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Uroczystości strażackie w Imielnie
W dniu 30 kwietnia odbyły się
dwie połączone ze sobą uroczystości. 85- lecie istnienia obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna
Imielno oraz do użytku została
oddana nowo-wyremontowana
Strażnica - również w Imielnie.
Pierwszym punktem była
uroczysta Msza Święta w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
w Imielnie, którą odprawił ks.
Piotr Gumołowski. Po Mszy
Świętej wszyscy uczestnicy zebrali się pod budynkiem nowo wyremontowanej strażnicy. Odegrano Mazurka Dąbrowskiego
oraz hymn Straży Pożarnej, następnie głos zabrał Pan Jakub
Świtkiewicz - Prezes Zarządu

Głównego OSP, który serdecznie
przywitał wszystkich gości. Po
przywitaniu Druh Antoni Zarychta przedstawił już 85 letnią historię OSP Imielno. Po przedstawieniu historii nastąpiło wręczenie
odznaczeń zasłużonym strażakom. Część oficjalną kończyły
jeszcze przemówienia w których
głos zabrali Wójt Gminy Zdzisław
Kostrzewa, Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Dębicki,
Członek Zarządu Głównego
OSP Ryszard Szmaja oraz Pani
Bogusława Pieniążek. Najbardziej uroczystym punktem było
symboliczne przecięcie wstęgi w
strażnicy, wstęgę przecinali:
Zdzisław Kostrzewa, Mirosław Dębicki oraz Bogdan

Kostecki - Prezes OSP Imielno.
Nowo-wyremontowaną strażnicę Poświęcił ks. Piotr Gumołowski. Po oficjalnych uroczystościach występ dały dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Imielnie,
podczas występu dzieci goście
wpisywali się w księdze pamiątkowej Ochotniczej Straży w
Imielnie. Warto przypomnieć, iż
na terenie gminy działa 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Bycie członkiem OSP jest
szczególnym rodzajem służby
społeczeństwu. Służby, która
wymaga odwagi, męstwa oraz
poświęcenia. Służby, która bezinteresownie może uratować nasze mienie i życie.

Festyn z okazji Święta Gminy
4 czerwca w Ostrowach-Cukrowni Urząd
Gminy zorganizował festyn pod nazwą "Święto Gminy".
O godzinie 15 nastąpiło
uroczyste otwarcie festynu,
zebranych gości przywitał
Wójt Gminy Nowe Ostrowy
Zdzisław Kostrzewa. Festyn
został uświetniony występami dzieci i młodzieży z placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie naszej
gminy. Swoje występy dały
również zespoły działające
przy Świetlicy Środowisko-

wej w Ostrowach -Cukrowni :
"Oktawa" i "Tamburyn" . W
przerwach pomiędzy występami odbyły się liczne konkursy w których dzieci, młodzież oraz dorośli mogli wygrać cenne nagrody,
Dla wszystkich uczestniczących rozlewana była
pyszna grochówka. O godzinie 18 odbył się mecz piłki
nożnej pomiędzy drużynami
Sołtysów oraz Radnych Rady Gminy i pracowników
Urzędu Gminy. Kolejną
atrakcją podczas "Święta
Gminy" był występ zespołu
"Trzeci Oddech Kaczuchy",

który doskonale rozśmieszał
zebraną publiczność.
Podczas festynu nie zabrakło atrakcji. Dla najmłodszych rozstawione były zjeżdżalnie, basen oraz trampolina.
Swoje stanowiska miały
również zespół "Oktawa",
który częstował gości ciastem, Ośrodek Zdrowia we
Wołodrzy, punkt apteczny
"Medest" oraz firma "Avon".
Po godzinie 20 rozpoczęła
się zabawa taneczna przy
której goście bawili się do
późnych godzin nocnych.
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Absolutorium dla Wójta
za 2010 rok
Na sesji w dniu 18 maja 2011 roku po
rozpatrzeniu sprawozdania finansowego
Gminy Nowe Ostrowy, sprawozdania z
wykonania budżetu za 2010 rok, informacji o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego i po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy za
2010 r. oraz uchwałami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
radni Rady Gminy Nowe Ostrowy pozytywnie ocenili wykonanie budżetu.
Następnie podczas ósmych obrad Rada
Gminy Nowe Ostrowy jednogłośnnie udzieliła Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy - Zdzisławowi Kostrzewie absolutorium za 2010 rok.
Po udzielonym absolutorium Przewodniczący Rady Gminy Nowe Ostrowy - Mirosław
Dębicki w imieniu własnym i radnych pogratulował Wójtowi Gminy - Zdzisławowi Kostrzewie bardzo dobrego zrealizowania budżetu za 2010 rok. Wójt Gminy podziękował
Radzie Gminy, sołtysom oraz pracownikom
Urzędu Gminy Nowe Ostrowy za bardzo dobrą współpracę i udzielone absolutorium.
Dane zawarte w sprawozdaniach przedstawiały się następująco:

- na dzień 31 grudnia 2010 r. plan dochodów ukształtował się w wysokości
12.672.857,69 zł, który został wykonany w
95% w kwocie 12.010.110,65 zł. Dochody
gminy dzielimy na bieżące i majątkowe:
1) bieżące: plan 12.095.697,69 zł, wykonanie 11.550.415,34 zł, tj. 95,49%;
2) majątkowe: plan 577.160,00 zł, wykonanie 459.695,31 zł, tj.79,65%.
- plan wydatków opiewał na kwotę
14.201.238,69 zł wykonany został w 93% w
kwocie tj. 13.271.932,31 zł. Wydatki bieżące
- plan 11.709.635,69 zł, wykonanie
10.887.255,19 zł, tj. 93%. Natomiast wydatki
majątkowe - plan 2.491.603,00 zł, wykonanie
2.384.677,12 zł, tj. 96%.
- w budżecie roku 2010 wydatkowano na
projekty współfinansowane środkami UE
2.325.500,10 zł (zadania bieżące 701.353,92 zł, zadania majątkowe 1.624.146,18 zł),
- Gmina Nowe Ostrowy z zaplanowanych
do realizacji programów wieloletnich na 2010
rok, realizowała i planuje kontynuację niżej
wymienionych zadań:
1) "Budowa systemu ochrony wód powierzchniowych - oczyszczalnie przydomowe";

2) "Przebudowa SUW w Ostrowach";
3) "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach ZGRK";
4) "Odnawialne źródła energii w gminach
ZGRK - etap I";
5) "Remont i wyposażenie budynku strażnicy OSP w Imielnie wraz
z
zagospodarowaniem terenu oraz budowa
boiska wielofunkcyjnego w miejscowości
Imielno" - zadanie wieloletnie, dofinansowane ze środków UE.
Większość inwestycji zakończy się
w 2011 r. Zadanie nr 3 i 4 uzależnione jest
od pozyskania środków unijnych przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego. Zadanie nr
5 planuje się do zakończenia w 2012 r.
- Gmina Nowe Ostrowy w 2010 r. zaciągnęła pożyczki w kwocie 1.318.029,00 zł, w
tym w Banku Gospodarstwa Krajowego w
Łodzi na realizację zadań inwestycyjnych 1.098.029,00 zł oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 220.000,00 zł,
- w 2010 roku spłacono 243.246,40 zł pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi,
- zadłużenie Gminy Nowe Ostrowy na
31.12.2010 r. wynosi 2.609.011,87 zł.

BARTER SA - węglowe animozje
Największy przedsiębiorca
na terenie gminy Nowe
Ostrowy Spółka BARTER w
dniu 24 maja 2011 roku oficjalnie rozpoczęła swoją działalność gospodarczą.
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Co dalej z budynkiem urzędu?
W poprzednim numerze kuriera nowoostrowskiego pisaliśmy o
możliwości zakupu nieruchomości od firmy Barter na potrzeby
lokalowe urzędu gminy. Oferta jaka została przygotowana przez
spółkę Barter była nie do przyjęcia ze względów finansowych.
Obecnie Wójt Gminy Nowe Ostrowy złożył propozycję spółce Barter
w której za dwie działki jakimi jesteśmy zainteresowani i które były
opisywane w poprzednim numerze proponuje 1 milion złotych brutto.
Oczywiście pismo jest odpowiednio uargumentowane. Jeżeli do
końca sierpnia nie będzie porozumienia w sprawie zakupu
nieruchomości, będziemy zmuszeni do budowy nowego budynku
urzędu gminy. Zatem w ciągu niespełna dwóch miesięcy będziemy

wiedzieli gdzie w przyszłości przyjdziemy załatwić swoje najpilniejsze
sprawy administracyjne. Przypomnieć jednak należy, że przyjęcie
złożonej propozycji przez spółkę Barter nie przesądzi jeszcze o
zakupie całej nieruchomości, gdyż do przeniesienia budynku urzędu
gminy do innej miejscowości potrzebna jest zgoda mieszkańców
gminy w formie tzw. konsultacji społecznych. Taka forma konsultacji
polegałaby na tym, że każda osoba która ukończyła 18 lat, mogła
będzie wypowiedzieć się co do przeniesienia budynku urzędu. W
następnym numerze prawdopodobnie poinformujemy wszystkich
mieszkańców o tym czy spółka Barter zaakceptowała naszą ofertę.

Z. UJAZDOWSKI

Świetlica Środowiskowa
gościła Dom Pomocy
Społecznej z Woli
Chruścińskiej
W czerwcu świetlica dwukrotnie miała przyjemność spotkać
się z pracownikami i podopiecznymi DPS Wola Chruścińska. 8
czerwca br. pracownicy DPS zorganizowali dla dzieci i młodzieży
z naszej świetlicy teleturniej "Familiada", w którym wzięło udział
ok. dwadzieścia osób. Wszyscy
otrzymali piękne dyplomy, drobne upominki i słodycze, a nasza
placówka otrzymała zestaw gier
planszowych. Natomiast 10
czerwca kilkoro uzdolnionych
podopiecznych DPS zaprezentowało się naszym mieszkań-

com w piosenkach i poezji. Sympatycznym akcentem było wręczenie wszystkim osobom na widowni kwiatów wykonanych
przez pensjonariuszy Domu Pomocy. Świetlica otrzymała na pamiątkę tych miłych chwil piękną
kompozycję na ścianę. Po występie opiekunowie zorganizowali dla wszystkich słodki poczęstunek. Mamy nadzieję, że tak
obiecująco rozpoczęta współpraca z DPS będzie kontynuowana.

RENATA
PASTUSIAK

Uroczystości
pod pomnikiem
w Ostrowach - Cukrowni
Corocznym zwyczajem dnia
3 maja przy pomniku w Ostrowach-Cukrowni odbyły się uroczystości związane z rocznicą
uchwalenia konstytucji.
Punktualnie o godzinie 12:00
zabrzmiały syreny w Ostrowach-Cukrowni, kilka minut później
został odegrany "Mazurek Dąbrowskiego". Po odegraniu hymnu nastąpiło złożenie wieńców
pod pomnikiem przez delegacje
złożone z : Gminnego Przed-

szkola w Ostrowach, uczniów
szkół z terenu Gminy, Stowarzyszenia Na rzecz Rozwoju Gminy,
Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów, Urzędu
Gminy oraz delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej. Na zakończenie głos zabrał Wójt Gminy
Zdzisław Kostrzewa, który przypomniał zebranym o ważnych
faktach historycznych związanych z tym świętem
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Magdalena Cielecka na konferencji
W dniu 18 maja br. Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Nowych Ostrowach Pani Monika Miłkowska uczestniczyła w
Konferencji Inaugurującej program -"Biblioteka+”. Infrastruktura bibliotek" Konferencja odbyła
się w Sali Sejmiku Wojewódzkiego w Łodzi a zorganizowana
została przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Łodzi.
Biblioteka + jest wieloletnim
programem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego i stanowi odpowiedź na potrzebę radykalnej poprawy stanu bibliotek
publicznych w Polsce.

Celem realizowanego w latach 2011-2015 Programu Wieloletniego KULTURA + jest poprawa dostępu do kultury oraz
uczestnictwa w życiu kulturalnym min. na terenach wiejskich,
poprzez modernizację i budowę
infrastruktury bibliotecznej.
Gościem specjalnym spotkania była aktorka Magdalena Cielecka, która wśród swoich licznych ról filmowych ma min. rolę
w filmie opartym na podstawie
książki Janusza Wiśniewskiego
,,Samotność w sieci"
Pani Magdalena Cielecka jest
osobą wspierającą inicjatywę
,,Republika Książki".

"Republika książki" jest inicjatywą zorganizowaną przez osoby jak sama określiła aktorka
,,kochające czytać książki". Aktorka popiera czytanie książek
bez ograniczeń wiekowych , ponieważ czytanie min. pobudza
wyobraźnię człowieka. Wszystkie osoby zainteresowane programem "Republiki Książki" zapraszamy do odwiedzenia strony
internetowej na www.republikaksiążki.pl oraz przyłączenia się do
licznej rzeszy osób popierających czytanie książek.

MONIKA
MIŁKOWSKA

W naszym przedszkolu...
W przedszkolu zakończył
się rok szkolny 2010/2011,
który był bogaty w różnorodne wydarzenia. Placówka realizowała projekt ,,Małe dzieci
- wielkie nadzieje" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W
ramach projektu wszystkie
przedszkolaki miały możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju zajęciach dodatkowych, szeregu interesujących
wycieczek i uroczystości.
Ostatnie tygodnie przyniosły
wiele wrażeń i emocji. 29 maja
dzieci wzięły udział w XVI Olimpiadzie Przedszkolaków zorganizowanej przez Gminne Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach oraz Miejskie Przedszkole w Krośniewicach.
Sportowa atmosfera wyzwoliła w przedszkolakach olimpijskiego ducha walki. Nasi mali
sportowcy zdobyli puchar oraz
medale w następujących konkurencjach:
bieg wahadłowy - III miejsce,
skok w dal dziewcząt - I i II miej-

sce, skok w dal chłopców - I
miejsce, bieg na 40 m dziewcząt
- I miejsce, bieg na 40 m chłopców - I miejsce, bieg na 100 m
dziewcząt - III miejsce.
Miesiąc czerwiec rozpoczął
się wesołą zabawą z rodzicami
na pikniku rodzinnym z okazji
Dnia Dziecka. Tego dnia rodzice
wspólnie ze swoimi pociechami
mogli uczestniczyć w konkursach, zabawach ruchowych i tanecznych. Na koniec na wszystkich czekała kiełbaska z grilla, lody i słodycze.
Swoje umiejętności taneczne i
wokalne przedszkolaki zaprezentowały przed lokalną spo-

łecznością, występując na obchodach z okazji Święta Gminy.
Później nastąpił czas wielu
wycieczek.
Dzieci odwiedziły Powiatową
Komendę Policji w Kutnie, świetnie bawiły się w Parku Jurajsko Botanicznym w Kołacinku, a
wspólnie z rodzicami obejrzały
przedstawienie pt.:,, Koziołek Matołek" w Teatrze Dramatycznym
im. J. Szaniawskiego w Płocku i
zwiedziły Zoo. Po tak emocjonującym i bogatym w wydarzenia ro-

ku przedszkolnym dzieci zasłużyły na wakacyjny odpoczynek.
Życzymy wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji.

Uroczysta Msza w związku
z beatyfikacją Jana Pawła II
W Niedzielę Bożego Miłosierdzia tj. w dniu 01 maja 2011r. o godz. 8.30 w
Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w
Imielnie odbyła się uroczysta Msza Święta w związku
z beatyfikacją Jana Pawła
II z udziałem zespołów
działających przy świetlicy

środowiskowej w Ostrowach Cukrowni. Mszę
Świętą w Imielnie poprowadził ksiądz Piotr Gumołowski. Na koniec uroczystej Mszy została wspólnie
zaśpiewana najbardziej
ulubiona pieśń Ojca Świętego - "Barka". Wszyscy
uczestnicy Mszy Świętej

śpiewali Barkę trzymając
się za ręce, co nadawało
ton jedności wszystkich
zebranych. Po Mszy Świętej uczestnicy otrzymali z
rąk księdza Piotra Gumołowskiego pamiątkowe obrazki z fotografią Jana
Pawła II.
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Informacja dotycząca działalności
Spółki Wodnej "Ostrowianka"
w Nowych Ostrowach
Spółka Wodna "Ostrowianka" w Nowych Ostrowach posiada osobowość prawną i działa w oparciu
o statut zatwierdzony przez Starostę Kutnowskiego. Swą działalnością obejmuje 4323 ha gruntów
zmeliorowanych oraz 82,1 km rowów melioracyjnych odwadniających grunty i użytki rolne oraz
odprowadzające wodę z wylotów drenarskich.
Podstawowym zadaniem Spółki jest utrzymanie istniejących urządzeń melioracyjnych w pełnej
sprawności technicznej poprzez prawidłową ich konserwację oraz usuwanie uszkodzeń sieci
drenarskiej. Do tego celu służą składki członkowskie, których wysokość uchwalana jest co roku przez
Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki.
Obowiązek uiszczenie należności na rzecz konserwacji istniejących urządzeń melioracyjnych wynika
z przepisów zawartych w ustawie "Prawo Wodne" (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z dnia 18. 07. 2001 roku
z późniejszymi zmianami) a mianowicie:
"
art. 77 ust. 1 Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do
zainteresowanych właścicieli gruntów. Jeżeli urządzenia te są objęte działalnością Spółki Wodnej - do
tej Spółki.
"
art. 170 ust. 1 Członek Spółki Wodnej jest obowiązany do wnoszenia składek i ponoszenia na
jej rzecz innych określonych w statucie świadczeń, niezbędnych do wykonywania statutowych zadań
Spółki.
"
art. 165 ust. 7 Następca prawny członka Spółki Wodnej wstępuje w jego prawa i obowiązki.
W roku 2010 wykonano konserwację gruntowną rowów w miejscowościach: Ostrowy, Bzówki,
Grochów, Niechcianów, Grodno, Miksztal, Wołodrza, Perna, Imielno, Imielinek, Rdutów i Kołomia o
łącznej długości 14 680 mb. Prace polegały na wycięciu krzaków, wykoszeniu porostu ze skarp,
oczyszczeniu przepustów i wylotów drenarskich oraz mechanicznym odmuleniu dna rowu warstwą
namułu 40 cm.
Ponadto na gruntach 34 osób wykonano naprawę i konserwację uszkodzonej sieci drenarskiej.
Na rok 2011 zaplanowano usunięcie awarii sieci drenarskiej z 2945 ha oraz przeprowadzenie
gruntownej konserwacji rowów na odcinku 11525 mb w miejscowościach: Bzówki, Lipiny, Ostrowy,
Wola Pierowa, Imielno, Imielinek, Zieleniec, Miksztal za kwotę 119 913,91 zł.
Zarząd Spółki Wodnej zwraca się z apelem do płatników o terminowe regulowanie należności.
Spółka otrzymała dotacje, którą przyznał Zarząd Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na
dofinansowanie części robót konserwacyjnych. Nie ściągnięte w pełnej planowanej wysokości składki
powodują obniżenie dotacji co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia zakresu robót
konserwacyjnych.
Dla osób posiadających zaległości w opłacaniu składek, których termin zapłaty upłynął 15 maja 2011
roku wystawione zostaną w połowie lipca 2011 roku tytuły egzekucyjne zgodnie z art. 170 ust. 5 Prawa
Wodnego.
W związku z powyższym najpóźniej do 15 lipca prosimy uregulować zaległości.
Ponadto przypominamy, że odprowadzanie ścieków do rurociągów drenarskich i rowów
melioracyjnych jest nielegalne i podlega karze. Jest też jedną z najczęstszych przyczyn występowania
awarii na sieci drenarskiej, zanieczyszczenia gleby, wód gruntowych i powierzchniowych. Inną równie
częstą przyczyną uszkodzenia sieci drenarskiej jest niewłaściwy sposób użytkowania pól (nie wycinane
samosiejki, krzaki, zarastanie chwastami głęboko korzeniącymi np.: skrzyp polny).
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Zawody wędkarskie
na "Rogalu"

3 maja na zbiorniku wodnym
" Rogal" w Ostrowach zostały rozegrane zawody wędkarskie organizowane przez Urząd Gminy
Nowe Ostrowy oraz Koło PZW
"Metalurg" Kutno. Mimo bardzo
niesprzyjającej aury aż 17 zawodników wystartowało w zawodach. Otwarcia zawodów dokonał Radny Gminy Nowe

Ostrowy Pan Krzysztof Zdziarski.
Po losowaniu stanowisk rozpoczęła się trzygodzinna rywalizacja w której najlepsi okazali się:
1.Jarosław Koliński - 830 pkt.
2.Michał Sołtysiński - 690 pkt.
3.Tadeusz Matczak - 680 pkt.
Największą rybę zawodów
złowił Tadeusz Matczak ( lin o
wadze 350 gram).

Puchary dla pierwszej trójki
wręczył osobiście Wójt Gminy
Nowe Ostrowy Zdzisław Kostrzewa. Zawodnicy zajmujący
miejsce poza podium otrzymali
praktyczne wędkarskie upominki, które ufundował Urząd Gminy
Nowe Ostrowy.
Wszystkie złowione ryby zostały wypuszczone do wody.

Wiadomosci z Gminy
n Planowane remonty w placówkach oświatowych w okresie wolnym od zajęć szkolnych przedstawiają się następująco:
- Szkoła Podstawowa im. Mieczysławy Butler w
Ostrowach - wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz usunięcie zacieków i zagrzybień, które
powstały w wyniku nieszczelności dachu. Na
powyższe zadanie Gmina złożyła wniosek do
MEN o zwiększenie z rezerwy ME subwencji
oświatowej.
- Gminne Przedszkole w Ostrowach - wymagana jest wymiana dachu z jednoczesnym wykonaniem sufitu podwieszanego.
n W dniu 21 kwietnia b.r. został rozstrzygnięty
przetarg na zakup autobusu. Gmina zakupiła autobus marki Renault Ponticelli przeznaczony do dowozu dzieci i młodzieży. Autokar posiada 56 miejsc
siedzących łącznie z kierowcą i 15 miejsc stojących.
Niestety po kilku dniach użytkowania nastąpiła
awaria silnika. Autobus jest w trakcie naprawy.
Koszty naprawy pojazdu Gmina będzie próbowała
wyegzekwować od sprzedawcy w ramach rękojmi.
n W miesiącu kwietniu nastąpił odbiór końcowy prac remontowych wykonywanych w Strażnicy
OSP Imielno. Remont i wyposażenie strażnicy w
Imielnie to I etap realizacji projektu złożonego w ramach Odnowy Wsi.
Pod koniec maja został złożony wniosek rozliczeniowy ww. zadania do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Wnioskowana kwota dofinansowania
wynosi 119 993,00 zł. II etapem projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego przewidziana do wykonania w 2012 roku.
n Na remont drogi nr 312610 w miejscowości
Kołomia została przydzielona dotacja
w
wysokości 45 000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zadanie przewidziane jest do realizacji w 2011 roku.

n W dniu 19 maja został rozstrzygnięty przetarg na zakup koparko - ładowarki. Zostały złożone
dwie oferty, ostatecznie zakupiono sprzęt marki
JCB 3CX, rok produkcji 2005 za cenę 139
974,00.W międzyczasie dokupiono łyżkę tzw. skarpówkę o szerokości 1,5 m. Od 1 czerwca został zatrudniony operator koparko - ładowarki, mieszkaniec Gminy Nowe Ostrowy.
n Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku,
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kutnie organizuje dla 120 rolników ubezpieczonych w KRUS
lub jego domowników zamieszkujących w powiecie
kutnowskim (z wyłączeniem miasta Kutna) bezpłatne szkolenia zawodowe wzbogacone o warsztaty z
zakresu aktywnego poszukiwania pracy, umiejętności społecznych oraz doradztwo zawodowe. Przewidziane są szkolenia z zakresu:
- Spawanie metodą MAG 135 (II-IV 2011 Xl-l
2012),
- Organizacja przyjęć okolicznościowych (II-IV
2011 II-IV 2012),
- Operator koparko - ładowarki w zakresie III klasy uprawnień (V-VII 2011 II-IV 2012),
- Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kategorii B (V-VII 2011 V-VII 2012),
- Kierowca wózków jezdniowych (VIII-X 2011 V-VII 2012),
- Manicure - pedicure - makijaż (VIII-X 2011),
- Handlowiec - techniki sprzedaży z wykorzystaniem Internetu (Xl-l 2012).
Uczestnikom szkolenia zapewnia się materiały
szkoleniowe, wyżywienie oraz zwracany jest koszt
przejazdu.
Kontakt:
Biuro Projektu - Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 11
Tel: 24/2544959 24/3551805 e-mail kutno@zdz-plock.com.pl
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Wielkanocny rajd młodych
turystów z Ostrów

W dniu 16 kwietnia
2011r. odbyła się VI edycja Rajdu "Z Jajem" zorganizowanego przez łęczycki
Oddział PTTK przy współpracy Gimnazjum im. Gen.
Wł. Andersa w Ostrowach
oraz Urzędu Gminy Nowe
Ostrowy.
W imprezie wzięło udział ok.
300 miłośników turystyki i dobrej
zabawy, w tym 42 uczniów
ostrowskiego SKKT pod opieką
p.
Eweliny
Kołomłockiej,
Agnieszki Rybnik, p. Agnieszki
Czerniawskiej i p. Pawła Żebrowskiego. Rajdowicze maszerowali na 2 malowniczych, leśnych trasach biegnących z
Grodna do Perny. Uczniowie ze
szkół podstawowych i gimnazjów wędrowali 11 km, przedszkolaki zaś pokonały dystans 5
km.
Na starcie rajdu rozstrzygnięty
został konkurs na najciekawsze,
najśmieszniejsze i najbardziej
oryginalne jajo wielkanocne. Odbyła się też loteria numerków
umieszczonych na znaczkach
okolicznościowych każdego turysty. Szczęśliwcami okazali się

m.in.: Justyna Stasiak, Kamil Kowalewski i Tomasz Zajda. Podczas wędrówki wyjątkowo piękną krajobrazowo trasą w miejscowości Grochów uczestnicy
zwiedzili zabytkowy kościół
drewniany z XVII w. i wysłuchali
krótkiej prelekcji miejscowego
proboszcza na temat historii grochowskiej parafii. Po drodze rozegrany został konkurs sprawnościowy "Wiosenna sztafeta z
jajem", w którym bezkonkurencyjne okazały się drużyny z
ostrowskiego SKKT. W kategorii
gimnazjów zwyciężyły: Natalia
Pawlak, Dominika Stasiak, Adrianna Olejnik i Aleksandra Łysak
a miejsce II zajęła drużyna w
składzie: Weronika Czarnecka,
Michał Szubka, Krzysztof Adamczyk i Konrad Nowak.
Po dotarciu do leśniczówki w
Pernie p. Ewelina Kołomłocka
opowiedziała o Gminie Nowe
Ostrowy, po czym wszyscy wyruszyli autobusami na metę rajdu
do Gimnazjum w Ostrowach.
Przy szkole zjedli pyszną grochówkę i wzięli udział w 2 konkursach: "Wielkanocnym torze
przeszkód" oraz "Wiem wszystko o Gminie Nowe Ostrowy". W

konkursie sportowym ponownie
na podium stanęły drużyny z
SKKT. Miejsce I zajęły: Anna Kubiak, Katarzyna Gluba, Natalia
Pawlak i Anna Kondraszewska,
tuż za dziewczynami uplasowali
się chłopcy: Paweł Jabłoński,
Michał Szubka, Krzysztof Adamczyk i Konrad Nowak. W konkursie wiedzy o gminie górowali
chłopcy. Zwyciężył Kamil Kowalewski, przed Tomaszem Zajdą i
Joanną Maślanką.
Cała trójka reprezentowała
ostrowskie SKKT. Ostatnią konkurencją wieńczącą blok zabaw
sportowych był bieg w workach,
który wywołał uśmiech i radość
na twarzy wszystkich uczestników rajdu.
Ogłoszono również wyniki
konkursu na najciekawszą relację z X Rajdu "Powitanie Wiosny
Na Ziemi Łęczyckiej", który odbył
się 19 marca 2011 bieżącego roku. Łęczycki Oddział PTTK przyznał główną nagrodę Annie Kubiak z Ostrów. Ostatnim punktem imprezy było wręczenie
wszystkim drużynom dyplomów
za udział w rajdzie oraz nagród
rzeczowych laureatom konkursów.

Zatrudnienie w Gminie
Rok 2011 jest bardzo trudny dla bezrobotnych z terenu
naszej Gminy. Rząd drastycznie zmniejszył środki na aktywizacje bezrobotnych co bardzo odcisnęło się na zatrudnianiu przez gminę osób w
ramach robót publicznych.
Mimo takiej trudnej sytuacji
gmina dzięki dobrej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kutnie stara się
zatrudniać jak najwięcej osób
bezrobotnych.

Pierwsza umowa z PUP w
Kutnie została zawarta już w
styczniu co dało zatrudnienie 4
osób na okres trzech miesięcy umowa ta została zrealizowana
dzięki rezerwie z ubiegłego roku.

Następnie gmina złożyła zapotrzebowanie na zatrudnienie
w bieżącym roku 80 osób w ramach robót publicznych. Środki
jakie zostały przyznane pozwoliły na zatrudnienie tylko 17 osób i
to w przypadku niepełnej refundacji ( gdyby gmina skorzystała z
pełnego zwrotu kosztów tych
osób było by 11).
Obecnie w ramach robót publicznych zatrudnionych jest
12 osób a przyjęcie następnych pięciu bezrobotnych
planowane jest w drugiej połowie roku.
Możliwe, że jeszcze w lipcu
rozpocznie się praca w ramach
programu 45 plus
( praca dla osób powyżej 45
roku życia), prawdopodobnie w
ramach tego programu zatrud-

nienie znajdzie 8 osób. Wiadomo, że prace te potrwają do końca roku.
Oprócz robót publicznych
Urząd Gminy organizuje również
staże, obecnie w ramach stażu
pracują 3 osoby oraz został złożony wniosek na kolejne 4 ( będą to osoby, które ukończyły 50
lat lub posiadają orzeczenie o
niepełnosprawności).
Gmina organizuje także prace
społecznie użyteczne do których
wykonywania zostało skierowanych 60 bezrobotnych, prace te
potrwają do końca listopada.
Ankiety CV pozwalające o
ubieganie się o zatrudnienie
można pobrać w sekretariacie,
pokoju nr 7 oraz na stronie internetowe pod adresem
www.noweostrowy.pl.

"Ostrovia" zakończyła
sezon
W czerwcu sezon piłkarski
2010/2011 zakończyła miejscowa "LKS Ostrovia". Niestety piłkarzom z Ostrów nie
udało się utrzymać w łódzkiej
A klasie.
Przypomnijmy - rundę jesienną klub z Ostrów zakończył na
ostatnim miejscu z zerowym dorobkiem punktowym, mimo, że
wiosną Ostrowianie zdobyli 15
punktów to jednak nie wystar-

czyło. Do utrzymania się w lidze
zabrakło 2 punktów tak więc
przyszły sezon "Ostrovia" rozegra prawdopodobnie w Łódzkiej
klasie B. Prawdopodobnie, bo
ostateczna decyzja należy do
Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.
Na 9 miejscu rozgrywki ukończyła drużyna juniorów w klasie
"Kuchar", młodzi piłkarze z
Ostrów dzielnie zmagali się ze
swoimi rówieśnikami z całego

województwa co przełożyło się
na kilka efektownych zwycięstw i
ostatecznie sezon zakończyli z
dorobkiem 15 punktów.
Najbliższe zmagania "Ostrovi"
będzie można zobaczyć 7 sierpnia podczas turnieju LZS o "Puchar Starosty Kutnowskiego" na
boisku w Ostrowach. Wszystkich
sympatyków piłki nożnej zapraszamy.

Kursy autobusów bez zmian
W wyniku spotkań oraz rozmów prowadzonych przez
przedstawicieli z Gminy z kierownictwem PKSu kursy autobusów
zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie. Trzy kursy:

Kutno - Bzówki wyjazd z Kutna
5.05., powrót 5.50 i wyjazd z Kutna 14.15, powrót 15.25 oraz Kutno - Imielno wyjazd 18.30, powrót 19.15 będą nadal funkcjonować. Konieczne jest jednak,

aby Gmina dofinansowała dwa z
trzech ww. kursów. W 2011 roku
w związku z zaistniałą sytuacją
Gmina poniesie koszty w wysokości około 9 400,00 zł.

Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej imienia
Mieczysławy Butler w Ostrowach
19 kwietnia br. uczniowie naszej szkoły w składzie : Mateusz Łochyński,
Jakub Brejczak, Dominik
Burdyka wzięli udział w
Powiatowym Turnieju Ruchu Drogowego w Krośniewicach.
Turniej miał charakter wieloetapowy. Młodzież wykazała się
znajomością przepisów bezpiecznego współistnienia na drodze oraz panowania i respekto-

wania praw innych uczestników
ruchu drogowego. Po części teoretycznej i pisemnej uczniowie ci
zajęli III miejsce na 17 szkół podstawowych.
W związku z 5 -leciem realizacji Ogólnopolskiego Programu
Profilaktycznego "Trzymaj Formę" dnia 07 czerwca 2011 r. na
terenie województwa łódzkiego
rozstrzygnięto II wojewódzki konkurs na książkę kucharską "Gotuj z nami - ekspertami" zorganizowany przez Wojewódzką Sta-

cję Sanitarno - Epidemiologiczną
w Łodzi przy współudziale
UNILEVER FOOD SOLUTIONS .
Uczennica Szkoły Podstawowej im. Mieczysławy Butler w
Ostrowach Paulina Śmiałek zajęła II miejsce, odebrała ona nagrodę podczas VII Wojewódzkiej
Konferencji Profilaktycznej pt.
"Ogólnopolski Program Profilaktyczny Trzymaj Formę", a
szkoła została wyróżniona za
aktywny udział w akcji.

Dnia 08 czerwca 2011 r. w
Szkole Podstawowej im. Mieczysławy Butler w Ostrowach oraz
Gimnazjum przeprowadzono
ćwiczenia ewakuacyjne szkoły w
obecności specjalisty BHP i
PPOŻ oraz dyrektorów w/w
szkół.
Ewakuacja przebiegała w
sposób sprawny i szybki.
Uczniowie i nauczyciele postępowali zgodnie z instrukcją alarmu ewakuacyjnego i bezpieczeństwa pożarowego.
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"Żeby zdrowym być,
trzeba zdrowo żyć"
Szkoła Podstawowa
im. Bohaterów Bitwy
nad Bzurą w Imielnie
przystąpiła w roku
szkolnym 2010/2011
do V edycji Programu
Edukacyjnego "Trzymaj
formę".
Głównym celem programu
jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży
szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.
W ramach realizacji programu
w szkole podkreślana była rola
aktywności fizycznej. Uczniowie
brali udział w różnorodnych zawodach sportowych m.in. biegach przełajowych, Turnieju 5
Milionów, zawodach lekkoatletycznych. W szkole również zostały zorganizowane zawody w
tenisie stołowym, międzyszkolna
gra w siatkówkę, powiatowa turniejada. Dodatkowo odbyły się
wyjazdy na basen i lodowisko.
Uczniowie często przy sprzyjającej pogodzie korzystali z ćwiczeń
i zabaw sportowych organizowanych na powietrzu.
W klasach zostały przeprowadzone konkursy plastyczne promujące zdrowy styl życia. Na zajęciach uczniowie przygotowywali kanapki i sałatki owocowo-warzywne.
Na korytarzach szkolnych pojawiły się gazetki ścienne zarów-

no dla rodziców jak i dla uczniów
na temat kształtowania postaw i
zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej.
Odbyło się także spotkanie z
lekarzem. Pani doktor przeprowadziła pogadankę z uczniami na tematskutkówniewłaściwegoodżywiania, które mogą prowadzić do bardzo
poważnych chorób: anoreksji,
bulimii, otyłości. Uczniowie przygotowali na to spotkanie inscenizację
"Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo żyć. "Młodzi aktorzy" zachęcali uczniów szkoły do
zdrowego stylu życia. Zaprezentowali także wykonaną z kartonów piramidę zdrowia. Na przedstawieniu obecni byli także rodzice. Po inscenizacji odbyła się
wspólna degustacja owoców.
Dzieci otrzymały różnorodne
broszurki i ulotki informacyjne o
wpływie aktywności fizycznej i
właściwego odżywiania na zdrowie
człowieka, natomiast rodzice na temat
rozpoznawania otyłości i nadwagi u
dzieci.Program cieszył się dużym
zainteresowaniem wśród dzieci,
które aktywnie włączyły się w
realizację poszczególnych
zadań, udowadniając w ten
sposób jak bardzo wzrosła
ich wiedza na temat zdrowego stylu życia.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w
gminie Nowe Ostrowy za fundusze unijne
Niemalże wszyscy mieszkańcy gminy Nowe Ostrowy wiedzą,
że jakość wody pitnej nie zawsze
jest zadowalająca. Także problem odprowadzania i oczyszczania ścieków z domów i gospodarstw nie został jeszcze w
pełni rozwiązany na większym
obszarze naszej gminy. Ze
względu na wysokość kosztów
realizacja tego typu inwestycji
bez wsparcia środkami zewnętrznymi jest utrudniona. Problem jest znany,a działania podejmowane przez władze i
Urząd Gminy mają na celu zmianę tej niekorzystnej sytuacji. W
ubiegłych latach udało się zrealizować budowę 126 przydomowych oczyszczalni ścieków, rozpocząć i zakończyć budowę sieci wodociągowych Miksztal Rdutów oraz Imielinek - Nowe
Ostrowy, a także skanalizować
miejscowość Ostrowy. Wszystkie te inwestycje zrealizowane

Błogosławionemu
Janowi Pawłowi II

13 maja 2011roku w
Świetlicy Środowiskowej
w Ostrowach Cukrowni
miała miejsce uroczystość
z okazji beatyfikacji Papieża Jana Pawła II. Termin
uroczystości zbiegł się z
30-tą rocznicą zamachu
na Jego życie. Kadra świetlicy przygotowała montaż
słowno-muzyczny połączony z prezentacją multimedialną, która pokazała
przebieg pontyfikatu.

Pisma do Starostwa Powiatowego w Kutnie, do Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Łodzi i do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Łodzi miały na celu głównie poprawę bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich i
krajowych oraz wykonanie niezbędnych remontów ich nawierzchni. Oto odpowiedzi jakie
uzyskaliśmy z poszczególnych
instytucji:
W związku ze zgłaszanymi
wnioskami mieszkańców gminy
Nowe Ostrowy w sprawie wykonania chodnika w miejscowości
Ostrowy - Cukrownia prowadzącego do przystanku autobusowego w stronę pobliskich bloków
mieszkalnych oraz wykonania
dwóch lewoskrętów na drodze
krajowej Nr 1 w miejscowości
Bzówki Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Łodzi udzieliła odpowiedzi na zgłoszone postulaty:
- propozycja budowy chodnika przy drodze krajowej nr 1 na

Zaprezentowano teksty z
homilii i spotkań papieża z
wiernymi. Słowo mówione
było przeplatane pieśniami
religijnymi oraz ulubionymi
piosenkami Jana Pawła II.
Wystąpiły zespoły "Oktawa" i
"Tamburyn" oraz ksiądz Piotr
Gumołowski, który odczytał
fragment homilii Papieża. Na
zakończenie wszyscy biorący
udział w tej niezwykłej uroczystości odśpiewali wspólnie "Barkę".

wana jest przebudowa stacji
uzdatniania wody w miejscowości Ostrowy, a także budowa 110
przydomowych oczyszczalni
ścieków. Te ostatnie instalowane
mają być w aż 22 wioskach na
terenie naszej gminy i zaspokoić
mają obecne zapotrzebowanie
na tego typu instalacje wśród indywidualnych odbiorców. Całkowita wartość tej inwestycji na
dzień złożenia wniosku wynosiła
blisko 3,4 miliona złotych, natomiast wniosek gminy Nowe
Ostrowy o dofinansowanie
opiewał na 2 miliony złotych.
Obecnie trwa sprawdzanie
tego projektu pod względem
formalnym i merytorycznym.
Wiemy już, że chętnych w
tym konkursie gmin na unijne
pieniądze było więcej niż
środków dla nich przeznaczonych, więc nie wszyscy je
otrzymają. Sprawdzanie wniosków potrwa, wg naszych infor-

macji, przynajmniej do końca
wakacji, ale nasz projekt ma duże szanse na dofinansowanie.
Mamy nadzieje, że już we wrześniu 2011 będziemy mogli poinformować wszystkich zainteresowanych o planowanych terminach rozpoczęcia pierwszych
prac budowlanych.
Prosimy jednocześnie mieszkańców o trochę cierpliwości i
wyrozumiałości. Procedury pozyskiwania środków unijnych są
niestety żmudne i długotrwałe, na które Urząd Gminy nie
ma żadnego wpływu. Mimo
wyżej opisanych trudności
władze gminy dokonują
wszelkich starań mających
na celu sukcesywną poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie naszej gminy m.in. przy wsparciu możliwie wszystkich dostępnych funduszy unijnych i krajowych.

R. AUGUSTYNIAK

Realizacja niektórych inwestycji
drogowych w naszej gminie
Po zebraniach wiejskich
jakie odbywały się w lutym
bieżącego roku i wobec
zgłaszanych w trakcie
tych zebrań postulatów,
zostało sformułowanych
kilka pism do różnych instytucji mających na celu
wykonanie wnioskowanych inwestycji.

JOANNA SZPRENGIEL
ANNA WIŚNIEWSKA

zostały dzięki wsparciu środkami
unijnymi w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013 i krajowymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Tylko sama unijna
pomoc finansowa na w/w wodociągi i kanalizację wyniesie blisko
1,05 miliona zł
Również w bieżącym roku
podjęte zostały starania mające
na celu poprawę gospodarki
wodno - ściekowej na naszym
terenie. Wiosną 2011 roku prowadzony był w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi nabór
wniosków w ramach unijnego
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013, działanie
"Podstawowe usługi dla obszarów wiejskich". Urząd Gminy Nowe Ostrowy przygotował i złożył
w dniu 27.04.2011 wniosek o dofinansowanie kolejnego projektu.
W ramach tego projektu plano-

odcinku od km 282+370 do km
288+740 o łącznej długości 5
500 metrów została zgłoszona
do Planu Budowy Ciągów Pieszo-Rowerowych na lata 20112013 z przewidywanym terminem realizacji przypadającym na
rok 2013. Do chwili obecnej Oddział nie otrzymał środków finansowych niezbędnych do rozpoczęcia prac przygotowawczych
w ramach tego zadania, w związku z czym termin rozpoczęcia
budowy chodnika jest uzależniony od uzyskania zapewnienia finansowania tej inwestycji,
- ewentualna budowa lewoskrętów na skrzyżowaniach do
wymienionych wyżej miejscowości rozpatrywana powinna być w
zależności od natężenia ruchu na
drogach poprzecznych. Wprowadzenie tego rodzaju rozwiązań wymaga opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi krajowej nr 1.
W najbliższych latach GDDKiA
Oddział w Łodzi nie planuje przebudowy przedmiotowego odcinka drogi krajowej nr 1, a tym samym nie przewiduje rozpoczęcia
prac projektowych.
W imieniu mieszkańców sołectwa Miksztal gminy Nowe
Ostrowy zwróciliśmy się również
z prośbą do Zarządu Województwa Łódzkiego o wykonanie
chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 581 w miejscowości Miksztal. Mieszkańcy sołectwa wy-

razili wolę współpracy finansowej w przeprowadzeniu takiej inwestycji deklarując kwotę 6865 zł
pochodząca z funduszu sołeckiego. Zarząd Dróg poinformował nas, iż popiera inicjatywę realizacji takiego zadania. Z uwagi
na parametry techniczne drogi
oraz zwartą zabudowę wskazana jest lokalizacja ciągu pieszego
na długości 250m, co ułatwi bezpieczne dojście do posesji okolicznym mieszkańcom. Zarząd
Dróg Wojewódzkich zadeklarował się do przekazania niezbędnych materiałów uzyskanych z
odzysku , natomiast wykonanie
ciągu pieszego leży po stronie
Gminy Nowe Ostrowy. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w
miesiącu sierpniu.
W dniu 06.05.2011 r. zwróciliśmy się także z prośbą do Starostwa Powiatowego w Kutnie Wydziału Drogownictwa o realizację wniosków zgłoszonych na
zebraniach wiejskich. W związku
ze zgłoszonymi wnioskami Wydział Drogownictwa zobowiązał
się do odmulenia przepustu pod
drogą Nr 2186E w miejscowości
Grochów oraz pogłębienia odcinka rowu przy drodze powiatowej
Nr 2144E od zakrętu do cmentarza w Woli Pierowej, na odcinku
od Rdutowa do Niechcianowa
rowów przydrożnych zapewniających odprowadzenie wody z
pasa drogowego. Po części niektóre z zapowiadanych przedsię-

wzięć już zostało zrealizowane.
Starostwo Powiatowe w Kutnie
wskazuje jednoczenie iż umieszczenie rur przepustowych pod
zjazdami do posesji lub na pole
należy do obowiązków właścicieli lub użytkowników nieruchomości za zgodą zarządcy drogi.
Natomiast odwodnienie zatoki
autobusowej w Imielnie wymaga
wspólnych działań samorządów
ze względu na fakt jej budowy
w czynie społecznym.
Co do naprawy nawierzchni, remonty dróg powiatowych na terenie gminy wykonywane będą częściowo w
ramach robót zleconych a
częściowo siłami własnymi
Wydziału. Na chwile obecną
zlecono naprawy nawierzchni dróg powiatowych nr
2148E (Wołodrza - Grodno) i
2145E (Ostrowy - Imielno) .
Pozostałe drogi remontowane będą siłami własnymi
m.in. Imielno-Kołomia, Zieleniec - Wola Pierowa, Ostrowy
- Nowa Wieś. Wydział Drogownictwa w oparciu o środki
finansowe przeznaczone na
utrzymanie dróg powiatowych w roku 2011 wykonywał będzie ponadto: wymianę i uzupełnienie oznakowania pionowego, oznakowania poziomego (przejście dla pieszych)
oraz koszenie traw i chwastów
na poboczach dróg.

J. SAPIŃSKA

8
Żołnierskie zmagania turystów
z Ostrów
numer 02/23/2011

W sobotę 11.06.2011r.
o godzinie 8.45 rozpoczęła się X edycja rajdu "Na
Żołnierską Nutę" zorganizowanego przez łęczycki
Oddział PTTK. Impreza
odbyła się w dniu szczególnym dla turystycznej
braci zrzeszonej w PTTK,
bowiem 11 czerwca jest
dniem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
W żołnierskich zmaganiach
wzięło udział ok. 250 miłośników
turystyki i wojskowej dyscypliny,
w tym 29-osobowa grupa SKKT-PTTK przy Gimnazjum im. gen.
Wł. Andersa w Ostrowach pod
opieką p. Eweliny Kołomłockiej,
Magdaleny Pietrusińskiej i p.
Pawła Żebrowskiego. Piechurzy
mieli do pokonania trasę o długości 11 km wiodącą z Borku
przez Las Pełczyski, Chodów,
Wolę Dąbrową, Krzepocinek,
Parądzice do Leźnicy Wielkiej.
Po złożeniu meldunku komandorowi rajdu, w miejscowości
Borek, odbyła się loteria numerków umieszczonych na buttonach każdego turysty. Nagrody
wylosowali m.in.: Marika Wojtczak i Ewa Cichocka. W czasie
wędrówki odbyły się dwa konkursy drużynowe: "Lubię, śpiewam i wędruję z piosenką żołnierską" oraz konkurs związany z
Bitwą nad Bzurą 1939r. Metą rajdu był leźnicki zalew, gdzie na turystów czekała pyszna wojsko-

wa grochówka. Po posiłku młodzież wysłuchała prelekcji przedstawiciela wojskowej komendy
uzupełnień w Łodzi oraz wzięła
udział w konkursie z wiedzy
ogólnej dotyczącej Polskich Sił
Zbrojnych. Ostatnią konkurencją
wliczaną do klasyfikacji generalnej rajdu było szukanie "min" za
pomocą wykrywacza metali. Następnie uczestnicy przejechała
autobusami do miejscowej jednostki wojskowej, na terenie której obejrzeli śmigłowiec wielozadaniowy Mi-8. Na zakończenie
imprezy organizatorzy wręczyli
dyplomy uczestnictwa w rajdzie,
a drużyny, które zdobyły najwięcej punktów w klasyfikacji końcowej otrzymały dyplomy i nagrody
rzeczowe. W kategorii gimnazjów sukces odniosły dwie drużyny ostrowskiego SKKT. Na
drugim miejscu uplasował się zespół w składzie: Karolina Spryszyńska, Anna Kondraszewska,
Angelika Radke, Ewelina Krakos,
Natalia Pawlak, Anna Komorowska, Michał Szubka, Przemysław
Słomiński, Krzysztof Adamczyk i
Konrad Nowak. Wyróżnienie
otrzymali zaś: Katarzyna Gluba,
Anna Kubiak, Marika Wojtczak,
Anna Adamczyk, Ewa Cichocka,
Anna Subdaszewska, Kamil Kowalewski, Krzysztof Bartnicki,
Bartosz Ujazdowski i Jacek Walczak.
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