ryb, które po
zważeniu zostały wypuszczone do wody. Na zakoń-
czenie zawodów głos zabrał Wójt Gminy Nowe

Ostrowy, który podziękował wszystkim wędkarzom
za udział w zawodach, organizatorom za pomoc w
przygotowaniu łowiska i sędziemu za sprawną orga-
nizację zawodów, które są już tradycją w życiu spor-
towo – rekreacyjnym Gminy Nowe Ostrowy.
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Dnia 09 czerwca 2016 roku Gminne Przed-
szkole, Szkoła Podstawowa im. Mieczysławy
Butler   i Gimnazjum im. gen. Władysława An-
dresa w Ostrowach wzięły udział w happeningu
czytelniczym. O godzinie 10.00 alejkami Ostrów
Cukrowni przeszedł barwny korowód postaci
bajkowych i literackich z transparentami promu-
jącymi czytanie książek. Wśród nich pojawiły
się takie hasła „Czytanie jest w modzie”, „Czy-
tam, więc jestem”, „Kto czyta, nie błądzi”, „Ko-
cham czytać”, „Książki nie gryzą, pochłaniają w
całości” i wiele innych równie interesujących.
Na zielonej murawie boiska szkolnego zapro-
szeni goście w osobach Pan Zdzisław Kostrze-
wa -Wójt Gminy Nowe Ostrowy , Pani Małgo-

rzata Zielińska – lekarz i przewodniczące Rady
Rodziców szkoły Pani Monika Flaszak i Pani
Beata Lewandowska, przeczytali wybrane frag-
menty swoich ulubionych książek. Dzieci i mło-
dzież z ogromnym zainteresowaniem słuchały
aksamitnych głosów lektorów i nagrodziły ich
gromkimi brawami. Bibliotekarz szkolny wręczył
dyplomy najlepszym czytelnikom. Następnie
każda z placówek uświetniła happening  krót-
kim występem artystycznym. 

Na zakończenie uczniowie wraz z rodzicami
i nauczycielami spędzili miło czas przy grillu. To
był niezwykły dzień integracji dzieci, dorosłych i
… książek.  

ZZaawwooddyy wwęęddkkaarrsskkiiee oo PPuucchhaarr
WWóójjttaa GGmmiinnyy NNoowwee OOssttrroowwyy

Rok szkolny 2015/16 w
Szkole Podstawowej w
Imielnie obfitował w różnego
rodzaju akcje, konkursy i za-
wody sportowe. Uczniowie
bardzo chętnie i z powodze-
niem brali w nich udział, cze-
go dowodem są ich wysokie
lokaty, dyplomy i nagrody.
Gratulujemy uczniom, na-
uczycielom i rodzicom, a po
udanym wypoczynku waka-
cyjnym zachęcamy do pracy
w przyszłym roku szkolnym.

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym
2015/2016

1. IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu
– Drużynowy Tenis Stołowy Chłopców

2. V miejsce w mistrzostwach powiatu
–Drużynowy Tenis Stołowy Dziewcząt

3. I miejsce w Świątecznym Turnieju
Piłki Nożnej Halowej- Imielno 2015

4. I miejsce w Świątecznym Turnieju
Piłki Siatkowej- Imielno 2015

5. I miejsce w Turnieju Tenisa Stołowe-
go – Dąbrowice 2016

6. IV miejsce kl. IV w powiecie – Zbiór-
ka makulatury 2015 oraz indywidualnie

I miejsce  uczennicy kl. IV
7. II miejsce w Międzyszkolnym Turnie-

ju Warcabowym oraz indywidualnie 
I miejsce w tym turnieju – Imielno 2015
8. II miejsce w IV Mistrzostwach Kro-

śniewic w Futsalu dla Szkół Podstawo-
wych.

9. K.Górczyński – laureat I miejsce kon-
kursu plastycznego „Wędkarstwo w połą-

czeniu z ekologią i zdrowym wypoczyn-
kiem nad wodą”. Polski Związek Wędkar-
ski z okazji „Dnia Wędkarza 2016r”

10. K.Górczyński – w w/w konkursie I
miejsce w powiecie – patronat Starosty
Kutnowskiego.

11. Klaudia Szałańska – laureatka III
miejsce

12. Anna Szeluga – laureatka II miejsce
13. Michał Adamczewski – laureat IV

miejsce
14. IV miejsce Igrzyska Młodzieży

Szkolnej – Półfinał Mistrzostw Woje-
wództwa – „Konkurs gier i zabaw”.

15. Klaudia Wiśniewska „Mój wyma-
rzony  ogród” - II miejsce

16. VIII miejsce w powiecie – BRD (3
uczniów)

17. Konkurs recytatorski „Podróż na
bocianie” poezja M.Konopnickiej

Kacper Górczyński kl.VI – I m.
Aleksander Jasiński kl.V  - III m.
Mateusz Włodarczyk kl.III – I m.
Kacper Salamon kl.II – I m.
Antoni  Bilicki kl.  II – III m.
Julia Szymańska – „0” – III m.
Julia Szałańska – „0” – III m. 

18. Międzypowiatowa Turniejada Spor-
towa klas I – III -  III miejsce

19. I miejsce dziewcząt w piłce nożnej
w Turnieju Międzygminnym

20. I miejsce chłopców w piłce nożnej
w Turnieju Międzygminnym

21. II miejsce w Mistrzostwach Powia-
tu – piłka nożna

22. I miejsce Turniej Piłki Nożnej w No-
wem. Anna Sikora

W poniedziałek 2 maja 2016 r.

Oddział Gminny ZOSP RP w No-

wych Ostrowach podsumował

działalność Związku Ochotni-

czych Straży Pożarnych w okre-

sie 2011 - 2015 r. Na XI Zjeździe

w Urzędzie Gminy w Nowych

Ostrowach spotkali się Druhowie

– delegaci na zjazd z jednostek

OSP działających na terenie gmi-

ny Nowe Ostrowy oraz zaprosze-

ni goście. Zebranych powitał Pre-

zes Zarządu Oddziału Gminnego

w Nowych Ostrowach i Oddziału

Powiatowego ZOSP RP w Kutnie

Dh Jakub Świtkiewicz. Wśród za-

proszonych gości obecni byli: Z-

-ca Komendanta Powiatowego

PSP w Kutnie mł. bryg. Marcin

Adamiak, Wójt Gminy Nowe

Ostrowy Pan Zdzisław Kostrze-

wa, Przewodniczący Rady Gminy

Nowe Ostrowy Pan Jacek Olesiń-

ski.

Na początku zebrania minutą

ciszy uczczono pamięć zmarłych

Druhów. Delegaci wybrali prze-

wodniczącego, prezydium zjazdu

oraz członków komisji zjazdo-

wych. Sprawozdania z działalno-

ści i finansowe za miniony okres

złożył wybrany przez druhów de-

legatów na Przewodniczącego

Zjazdu Jakub Świtkiewicz. Więk-

szą część swojego wystąpienia

poświęcił działaniom bojowym i

działalności organizacyjnej jedno-

stek. Ponadto podziękował

wszystkim strażakom za ogrom

pracy włożony w prawidłowe

funkcjonowanie OSP, strażakom

czynnym za wyjazdy do akcji,

starszym druhom za udział w uro-

czystościach patriotycznych, ko-

ścielnych i Związku OSP RP.

Sprawozdanie z działalności Ko-

misji Rewizyjnej złożył jej Prze-

wodniczący. Komisja badała dzia-

łalność statutową OSP, do której

nie wniesiono żadnych uwag i

określono ją jako prawidłową, wo-

bec powyższego Komisja Rewi-

zyjna postawiła wniosek o udzie-

lenie absolutorium Zarządowi

OSP za okres sprawozdawczy.

Druhowie przyjęli wszystkie

przedstawione sprawozdania i w

głosowaniu jednogłośnie udzielili

Zarządowi absolutorium oraz za-

twierdzili plan na lata 2016 - 2021.

Przewodniczący Komisji Wybor-

czej Zjazdu przedstawił propozy-

cję składu osobowego nowego

Zarządu Oddziału Gminnego

ZOSP RP. W głosowaniu druho-

wie delegaci zatwierdzili skład no-

wego zarządu i komisji rewizyjnej.

Zjazd przyjął uchwały przedsta-

wione przez Komisję Uchwał i

Wniosków oraz wybrał delegatów

na Zjazd Oddziału Powiatowego

ZOSP RP w Kutnie. W dalszej

części omówiono i podjęto działa-

nia mające na celu uzupełnianie

przez strażaków wiedzy i zdoby-

wanie nowych umiejętności po-

przez udział w szkoleniach orga-

nizowanych przez Państwową

Straż Pożarną w Kutnie a także

poprzez szkolenia e-learningowe.

Każda jednostka od kilku lat po-

siada dostęp do platformy i każdy

strażak może podnosić swoje

kwalifikacje nie wychodząc z do-

mu. Wójt Gminy Pan Zdzisław

Kostrzewa podziękował straża-

kom ochotnikom za ich służbę,

podkreślił jak ważnym elementem

w życiu każdej wsi są jednostki

OSP. Dzięki ich pracy i zaangażo-

waniu w życie swoich małych oj-

czyzn możliwa jest realizacja wie-

lu inicjatyw. Podziękowania stra-

żakom ochotnikom złożył Z-ca

Komendanta Powiatowego PSP

w Kutnie Dh Marcin Adamiak

podkreślając jak dla nich zawo-

dowców niezbędna jest pomoc w

akcjach druhów z jednostek

Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zamknięcia IX Zjazdu dokonał

nowo wybrany Prezes Oddziału

Gminnego ZOSP RP Druh Jakub

Świtkiewicz.

O godzinie 14:00 dokonano

otwarcia i oddania do użytkowa-

nia strażakom z jednostki OSP

Ostrowy Cukrownia nową remizę.

Przecięcia wstęgi dokonali: Wójt

Gminy Zdzisław Kostrzewa, Prze-

wodniczący Rady Gminy Nowe

Ostrowy Jacek Olesiński, Prezes

Zarządu Oddziału Gminnego i

Powiatowego Jakub Świtkiewicz,

Z-ca Komendanta Powiatowego

PSP w Kutnie mł. bryg. Marcin

Adamiak przy udziale druhów z

jednostki Ostrowy Cukrownia i

delegacji ze sztandarami z pozo-

stałych jednostek. Ochotnicza

społeczność strażacka od po-

czątku swej działalności bardzo

pozytywnie zapisuje się na kar-

tach historii Polski. Poprzez

ogromne poświęcenie w niesieniu

pomocy społeczeństwu, ochotni-

cy zyskują liczne uznanie spo-

łeczne. Oprócz wszelkiej działal-

ności związanej z działaniami ra-

towniczo - gaśniczymi członko-

wie OSP uczestniczą w kultywo-

waniu tradycji i dorobku kultural-

nego oraz przedsięwzięć progra-

mowych Związku. Ochotnicy wie-

lokrotnie uzyskują wysokie oceny

za swoją postawę poprzez wyróż-

nienia przez władze.Uroczystość

była okazją do nadania przez

Związek Ochotniczych Straży Po-

żarnych RP członkom OSP

Ostrowy Cukrownia medali „Za

zasługi dla Pożarnictwa” i odznak

„Za wysługę lat”.

Pod znakiem 
konkursów i zawodów

HHaappppeenniinngg cczzyytteellnniicczzyy 

Uroczystości Ochotniczych Straży
Pożarnych 



Festyn Rodzinny
W piękną, słoneczną, czerwcową

sobotę, tuż po Dniu Dziecka, odbył
się kolejny już Festyn Rodzinny w
naszej gminie. Bogaty program fe-
stynu sprawił, że boisko przy Świetlicy
Środowiskowej zagospodarowane
licznymi atrakcjami dla całych rodzin,
wypełniło się ludźmi. Na gości cze-
kało mnóstwo atrakcji. Zacznijmy
od akcji charytatywnej na rzecz
małego mieszkańca naszej gminy,
Mateusza Szatkowskiego, który wy-
maga stałej rehabilitacji ze względu
na choroby, z którymi przyszedł na
świat ( przepuklina oponowo –
rdzeniowa, skolioza, porażenie koń-
czyn dolnych). Na rzecz Mateusza
można było zakupić ciasto, które
ofiarowali rodzice kolegów i koleżanek
Mateusza, sąsiedzi i osoby, które
po prostu chciały się przyłączyć do
akcji. Można było również oddać
nakrętki i puszki.

Kolejną atrakcją była loteria fantowa,

którą zorganizował Punkt apteczny
„Medest”. Każdy los wygrywał, a
dodatkowo odbyło się losowanie
trzech głównych nagród. Dla dzieci
przygotowano zajęcia plastyczne,
które prowadziła p. Żanetta Kowal-
czyk z rodziną. Malowano figurki
ceramiczne i obrazki, najładniejsze
prace zostały nagrodzone. Dużym
powodzeniem cieszyły się zabawy,
które wśród pięknych baniek myd-
lanych prowadził wykwalifikowany
animator. Nie brakowało również
chętnych do uczestnictwa w kon-
kurencjach sportowych, które jak
zwykle zorganizowali nasi szkolni
wuefiści i animatorzy Orlika. W tych
konkurencjach również wygrywano
nagrody. Tradycją naszego festynu
jest mecz piłkarski, który rozegrano
między samorządem a sołtysami.

Jak zwykle dużą atrakcją dla
dzieci były zabawki dmuchane, kule
na wodzie i trampolina. Na scenie

odbyły się wspaniałe występy dzieci
i młodzieży z naszych gminnych
placówek oświatowych. Można było
podziwiać prawdziwe talenty wokalne
i aktorskie.

Bezpłatnie można było posilić się
grochówką, którą przygotowała „Po-
targana chałupa”.

Ostatnim punktem imprezy była
zabawa taneczna, do której przy-
grywał zespół ”Forum”. Wszyscy
bawili się do późnych godzin noc-
nych.

Nasz tegoroczny festyn przeszedł
do historii, ale już teraz zapraszamy
wszystkich za rok!

Serdecznie dziękujemy wszystkim
osobom zaangażowanym w przy-
gotowanie i przeprowadzenie tego-
rocznego festynu!

Organizatorzy: Urząd Gminy Nowe
Ostrowy i Świetlica Środowiskowa.

PODZIĘKOWANIA

Składamy podziękowania Urzędowi
Gminy Nowe Ostrowy za wyrażenie
zgody na zorganizowanie akcji wspie-
rającej rehabilitację dla naszego synka
Mateuszka na festynie rodzinnym w
dniu 04 czerwca 2016 r. Dziękujemy
wszystkim tym, którzy szczególnie za-
angażowali się:  upiekli ciasta i je
zakupili. Zebrana kwota ze sprzedaży
ciast 1400,00 zł została nam przekazana
protokołem. Dziękujemy dzieciom za
przygotowanie rysunków, które ozdobiły
stoły z ciastami oraz dzieciom, które
udekorowały pudełka na puszki i
nakrętki. Dziękujemy za zbiórkę nakrętek
i puszek. 


