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Szanowni Mieszkańcy Gminy

Nowe Ostrowy.

Przed nami najbardziej rodzin-

ne i ciepłe święta, czas który sta-

ramy się spędzić w gronie naj-

bliższych, w atmosferze harmo-

nii i spokoju. Boże Narodzenie i

zbliżający się Nowy Rok to także

okres podsumowań i ważnych

postanowień. Jesteśmy o rok

mądrzejsi, mamy nowy bagaż

doświadczeń na które skła-

dają się zarówno porażki jak i

sukcesy. W ciągu tych kilku

świątecznych dni nabieramy

sił na kolejne wyzwania, pla-

nujemy zmiany i mamy na-

dzieje na lepsze jutro. Tak się

dzieje w każdym domu, każdej

rodzinie i tak się również dzieje w

rodzinie samorządowej jaką jest

wspólnota Gminy Nowe Ostro-

wy. 

Koniec roku to dobry czas aby

podsumować to co zrobiono w

ostatnich dwunastu miesiącach

w naszej gminy i jednocześnie

przedstawić plany i zamierzenia

na przyszły 2018 rok. Jak za-

wsze bardzo istotnym elemen-

tem wpływającym na możliwości

inwestycyjne gminy jest pozyski-

wanie środków zewnętrznych.

Miniony rok był pod tym

względem bardzo owocny,

gdyż uzyskaliśmy dofinanso-

wanie unijne dwóch dużych

zadań inwestycyjnych, które

mamy nadzieję, będą realizowa-

ne w najbliższych dwóch latach.

Są to następujące przedsięwzię-

cia:

- Budowa kanalizacji sanitar-

nej w miejscowości Nowe Ostro-

wy, Wołodrza i Grodno oraz sieci

wodociągowej z odgałęzieniami

w miejscowości Nowe Ostrowy –

dofinansowanie 1977391,00 zł,

- Wykorzystanie energii sło-

necznej w Gminie Nowe Ostro-

wy – dofinansowane

1889381,70 zł.

Niestety ogłoszony przetarg

na  budowę kanalizacji został

unieważniony, gdyż złożone

oferty znacznie przewyższały za-

planowane środki na tę inwesty-

cję. W związku z tym zdecydo-

waliśmy o realizacji  zadania w

dwóch etapach, wydłużając  ter-

min wykonania o rok, mając na-

dzieję, że pozwoli to na znalezie-

nie tańszego wykonawcy.

W roku 2017 znaczące środ-

ki zostały przeznaczone na bu-

dowę dróg w tym również dróg

powiatowych, łącznie była to

kwota blisko 600 tys. zł. Została

zmodernizowana droga powiato-

wa nr 2145E na odcinku Ostrowy

Cukrownia – Dąbrowice, wybu-

dowano drogę asfaltową w msc.

Imielno /dofinansowanie z Urzę-

du Marszałkowskiego w wys.

26750 zł./, oraz uzyskano prawo

własności do działki, która bę-

dzie stanowić pas drogowy drogi

gminnej w Nowych Ostrowach.

Zakupiono też rozsiewacz komu-

nalny /piaskarko-solarkę/ do zi-

mowego utrzymania dróg i za-

gęszczarkę wykorzystywaną

przede wszystkim do układania

kostki brukowej. Jeszcze w tym

roku zostanie sfinalizowany za-

kup samochodu ciężarowego –

wywrotki z napędem na cztery

koła, który głównie będzie służył

do wykonywania prac drogo-

wych jak również do odśnieżania

dróg.

W minionym roku wykonano

duży zakres prac w ramach

robót publicznych, głównie w

miejscowościach Ostrowy,

Ostrowy-Cukrownia, Woło-

drza, Wola Pierowa, Imielno,

Niechcianów, Miksztal, łącz-

nie ułożono ponad 3000m2

kostki brukowej, wyremonto-

wano, zmodernizowano kilka

świetlic wiejskich, a w okre-

sie wakacji wykonano prace

remontowe w szkołach. 

Rok 2017  to reforma oświaty,

nastąpiła likwidacja Gimnazjum

ale jeszcze przez dwa lata będą

funkcjonować klasy gimnazjalne

w Szkole Podstawowej w Ostro-

wach. Między innymi ze względu

na wprowadzone zmiany wyod-

rębniono nowe pomieszczenie

na pokój nauczycielski, jak rów-

nież dokonano zakupów i mon-

tażu mebli. W  SP w Ostrowach

wymieniono okna w części fron-

towej budynku oraz wykonano

remont kapitalny pomieszczeń

kuchennych. Jednocześnie pla-

nujemy w nadchodzącym roku

przenieść przedszkole do części

parterowej budynku Gimnazjum.

Będzie to wymagało wykonania

pewnych prac adaptacyjnych,

przystosowania niektórych po-

mieszczeń do potrzeb małych

dzieci i zakupu odpowiedniego

wyposażenia.

W kończącym roku nie udało

się zrealizować zadania pn. „Bu-

dowa obiektu rekreacyjnego w

msc. Bzówki” polegającego na

wykonaniu placu zabaw i siłowni

plenerowej. Mimo zapewnień, że

uzyskamy dofinansowanie tego

zadania z Agencji Nieruchomo-

ści Rolnych, ze względu na

zmiany strukturalne i połaczenie

ANR z Agencją Rynku Rolnego,

uzyskanie dotacji w tym okresie

stało się niemożliwe. Mamy na-

dzieję, że przedsięwzięcie to zo-

stanie zrealizowane w roku

2018. Drugim zadaniem, którego

realizacja nie doszła do skutku

to „Termomodernizacja budynku

Ośrodka Zdrowia” W najbliż-

szym czasie będziemy składać

wniosek do Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Łodzi o

uzyskanie pożyczki na ten cel,

która później w części zostanie

umorzona. Zakładamy, że zada-

nie to zostanie zrealizowane w

pierwszym półroczu 2018 roku.

Pozostałe główne zamierze-

nia na następny rok, to przede

wszystkim realizacja dwóch

wspomnianych już zadań na
które uzyskaliśmy dofinanso-
wanie unijne. Budowa kanali-
zacj sanitarnej oraz montaż ko-
lektorów słonecznych i instala-
cji ftowoltaicznych, to priorytety
nie tylko na rok 2018, ale rów-
nież na rok 2019. Również w
roku 2018 planowane jest za-
gospodarownie  terenu obok
Urzędu Gminy na cele rekre-
acyjno-wypoczynkowe oraz za-

gospodarowanie boiska w
Ostrowach Cukrowni na cele
rekreacyjno-kulturalne. W obu
projektach istotnymi elementa-
mi zagospodarowania będą
place zabaw i siłownie plenero-
we.

Szanowni Państwo.
Jako Wójt Gminy uważam,

że rok 2017 w Gminie Nowe
Ostrowy był rokiem bardzo
pracowitym, a wszystkie dzia-
łania ukierunkowane były na
dobro gminy i jej mieszkańców.
Jest jeszcze wiele do zrobienia,
potrzeby naszej wspólnoty sa-
morządowej są ogromne. Nie
ma takiej możliwości, aby w
krótkim czasie   wykonać
wszystkie ważne zadania, na
które z niecierpliwością ocze-
kują mieszkańcy. Zapewniam
jednak, że w miarę naszych
możliwości finansowych, robi-
my wszystko by realizować ko-
lejne inwestycje i  poprawiać
warunki życia.  Dziękuję moim
współpracownikom, radnym,
sołtysom i wszystkim tym, dla
których dobro gminy jest na
pierwszym miejscu. Za okaza-
ną pomoc i wsparcie składam

serdeczne wyrazy podziękowa-

nia i życzę samych sukcesów w

życiu osobistym, zawodowym

oraz wszelkiej pomyślności.

Zdzisław Kostrzewa

Kolejny rok za nami...

Po kilkuletnich staraniach zwią-
zanych z pozyskaniem środków na
odnowienie grobów wojennych,
żołnierzy lotników i pracowników
kolei pochowanych na cmentarzu
w Woli Pierowej cel ten udało się
osiągnąć. Pierwsze starania były
czynione jakiś czas temu. Wów-
czas w rozmowach telefonicznych
z przedstawicielami wojewody sły-
szeliśmy, że brakuje środków i nie-
stety pozostaje nam czekać. W
2014 roku złożono wniosek, który
wpłynął jednak  po terminie. W na-
stępnym roku złożono ponownie
wnioskowano do Biura Wojewody
Łódzkiego z prośbą o  udzielenie
dotacji na remont nagrobków. Tym
razem przy pomocy firmy GALA-
MIT z Krośniewic został wykonany
projekt nagrobka wraz z kosztory-
sem jego wykonania i cały komplet
dokumentów w terminie przesłano
do Wojewody. W 2016 roku jednak
nie otrzymaliśmy żadnej dotacji, ani
żadnej odpowiedzi. Przypuszczal-
nie w budżecie wojewody dla na-
szej gminy ponownie nie wystar-
czyło środków przeznaczonych na
ten cel – czemu trudno się dziwić –
bo potrzeby są w całym wojewódz-
twie dość znaczne. We wrześniu
2016 roku  przedstawiciele Woje-

wody Łódzkiego dokonali wizytacji
i od tamtej chwili cała sprawa na-
brała rozpędu. Wizytujący okazali
naprawdę wielkie zaangażowanie
w sprawę odnowienia grobów, za
co wszyscy jesteśmy im bardzo
wdzięczny. Efekt był taki, że Pani z
biura wojewody przygotowała pro-
jekt wizualizujący jak nagrobki ma-
ją wyglądać po remoncie, a osoba
pełniąca obowiązki kierownika pilo-
towała tę sprawę w biurze wojewo-
dy. Następnie przeprowadzone
tzw. rozeznanie cenowe wyłoniło
wykonawcę z którym podpisano
umowę, z której – co dzisiaj można

stwierdzić –  wywiązał się.  Wyko-
nawcą robót kamieniarskich i bu-
dowlanych był Zakład Kamieniarski
- Maciej Gałamon z Łeczycy. Po
stronie gminy zostały koszty zwią-
zane z odnowieniem śmigła i em-
blematu kolejarzy, a także koszty
utwardzenia placu wokół pomni-
ków. W tym miejscu chciałbym po-
dziękować Prezesowi i Pracowni-
kom Wojskowych Zakładów Lotni-
czych w Łodzi za nieodpłatne od-
nowienie śmigła, a także Panu Zbi-
gniewowi Jędrzejczakowi – właści-
cielowi firmy AUTO SERVICE JĘ-
DRZEJCZAK za nieodpłatne wyko-

nanie renowacji tablicy pamiątko-
wej na grobie kolejarzy. Dziękuję
również wszystkim osobą zatrud-
nionym w Urzędzie Gminy za wy-
konanie robót rozbiórkowych i
utwardzenie placu wokół mogił.
Uważam, że to zadanie ważne, wy-
rażające pamięć o obrońcach na-
szych granic, którym winni przecież
jesteśmy pamięć i szacunek.  Jest
to również wyraz dbałości o naszą
historię i tożsamość narodową co
jest wartością nie do przecenienia
w szczególności dla naszych na-
stępców.

Zbigniew Ujazdowski

Gmina Nowe Ostrowy w
okresie zimowym przystąpi do
rozwiązywania umów na dzier-
żawę ogródków działkowych.
W pierwszej kolejności umowy
zostaną rozwiązane dla ogród-
ków działkowych na przeciwko
kościoła, bloku nr 7 oraz za ga-
rażami bloków 28, 29 i 30.

Rozwiązanie umów w związ-
ku ze zmianą przeznaczenia
zagospodarowania terenu wy-
musza podjęty pod koniec
2015 roku miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzen-
nego dla części obszaru miej-
scowości Ostrowy- Cukrownia.
Wskazuje on na konieczność
scalenia gruntów użytkowa-
nych dotychczas jako ogródki
działkowe a następnie podział
na działki budowlane o po-
wierzchni nie mniejszej niż 600
m2. Dlaczego użytkownicy
akurat tych ogródków w pierw-
szej kolejności dostaną wypo-
wiedzenia umów? Ma to zwią-
zek z bliskim dostępem do sie-
ci wodno-kanalizacyjnej i ener-
getycznej umożliwiającym
szybkie uzbrojenie terenu. Po-
zostałe tereny ogródków dział-
kowych również będą szyko-
wane do sprzedaży po dopro-
wadzeniu do nich sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej a na-

wet wykonaniu dróg dojazdo-
wych.

Oczywiście może okazać
się, że działki przeznaczone
pod budownictwo mieszkanio-
we jednorodzinne długo nie
będą mogły znaleźć kandydata
na nabywcę. Jednakże organi-
zowanie przetargów  na sprze-
daż działek które będą obcią-
żone umowami dzierżawy nie
zachęci potencjalnych kup-
ców. Stąd najlepszym rozwią-
zaniem wydaje się wypowie-
dzenie umów na tym etapie
(po zbiorach owoców i wa-
rzyw). 

Na zakończenie pragnę
wspomnieć o trwających pra-
cach nad programem związa-
nym ze sprzedażą działek bu-
dowlanych. Program umożliwi
zakup wytypowanych działek
budowlanych za 20 % ich war-
tości pod warunkiem zabudo-
wania ich budynkiem miesz-
kalnym w określonym terminie.

Jakie działki znajdą się w
programie oraz jaki będzie
czas na zabudowę ustali Rada
Gminy w drodze uchwały. Wię-
cej szczegółów dotyczących
programu zostanie przedsta-
wionych po konsultacjach z
radnymi w kolejnych numerach
Kuriera.

Rozwiązanie umów
dzierżawy ogródków
działkowych

Groby wojenne odnowione
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Urząd Gminy w Nowych Ostrowach in-
formuje, że minimalnie wzrosły stawki
opłaty za wodę oraz ścieki na rok 2018,
poniżej zamieszczamy treść uchwały w
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków na  2018 rok.

Wzrost stawek podyktowany jest
wskaźnikiem inflacji. Należy podkreślić
również,  że koszty bieżącej eksploatacji,

utrzymania i konserwacji urządzeń sieci
wodociągowej  wzrosły z powodu po-
trzeby wymiany dużej ilości elementów
wodociągowych, które ulegają awariom. 

Jednocześnie przypominamy o obo-
wiązku zgłaszania remontów oraz awarii,
przy których konieczne jest czasowe od-
cięcie dostawy wody(zamknięcie zasuw)
do Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach.

Stopa bezrobocia rejestrowane-
go na koniec października 2017 r.
dla Powiatu Kutnowskiego wynio-
sła 9,4 % ( w skali kraju 6,6 %, na-
tomiast w skali województwa
Łódzkiego 6,8 %). W porównaniu
do roku 2016 stopa bezrobocia w
Powiecie Kutnowskim zmniejszyła
się  o 2,8 % ( w 2016 roku wynio-
sła 12,2 %). Liczba bezrobotnych
mieszkańców Gminy Nowe Ostro-
wy (zarejestrowanych w Powiato-
wym Urzędzie Pracy w Kutnie )
również zmniejszyła się w stosun-
ku do roku poprzedniego, gdzie w
ewidencji urzędu pracy w obec-
nym roku figurowało średnio 34
bezrobotnych mniej. Pomimo
zmniejszającego się bezrobocia

chętnych do podjęcia zatrudnienia
w ramach robót publicznych nie
brakowało – w obecnym roku do
Urzędu Gminy wpłynęły 123 an-
kiety/cv.  W 2017 roku Gmina No-
we Ostrowy w ramach współpracy
z Powiatowym Urzędem Pracy
utworzyła 99 pełnowymiarowych
miejsc pracy w ramach robót pu-
blicznych. Umowy o pracę na czas
określony z bezrobotnymi miesz-
kańcami Gminy Nowe Ostrowy za-
wierane były na okresy :6 miesię-
cy, 5 miesięcy, 4 miesięcy oraz 3
miesięcy w zależności od potrzeb
Urzędu Gminy. W ramach robót
publicznych w obecnym roku zo-
stało łącznie zatrudnionych 76
osób bezrobotnych z tereny gminy

Nowe Ostrowy w tym 43 kobiety
oraz 33 mężczyzn.  W ramach sta-
ży zawodowych Urząd Gminy No-
we Ostrowy w 2017 roku utworzył
15 pełnowymiarowych miejsc pra-
cy. Wszystkich bezrobotnych zare-
jestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Kutnie zaintere-
sowanych podjęciem terminowego
zatrudnienia prosimy o składanie
Ankiet CV. Ankiety będzie można
pobrać bezpośrednio w Urzędzie
oraz na stronie internetowej Gminy
Nowe Ostrowy pod adresem
www.noweostrowy.pl w zakładce
strona interesanta. Ankiety można
składać w sekretariacie Urzędu lub
w pokoju nr 10.  Damian Cichacz

Opłaty za wodę i ścieki
na 2018 rok

Święto Niepodległości jest naj-
ważniejszym polskim świętem naro-
dowym obchodzonym corocznie 11
listopada. Upamiętnia odzyskanie
prze Polskę niepodległości w 1918
roku, po 123 latach zaborów. W tym
roku obchodzimy 99 rocznicę Świę-
ta Niepodległości, aby oddać hołd
naszym bohaterom. Polakom, któ-
rzy oddali swe życie za wolność i
niepodległą Polskę. W całym kraju
celebrowane są msze św. za Ojczy-
znę, organizowane są uroczyste
apele żołnierskie i harcerskie, pod
pomnikami bohaterów narodowych

składane są kwiaty i palone znicze.
Również w Gminie Nowe Ostrowy
corocznie obchodzone są uroczy-
stości upamiętniające to ważne hi-
storyczne wydarzenie. 

Mieszkańcy Gminy Nowe Ostro-
wy zebrali się przy Pomniku Pole-
głych Pracowników Cukrowni Ostro-
wy podczas II Wojny Światowej. Ku
pamięci wszystkich zasłużonych dla
Polski zawyły syreny, a następnie
odegrany został Hymn Polski „Ma-
zurek Dąbrowskiego”. Pod pomni-
kiem złożono wieńce, kolejno przez:
dzieci z Przedszkola, uczniów ze

szkół z terenu naszej gminy, repre-
zentacje Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy,
członków Stowarzyszenia Emery-
tów i Rencistów, a także przez
przedstawicieli Urzędu Gminy Nowe
Ostrowy i reprezentantów Ochotni-
czych Straży Pożarnych w Gminie
Nowe Ostrowy.

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. 

99 Rocznica Odzyskania Niepodległości

Zatrudnienie bezrobotnych 
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Od 1 lipca 2013 roku na tere-
nie Gminy Nowe Ostrowy po-
dobnie jak w całym kraju zaczął
obowiązywać nowy system go-
spodarowania odpadami komu-
nalnymi. Mieszkańcy zostali zo-
bowiązani do selektywnego
zbierania odpadów komunal-
nych, a gminy do osiągnięcia od-
powiednich poziomów recyklin-
gu poszczególnych rodzajów
odpadów. 

Gmina zgodnie z ustawą o utrzy-
maniu czystości i porządku w gmi-
nach odbiorem odpadów objęła
nieruchomości zamieszkałe, na
których powstają odpady komunal-
ne. Natomiast nie przejęła obo-
wiązku zagospodarowania odpa-
dów powstałych na nieruchomo-
ściach niezamieszkałych tj. szkoły,
urzędy, punkty handlowe i gastro-
nomiczne oraz inne, na których pro-
wadzona jest działalność gospo-
darcza. Właściciele tych nierucho-
mości zobowiązani są indywidual-
nie zawierać umowę z firmą odbie-
rającą odpady.

Zgodnie z Rozporządzeniem Mi-
nistra Środowiska z dnia 29 grudnia
2016r. w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów (Dz. U.
z 2017r., poz. 19) w całym kraju zo-
stały ujednolicone zasady segrega-
cji odpadów oraz wprowadzono od-
powiednie oznakowanie i kolorysty-
kę pojemników na odpady. W

związku z tym należało dokonać
pewnych zmian w dotychczas obo-
wiązującym na terenie Gminy Nowe
Ostrowy systemie gospodarowania
odpadami komunalnymi, które bę-
dą obowiązywać od 1 stycznia
2018r. 

Główną zmianą jest określenie
rodzajów odpadów, które należy
zbierać selektywnie. W związku z
tym bezpośrednio na nieruchomo-
ści selektywnie należy zbierać na-
stępujące frakcje odpadów komu-
nalnych:

- papier,
- szkło,
- metale,
- tworzywa sztuczne, 
- odpady ulegające biodegrada-

cji, ze szczególnym uwzględnie-
niem bioodpadów.

Kolejną zmianą jest wprowadze-
nie obowiązkowej kolorystyki po-
jemników i worków na odpady zbie-
rane selektywnie oraz odpowiednie
ich oznakowanie. W zależności od
rodzaju odpadu pojemniki i worki
będą oznaczone w następujący
sposób: 

- papier –  kolor niebieski z napi-
sem „Papier”,

- szkło – kolor zielony z napisem
„Szkło”,

- metale i tworzywa sztuczne –
kolor żółty z napisem „Metale i two-
rzywa sztuczne”,

- odpady ulegające biodegradacji
– kolor brązowy z napisem „Bio”.

Dopuszcza się aby odpady ule-
gające biodegradacji były podda-
wane procesowi kompostowania w
przydomowych kompostownikach.

Pojemniki i worki do selektywnej
zbiórki dostarczy firma odbierająca
odpady z terenu gminy, tj. Zakład
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w
Krośniewicach. Istnieje również
możliwość nabycia worków w sie-
dzibie urzędu gminy (pokój nr 6).

Zmiany dotyczą również funkcjo-
nowania punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych
(PSZOK) w Ostrowach. Punkt bę-
dzie świadczy usługi w każdą środę
(z wyjątkiem świąt przypadających
w tym dniu) w godzinach 10:00 –
13:00 oraz w ostatnią środę miesią-
ca w godzinach od 10:00 – 17:00.
PSZOK będzie przyjmować wy-
łącznie odpady komunalne zbiera-
ne w sposób selektywny z nieru-
chomości zamieszkałych położo-
nych na terenie Gminy Nowe Ostro-
wy. Rodzaje odpadów przyjmowa-
nych w PSZOK:

- zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny (sprzęt powinien być
kompletny),

- zużyte opony,
- opakowania wielomateriałowe

niekwalifikujące się do selek-
tywnej zbiórki (np. folie budow-
lane i ogrodnicze, folie kiszon-
karskie, siatki i sznurki rolnicze,
plandeki, itp.),

- meble i inne odpady wielkoga-
barytowe (np. meble, dywany, wy-
kładziny, drzwi, okna, panele podło-
gowe, grzejniki, itp.),

- odpady budowlane i rozbiórko-
we (np. gruz, płytki ceramiczne,
tynki, płyty OSB, płyty kartonowo-
-gipsowe, tapety, elementy hydrau-
liczne, umywalka, sedes, rynny,
wełna mineralna, itp.),

- odpady zielone (np. liście, sko-
szona trawa, drobne gałęzie itp.),

- chemikalia pochodzące z go-
spodarstw domowych oprócz nie-
bezpiecznych (np. opakowania po
farbach, lakierach, rozpuszczalni-
kach, olejach, smarach, środkach
ochrony roślin, filtry olejowe, itp.),

- odzież i tekstylia,

- zużyte baterie i akumulatory
(np. baterie, akumulatory, zużyte to-
nery itp.),

- żarówki,
- przeterminowane leki.
PSZOK nie będzie przyjmować

papy odpadowej oraz styropianu
ponieważ są to odpady przemysło-
we a nie komunalne. Odpady te na-
leży bezpośrednio wywozić na wy-
sypisko śmieci w Krzyżanówku tel.
24 356 22 60.

Wprowadzone zmiany spowodo-
wały wzrost kosztów odbioru i za-
gospodarowania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomo-
ści zamieszkałych. Wobec tego od
1 stycznia 2018r. będą obowiązy-
wać nowe stawki opłaty za gospo-
darowanie odpadami, tj.:

odpady selektywnie zbierane -
7,00zł miesięcznie od mieszkańca,

odpady zmieszane – 12,00 zł
miesięcznie od mieszkańca.

W przypadku zmiany stawki
opłaty mieszkańcy nie mają obo-
wiązku ponownego składania de-
klaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunal-
nymi. Właściciele nieruchomości
otrzymają z urzędu stosowne za-
wiadomienie o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, zgodnie z którym będą
uiszczać opłatę.

Więcej informacji na temat no-
wych zasad będzie można znaleźć
na stronie internetowej Urzędu
Gminy Nowe Ostrowy pod adresem
www.noweostrowy.pl w zakładce
„Gospodarka odpadami” lup pod nr
tel. 24 356 14 02. Dla przypomnie-
nia poniżej prezentujemy zasady
segregacji odpadów.

Zmiany w systemie gospodarowania
odpadami komunalnymi
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W dniu 30 września 2017 roku o godz. 14.00, w Urzędzie Gminy
w Nowych Ostrowach odbyła się uroczystość Złotych i Diamento-
wych Godów. Rocznicę 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili
Państwo: Zofia i Sylwester Cichacz, Zofia i Eugeniusz Grendeccy,
Stanisława i Józef Rakowscy, Krystyna i Sylwester Wiśniewscy.
Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego Diamentowe Gody  świę-
towali Państwo Jadwiga i Jan Andrzejewscy. 

Z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego Wójt Gminy Nowe Ostro-
wy – Pan Zdzisław Kostrzewa udekorował 5 par jubilatów medala-
mi przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za
długoletnie pożycie małżeńskie” w asyście przewodniczącego Ra-
dy Gminy – Pana Jacka Olesińskiego. Wszystkim jubilatom wręczo-
no dyplomy, kwiaty oraz rozdano skromne upominki. Uroczystość
uświetnił występ zespołu OKTAWA. Dostojnym Jubilatom składa-
my najserdeczniejsze gratulacje i życzymy jeszcze wielu wspólnie
przeżytych lat w zdrowiu, szczęściu i doczekania w dostatku kolej-
nych pięknych rocznic.

Diamentowe i Złote Gody
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W dniu 9 listopada (tj.
czwartek), w Świetlicy
Środowiskowej w Ostro-
wach Cukrowni odbył się
II Przegląd Piosenki Woj-
skowej i Patriotycznej.
Gościliśmy tego dnia w
naszych murach uczniów,
nauczycieli, rodziców i
opiekunów oraz miłośni-
ków piosenki patriotycz-
nej. Organizatorami prze-
glądu była Świetlica Śro-
dowiskowa, Gminna Bi-
blioteka Publiczna w No-
wych Ostrowach i Stowa-
rzyszenie na Rzecz Roz-
woju Gminy Nowe Ostro-
wy. W przeglądzie wzięły
udział wszystkie placówki
oświatowe z terenu naszej
gminy. Uczestnicy byli
oceniani w czterech kate-
goriach wiekowych:
przedszkole – zerówka,
klasy I –III, klasy IV-VII i
klasy gimnazjalne. Po-
ziom konkursu był bardzo
wysoki, w związku z czym
jury miało do wykonania
trudne zadanie. Po obra-
dach wyłoniono laure-
atów, których z wielką
przyjemnością prezentu-
jemy:

Kategoria wiekowa:
przedszkole – zerówka, I
miejsce – Adam Wenerski

- S.P. Ostrowy, II miejsce –
Hanna i Wojciech Dopie-
rała - S.P. Ostrowy, III
miejsce – Filip Dziwirski -
Przedszkole Ostrowy.

Kategoria wiekowa: kla-
sy I-IIII miejsce – Julia Re-
bizant – S.P. Ostrowy, II
miejsce – Kornel Jelonek,
Nadia Kaźmierczak - S.P.
Ostrowy, III miejsce – Ali-
cja Paryż, Zuzanna Wło-
darczyk - S.P. Ostrowy-
Wyróżnienie – Zuzanna
Bartłomiejczak, Alicja Mi-
łek - S.P. Ostrowy.

Kategoria wiekowa: kla-
sy IV – VIIGrand Prix –
Hanna Jadczak – S.P.
Ostrowy,I miejsce – Wero-
nika Rydzewska - S.P.
Ostrowy,II miejsce – We-
ronika Broszczak - S.P.
Ostrowy,III miejsce – Oli-
wia Osowska - S.P. Ostro-
wy,III miejsce – Zuzanna
Piasecka - S.P. Ostrowy-
,Wyróżnienie – Marianna
Bartnicka - S.P. Imielno,
Wyróżnienie - Klaudiusz
Miklas - S.P. Imielno, Wy-
różnienie – Nadia Ziół-
kowska - S.P. Ostrowy,-
Wyróżnienie – Zofia Ziół-
kowska - S.P. Ostrowy.

Kategoria wiekowa: kla-
sy gimnazjalne - Oddziały
Gimnazjalne przy S.P. w

Ostrowach, I miejsce –
Justyna Jabłonkowska, II
miejsce – Kinga Marcinia-
k, II miejsce – Maja Mi-
chalakIII miejsce – Dawid
Flaszak (śpiew), Łukasz
Bilicki (gitara), Wyróżnie-
nie – Patryk Lipnowski

Wszyscy laureaci zosta-
li zaproszeni do wzięcia
udziału w Koncercie świą-
teczno – noworocznym,
który odbędzie się w
Świetlicy Środowiskowej
na przełomie grudnia i
stycznia 2018r. W prze-
glądzie wzięło udział 53
uczniów.Komisja konkur-
sowa w składzie: Janina
Arent – przewodnicząca,
Alicja Sadowska i Renata
Pastusiak – członko-
wie.Organizatorzy bardzo
dziękują dyrektorom pla-
cówek oświatowych za
przychylność, a nauczy-
cielom za przygotowanie
uczniów do konkur-
su.Dziękujemy członki-
niom Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Gminy
Nowe Ostrowy - Renacie
Kościańskiej, Aleksandrze
Kubikowskiej i Jadwidze
Skibińskiej za wszelką po-
moc przy organizacji prze-
glądu.Organizatorzy

II Przeglad Piosenki Patriotycznej i Wojskowej
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W dniu 8 listopada 2017 roku
uczniowie oddziału przedszkol-
nego, klasy II i III Szkoły Podsta-
wowej w Imielnie po raz kolejny
włączyli się do ogólnopolskiej
akcji edukacyjnej 

"Śniadanie Daje Moc" w ra-
mach Europejskiego Dnia Zdro-
wego Jedzenia i Gotowania.

Najmłodsze dzieci z oddziału
przedszkolnego uczestniczyły w
zajęciach otwartych z udziałem
rodziców, w czasie których roz-
wiązywały zagadki słowne, doty-
kowe, smakowe o owocach i wa-
rzywach, recytowały wierszyki,
śpiewały piosenki i wraz z rodzi-
cami przygotowywały zdrowe
posiłki. Odżywcze przekąski by-
ły przygotowane w czterech ka-
tegoriach: krainie owoców, kra-
inie warzyw, krainie nabiału i kra-
inie kanapek.

W klasach II i III uczniowie
prezentowali swoje śniadania
omawiając przy tym znaczenie
produktów spożywczych, z któ-
rych ich posiłki zostały przygoto-
wane. Oprócz tego przeprowa-
dzono z uczniami pogadanki na
temat roli śniadania jako najważ-
niejszego posiłku w ciągu dnia
oraz zajęcia utrwalające 12 za-
sad zdrowego odżywiania. Zdro-
we odżywianie to nie tylko zdro-
wa żywność, ważne by jeść pięć
posiłków w ciągu dnia, systema-
tycznie sięgać po nabiał, ryby,
mięso i ciemne pieczywo, a tak-
że pić wodę czy soki. Mowa też

była o niezbędnym ruchu. W kla-
sach lekcyjnych pojawiły sie ga-
zetki promujące prawidłowe ży-
wienie, piramidy zdrowia, prace
plastyczne.

W przygotowaniach pomogli
rodzice naszych uczniów. Dzięki
nim na stołach znalazły się kolo-
rowe kanapki, przeróżne sałatki
warzywne, owocowe, szaszłyki,
koktajle, soki...

Dziękujemy rodzicom za po-
moc w realizacji ogólnopolskiego
programu " Śniadanie Daje
Moc". Jesteście Państwo nie-
odzownymi partnerami szkoły w
wychowaniu dzieci. Dzięki Wa-
szemu zaangażowaniu i wspar-
ciu możemy realizować nasze
cele i zamierzenia, tworzyć kli-
mat wzajemnej życzliwości i
współpracy.

W działaniach wsparli nas tak-
że pracownicy Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej w
Kutnie, którzy przeprowadzili
prelekcję dla uczniów.

Akcja dała uczniom nie tylko
wspaniałą zabawę, ale również
szansę na integrację grupy,
zwiększenie świadomości na te-
mat zdrowego odżywiania.

Wierzymy, że udział w progra-
mie oraz akcji przyczyni się do
zmiany nawyków żywieniowych i
większej dbałości o spożywanie
najważniejszego posiłku dnia –
śniadania.

Realizatorami akcji byli wy-
chowawcy oddziału przedszkol-
nego, klasy II i III – Anna Wi-
śniewska, Mirosława Lewan-
dowska i Joanna Szprengiel.

4 listopada uczniowie klas IV
– VI wraz z opiekunami ze
Szkoły Podstawowej w Imiel-
nie wybrali się na wycieczkę
do Łodzi. Pierwszą zaplano-
waną atrakcją było Ekspery-
mentarium – interaktywne mu-
zeum techniki.W czasie pobytu
w eksperymentarium nasi
uczniowie zgłębili zagadnienia
z wielu dziedzin nauki: fizyki,
biologii, chemii i matematyki.
Wykonując różne doświadcze-
nia i eksperymenty mogli skon-
frontować swoja wiedzę teore-
tyczną z praktyką. Przekonali
się też, że otaczający świat
jest pełen fantastycznych i nie-
zwykłych zjawisk.  Kolejnym
etapem wycieczki było EC1
Planetarium. Tutaj nasi ucznio-
wie mieli przyjemność oglądać
pokaz   DWA SZKIEŁKA.
Uczestnicząc w pokazie odbyli
podróż do czterech księżyców
Jowisza, pierścieni Saturna
oraz innych niezwykłych ga-
laktyk. Poznali też historię od-
kryć wielkich astronomów i fi-
zyków, których badania były
możliwe dzięki wynalezieniu
teleskopu. Wszyscy czuli się
jakby byli częścią kosmosu.
Zwiedzili tez wystawę ŚWIAT
TYTUSA, ROMKA I ATOMKA,
która dostarczyła uczniom du-
żą dawkę informacji na temat
bohaterów i autora, a także by-
ła inspiracją do zabawy. Ostat-

nią atrakcją wycieczki była
Biała Fabryka – Centralne Mu-
zeum Włókiennictwa w Łodzi,
jeden z najpiękniejszych za-
bytków architektury przemy-
słowej zbudowanej w latach
1835 – 1839 przez Ludwika
Geyera. Cudowne miejsce ,
oglądając to muzeum ma się
przed oczami obrazy z filmu
ZIEMIA OBIECANA. Ucznio-
wie zwiedzili fabrykę, skansen
Łódzkiej Architektury Drewnia-
nej, domy tkaczy i Kościół
Ewangelicki. Z wielkim zainte-
resowaniem obserwowali pra-
cę maszyny parowej i starych
maszyn włókienniczych. Z nie-
dowierzaniem i podziwem
oglądali eksponaty, jakie moż-
na wyczarować z tkaniny i
przędzy. Biała Fabryka to hi-
storia włókienniczej Łodzi. Być
w Łodzi i nie być w Muzeum
Włókiennictwa – to tak jak być
w Rzymie i nie zwiedzić Muze-
ów Watykańskich.   

Kolejnym etapem podróży
naszych dzieci była wycieczka
do Warszawy i zwiedzanie
CENTRUM  NAUKI KOPER-
NIK oraz wizyta na STADIONIE
NARODOWYM.

Młodszym dzieciom też
umożliwiliśmy takie podró-
że.28 października uczniowie
klas 0 –III uczestniczyli w wy-
cieczce do Łodzi. W ultrano-
woczesnym Planetarium EC1

zasiadły na Sali widowiskowej
w kształcie kopuły i na ekranie
sferycznym obejrzały seans
edukacyjny ZNAKI NA NIEBIE.
Dowiedziały się,   jak powstały
gwiazdozbiory zodiakalne, po-
znały ciekawostki dotyczące
Słońca i planet naszego Ukła-
du Słonecznego. W Muzeum
Fabryki , w wyjątkowym miej-
scu, gdzie historia splata się ze
współczesnością, dzieci po-
znały historię zakładów włó-
kienniczych stworzonych
przez Izraela Poznańskiego.
Zapoznały się z techniką pro-
dukcji tkanin bawełnianych
oraz codzienną pracą robotni-
ków. Zobaczyły, jak pracują
prawdziwe krosna, a nawet
podczas warsztatów wykonały
FABRYKĘ z kolorowej tektu-
ry.Następnym etapem podróży
było EKSPERYMENTARIUM-
ośrodek typu discovery center.
Tutaj dzieci zmierzyły się z
EINSTEINEM. Przekonały się,
że nauka nie ma tajemnic, a
bawiąc się, można poznać i
zrozumieć skomplikowane za-
gadnienia tego świata z róż-
nych dziedzin nauki (magnety-
zmu, akustyki, biologii, logiki).
Pobyt w tym niezwykłym miej-
scu był dla dzieci niezapo-
mnianą przygodą, dostarczył
wielu wrażeń i fantastycznych
emocji.    Halina Marciniak

Mirosława Lewandowska

Podróże w czasie i przestrzeni Zdrowe myślenie 
to mądre myślenie!
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Mijający już 2017 rok
uznać należy za udany
dla drużyn  LKS  Ostrovia
Ostrowy.

Drużyna seniorów wio-
sną 2017 r. występowała
w Łódzkiej A Klasie, gr. III.
Rozgrywki  toczyły się w
okresie 26.03.2017 -
11.06.2017 r. W tym cza-
sie drużyna rozegrała
trzynaście spotkań ligo-
wych: odniosła jedena-
ście zwycięstw,  poniosła
dwie porażki. W całym se-
zonie rozgrywkowym
2016/2017 drużyna Ostro-
vii zdobyła 62 pkt.  i zaję-
ła 2. miejsce w tabeli, bi-
lans bramek 112-27.
Awans do klasy okręgo-
wej uzyskała drużyna LKS
Sarnów/ Dalików, która
zdobyła 5 pkt. więcej.

Po zakończeniu sezonu
nastapiła rewolucja ka-
drowa w drużynie senio-
rów.  Dotychczasowy tre-

ner  Jacek Walczak za-
kończył współpracę z klu-
bem, a jego miejsce zajął
Wojciech Iwiński.               

Z Ostrovii do KS Kutno
odeszło 7 zawodników,
doszło natomiast  do dru-
żyny  dziewięciu zawodni-
ków  ( czterech  powróciło
do treningów po dłuższej
przerwie  oraz pięciu ju-
niorów).  

Jesienią drużyna senio-
rów brała udział w roz-
grywkach ligowych  sezo-
nu piłkarskiego
2017/2018  i występowała
w gr. III łódzkiej A klasy.
Rozgrywki ligowe rozpo-
częły 26 sierpnia 2017 r. i
zakończyły się 19 listopa-
da 2017 r.  W rundzie je-
siennej  drużyna rozegrała
trzynaście meczów:  od-
niosła osiem zwycięstw,
dwa razy remisowała oraz
poniosła trzy porażki.  Z
dorobkiem 26 punktów

seniorzy zajmują   4. miej-
sce w tabeli ligowej (strata
do lidera rozgrywek KS II
Kutno to 8 pkt.). 

Dobrą wiadomością jest
również to, że w roku
2017 w klubie pojawiła się
ponownie drużyna mło-
dzieżowa. Do rozgrywek
sezonu 2017/2018 Zarząd
Klubu Ostrovia zgłosił
drużynę w kategorii Junior
Młodszy (rocznik 2001 i
młodsi).  Zawodnicy  tre-
nowani przez Witolda
Wojtczaka  dzielnie rywa-
lizują w lidze  ze starszymi
od siebie zawodnikami z
drużyn: UKS SMS II Łódź,
ŁKS Łódź, Włókniarza
Pabianice oraz  Term
Uniejów. W całej rundzie
nasi młodzi piłkarze raz
pokonali rywali, trzy razy
remisowali i ponieśli czte-
ry porażki, bilans bramek
10-15.
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Dobiega  końca kolejny rok
kalendarzowy. W naszej pla-
cówce czas ten zaowocował
w wiele przygód i atrakcji dla
naszych przedszkolaków.
Dzieci uczestniczą w różno-
rodnych akcjach społecz-
nych, wycieczkach, konkur-
sach i spotkaniach z  przed-
stawicielami różnych zawo-
dów. 

Do tej pory przedszkolaki
wzięły już udział w wycieczce do
Świetlicy Środowiskowej, Gmin-
nej Biblioteki Publicznej, kina
„Górnik” w Łęczycy. Wycieczki te
dostarczyły dzieciom wielu cie-
kawych przeżyć, sporo emocji.
Przedszkolaki miały także możli-
wość spotkać się z przedstawi-
cielem służb mundurowych, mł.
asp. Michałem Dąbrowskim z
Komisariatu Policji w Krośniewi-

cach, który przekazał dzieciom
informacje na temat ogólnie po-
jętego bezpieczeństwa i zagro-
żeń płynących ze świata doro-
słych. Dzieci spotkały się także z
panią doktor Małgorzatą Zieliń-
ską, która udzieliła dzieciom
wskazówek, jak się zdrowo od-
żywiać, zachować odporność i
dbać o higienę. 

Przedszkolaki biorą także
udział w różnorodnych konkur-
sach nie tylko plastycznych, ale
także wokalnych, gdzie odnoszą
swoje pierwsze sukcesy. Pod-
czas II Przeglądu Piosenek Woj-
skowych i Patriotycznych organi-
zowanym przez Świetlicę Środo-
wiskową i Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną udało się nam uzyskać
zaszczytne III miejsce. W kon-
kursie origami pt. „Jesienny spa-
cer” organizowanym przez Kut-

nowski Dom Kultury również za-
jęliśmy III miejsce. Udało nam
się uzyskać także II miejsce za
Najlepiej Pracujące Koło Ligii
Ochrony Przyrody i ocenę wy-
różniającą dla naszego koła. 

Przedszkolaki prezentują swo-
je umiejętności także przed swo-
imi rodzicami. Ostatnio, taką
możliwością była uroczystość
Pożegnanie Jesieni, podczas
której dzieci prezentują zdobytą
wiedzę na temat jesieni. 

Obecnie przedszkolaki przy-
gotowują się do kolejnej uroczy-
stości dla rodziców, a mianowi-
cie do Jasełek, w czasie których
przypomną wydarzenia sprzed
kilku tysięcy lat – Narodziny Je-
zusa oraz z niecierpliwością bę-
dziemy czekać na wizytę nieco-
dziennego gościa – Mikoła-
ja.poczta

Udany piłkarski rok 
dla Ostrovii Ostrowy

Z życia przedszkola...

W piątek 29 września 2017r. Świe-
tlicę Środowiskową odwiedziły
przedszkolaki z Gminnego Przed-
szkola w Ostrowach. Poczytaliśmy i
pooglądaliśmy książeczki, które
przywiozła p. Renata Pastusiak z
Gminnej Biblioteki Publicznej w No-
wych Ostrowach w ramach upo-
wszechniania czytelnictwa. Na za-
kończenie naszego spotkania wspól-
nie stworzyliśmy jesienne drzewo. 

W poniedziałek 23 października 2017r.
w Gminnej Bibliotece Publicznej w No-
wych Ostrowach gościły przedszkolaki z
Gminnego Przedszkola w Ostrowach. W
ramach dobrej współpracy nie mogło
tam zabraknąć przedstawicielki Świetlicy
Środowiskowej. Dzieci zapoznały się z
pracą biblioteki i zasadami w niej panują-
cymi. Wysłuchały kilku krótkich baje-
czek, a jedną nawet „czytaliśmy” wspól-
nie). Na koniec maluszki pokolorowały
postacie  misiów, nawiązując do urodzin
Kubusia Puchatka.

„Anielskie warsztaty”  5 -7 grudnia
2017

Kolejnym wspólnym przedsięwzięciem
były warsztaty plastyczne dla szkół w
związku z obchodami Światowego Dnia
Anioła. Biblioteka i Świetlica gościły
dzieci ze szkół w Imielnie i Ostrowach.
Warsztaty, które się odbyły 5 grudnia  w
Bibliotece zostały połączone z krótką
lekcją biblioteczną pod hasłem „Jak po-
wstaje książka”. 

W czasie warsztatów dzieci wykony-
wały  przepiękne anioły, które    z pew-
nością będą zdobić ich domy w okresie
świąt Bożego Narodzenia. Przez kolejne
dwa dni warsztaty odbywały się w Świe-
tlicy Środowiskowej. Zdjęcia z warszta-
tów zamieszczamy poniżej.  

Ponadto organizowane są wyjazdy na
wydarzenia kulturalne lub do kina dla
mieszkańców gminy. Na następne już
dziś serdecznie zapraszamy.

Renata Pastusiak  - GBP w Nowych
Ostrowach

Anna Redosz – Świetlica Środowisko-
wa w Ostrowach Cukrowni.

Relacja ze wspólnych działań 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
i Świetlicy Środowiskowej

W dniu 10 października 2017 r. w świe-
tlicy OSP Bzówki odbyło się tradycyjnie
spotkanie  z okazji „Dnia Seniora” połą-
czone z wyborami zarządu Koła w Ostro-
wach. Jednogłośnie na czwartą kaden-
cję został wybrany p. Jan Antczak. W
spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy,
Przewodniczący Rady Gminy, Dyrekto-
rzy Szkółz terenu gminy, Przewodniczą-

ca Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Gminy Nowe Ostrowyi Przewodniczący
Zarządu Rejonowego P.Z.E.R i I w Kut-
nie- który nadzorował przebieg przepro-
wadzonych wyborów.Uczestnicy bawili
się do godzin wieczornych przy obsłu-
dze muzycznej zespołu „KSZAK” i
smacznych posiłkach serwowanych
przez firmę cateringową „BAJKA”.

Dzień Seniora i wybory zarządu
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Uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Mie-

czysławy Butler w
Ostrowach z oddziała-
mi gimnazjalnymi Gim-

nazjum im. Gen. Wła-
dysława Andersa w

magiczny sposób spę-
dzili czas w oczekiwa-

niu na nadejście naj-
piękniejszych świąt.

Odbyło się wiele wyjaz-
dów i imprez, które po-

zwoliły uczniom po-
czuć nastrój Świąt Bo-

żego Narodzenia.

Już w listopadzie najmłod-
si odwiedzili krainę Świętego
Mikołaja, która znajduje się w
Kołacinku. Podążając ba-
śniowymi, pięknie oświetlo-
nymi alejkami, dzieci dotarły
do domu Dziadka Mroza, a
następnie do tronu Świętego
Mikołaja. W bajkowej scene-
rii maluchy  rozmawiały z ulu-
bieńcem, zdradzały mu swo-
je tajemnice i prosiły o wy-
marzone prezenty. Każdy
uczestnik spotkania wrzucił
do dużej skrzyni ozdobny
list, zawierający prośbę o od-
wiedzenie jego domu i przy-
niesienie podarunku. Kolej-
nym ciekawym punktem były
warsztaty, podczas których
uczniowie wykonali świą-
teczne bombki.  Ten wyjątko-
wy czas każdemu kojarzy się
z zapachem pierników i cze-
kolady, dlatego uczniowie
gimnazjum zapragnęli po-
znać tajniki powstawania te-
go rarytasu. W tym celu od-
wiedzili łódzką Manufakturę
Czekolady. Podczas wizyty w
fabryce, każdy uczestnik de-
gustował ziarno kakao, stwo-
rzył własną czekoladową ta-
bliczkę oraz skosztował ku-
bek gorącej czekolady. 

W ramach warsztatów
uczniowie obejrzeli prezenta-
cję całego procesu powsta-
wania smakołyku oraz ręcz-

nego temperowania czekola-
dy na blacie granitowym.

Nikt z nas nie wyobraża
sobie świąt bez choinki, a
ubieranie drzewka to trady-
cja przekazywana z pokole-
nia na pokolenie. Wśród
ozdób królują bombki, a naj-
piękniejsze z nich są te, któ-
re można wykonać własno-
ręcznie. Tę niezwykłą okazję
miała 49-osobowa grupa
uczniów, która odwiedziła
Fabrykę Bombek w Gnieź-
nie. Dzieci zapoznały się z
procesem wytwarzania
ozdób choinkowych. Naj-
większą frajdę i radość spra-
wiły im warsztaty, podczas
których malowały bombki.

Każdy z nas bywa Świę-
tym Mikołajem. Przekonała
się o tym 61-osobowa grupa
uczniów SKKT w Ostrowach,
uczestnicząc w pieszym raj-
dzie Mikołajów,  zorganizo-
wanym przez łęczycki Od-
dział PTTK.

Barwny korowód przema-
szerował ulicami Łęczycy.
Kolorowa i głośna parada Mi-
kołajów, śnieżynek, bałwa-
nów, elfów i reniferów wzbu-
dziła wielką ciekawość i zain-
teresowanie mieszkańców
miasta, którzy z okien swoich
domów pozdrawiali śpiewa-
jących i maszerujących tury-
stów.6 grudnia był najbarw-
niejszym dniem mijającego
roku. Na korytarzach szkol-
nych pojawiły się zastępy Mi-
kołajów, elfów, reniferów,
śnieżynek i innych postaci,
kojarzących się ze świętami.
Była to odpowiedź na zapro-
szenie uczniów do udziału w
konkursie pt. „Drużyna Świę-
tego Mikołaja”, ogłoszonego
przez Samorząd Uczniowski.

Magię świąt przybliżyły
liczne wyjazdy do teatrów,
gdzie uczniowie mogli podzi-
wiać inscenizacje utworów
znanych dramaturgów. Obej-
rzeli „Opowieść wigilijną” w
wersji muzycznej oraz „Pa-

storałkę o wołu i ośle”. Boga-
tą ofertę wykonania ozdób
świątecznych zaproponowa-
ła naszym uczniom Bibliote-
ka Gminna w Ostrowach
oraz Muzeum im. Jerzego
Dunin-Borkowskiego w Kro-
śniewicach. Dzieci, pod
okiem fachowców, wykonały
przepiękne anioły, stroiki
świąteczne oraz piernikowe
ludziki.

W ten szczególny czas nie
mogliśmy zapomnieć o po-
trzebujących pomocy. Jak co
roku, Samorząd Uczniowski
włączył się do kampanii cha-
rytatywnej „Świąteczne Kart-
ki Dobroczynne” i rozprowa-
dził je wśród społeczności
szkolnej. Dochód ze sprzeda-
ży kart przeznaczony został
na wsparcie chorych i niepeł-
nosprawnych podopiecznych
Stowarzyszenia Sursum Cor-
da.

W ostatnim tygodniu przed
świętami odbędą się Jasełka
dla Seniorów i społeczności
szkolnej. Świąteczny nastrój
zakończy IX Koncert Kolęd,
na który tradycyjnie zapro-
szeni będą byli pracownicy
szkoły.W tym przedświątecz-
nym okresie wiele się działo
w naszej placówce. To pra-
cowity, ale bardzo przyjemny
czas !

W ten przedświąteczny czas …

23 września 2017r upłynął w Szkole Pod-
stawowej w Imielnie pod znakiem Święta
Szkoły.Uroczystości szkolne rozpoczęto
Mszą Św., a następnie wystąpił chór „Spe-
ranza”, który dał świetny koncert pieśni pa-
triotycznych i żołnierskich; razem z artystami
występowały też dzieci. Już od dłuższego
czasu Święto Szkoły łączone jest z Ogólno-
polskim Rajdem Starych Pojazdów Zabytko-
wych. W tym roku była to już XVI edycja. W
programie uroczystości szkolnych miał też
miejsce turniej strzelecki „O puchar Wójta
Gminy Nowe Ostrowy” przygotowany i prze-

prowadzony przez Zarząd Powiatowy LOK,
pokazy strażackie, pokazy sprzętu militarne-
go 37 Pułku Piechoty oraz mecz

w piłkę nożną:Gospodarze kontra Uczest-
nicy Rajdu zakończony oczywiście zwycię-
stwem Gospodarzy. O smaczne menu po-
starali się rodzice i panie z kuchni; serwowa-
no grochówkę, grillowanekiełbaski i kaszan-
kę, ciasta, napoje, słodycze. Zabawa była
udana; mimo że rano i przed południem pa-
dał deszcz, to popołudnie należało do
nas…Dziękujemy wszystkim za wspólne
świętowanie. Do zobaczenia za rok…

Święto szkoły w Imielnie
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W ostatnią niedzielę sierpnia 2017r. w gminie Nowe
Ostrowy odbyły się Gminne Dożynki. Organizatorami
byli: Urząd Gminy, Gminna Biblioteka Publiczna, Świe-
tlica Środowiskowa oraz sołectwa Lipiny i Nowe Ostro-
wy. Honory starostów Dożynek pełnili: p. Małgorzata
Podkomorzy z sołectwa Lipiny i p. Sławomir Głowacki
, reprezentujący sołectwo Nowe Ostrowy. Po części ob-
rzędowej rozpoczął się program artystyczny, który za-
inicjowała grupa mieszkańców sołectw Lipiny i Nowe
Ostrowy. Z wielkim powodzeniem wykonali przyśpiew-
ki dożynkowe. Nastepnie wystąpił Zespół  Pieśni i Tań-
ca Ziemi Kutnowskiej. 

Mieliśmy również okazję posłuchać młodych talentów
sołectwa Nowe Ostrowy. Wystąpili: Zuzanna Felner,
Łukasz Bilicki i Michał Lewandowski.  Zespół  OKTAWA
wykonał kilka tradycyjnych ludowych utworów i tak za-
kończyła się część obrzędowa dożynek. Kulminacyj-
nym punktem programu był koncert muzyki operetko-

wej i musicalowej p.t. ,, Emilia Zielińska i przyjaciele”.
Wykonawcami , oprócz pani Emilii, która jest rodowitą
ostrowianką, tutaj ukończyła szkołę podstawową i gim-
nazjum byli panowie: Mariusz Adam Ruta–nie tylko
przyjaciel, ale prywatnie również mąż p. Emilii oraz
Kordian Kacperski i  Mirosław Niewiadomski.  

W ich wykonaniu usłyszeliśmy arie operetkowe i
słynne utwory z musicali. Była to prawdziwa „uczta dla
ducha”. Dożynki zakończyła zabawa taneczna.

Współgospodarze dożynek, czyli sołectwa Lipiny i
Nowe Ostrowy przygotowały bogato zaopatrzone sto-
isko sołeckie, które cieszyło się wielką popular-
nością.

Dodatkowymi atrakcjami  były zabawki dmuchane,
fotobudka , gdzie można było zrobić pamiątkowe zdję-
cia), byk rodeo,  stoiska handlowe, grochówka i pieczo-
ny dzik.   

Podziękowanie dla sponsorów – Lista 
sponsorów „Dożynki Gminne 2017 r.”

1) BARTER COAL Sp. z o. o.
2) Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. 

w  Krośniewicach
1) Dyrekcja Inwestycji w Kutnie
3) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Kutnie ”
4) Pan Krzysztof Zdziarski 
5) Potargana Chałupa 
6) Bank Spółdzielczy w Krośniewicach
7) Spółka Wodna „Ostrowianka” 
8) Piekarnia Krośniewice  JEZIORSCY 

Spółka Jawna
9) Sklep spożywczy  państwa Agnieszki 

i  Wiesława Sopańskich,
10)     BEST MILK Sp. z o.o.
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