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Dożynki są tradycyjnym świętem, podczas którego rolnicy
dziękują za zebrane plony. Są też okazją do wypoczynku i
rozrywki po pełnej wysiłku, pracy na roli. Tegoroczne do-
żynki w całości świętowaliśmy na boisku rekreacyjno –
sportowym przy Świetlicy Środowiskowej w Ostrowach-
-Cukrowni. Organizatorami Dożynek był Urząd Gminy w
Nowych Ostrowach wraz z sołectwem Imielno.

O godzinie 14:00 Uroczystości rozpoczęła Msza Święta Do-
żynkowa celebrowana przez proboszcza parafii Imielno –
ks. Piotra Gumołowskiego przy asyście ks. Edwarda Bana-
szaka - proboszcza parafii Wola Pierowa.Po błogosławień-
stwie, na zakończenie mszy odśpiewaliśmy Rotę, którą za-
intonował zespół młodzieżowy przy akompaniamencie Pa-
na Mirosława Komorowskiego.
Po mszy ks. prob. Gumołowski poświęcił wieńce dożynko-
we przygotowane przez każde z sołectw naszej gminy,
oraz bochen chleba, którym Wójt Gminy, p. Zdzisław Ko-
strzewa, Przewodniczący Rady Gminy, p. Ryszard Gonta-
rek, oraz tegoroczni starostowie dożynek p. Joanna Topór i
p. Artur Kępiński podzielili się z zebranymi uczestnikami
dożynek.
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D o ż y n k i 2 0 0 9

13 sierpnia 2009 r. odbył się odbiór

końcowy i przekazanie do eksploata-

cji inwestycji pn. „Budowa oczysz-

czalni ścieków socjalno – bytowych w

miejscowości Ostrowy” w technologii

COMA-TEC o przepustowości Qmax =

120 m3/db, RLM 1000. Projekt tech-

niczny wykonała Dyrekcja Inwestycji

Sp. z o.o. w Kutnie a wykonawcą in-

westycji Hydropol Sp. z o.o. z siedzibą

w Gostyninie.

Więcej strona 5

Oczyszczalnia
ścieków już otwarta Niewątpliwym sukce-

sem naszej gminy jest
bardzo wysokie, bo aż
32 (na 1589 gmin wiej-
skich) miejsce w rankin-
gu Rzeczypospolitej

„Europejski Samorząd”
dotyczącym wykorzy-
stania funduszy unij-
nych przez gminy w
2008 roku. Gmina Nowe
Ostrowy zdobyła 166,97

pkt. co dało nam 32 po-
zycję w skali kraju, i aż 5
w województwie łódz-
kim!

więcej strona 2

Nasza gmina w czołówce!

W dniu 25 września 2009 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowych Ostrowach

odbyła się uroczystość związana z jubileuszem 50-lecia pożycia małżeńskiego

państwa: Stanisławy i Kazimierza Marciniaków.    więcej strona 2

Złote gody
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W dniu 25 września 2009
roku w Urzędzie Stanu Cywil-
nego w Nowych Ostrowach
odbyła się uroczystość zwią-
zana z jubileuszem 50-lecia
pożycia małżeńskiego pań-
stwa: Stanisławy i Kazimierza
Marciniaków.

Dostojnych jubilatów Wójt
Gminy uhonorował medalem
nadanym przez Prezydenta
Rzeczypospolitej polskiej za
długoletnie pożycie małżeń-
skie. Wręczono im również dy-
plom oraz podarowano
skromny upominek.

Uroczystość odbyła się w
miłej  atmosferze przy lampce
szampana. Jeszcze raz ser-
decznie gratulujemy i życzymy
długich lat życia w zdrowiu,
pogody ducha, uśmiechu na
twarzy i przeżycia wielu wspa-
niałych chwil.   

Mimo upływu tak wielu lat- pamięć o pole-
głych podczas II Wojny Światowej jest wciąż ży-
wa. 1 września w Ostrowach-Cukrowni mogli-
śmy uczestniczyć w obchodach 70 rocznicy
wybuchu II Wojny Światowej. Odbywały się
one, już tradycyjnie, przy tablicy pamiątkowej
poległych i zamordowanych pracowników cu-
krowni.Punktualnie o godzinie 12:00 zabrzmiał
sygnał syren, po którym zebrani mieszkańcy
gminy, w tym uczniowie szkół gminnych i
przedstawiciele lokalnych władz, oddali hołd

poległym składając wieńce pod tablicą ku czci
tych którzy zginęli, abyśmy dziś mogli żyć w
wolnej Polsce.Po zakończeniu uroczystości w
Ostrowach-Cukrowni przedstawiciele władz
gminy wyruszyli na cmentarz w Woli Pierowej,
gdzie Przewodniczący Rady Gminy – Pan Ry-
szard Gontarek, Wójt Gminy – Pan Zdzisław
Kostrzewa wraz z Sekretarzem Urzędu Gminy
– Panem Zbigniewem Ujazdowskim złożyli
wieńce na nagrobkach poległych w obronie Oj-
czyzny lotników i pracowników PKP.

K  O  M  U  N  I  K  A  T

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 29 września do 10 października odbędzie się na
terenie województwa łódzkiego, z wyłączeniem terenów zabudowanych i akwenów wodnych,

Jesienna akcja szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie.
Szczepienie będzie wykonane metodą zrzutów lotniczych doustnej szczepionki zatopionej we

wnętrzu przynęty w kształcie ściętego stożka koloru szarego, o wymiarach 3,9 cm. x 3,5cm. x
1,5cm. o zapachu rybnym.

Prosi się o niedotykanie przynęt ze szczepionka oraz ograniczenie przebywania 
w kompleksach leśnych województwa łódzkiego. Powyższą informację przekazał Urzędowi

Gminy w Nowych Ostrowach Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

WÓJT GMINY W NOWYCH OSTROWACH

informuje,
że w siedzibie Urzędu Gminy 

w Nowych Ostrowach 
został podany do publicznej 

wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonej 

do dzierżawy w 2009 roku

Na dzień 30 czerwca 2009r. bu-
dżet gminy Nowe Ostrowy kształ-

tował się następująco:

Plan dochodów – 11.487.385,92 zł wy-

konanie – 5.607.330,47 zł tj. 49%

Plan wydatków – 14.164.641,92 zł wy-

konanie – 5.177.383,92 zł tj. 37%

Nadwyżka budżetowa - 429.946,55 zł.

W okresie tym realizowaliśmy ( kontynuacja
w II półroczu 2009r. ) 4 projekty współfinanso-
wane ze środków Unii Europejskiej:

1.„Niech nasze dzieci będą mądre i radosne
– rozszerzenie działalności oraz wzbogacenie
oferty edukacyjnej przedszkola w gminie Nowe
Ostrowy”,

2.„Wielka edukacja w małych szkołach gmi-
ny Nowe Ostrowy – program wyrównywania
szans edukacyjnych uczniów”,

3.„Najlepiej razem”,
4.„Chcemy pracować – aktywizacja osób

bezrobotnych z terenu gminy Nowe Ostrowy”.
Na inwestycje wydatkowaliśmy kwotę

121.572,68 zł, głównie na dokumentację nie-
zbędną do realizacji zadań majątkowych, jak
również ponieśliśmy częściowe wydatki na za-
planowaną na 2009 r. dużą inwestycję tj. „Budo-
wa oczyszczalni ścieków mechaniczno-biolo-
gicznej dla miejscowości Ostrowy-Cukrownia i
Ostrowy. 

Na dzień 30.06.2009r. zadłużenie Gminy No-
we Ostrowy z tytułu zaciągniętych w WFO-
ŚiGW w Łodzi pożyczek wyniosło
904.855,09 zł.

Niewątpliwym sukce-
sem naszej gminy jest bar-
dzo wysokie, bo aż 32 (na
1589 gmin wiejskich) miej-
sce w rankingu Rzeczypo-
spolitej „Europejski Samo-
rząd” dotyczącym wykorzy-

stania funduszy unijnych
przez gminy w 2008 roku.

Gmina Nowe Ostrowy zdo-
była 166,97 pkt. co dało nam
32 pozycję w skali kraju, i aż 5
w województwie łódzkim!

Ranking powstał na pod-
stawie danych o dochodach
budżetowych pochodzących
z funduszy unijnych oraz wiel-

kości przyznanego wsparcia
unijnego.  

Wykorzystano dane Mini-
sterstwa Finansów, Minister-
stwa Rozwoju Regionalnego
oraz 16 urzędów marszałkow-
skich. Wyniki oceniano na
podstawie wartości wykaza-
nych w budżecie samorządów
dochodów z funduszy unij-
nych w przeliczeniu na jedne-
go mieszkańca w latach 2006,
2007 i 2008. Największą zaś
wagę przywiązywano do da-
nych pochodzących z ubiegłe-
go roku.

Kolejnymi ocenianymi
wskaźnikami była wartość

unijnego wsparcia pozyskane-
go przez samorządy z progra-
mów: regionalnego, „Kapitał
ludzki”, „Infrastruktura i środo-
wisko”, „Innowacyjna gospo-
darka”, „Rozwój Polski
wschodniej” i udział wykaza-
nych w budżecie dochodów z
Unii Europejskiej w 2008 roku
w dochodach ogółem w 2008
roku. 

Gmina Nowe Ostrowy z
pozyskanych funduszy reali-
zuje i będzie realizowała pro-
jekty edukacyjne, integralno-
-kulturalne, a także te z zakre-
su aktywizacji zawodowej.

Złota para

Informacja Wójta Gminy
Nowe Ostrowy z wykonania
budżetu gminy 
za I półrocze 2009 r.

Gmina Nowe Ostrowy w czołówce
gmin najskuteczniej
wykorzystujących fundusze UE

Obchody 70 rocznicy
wybuchu II Wojny
Światowej

Nabór do chóru

Ogłaszamy nabór do chóru, który
ma działać przy Świetlicy Środowisko-
wej w Ostrowach-Cukrowni. Zaprasza-
my do współpracy dorosłe osoby, które
są zainteresowane taką formą aktyw-
ności. Chętnych prosimy o kontakt 

z Renatą Pastusiak 
lub Mirosławem Komorowskim



Obowiązek selek-

tywnej zbiórki odpa-

dów ciąży na każdym

mieszkańcu naszej

gminy. I choć moda

na ekologię trwa już

od dawna to niestety

z przykrością należy

stwierdzić, że trend

ten nie dotarł chyba

do wszystkich. 

Przepełnione worki, z któ-
rych wysypują się opakowania
po żywności, puszki, baterie
czy innego rodzaju śmieci są
dość częstym widokiem. Zo-
stawiane są wszędzie: przy
drogach, w lasach, na łąkach i
w innych miejscach rzadko
uczęszczanych przez space-
rowiczów czy amatorów wy-

cieczek rowerowych a to dla-
tego, że miejsca te stają się
wysypiskami i nie mają wiele
wspólnego z rekreacją, czy
wypoczynkiem. Ci, którym nie
brakuje pomysłów jak pozbyć
się niepotrzebnej odzieży, ma-
kulatury, opon czy opakowań
plastikowych palą tego typu
śmieci w piecach nie zdając
sobie sprawy, jakie to niesie za
sobą skutki degradacji środo-
wiska, Zdawać by się mogło,
że taki sposób utylizacji jest
najtańszy. Nic bardziej mylne-
go, gdyż spalanie w naszych
domowych piecach śmieci
pochodzących z różnych two-
rzyw pociągają za sobą napra-
wę kominów a nierzadko i wy-
mianę pieca. Jak widać efekt
niewspółmierny do oczekiwa-

nego. Przyłapanie na gorącym
uczynku jest o wiele bardziej
kosztowne, niż by się to mogło
wydawać. Po co więc ryzyko-
wać wysoką grzywną za za-
śmiecanie i zatruwanie środo-
wiska naturalnego? Mówi o
tym art 5 ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r o „Utrzy-
maniu czystości i porządku w
gminach”. Analogicznie doty-
czy również tych osób, które
wręcz prześcigają się w po-
mysłach gdzie i jakie śmieci
wywieźć a także tych, którzy
powielając tego typu przykła-
dy chcą oszczędzić na opróż-
nianiu własnych koszy przez
firmy będące odbiorcami od-
padów. Pomijając aspekt eko-
logiczny zauważmy, że dbając
o czystość i porządek dbamy

przede wszystkim o własne
zdrowie.

Plagą jest porzucanie w
różnych „ustronnych” miej-
scach przeterminowanych sil-
nie działających leków, na któ-
rych spożycie są narażone
przede wszystkim dzieci nie-

świadome niebezpieczeń-
stwa. Przeterminowane leki
można oddać w aptekach lub
punktach aptecznych co jest
najlepszym sposobem pozby-
cia się ich.

Reasumując, nie oczekuj-
my od innych, że będą dbali o

porządek naszego terenu, je-
żeli sami o to nie zadbamy.
Segregując śmieci minimalizu-
jemy koszty ich wywozu a co
najważniejsze tworzymy eko-
logiczną wizytówkę naszej
gminy. M O N I K A

M I N I S Z E W S K A
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Segregujmy odpady!

Ustawa o funduszu sołeckim

obowiązuje od 1 kwietnia 2009r. Fundusz

sołecki jest częścią budżetu gminy,

dlatego to Gmina dysponuje w/w

funduszem.Ustawa o funduszu sołeckim

zawiera wzór, na podstawie którego

oblicza się wartość środków

przypadających na określone

sołectwo.Fundusz Sołecki na 2010 rok dla

poszczególnych Sołectw Gminy Nowe

Ostrowy przedstawia się następująco: 

- Sołectwo Bzówki - 11 752,49 zł
- Sołectwo Grochów - 13 767,94 zł
- Sołectwo Grodno - 9 449,10 zł
- Sołectwo Imielinek - 8 061,84 zł
- Sołectwo Imielno - 10 129,65 zł
- Sołectwo Kołomia - 7 695,39 zł
- Sołectwo Lipiny - 8 088,01 zł
- Sołectwo Niechcianów - 8 035,66 zł
- Sołectwo Nowe Ostrowy - 16 987,44 zł
- Sołectwo Miksztal - 10 731,67 zł
- Sołectwo Ostrowy - 26 174,80 zł
- Sołectwo Perna - 7 433,64 zł
- Sołectwo Rdutów - 6 439,00 zł
- Sołectwo Wola Pierowa - 13 165,92 zł
- Sołectwo Wołodrza - 11 307,51 zł
- Sołectwo Zieleniec - 7 643,04 zł. 

Sołectwo, które chce otrzymać środki
z funduszu, musi złożyć stosowny wniosek do
Wójta. W swej treści powinien on określać
rodzaj przedsięwzięcia, które chce zrealizować
z przeznaczonych środków. Przewodniczący
Rad Sołeckich w terminie do 30 września roku
poprzedzającego rok budżetowy muszą złożyć
na ręce Wójta wnioski, które musiałyby zostać
uwzględnione w projekcie budżetu gminy.Jeżeli
wniosek sołectwa zostanie odrzucony przez
Wójta Gminy z jakichkolwiek przyczyn
instytucją odwoławczą jest Rada Gminy.

Środki z funduszu będzie można
przeznaczyć na realizację zadań własnych
gminy, które służą poprawie warunków życia

mieszkańców. Muszą być również  zgodne ze
strategią rozwoju gminy.Zaletą przyjęcia
funduszu sołeckiego jest możliwość otrzymania
przez Gminę zwrotu części wydatków
wykonanych w ramach funduszu z budżetu
państwa.

Na wniosek Sołtysów poszczególnych
sołectw Gminy Nowe Ostrowy, w dniach od 7
do 16 września odbyły się zebrania wiejskie,
których celem było wskazanie przedsięwzięć
przewidzianych do realizacji ze środków
przypadających z funduszu sołeckiego na 2010
rok.Mieszkańcy sołectw podczas zebrań
wiejskich ustalili, że środki funduszu zostaną
przeznaczone na:

- Opłaty związane z wywozem śmieci (
selektywna zbiórka odpadów ) - 10 100,00 zł;

- Opłaty za oświetlenie - 75 500,00 zł;
- Dofinansowanie do modernizacji dróg - 30

438,03 zł;
- Doświetlenie sołectw - 6 033,64 zł;-

Dofinansowanie do zakupu koparko-ładowarki
- 19 280,77 zł;- Modernizacja świetlic wiejskich
- 13 225,17 zł;- Budowa przystanku
autobusowego w miejscowości Grodno - 1
500,00 zł;- Dofinansowanie do placówek
oświatowych na terenie   Gminy Nowe Ostrowy
- 1 161,84 zł;

- Organizowanie imprez o charakterze
kulturalnym - 4 495,39 zł;

- Zakup materiałów związanych z
przeprowadzeniem drobnych   prac
remontowych - 500,00 zł;

- Dofinansowanie do budowy kanalizacji
miejscowości Ostrowy - 5 874,80 zł;

- Modernizację boisk wiejskich w
miejscowości Nowe Ostrowy oraz Wola
Pierowa  (zakup sprzętu sportowego, piłek) - 2
565,92 zł;

- Modernizacja chodników w miejscowości
Nowe Ostrowy - 4 187,44 zł

MAGDALENA

CZAJKOWSKA

Fundusz sołecki 
w 2010 roku

Ogłaszamy uzupełniający
nabór do grup tanecznej i
wokalno-instrumentalnej,
które działają w ramach
projektu realizowanego
przez Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Gminy
Nowe Ostrowy. Zajęcia
prowadzą wykwalifikowani
instruktorzy: Anita
Stanisławska, Mirosław
Komorowski i Andrzej
Smakowski. Jeśli chcesz
ciekawie i efektywnie
spędzić czas i rozwijać
swoje umiejętności, ta

oferta jest dla Ciebie.
Zapraszamy młodzież szkół
podstawowych, gimnazjum i
liceum. W projekcie
"Śpiewać i tańczyć to być
dobrze wykształconym"
uczymy tańca, śpiewu i gry
na następujących
instrumentach: keyboard,
gitara, flet. Istnieje
możliwość nauki na innych
instrumentach. Osoby
zainteresowane prosimy 
o kontakt z p. Renatą
Pastusiak 
tel. 024/356 14 21.

Śpiewamy 
i tańczymy...
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W okresie wakacji 50

uczniów klas IV-VI wypo-

czywało nad Morzem Bał-

tyckim na darmowych ko-

loniach we Władysławo-

wie. Były to dwa turnusy

po jednym tygodniu każdy.

Podczas pobytu uczniowie
zwiedzili Półwysep Helski,
uczestniczyli także w wyciecz-

kach do Gdańska, Gdyni i So-
potu. Obok charakteru wypo-
czynkowego i rekreacyjnego
kolonie umożliwiły dzieciom
edukację, dzieci nakręciły film
o zabytkach historycznych,
oraz o florze i faunie Bałtyku.
Film będzie stanowił pomoc
dydaktyczną w szkole i zosta-
nie przedstawiony rodzicom w

ramach promocji projektu.
Projekt „Najlepiej Razem”,
współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecz-
nego, to także zakup dla szko-
ły laptopa, rzutnika multime-
dialnego i kamery.

ANNA

SIKORA

Wakacje nad Bałtykiem
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Stowarzyszenie na rzecz

Wspierania Inicjatyw Lokal-

nych ,,Miksztal”, współpra-

cując z firmą Dwór Polski,

podczas tegorocznych wa-

kacji zrealizowało projekt

pod nazwą ,,Lato w Mi-

ksztalu”. 

W ramach tej akcji udostęp-
niony został park otaczający
dworek. Przystosowano go do
pełnienia funkcji rekreacyjnych
– utworzono sztuczny zalew i
plażę nad Ochnią, powstało
boisko do siatkówki, minibo-
isko do piłki nożnej i miejsce
do gry w bule. Zainteresowa-
nie sportem wykazały przede
wszystkim dzieci i młodzież,
ale w parku chętnie odpoczy-
wali także dorośli – spacerowi-

cze i amatorzy wycieczek ro-
werowych.

W piątkowe wieczory moż-
na było obejrzeć film w plene-
rze, najczęściej polską kome-
dię. Natomiast soboty upływa-
ły pod znakiem muzyki i tańca.
W parku tego lata odbyły się
koncerty zespołów prezentu-
jących różnorodne style mu-
zyczne: Łódzki Duet Akorde-
onowy (klasyczne utwory w
aranżacjach akordeonowych);
Orkiestra Dęta Ochotniczej
Straży Pożarnej w Poddębi-
cach (utwory patriotyczne, kla-
syczne utwory orkiestrowe);
młodzieżowy zespół Terapia
(covery znanych utworów,
przede wszystkim rocko-
wych); zespół Presto (muzyka
pop i utwory taneczne). 

Po zakończeniu koncertu
chwila przerwy i… pora na
tańce. Na parkiecie w pełnej
zgodzie bawili się ludzie doj-
rzali i młodzież. 

Współczesny świat izoluje
człowieka. Paradoksalnie – w
miarę rozwoju technologii słu-
żących komunikacji coraz bar-
dziej jesteśmy wyobcowani –
w rodzinie, w wiosce, w środo-
wisku. Dlatego dobrze jest zro-
bić coś razem, spotkać się ze
znajomymi, odpocząć. 

Organizatorzy koncertów
dziękują uczestnikom za
wspólną zabawę i zapraszają
do kawiarenki, która zostanie
niebawem otwarta. Miło bę-
dzie wspólnie obejrzeć mecz,
posłuchać muzyki, porozma-
wiać. 

Wakacje w Miksztalu
W czasie tegorocznych

obchodów Święta Róży w
Kutnie nasza gmina była re-
prezentowana przez Świe-
tlicę Środowiskową. Przy-
gotowano stoisko z praca-
mi dzieci i młodzieży oraz
materiałami promocyjnymi

gminy Nowe Ostrowy. Zain-
teresowanie było dość du-
że, chociaż pogoda kaprysi-
ła. Należy zaznaczyć, że
Jarmark był przygotowany
z dużym rozmachem, sto-
iska wystawiennicze były
bardzo estetyczne. Zgłosiło

się wielu wystawców i arty-
stów, odwiedzający mieli
więc w czym wybierać.
Dziękuję Annie Broszczak,
Oli Kościańskiej i Kubie
Jaszczakowi za pomoc
przy organizacji stoiska.

RENATA PASTUSIAK

Nasza gmina na Święcie Róży
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13 sierpnia 2009 r. odbył się

odbiór końcowy i przekazanie do

eksploatacji inwestycji pn. „Bu-

dowa oczyszczalni ścieków so-

cjalno – bytowych w miejscowo-

ści Ostrowy” w technologii CO-

MA-TEC o przepustowości Qmax

= 120 m3/db, RLM 1000.

Projekt techniczny wykonała Dyrekcja Inwe-
stycji Sp. z o.o. w Kutnie a wykonawcą inwesty-
cji Hydropol Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie.

W ramach prac wykonano:

adaptację – przebudowę istniejącego obiek-
tu stacji wód płucznych oczyszczalni zakłado-
wej Cukrowni Ostrowy, wyodrębniając części
tworzące oczyszczalnię: 

- blok oczyszczania biologicznego
- blok osadowy z pompownią i zbiornikiem

osadu
- hala technologiczna ze sterownią, blokiem

oczyszczania mechanicznego i blokiem od-
wadniania osadu, wybudowano nowe obiekty
budowlane gospodarki ściekowej oraz wyposa-
żono je w urządzenia technologiczne, wykona-
no rurociągi technologiczne na terenie oczysz-
czalni, obiekty towarzyszące

Oczyszczalnia składa się z następujących
elementów technologicznych: część mecha-
niczna, w której skład wchodzą: rzadka kratka
koszowa, pompownia ścieków surowych, si-
to szczelinowe z obrotowym zgarniaczem
i zintegrowaną praską skratek, część biolo-
giczna – reaktor biologiczny COMA-TEC,
część odpływowa, w której skład wcho-
dzą: pompownia ścieków oczyszczonych,
układ pomiarowy ilości ścieków, punkt
poboru ścieków oczyszczonych, część
osadowa oczyszczalni, w której skład
wchodzą: pompownia osadu, zbiornik

osadu nadmiernego, instalacja odwadnia-
nia osadu.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł 2.173.253
zł.

W 2009 r. Gmina Nowe Ostrowy na to zada-
nie uzyskała z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Łodzi pożyczkę w wysokości 1.301.974,52 zł.
Na tę inwestycję przeznaczono także środki w
kwocie 70.318,75 zł pochodzące z umorzeń
wcześniejszych pożyczek. Środki te w całości
przeznaczone są na sfinansowanie tej oczysz-
czalni ścieków.

Gminne Przedszkole w
Ostrowach jest placówką pu-
bliczną która prowadzi nieod-
płatną działalność wycho-
wawczo-dydaktyczną dla
dzieci 3-5 letnich. Od 3 listopa-
da 2008 roku jest tu realizowa-
ny dwuletni  projekt „Niech na-
sze dzieci będą mądre i rado-
sne – rozszerzenie działalno-
ści oraz wzbogacenie oferty
edukacyjnej przedszkola w
gminie Nowe Ostrowy” współ-
finansowany przez Unię Euro-
pejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki. Ce-
lem tego projektu jest zwięk-
szenie uczestnictwa dzieci w
edukacji przedszkolnej oraz
wyrównanie szans edukacyj-
nych dla dzieci z terenu naszej
gminy. W ramach realizacji
projektu został wydłużony
czas pracy przedszkola, uru-
chomiono  dodatkowy oddział
dla dzieci i wzbogacono ofertę
edukacyjną placówki. Obecnie
przedszkole jest czynne w go-
dzinach 6.30 – 15.30. Funkcjo-
nują dwa oddziały: 3-4 latków
i 5-latków, do których uczęsz-
cza 36 dzieci. W czasie poby-
tu w przedszkolu dzieci objęte
są darmowym wyżywieniem

oraz biorą udział w zajęciach
dodatkowych takich jak: język
angielski, rytmika i zajęcia lo-
gopedyczne. 

Placówka realizuje plan
pracy przedszkola, którego
głównym celem jest rozwijanie
zainteresowań przyrodni-
czych, umożliwienie zdobycia
wiedzy i uczenie szacunku do
środowiska przyrodniczego. W
przedszkolu aktywnie działa
koło Ligi Ochrony Przyrody, do
którego należą wszystkie
przedszkolaki. Dzieci poprzez
poznanie podstawowych
praw rządzących przyrodą,
kształtują właściwe postawy
wobec ochrony przyrody i śro-

dowiska naturalnego. Wyra-
biają postawę proekologiczną
poprzez zachęcanie  do po-
dejmowania bezpośrednich
działań na rzecz ochrony śro-
dowiska przyrodniczego. W
ramach realizacji  treści ekolo-
gicznych, jak co roku dzieci
uczestniczyły w akcji SPRZĄ-
TANIE ŚWIATA. 

Porządkując najbliższy te-
ren przedszkola, zdały sobie
sprawę jak ważne jest wyrzu-
canie śmieci do oznaczonych
pojemników i zrozumiały, iż
należy chronić i dbać o przyro-
dę, która jest wspólnym do-
brem wszystkich ludzi. 

Oczyszczalnia ścieków socjalno-bytowych 
w Ostrowach już przekazana do eksploatacji

Pierwsze dni w przedszkolu
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Obóz odbył się w terminie od 20-27.06.2009
r. Uczestnikami projektu była młodzież w wieku
13 – 16 lat, z Gimnazjum im. gen. Wł. Andersa
w Ostrowach, która osiąga sukcesy w sporcie,
harcerstwie oraz uczniowie biorący aktywny
udział w życiu szkoły. Ponadto uczestnicy wy-
różniali się wzorowym bądź bardzo dobrym za-
chowaniem. Podczas obozu młodzież zwie-
dzała pod opieką przewodnika: Kraków {Stare
Miasto, Wawel}, Gubałówkę- spacer droga pa-
pieską, zjazd kolejką terenowo - linową do Za-
kopanego i Krupówki, Dolinę Ja-
worzynki do Murowańca – Czar-
ny Staw Gąsienicowy, Dolinę
Kościeliską, Smreczyńskie Sta-
wy, Wąwóz Kraków, Jaskinię
Smoczą, Zakopane – Muzeum
TPN, Wielką Krokiew, Jaszczu-
rówkę, Sanktuarium na Krzep-
tówkach.

Młodzież brała udział w licz-
nych zajęciach sportowo – re-
kreacyjnych; zarówno na terenie

ośrodka jak i w hali sportowej w Poroninie. Ko-
rzystała z zajęć na basenach termalnych w
Szaflarach oraz w Aqua Parku w Zakopanem.

Na terenie ośrodka pod kierunkiem opieku-
nów prowadzone były zajęcia: gra w tenisa sto-
łowego, piłkę siatkową, piłkę nożną zajęcia ryt-
miczno – muzyczne, harcerskie gry i zabawy,
dyskoteki, grill, wspólne śpiewanie przy gitarze
piosenki wakacyjnej. Obóz został sfinansowany
ze środków Poakcesyjnego Programu
Wspierania Obszarów Wiejskich.

W dniu 14 sierpnia b.r. w
miejscowości Wola Pierowa
miało miejsce otwarcie Świetli-
cy Przybibliotycznej. W uro-
czystościach otwarcia udział
wzięli: Wójt Gminy Nowe
Ostrowy Zdzisław Kostrzewa,
Kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Nowych Ostro-
wach Monika Miłkowska, a
także Radny Sołectwa Wola
Pierowa - Janusz Pałasiński.
W trakcie uroczystości zebra-
nym gościom zaprezentowa-
ny został sprzęt grający zaku-
piony dla Fili Bibliotecznej w
Woli Pierowej ze środków
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowych Ostrowach. Do
dyspozycji oddano także od-
twarzacz DVD zakupiony ze
środków zebranych przez p.
Janusza Pałasińskiego, który

to będzie dysponować cało-
ścią sprzętu. Podjął się on tak-
że, w ramach wolontariatu, or-

ganizacji dyskotek dla dzieci i
młodzieży z miejscowości
Wola Pierowa.

Obóz sportowo–rekreacyjny
w Poroninie 

Uroczyste otwarcie Świetlicy Przybibliotecznej
w miejscowości Wola Pierowa
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W dniu 19 września 2009
roku odbyły się dożynki so-
łectwa Grochów. Uroczy-
stości rozpoczęła msza
święta podczas której po-
święcono chleb i plony z te-
gorocznych zbiorów. Staro-
stami dożynek byli Anna
Kaczor oraz Mirosław Mi-

klas. Po zakończeniu mszy,
wszyscy uczestnicy, wraz z
zaproszonymi gośćmi udali
się do sali Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej, gdzie powitał
ich główny organizator do-
żynek, Sołtys Grochowa -
Artur Kępiński, głos zabrał
także Wójt Gminy Nowe

Ostrowy – Zdzisław Ko-
strzewa. Sponsorami doży-
nek byli także Jan Kaczor i
Mirosław Miklas. Po prze-
mowach wzniesiono toast
rozpoczynający biesiadę i
zabawę trwającą do białego
rana.

Sołeckie Dożynki w Grochowie

W dniu 5 lipca 2009r.
w ramach Programu In-
tegracji Społecznej fi-
nansowanego ze środ-
ków Poakcesyjnego

Programu Wsparcia Ob-
szarów Wiejskich w

miejscowości Grochów
przy budynku Strażnicy
odbyła się impreza ple-
nerowa skierowana do
mieszkańców sołectwa

Grochów.

Organizatorem integracyj-

nego spotkania mieszkańców

była Gminna Biblioteka Pu-

bliczna w Nowych Ostrowach

oraz Sołtys Sołectwa Gro-

chów. 

Przy pięknej słonecznej po-

godzie zarówno dzieci jak i do-

rośli piekli wspólnie kiełbaski

nad ogniskiem podczas gdy

młodsze dzieci bawiły się ko-

rzystając z dmuchanej zjeż-

dżalni. 

Ponad to w trakcie pikniku

odbyły się konkurencje spor-

towe, których zwycięzcy otrzy-

mali drobne upominki ufundo-

wane przez Sołtysa Pana Ar-

tura Kępińskiego.    

Impreza plenerowa 
w Grochowie

Wszyscy uczniowie Szkoły

Podstawowej im. Mieczysławy

Butler w Ostrowach z zapałem

i radością wrócili do szkoły po

dwumiesięcznym wypoczyn-

ku. Uśmiechnięte buzie ema-

nowały chęcią do odkrywania

nowych tajników wiedzy, w

głowach kłębiło się mnóstwo

planów i postanowień na nowy

rok szkolny.

Za oknami lato kusiło jeszcze

promykami słońca, lecz dźwięki

„Mazurka Dąbrowskiego” zmusiły

do zachowania powagi. W kla-

sach powitał wszystkich serdecz-

ny uśmiech wychowawców, a

wspólny wymarsz pod tablicę pa-

miątkową, by złożyć hołd pole-

głym w okresie II wojny światowej,

był pierwszą lekcją w nowym roku

szkolnym.A co nas czeka w roku

szkolnym 2009/2010?

I.„Wielka edukacja w małych

szkołach Gminy Nowe Ostro-

wy – program wyrównywania

szans edukacyjnych ”,

II.„Pierwsze uczniowskie

doświadczenia drogą do wie-

dzy”,

III.oraz projekt „Zajęcia spor-

towo-rekreacyjne pozalekcyjne

dla uczniów – nauka pływania”.

Oprócz specjalistycznych za-

jęć dla dzieci placówka pozyska

środki dydaktyczne. 

Odbędzie się wiele zaplanowa-

nych atrakcyjnych i bezpłatnych

wycieczek dla uczniów. 

W okresie wakacyjnym w

Szkole Podstawowej im. Mieczy-

sławy Butler w Ostrowach wyko-

nano kapitalny remont górnego

korytarza. 

Nowa wykładzina, czyste, ja-

sne ściany tchną świeżością i czy-

stością.

Cieszymy się, że jest estetycz-

ny. Przyjemnie będzie spacero-

wać tu podczas przerw. 

Witaj szkoło!
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Dożynki są tradycyj-
nym świętem, podczas
którego rolnicy dziękują
za zebrane plony. Są też
okazją do wypoczynku i
rozrywki po pełnej wysił-

ku, pracy na roli. 

Tegoroczne dożynki w całości
świętowaliśmy na boisku rekreacyjno
– sportowym przy Świetlicy Środowi-
skowej w Ostrowach-Cukrowni.Or-
ganizatorami tegorocznych Dożynek
był Urząd Gminy w Nowych Ostro-
wach wraz z sołectwem Imielno.O
godzinie 14:00 Uroczystości rozpo-
częła Msza Święta Dożynkowa cele-
browana przez proboszcza parafii
Imielno – ks. Piotra Gumołowskiego
przy asyście ks. Edwarda Banaszaka
- proboszcza parafii Wola Pierowa.Po
błogosławieństwie, na zakończenie
mszy odśpiewaliśmy Rotę, którą za-
intonował zespół młodzieżowy przy
akompaniamencie Pana Mirosława
Komorowskiego.

Po mszy ks. prob. Gumołowski
poświęcił wieńce dożynkowe przy-
gotowane przez każde z sołectw na-
szej gminy, oraz bochen chleba, któ-
rym Wójt Gminy, p. Zdzisław Ko-
strzewa, Przewodniczący Rady Gmi-
ny, p. Ryszard Gontarek, oraz tego-

roczni starostowie dożynek p. Joan-
na Topór i p. Artur Kępiński podzielili
się z zebranymi uczestnikami doży-
nek.W części oficjalnej uroczystości
mogliśmy wysłuchać przemówień,
podczas których, jako pierwszy, głos
zabrał Wójt naszej gminy, p. Zdzisław
Kostrzewa witając wszystkich przy-
byłych na tegoroczne uroczystości
dożynkowe. W imieniu wszystkich
mieszkańców gminy podziękował
rolnikom za ich wielki trud i dobrą pra-
cę pomimo wielu trudności i proble-
mów. 

Zaprezentował największe sukce-
sy naszej gminy których przykładem
jest oddanie do użytku oczyszczalni
ścieków, oraz wysoki stopień pozy-
skiwania środków z funduszy unij-
nych przeznaczonych na realizację
projektów edukacyjnych, integracyj-
no-kulturalnych, oraz tych z zakresu
aktywizacji zawodowej. Wójt poinfor-
mował także o wielkim sukcesie ja-
kim jest bardzo wysokie miejsce (32
w kraju na 1589 gmin wiejskich) w
rankingu Rzeczypospolitej „Europej-
ski Samorząd” dotyczącym wykorzy-
stania funduszy unijnych przez gminy
w 2008 roku. Głos zabrali także: Po-
seł na Sejm - p. Tadeusz Woźniak,
Radny Powiatu Kutnowskiego, Czło-
nek Zarządu - p. Waldemar Drążkie-

wicz, Prezes Zarządu Stowarzysze-
nia Rozwoju Gmin „CENTRUM” - p.
Jakub Świtkiewicz, a także Prezes
Spółki Grudnik Finanse - p. Wojciech
Grudnik.

Po przemówieniach ogłoszono
wyniki konkursu na najlepszy wieniec
dożynkowy. Pierwsze miejsca zajęły
ex aequo dzieła wykonane rękoma
mieszkańców sołectw Grodno oraz
Grochów. Drugie miejsce zajął wie-
niec z sołectwa Wola Pierowa, nato-
miast miejsce trzecie otrzymał wie-
niec z sołectwa Imielinek.Po zakoń-
czeniu części oficjalnej na zebranych
czekały liczne atrakcje. 

W pierwszej kolejności wystąpiła
młodzieżowa grupa taneczna ze
Świetlicy Środowiskowej w Ostro-
wach-Cukrowni. Dużym zaintereso-
waniem cieszył się także znakomity
występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi
Kutnowskiej, po którym swój występ
wokalny dały panie z sołectwa Imiel-
no. W przerwie, pomiędzy występami
artystycznymi, wszystkim zebranym
podano znakomicie przygotowane
pieczone dziki w sosie myśliwskim z
kaszą, a także, tradycyjną już, prze-
pyszną grochówkę i bigos.

Poza tym nie brakło innych atrak-
cji wśród których znalazły się m.in.:
zjeżdżalnie, trampolina i „ściana

wspinaczkowa” dla dzieci, a także
mała gastronomia i stoisko z pyszny-
mi ciastami.

Wieczorną część dożynek rozpo-
czął recital Iwony Kobrzyńkiej, po któ-
rym, już od godziny dziewiętnastej
mogliśmy wysłuchać zespołu Yester-
day prezentującego covery najwięk-
szych przebojów zespołu The Be-
atles.Na zakończenie tego udanego
dnia występ dała Grupa Mirona, roz-
poczynając trwającą do późnych go-
dzin nocnych, zabawę taneczną.

Pragniemy serdecznie podzięko-
wać sponsorom dożynek którymi by-
li w tym roku:• Grudnik Finanse sp.

z o.o.,• Dyrekcja Inwestycji sp. z

o.o. z Kutna,• Hydropol Gostynin,•

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin

„CENTRUM”,• Przedsiębiorstwo

Rolne „Głogus” sp. z o.o.,• Przed-

siębiorstwo Robót Drogowych w

Kutnie,• Bank Spółdzielczy Kro-

śniewice,• PZU – inspektorat w

Kutnie,• Pan Artur Kępiński,• Pan

Krzysztof Zdziarski,• Pan Wiesław

Sopański,• Pani Sylwia Malejka,•

Pani Krystyna Frątczak,• Pan

Krzysztof Gralak,• Pan Piotr Pia-

secki,• Państwo Osowscy,• Pan

Robert Drapiński,• Pan Robert Za-

sadziński.
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