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O strażackich planach
na przyszłość

Po odbytych w styczniu i lutym
2011 roku zebraniach

sprawozdawczo - wyborczych w
pięciu Jednostkach OSP w dniu 19
marca odbył się X Zjazd Oddziału
Gminnego ZOSP RP. W czasie
Zjazdu podsumowano
dotychczasową działalność oraz
podejęto decyzje dotyczące
planów na przyszłość.

więcej strona 2

Dzień Kobiet w stylu retro
"Powróćmy jak za dawnych lat" - taki
tytuł towarzyszył obchodom Święta
Kobiet w Świetlicy Środowiskowej w
Ostrowach Cukrowni. Pierwsza część
wieczoru, w której zaprezentował się
zespół "Oktawa" dla wszystkich
widzów była niespodzianką.
Stylizowana na lata 30 scenografia,
stroje oraz przepiękne piosenki okresu
międzywojennego sprawiły, że wszyscy
przenieśli się na moment w tamte
czasy. Nastrojowe oświetlenie,
wachlarze, boa, wszystko to sprawiło,
że występ został przyjęty wręcz
entuzjastycznie. W drugiej części
wieczoru wystąpił młodzieżowy zespół
wokalny "Tamburyn", który
zaprezentował montaż słownomuzyczny związany tematycznie z
kobietami. Piosenki przeplatane były
fragmentami pięknej polskiej poezji. Na
zakończenie części artystycznej
ponownie wystąpił zespół "Oktawa",
który tym razem zaprezentował się w
bardziej współczesnej wersji.
więcej strona 12
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O strażackich planach na przyszłość
Po odbytych w styczniu i lutym 2011 roku zebraniach sprawozdawczo - wyborczych w pięciu Jednostkach OSP w dniu 19 marca odbył
się X Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP. W czasie Zjazdu podsumowano dotychczasową działalność oraz podejęto decyzje dotyczące planów na przyszłość.Obok Druhów delegatów w Zjeździe uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Dh Tadeusz Woźniak, przedstawiciel Komendy PSP Kutno Dh Piotr Marzec, Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy Mirosław Dębicki, Wójt Gminy Nowe Ostrowy Zdzisław Kostrzewa, Dyrektor BS Krośniewice O. Ostrowy Bogusława
Pieniążek oraz osoby wspierające działalność strażaków. Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Nowych Ostrowach wybrał władze na
następną kadencję:
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Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP:
Prezes
- Świtkiewicz Jakub
Wiceprezes
- Zdanowski Jerzy
Komendant Gminny - Orzechowski Andrzej
Sekretarz
- Marczak Mariusz
Skarbnik
- Sołtysińska Małgorzata
Członek prezydium - Wojtalik Daniel
Członek zarządu
- Koczaski Józef
Członek zarządu
- Szałek Grzegorz
Członek zarządu
- Śmiałek Stanisław
Członek zarządu - Włodarczyk Stanisław
Członek zarządu - Andrzejewski Piotr
Kronikarz
- Linkowski Jan
Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego ZOSP RP:
Przewodniczący
- Obijalski Ryszard
Wiceprzewodniczący - Dopieralski Jan Henryk
Sekretarz
- Kostecki Bogdan
Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP:
Świtkiewicz Jakub
- Prezes
Orzechowski Andrzej - Komendant

OGŁOSZENIE

Wspomnienie
Często jest tak, że prawdziwą wartość drugiego człowieka odkrywamy
dopiero wtedy, kiedy już go nie ma. 17 marca 2011 roku zmarł Ryszard
Gontarek długoletni nauczyciel, wychowawca wielu pokoleń w Szkole
Podstawowej w Ostrowach. W latach 2006 - 2010 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Gminy Nowe Ostrowy. W jego pogrzebie uczestniczyło
wielu mieszkańców gminy, jego wychowanków, uczniów, przedstawicieli
instytucji samorządowych oraz szkół. W kondukcie pogrzebowym uczestniczyły poczty sztandarowe wszystkich szkół oraz wszystkich jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowe Ostrowy. Pamiętam Jego lekcje języka polskiego - wspomina Zbigniew Ujazdowski - w
trakcie których potrafił zmobilizować do przeczytania książki, do przyswojenia gramatyki. Mówił bardzo ciekawie, nieraz skarcił, nieraz zawstydził,
ale często tez pochwalił. Chociaż nie był naszym wychowawcą, to wspominam Go jako człowieka, któremu bardzo zależało na wskazaniu wzorca
postępowania. Po latach miałem przyjemność spotkać się z dziś nieżyjącym Panem Ryszardem na niwie zawodowej. Profesjonalizm z jakim podchodził do swoich obowiązków oraz wyczucie taktu w rozmowach z innymi ludźmi stanowiły wzór do naśladowania. Był osobą bardzo wrażliwą na
sprawy społeczne i ludzkie, służył zawsze pomocą i radą. Lata te będę
wspominał z wielką satysfakcją.
Kiedy Pan Ryszard Gontarek został Przewodniczącym Rady Gminy byłem przekonany, że został dokonany właściwy wybór. Obawiałem się nieco o jego brak doświadczenia w pracy samorządowej, szybko okazało się,
że bezpodstawnie. Swoją funkcję traktował jak nową życiową pasję z której czerpał wiele satysfakcji. Niewiele czasu upłynęło, a rozumieliśmy się
bez słów. Zawsze mogłem liczyć na jego zrozumienie i wsparcie a swą
wiedzą, doświadczeniem a także życiową mądrością pomagał podejmować właściwe decyzje. Jako radny posiadał zawsze swoje, głęboko przemyślane zdanie, którego potrafił bronić, będąc jednocześnie otwarty na
argumenty innych, nigdy nie szukał w żadnej sprawie swojego interesu i
korzyści. Był uczciwy pracowity i skromny, nie lubił rozgłosu. W ostatnich
tygodniach swojej działalności samorządowej był świadomy niepokojącej
diagnozy, jednak potrafił zachować zimną krew. Zmagał się z chorobą nie
skarżąc się na nią, cały czas towarzyszyła mu nadzieja.
ZDZISŁAW KOSTRZEWA

Urząd Gminy w Nowych Ostrowach informuje, że w dniu 15 kwietnia 2011r. 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. 9:00 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
8.
Teren przy Świetlicy Wiejskiej w Wołodrzy

Bal karnawałowy dla dzieci w Świetlicy
Zgodnie z tradycją dnia 5 lutego
2011 roku Świetlica Środowiskowa i
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Nowe Ostrowy zorganizowały
bal maskowy dla dzieci w wieku
przedszkolnym z terenu gminy.
W zabawie wzięło udział 43 dzieci,
wraz z rodzicami i opiekunami. Zabawa była wyśmienita, dzieci bawiły się
bardzo wesoło. Duża w tym zasługa
rodziców i opiekunów, którzy w tym

roku bardzo chętnie bawili się razem
z dziećmi. Dzieci otrzymały słodki poczęstunek i upominek w postaci słodyczy. Słodycze wręczał klown, który
odwiedził dzieci i bawił się razem z nimi. Na zakończenie balu dorośli odtańczyli wspaniałego kankana, co
dzieci nagrodziły gromkimi oklaskami.
Nad organizacją balu czuwała kadra
świetlicy i członkinie stowarzyszenia.
W imieniu organizatorów i dzieci ser-

decznie dziękujemy niezawodnym
członkiniom Stowarzyszenia, które rokrocznie dekorują nam salę na bal. Są
to p. Agnieszka Dolatowska i p. Małgorzata Szałamacha z firmy "Rubeno".
Nasze podziękowania kierujemy
także do młodzieży -Iwony Kobrzyńskiej i Kuby Jaszczaka za piękną oprawę muzyczną balu oraz Oli Kościańskiej za pomoc przy organizacji balu.

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu "Kuriera Nowoostrowskiego" w artykulept. "Wybieraliśmy
Wójta i Radnych" doszło do pomyłki w podaniu imienia radnego z okręgu nr V.
Pisaliśmy, ze radnym został wybrany Pan Bogdan Janakowski a powinno być
Pan Wojciech Janakowski.
Za zaistniałą pomyłkę serdecznie przepraszamy
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Nakazy płatnicze - dostarczanie
decyzji w sprawie wymiaru podatku
na 2011 rok
Sołtysi Gminy Nowe Ostrowy na przełomie lutego/marca 2011r. dostarczali mieszkańcom naszej
gminy nakazy płatnicze na podatek od nieruchomości, rolny, leśny dla osób fizycznych na 2011 rok.
Podatnikom zamieszkującym poza terenem Gminy Nowe Ostrowy nakazy były wysyłane pocztą za
potwierdzeniem odbioru. Łącznie zostało wydrukowanych 1431 nakazów na 2011r., z terenu 16
sołectw.
Tabela 1

Wykaz sołtysów kadencji 2011 - 2015 oraz wykaz ilości nakazów przypadających na poszczególne
sołectwo na terenie Gminy Nowe Ostrowy wydanych w 2011 roku
Razem z nakazem uzyskają Państwo informacje o podstawie prawnej na mocy której jest wydana
decyzja w sprawie wymiaru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości.
Jeżeli na nakazie płatniczym stwierdzą Państwo jakieś rozbieżności ze stanem faktycznym - to
można zgłaszać się do Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, pokój nr 3 i wyjaśniać sprawę na bieżąco.
Informacje i wyjaśnienia można także uzyskać telefonicznie, dzwoniąc na nr 24 356 14 04.

Nakaz dla Rolników z terenu Gminy Nowe Ostrowy zawiera wpisaną nową pozycję: powierzchnię
gospodarstwa ogółem. Decyzja na łączne zobowiązanie pieniężne może stanowić zaświadczenie w
rozumieniu przepisów 217 KPA, dla ustalenia dochodu z gospodarstwa rolnego dla celów socjalnych.
Jak co roku podatki płacimy w terminach podanych w tabeli:
Należną kwotę podatku można wpłacać do rąk sołtysa, w kasie tutejszego Urzędu Gminy.
Dopuszczalne jest płacenie przelewem bankowym na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Krośniewice/
oddz. Ostrowy Nr rachunku:
42 9023 0006 3900 4066 2000 0040
Ponadto na nakazie płatniczym znajdą Państwo pouczenie, że:
- od niewpłaconego w terminie zobowiązania pieniężnego pobiera się odsetki za
każdy dzień zwłoki, począwszy od dnia następnego po upływie terminu
płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niewpłacone w terminie
zobowiązanie pieniężne zostanie ściągnięte w myśl obowiązujących przepisów
wraz z kosztami;
- o zmianach mających wpływ na wysokość podatku należy powiadomić Urząd
Gminy Nowe Ostrowy w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.
Uwaga!
Przypominamy także osobom, które nie wpłaciły podatku za lata ubiegłe, aby uregulowały swoje
zaległości. Jeżeli jesteśmy w trudnej sytuacji finansowej należy zgłosić się do Urzędu Gminy Nowe
Ostrowy a otrzymają Państwo pomoc - jak w takim wypadku należy postępować. Nie należy czekać,
aż Urząd odda sprawę do egzekucji komorniczej.
Opracowała: mgr Marzena Komorowska

BUDYNEK URZĘDU
GMINY - możliwe
rozwiązania
Jak wiadomo Gmin a
Nowe Ostrowy boryka
się z probl em em od powiedniego lokum urzędu nie od dziś. Warunki
l ok al owe jakie mamy
nie spełniają żadny ch
n orm. Nie powinien to
być budynek użyteczności pu blicznej. Każdy
kto przych od zi do urzędu wi e, że jest bard zo
c iasno. Nie ma od powiednich pomieszcze ń
na lok alizację arch iwum, kancel arii tajnej,
itp., a wnętrze … no
cóż, estetyką oczu nie
przykuwa.
Problem ten omawiano w trakcie
zebrań wiejskich odbywających się w
miesiącu lutym . Rozwiązaniem może być przeprowadzenie się do budynków biurowo - hotelowych będących
w posiadaniu BARTER S.A. (po byłej
Cukrowni w Ostrowach) lub wybudowanie nowego budynku urzędu gminy. O tym jakie rozwiązanie przyjąć
rozstrzygnie ekonomia i mieszkańcy
naszej gminy.
Najpierw jednak o kosztach. Szczegółowa analiza cenowa związana z
przejęciem budynków od Spółki Barter przeprowadzona na podstawie
oferty ze strony Zbywcy wyglądała
tak, że Gmina na samym początku
musiałaby w jednym roku dysponować kwotą około 900 000,00 PLN, z
której należałoby wypłacić Spółce
około 600 000,00 PLN. Następne
300 000,00 PLN potrzebne byłoby
na remont oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb funkcjonowania urzędu, a także na wybudowanie
nowej kotłowni dla przejętych budynków. Następnie przez kolejne 5 lat
spłacalibyśmy około 230 000 PLN
rocznie za przejęte budynki.
Planowano przejąć dwie działki o
łącznej powierzchni 5986 m2, gdzie
łączna powierzchnia zabudowy wynosi 2200 m2. Plusem przejęcia budynków po byłej Cukrowni byłaby
niewątpliwie sytuacja w której niemal
z dnia na dzień wchodzimy do przejętego budynku. Jego adaptacja oraz remonty jakie byłyby do wykonania nie
są tak czasochłonne, jak budowa nowego budynku. Duże rozkurczenie w
budynku administracyjnym, lokale

mieszkalne, obiekty które mogłyby
być przeznaczone na utworzenie bazy
transportowo technicznej, a z biegiem
czasu może zakładu komunalnego.
Utwardzony i zagospodarowany teren
wymagający jedynie pielęgnacji - to
niewątpliwe plusy proponowanego
rozwiązania. Minusem jest na pewno
wilgoć występująca w części budynku
biurowego. Między innym na usunięcie tego problemu, szacuje się kwotę
około 300 000 PLN wymienioną powyżej.
Drugim rozwiązaniem jest budowa
nowego budynku Urzędu Gminy. Szacowany koszt jego budowy będzie się
kształtował w granicach 2,3 do 2,5
miliona złotych. Plusem oczywistym
jest to, że nowy budynek byłby budowany dla potrzeb administracji, a zatem jego funkcjonalność byłaby przystosowana dla aktualnych potrzeb
urzędu. Inwestycja ta w zasadzie była
już zaczęta 1998 roku. Wówczas powstały fundamenty pod nowy urząd,
a w obecnej chwili koszt ich zbudowania wynosiłby około 100 000,00
PLN. Po wybudowaniu należałoby pomyśleć o utworzeniu parkingów, utwardzeniu gruntu, nasadzeniu drzew i krzewów, jednym słowem o zagospodarowaniu terenu, gdzie skromnie należałoby przeznaczyć na ten cel od
200 do 300 tysięcy złotych.
Oczywiście byłby to nowy budynek, gdzie nie byłoby niespodzianek związanych z zagrzybieniem murów, przeciekającym
dachem, czy niedostateczną izolacją od gruntu. Jednak koszt takiej inwestycji rośnie o 1 milion PLN w stosunku do kosztów przejęcie budynku
po byłej Cukrowni. Fakt również jest
taki, że nowo wybudowany budynek
miałby powierzchnię 680 m2. Pozwoliłoby to na funkcjonowanie administracji, ale nie byłoby w dalszym
ciągu bazy transportowo technicznej.
W przypadku przeniesienia budynku Urzędu do innej miejscowości koniecznie należałoby przeprowadzić
tak zwane konsultacje społeczne.
Procedura zmiany siedziby Urzędu
Gminy jest dość długotrwała i związana z obligatoryjnymi działaniami, których nie można ominąć. Przede
wszystkim wiedzieć należy, że o zmianie siedziby urzędu w gminie decyduje Rada Ministrów, a decyzja w tej

sprawie wydawana jest w drodze rozporządzenia - czyli aktu prawnego wydawanego przez Rząd RP. Taki tryb
postępowania jest określony w ustawie o samorządzie gminnym (artykuł
4 i następne). Aby Rada Ministrów
mogła wydać rozporządzenie w sprawie zmiany siedziby władz gminnych,
najpierw Rada Gminy musi wystąpić
z odpowiednim wnioskiem. Wniosek
taki winien być podjęty w drodze
uchwały, jednak wcześniej muszą odbyć się konsultacje społeczne z mieszkańcami danej gminy, aby sprawę rozstrzygnęła społeczność, której sprawa
najbardziej dotyczy. Zatem każdy
mieszkaniec, który ma czynne prawo
wyborcze do głosowania na radnych
do rady gminy Nowe Ostrowy mógłby się wypowiedzieć w tej sprawie.
Konsultacje będą wiążące dla władz
gminnych. Oznacza to tyle, że jeżeli
mieszkańcy wypowiedzą się za przeniesieniem Urzędu Gminy do miejscowości Ostrowy - Cukrownia, to
wówczas do Rady Gminy zostanie
złożony projekt uchwały z wnioskiem
do Rady Ministrów o zmianę siedziby
Urzędu. Jeżeli zaś mieszkańcy naszej
gminy będą przeciwni takiemu pomysłowi, wówczas wymienionego wyżej
projektu uchwały Rada Gminy nie będzie rozpatrywała, a władze będą zastanawiać się jak zorganizować środki
na budowę nowego budynku.
Bodaj najistotniejszym problemem są środki, a raczej ich brak na
budowę nowego budynku. Póki co
możemy pozyskiwać środki z Unii Europejskiej na remonty, modernizacje i
budowy, niestety innych obiektów niż
budynek urzędu gminy. Szkoda byłoby
zaprzepaścić takich środków, bo również istnieją potrzeby związane z modernizacją stacji uzdatniania wody, budową kanalizacji, stadionu i innych inwestycji, a do pozyskanych środków
zewnętrznych zawsze należy dołożyć
wkład własny, który też często pochodzi z kredytów.
Proszę zatem wszystkich Mieszkańców gminy Nowe Ostrowy o
przeanalizowanie wszystkich argumentów za i przeciw w przypadku jednego i drugiego rozwiązania, a jeżeli zajdzie taka
potrzeba to również do opowiedzenia się za konkretnym rozwiązaniem.

ZBIGNIEW UJAZDOWSKI

Świeto Kobiet w Woli Pierowej
W dniu 08.03.2011 w Fili Bibliotecznej w Woli Pierowej odbyło się spotkanie kobiet z okazji
ich święta. Kobiety przybyłe na
spotkanie zostały poczęstowane
kawą , herbatą ciasteczkami
oraz z racji "ostatków" pączkiem.

Impreza przebiegła w miłej i
sympatycznej atmosferze a spotkanie umilała muzyka płynąca z
aparatury nagłaśniającej.
Kobiety z racji swojego święta
zostały obdarowane różyczka
oraz rajstopami. Fundatorem

upominków jak również pomysłodawcą spotkania był Pan
Janusz Pałasiński, któremu
GBP w Nowych Ostrowach
dziękuje za pomoc w organizacji imprezy .
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Wybraliśmy sołtysów, Rady Sołeckie oraz Komisje Rewizyjne
W dniach od 10 do 23 lutego 2011 roku we wszystkich sołectwach Gminy Nowe Ostrowy odbywały sie zebrania sprawozdawczo
- wyborcze. Podsumowywano czteroletnią kadencję Sołtysów i Rad Sołeckich oraz wybierano nowe władze samorządowe wsi. Odbyło się
16 zebrań. We wszystkich udział brali przedstawiciele władz gminy: Zdzisław Kostrzewa - Wójt Gminy, Mirosław Dębicki - Przewodniczący
Rady Gminy oraz radni Rady Gminy.
Zebrania wyborcze były przede wszystkim oceną dotychczasowej działalności sołtysów i Rad Sołeckich. Sołtysi przedstawiali
sprawozdania a także oceniali zakres wykonanych prac w swoich sołectwach. W drodze dyskusji poruszano sprawy dotyczące przyszłości
wsi. Zgłaszano najważniejsze potrzeby poszczególnych miejscowości. Mówiono o wysokości podatków i opłat lokalnych, odnoszono się
do budżetu gminy, informowano o inwestycjach zaplanowanych do wykonania w 2011 roku oraz w latach kolejnych. We wszystkich wsiach
dyskutowano o dalszym losie Urzędu Gminy tzn. ewentualnego przeniesienia siedziby do Ostrów - Cukrowni lub budowie nowego budynku.
Frekwencja zebrań sprawozdawczo - wyborczych nie była zbyt wysoka. W większości sołectw zebrania odbywały się w drugim
terminie. Najwięcej mieszkańców przybyło na zebranie w Grochowie oraz w Woli Pierowej a najmniej w Imielinku. Ogółem na funkcje sołtysa
kandydowało 26 osób w tym 14 kobiet i 12 mężczyzn. W Woli Pierowej sołtysem zamierzały zostać aż cztery osoby, a w Lipinach i Miksztalu
na funkcję sołtysa zgłosiło się 3 kandydatów. Natomiast w 10 wsiach kandydowała tylko jedna osoba i ta została wybrana sołtysem. Na
sołtysa kandydowało 15 osób, które te funkcje pełniły dotychczas. Trzynastu z nich zostało wybranych na obecną kadencję. A oto wykaz
osób, które ubiegały się o funkcję sołtysa we wszystkich wsiach.
Bzówki: Ireneusz Wysocki (sołtys dotychczasowy);
Lipiny: Renata Matczak, Bożena Bącela, Kazimierz Fijałkowski (sołtys dotychczasowy);
Grochów: Jerzy Zdanowski, Artur Kępiński (sołtys dotychczasowy);
Grodno: Elżbieta Rozmaryn (sołtys dotychczasowy), Zbigniew Grzyb;
Imielno: Hanna Dębicka (sołtys dotychczasowy);
Rdutów: Dorota Kawka (sołtys dotychczasowy);
Kołomia: Jan Woźniak (sołtys dotychczasowy);
Miksztal: Joanna Ziółkowska, Halina Kaźmierczak (sołtys dotychczasowy), Grażyna Muraszewska;
Niechcianów: Tadeusz Matusiak (sołtys dotychczasowy);
Wołodrza: Danuta Marciniak (sołtys dotychczasowy), Michał Selder;
Nowe Ostrowy: Wanda Perlic (sołtys dotychczasowy);
Ostrowy: Wiesław Bawej (sołtys dotychczasowy);
Imielinek: Krystyna Justyńska (sołtys dotychczasowy);
Wola Pierowa: Anna Włodarczyk c. Pawła, Robert Stefański, Sylwia Kalinowska, Marek Perlic;
Perna: Andrzej Kuliński (sołtys dotychczasowy);
Zieleniec: Wanda Ratajska (sołtys dotychczasowy).
Wykaz nowych władz sołectwa przedstawia się następująco:

Dzień Kobiet
Dnia 08. 03. 2011r. w
Szkole Podstawowej w
Ostrowach odbyło się spotkanie członków Gminnego Koła
PZERiI w Ostrowach z okazji
Dnia Kobiet połączone z zebraniem sprawozdawczym za
rok 2010.
W zebraniu uczestniczyło ponad 100 członków oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Nowe
Ostrowy-p. Zdzisław Kostrzewa,
Sekretarz Gminy- p. Zbigniew
Ujazdowski oraz dyrektorzy
szkół: p. dyr. SP w OstrowachMałgorzata Strębska, p. dyr.
Gimnazjum w Ostrowach- Elżbieta Marczak oraz p. dyr. SP w
Imielnie- Anna Sikora.

Zebranych powitali uczniowie
SP w Ostrowach, którzy zaprezentowali inscenizację słowno- muzyczną. Formalnego otwarcia zebrania dokonał Przewodniczący Zarządu Koła p. Jan Antczak. Przedstawił on zamierzenia Zarządu Rejonowego w Kutnie. Sprawozdanie za rok 2010
oraz cele na bieżący rok wygłosił
vice przewodniczący koła.
Pan Wójt pozytywnie ocenił
działalność koła . Stwierdził, że
jest to znakomita forma spędzania czasu i integracji oraz wyraził
zadowolenie z rozwoju naszego
koła. Dalsza część spotkania
upłynęła przy miłych rozmowach, którym towarzyszyły
dźwięki muzyki.
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Przedszkolne uroczystości
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W dniu 11.02.2011 r. odbyło się walne
zebranie, w którym uczestniczyli członkowie zarządu, zawodnicy oraz sympatycy
związani z klubem. Najważniejszym
punktem zebrania było wybranie nowych
władz klubu. W wyniku dyskusji zgłoszono kandydatury, które zostały jednogłośnie przegłosowane.
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kie nadzieje" współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
Od 1 do 27 kwietnia 2011 roku będą trwały zapisy do przedszkola na rok szkolny 2011/2012.
Szczegółowe informacje można
uzyskać w Gminnym Przedszkolu w Ostrowach w godzinach od
7.00 do 15.30 oraz pod numerem telefonu: 24-356-14-08.
Wszystkich zainteresowanych
rodziców mających dzieci w wieku przedszkolnym serdecznie
zapraszamy.

Zmiany w LKS Ostrovii

    ()** /

1+  '     

Uroczystość z okazji Dnia
Babci i Dziadka również była dla
dzieci niepowtarzalnym przeżyciem, w czasie której miały możliwość zaprezentowania swoich
umiejętności. Wiersze, piosenki i
inscenizacje oraz przygotowane
przez dzieci upominki dostarczyły Babciom i Dziadkom wielu niezapomnianych wzruszeń. Po
uroczystości odbył się dla
wszystkich słodki poczęstunek.
Przed nami wiosenne miesiące, które również przyniosą wiele
ciekawych atrakcji. Będą to interesujące zajęcia, wycieczki, konkursy i kolejne uroczystości zaplanowane w związku z realizacją projektu: ,, Małe dzieci - wiel-
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Gminne Przedszkole w Ostrowach to miejsce codziennych
spotkań dzieci 3-4-5 letnich,
gdzie prowadzone działania wychowawczo-dydaktyczne wspomagają ich wszechstronny rozwój. Najważniejszym zadaniem
naszego przedszkola jest to, aby
dzieci były bezpieczne i szczęśliwe, potrafiły nawiązać bliski kontakt z rówieśnikami, umiały panować nad emocjami własnymi i
właściwie reagować na przejawy
emocji kolegów, rozróżniały oraz
stosowały takie wartości jak: dobro, prawda, uczciwość, życzliwość, szacunek, były myślące i
twórcze, tolerancyjne, otwarte i
pewne siebie.
W ciągu roku w naszym
przedszkolu planuje się i organizuje szereg uroczystości dla
przedszkolaków i szerszej społeczności lokalnej. W ostatnim
czasie były to: Bal karnawałowy i
Dzień Babci i Dziadka, które
dostarczyły dzieciom wielu
niezapomnianych wrażeń.
Podczas balu karnawałowego przedszkolaki zaprezentowały się w barwnych i ciekawych strojach przygotowanych przez rodziców. Tego
dnia czas upływał na wesołej
zabawie przy muzyce: tańcu,
pląsach, konkursach i korowodach.
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Nowy skład zarządu przedstawia się następująco:
1.
Dolatowski Daniel - prezes
2.
Archichowski Eugeniusz - v-ce prezes
3.
Walczak Krzysztof - v-ce prezes
4.
Cichacz Damian - Sekretarz
5.
Augustyniak Rafał - Skarbnik
6.
Piasecki Marcin
7.
Krygier Sławomir
8.
Jóźwiak Andrzej

Jedną z pierwszych decyzji nowego zarządu było zatrudnienie trenera oraz gospodarza klubu. Sytuacja piłkarska klubu nie wygląda najlepiej, Ostrovia zajmuję ostatnie miejsce w A klasie, jednakże
zawodnicy zaczęli już intensywne przygotowania
do rundy wiosennej. Odbyły się już trzy mecze sparingowe, w pierwszym Ostrovia uległa Lwowiance
Lwówek 2-3, następnie pokonała drugi zespół z
Bedlna wynikiem 4-1. Ostatnie spotkanie zespół z
Ostrów rozegrał z MKS Expom Krośniewianką,
padł bezbramkowy remis.
Warto przypomnieć, iż w klubie LKS Ostrovia
obecnie zarejestrowane są dwie drużyny. Zespół
seniorów oraz juniorów, tj. rocznik 1997 i młodsi.
Aktualności dotyczące dalszych zmagań klubu
można śledzić na stronie internetowej pod adresem
www.lksostroviaostrowy.futbolowo.pl/

DAMIAN CICHACZ
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Szkolny turniej tenisa stołowego
dziewcząt
Dnia 03 marca 2011r. odbył się turniej
tenisa stołowego dziewcząt o tytuł "Mistrza Gimnazjum im. gen. Władysława
Andersa w Ostrowach".W zawodach
wzięły udział dziewczęta klas I-III, wyłonione w drodze eliminacji klasowych.
A oto wyniki:I miejsce i tytuł "Mistrza
Gimnazjum" zdobyła Karolina Lach

uczennica klasy III a, która nie przegrała
żadnego meczu.II miejsce - Martyna
Ziółkowska klasa II a - Karolina Spryszyńska klasa I a III miejsce - Anna Kępińska klasa III a-Martyna Siewierska
klasa I a
Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

6

numer 1/22/2011

II Rajd "Zimowy"
W dniu 19 lutego 2011r. odbył
się II Rajd "Zimowy" zorganizowany przez łęczycki Oddział
PTTK. W imprezie inaugurującej
sezon turystyczny w 2011 roku
na Ziemi Łęczyckiej uczestniczyło ponad 300 osób, w tym 28
uczniów SKKT-PTTK przy Gim-

nazjum im. gen. Wł. Andersa w
Ostrowach pod opieką pani
Eweliny Kołomłockiej, Renaty
Tokarskiej i pana Pawła Żebrowskiego. Organizatorzy przygotowali dla turystów 6-kilometrową
trasę pieszą biegnącą z Łęki Kolonia przez Gać do Chorek. W

czasie wędrówki odbył się drużynowy konkurs sportowy polegający na rzucaniu piłki lekarskiej
do celu. Konkurencję wygrała
drużyna naszego SKKT w składzie: Krzysztof Bartnicki, Łukasz
Matusiak, Konrad Nowak, Przemysław Słomiński i Michał Szub-

ka. Po dotarciu na metę rajdu, w
Szkole Podstawowej w Chorkach, na strudzonych i zmarzniętych rajdowiczów czekała gorąca
herbata oraz pyszna zupa pomidorowa. Po posiłku rozegrany
został indywidualny konkurs zatytułowany: "Co wiemy o Gminie
Grabów?", w którym zwyciężył

Kamil Kowalewski oraz konkurs
piosenki karaoke. W tym ostatnim nasze SKKT reprezentowali:
Michał Szubka, Anna Komorowska, Anna Kondraszewska, Natalia Pawlak i Angelika Radke. Po
zmaganiach konkursowych odbyło się losowanie numerków
umieszczonych na znaczkach

okolicznościowych każdego turysty. Jedną z nagród wylosowała Angelika Radke i Dominika
Stasiak. Podczas uroczystego
zakończenia imprezy każda drużyna otrzymała dyplom uczestnictwa w rajdzie a laureatom poszczególnych konkursów wręczono nagrody rzeczowe.

Co nowego w
ostrowskiej szkole
Dzień Patrona

Dramat tamtych dni
04 marca 2011 r.
grupa 34 uczniów
klas drugich Gimnazjum im. gen.
Władysława Andersa w Ostrowach
wraz z nauczycielami uczestniczyła
w wycieczce do kina na film " Czarny
czwartek" Antoniego Krauze.
Młodzież mogła obejrzeć w jaki okrutny i wyrafinowany sposób
PRL-owskie władze rozprawiły
się z robotnikami Wybrzeża w
grudniu 1970 roku. Reżyser przypomniał nam jedną z najmroczniejszych kart z historii PRL - ma-

sakrę ludzi w Gdańsku, Gdyni i
Szczecinie. To przez astronomiczne podwyżki cen żywności
ustalone przez Władysława Gomułkę, robotnicy w Polsce wyszli
na ulice. Niewytłumaczalny
wzrost cen przed świętami nie
pozwolił im stać biernie. Władza
odebrała to jako kontrrewolucję,
a " z kontrrewolucją się nie rozmawia do kontrrewolucji się
strzela".
W wyniku prowokacji władz
doszło 17 grudnia do masowej
egzekucji demonstrujących ludzi. Część z nich szła jedynie
do pracy. Zwykły człowiek
robotnik, który cieszy się
mieszkaniem z przydziału,
myśli o gwiazdce dla swoich

dzieci pada ofiara polityki wymierzonej przeciwko własnemu społeczeństwu. Partia dąży do radykalnego rozwiązania problemu
Wybrzeża - trudne dziś do wyobrażenia.
Na uwagę zasługują wybitne
kreacje Piotra Fronczewskiego
jako Zenona Kliszki oraz Wojciecha Pszoniaka - Władysława
Gomułki, a także wzruszające role debiutującej na ekranie Marty
Hanzatko jako Stefania Drywa i
Michała Kowalskiego w roli
Brunona. Film ten powinien
obejrzeć każdy młody człowiek w szkole w Polsce, żeby
nie było powtórki z kolejnego
" Czarnego Czwartku".

Trwa drugi semestr nauki roku szkolnego
2010/2011 . Po feriach uczniowie wypoczęci z nowymi siłami i motywacją do nauki wrócili do szkoły
.
Dnia 10 lutego 2011 r. społeczność szkolna uroczyście obchodziła Dzień Patrona. W tym dniu
uczniowie przybyli w strojach galowych. Podczas
uroczystego apelu recytowali wiersze tematyczne
związane z życiem i pracą Patronki - Mieczysławy
Butler.
Następnie odbył się bal karnawałowy. Uczniowie w kolorowych przebraniach bawili się w rytm
muzyki disco. Bal uświetniły konkursy z nagrodami,
które zasponsorowała Rada Rodziców oraz Bank
Spółdzielczy w Krośniewicach oddział w Ostrowach.

Dyktando szkolne
Tradycyjnie z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 21 lutego 2011 r. odbyło się Dyktando Szkolne w dwóch kategoriach klasy II-III oraz
IV-VI. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Sportowe sukcesy uczniów
Halowe Mistrzostwa Województwa Łódzkiego
w piłce nożnej drużyna chłopców zajęła V miejsce
.Halowe Mistrzostwa Krośniewic w lekkiej atletyce :

rzut piłką lekarska - I miejsce Sebastian Szałajski, II miejsce Sebastian Najman .bieg na 1000 m
- II miejsce Radosław Adamczyk .bieg na 30 m - III
miejsce Tomasz Kostrzewski .

"Wesoła szkoła"
Na bieżąco redagowany jest miesięcznik dla
uczniów klas I-III oraz oddziału "O" - "Wesoła szkoła".

"Trzymaj Formę "
Realizowany jest nadal metodą projektu program edukacyjny "Trzymaj Formę" koordynowany
przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kutnie .
W ramach projektu uczniowie naszej szkoły
wspólnie z nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym realizują własne metody propagowania zasad zdrowego i aktywnego stylu życia
w najbliższym otoczeniu.
Wykonują plakaty, prezentacje multimedialne. Biorą udział w apelach o tematyce
zdrowotnej.
W jego ramach uczniowie uczą się poprawy sposobu odżywiania, czy też umiejętności
korzystania z informacji zamieszczanych na opakowaniu produktów spożywczych.
Podsumowanie akcji odbyło się 21 marca
2011 roku. Hasło przewodnie "Ruch i dietę
wprowadź w życie będziesz czuł się znakomicie !"

7

numer 1/22/2011

Sportowa wiosna w
podstawówce w Imielnie
Okres wiosenny sprzyja organizowaniu
wielu imprez sportowych, o zasięgu powiatowym jak i lokalnym. Młodzi sportowcy ze Szkoły Podstawowej w Imielnie reprezentujący Gminę Nowe Ostrowy, mogą ten okres zaliczyć do bardzo udanych.
Pierwszą imprezą w której pokazali się z jak najlepszej strony to Mistrzostwa Krośniewic w nietypowych konkurencjach lekkoatletycznych. Uczniowie
mogli startować w jednej konkurencji technicznej i
jednej biegowej. W zawodach uczestniczyli uczniowie klas 4-6. Najbardziej popularnymi dyscyplinami
były: bieg na 35 m, skok w dal z miejsca, rzut piłką
lekarską, bieg na 300m. Najlepsze wyniki uzyskali:
Dziewczęta
bieg na 35m: 1 miejsce - Klaudia Milczarek 5,80
sek. 3 miejsce - Klaudia Radke 6,18 sek.
skok w dal miejsca: 2 miejsce - Klaudią Milczarek 1,87 3 miejsce Ewelina Ślebocka 1,86
rzut piłką lekarską: 2 miejsce - Iza Kawka 8,50 m
3 miejsce Dominika Janecka
Chłopcy
bieg 300m: 2 miejsce - Kacper Sołtysiński 47,69
Skok w dal z miejsca: 2 miejsce - Szymonem Lubasiński 2,03
rzut piłką lekarską (3 kg): 3 miejsce - Damian Lewandowski 9,00 m

Drugą wiosenną imprezą sportową był Powiatowy Finał Turnieju "5 Milionów". W zawodach
uczestniczyły drużyny z całego powiatu kutnowskiego. Gminę Nowe Ostrowy reprezentowała drużyna z naszej szkoły w składzie 36 osobowym.
Uczniowie z klas I -VI konkurowali w różnego rodzaju zabawach, wyścigach, konkurencjach sprawnościowych i technicznych. Walka była bardzo zacięta, obfitowała w wiele dramatycznych sytuacji, cały
zespół zaciekle ale w sportowej atmosferze walczył
do końca o każdy punkt. Uczniowie naszej szkoły
zajęli czwarte miejsce
Trzecia odsłoną wiosennych sportowych sukcesów dzieci z Imielna był Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Chłopców i Dziewcząt rozegrany w sali gimnastycznej naszej szkoły. Zespół chłopców w składzie: Damian Lewandowski, Szymon Lubasiński,
Kacper Sołtysiński, Maciej Pietrusiński, Michał Kępiński, Konrad Wiśniewski oraz Piotr Ściślewski zajęli pierwsze miejsce
Zespół dziewcząt w składzie: Klaudia Milczarek,
Dominika Janecka, Elwira Łuczyńska, Magdalena
Bartnicka, Ewelina Ślebocka, Justyna Matusiak oraz
Iza Kawka zajął pierwsze miejsce .
Wszystkim sportowcom biorącym udział w zawodach sportowych, którzy godnie reprezentowali
Szkołę Podstawową w Imielnie życzymy dalszych
sukcesów w zbliżających się zawodach.

JACEK SPRYSZYŃSKI, ANNA SIKORA

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH
- 03 KWIECIEŃ 2011 ROKU
W pierwszą niedzielę kwietnia tj. 03.04.2011r. na terenie Gminy Nowe Ostrowy odbędą się wybory do Izb Rolniczych zgodnie
z zapisami art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o
izbach rolniczych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 927, z późn. zm.).
Głosowanie w wyborach odbędzie się bez przerwy między godziną 8:00 - 18:00 w "lokalu wyborczym", który ma swoją siedzibę
w Biurze Rady Gminy przy Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy.

W dniu 14 marca o godz. 11:00 w biurze Rady Gminy Nowe Ostrowy odbyło się zebranie Komisji w składzie: Barbara Rybicka, Marzena Komorowska, Wanda Ratajska,
Ireneusz Wysocki, Jacek Otto podczas którego nastąpiło zgłaszanie kandydatów na
członków Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Każdy kandydat
startujący w wyborach musiał dostarczyć Komisji: zgłoszenie kandydata, oświadczenie kandydata oraz listę osób popierających kandydata (50 podpisów). Po rozpatrzeniu przedłożonych dokumentów kandydat otrzymał od Komisji: protokół rejestracji
potwierdzający zgłoszenie jego kandydatury na członka Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w powiecie kutnowskim wybieranego w okręgu wyborczym nr 21. W/w protokół jest potwierdzeniem, że rejestracja kandydata nastąpiła
zgodnie z przepisami art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj.
z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 927 z późn. zm.) oraz § 12 uchwały nr 8/2010 Krajowej
Rady Izb Rolniczych z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu
przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy o izbach rolniczych i § 15 Uchwały
nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 01 grudnia 2010r., w
sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych podaje się do publicznej wiadomości
członków izby rolniczej, że w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 03 kwietnia 2011 r.
w dwumandatowym okręgu wyborczym obejmującym obszar gminy Nowe Ostrowy zarejestrowani zostali następujący kandydaci:
1.
2.
3.

JASIŃSKA JUSTYNA MAGDALENA
MAĆCZAK JACEK
ZDZIARSKI KRZYSZTOF

Stosownie do zapisów art. 28 ust. 2 ustawy o izbach rolniczych, Urząd Gminy Nowe Ostrowy sporządza spis uprawnionych do udziału w głosowaniu. Sporządzenie
spisu jest zadaniem zleconym Gminie. Należy zauważyć, że
w Polsce wybory do Izb Rolniczych jako jedyne wybory powszechne nie są pokrywane z budżetu państwa, a w całości pokrywane są z dochodów Izb Rolniczych.
Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego nadesłała pismo do Urzędu Gminy Nowe
Ostrowy w związku z interpretacją Ministra Finansów z dn. 11.02.2011r. w sprawie
przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 Nr 136
poz. 969 z późn zm.) potwierdzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Izba
Rolnicza Województwa Łódzkiego
w nadesłanym piśmie informuje, iż uprawnionymi do udziału w wyborach do izb rolniczych są właściciele, posiadacze samoistni, użytkownicy wieczyści lub posiadacze
gospodarstw rolnych tj. gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha
przeliczeniowego (art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym). W związku z powyższą interpretacją przepisów ustawy na listach osób uprawnionych do udziału w wyborach
będą umieszczone tylko te osoby, które spełniają powyższe kryteria, które w danej
gminie opłacają podatek rolny od gruntu powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego. Informujemy również, że osoby, które są płatnikami podatku rolnego w danej gminie, są
w tej gminie umieszczeni w spisie wyborców bez względu na ich miejsce zamieszkania lub zameldowania. W przypadku, gdy płatnik podatku rolnego posiadający grunty
w dwóch lub więcej gminach wyraził chęć kandydowania w wyborach do izb Rolniczych to wtedy musi złożyć oświadczenie i dokonać wyboru, z którego okręgu wyborczego ( z której gminy, miasta ) będzie kandydować.
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