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Złote Gody w gminie Nowe Ostrowy

Pierwszą sesję rady gminy zgodnie z
ustawą o samorządzie zwołuje komisarz
wyborczy. Komisarz Wyborczy postano-
wieniem z dnia 9 listopada 2018 r. zwołał
sesję inauguracyjną Rady Gminy Nowe
Ostrowy na wtorek – 20 listopada br.    W
dniu 20 listopada br. (wtorek) o godz.
10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Nowe
Ostrowy odbyła się pierwsza sesja Rady
Gminy Nowe Ostrowy kadencji 2018-
2023.    Inauguracyjną sesję nowej rady
gminy otworzył, zgodnie z przyjętym oby-
czajem, najstarszy wiekiem radny. Zaszczyt
ten przypadł w udziale radnemu seniorowi
Wiesławowi Brodzie.   strona3

Pierwsza sesja
za nami
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Szanowni Państwo.

Święta Bożego Narodzenia i koniec
roku to czas zadumy i refleksji nad tym,
co było i co bezpowrotnie minęło. Czas
na podsumowania i analizę efektów
naszej pracy, naszych dokonań. Jest to
również okazja do nowych planów,
marzeń, obietnic i zobowiązań. Bo przecież
ten wyjątkowy pod każdym względem
okres to jednocześnie tradycyjny symbol
początku nowego, lepszego życia.  

Mijający 2018 rok był dla naszej
ojczyzny rokiem szczególnym ze względu
na obchodzoną rocznicę 100 lecia od-
zyskania niepodległości. W dniu Święta
Niepodległości życzyłem Państwu i sobie
abyśmy potrafili właściwie używać wolności,
robić codziennie dobry użytek z tego
daru abyśmy w naszym kraju mogli
godnie i uczciwie żyć. Z całą pewnością
ważnym osiągnięciem wolnej Polski po
roku 1989 jest samorządność, tak ważna
dla społeczności lokalnej. Wymaga ona
od nas wszystkich osobistego zaangażowa-
nia, i myślę, że jest ono jednym z
najważniejszych elementów współczesnego
patriotyzmu. Naszym obowiązkiem jest
troska o naszą „małą ojczyznę”, dążenie
do zgody i wspólna praca. Polska lokalna
2018 roku, to przede wszystkim wybory
samorządowe, które odbyły się 21
października. 

W naszej Gminie osoby funkcjonujące
w samorządzie otrzymały pozytywną
ocenę swojej działalności  o czym
świadczą wyniki wyborów. To dobrze, że
możemy kontynuować pracę na rzecz
rozwoju Gminy Nowe Ostrowy przy
Państwa dużym zaufaniu, co jest powodem
satysfakcji i zachętą do dalszej wytężonej
pracy w kolejnej tym razem pięcioletniej
kadencji.

Drodzy Mieszkańcy.

Rok 2018 był bardzo trudny dla
naszego samorządu z kilku powodów.
Przede wszystkim na skutek zmian usta-
wowych związanych z podatkiem od
elektrowni wiatrowych, w trakcie roku
budżet Gminy uległ zmniejszeniu o ponad
milion złotych. To w oczywisty sposób
wpłynęło na ograniczenie  wydatków
bieżących jak i na realizację zadań inwe-
stycyjnych i remontowych.  Jednocześnie
ceny usług budowlanych zdecydowanie
zdrożały i zaplanowane środki na zamó-
wienia publiczne okazały się niewystar-
czające. Również na skutek zmian
przepisów,  została znacznie ograniczona
możliwość odzyskiwania podatku VAT
od ponoszonych wydatków i to jest
kolejny element zubożenia budżetu. Co
ciekawe przy niektórych zadaniach nadal
nie wiemy, czy Gmina będzie mogła
odzyskać VAT. Doszły jeszcze problemy
związane z aktywizacją osób bezrobotnych,
środki na roboty publiczne i staże uległy
znacznemu obniżeniu, co jest w jakimś
sensie uzasadnione ze względu na dużo
mniejsze bezrobocie. Tym samym za-
trudniamy mniej osób ale i coraz trudniej
jest znaleźć wśród bezrobotnych, fa-
chowców którzy we właściwy sposób
wykonywaliby prace przy zadaniach rea-
lizowanych sposobem gospodarczym.

Mimo powyższych trudności udało się
nam zrealizować kilka bardzo istotnych
zadań niezmiernie potrzebnych naszym
mieszkańcom i podnoszących poziom
ich życia. Najważniejsze z nich to budowa
praktycznie od podstaw drogi Grodno –
Nowe Grodno – Grochów o długości
blisko 3,8 km. Wartość zadania to ok. 2,9
mln zł, z czego 1,93 mln stanowi
pozyskana dotacja i jest to największa

inwestycja drogowa jak kiedykolwiek była
wykonywana przez Gminę Nowe Ostrowy.
Niewątpliwie zmieni się nieco układ ko-
munikacyjny gminy a jednocześnie wierzę,
że jest to początek rozwoju Nowego
Grodna w kierunku budownictwa jedno-
rodzinnego i rekreacyjnego. Taki też cel
ma zmiana planu zagospodarowania
przestrzennego tamtego terenu, do której
przystąpiliśmy. 

W pierwszej połowie roku wreszcie
przeprowadziliśmy termomodernizację bu-
dynku Ośrodka Zdrowia, wartość zadania
ok. 470 tys. zł. Obiekt wymaga jeszcze do-
datkowych prac estetycznych, które mam
nadzieję wykonamy w niedługim czasie. W
wakacje zaadaptowaliśmy część budynku
Szkoły Podstawowej w Ostrowach /dawny
parter Gimnazjum/ na Gminne Przedszkole.
Prace wykonaliśmy własnymi siłami, spo-
sobem gospodarczym i ponieśliśmy jedynie
koszty materiałów i dokumentacji o wartości
53 tys. zł. Ponadto podobnie jak w po-
przednich latach  utwardziliśmy kostką bru-
kową place, parkingi i drogi o łącznej
powierzchni ponad 1500 m2. Również w
kilku miejscowościach zmodernizowaliśmy
drogi gruntowe wykorzystując głównie kru-
szywo pochodzące z recyklingu. Tu potrzeby
są jeszcze bardzo duże  i będziemy
kontynuować utwardzanie kolejnych dróg
gruntowych. Również zakupiliśmy pług do
odśnieżania do samochodu ciężarowego,
co mam nadzieję jeszcze poprawi zimowe
utrzymanie dróg. Także w roku 2018
zmodernizowaliśmy oświetlenie uliczne, w
części wykonane od podstaw, czyli nowe
słupy, linia energetyczna, wysięgniki i
oprawy. Do miesiąca maja nastąpi kolejne
doświetlenie kilku dróg. Niestety nie wszedł
jeszcze w fazę realizacji projekt „Wykorzystanie
energii słonecznej w gminie Nowe Ostrowy”.
Planujemy jednak iż montaż kolektorów

słonecznych i paneli fotowoltaicznych
zostanie zakończony w miesiącu maju
2019 roku. Największe problemy mamy z
budową kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach Nowe Ostrowy, Wołodrza
i Grodno. Odbyło się pięć przetargów, cena
ciągle rośnie, obecnie ogłoszony jest kolejny
przetarg, w zależności od sytuacji być
może będziemy jeszcze próbowali realizować
zadanie w cząstkowy sposób z podziałem
na różne elementy robót. W pierwszej
połowie roku 2019 zamierzamy też zakończyć
drobniejsze zadania, na które pozyskaliśmy
środki, a nie byliśmy w stanie wyłonić wy-
konawców.

Mam tu na myśli zagospodarowanie terenów:
w Nowych Ostrowach pod kątem rekreacyjnym
i wypoczynkowym oraz w Ostrowach-
Cukrowni pod kątem rekreacyjnym i kul-
turalnym oraz wykonanie Otwartej Strefy
Aktywności w Bzówkach..

Szanowni Państwo.

Trzeba  pamiętać, że to, co zostało w
ostatnim czasie zrobione w gminie,  jest
zasługą wielu osób. Ogromny udział
mają pracownicy urzędu gminy i jednostek
organizacyjnych, radni Rady Gminy, sołtysi
i sami mieszkańcy. Wierzę, że aktywność
społeczna mieszkańców Gminy Nowe
Ostrowy doprowadzi do spełnienia wszyst-
kich planów związanych z budową infra-
struktury ułatwiającej codzienne życie, a
z mojej strony pozostaje zapewnienie
ciągłej pracy doprowadzającej do realizacji
tych zamierzeń. Jeszcze raz, również w
imieniu moich współpracowników, życzę
aby Nowy Rok przyniósł nam wszystkim
jak najwięcej skończonych przedsięwzięć
poprawiających nasze codzienne życie.

Zdzisław Kostrzewa

To był trudny, ale udany rok

Jak co roku w dniu 11 listo-
pada świętowaliśmy w Gminie
Nowe Ostrowy odzyskanie
przez naszą Ojczyznę niepo-
dległości. W roku 2018 jak
wiadomo obchodziliśmy zna-
mienitą 100 jej rocznicę,
zatem i obchody były bardziej
uroczyste. O godzinie 11:00
odbyła się Msza Święta w in-
tencji Ojczyzny w Kościele pw.
Matki Bożej Częstochowskiej
w Ostrowach . W trakcie mszy
dzieci i młodzież ze Szkoły
Podstawowej im. Mieczysławy
Butler w Ostrowach przedsta-
wiły spektakl pt. „Pociąg do

wolności” związany z rocznicą
odzyskania niepodległości,
który został przyjęty z wielkim
uznaniem. Po zakończeniu
występu punktualnie o godzi-
nie 12:00 został odśpiewany
Hymn Polski co jeszcze bar-
dziej spotęgowało poczucie
dumy i radości ze wspólnego
świętowania. Po zakończeniu
Mszy w asyście pocztów
sztandarowych szkół i jedno-
stek OSP odbył się przemarsz
uczestników pod tablicę pa-
miątkową w Ostrowach gdzie
zostały złożone kwiaty przez
delegacje z terenu Gminy

Nowe Ostrowy, a następnie
Wójt Gminy Nowe Ostrowy –
Zdzisław Kostrzewa skierował
do zebranych słowa podzięko-
wania za tak liczne uczestnic-
two w uroczystości.
Przedstawił również ciąg zda-
rzeń historycznych związany z
przyczynami utraty niepodle-
głości, przebiegu lat zniewole-
nia i obecny czasy po jej
odzyskaniu przypominając
słowa Jana Pawła II doty-
czące umiejętności korzysta-
nia z wolności. Podkreślał
także konieczność szacunku i
pamięci o tych nieznanych mi-

lionach żołnierzy, którzy ginęli
po to abyśmy my dzisiaj mogli
żyć i cieszyć się wolnością,
której niejednokrotnie Oni nie
skosztowali. Uroczystość pod

tablicą pamiątkową zakoń-
czyła się wspólnym odśpiewa-
niem kilku pieśni
patriotycznych, a delegacje z
Urzędu Gminy i z OSP złożyły

jeszcze wiązanki kwiatów na
mogiłach kolejarzy i lotników
na cmentarzu w Woli Pierowej
poległych w czasie kampanii
wrześniowej w 1939 r.

Obchody Święta Niepodległości 
w gminie Nowe Ostrowy

Informacja o zmianie rachunku bankowego
Od 01 stycznia 2019r. prosimy o dokonywania

wszelkich wpłat podatków i opłat na nowe konto 
bankowe: BS Krośniewice o/Ostrowy nr 17 9023

0006 3900 4066 2000 0490.
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Podatnicy podatku rol-
nego w 2019 roku
zapłacą podatek rolny
za 1 hektar przelicze-
niowy 117,50 zł  (czyli:
2,5 q x 47,00zł).

Średnia cena skupu 1q
żyta – na podstawie której
wylicza się wysokość po-
datku rolnego w 2018 roku
wynosi 45 zł. Oznacza to,
że wysokość podatku rol-
nego w 2018 roku wynosi:
2,5q x 45 zł = 112,50 zł
(za 1 ha przeliczeniowy).

W Komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Staty-
stycznego z dn. 18
października 2018 r. została
ogłoszona średnia cena
skupu żyta za okres 11
k w a r t a ł ó w
poprzedzających kwartał
poprzedzający rok podat-
kowy 2019 i wynosi  54,36
zł za 1 dt. (nastąpiło
zwiększenie  o 1,87 zł).
Zaś na okres 11 kwartałów
poprzedzających kwartał

poprzedzający rok podat-
kowy 2018 wynosi 52,49
zł za 1 dt.

Rady Gmin korzystając
ze swojego uprawnienia
mogą obniżyć „urzędową”
cenę żyta. 

Rada Gminy Nowe
Ostrowy skorzystała z ta-
kiego przywileju i obniżyła
średnią cenę skupu żyta
z 54,36 zł do 47,00 zł za
1q na rok 2019 - Uchwała
Nr  XLVI/359/2018 z dn.
09 listopada 2018 r. w
sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta przyjmo-
wanej jako podstawa do
obliczania podatku rolnego
na obszarze Gminy Nowe
Ostrowy na 2019 rok (po-
zytywne zaopiniowany zos-
tał projekt uchwały przez
Izbę Rolniczą Wojewódz-
twa Łódzkiego).

Stawkę podatku rolnego
określa art. 6 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym.
Podatek rolny za rok po-

datkowy wynosi od 1 ha
przeliczeniowego gruntów
– równowartość pieniężną
2,5 q żyta,  a od 1 ha
gruntów – równowartość
5 q żyta.

Należy zauważyć, że na
podstawie art. 18 ustawy
z dnia 15 listopada 1984
r. o podatku rolnym (Dz.
U. z 2017r. poz. 1892
oraz z 2018 r. poz. 1588 i
1669) ogłasza się, że
przeciętny dochód z pracy
w indywidualnych gospo-
darstwach rolnych z 1 ha
przeliczeniowego w 2017r.
wynosił:  3399 zł  ogłoszo-
ny w obwieszczeniu Pre-
zesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia
21  września 2018 r. w
sprawie wysokości
przeciętnego dochodu z
pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych
z 1 ha przeliczeniowego
w 2017 r.  (wzrost o 822,00
zł).

Pierwszą sesję rady gminy zgodnie z
ustawą o samorządzie zwołuje komisarz
wyborczy. Komisarz Wyborczy postano-
wieniem z dnia 9 listopada 2018 r. zwołał
sesję inauguracyjną Rady Gminy Nowe
Ostrowy na wtorek – 20 listopada br.  W
dniu 20 listopada br. (wtorek) o godz.
10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Nowe
Ostrowy odbyła się pierwsza sesja Rady
Gminy Nowe Ostrowy kadencji 2018-
2023.    Inauguracyjną sesję nowej rady
gminy otworzył, zgodnie z przyjętym oby-
czajem, najstarszy wiekiem radny. Zaszczyt
ten przypadł w udziale radnemu seniorowi
Wiesławowi Brodzie. Następnie radnym i
wójtowi gminy zostały wręczone
zaświadczenia o wyborze. Zaświadczenia
o wyborze wręczyła Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej – Magdalena
Sroka.  „Wierny Konstytucji i prawu Rze-
czypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie,
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie
dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
Ślubowaniem tej treści rozpoczęła się
pierwsza sesja Rady Gminy Nowe Ostrowy
nowej kadencji 2018-2023. Uroczystą
przysięgę w miniony wtorek złożyło
piętnastu radnych.

Podczas sesji inauguracyjnej dokonano
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Nad wyborem przewodniczącego i wice-
przewodniczącej czuwały komisje skru-
tacyjne. W wyborach na Przewodniczącego
Rady Gminy zgłoszono tylko jednego
kandydata. Funkcję Przewodniczącego
Rady Gminy ponownie powierzono -
Jackowi Olesińskiemu s. Czesława z
Grochówka, który został wybrany

jednogłośnie. Następnie przystąpiono do
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady. Do
funkcji wiceprzewodniczącego zgłoszono
trzech kandydatów: Radnego Wiesława
Brodę, Radną Agnieszka Czerniawską i
Radnego Arkadiusza Kaczmarka.

Po przeprowadzeniu tajnego głosownia
wśród Radnych Wiceprzewodniczącą
Rady Gminy Nowe Ostrowy w kadencji
2018-2023 została Radna Agnieszka
Czerniawska z Nowych Ostrów.

Na sesji Radni po raz pierwszy głosowali
za pomocą wręczonych im tabletów
umożliwiających im elektroniczne głoso-
wanie. 

Od pierwszej sesji Rady gminy Nowe
Ostrowy obrady są transmitowane i utrwa-
lane za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk. Na stronie internetowej:
www.noweostrowy.pl w zakładce Sesja
Rady Gminy zostanie transmitowany
obraz i dźwięk z obrad Sesji Rady Gminy
oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku.

Poniżej skład Rady Gminy Nowe Ostro-
wy:

1. Broda Wiesław
2. Czerniawska Agnieszka
3. Dębicki Mirosław
4. Dubielak Danuta. 
5. Jatczak Halina
6. Kaczmarek Arkadiusz
7. Kupidura Ryszard
8. Matczak Renata
9. Mikołajczyk Maria
10. Olesiński Artur
11. Olesiński Jacek s. Czesława
12. Olesiński Jacek s. Józefa
13. Stokwisz Wiesław
14. Szubka Wojciech
15. Woźniak Marianna

Pierwsza sesja Rady
Gminy Nowe Ostrowy 
już za nami

Podatek rolny 
na 2019 rok 
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Początek nowego roku
szkolnego to czas wielkiej
zmiany dla Gminnego
Przedszkola w Ostrowach.
Od 1 września placówka
zmieniła swoją lokalizację.
Obecnie przedszkole zaj-
muje parter budynku po
gimnazjum. Dzięki tym
zmianom funkcjonują teraz
dwa oddziały: 5 latków
oraz 3- 4 latków, a do
przedszkola uczęszcza
łącznie 46 dzieci. 

Przestronne, jasne  sale,
to dużo więcej miejsca do
nauki i zabawy, jak również
do ćwiczeń i zabaw ru-
chowych. 

Czas w przedszkolu
upływa bardzo szybko i
wiąże się z szeregiem
uroczystości i wycieczek.
Ostatnio w naszym przed-
szkolu odbyła się
uroczystość dla rodziców,
podczas której przedszko-
laki zaprezentowały wiersze,
piosenki i inscenizacje o
tematyce jesiennej. Było
to pierwsze, ale nie ostatnie
przedstawienie, w czasie

którego dzieci prezentowały
swoje umiejętności wokalne
i recytatorskie. Obecnie
przedszkolaki przygotowują
się do „Spotkania wigilij-
nego”, gdzie przypomną
wydarzenia sprzed dwóch
tysięcy lat, kiedy narodził
się Pan Jezus.

Poza spotkaniami dla ro-
dziców, czas upływa na
wesołych zabawach i spot-
kaniach z ciekawymi oso-
bami. W minio3

ym czasie nasze przed-
szkole odwiedził pan poli-
cjant z Komisariatu Policji
w Krośniewicach, który
przypomniał dzieciom naj-
ważniejsze zasady
dotyczące bezpieczeństwa,
zarówno w domu, jak i
poza nim. Odwiedziła nas
także pani doktor, która
pomogła dzieciom w utrwa-
leniu podstawowych zasad
zdrowego odżywania się i
konieczności jedzenia wa-
rzyw i owoców. Z okazji
Światowego Dnia Zwierząt,
niektórzy rodzice zapre-
zentowali swoich domowych

pupili, dzięki czemu przy-
pomnieli maluchom, że
opieka nad zwierzętami to
nie tylko przyjemności, ale
przede wszystkim
obowiązki. Przedszkolaki
bardzo chętnie włączają
się i angażują we wszystkie
akcje i uroczystości orga-
nizowane w przedszkolu. 

Pobyt dzieci w przed-
szkolu wiąże się nie tylko
z zabawą. Staramy się
rozbudzać w dzieciach po-
czucie przynależności na-
rodowej, kształtować
edukację ekologiczną,
wzbudzać poszanowanie
dla całego środowiska.
Dzieci angażują się w różne-
go rodzaju akcje ekolo-
giczne, akcje charytatywne
oraz patriotyczne. Biorą
udział w konkursach za-
równo ekologicznych, jak i
wokalnych oraz plastycz-
nych. Zdobywają nagrody
i wyróżnienia dzięki czemu
godnie reprezentują naszą
palcówkę w środowisku lo-
kalnym i poza nim.

Zakończona została realizacja zadania
„Rozbudowa drogi gminnej nr 102318E
w msc. Grochów,  Nowe Grodno i
Grodno”. Nawierzchnia asfaltowa została
położona na dł. 3,75 km, szerokość pasa
ruchu to 3,5 m. Natomiast na odcinku od
Grochowa  do  skrzyżowania z drogą
wojewódzką w Nowym Grodnie wykonana
została również asfaltowa ścieżka
rowerowa. 

Przewiduje się, że rozbudowana droga
spowoduje zmniejszenie natężenia ruchu
na drodze powiatowej relacji Kutno –
Imielno – Kołomia automatycznie popra-
wiając jej bezpieczeństwo. Korzystanie z
niej skróci połączenie z miastem Kutno
dla ok. połowy miejscowości Gminy Nowe

Os2rowy oraz dla części Gminy Dąbrowice
i Gminy Krośniewice. Natomiast  ścieżka
rowerowa  będzie również ważnym ele-
mentem infrastruktury turystycznej – jest
częścią szlaku rowerowego  „W centrum
Polski”,  prowadzi do terenów leśnych,
obiektów zabytkowych w Grochowie oraz
zbiorników wodnych w msc. Nowe Grod-
no.

Poniesione koszty w roku 2018 wyniosły
2  892  084,97 zł. Gmina Nowe Ostrowy
pozyskała na to zadanie dofinansowanie
z budżetu państwa w wysokości 1 938 214
zł w ramach Rządowego Programu na
rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności
Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej
Infrastruktury Drogowej.

Wielkie zmiany 
w naszym przedszkolu

Nowa asfaltowa droga 
i ścieżka rowerowa

Z przykrością musimy
poinformować zaintereso-
wanych mieszkańców, że
realizacja rzeczowa projektu
polegającego na dostawie
i montażu odnawialnych
źródeł energii tj. kolektorów
słonecznych i instalacji fo-
towoltaicznych przesunięta
została na rok 2019 r.

Złożyło się na to kilka
spraw. Po pierwsze podjęte
zostały przez nas prace
mające na celu zmianę za-
pisów w programie funk-
cjonalno-użytkowym w
części dotyczącej minimal-
nych parametrów technicz-
nych dotyczących instalacji
fotowoltaicznych. W naszej
ocenie było to korzystne
dla mieszkańców  i
jednocześnie  zasadne
biorąc pod uwagę czas
jaki upłynął od złożenia
dokumentacji aplikacyjnej
projektu.  Załatwienie tej
sprawy i zatwierdzenie sto-
sownych zmian przez Urząd
Marszałkowski w Łodzi
zajęło sporo czasu.

Druga kwestia: tego typu
zamówienia publiczne  do-
tyczące  odnawialnych

źródeł energii w zakresie
dokonywanych zamówień
publicznych  kwalifikowane
są do rodzaju „dostawy” ,
a nie „roboty budowlane”.
W związku z tym  konieczne
było opublikowanie ogłosze-
nia o zamówieniu publicz-
nym w Dzienniku
Urzędowym  Unii Europej-
skiej. W ww. postępowaniu
Urząd Gminy Nowe Ostro-
wy  przesłał do publikacji
ogłoszenie o zamówieniu
Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej w dniu
15.10.2018. Ogłoszenie o
zamówieniu zostało opub-
likowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europej-
skiej w dniu 18.10.2018 i
w tym samym dniu ogłosze-
nie o zamówieniu zostało
opublikowane na stronie
internetowej Gminy. Ozna-
cza to, że  postępowanie
zostało wszczęte w dniu
18.10.2018 r.

Niestety w tym samym
dniu zaczęły również obo-
wiązywać również  nowe
przepisy ustawy Prawo
Zamówień Publicznych w
zakresie komunikacji elek-

tronicznej pomiędzy za-
mawiającym a wykonawcą.
W związku z tym należało
unieważnić przetarg i podjąć
stosowne prace nad nowymi
zapisami dokumentacji prze-
targowej.

Kolejne ogłoszenie zos-
tało opublikowane w Dzien-
niku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu
5.12.2018 r. Planowany
termin zakończenia składa-
nia i jednocześnie otwarcia
ofert Wykonawców zapla-
nowany jest na dzień
4.01.2019 r. Sądzimy, że
na początku roku 2019 zo-
stanie wyłoniony wyko-
nawca, z którym zostanie
podpisana umowa. 

Montaż instalacji OZE
powinien rozpocząć się
najpóźniej marcu.
Oczywiście mieszkańcy,
którzy deklarowali chęć
wykonania montażu insta-
lacji  na ich posesjach w
roku 2018 będą obsłużeni
w pierwszej kolejności.
Wszystkie instalacje mają
zostać wykonane najpóźniej
do końca maja 2019 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego na
koniec października 2018 r. dla Powiatu
Kutnowskiego wyniosła 8,8  % (w skali
kraju 5,7 %, natomiast w skali województwa
Łódzkiego 6,0 %). W porównaniu do
roku 2017 stopa bezrobocia w Powiecie
Kutnowskim zmniejszyła się o 0,7 % (w
2017 roku wyniosła 9,5 %). Pomimo
zmniejszającego się bezrobocia chętnych
do podjęcia zatrudnienia w ramach robót
publicznych nie brakowało. Jak w każdym
roku do Urzędu Gminy wpływały podania
o przyjęcie do pracy. 

W 2018 roku Gmina Nowe Ostrowy w
ramach współpracy z Powiatowym
Urzędem Pracy utworzyła 77 pełnowy-
miarowych miejsc pracy.

W ramach robót publicznych w obecnym

roku zostało utworzono 46 miejsc pracy.
W ramach staży zawodowych Urząd
Gminy Nowe Ostrowy w 2018 roku
utworzył 21 pełnowymiarowych stanowisk
pracy, natomiast w ramach prac inter-
wencyjnych gmina zatrudniła 4 osoby
bezrobotne.   

Wszystkich bezrobotnych zarejestro-
wanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Kutnie zainteresowanych 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. 

Uczniowie i nauczyciele Szkoły
Podstawowej w Imielnie godnie
uczcili 100-lecie niepodległości
Polski. We wrześniu szkoła tra-
dycyjnie zorganizowała piknik
historyczno-patriotyczny po-
święcony Patronowi Szkoły –
Bohaterom Bitwy nad Bzurą,
który połączono z XVII Ogól-
nopolskim Rajdem Starych Po-
jazdów Zabytkowych. Impreza
ma charakter cykliczny i na
stałe weszła do kalendarza uro-
czystości szkolnych. Jest do-
skonałą lekcją historii i dobrym
sposobem promowania szkoły
w środowisku. Zorganizowano
wycieczkę do Muzeum Niepo-
dległości w Łodzi połączoną z
warsztatami edukacyjnymi na
temat I wojny światowej, Le-

gionów Piłsudskiego i dwu-
dziestolecia międzywojennego.
Młodsi uczniowie pojechali na
warsztaty do Skansenu w Sier-
pcu. Dzieci przygotowały się
do konkursów literackich „Od
Bałtyku do Tatr” organizowanych
przez KDK w Kutnie. Zwycięskie
prace napisali: A. Jasiński –kl.
VIII, praca pt. „Polską krwią
wywalczona”, K. Dopieralska –
kl. VIII – „Wszystko co mam,
toPolska właśnie”, W. Milczarek
–kl. VII- „O Lechu, Czechu …
.”, M. Adamczewski- kl. VII-
„Bohaterka znad Bzury”. Dzieci
wzięły udział w przeglądach
piosenki patriotycznej i żołnier-
skiej w SP w Szewcach Nadol-
nych oraz w Świetlicy w
Ostrowach: II m. klasa O – W.

Andrzejewska, J.Wojciechowska
III m. M. Janikowska kl. III.   III
m. M. Bartnicka kl.VI, A. Bilicki
z kl. V otrzymał wyróżnienie.
We wszystkich klasach pojawiły
się gazetki okolicznościowe, w
biało-czerwone barwy ozdobiono
korytarze szkolne, a w oknach
całej szkoły zakwitły biało-czer-
wone kwiaty. Przygotowano
szereg prezentacji multimedial-
nych o tematyce historycznej.
Szkoła przystąpiła do ogólno-
polskiej akcji MEN „Rekord dla
Niepodległej”, śpiew hymnu na-
rodowego poprzedził uroczysty
apel, zaś prześliczny taniec z
biało-czerwoną flagą w wyko-
naniu uczennic z kl. VII zamknął
uroczystości listopadowe. 

Odnawialne źródła 
energii w Gminie 
dopiero w roku 2019

Zatrudnienie w Gminie
Nowe Ostrowy

Niepodległa! Dzień po dniu…

Gminna Biblioteka Publiczna i Świetlica Środowiskowa
serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Nowe Ostrowy
na Koncert świąteczno – noworoczny, który odbędzie się 4
stycznia 2019r.(piątek) o godz. 17:30 w siedzibie Świetlicy
Środowiskowej w Ostrowach Cukrowni (sala na piętrze).
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W dniu 8 listopada (tj. czwartek), w
Świetlicy Środowiskowej w Ostrowach
Cukrowni odbył się III Przegląd Piosenki
Wojskowej i Patriotycznej. Gościliśmy
tego dnia w naszych murach uczniów,
nauczycieli, rodziców i opiekunów oraz
miłośników piosenki patriotycznej. Orga-
nizatorami przeglądu była Świetlica
Środowiskowa, Gminna Biblioteka Publiczna
w Nowych Ostrowach i Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy.
W przeglądzie wzięły udział wszystkie
placówki oświatowe z terenu naszej
gminy. Uczestnicy byli oceniani w czterech
kategoriach wiekowych: przedszkole –
zerówka, klasy I –III, klasy IV-VI i klasy
VII, VIII - gimnazjalne. Poziom konkursu
był bardzo wysoki, w związku z czym
jury miało do wykonania trudne zadanie.
Po obradach wyłoniono laureatów, których
z wielką przyjemnością prezentujemy:

Kategoria wiekowa: przedszkole –
zerówka

I miejsce – Wojciech Dopierała – Szkoła
Podstawowa Ostrowy

II miejsce – Weronika Wasilewska i
Julia Wojciechowska – Szkoła Podstawowa
Imielno

III miejsce – Maja Gruda i Amelia
Olesińska – Przedszkole Ostrowy

Wyróżnienie – Lena Dyszkiewicz –
Przedszkole Ostrowy

Wyróżnienie – Filip Dziwirski – Przed-
szkole Ostrowy

Wyróżnienie – Nina Kołacz i Nikola
Wszywkow – Przedszkole Ostrowy

Kategoria wiekowa: klasy I-III

I miejsce – Julia Rebizant – Szkoła
Podstawowa Ostrowy 

I miejsce – Adam Wenerski – Szkoła
Podstawowa Ostrowy

II miejsce – Katarzyna Sołtysińska –
Szkoła Podstawowa Ostrowy

III miejsce – Maja Janikowska - Szkoła
Podstawowa Imielno

Kategoria wiekowa: klasy IV – VI

I miejsce – Hanna Jadczak – Szkoła
Podstawowa Ostrowy

I miejsce – Antonina Wenerska – Szkoła
Podstawowa Ostrowy

II miejsce – Oliwia Osowska – Szkoła
Podstawowa Ostrowy

II miejsce – Zofia Ziółkowska – Szkoła
Podstawowa Ostrowy

III miejsce – Marianna Bartnicka –
Szkoła Podstawowa Imielno

Wyróżnienie – Antoni Bilicki – Szkoła
Podstawowa Imielno 

Kategoria wiekowa: klasy VII – VIII i
GIMNAZJUM   

I miejsce – Justyna Jabłonkowska –
Oddziały Gimnazjalne przy S.P. w Ostro-
wach

II miejsce – Zuzanna Ziółkowska – Od-
działy Gimnazjalne przy S.P. w Ostro-
wach

Wyróżnienie – Weronika Rydzewska –
Szkoła Podstawowa Ostrowy

Wszyscy laureaci zostali zaproszeni do
wzięcia udziału w Koncercie świąteczno
– noworocznym, który odbędzie się w
Świetlicy Środowiskowej na przełomie
grudnia i stycznia 2019r. W przeglądzie
wzięło udział 30 uczniów.

Komisja konkursowa w składzie: Ale-
ksandra Kołodziejska – przewodnicząca,
Renata Pastusiak i Mirosław Komorowski
– członkowie. Organizatorzy bardzo
dziękują dyrektorom placówek oświatowych
za przychylność, a nauczycielom za przy-
gotowanie uczniów do konkursu.
Dziękujemy członkiniom Stowarzyszenia

na Rzecz Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy
- Renacie Kościańskiej, Aleksandrze Ku-

bikowskiej i Jadwidze Skibińskiej za
wszelką pomoc przy organizacji przeglądu. 

III Przegląd Wojskowej Pieśni Patriotycznej 2018

13 grudnia w Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Łęczycy
odbyło się rozstrzygnie-
cie XIII edycji powiato-
wego konkursu
fotograficznego „Moja
mała ojczyzna – miejsca
pamięci i walk o niepo-
dległość”. 

W uroczystym podsumo-
waniu uczestniczyło
kilkudziesięciu uczniów ze
szkół z powiatów
łęczyckiego i kutnowskiego,
w tym 7 uczniów Szkoły
Podstawowej im.
Mieczysławy Butler w Ostro-
wach wraz z opiekunem

p. Eweliną Kołomłocką. W
konkursie udział wzięło 91
osób w trzech kategoriach
wiekowych: I grupa - klasy
IV – VI szkół podstawowych;
II grupa - klasy VII - VIII i
gimnazja oraz III grupa -
szkoły średnie. Na konkurs
wpłynęło 181 zdjęć. Za-
daniem uczestnika było
wykonanie 1 lub 2 zdjęć
przedstawiających miejsce
pamięci, pomnik, obelisk
w walce o niepodległość
w najbliższej okolicy i
dołączenie krótkiego opisu
fotografii (tytuł, co przed-
stawia, miejscowość).
Wśród nagrodzonych zna-

lazło się 8 uczniów szkoły.
W kategorii klas najmłod-
szych II miejsce zajęła Zu-
zanna Rękawiecka oraz
Jakub Smakowski, a Maja
Gryglewska i Natalia
Maślanka otrzymały
wyróżnienia. W starszej ka-
tegorii wiekowej miejsce I
przypadło w udziale Hu-
bertowi Fijałkowskiemu, a
wyróżnienia trafiły do rąk:
Dominiki Jędrzejczak, Gab-
riela Kostrzewskiego i Żane-
ty Szadkowskiej. Ponadto
nagrodę pocieszenia i dy-
plom za udział w konkursie
otrzymała Julita Kacprzak.

Konkurs fotograficzny

Zawiadomienie

Uprzejmie informujemy, że do Urzędu Gminy Nowe
Ostrowy docierają doniesienia o nie przestrzeganiu ochro-
ny powietrza poprzez spalanie w piecach materiałów za-
wierających szkodliwe  i niebezpieczne dla zdrowia oraz

środowiska substancje ( plastik, folie, materiały PCV itp.).
Informujemy, że są to czyny zabronione i karalne.

W związku z powyższym w najbliższym czasie przepro-
wadzane mogą być kontrole mające na celu sprawdzenie
opału stosowanego w domostwach. W momencie stwier-

dzenia nieprawidłowości zostaną wyciągnięte 
konsekwencje prawne.
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W dniu 29 września 2018 roku o godz.
14.00, w Szkole Podstawowej im.
Mieczysławy Butler w Ostrowach odbyła
się uroczystość Złotych i Diamentowych
Godów. Rocznicę 50-lecia pożycia
małżeńskiego obchodzili Państwo: Barbara
i Jan Bednarek, Krystyna i Leszek Lach,
Zofia i Kazimierz Pietrzak, Anna i Edward
Pokorscy, Urszula i Bolesław Rydzewscy,
Janina i Stanisław Śmiałek, Stanisława i
Kazimierz Zielińscy. 

Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego
Diamentowe Gody świętowali Państwo:
Krystyna i Henryk Góreczni, Regina i
Stanisław Urbanek. 

Z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego
Wójt Gminy Nowe Ostrowy – 

Pan Zdzisław Kostrzewa udekorował 7
par jubilatów medalami przyznanymi

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
„Za długoletnie pożycie małżeńskie” w
asyście przewodniczącego Rady Gminy
– Pana Jacka Olesińskiego. Wszystkim
jubilatom wręczono dyplomy, kwiaty oraz
rozdano skromne upominki.  W imieniu
zebranych głos zabrała Pani Regina
Urbanek, która podziękowała władzom
gminy za pamięć i za zorganizowanie
uroczystości. Jubilatów  i zgromadzone
grono rodzinne podjęto szampanem,
przygotowano również skromny
poczęstunek w postaci kawy, herbaty i
ciasta. Uroczystość uświetnił występ ze-
społu OKTAWA. Dostojnym Jubilatom
składamy najserdeczniejsze gratulacje i
życzymy jeszcze wielu wspólnie przeżytych
lat w zdrowiu, szczęściu i doczekania w
dostatku kolejnych pięknych rocznic.

Złote Gody
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W realizacji założeń wychowania fi-
zycznego organizowanych przez Szkołę
Podstawową w Imielnie niezmiernie ważne
jest, aby wszystkie lekcje wf. i sportu
przeprowadzane w szkole i poza szkołą
stanowiły jeden logiczny, zwarty ciąg
działań, mający na celu wszechstronny
rozwój fizyczny i ochronę zdrowia dzieci i
młodzieży oraz zaszczepienie trwałych
nawyków i umiejętności uprawiania sportu.
Wynikami takiej działalności, jest rosnąca
sprawność fizyczna uczniów obserwowana
podczas regularnych testów sprawności
fizycznej, gdzie dokonuje się pomiarów
szybkości, skoczności, wytrzymałości i
mocy. Innym wyznacznikiem aktywności
fizycznej uczniów jest udział w zawodach
sportowych i wyniki w nich osiągane,
oraz liczna obecność uczniów w realizo-
wanym prze szkołę programie „ Szkolny
Klub Sportowy”. Zajęcia w ramach pro-
gramu realizowane są w dwóch grupach
wiekowych, pierwsza dedykowana klasom
3-6 oraz druga dla klas 7-8. W jesiennej

edycji programu w zajęciach uczestniczyło
35 uczniów.

Uczniowie w pierwszym semestrze
uczestniczyli w zawodach międzyszkolnych:

1. Mistrzostwach Powiatu w Tenisie
Stołowym Dziewcząt, gdzie uczennice
M. Bartnicka, J. Nowacka zajęły III miejs-
ce.

2. Mistrzostwach Powiatu w Tenisie
Stołowym Chłopców, gdzie uczniowie I.
Domke oraz M Szałański zajęli III miejs-
ce.

3. Powiatowy Finał Turnieju Piłkarskiego
o Puchar Tymbarku, gdzie drużyna z
rocznika klas 3-5 zajęła IV miejsce.

4. Międzygminny Turniej Piłki Nożnej
klas 7-8 – I miejsce

5. Międzygminny Turniej Piłki Nożnej
klas 4-6 – i miejsce

Wszystkim uczniom, którzy godnie re-
prezentują Szkołę Podstawową w Imielnie
– dziękujemy, oraz życzymy dalszych
sukcesów. 

Uczniowie i Pracownicy
Szkoły Podstawowej im.
Mieczysławy Butler w Ostro-
wach z inicjatywy
Samorządu Uczniowskiego
pod opieką Agnieszki Ryb-
nik i Emilii Marciniak  przy-
stąpili  do XVIII edycji
programu Szlachetna Pacz-
ka pod hasłem:” Wydoby-
wamy z ludzi to, co
najpiękniejsze”.Chcieliśmy
zmienić historię życia tych,

którzy najbardziej tego po-
trzebowali.Postanowiliśmy
pomóc Pani Ewie , która
samotnie wychowuje córkę.
Sytuacja rodzinna i mate-
rialna tej rodziny jest bardzo
ciężka.Dzięki wspólnym
staraniom udało nam się
zebrać imponującą  kwotę
1075zł.  Przygotowana
przez nas paczka
zawierała:Kuchnię gazową,
żywność, pościel, kołdrę,

kurtkę, środki czystości
oraz książki. 8 grudnia
2018r. podczas finału akcji
„Szlachetna Paczka”,
uczniowie Samorządu
Uczniowskiego osobiście
dostarczyli  upominki. Nie
obyło się bez emocji, łez
szczęścia i podziękowań.

Mówimy wielkie
DZIĘKUJĘ!!! wszystkim
Darczyńcom. Pamiętajmy-
dobro powraca!

W roku 2018 zespół
„Oktawa” był w sumie na
12 przeglądach konkurso-
wych i nie konkursowych
gdzie godnie reprezentował
naszą gminę. W Płocku
zespół zajął I miejsce w IV
PRZEGLĄDZIE AMATOR-
SKIEJ TWÓRCZOŚCI „MI-

KROFON SENIORA”, w
Głownie wyróżnienie na IX
Artystycznych Spotkaniach
Seniorów „Czar Jesieni” z
kolei w Ozorkowie w
Międzypowiatowym Prze-
glądzie Kapel Ludowych i
Zespołów Śpiewaczych
„KOMU PIOSNKĘ KOMU”

– najlepszy duet dla Anny
Redosz i Renaty Pastusiak.
Zespół występuje również
podczas gminnych
uroczystości – Dzień Kobiet,
Festyn, Dożynki, Złote Gody
i Koncert Świąteczno No-
woroczny w Świetlicy.

Sportowa jesień w SP Imielno Szlachetna Paczka

Z życia zespołu „Oktawa” 
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Święta Bożego Narodze-
nia to szczególny czas dla
wszystkich. Myślimy wtedy
nie tylko o sobie, ale też o
innych -  w szczególności
tych, którzy bardziej od
nas samych, zasługują na
uwagę i pomoc.  Ważne
jest, aby takimi wartościami
kierowali się w życiu nie
tylko dorośli, ale i dzieci.

W Szkole Podstawowej
im. Bohaterów Bitwy nad
Bzurą w Imielnie uczniom
nie trzeba o tym mówić –
oni to wiedzą i chętnie an-
gażują się w akcje chary-
tatywne, które mogą
sprawić, aby na czyjejś
smutnej twarzy pojawił się
uśmiech.

Z inicjatywy Samorządu
Uczniowskiego zorganizo-

wano w szkole zbiórkę dla
podopiecznych Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej
„Tęcza” w Kutnie.
Zaangażowali się wszyscy!
Uczniowie, ich rodzice, dy-
rekcja, nauczyciele i pra-
cownicy obsługi szkoły
prężnie zbierali upominki
już od października.
Mieszkańcy „Tęczy” otrzy-
mają od społeczności szkol-
nej: słodycze, książki,
przybory szkolne
i papiernicze, sprzęt spor-
towy, ubrania, gry, filmy i
wiele innych cennych rzeczy
– być może nam zbędnych
– ale za to jak potrzebnych
innym!

To dopiero zakończenie
pierwszej z akcji charyta-
tywnych zaplanowanych

na bieżący rok szkolny
przez Samorząd Uczniowski
wraz z opiekunkami (p.
Anną Andrych i p. Katarzyną
Bętkowską). Uczniowie już
są w trakcie zbierania
karmy, kołder, koców i in-
nych przydatnych sprzętów
dla psów – podopiecznych
Fundacji Krzykosiaki Psy
w Potrzebie z Kłodawy.
Zakończenie akcji odbędzie
się w lutym. Inną formą
pomocy jest również za-
angażowanie się w akcję
pt. „Wkręć się w pomaganie”
polegającą na zbieraniu
plastikowych nakrętek. Na-
sza szkoła współpracuje z
jedną konkretną rodziną –
krótko mówiąc: „Zbieramy
dla Mariusza!”.

Dzieci z Imielna 
pomagają…dzieciom!

X – jubileuszowy Koncert Kolęd
4 stycznia 2019 roku o godzinie 11.00 w Szkole Podstawowej

im. Mieczysławy Butler w Ostrowach odbędzie się już po raz X ju-
bileuszowy Koncert Kolęd. Swoje umiejętności wokalno – instru-
mentalne zaprezentują dzieci z oddziału „0” 6- latków, uczniowiez
klas I-VIII i III klas gimnazjum. Usłyszymy najpiękniejsze -stare i
nowe-polskie kolędy i pastorałki. Na koncert zaproszono władze
oraz księży z parafii w gminie Nowe Ostrowy,rodziców,emerytowanych
pracowników szkoły i społeczność lokalną. Jak każdego roku to
świąteczne spotkanie stanie się okazją do wspólnych rozmówi
wspomnień czynnych i emerytowanych pracowników szkoły.
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„Pociąg do wolności!”  – takie motto
przyświecało uroczystej akademii przy-
gotowanej przez uczniów Szkoły Pod-
stawowej im. Mieczysławy Butler w
Ostrowach  z okazji  100. Rocznicy Od-
zyskania Niepodległości przez Polskę.

Polska tkwiła w okowach niewoli 123
lata, podczas których ani na moment nie
pogodziła się z losem niewolnicy. Przez
całe dekady nasi przodkowie przelewali
krew, tracili zdrowie, aby wyrwać ojczyznę
z kajdan zaborców. I w końcu się udało!
Na mapę Europy powróciła ta, co nie
umarła!

Dzięki uczniom oraz opiekunom: p.
Agnieszce Rybnik, p. Emilii Marciniak,
p.  Zenonie Józefiak – mieliśmy okazję
uczestniczyć w pięknej lekcji historii oraz
podróży przez następujące stacje:
Niewola,  Powstania: Kościuszkowskie,
Listopadowe i Styczniowe, I wojna
światowa oraz długo oczekiwana przez
Polaków stacja  WOLNOŚĆ.

W obchody Święta Niepodległości
włączyliśmy się również na terenie naszej
gminy i parafii. Braliśmy udział w mszy
świętej w Kościele Parafialnym w Ostrowach
oraz w pochodzie i uroczystościach przy

Pomniku Poległych Pracowników Cukrowni
Ostrowy podczas II Wojny Światowej. 

Uczniowie, recytując utwory historyczne
i wykonując utwory muzyczne o  treści
patriotycznej, rozbudzali świadomość na-
rodową młodego pokolenia naszej szkoły,
ale także społeczności lokalnej. Poszerzali
znajomość historii Polski zawartej w
pieśni i poezji polskiej oraz pogłębiali
miłość do ojczyzny.

Akademia  z okazji  100.
rocznicy odzyskania
niepodległości

Zbliżający się koniec roku zwykle jest pre-
tekstem do podsumowań. Nie inaczej jest w
przypadku Biblioteki, a że działo się dużo i in-
tensywnie, pozwolę sobie na kilka zdań infor-
macji. Zakupiono 324 książki z dotacji
organizatora oraz ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na łączna
kwotę 7.200 zł. W postaci darowizny Biblioteka
otrzymała 37 szt. książek. Urządzono czytelnię,
w której znajdują się książki dla dzieci i
młodzieży. Można tam usiąść wygodnie i
przejrzeć wybierane książki.  Stopniowej me-
lioracji poddawany jest cały księgozbiór, który
liczy na chwilę obecną ponad 17 tys. tytułów.
Znacząco wzrosła liczba najmłodszych czy-
telników oraz liczba wypożyczanych książek.
Jest to bardzo dobra wiadomość,  ponieważ
oznacza, że oferta czytelnicza jest ciekawa, a
nowości wydawnicze zaspokajają potrzeby
naszych czytelników. W ciągu tego roku
urządzono 12 wystaw książek w holu biblioteki
oraz 2 wystawy prac plastycznych. Odbyło
się spotkanie z Arkadiuszem Niemirskim, au-
torem książek dla młodzieży. W okresie ferii
zimowych i wakacji dzieci mogły korzystać z
półkolonii. Dla kilkunastu osób odbyły się
warsztaty z zakresu zdrowego żywienia, które
prowadziła pracownica Ośrodka Doradztwa
Rolniczego. Odbyło się kilka wyjazdów do
kina i teatru, które zwykle są organizowane
wspólnie ze Świetlicą Środowiskową, aby
zapewnić jak największą frekwencję. W od-
powiedzi na sygnały mieszkańców Biblioteka

zorganizowała wyjazd do Muzeum Auschwitz
–Birkenau. We wrześniu pierwszy raz miała
miejsce akcja z cyklu „Narodowe Czytanie”.
Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, przed-
stawicieli samorządu oraz uczniów, nauczycieli
i dyrekcji Szkoły Podstawowej w Ostrowach
w wydarzeniu tym teksty literackie czytało 25
osób. Biblioteka współpracuje z placówkami
oświatowymi z terenu naszej gminy, co
owocuje lekcjami bibliotecznymi i warsztatami
artystycznymi. Ostatnio odbyły się zajęcia dla
dzieci na temat ozdób świątecznych. W
warsztatach wzięło udział 7 klas ze Szkoły
podstawowej w Ostrowach. Zajęcia były or-
ganizowane w Świetlicy Środowiskowej, z
którą Biblioteka współpracuje przy wielu wy-
darzeniach. Można byłoby jeszcze wiele
napisać, ale miejsce na łamach Kuriera jest
ograniczone, więc wymienię jeszcze tylko po-
zostałe wydarzenia, które Biblioteka organizowała
lub współpracowała przy ich organizacji:
Koncert noworoczny, Bal Maskowy dla dzieci,
Ostatki dla sołectwa Nowe Ostrowy, Dzień
Kobiet, Festyn rodzinny, Dożynki gminne. W
przygotowaniu Koncert świąteczno –noworoczny,
który tradycyjnie odbędzie się  w Świetlicy
Środowiskowej, na który już dziś wszystkich
Państwa serdecznie zapraszamy. 

“Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty,
zapraszający każdego w progi. Wejdź gościu
i stań się przyjacielem.”

Renata Pastusiak
dyrektor GBP w Nowych Ostrowach

Rok w Gminnej 
Bibliotece Publicznej 
w Nowych Ostrowach

W dniu 08 grudnia łęczycki
Oddział PTTK zorganizował
rajd pieszy, który zamykał tu-
rystyczne zmagania dzieci i
młodzieży szkolnej na Ziemi
Łęczyckiej w mijającym 2018
roku. W wielkiej paradzie
mikołajów, śnieżynek, aniołów,
bałwanków, elfów i reniferów
wzięła udział rekordowa liczba
1750 osób, w tym 59 uczniów
Szkoły Podstawowej im. Mie-
czysławy Butler w Ostrowach
z oddziałami gimnazjalnymi
pod opieką Eweliny
Kołomłockiej, Eweliny Biangi,

Agnieszki Czerniawskiej, Jo-
lanty Postolskiej i Kornela
Kołomłockiego. Przed wyru-
szeniem w trasę, która liczyła
4 km i wiodła ulicami miasta,
każdy uczestnik otrzymał
okolicznościowy znaczek.
Barwny i rozśpiewany korowód
przemaszerował z Parku Miej-
skiego im. J. Piłsudskiego do
Placu T. Kościuszki, gdzie
wręczono zasłużonym pie-
churom Odznaki Turystyki Pie-
szej oraz odczytano nazwiska
laureatów ogłoszonego na
początku roku konkursu na

„Najaktywniejszego Turystę w
Oddziale PTTK Ziemi
Łęczyckiej w Łęczycy w 2018
roku”. W gronie wyróżnionych
znalazło się 7 członków ostrow-
skiego SKKT, tj. Zuzanna Fel-
ner, Hubert Fijałkowski,
Dominika Jędrzejczak, Julita
Kacprzak, Paweł Łuczyński,
Marceli Selder i Żaneta Szad-
kowska. Na zakończenie im-
prezy rozdano dyplomy za
uczestnictwo w rajdzie, a
wszystkie dzieci obdarowane
zostały bogatymi paczkami
ze słodyczami.

Na rajdzie z Mikołajem 
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19 sierpnia tego roku to data, która na
długo zapisze się we wspomnieniach
mieszkańców gminy Nowe Ostrowy, a
szczególnie zapamiętają tę datę mieszkańcy
sołectw Miksztal i Niechcianów, bo właśnie
te sołectwa były współgospodarzami te-
gorocznych Dożynek Gminnych. Obchody
uroczystości dożynkowych rozpoczęły
się mszą świętą o godzinie 1400. Rolnicy
i mieszkańcy gminy dziękowali w modlitwie
za tegoroczne plony. Mszę celebrowali
księża z parafii Ostrowy, Grochów, Imielno
i Wola Pierowa. Sołectwa przygotowały
wspaniałe wieńce dożynkowe: tradycyjne
i nowoczesne, oraz kosze dożynkowe.
Na mszy świętej wszystkie wieńce i
kosze oraz pięknie ustrojony chleb zostały
poświęcone. Następnie barwny korowód,
prowadzony przez kapelę Krośniewiacy
przeszedł na boisko przy Świetlicy
Środowiskowej, gdzie odbywała się dalsza
część uroczystości. Po tradycyjnym ce-
remoniale dożynkowym, w czasie którego
starościna Anna Kielman i starosta Jacek

Olesiński wraz z Wójtem i Przewodniczącym
Rady gminy podzielili dożynkowy chleb
wśród zebranych gości, głos zabrał wójt
gminy Nowe Ostrowy Zdzisław Kostrzewa.
Słowa podziękowania za pracę rolników
skierowali także zaproszeni goście: Krzysz-
tof Debich - starosta kutnowski, Tadeusz
Woźniak – poseł na Sejm RP i Robert
Baryła - radny Sejmiku Województwa
Łódzkiego.

Część obrzędową uświetniła grupa
mieszkanek sołectw Miksztal i Niechcianów,
które odśpiewały dożynkowe
przyśpiewki.  Po części obrzędowej
nadszedł czas na występy artystyczne,
w których wzięły udział następujące
zespoły: „Oktawa”, Ludowy Zespół Pieśni
i Tańca ze Szczawina Kościelnego oraz
Kapela Krośniewiacy. Punktem kulmina-
cyjnym części artystycznej był występ
Kabaretu pod Wyrwigroszem, który swoim
programem wspaniale rozbawił licznie
zgromadzoną publiczność. Po zakończeniu
swojego występu artyści chętnie rozdawali

autografy i podpisywali płyty.  Po
wspaniałych występach przyszedł czas
na zabawę taneczną, którą poprowadził
zespół Konkret , rozgrzewając publiczność
do tańca od pierwszej chwili na scenie. Po-
nadto podczas dożynek stoisko z prze-
pysznymi ciastami i innymi smakołykami
przygotowali gospodarze dożynek –
mieszkańcy Miksztala i Niechcianowa.
Można było również posilić się na stoisku
gastronomicznym i zjeść doskonałą
grochówkę przygotowaną przez pracownice
Szkoły Podstawowej w Ostrowach. Na
dzieci czekała strefa zabaw z dmuchańcami
i innymi atrakcjami. Nie zabrakło również
stoisk handlowych, które oferowały zabawki
dla dzieci, słodycze i lody. Dobra pogoda,
liczne atrakcje przygotowane przez or-
ganizatorów , zabawa taneczna oraz ser-
deczna, rodzinna atmosfera sprawiły, że
dożynkowa zabawa trwała do późnych
godzin nocnych.

Organizatorzy Dożynek:
Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Sołectwa Miksztal i Niechcianów
Świetlica Środowiskowa w Ostrowach

Cukrowni
Gminna Biblioteka Publiczna w Nowych

Ostrowach
Organizatorzy dziękują następującym

sponsorom za okazane wsparcie:
Piekarnia Jeziorscy
Sklep Spożywczy Agnieszki i Wiesława

Sopańskich
Potargana Chałupa
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Krośniewice
Krzysztof Zdziarski
Krystyna Frątczak
Bartel Coal
Zakład Usług Komunalnych w

Krośniewicach
Dyrekcja Inwestycji w Kutnie
Bank Spółdzielczy w Krośniewicach
Spółka Wodna „Ostrowianka”
Sklep spożywczy Wojciech Sroka

Dożynki Gminne 2018


