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W sobotę 6 czerwca od-

był się w naszej gminie

festyn rodzinny. Został

on sfinansowany ze

środków Poakcesyjnego

Programu Wsparcia Ob-

szarów Wiejskich i był

jednym z elementów

wdrażania Programu In-

tegracji Społecznej w

gminie Nowe Ostrowy.

Imprezę rozpoczął kilka minut

po godz. 14 występ zespołu

muzycznego oraz pokaz gru-

py tanecznej działającej w ra-

mach projektu realizowanego

przez Stowarzyszenie na

Rzecz Rozwoju Gminy Nowe

Ostrowy. Następnie wystąpiła

grupa „Ciotka Tekla i jej przyja-

ciele”, która zabawiała na-

szych najmłodszych. Jedno-

cześnie dzieci mogły korzy-

stać z innych atrakcji: dmu-

chanych zjeżdżalni oraz tram-

poliny, natomiast dorośli ze

stoisk z ciastami własnego

wypieku, kosmetykami, biżu-

terią itp. W przerwie wszyscy

chętni korzystali z gorącego

posiłku - tradycyjnej już gro-

chówki.Festynowi towarzy-

szyła też tz. Biała Sobota (ak-

cja zorganizowana przez

Urząd Gminy Nowe Ostrowy,

Stowarzyszenie na rzecz Roz-

woju Inicjatyw Lokalnych i Uni-

wersytet Medyczny w Łodzi) w

ramach której mieszkańcy

mogli bezpłatnie przystąpić do

szerokiego spektrum badań.

Między innymi pomiaru wagi i

wzrostu, ciśnienia krwi, pozio-

mu cukru i badania EKG. Ba-

dania były kończone konsulta-

cją lekarską.O godz. 17 rozpo-

czął się blok konkurencji ro-

dzinnych i sołeckich – chęt-

nych do wspólnej zabawy

oraz emocji nie brakowało. Po-

dobnie było z meczem piłki

nożnej Sołtysi – Radni: za-

wodnicy dzielnie rywalizowali,

a widownia żywiołowo im do-

pingowała. Udaną imprezę za-

kończyła zabawa taneczna.

Mimo padającego deszczu

najwytrwalsi świetnie bawili się

aż do północy.

Rodzinny festyn integracyjny



W dniu 19 czerwca 2009 roku w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Nowych Ostrowach od-
była się uroczystość związana z jubileuszem
50-lecia pożycia małżeńskiego państwa:
Czesławy i Antoniego Szewczyków i par
małżeńskich ze stażem minimum 60 lat:Da-

nieli i Leopolda Bielickich – jubileusz 60-le-
cia, Zofii i Edwarda Cichockich - jubileusz
62 rocznicy, Feliksy i Wacława Wawrzon-

kowskich - jubileusz 64 rocznicy, Jadwigi i

Franciszka Wronkowskich – jubileusz 64
rocznicy pożycia małżeńskiego. Państwa
Czesławę i Antoniego Szewczyków Wójt

Gminy Zdzisław Kostrzewauhonorował me-
dalem nadanym przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej za długoletnie pożycie mał-
żeńskie.

Wszystkim jubilatom wręczono dyplomy
oraz rozdano skromne upominki. Uroczy-
stość odbyła się w atmosferze wzajemnych
wspomnień i wymianie doświadczeń przy
lampce szampana. Wszystkim Dostojnym
Jubilatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy
i życzymy długich lat życia w zdrowiu, pogo-
dy ducha, uśmiechu na twarzy i przeżycia
wielu wspaniałych chwil.
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Od 4 maja 2009 roku w pomieszcze-

niach Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Nowych Ostrowach rozpoczął

działalność „Punkt Pomocy Rodzinie”, któ-

ry funkcjonuje w ramach Programu Inte-

gracji Społecznej finansowanego ze środ-

ków Poakcesyjnego Programu Wsparcia

Obszarów Wiejskich.

Działalność „Punktu” to głównie usługi dla
mieszkańców gminy Nowe Ostrowy w zakresie
poradnictwa psychologicznego, terapii dla osób
uzależnionych i ich rodzin oraz pomocy praw-
nej.

Od pierwszych tygodni swojej działalności
„Punkt Pomocy Rodzinie” cieszy się dużym za-
interesowaniem ze strony mieszkańców gminy,
a to za sprawą bardzo sympatycznej obsady
personelu, bezpłatnego korzystania z oferowa-
nych usług, lokalizacji „ Punktu” na terenie gmi-
ny bez konieczności poszukiwania specjalistów
w okolicznych miastach oraz z uwagi na wcze-

śniejszy brak na terenie gminy Nowe Ostrowy
w/w usług.

„Punkt Pomocy Rodzinie” czynny jest we
wtorki, środy i piątki w następujących godzi-
nach:

we wtorki w godz. 8.00 – 10.00 przyjmuje
prawnik

w środy w godz. 15.30 – 17.30 przyjmuje in-
struktor terapii uzależnień

w piątki w godz. 8.00 – 11.00 przyjmuje
prawnik

w godz. 11.00 – 13.00 przyjmuje psycholog 
Osoby, które są zainteresowane korzysta-

niem z usług świadczonych przez instruktora
terapii i psychologa w „Punkcie Pomocy Rodzi-
nie” proszone są o kontakt telefoniczny z
Ośrodkiem Pomocy ( nr tel. 0-24 356-15-75 )
natomiast zainteresowani skorzystaniem z po-
rad prawnika proszeni są o kontaktowanie się z
Urzędem Gminy ( nr tel. 0-24 356-14-00 ) w ce-
lu ustalenia terminu wizyty.

R. D.

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy w Nowych Ostrowach informuje, że w dniu 

14 lipca 2009r. na terenie gminy Nowe Ostrowy odbędzie się

zbiórka zużytych urządzeń elektrycznych 

i elektronicznych (monitory, komputery, pralki, lodówki, 

telewizory itp.).

W związku z powyższym wyznacza się miejsca, w które 

do godz. 10:00 w/w dnia należy dowieźć odpady:

1.Teren przy Strażnicy OSP w Bzówkach
2.Teren przy Świetlicy Środowiskowej w Ostrowach Cukrowni
3.Teren przy Świetlicy wiejskiej w Ostrowach
4.Parking przy Urzędzie Gminy w Nowych Ostrowach
5.Teren przy Strażnicy OSP w Woli Pierowej
6.Teren przy Strażnicy OSP w Imielnie
7.Teren przy Strażnicy OSP w Grochowie

Uprzejmie informujemy, że Świetlica Środo-
wiskowa (sala na górze)jest nieczynna do od-
wołania. W związku z tym, że Centrum kształ-
cenia na odległość (sala na dole)oferuje dzie-
sięć stanowisk komputerowych, zdecydowano
o udostępnieniu tej placówki kosztem Świetlicy
Środowiskowej. Sytuacja ta jest spowodowana
jednoosobowym personelem. Centrum kształ-
cenia pracuje w godz. 13.00 - 19.00.Wszelkie
zajęcia sekcji plastycznej i rękodzieła artystycz-

nego odbywają się w sali na dole. Oferujemy
także gry planszowe, malowanki, maty do tań-
czenia. W okresie wakacji będą organizowane
dla dzieci zabawy i konkursy na boisku przy
Świetlicy. Czas realizacji tych działań będzie
uzależniony od pogody. Serdecznie zaprasza-
my dzieci i młodzież do odwiedzania Centrum. 

KIEROWNIK ŚWIETLICY

MGR RENATA

PASTUSIAK.

Informacja  o  Świet l i cy
Środowiskowej  i  Centrum kształcenia
na odległość  na  wsiach w Ostrowach

Informacja dla Producentów Rolnych z Gminy Nowe Ostrowy

…zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Jubileuszowe spotkanie

Zakończył się pierwszy termin ubiegania się przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego za-

wartego w cenie oleju napędowego. Od 2 marca 2009r. do 31 marca 2009 roku rolnicy z terenu naszej gmi-

ny mogli składać wnioski w Urzędzie Gminy w Nowych Ostrowach wraz z fakturami VAT (lub ich uwiarygod-

nionymi kserokopiami potwierdzonymi przez pracownika urzędu) stanowiącymi dowód zakupu oleju napę-

dowego w okresie od 1 września 2008 do 28 lutego 2009 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na

2009 r. Warto zwrócić uwagę, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.min-

rol.gov.pl) jest podany limit zwrotu podatku akcyzowego w 2009 r., który wynosi 73,10 zł * ilość ha użytków

rolnych. Ponadto Rada Ministrów w rozporządzeniu z dnia 23 grudnia 2008 r. na rok 2009 ustaliła stawkę

zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

w wysokości 0,85 zł na 1 litr oleju napędowego.

Bardzo duże było zainteresowanie rolników z terenu gminy składaniem wniosków w pierwszym terminie

(marzec 2009r.). O tym, kto mógł złożyć wniosek stanowi Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podat-

ku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Określa ona

zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem

CN 2710 19 41 do 2710 19 49, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego przysłu-

guje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się zaś osobę fizyczną, osobę prawną lub jed-

nostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w

rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przed-

miot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.

Jeśli natomiast grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysłu-

guje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego wszyscy pozostali współposiadacze wyrazili pisem-

ną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej musiał m.in. być posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie

składania wniosku i powierzchni użytków rolnych, które wykazał we wniosku, a które w ewidencji gruntów i

budynków na dzień 1 kwietnia 2009r. są wykazane jako użytki rolne.

Do Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach w miesiącu marcu 2009r. wpłynęły 142 wnioski od producen-

tów rolnych. Po zakończeniu składania wniosków przez producentów rolnych – Wójt przyznaje na wniosek

producenta w drodze decyzji – zwrot podatku. Największa kwota zwrotu wynosiła 14 000 zł. Pieniądze dla

producentów rolnych, którzy złożyli wnioski w pierwszym terminie (marzec 2009r.) wypłacone zostały prze-

lewem na rachunki bankowe podane we wnioskach, w terminie od 4 maja 2009r. do 1 czerwca 2009r. Na-

leży zauważyć by producent rolny przy składaniu wniosku prawidłowo podał swój numer rachun-

ku bankowego (z odpowiednią liczbą cyfr) co umożliwi wyeliminowanie przelania pieniędzy na in-

ne konto.

Informujemy, że w drugim terminie czyli od 1 września 2009r. do 30 września 2009r. każdy z producen-

tów rolnych, który nie wykorzystał całego limitu może składać wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawar-

tego w cenie oleju napędowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w

okresie od 1 marca 2009r. do 31 sierpnia 2009r. w ramach limitu zwrotu podatku akcyzowego określonego

na 2009r.                         OPRACOWAŁA: MARZENA KOMOROWSKA

Punkt pomocy rodzinie
już działa!
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8 czerwca 2009r na boisku LKS

„Ostrovii” odbyły się Gminne Zawody

MDP, w których rywalizowały drużyny

szkół podstawowych 

z Ostrów i Imielna. 

Organizatorem był Zarząd Oddziału

Gminnego ZOSPRP i Komenda Powiato-

wa PSP w Kutnie. Współorganizatorem i

zarazem fundatorem nagród był samo-

rząd gminy. Celem organizacji zawodów

dla MDP jest w szczególności mobilizo-

wanie do intensywnego szkolenia pożar-

niczego, ocena stanu wyszkolenia człon-

ków MDP, oraz popularyzowanie wśród

społeczeństwa zagadnień ochrony prze-

ciwpożarniczej.Do zawodów drużyny

przygotowują p. Elżbieta Wielgos i p. Ja-

cek Spryszyński.W konkurencjach dru-

żyn MDP dziewcząt:

I miejsce

z ilością 995 pkt. zajęły dziewczęta ze

Szkoły Podstawowej w Imielnie.

II miejsce

z ilością 966 pkt. zajęły dziewczęta ze

Szkoły Podstawowej w Ostrowach.W

konkurencjach drużyn MDP chłop-

ców:

I miejsce

z ilością 980 pkt. zajęła drużyna chłop-

ców ze Szkoły Podstawowej w Imielnie.

II miejsce

z ilością 975 pkt. zajęła drużyna chłop-

ców ze Szkoły Podstawowej w Ostro-

wach.Zawody przebiegały przy pięknej

pogodzie w miłej sportowej atmosferze.

Uczestnikom nagrody wręczyli: Wójt Gmi-

ny – p. Zdzisław Kostrzewa, Przewodni-

czący Rady Gminy – p. Ryszard Gonta-

rek, oraz przedstawiciele Komendy Po-

wiatowej PSP Kutno mł. kpt. Sławomir

Borciński i st. sekcji Robert Przybyszew-

ski, a także Komendant Gm. ZOSPRP

Andrzej Orzechowski. M.M.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

W dniu 16 - 17  czerwca br. odbyła się

wycieczka krajoznawco – turystyczna dla

emerytów i rencistów z terenu gminy Nowe

Ostrowy. Organizatorem wyjazdu była Gminna

Biblioteka Publiczna z Nowych Ostrów a środki

na zorganizowanie wycieczki zostały

sfinansowane z projektu zrealizowanego w

ramach Programu Integracji Społecznej.

Program wycieczki obejmował :

- zwiedzanie planetarium w Olsztynie,

- zwiedzanie zamku Biskupów Warmińskich,

-  rejs po kanale Elbląskim,

- nocleg w ośrodku OW Syrenka w Stegnie,

- zwiedzanie Gdańska oraz Sopotu.

W dniu 0606.2009r. w miejscowości Wo-

la Pierowa Radny wsi Pan Janusz Pałasiń-

ski oraz Filia Biblioteczna w Woli Pierowej

zorganizowali „Dzień Dziecka. Udział w im-

prezie wzięły dzieci oraz  młodzież z terenu

Wola Pierowa. 

W spotkaniu uczestniczyli również rodzice

dzieci oraz ich dziadkowie.W trakcie imprezy

dzieci i młodzież zostały poczęstowane lodami,

napojami oraz darmową watą cukrową . ufun-

dowaną przez Firmę RAFAEL.- Anna i Rafał

Włodarczykowie. Pozostali sponsorzy to: Rada

Sołecka oraz Firma RADIATOR Pana Sebastia-

na Pałasińskiego. 

W okresie wakacyjnym w miejscowości Wo-

la Pierowa młodzież będzie mogła skorzystać z

cyklicznych dyskotek , które odbywać się będą

w remizie strażackiej lub budynku byłej szkoły.

Organizatorem imprezy będzie Gminna Biblio-

teka Publiczna w Nowych Ostrowach oraz Wi-

ceprzewodniczący Rady Gminy.

W dniu 14.06.2009r. w miejscowości Nowe

Ostrowy na terenie wyznaczonym za budyn-

kiem Urzędu Gminy odbyła się impreza plene-

rowa. Pogoda dopisała w tym dniu dlatego fre-

kwencja nie była taka zła. Głównymi odbiorca-

mi były osoby starsze oraz dzieci. Główną

atrakcją spotkania było wspólne pieczenie kieł-

basek nad płonącym ogniskiem. Organizator

imprezy Gminna Biblioteka Publiczna dziękuje

mieszkańcom Nowych Ostrów za przybycie na

imprezę.

W dniu 20.06.2009r. w miejscowości Wola

Pierowa Gminna Biblioteka Publiczna oraz

Radny Gminy Pan Janusz Pałasiński zorgani-

zowali wspólnie imprezę plenerową przezna-

czona dla dzieci, młodzieży oraz osób star-

szych.

Impreza rozpocznie się o godzinie 16-stej na

terenie wyznaczonym przy budynku strażnicy.

Główną atrakcją było wspólne pieczenie kiełba-

sek przy palącym się ognisku. 

Podziękowanie

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy składa serdeczne

podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły naszą organizację w trakcie

przygotowywania Festynu Rodzinnego. 

Wyrazy uznania kierujemy do:- Banku Spółdzielczego w Krośniewicach- Piekarni Pana

Krzysztofa Gralaka- Agnieszki i Wiesława Sopańskich- Dariusza Brody- Roberta Drapińskiego-

Apteki "Pod jesionem"oraz do członków i sympatyków Stowarzyszenia, którzy ofiarowali ciasta

oraz służyli swoja pomocą w czasie trwania Festynu.

Składamy również serdeczne podziękowania Urzędowi Gminy za wszelkie wsparcie

logistyczne i merytoryczne przy realizacji pikniku.

Renata Pastusiak -przewodnicząca Zarządu.

Z  d z i a ł a l n o ś c i  b i b l i o t e k i

Wycieczka do Olszytna
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Trzydziestu pięciu

szóstoklasistów

ukończyło Szkołę

Podstawową im. Mie-

czysławy Butler w

Ostrowach.

Świadectwa z wyróżnie-
niem oraz nagrodę książkową
otrzymało dwudziestu
uczniów. Wszyscy uczniowie
klas czwartych w obecności
komisji zdali egzamin na kartę
rowerową. 

W Szkole Podstawowej
im. Mieczysławy Butler w

Ostrowach w minionym ro-
ku szkolnym uczniowie wzięli
udział w dziewiętnastu
konkursach na szczeblu
gminnym, powiatowym
oraz wojewódzkim zdo-
bywając czołowe miejsca. 

Odbyło się osiemnaście
wycieczek jednodniowych
oraz trzy czterodniowe wy-
cieczki w góry i nad mo-
rze.

Raz w tygodniu piętnasto-
osobowa grupa uczniów ko-
rzystała z basenu w Gostyni-
nie . 

Sportowcy naszej szkoły
doskonalili swoje umiejętności
piłkarskie biorąc udział w zaję-
ciach na hali sportowej w Kro-
śniewicach. 

To był bardzo pracowity i
dobry rok szkolny.  

Wszystkim, którzy
współpracowali z naszą
placówką, wspierali w róż-
nego rodzaju akcjach oraz
uczestniczyli w nich skła-
damy serdeczne podzię-
kowania życząc dalszej
owocnej współpracy !  

15 mają 2009r. wzięliśmy
udział w rajdzie rowerowym
do miejsca urodzenia naszego
patrona generała Władysława
Andersa. W rajdzie wzięło
udział 21 uczniów z naszego
gimnazjum z Panią R. Tokar-
ską i A. Czerniawską. Pod ta-
blicą pamiątkową w Błoniu  w
Krośniewicach odbyła się
wspaniała uroczystość z kom-
batantami z II wojny świato-
wej, przedstawicielami władz
miasta Krośniewic i ościen-
nych gmin. Później wszyscy
przeszliśmy przez miasto na
wojskową grochówkę. Pełni
wrażeń wróciliśmy do szkoły.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2008/2009
zgromadziła w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im.
Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie uczniów, nauczycieli i
rodziców. Dumą szkoły w tym dniu ( i nie tylko) pozostawali
uczniowie kl.VI, kończący szkołę. To oni ze sprawdzianu
szóstoklasisty uzyskali śr.punktów 24,33 na 40 możliwych do
uzyskania, tym samym przewyższając śr.wojewódzką i krajową,
plasując się w czołówce szkół powiatów kutnowskiego i
łęczyckiego. Wśród szóstoklasistów 9 ukończyło szkołę z
wyróżnieniem, a są to:

-Michał Szubka – śr.ocen 5,9
-Przemysław Słomiński – śr.ocen 5,8
-Aneta Matusiak – śr.ocen 5,4
-Dominika Marczak – śr.ocen 5,3
-Martyna Ziółkowska – śr.ocen 5,3
-Justyna Arkita – śr.ocen 5,2
-Karolina Kasińska – śr.ocen 5,3
-Klaudia Lenartowicz – śr.ocen 5,0
-Adrianna Pawlak – śr.ocen 4,9

Uczniowie z taką średnią ocen to prawdziwa wizytówka
szkoły, jej chluba i duma.

Nagrodą za wyniki w nauce, osiągnięcia, wzorowe
zachowanie, prace na rzecz szkoły i środowiska są kolonie
zorganizowane  w  Pensjonacie „Pomorzanka” we
Władysławowie dla 50 uczniów szkoły z klas IV-VI , i są to
kolonie darmowe w ramach funduszy pozyskanych przez
projekt „Najlepiej razem”.

Program kolonii (2 turnusy – każdy 1-tygodniowy) jest bardzo
bogaty; przewiduje m.in. wycieczki do Gdańska, Sopotu, Gdyni,
zwiedzanie Helu, Władysławowa.

Podczas pobytu uczniowie nakręcą film „Uroki, zabytki i
skarby przyrodnicze  polskiegoWybrzeża”, który po powrocie
stanie się podstawą promocji projektu, ale także cenną
pomocądydaktyczną dla wszystkich uczniów szkoły.

Wszystkim pozostaje życzyć słonecznej pogody.
ANNA SIKORA

Uprzejmie informujemy,
że projekt "Śpiewać i tań-
czyć to być dobrze wy-
kształconym" realizowany
przez Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Gminy No-
we Ostrowy przebiega
zgodnie z harmonogra-

mem. Cyklicznie odbywają
się zajęcia taneczne, wokal-
ne i instrumentalne. Pierw-
sze efekty pracy beneficjen-
tów projektu można było
podziwiać w trakcie festynu
Rodzinnego w dniu 6
czerwca 2009r.

Kolejny  rok  już  za  nami  …

Rajd generała AndersaKończymy zajęcia w szkole,
jedziemy na wakacje

O projekcie
realizowanym 
przez Stowarzyszenie
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Informujemy o rozszerzeniu oferty do-

stępu do Internetu na terenie naszej gmi-

ny. Mowa tu o stacjonarnym radiowym do-

stępie do Internetu w Sieci Orange w tech-

nologii CDMA w ramach oferty 

„Orange Freedom Pro”.

Poniższa oferta jest szczególnie interesująca
dla mieszkańców miejscowości gdzie dostęp
do Internetu jest z różnych przyczyn mocno
ograniczony.

Jak informuje Polska Telefonia Komórkowa
Centertel Spółka z o.o.: „Aby skorzystać z Pro-
mocji, wystarczy podpisać umowę o świadcze-
nie usług telekomunikacyjnych na czas określo-

ny 24 miesięcy w planie taryfowym Orange Fre-
edom Pro.”

Cena zestawu instalacyjnego (Router WiFi
Axesstel MV410), przy umowie zawartej na
okres 24 miesięcy, pozwalającego na korzysta-
nie z dostępu do Internetu w ramach tej Promo-
cji wynosi 249 złotych brutto (w przypadku za-
warcia umowy na 36 miesięcy opłata ta wynosi
99 zł, i 399 zł przy umowie na 12 miesięcy). W
ramach Promocji opłata za Usługę od drugiego
pełnego okresu rozliczeniowego, naliczana jest
w kwocie 49 złotych. „W momencie podpisywa-
nia umowy pobierana jest bezzwrotna opłata
aktywacyjna w kwocie 69 złotych w miejscu
podpisania umowy.” W przypadku Promocji

(umowa na 24 miesiące) możliwe jest „rozwią-
zanie przez Abonenta umowy w ciągu 30 dni
od daty podpisania umowy w ramach Promo-
cji”. Zwracane są wtedy pieniądze wydane na
router: „0 zł za pierwszy miesiąc i brak kosztów
rezygnacji”, należy jednak pamiętać o bez-
zwrotnej opłacie aktywacyjnej.

Operator informuje, iż maksymalna pręd-
kość przesyłu danych wynosi 1 Mb/s w kierun-
ku użytkownika i 256 kb/s w druga stronę, jed-
nak  jest to głównie uwarunkowane odległością
od najbliższych nadajników, które w przypadku
naszej gminy znajdują się w Kutnie, Witoldowie
(gm. Łanięta) i Radzyniu. Z dotychczas przepro-
wadzonych prób wynika, iż przepustowość te-

go łącza w Grochowie wynosi nawet od półto-
ra do blisko 2 Mb/s.

Głównym minusem tego rodzaju połączenia
jest nałożony przez operatora limit danych (wy-
noszący 3 GB na miesiąc), po przekroczeniu
którego prędkość łącza spada to maksimum
64/32 kb/s. Jednakże jeśli Internet ma służyć
głównie do przeglądania stron internetowych i
poczty, to limit ten nie powinien być dla nikogo
większym problemem.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji
warto zapoznać się ze wszystkimi szcze-
gółami na stronie internetowej Orange –
www.orange.pl 

Dbajmy o pszczoły

Informacja na temat zapobiegania negatywnemu

oddziaływaniu środków ochrony roślin na organi-

zmy pożyteczne, głównie pszczoły. 

/na podstawie komunikatu Wojewódzkiego In-

spektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa/

Pszczoły, jak i wiele innych owadów zapylających, są nie-
zbędne w efektywnej produkcji wielu roślin uprawnych, a miód,
który jest głównym produktem pracy pszczół, posiada nieocenio-
ne właściwości odżywcze, lecznicze i smakowe, wykorzystywa-
ne przez człowieka. Niektóre środki ochrony roślin stosowane w
rolnictwie, mogą działać toksycznie na organizmy pożyteczne, w
tym na pszczoły. Zatem, osoby wykonujące zabiegi przy użyciu
środków ochrony roślin, muszą mieć świadomość ryzyka zatru-
cia pszczół i bezwzględnie przestrzegać obowiązujących zasad
stosowania środków ochrony roślin, a mianowicie:

1) nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,

- kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek,
- na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed

upływem okresu
prewencji,
2) unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie kwitnące

rośliny,
3) miejsce stosowania środka ochrony roślin, musi być odda-

lone co najmniej 20 m
od pasiek, prędkość wiatru w czasie zabiegu nie może prze-

kraczać 3 m/sek,
4) sprzęt używany do wykonania zabiegu musi być poddany

badaniom (aktualne
zaświadczenie potwierdzające sprawność techniczną) i

sprawny technicznie,
5) osoba wykonująca zabiegi przy użyciu środków ochrony

roślin powinna ukończyć
szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i po-

siadać aktualne
zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.

Ponadto wskazanym jest dobierać starannie porę wykonania
zabiegu ochrony roślin, najlepiej wykonywać zabiegi wieczorem

(po oblocie pszczół), wybierać preparaty selektywne (bezpiecz-
ne dla owadów pożytecznych), współpracować z pszczelarzami
w celu ewentualnego zabezpieczenia uli w czasie wykonywa-
nych zabiegów środkami ochrony roślin.

Uwagi:

1. Stosować można wyłącznie środki ochrony roślin dopusz-
czone do obrotu oraz zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania,
ściśle z podanymi w niej zaleceniami oraz w taki sposób, aby nie
dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środo-
wiska.

2. Posiadacze gruntów, gdzie prowadzone są zabiegi ochro-
ny roślin, zobowiązani są do prowadzenia ewidencji wykonywa-
nych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2
lat od dnia wykonania zabiegu ochrony roślin.

Kto stosuje środki ochrony roślin niedopuszczone do obrotu
lub w sposób niezgodny z etykietą-instrukcją stosowania, albo
niezgodnie z obowiązującymi zasadami ich stosowania, podlega
karze grzywny (art. 107 ust. 1, pkt 24 i 31 ustawy z dnia 18 grud-
nia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 z
późn. zm.).

Nowa metoda dostępu 
do Internetu!

W dniu 16.06.2009r. przed-
stawiciele gminy Nowe Ostro-
wy wzięli udział w konferencji
będącej podsumowaniem
półmeteka wdrażania Poak-
cesyjnego Programu Wspar-

cia Obszarów Wiejskich w wo-
jewództwie łódzkim. 

Konferencja miała miej-
sce w Sławnie (powiat
opoczyński), a oprócz No-
wych Ostrów w konferencji

brało udział 36 gmin z woj.
łódzkiego. 

Przestawiono realizowane
usługi w poszczególnych gmi-
nach oraz podzielono się rów-
nież dobrymi praktykami. 

Miłym akcentem konferen-
cji był występ naszego zespo-
łu wokalno-muzycznego
stworzonego w ramach pro-
jektu „Śpiewać i tańczyć to

znaczy być dobrze wykształ-
conym” finansowanego wła-
śnie ze środków PPWOW.
Projekt realizowany jest przez
Stowarzyszenie na rzecz roz-

woju gminy Nowe Ostrowy.
Sporym zainteresowaniem
cieszyło się również stoisko
promocyjne naszej gminy. 

Konferencja PPWOW w Sławnie
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W związku z realizowa-

nym projektem unijnym

„Wielka edukacja w małych

szkołach gminy Nowe

Ostrowy- program wyrów-

nywania szans edukacyj-

nych ucznia” w Szkole

Podstawowej im. Mieczy-

sławy Butler w Ostrowach

odbyły się trzy bezpłatne

wycieczki (4-dniowe) dla

uczniów. 

W dniach 12.05. – 22.05.
2009 r. uczniowie klas II-VI po-
jechali do Łeb . Były to dni peł-
ne wrażeń zwłaszcza dla tych,
którzy byli pierwszy raz nad
morzem. Pokonaliśmy pieszo
Słowiński Park Narodowy
oraz wspinaliśmy się na
„szczyty” wydm. W ogrodzie

ornitologicznym podziwialiśmy
krajowe i egzotyczne ptaki. 

Niezapomnianych wrażeń
dostarczył wszystkim rejs stat-
kiem po naszym Morzu Bał-
tyckim. Uczniowie poznali tak-
że początki kultury regionu w
czasie zwiedzania skansenu
w Klukach . Ostatnią z  wycie-
czek był wyjazd klas IV-VI do
Kotliny Jeleniogórskiej. 

Uczniowie mieli możliwość
podziwiania malowniczych
krajobrazów górskich. Zoba-
czyli wodospady: Kamieńczyk
i Szklarkę, wspinali się 1024
m.n.p.m. aby obejrzeć ruiny
zamku Chojnik. Dużym zainte-
resowaniem cieszył się tor sa-
neczkowy i miasteczko kow-
bojskie. 

W przedszkolu zakończył

się rok szkolny 2008/2009,

który był bogaty w różno-

rodne wydarzenia. Placów-

ka realizowała projekt

„Niech nasze dzieci będą

mądre i radosne – rozsze-

rzenie działalności oraz

wzbogacenie oferty eduka-

cyjnej przedszkola w gmi-

nie Nowe Ostrowy” współfi-

nansowany przez Unię Eu-

ropejską ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Spo-

łecznego w ramach Progra-

mu Operacyjnego Kapitał

Ludzki. 

W ramach  projektu dzieci
mogły przebywać w przed-
szkolu  w dwóch grupach od
godziny 6.30 do 15.30 i
uczestniczyć w zajęciach do-
datkowych takich jak: rytmika,
język angielski i zajęcia logo-
pedyczne. Również rodzice i
dzieci mogli skorzystać      z
konsultacji psychologicznych
na terenie placówki. Dużą
atrakcję dla dzieci stanowiły
wycieczki do sali zabaw „Agat-
ka” w Łodzi, kina w Kutnie, Te-

atru Dramatycznego i Zoo w
Płocku zorganizowane ze
środków unijnych. 

W ciągu całego roku w pla-
cówce były organizowane róż-
norodne uroczystości przed-
szkolne: Dzień Pluszowego
Misia, Pożegnanie jesieni, An-
drzejki, Mikołajki, Spotkanie
wigilijne, Dzień Babci i Dziad-
ka, Bal karnawałowy, Świato-
wy Dzień Kota, W krainie ba-
śni, Powitanie wiosny, Dzień
Mamy, Dzień Dziecka, Zakoń-
czenie roku przedszkolnego.
Dzieci uczestniczyły w akcji
„Sprzątanie Świata”, „Góra
Grosza”. 

Podejmując działania w za-
kresie edukacji ekologicznej
przedszkolaki wzięły udział w
konkursie „Szukaj rady na od-
pady” zorganizowanym przez
Związek Gmin Regionu Kut-
nowskiego zajmując II miej-
sce, a w konkursie na „Najle-
piej pracujące koło LOP”
przedszkole otrzymało wyróż-
nienie przyznane przez Za-
rząd Okręgu LOP w Płocku.
Przedszkolaki brały udział w

różnorodnych konkursach pla-
stycznych organizowanych na
terenie przedszkola i inne in-
stytucje odnosząc sukcesy:
„Przyroda – twój przyjaciel” - II
miejsce zajęła K. Wiśniewska,
„Robimy zabawki”- wyróżnie-
nie otrzymał M. Wielkopolan. 

Dużo emocji wśród przed-
szkolaków wzbudził udział w
XIV Olimpiadzie Sportowej
Przedszkolaków w Krośniewi-
cach. Miła atmosfera wyzwoli-
ła olimpijskiego ducha walki.
Przedszkolaki  z Ostrów dając
pokaz swoich sportowych
umiejętności zdobyli: III miej-
sce w biegu wahadłowym 10
x 40 (5 dziewcząt i 5 chłop-
ców), I miejsce w skoku w dal
– K. Trawiński, I miejsce w bie-
gu na 30 m – K. Trawiński, II
miejsce w biegu na 30 m – M.
Miklas. 

W ramach realizacji projek-
tu w okresie wakacji będą od-
bywały się zajęcia integracyjne
zarówno dla dzieci, które przyj-
dą po raz pierwszy do przed-
szkola od września i tych, któ-
re już uczęszczały.

Piękna nasza  Polska cała  …

Miłe chwile spędzone 
w przedszkolu

W odpowiedzi  na liczne sygnały mieszkań-
ców gminy uczestniczących w zebraniach wiej-
skich, a dotyczące wprowadzenia dodatkowe-
go kursu autobusowego z terenu naszej gminy
do Kutna i z powrotem,  Urząd Gminy w No-

wych Ostrowach wystosował pismo (OR
0114/01/03/2009 z dn. 19 marca b.r.) do Przed-
siębiorstwa Komunikacji Samochodowej spół-
ka z o.o. w Kutnie, które to wydało w tej sprawie
pozytywną odpowiedź o następującej treści:

Od września dodatkowy
kurs autobusu
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Piłka nożna zwykle kojarzy się z facetami ,

biegającymi po boisku i kopiącymi piłkę. Ale w

Ostrowach kopią – i to nieźle – również

dziewczyny z gimnazjum. Miłośniczki tej

dyscypliny sportu pod kierunkiem swojej

nauczycielki wf, pani Jolanty Postolskiej,

zdobyły Mistrzostwo Powiatu Kutnowskiego.

Pokonały Gimnazja nr 1, 2 i 3 z Kutna oraz

Gimnazjum z Bedlna. Zwycięstwo dało im

awans do zawodów rejonowych w Regnowie.

Zajęły tam V m-ce, przegrywając minimalnie

0:1 i 1:2. Skład drużyny: Karolina Wielgos,

Karolina Wójkowska, Magdalena Jarczyńska,

Izabela Wolska, Karolina Lach, Paulina Szałek,

Anna Kępińska, Ewelina Urbańczyk, Paulina

Rozmaryn, Klaudia Błaszczyk i Magdalena

Gralak. 

Gimnazjalistki z Ostrów
Mistrzyniami Powiatu
KutnowskiegoDokładnie 14 czerwca

rozgrywki A klasy za-

kończyła LKS Ostrovia.

Zawodnicy z Ostrów wy-

walczyli ostatecznie 3

miejsce.

Po znakomitej rundzie jesien-

nej, po której Ostrovia uplasowa-

ła się na pozycji lidera, zawodni-

cy zostali postawieni przed bar-

dzo trudnym zadaniem, którym

było utrzymanie „fotelu” lidera i

wywalczenie awansu do ligi

okręgowej. Przerwę zimową

drużyna Ostrovii przepracowała

bardzo solidnie, z determinacja

żeby utrzymać pierwsze miejsce

i ostatecznie wygrać ligę. Począ-

tek rundy wiosennej okazał się

bardzo trudny, pierwsze zwycię-

stwo Ostrowianie odnieśli dopie-

ro w 5 kolejce „wiosny” wygry-

wając na wyjeździe z Bzurą Mło-

goszyn. W następnych kolej-

kach po remisie z GKS Byszew

przyszła kolej na kolejne zwycię-

stwa, z Magnetem Sierpów (4-2),

Dąbrowianką Dąbrowice (2-1)

oraz po bardzo zaciętym i emo-

cjonującym meczu z Maliną Pią-

tek, z którą Ostrovia wygrała 2-0.

W ostatnim meczu sezonu klub

z Ostrów nie zdołał pokonać

bardzo silnej drużyny z Uniejo-

wa, po ciekawym meczu Ostro-

via przegrała 0-2 i ostatecznie

rozgrywki A klasy zakończyła na

3 miejscu. Najwięcej bramek dla

Ostrovii zdobyli: Rafał Zbońkow-

ski, Jakub Pietrzak oraz Woj-

ciech Iwiński.

Pierwsze miejsce zdobyli za-

wodnicy GKS-u Bedlno, wywal-

czając sobie pewny awans do li-

gi okręgowej, GKS Byszew nie

zdołał uchronić się przed spad-

kiem i od nowego sezonu będzie

grał w B klasie, z której awans

wywalczyła Witonianka Witonia.

Zawodnicy Ostrovii teraz od-

poczywają od piłki, za kilka tygo-

dni wznowią przygotowania do

następnego sezonu, w którym

będą starali się udowodnić, że

trzecie miejsce nie było dziełem

przypadku i na pewno podejmą

walkę o najwyższe miejsce w

następnym sezonie.

DAMIAN CICHACZ

Trzecie miejsce 
dla Ostrovii

T a b e l a  r o z g r y w e k

Obwieszczenie o wynikach wyborów

uzupełniających do Rady Gminy Nowe Ostrowy 

z dnia 26 kwietnia 2009 roku

W wyborach uzupełniających do Rady Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 26 kwietnia 2009 roku przeprowadzonych w okręgu nr 3 

- Nowe Ostrowy wygrała pani Agnieszka Czerniawska.

Urząd Gminy w Nowych

Ostrowach informuje o prze-

dłużeniu prac społeczno-uży-

tecznych, które odbywać bę-

dą się do końca listopada

2009r. W ramach tych prac

zatrudnionych jest 70 osób.

Jak poinformowaliśmy wcze-

śniej są to prace dla osób ko-

rzystających głównie z po-

mocy GOPS. W najbliższym

czasie nie będzie natomiast

prac publicznych ze względu

na brak funduszy w Powiato-

wym Urzędzie Pracy w Kut-

nie.

URSZULA

BURDUKIEWICZ
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Praca w naszej
gminie
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Środka Polski, w którym
uczestniczyła rzesza ok. 700 tury-

stów, w tym 30-sobowa grupa
uczniów Gimnazjum im. gen. Wł.

Andersa w Ostrowach wraz z
opiekunami: p. Eweliną Wieczo-
rek, Anetą Wiśniewską i p. Paw-

łem Żebrowskim. 

Organizatorami tegorocznego jubileuszowe-
go Zlotu byli: Urząd Marszałkowski w Łodzi,
Urząd Gminy w Piątku, PTTK Oddział ,,Ziemi
Łęczyckiej” w Łęczycy, Urząd Miasta w Łęczy-
cy, Starostwo Powiatowe w Łęczycy, Zespół
Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku oraz To-
warzystwo Miłośników Piątku i Okolic. Impreza
odbyła się pod patronatem honorowym Mar-
szałka Województwa Łódzkiego i medialnym
Dziennika Łódzkiego, Radia Łódź oraz Radia
Victoria. Zbiórka wszystkim uczestników Rajdu
ubranych w „zlotowe” koszulki odbyła się o go-
dzinie 9 przed Urzędem Gminy w Piątku. 

Po uroczystym powitaniu zlotowiczów przez
Prezesa Oddziału PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w
Łęczycy, Starostę Powiatu Łęczyckiego oraz
Wójta Gminy Piątek, uczestnicy przejechali au-
tobusami do miejsca startu w Giecznie II. Trasa
marszu dla uczniów ze szkół podstawowych i
gimnazjów liczyła 9 km i prowadziła przez Ko-
narzew, w którym odbyło się spotkanie z twór-
cami ludowymi – wikliniarzami pod hasłem: „Gi-
nące zawody”, projektowany rezerwat przyrody
„Silne Błota” do Witowa.

Przedszkolaki wędrowały na trasie o długo-
ści 4 km (Gieczno II – Konarzew) a rowerzyści
mieli do pokonania dystans 25 km (z Piątku do
Piątku) i 45 km z Łęczycy do Piątku. 

Na uczestników wszystkich tras czekały licz-
ne atrakcje i niespodzianki. Każda drużyna do-
stała do rozwiązania test ze znajomości wiedzy
o Ziemi Łęczyckiej. Podczas odpoczynku na
plantacji wikliny u państwa Teresy i Eugeniusza
Maciejaków w Konarzewie, „zlotowicze” mieli
okazję dowiedzieć się wielu ciekawostek o
sztuce wikliniarskiej. Dzieci i młodzież ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych brały udział w
zorganizowanej i przeprowadzonej przez grupę
TQM z Piątku oraz Towarzystwo Miłośników
Piątku i Okolic grze terenowej pod nazwą
„OSADNICY”. Celem gry – zabawy było dotar-
cie przez każdą drużynę do 15 punków kontro-
lnych ukrytych w lesie, a następnie zdobycie
podczas różnego rodzaju gier i zabaw, jak naj-
większej liczby punktów, które w klasyfikacji
końcowej pozwalały założyć własną osadę. Po
dotarciu na metę Zlotu, uczestnicy udali się po-
nownie autobusami do Piątku, gdzie zjedli pysz-
ną grochówkę i obejrzeli trwający prawie 2 go-
dziny występ formacji tanecznych zespołu mło-
dzieżowego „GAMA” z Kłodawy. Podczas uro-
czystego zakończenia imprezy każda drużyna
otrzymała nagrody rzeczowe, okolicznościowe
znaczki, dyplom uczestnictwa w Rajdzie oraz
certyfikaty pobytu w Geometrycznym Środku
Polski. Ogłoszono również wyniki konkursu kra-
joznawczego: „Ziemia Łęczycka kolebką woje-
wództwa łódzkiego” (II miejsce zajęło Gimna-
zjum im. gen. Wł. Andersa w Ostrowach) a
główna nagroda tegorocznego Zlotu – drewnia-
na rzeźba przedstawiająca sowę, której twórcą
jest ludowy rzeźbiarz Pan Andrzej Dębowski,
przypadła Szkole Podstawowej w Świnicach
Warckich.

XXX Jubileuszowy 
Zlot Do Środka Polski Obchody zainaugurowane zo-

stały uroczystą mszą świętą w ko-

ściele w Ostrowach odprawioną w

intencji OSP Ostrowy Cukrownia,

która owego dnia obchodziła 100-

lecie! istnienia. Mszę świętą cele-

brował ks. proboszcz Mieczysław

Podsędek.Po mszy, jak co roku,

mieszkańcy zebrali się w centrum

Ostrów Cukrowni aby uczcić pa-

mięć zamordowanych i poległych

podczas II Wojny Światowej pra-

cowników Cukrowni Ostrowy.

Około godziny 12 uczestnicy uro-

czystości wysłuchali hymnu pań-

stwowego, po czym delegacje zło-

żyły kwiaty pod tablicą pamiątko-

wą. Ostatnim punktem obchodów

Święta Konstytucji 3 Maja było

okolicznościowe wystąpienie p.

Ryszarda Gontarka, który przypo-

mniał zebranym o ważnych fak-

tach historycznych związanych z

tym świętem.Chwilę potem zebra-

ni zostali zaproszeni na obchody

100-lecia istnienia OSP Ostrowy

Cukrownia. Uroczystości rozpo-

częto od odczytu historii jednostki

przez dh Jana Linkowskiego –

Honorowego Prezesa Związku

OSP RP Odd. Gminny Nowe

Ostrowy, oraz od wystąpień Jaku-

ba Świtkiewicza - Prezesa ZG

ZOSP RP, Ryszarda Szmaji -

Przedstawiciela ZG ZOSP RP,

Stanisława Łopatowskiego – Pre-

zesa Banku Spółdzielczego w

Krośniewicach oraz Dariusza Lusy

– Naczelnika Wydziału Komendy

Powiatowej PSP w Kutnie.Po

przemówieniach przystąpiono do

odznaczeń za Zasługi dla Pożar-

nictwa. Złote medale otrzymali:

Leopold Bielicki, Andrzej Orze-

chowski i Ireneusz Wysocki.

Srebrne: Sławomir Piwiński, Ro-

bert Szadkowski, Radosław Szad-

kowski, Halina Jatczak oraz Daniel

Wojtalik. Brązowe Medale otrzy-

mali: Mariusz Powietrzyński, Mar-

cin Powietrzyński, Rafał Szcze-

pański, Daniel Wojtalik, Anna

Mańkowska, Paweł Mańkowski,

Paweł Zagajewski, Kamil Orze-

chowski i Marek Skibiński.Jedno-

stce OSP przekazano samochód

pożarniczy Star 244, którego

wcześniejszym właścicielem była

Krajowa Spółka Cukrowa.Ostat-

nim punktem uroczystości był nie-

zwykle udany występ młodzieżo-

wego zespołu muzycznego dzia-

łającego przy Świetlicy Środowi-

skowej w Ostrowach Cukrowni

przy akompaniamencie grającego

na gitarze p. Mirosława Komorow-

skiego.

Święto Konstytucji 3 Maja połączone 
ze100-leciem OSP Ostrowy Cukrownia


