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Barter
uciążliwym
sąsiadem
Od kilku miesięcy oddział firmy Barter S.A. z
Białegostoku zlokalizowany po byłej Cukrowni Ostrowy, zajmujący
się dystrybucją węgla
stwarza bardzo dużą
uciążliwość dla środowiska a tym samym dla
mieszkańców okolicznych miejscowości. Ich
liczne skargi skierowane
do Urzędu Gminy, jak
również do innych instytucji potwierdzają, że sytuacja jest bardzo poważna i niebezpieczna.
Więcej strona 2

Pomoc dla ofiar
przemocy w rodzinie
na terenie gminy
W związku ze zmianą ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie wprowadzony został obowiązek utworzenia na
terenie każdej gminy zespołu
interdyscyplinarnego, którego
zadaniem jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy
w rodzinie.
Zarządzeniem Wójta Gminy w Nowych Ostrowach w dniu 28 września 2011r. powołano Zespół Interdyscylinarny w Nowych Ostrowach, który działa przy Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w
Nowych Ostrowach.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Policji,
Oświaty,
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
Ochrony Zdrowia,
Osoby dotknięte przemocą domową zarówno fizyczną jak i psychiczną lub osoby, które o takiej przemocy posiadają wiedzę powinny zgłaszać się osobiście lub telefonicznie
do Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nowych Ostrowach
(tel.24-356-15-75 ).
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Wreszcie powstaną Barter uciążliwym sąsiadem
dla mieszkańców
przydomowe
oczyszczalnie
ścieków
Od kilku miesięcy oddział firmy Barter S.A. z
Białegostoku zlokalizowany po byłej Cukrowni
Ostrowy, zajmujący się
dystrybucją węgla stwarza bardzo dużą uciążliwość dla środowiska a
tym samym dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Ich liczne skargi
skierowane do Urzędu
Gminy, jak również do innych instytucji potwierdzają, że sytuacja jest
bardzo poważna i niebezpieczna.

W poprzednim numerze
Kuriera Nowoostrowskiego
informowałem czytelników
o podjętych staraniach mających na celu poprawę gospodarki wodno – ściekowej na
naszym terenie.
Wg już oficjalnych informacji
nasz wniosek o dofinansowanie
złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi w kwietniu b.r.
w ramach unijnego Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinasowania. W ramach tego projektu dzięki pozyskanym środkom wreszcie ruszy
budowa planowanych 110 przy-

domowych oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnie instalowane
mają być w aż 22 wioskach na
terenie naszej gminy i zaspokoić
mają obecne zapotrzebowanie
na tego typu instalacje wśród indywidualnych odbiorców. Przetarg na tą inwestycję Urząd Gminy Nowe Ostrowy ogłosi w październiku, natomiast sama instalacja oczyszczalni, jeśli warunki
pogodowe na to pozwolą, ruszy
jeszcze w tym roku kalendarzowym. Prace kontynuowane będą wiosną roku 2012, a ich zakończenie musi nastąpić do końca sierpnia 2012. Koszt budowy
oczyszczalni wyniesie blisko 1,55
miliona zł, z czego blisko 920 tys.
to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

R. AUGUSTYNIAK

Przebudowa SUW
w Ostrowach za unijne
fundusze
Dzięki unijnym funduszom już
wkrótce uda się rozwiązać w naszej
Gminie kolejny ważny problem. W roku
2012 planowane jest rozpoczęcie i zakończenie gruntownej przebudowy i
modernizacji stacji uzdatniania wody w
Ostrowach. Cel inwestycji, jak nie trudno
się domyśleć, to poprawa zaopatrzenia
w wodę na naszym terenie.Wartość tej
inwestycji wraz z dokumentacją techniczną i nadzorem inwestorskim to ponad 1,83 miliona, a pozyskane dofinansowanie to blisko 750 tys. zł. Środki te pochodzić będą z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie „Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności

wiejskiej”. Niestety, wszystko wskazuje
na to, że był to ostatni nabór wniosków
o dofinansowanie i ostatnie środki, które można było pozyskać w ramach tego działania. Mimo, że okres programowania to lata 2007-2013, ale w
woj. łódzkim pieniądze skończyły się
już teraz... Szkoda, że to źródło unijnej
pomocy wysycha, bo dzięki niemu w
wielu wiejskich gminach - takich jak nasza – udało się zrealizować wiele istotnych inwestycji np. z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, tworzenia systemów zbiórki, segregacji i wywozu odpadów komunalnych, wytwarzania oraz
dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, a także innych. R. AUGUSTYNIAK

Działalność firmy od samego
początku budziła wiele zastrzeżeń, duże zapylenie, niemal ciągła praca w godzinach nocnych,
nadmierny hałas, szczególnie w
godzinach wieczornych i nocą.
Obecnie gołym okiem widać
ogromne zapylenie rozciągające
się w zależności od warunków
atmosferycznych na odległość
do 3-4 km. Drogi, pola, ogrody,
działki i posesje sąsiadujące z
zakładem są przerażająco czarne, pył węglowy pokrył też ściany pobliskich domów, wciska się
do budynków, mieszkań, dotyczy to również zlokalizowanej w
pobliżu komunalnej oczyszczalni
ścieków. Rolnicy obawiają się
również o wypas bydła na okolicznych zanieczyszczonych łąkach i pastwiskach. Od pewnego

czasu hałdy węgla, notorycznie
palą się i wydobywa się z nich
dym i duszący zapach, często
widoczne są płomienie ognia. W
pierwszym etapie samozapłonu
z tlącego się węgla wydobywają
się szkodliwe gazy, w szczególności tlenek węgla (czad) dwutlenek węgla oraz inne substancje
lotne.
Zapylenie w połączeniu z
unoszącym się dymem ma negatywny już odczuwalny wpływ
na zdrowie mieszkańców, również dzieci uczęszczających do
pobliskich szkół.
Od początku działalności firmy Barter prowadzone były rozmowy z jej przedstawicielami dotyczące nieprzestrzegania warunków zawartych w decyzji o
środowiskowych uwarunkowa-

niach inwestycji oraz w raporcie
oddziaływania na środowisko,
jak i na temat innych nieprawidłowości. Niestety kolejne ustalenia
nie przyniosły praktycznie żadnych efektów, a negatywne oddziaływanie zakładu w ostatnich
tygodniach jeszcze się nasiliło.
W związku z tym po ostatnim
spotkaniu , które odbyło się
22.09.2011 r. zdecydowaliśmy
się powiadomić wszystkie służby
i instytucje zajmujące się ochroną środowiska i mogące podjąć
konkretne działania wobec firmy.
Wnioski o podjęcie działań kontrolnych i ewentualne wszczęcie
postępowań w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości zostały skierowane do Starosty
Kutnowskiego, Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowi-

ska, Powiatowego Inspektora
Sanitarnego (Sanepid) oraz Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kutnie. Z
szefami wszystkich w/w instytucji
zostały przeprowadzone rozmowy i skierowane prośby o osobiste, dogłębne zainteresowanie
się tym problemem. W dniu 11
października doszło do spotkania z
wiceprezesem firmy Barter p. Dariuszem Vit vel Wilk. W ciągu
dwóch tygodni zostanie przedstawiony harmonogram działań mających na celu ograniczenie do minimum uciążliwości zakładu. Jednocześnie ustalono, że w dniu 26.10 o
godz. 16 w Świetlicy Środowisko-

wej odbędzie się spotkanie
przedstawicieli zarządu firmy
Barter z mieszkańcami."

Puchar Wójta Gminy Nowe Ostrowy w wędkarskie spławikowym
W dniu 16 października na zbiorniku wodnym „Rogal „ zostały rozegrane zawody wędkarskie o Puchar
Wójta Gminy Nowe Ostrowy Zdzisława Kostrzewy. W zawodach wystartowało 5 drużyn w trzyosobowych składach. Współorganizatorem zawodów
było Koło PZW „METALURG” Kutno.
Zawody otworzył radny Gminy
Nowe Ostrowy Pan Krzysztof Zdziarski. Po losowaniu stanowisk zawodnicy rozpoczęli końcowe przygotowania
do walki. Wędkarze przez 3 godziny z
kijami w ręku i oczekiwaniu na branie
zmagali się z chłodną, nieprzyjemną
temperaturą. O godzinie 12:00 rozpoczęło się ważenie złowionych ryb,
po podliczeniu punktów wyniki były
następujące:1 miejsce drużyna gospodarzy w składzie : Jarosław Koliński, Tadeusz Matczak i Michał Sołtysiński - 6 pkt.2 miejsce - reprezentacja
Koła PZW Krośniewice w składzie :
Andrzej Bazaniak, Krzysztof Michalski
i Jan Sztygiel - 7 pkt.3 miejsce drużyna „METALURG” Kutno - Mikołaj
Derej, Mirosław Piątek i Przemysław
Saczuk - 9 pkt.Czwarte - drużyna Koła Miejskiego Nr 1 w Kutnie - Seba-

stian Kapica, Zbigniew Kowalski i Wiesław Przybysz - 9 pkt .Piąte - drużyna
z terenu Gminy Nowe Ostrowy - Stanisław Janakowski, Grzegorz Mikołajczyk i Arkadiusz Nowak - 14 pkt.
Oprócz zmagań drużynowych
wręczono nagrody w następujących
klasyfikacjach: :
Indywidualna klasyfikacja o Puchar firmy GOSP - ROL Bzówki Krzysz-

tofa Zdziarskiego :1. Andrzej Bazaniak
- Koło Krośniewice - 2.200 pkt.2. Michał Sołtysiński - Nowe Ostrowy 1.800 pkt.3. Przemysław Saczuk - Koło METALURG - 1.530 pkt.
Puchar Prezesa Koła METALURG
za najdłuższą rybę - lin 38 cm - Andrzej Bazaniak.Nagroda dla najlepszego zawodnika z poza Koła „METALURG” nie będącego na podium -

Zbigniew Kowalski - Koło Miejskie Nr
1 Kutno.
Wręczenia nagród i wyróżnień dokonali Wójt Gminy Nowe Ostrowy
Zdzisław Kostrzewa i proboszcz miejscowej parafii ksiądz Mieczysław Podsędek. Ogółem złowiono 15,83 kg
ryb, które zostały wypuszczone z powrotem do zbiornika.
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Pierwsze kroki w przedszkolu Innowacja
w gminazjum
w Ostrowach
Rok szkolny 2011/2012 kończy realizację projektu ,, Małe
dzieci – wielkie nadzieje” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
który rozszerzył uczestnictwo
dzieci w edukacji przedszkolnej
oraz pozwolił wyrównać szanse
edukacyjne dzieci 3 – 5 letnich z
terenu naszej gminy.
Planowane zajęcia i zabawy
w przedszkolu wspomagają
wszechstronny rozwój dzieci,
kształtują system wartości, odporność emocjonalną, wdrażają
do pokonywania trudności, rozwijają umiejętności społeczne.
Poprzez udział w projekcie
przedszkolaki mają możliwość
rozwijania swoich zainteresowań
i umiejętności w trakcie zajęć do-

datkowych takich jak: język angielski, rytmika, zajęcia taneczne
i komputerowe. Dzieci są także
objęte pomocą logopedyczną i
psychologiczną. W pierwszych
dniach pobytu w przedszkolu

dzieci uczestniczyły w akcji
,,Sprzątanie świata”.
Tego dnia porządkując najbliższe środowisko, zdały sobie
sprawę, jak ważne jest dbanie o
przyrodę i segregowanie śmieci.

Będąc członkami Ligii Ochrony
Przyrody przez cały rok uczą się
szacunku do środowiska, rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kształtują postawę
proekologiczną.

W Gimnazjum im.
Gen. Władysława Andersa w Ostrowach
oferta edukacyjna została poszerzona o innowację pedagogiczną.
Innowacja
pedagogiczna
„Rozwój zainteresowań uczniów
gimnazjum drogą do kariery”
opracowana została w ramach
projektu realizowanego przez
ECORYS Polska Sp. z o.o. w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty,
Działanie 3.3 - Poprawa jakości
systemu oświaty, 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia
– projekty konkursowe.
Działalność innowacyjna rozpoczęła się 1 września 2011r.,
zakończy 30 czerwca 2013r. i będzie realizowana z udziałem 40
uczniów klas drugich w ramach
zajęć pozalekcyjnych.
Głównym założeniem innowacji jest rozwijanie zaintereso-

wań uczniów w obszarze przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i WOS poprzez przygotowanie pod kierunkiem nauczycieli projektów edukacyjnych.
Działania podejmowane w ramach innowacji mają przygotować uczniów do dokonywania
wyborów dotyczących własnego
kształcenia w oparciu o zdiagnozowane zainteresowania i predyspozycje, co w konsekwencji
przyczyni się do budowania społeczeństwa opartego na wiedzy i
kształcenia specjalistów w gałęziach kluczowych dla współczesnej gospodarki.
Wprowadzona innowacja poszerzy ofertę edukacyjną szkoły,
pozwoli na rozwijanie zainteresowań uczniów, przyczyni się do
wzbogacenia warsztatu metodycznego nauczycieli biorących
udział w innowacji oraz wzbogaci bazę technodydaktyczną
szkoły.

ELŻBIETA MARCZAK,
DYREKTOR GIMNAZJUM

Oznaczenie nieruchomości
numerem porządkowym

Budowa hali sportowej w Ostrowach
Niczym bumerang powraca w ostatnich latach temat budowy hali
sportowej w Ostrowach.
O konieczności powstania takowej nikogo nie
trzeba chyba przekonywać, szczególnie dzieci,
młodzież oraz nauczycieli w-f z miejscowej szkoły podstawowej i gimnazjum. Wreszcie ta długo
planowana i wyczekiwana inwestycja ma szansę na realizację.
Ze względu na koszty inwestycji
tej nie uda się rozpocząć i zakończyć
tylko z funduszy gminnych oraz bez
udziału tzw. środków zewnętrznych.
Obecnie nie jest też możliwe otrzymanie dofinansowania wyłącznie z
jednej instytucji, w związku z czym
hala budowana będzie etapami, a
Gmina Nowe Ostrowy sukcesywnie
podejmować będzie działania, by pozyskać na ten cel niezbędne środki.
We wrześniu 2011 złożony już
został jeden wniosek w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi w ramach Dzia-

łania “Odnowa i rozwój wsi” unijnego Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
Obecnie Gmina złożyła drugi wniosek
w Stowarzyszeniu Rozwoju Gmin
“Centrum” w ramach podobnego
działania, ale w ramach Programu Leader. Oba wnioski powinny przynieść w sumie około miliona złotych z dwóch milionów
potrzebnych na realizację pierwszych niezbędnych robót budowlanych.
Roboty te przewiduje się do realizacji w latach 2012 - 2013. M.in. ze
względu na fakt, iż są to już ostatnie nabory w ramach PROW
2007-2013 dla Działania “Odnowa i rozwój wsi” zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie tej wielkiej, jak na nasze możliwości, inwestycji. Planowane jest także
pozyskanie dodatkowych środków na
ukończenie budowy hali.
Środki te w wysokości około 1,85
miliona złotych mamy zamiar pozyskać od Totalizatora Sportowego, a
już teraz budowa naszej hali znalazła
się w związku z tym na liście operacji przewidzianych do realizacji w ra-

mach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Łódzkiego na lata 2011-2015.
Będziemy również występować o
dofinansowanie do Kuratorium
Oświaty oraz do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Jeżeli uda
się pozyskać te fundusze, a same programy nie zostaną zmienione np. ze
względów politycznych lub innych powodów, hala sportowa w Ostrowach
powinna zostać ukończona we wrześniu 2014. W sumie wartość tej inwestycji szacowana jest na około 5,7
miliona zł i będzie najdroższą inwestycją gminną w jej historii.
Takie są ambitne plany. Mam nadzieję, że uda się je zrealizować, ale
mam również świadomość, że głównie ze względu na finanse – nie
wszystko jest w naszych rękach mówi
Wójt Gminy Zdzisław Kostrzewa.
Kilka słów o samej hali
Hala sportowa stanie obok budynku gimnazjum i szkoły podstawowej
w Ostrowach, i jak wcześniej było napisane służyć będzie głównie
uczniom tych szkół. Obiekt wykorzystywany będzie także w celach spor-

towo – kulturalnych przez pozostałych mieszkańców naszej gminy, czyli będzie miał charakter ogólnodostępny. Powierzchnia użytkowa nowego budynku to blisko 1700m2 , natomiast sama powierzchnia sali gimnastycznej to 1056m2 (24 m szerokości i 44 m długości ).
Będzie wreszcie boisko do koszykówki, piłki siatkowej i ręcznej, a
dzięki możliwości dzielenia boiska głównego ruchomymi kotarami różne zajęcia sportowe prowadzić będzie można równolegle
w tym samym czasie. W hali
znajdzie się też m.in. widownia
na 150 osób oraz zaplecze techniczne i socjalne, a ogrzewanie
budynku będzie ekologiczne. Zagospodarowany zostanie także
teren wokół hali. Wszystko brzmi
pięknie. Pozostaje tylko mieć
nadzieję, że budowa tego długo
wyczekiwanego i wymarzonego
obiektu ruszy już w przyszłym roku
oraz, że zostanie zakończona tak jak
się planuje za trzy lata tj. w 2014 r.
Czego Czytelnikom Kuriera i wszystkim pozostałym mieszkańcom naszej
gminy serdecznie życzę.

Straż Gminna w Nowych
Ostrowach podjęła czynności
związane z oznakowaniem miejsc
zamieszkania. W tym celu dla
sołtysów została przygotowana
informacja w tej sprawie, która
miała być rozpowszechniana na
poszczególnych sołectwach.
Ze względu na to, że w różnych
sołectwach różnie to wygląda, postanowiliśmy na łamach naszego pisma prosić wszystkich mieszkańców
naszej Gminy o oznakowanie swoich
budynków mieszkalnych poprzez
umieszczenie w widocznym miejscu
tabliczki z oznaczeniem nazwy miejscowości i numerem domu.
Tablica z numerem porządkowym
nieruchomości jest niezwykle ważna, bowiem jej brak może sprawić
poważny problem służbom drogowym, porządkowym, karetkom pogotowia czy straży pożarnej. Może
także być powodem wystawienia
mandatu właścicielowi nieoznaczonej nieruchomości. Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r., Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne, rozdział
8a, art. 47b, zobowiązuje się właścicieli nieruchomości zabudowanych
oraz nieruchomości przeznaczonych
pod zabudowę, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, do umieszczenia na
nieruchomości, w widocznym miej-

scu, tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości oraz utrzymywania jej w należytym stanie.Właściciele posesji powinni być również
świadomi tego, że umieszczenie na
budynku samego numeru nie wystarczy. Informacja, zmieszczona na
tablicy, powinna być pełna, tj. musi
zawierać: numer porządkowy i nazwę miejscowości.
Ponadto, tablica powinna być
ulokowana w widocznym miejscu.
Jeśli zatem budynek znajduje się w
głębi posesji, tablica powinna być
umieszczona zarówno na budynku,
jak i na ogrodzeniu.Zgodnie z art. 64
§ 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r.,
Kodeksu Wykroczeń, brak tablicy z
numerem porządkowym oraz nazwą miejscowości podlega karze
grzywny do 250 zł albo karze nagany.
Przywołane przepisy nie zostały
wprowadzone tylko po to, by karać
właścicieli nieoznakowanych posesji.
Przepisy te przede wszystkim służą
zwiększeniu bezpieczeństwa. Właściwe oznakowanie posesji jest niezwykle istotne, zwłaszcza w sytuacjach,
gdy konieczna jest interwencja
służb ratunkowych. Strażnicy gminni będą prowadzali kontrole oznakowania posesji na terenie gminy Nowe Ostrowy w miesiącu grudniu
2011 roku.
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FUNDUSZ SOŁECKI NA 2012 ROK
Przepisy ustawy o funduszu sołeckim weszły w życie w 2009 r. Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy, dlatego to Gmina dysponuje powyższym funduszem.Wysokość funduszu sołeckiego na
2012 rok przedstawia się następująco:
- Sołectwo Bzówki - 13 845,52 zł,
- Sołectwo Grochów - 16 184,29 zł,
- Sołectwo Grodno - 11 475,56 zł,
- Sołectwo Imielinek - 9 417,45 zł,
- Sołectwo Imielno - 12 130,42 zł,
- Sołectwo Kołomia - 9 167,98 zł,
- Sołectwo Lipiny - 9 542,18 zł,
- Sołectwo Niechcianów - 9 448,63 zł,
- Sołectwo Nowe Ostrowy - 20 238,16 zł,
- Sołectwo Miksztal - 12 379,89 zł,
- Sołectwo Ostrowy - 31 183,60 zł,
- Sołectwo Perna - 8 887,33 zł,
- Sołectwo Rdutów - 7 608,80 zł,
- Sołectwo Wola Pierowa - 15 778,90 zł,
- Sołectwo Wołodrza - 13 502,50 zł,
- Sołectwo Zieleniec - 9 167,98 zł.
Środki z funduszu zostały przeznaczone na realizację zadań własnych gminy,
które służą poprawie warunków życia mieszkańców.
Zaletą przyjęcia funduszu sołeckiego jest możliwość otrzymania przez Gminę
zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu z budżetu państwa.
Mieszkańcy sołectw podczas zebrań wiejskich ustalili, że środki funduszu
zostaną przeznaczone na:
- Opłaty związane z wywozem nieczystości (selektywna zbiórka odpadów) - 5 200,00 zł,
- Opłaty za oświetlenie uliczne - 92 400 zł,
- Dofinansowanie do modernizacji dróg - 19 775,03 zł,
- Doświetlenie sołectwa Grochów - 2 334,29 zł,- Modernizacja świetlic
wiejskich - 34 196,26 zł,Dofinansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej przez sołectwo
Nowe Ostrowy - 2 000,00 zł,
- Organizowanie imprez o charakterze kulturalnym - 7 330,42 zł,
- Modernizację boisk wiejskich w miejscowości Nowe Ostrowy oraz Wola Pierowa - 4 300,00 zł,
- Działalność sołecka Bzówek - 245,52 zł,
- Zorganizowanie kursu gotowania i pieczenia dla sołectwa Zieleniec - 1 500,00 zł,
- Odwodnienie terenu cmentarza w miejscowości Wola Pierowa - 2 000,00 zł,
- Dofinansowanie „Dożynek Gminnych” przez sołectwo Nowe Ostrowy - 2 638,16 zł,
- Ogrodzenie terenu placu zabaw w miejscowości Wola Pierowa - 1 000,00 zł,
- Oznakowanie drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość Wola Pierowa - 500,00 zł,
- Modernizacja stawu w Woli Pierowej - 1 000,00 zł,
- Zakup wykaszarki i paliwa dla sołectwa Miksztal - 2 000,00 zł,
- Wyjazdy kulturalno - integracyjne dla mieszkańców - 2 267,98 zł,
- Modernizacja drogi powiatowej - ułożenie chodnika w miejscowości Grochów - 4 000,00 zł,
- Zakup kontenera na świetlicę wiejską w miejscowości Niechcianów - 7 048,63 zł,
- Utrzymanie terenu wokół przystanku autobusowego w miejscowości Rdutów - 500,00 zł,
- Zimowe utrzymanie drogi przebiegającej przez miejscowość Grodno - 1 775,56 zł,
- Dofinansowanie zadania dotyczącego budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości
Imielno - 8 000,00 zł,
- Renowacja przydrożnych kapliczek - 6 997,34 zł,
- Zakup wieńców dożynkowych - 950,00 zł.
Wysokość funduszu sołeckiego na 2012 rok wynosi łącznie 209 959,19 zł.

Zatrudnienie w Gminie
Jak pisaliśmy w poprzednim numerze kuriera rok 2011 jest
bardzo ciężki pod
względem zatrudnienia
bezrobotnych w ramach robót publicznych. W poprzednim
numerze pisaliśmy o
planowanym rozpoczęciu pracy w ramach
programu 45/50 plus.
Prace w ramach w/w
programu rozpoczęły
się 3 sierpnia i potrwają do końca roku – zatrudnionych jest 10
osób.

Zgodnie z planem udało
się rozpocząć drugą turę
robót publicznych – prace
rozpoczęły się 1 września
zatrudnionych jest 5 osób
i potrwają do końca listopada. Dzięki dobrej współpracy z Powiatowym
Urzędem pracy w Kutnie
udało się pozyskać fundusze na zatrudnienie jeszcze 4 dodatkowych osób
w ramach programu 45/50
plus. Roboty te rozpoczęły się 3 października i potrwają do końca roku.
Ze względu na brak
możliwości zatrudnienia

odpowiedniej liczby osób
w ramach robót publicznych Urząd Gminy licznie
organizuje staże. W październiku zostaną podpisane z Powiatowym Urzędem Pracy dwie umowy w
ramach których zatrudnienie w ramach stażu znajdą 4 osoby bezrobotne.
Warto jeszcze przypomnieć, że trwają prace
społecznie użytecznie w
ramach których pracę wykonuje 60 osób. Prace te
trwać będą do końca listopada.

1 wrzesień – upamiętnienie
wybuchu II wojny światowej

Corocznym zwyczajem dnia 1 września punktualnie o godzinie 12:00 zawyły syreny poprzedzające uroczystości pod pomnikiem w OstrowachCukrowni. Następnie odegrano „Mazurka Dąbrowskiego”. Władze samorządowe, strażacy z OSP
Ostrowy, uczniowie oraz mieszkańcy zebrali się aby
upamiętnić 72 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Delegacje złożone z : Gminnego Przedszkola
w Ostrowach, Szkół Podstawowych z terenu gminy, Gimnazjum w Ostrowach, Gminnego Związku
Emerytów i Rencistów, Urzędu Gminy oraz Straży
Pożarnej złożyły kwiaty pod pomnikiem. Chwilę

później głos zabrał Wójt Gminy, który w swojej patriotycznej przemowie przypomniał zebranym o faktach związanych z wybuchem II Wojny Światowej
oraz o roli jaką w niej odegrało Wojsko Polskie.
Kilkanaście minut później delegacja złożona z
Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy oraz
Komendanta Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych złożyła kwiaty oraz zapaliła znicze na
cmentarzu we Woli Pierowej pod grobami lotników
oraz kolejarzy, którzy w walce o ojczyznę stracili życie na początku II Wojny Światowej.

W wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn
„Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowe Ostrowy”
obejmującego następujące
drogi gminne:
1) Nr 102309E w miejscowości Błota
2) Nr 102308E w miejscowości Kołomia wraz z drogą dojazdową
do pól
3) Nr 102262E (Imielno-Świeciny) od drogi powiatowej 2145E
Łanięta – Mariopol do drogi dojazdowej na dz. 161
4) Nr 102262E (Imielno – Świeciny od drogi dojazdowej na dz 161
do granicy gminy) oraz drogi osiedlowe
5) na dz. Nr 201 w obrębie Ostrowy
6) na dz. Nr 114/1 i 114/2 w obrębie Ostrowy
W dniu 19.09.2011 r. wyłoniono wykonawcę : Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych Sp. z o.o. z Kutna.
Planowany termin wykonania do 25.10.2011 r.
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SKKT Ostrowy na Szlaku Walk nad Bzurą
W dniu 03.09.2011r. odbył się już po raz XXXVI Rajd
„Szlakiem Walk nad Bzurą”.
Organizatorami tegorocznej
imprezy były: Oddział PTTK
„Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy, Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku, Towarzystwo Miłośników
Piątku i Okolic
oraz grupa TQM.

W rajdzie wzięło udział ok.
200 osób, w tym 20 uczniów
SKKT-PTTK przy Gimnazjum im. Gen. Wł. Andersa
w Ostrowach pod opieką
Eweliny Kołomłockiej i Jolanty Postolskiej. Impreza
rozpoczęła się zbiórką
wszystkich uczestników o
godzinie 13.45 na Placu Tadeusza Kościuszki w Łęczycy.

Po wręczeniu okolicznościowych znaczków młodzi turyści
zostali przewiezieni autobusami
do Piątku, gdzie zapoznali się z
zasadami gry terenowej „Kody
wojny 4 – okupacja” mającej
odbyć się w czasie marszu.
Każda drużyna otrzymała
plan Piątku oraz kserokopię z
kodami, w których ukryte były
informacje potrzebne do zloka-

Wójt Gminy w Nowych Ostrowach
ogłasza zamiar sprzedaży nieruchomości
1. Przedmiotem sprzedaży będą:
a)nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 60,08 m2 i budynkiem
gospodarczym położona w miejscowości Lipiny na działce gruntowej nr 28 o powierzchni 1500 m2,
b)nieruchomość położona w miejscowości Grodno na działce gruntowej nr 83/4 o powierzchni 2100
m2, na której znajdują się ruiny ścian z budynku mieszkalnego i gospodarczego,
c)nieruchomość położona w miejscowości Grodno na działce gruntowej nr 83/4 o powierzchni 2100
m2, na której znajdują się ruiny ścian z budynku mieszkalnego i gospodarczego. Nieruchomość
usytuowana w malowniczo położonej części doliny rzeki Ochnia,
d)nieruchomość położona w miejscowości Kały- Towarzystwo na działce gruntowej nr 252/1 o
powierzchni 1200 m2, na której znajdują się ruiny ścian z budynku mieszkalnego. Nieruchomość
zlokalizowana przy drodze powiatowej Grochów – Głogowiec,
e)nieruchomość położona w miejscowości Miksztal na działce gruntowej nr 5/2 o powierzchni 6407 m2.
Nieruchomość zlokalizowana w dolinie rzeki Ochnia, przeznaczona pod tereny trwałych użytków
zielonych,
f)nieruchomość położona w miejscowości Wola Pierowa na działce gruntowej nr 124/2 o powierzchni
1600 m2, na której znajduje się budynek mieszkalny kwalifikujący się do remontu kapitalnego oraz
budynek gospodarczy kwalifikujący się do remontu kapitalnego bądź rozbiórki,
g)nieruchomość zabudowana komórką o powierzchni około 10m2 wraz z oddaniem w użytkowanie
wieczyste ułamkowej części gruntu stanowiącego działkę nr ew. 543 o pow. 1100 m2 położonej w
miejscowości Ostrowy- Cukrownia (za blokiem nr 3)
Nieruchomości wymienione w pkt. b, c, d i f stanowią tereny dawnej zabudowy zagrodowej.
2. Planujemy sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego.
3. Przetarg zostanie przeprowadzony po sporządzeniu operatu szacunkowego określającego wartość
nieruchomości.
4. Szczegółowe warunki przetargu zostaną podane do wiadomości w drodze odrębnego ogłoszenia.
5. Niniejsze ogłoszenie należy traktować wyłącznie jako informację o zamiarze sprzedaży i w żadnym
wypadku nie może być traktowane jako podstawa do składania jakichkolwiek ofert lub innych oświadczeń
woli. Jedynym celem niniejszego ogłoszenia jest zachęcenie osób potencjalnie zainteresowanych
zakupem nieruchomości do zapoznania się z przedmiotem sprzedaży.
6. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu /24/ 356 14 06 bądź w Urzędzie
Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 9

SPRAWĘ

PROWADZI:

PIOTR KIESZKOWSKI

lizowania kilkunastu punktów
kontrolnych. Na każdym stanowisku uczestnicy brali udział w
różnego rodzaju konkurencjach
i zadaniach, za które zdobywali
punkty do klasyfikacji generalnej.
Otrzymywali również karteczki ze słowami potrzebnymi
do ułożenia pytania konkursowego dotyczącego II wojny światowej. Gra trwała 3,5 godziny a

jej koniec oznajmiła strażacka syrena o godzinie 18.30. Wszyscy
rajdowicze spotkali się na placu
przed ZSMR w Piątku, gdzie zjedli pyszną grochówkę i wzięli
udział w wieczornicy patriotycznej przy ognisku przygotowanej przez uczniów z
tamtejszej szkoły. Rozstrzygnięto także konkurs na najciekawszy, najbardziej oryginalny i najwierniejszy strój

partyzancki oraz ogłoszono
wyniki gry terenowej.
Na zakończenie wszyscy
zebrani przeszli z zapalonymi pochodniami pod
pomnik Bohaterów Walk
nad Bzurą, gdzie złożyli
wiązanki kwiatów, zapalili
znicze i odmówili modlitwę
ku czci poległych w bitwie żołnierzy.

9 październik wybory
do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
W dniu 9 października 2011 r. odbyły
się wybory parlamentarne. Lokale wyborcze na terenie naszego kraju czynne były
od godz 7:00 do godz. 21:00. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania w
naszej gminie wynosiła 3069.
Do urn wyborczych z oddaniem swojego głosu
podczas wyborów do sejmu i senatu zgłosiło się
984 mieszkańców z czego oddano 891 ważnych
głosów do sejmu i 938 do senatu. Według zgromadzonych danych w niedzielnych wyborach parlamentarnych wg danych obwodowych komisji wyborczych z terenu Gminy Nowe Ostrowy najwięcej
głosów oddano na listę nr 1 KW Prawo i Sprawiedliwość -338 głosów. Pozostali kandydaci otrzymali kolejno:
Lista nr 2 – Polska Jest Najważniejsza – 13 głosów
Lista nr 3 – Komitet Wyborczy SLD - 88 głosów
Lista nr 4 – Komitet Wyborczy Ruch Palikota –
96 głosów
Lista nr 5 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe – 142 głosy
Lista nr 6 – Komitet Wyborczy PPP - Sierpień 80
– 8 głosów
Lista nr 7 – KW Platforma Obywatelska RP –
180 głosów
Lista nr 8 – KW NDP – Samoobrona Leppera –
5 głosów

Lista nr 9 – KW Nowa Prawica – Janusza Korwin – Mikke - 18 głosów
Lista nr 10 – Komitet Wyborczy Prawica – 3 głosy
Wśród głosów oddanych podczas wyborów do
senatu RP najwyższym poparciem cieszył się
Przemysław Błaszczyk zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość , podczas głosowania uzyskał
299 głosów oddanych przez mieszkańców naszej
gminy, Pozostali kandydaci otrzymali następujące
liczby głosów ważnych:
Górczyński Andrzej – zgłoszony przez Komitet
Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe – 190 głosów
Kaczmarek Michał zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP – 215 głosów
Michalak Janusz – zgłoszony przez KWW Janusz Michalaka – 21 głosów
Olejniczak Jerzy – zgłoszony przez KWW Unia
Prezydentów – Obywatele do Senatu – 52 głosy
Staszewska Izabela – zgłoszona przez Komitet
Wyborczy SLD - 112 głosów
Wojtera Jan – zgłoszony przez KWW Wojtery 49 głosów.
Średnia frekwencja podczas wyborów parlamentarnych na terenie naszej gminy była niestety
niska i wynosiła 32 %, z czego najniższa była w obwodzie głosowania nr 4 w Woli Pierowej (28,46), a
najwyższa w obwodzie głosowania nr 1 w Ostrowach. JUSTYNA SAPIŃSKA

7

numer 3/24/2011

Wielkie sprzątanie
ŚWIATA
Pamiętajmy ! Wszystkie decyzje, jakie podejmuje codziennie
każdy z nas, mają wpływ na środowisko !
Cała społeczność uczniowska wraz z nauczycielami Szkoły
Podstawowej im. Mieczysławy
Butler w Ostrowach tradycyjnie
już wzięła udział w osiemnastej
edycji akcji – „Sprzątanie Świata
– Polska 2011”, która odbyła się
w trzecim tygodniu września. Hasło tegorocznej akcji brzmi : „Lasy to życie – chronimy je”, a rok
2011 został ogłoszony „Międzynarodowym Rokiem Lasów”.
Z tej okazji w naszej szkole
odbył się apel przygotowany
przez panią Annę Grządzielę, nauczycielkę przyrody. Uczniowie
klas czwartych przybliżali widzom ideę akcji „Clean up the
Word” . Młodzi aktorzy uświadamiali słuchaczy, by nie traktowali
lasów przedmiotowo, gdyż są
one miejscem tętniącym życiem,
przypomnieli jak ważne spełniają
rolę i że należy je chronić. Poezja
i piosenka przyrodnicza uświetniła występ młodych ekologów.
Dwa dni później 16 września
uczniowie klas I-VI i oddziałów
przedszkolnych przystąpili do
działania dla dobra środowiska.
Zgodnie z ustalonym harmonogramem na trzeciej godzinie lekcyjnej uprzątnęli przydzielony teren – młodsze dzieci teren szkoły, a starsze najbliższą okolicę.

Uwiecznieniem pracy wszystkich
uczniów były worki pełne śmieci,
które uzmysłowiły nam, że ludzie
jeszcze dużo muszą się nauczyć
w zakresie dbania o naszą planetę.
„Sprzątanie Świata” jest akcją
niebywale potrzebną gdyż zachęca ludzi do działania, uczy

odpowiedzialności, pobudza inicjatywę i pomysłowość. Chętnie
w niej uczestniczymy, gdyż jesteśmy przekonani, że tego typu akcje owocują chęcią codziennego
dbania o środowisko i udowadniają, że są niezwykle istotnym
narzędziem w procesie edukacji
młodego pokolenia.

Szkolny rok się zaczął
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy
nad Bzurą w Imielnie rozpoczęli rok szkolny mszą świętą
w kościele parafialnym. Potem nastąpiła inauguracja roku 2011/2012w budynku
szkolnym. Wypoczęci, pełni
zapału do pracy uczniowie
wrócili do swoich klas. Radość i uśmiech malowały się
na buziach dzieci.
Tego dnia delegacja uczniów
wraz z nauczycielami oddała
hołd bohaterom września składając kwiaty pod tablicą pamiątkową w Ostrowach Cukrowni,
poświęconą ofiarom II wojny
światowej. Zaś uczniowie klasy
VI pod kierunkiem nauczycielki
historii przygotowali dla swych
młodszych kolegów referat z
okazji 72 rocznicy wybuchu II
wojny światowej. Podkreślili w
nim jak ważna jest pamięć o historii, zaznaczyli odwagę i mę-

stwo ludzi, którzy ponad 70 lat temu walczyli z okupantem.
W ramach Akcji Sprzątanie
Świata 16-18 września 2011 r.,
która w tym roku odbyła się pod
hasłem przewodnim „Lasy to życie – chrońmy je'' uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w lekcji
ekologii przygotowanej przez
uczniów klasy VI pod kierunkiem
nauczycielki przyrody. Celem tego przedsięwzięcia było budowanie świadomości ekologicznej. Dzieci dowiedziały się, że
pewne ich działania mogą zagrażać środowisku, a przez to także
zdrowiu. Uczniowie zrozumieli,
że nie tylko dorośli ale także oni
sami są odpowiedzialni za nasze
środowisko naturalne.
23 września już od lat jest wyjątkowym dniem w naszej szkole
jest to Święto Patrona SzkołyBohaterów Bitwy nad Bzurą.
Uczniowie klasy IV razem ze
swoją wychowawczynią przygo-

towali apel o charakterze patriotycznym. Następnie w klasach
odbyły się spotkania z wychowawcami, którzy przybliżyli
uczniom Patrona Szkoły.
W miesiącu wrześniu dzieci z
klas IV-VI pojadą na wycieczkę
krajoznawczą do Gołuchowa
gdzie zwiedzą Ośrodek Kultury
Leśnej i Muzeum Leśnictwa. Będzie to przypieczętowanie naszych poczynań szkolnych w obszarze ekologii i ochrony lasów.
Rok 2011 to Międzynarodowy
Rok Lasów a nasza szkoła pamiętała o tym.
Dzieci młodsze z klas I-III pojadą w październiku do Parzęczewa i złożą wizytę w wiosce indiańskiej- ,,Indianie Świata”.
Podczas wycieczki o charakterze edukacyjno-zabawowym
dzieci poznają zwyczaje i kulturę
Indian.

MIROSŁAWA
LEWANDOWSKA

Wybory uzupełniające
do organów Sołectwa
Niechcianów
W dniu 30 września
2011 r. w Strażnicy OSP
Grochów przeprowadzono
zebranie wyborcze sołectwa Niechcianów. Wybory
uzupełniające do organów
ww. sołectwa zostały
przeprowadzone w II terminie.
Na funkcję sołtysa zgłosiło się
3 kandydatów. W II turze wyborów na Sołtysa - Przewodniczącego Rady Sołeckiej sołectwa
Niechcianów wybrano Pana Stanisława Bartnickiego. Dokonano

również zmian w składzie Rady
Sołeckiej. W wyborach uzupełniających do tego organu został
wybrany Pan Tomasz Pawlak.
Pełny skład Rady Sołeckiej
przedstawia się następująco:
Przewodniczący Rady Sołeckiej
- Pan Stanisław Bartnicki, Członkowie Rady Sołeckiej - Pan Tomasz Pawlak i Pan Janusz Popławski.
Na powyższym zebraniu
uchwalono także wniosek o
przyznanie środków z funduszu
sołeckiego, na 2012 rok. Przed-

sięwzięcia realizowane w ramach ww. funduszu służyć mają
poprawie warunków życia lokalnej społeczności.

Wybór ławnika z
Gminy Nowe
Ostrowy
Na XI sesji Rada Gminy Nowe
Ostrowy dokonała wyboru ławnika Pana Marcina Daniela Wojtczaka do Sądu Okręgowego w
Łodzi w głosowaniu tajnym.

Zmagania sportowe
klubu LKS Ostrovia

VI miejsce dla OSP Grochów
W dniu 18 września
2011 r. w Gminie Łanięta
odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarni-

cze Jednostek OSP Powiatu Kutnowskiego, w których uczestniczyło 10 strażaków z jednostki OSP

Grochów. W ogólnej klasyfikacji druhowie z tej OSP
zajęli IV miejsce w powiecie

Sezon 2011/2012 efektownie
rozpoczeła miejscowa LKS Ostrovia Ostrowy. Dnia 7 sierpnia na
boisku w Ostrowach odbyły się
Mistrzostwa Powiatu Ludowych
Klubów Sportowych w których
Ostrovia zajęła pierwsze miejsce i
puchar Starosty Kutnowskiego
został w Ostrowach. Warto nadmienić, że nasz klub w tym turnieju nie stracił żadnej bramki. Następnie po rozegraniu kilku meczów sparingowych Ostrovia
przystąpiła do meczy ligowych w
Łódzkiej B – klasie. W pierwszych

dwóch spotkaniach Ostrowianie
odnieśli imponujące zwycięstwa:
Ostrovia pokonała na wyjeździe
zespół Sokoła Skromnicę 13-1
oraz na własnym boisku rozgromiła drużynę Tygrysa Solca Wielka
19-0. Trzecią kolejkę Ostrowski
zespół zagrał w Leźnicy Wielkiej,
po bardzo zaciętym meczu padł
wynik 2-2. W kolejnych meczach
Ostrovia już zwyciężała: 13-0 ze
Spartą Dobrzelin, 2-0 ze Zrywem
Śliwniki, 6-4 z Kanarkami Małachowice oraz 4-2 z Olimpią Oporów.

Sezon rozpoczęła także drużyna juniorów w Łódzkiej klasie Deyna. Młodzi chłopcy z Ostrów dzielnie zmagają się z wyżej notowanymi zespołami z Województwa
Łódzkiego notując m in. Remis 44 z Pogonią Rogów, zwyciętwo na
własnym boisku z CHKS Łódź 32 oraz wyjazdowe zwycięstwo z
Polonią Andrzejów 3-0. Dalsze
zmagania Ostrowskiego klubu
śledzić można na stronie internetowej pod adresem www.lksostroviaostrowy.futbolowo.pl
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W rytm życia każdej wsi od wieków
wpisany jest gorący, letni czas mozolnej,
rolniczej pracy – żniwa. Po nich zwykle
następuje czas świętowania i podziękowania za zbiory. Zgodnie z wieloletnią
tradycją Wójt Gminy Nowe Ostrowy,
Zdzisław Kostrzewa, na niedzielę 4
września 2011r. zaprosił wszystkich
mieszkańców naszej gminy na Święto
Plonów.
Przed godziną 14:00 mieszkańcy, zaproszeni goście oraz rolnicy, dla których
przede wszystkim organizowane było
święto, zebrali się przy Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Ostrowach.
Dożynkową mszę odprawił proboszcz
parafii Ostrowy, przy udziale księży z sąsiednich parafii. Powagi uroczystości dodały piękne wieńce wniesione przez rolników w mury świątyni główną nawą, a
także wygłoszona homilia, podczas której wypowiedziane zostały słowa podziękowania dla rolników i ich pracy. We
mszy św., obok Wójta gminy, uczestniczyli radni oraz zaproszeni goście. Po
mszy korowód dożynkowy przemaszerował w takt melodii granych tradycyjnie
już przez M. Komorowskiego, A. Smakowskiego i J. Jaszczaka na boisko rekreacyjne przy Świetlicy Środowiskowej
w Ostrowach Cukrowni.
Korowód dożynkowy otwierały poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu
naszej gminy. Tuż za orkiestrą szły delegacje z pięknymi wieńcami – symbolami
tegorocznych zbiorów, wykonane przez
mieszkańców poszczególnych sołectw.
Poświęcony tradycyjny bochen chleba,
wypieczony z tegorocznej mąki nieśli
starostowie Dożynek – p. Beata Maćczak i p. Krzysztof Zdziarski w towarzystwie władz samorządowych, gości i
licznie zgromadzonych mieszkańców.
Maszerując przy skocznych dźwiękach
orkiestry, można było usłyszeć rozmowy
rolników, którzy podczas żniw musieli
włożyć całe swe siły i serce, aby zebrać
znacząco zniszczone aurą plony. Nieprzespane noce, wczesne poranki i pomoc sąsiedzka sprawiły, że rolnikom
udało się w deszczowym miesiącu
sierpniu sprzątnąć pola i zgromadzić
zbiory pod symboliczną strzechą, chociaż nie było to łatwe.

O godzinie 15:00 rozpoczęły się obrzędy dożynkowe. Licznie zgromadzona
publiczność z powagą wysłuchała Hymnu Narodowego , po czym Starostowie
uroczyście wręczyli chleb gospodarzom
gminy z prośbą, aby dzielili go sprawiedliwie. Wszyscy podzielili się nim z
uczestnikami dożynek. Wójt gminy Nowe Ostrowy, Zdzisław Kostrzewa w
swoim przemówieniu podziękował rolnikom za ich trud w czasie żniw ale i za
ciężką całoroczną pracę. Serdeczne życzenia skierowane do wszystkich rolników oraz uczestników uroczystości wygłosił Starosta dożynek – p. Krzysztof
Zdziarski. Słowa uznania w stronę pracujących na roli wypowiedzieli także zaproszeni goście w osobach: Katarzyny
Lach – reprezentującej biuro poselskie
Posła Tadeusza Woźniaka oraz Przemysław Błaszczyk – Senator RP. Aby
jeszcze bardziej obudzić w obecnych
ducha radości i zabawy, prowadzący imprezę,
Sekretarz gminy – Zbigniew Ujazdowski, zaprosił na scenę grupę mieszkanek sołectwa Bzówki, które było w
tym roku współorganizatorem Dożynek.
Panie zgodnie z tradycją ośpiewały władze , starostów Dożynek i inne osoby i
instytucje z terenu gminy. Brawa płynące z widowni były najlepszym dowodem
na to, że się podobało.
Następnie na scenie pojawił się Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej,
który muzyką, śpiewem i tańcem bawił
całą publiczność. Na naszej scenie nie
mogło również zabraknąć zespołów
działających przy Świetlicy Środowiskowej. Jako pierwszy wystąpił Młodzieżowy Zespół Vokalny „Tamburyn”, który
zaprezentował widowni repertuar adekwatny do sytuacji, czyli „raz na ludowo”.
Cieszy bardzo fakt, że młodzież pragnie
kultywować nasz rodzimy folklor poprzez wykonanie ludowych piosenek.
Nie wstydzą się tego repertuaru, jak to
się, niestety, często wśród młodych ludzi
zdarza. Świetnym zakończeniem ich występu był utwór „Stoi Andzia w ogrodzie”, który został wykonany z wielką
swobodą, humorem i dowcipem.
Na zakończenie części artystycznej
wystąpił Żeński Zespół Wokalny „Okta-

wa”, który w pierwszej części zaprezentował kilka tradycyjnych pieśni ludowych. Druga odsłona ich występu była
już typowo ludowa. Przy dźwiękach „Kapeli spod miedzy” zespół wykonał piosenki ludowe, których często próżno
szukać w śpiewnikach. Zespół postawił
sobie m.in.za cel przypominanie często
zapomnianych piosenek ludowych z całym urokiem ich muzyki i słowa. Występ
został przyjęty bardzo dobrze, czego dowodem była licznie zgromadzona publiczność.
Następnie rozpoczęła się zabawa, w
trakcie której oczekiwano na gwiazdę
wieczoru –Andrzeja Rosiewicza. Ok.
21:00 pojawił się na scenie i bawił widzów słowem i piosenką. Przypomniał
swoje największe przeboje, które publiczność śpiewała wraz z nim.
Wszystkim tym wydarzeniom towarzyszyły tradycyjne stoiska dla dzieci i
dorosłych
Po występie A. Rosiewicza dalej
trwała zabawa taneczna. I wszystko
skończyłoby się dobrze, gdyby nie chuligański wybryk. Po zakończeniu zabawy podpalono dekoracje ze słomy, które
były usytuowane blisko sceny. Gdyby

nie przytomność umysłu kilku osób straty mogłyby być naprawdę poważne.
Musiały interweniować dwie jednostki
OSP – Ostrowy i Dąbrowice. Przykre jest
to, że jeden taki chuligański wyskok niweczy pracę wielu osób, które przygotowywały tegoroczne Dożynki i w mediach
funkcjonuje informacja o pożarze i bijatyce, a nie o tym, że impreza zgromadziła
wielu uczestników, że dopisała pogoda,
że były wspaniałe ciasta, doskonała grochówka i wiele innych atrakcji, w tym wystawa maszyn rolniczych firmy Agrohandel.
Mimo tak przykrego zakończenia pragniemy serdecznie podziękować sołectwu Bzówki, które jako współorganizator
Dożynek dołożyło wszelkich starań , aby
uroczystość się udała. Dziękujemy także
p. Bożenie Olesińskiej z gminy Dąbrowice za piękną wystawę haftu.
W imieniu organizatora chcielibyśmy
złożyć podziękowania dla sponsorów, w
tym roku byli nimi:
1) Zakład Usług Komunalnych
Spółka z o.o.w Krośniewicach
2) Dyrekcja Inwestycji w Kutnie
3) Grudnik – Finanse Sp. z o.o.z
Krakowa

4) BARTER S.A.
5) Radarsystem Sp. z o.o.
6) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Kutnie
7) Pani Beata Maćczak -Starościna Dożynek
8) Pan Krzysztof Zdziarski Starosta Dożynek
9) Gospodarstwo Rolne Państwa
Justyny i Pawła Jasińskich z Kołomii
10) Potargana Chałupa
11) Firma Agrohandel z Kutna
Która ufundowała laptopa oraz kilka
plecaków dla dzieci
12) Sklep i Piekarnia Pana Krzysztofa Gralaka
13) Sklep spożywczy Państwa
Agnieszki i Wiesława Sopańskich
14) Gospodarstwo Rolne Edmunda i Danuty Miaczkowskich
15) Pani Renata Marciniak
16) Państwo Joanna i Roman
Kaczmarek
17) OSM Krośniewice
18) Radni Rady Gminy Nowe
Ostrowy
19) Bank Spółdzielczy w Krośniewicach
20) Pani Krystyna Frątczak

