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Strażacy ochotnicy 
podsumowali 2011 rok

Dzień Kobiet w rytmie
zespołów Tamburyn 
i Oktawa
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Nieczęsto się zdarza,
iż popularne życzenia
stu lat życia składane

przy wielu okazjach na-
szym najbliższym czy

znajomym zostają speł-
nione. 

W przypadku Pani
Jadwigi Wronkowskiej –
mieszkanki Ostrów - Cu-

krowni spełniły się one
co do joty, gdyż w dniu

21 stycznia 2012 r. w ko-
ściele parafialnym p. w.

Matki Bożej Często-
chowskiej w Ostrowach

o godzinie 10:00 Jubilat-
ka obchodziła swoje stu-

lecie. 
Gratulacje oraz najlep-
sze życzenia radości z

życia i dalszych lat w
zdrowiu i szczęściu ro-

dzinnym dostojnej Jubi-
latce złożył Wójt Pan

Zdzisław Kostrzewa. To-
warzyszyli mu Przewod-

niczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy Pan Miro-

sław Dębicki oraz Kie-
rownik Urzędu Stanu
Cywilnego Zbigniew

Ujazdowski. Pani Jadwi-
ga oprócz życzeń otrzy-

mała również list
gratulacyjny i upominki.

Życzenia wywarły
ogromne wrażenie na

Pani Jadwidze. 
Pani Jadwiga przeżyła

ze swoim mężem Fran-
ciszkiem 65 lat w związ-

ku małżeńskim. 
Państwo Wronkowscy

wychowali dwoje dzieci
Teresę i Krzysztofa. Mał-
żonek Pani Jadwigi do-

żył 102 lat, zmarł w
grudniu 2010 roku. 
Recepty na długo-

wieczność nie można
jednoznacznie zdefinio-

wać, ale jeśli to by się
udało, jej spełnienia i
tak nie możemy być

pewni – wszystko w rę-
kach Boga

Stulecie Pani Jadwigi

Pisaliśmy rok temu o tym, że
rząd drastycznie zmniejszył środki

na walkę z bezrobociem.  Odbiło
się to wszystko na zatrudnianiu
przez gminę bezrobotnych w ra-

mach robót publicznych, prac spo-
łecznie – użytecznych czy staży. W

ubiegłym roku nasza gmina na tle
innych gmin powiatu wypadła bar-

dzo dobrze stwarzając 36 miejsc
pracy w ramach robót publicznych,
12 miejsc w ramach staży oraz kie-
rując 60 osób na prace społecznie-

użyteczne.   

Bieżący rok tak samo jak poprzedni
będzie trudny dla bezrobotnych z terenu
naszej gminy szukających form zatrudnienia
w Urzędzie Gminy. Powiatowe Urzędy Pracy
dysponują coraz mniejszymi środkami fi-
nansowymi co przekłada się organizowaniu
przez gminy zatrudnienia  (poprzez roboty
publiczne, prace społecznie użyteczne czy

staże) .
Na chwilę obecną  w naszej gminie trwają

prace społecznie – użyteczne, które w tym
roku ze względu na małą ilość przyznanych
miejsc są zaplanowane w dwóch turach po
15 osób.  Pierwsza tura skierowanych
będzie wykonywać pracę od 19 marca do
połowy września a druga tura rozpocznie
się 1 lipca i potrwa do końca roku.

Jeszcze w marcu zostanie również pod-
pisana umowa o zoorganizowanie miejsc
pracy w ramach stażu. Zatrudnienie znajdzie
5 osób bezrobotnych ( program zakłada
przyjęcie osób powyżej 50 roku życia oraz
bezrobotnych z orzeczeniem o niepełnos-
prawności). Zatrudnione osoby to kobiety,
które zostaną przydzielone do szkół z
terenu gminy oraz do autobusów szkolnych
w charakterze opiekuna.

Informacje dla osób, które starają się o
przyjęcie do pracy udzielane są w Urzędzie
Gminy, pokój nr 7.

Damian Cichacz

W dniach 28 luty - 9
marca 2012 r. odbyły się
zebrania wiejskie w któ-

rych uczestniczyli przed-
stawiciele Urzędu Gminy

oraz Rady Gminy Nowe
Ostrowy. 

Tematyka zebrań obejmo-
wała dane dotyczące reali-
zacji budżetu gminy w 2011
r., informacje z zakresu po-
datków i opłat lokalnych
obowiązujących w 2012 r.
Przedstawiono również in-
formacje na temat zadań in-

westycyjnych i remontowych
przyjętych do realizacji w
2012 roku. Podczas spotkań
omawiane były sprawy pro-
blematyczne danego sołect-
wa. Mieszkańcy
poszczególnych miejscowości
zgłaszali postulaty, których
realizacja posłuży poprawie
warunków życia na wsi.
Wnioski głównie dotyczyły
poprawy jakości wody pitnej,
infrastruktury drogowej, wy-
konania doświetlenia po-
szczególnych miejscowości.
Zgłaszano także konieczność

wykonywania konserwacji
rowów przydrożnych a także
melioracyjnych. Podczas
zebrań poruszano również
sprawy dotyczące uciążli-
wości powstałych w wyniku
rozpoczęcia działalności do-
celowej przez Spółkę „Bar-
ter”.

Realizacja wniosków z za-
kresu zadań własnych Gminy
będzie systematycznie wy-
konywana w ramach posia-
danych środków finansowych
i zasobów kadrowych. 

Pani Jadwiga Wronkowska z Ostrów w styczniu tego roku skończyła 100 lat! Małżonek Pani Jadwigi dożył aż 102
lat. Zmarł w 2010 roku, a Państwo Wronkowscy przeżyli razem 65 lat. Czy jest recepta na długowieczność? 
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Kurier Nowoostrowski

Zatrudnienie 
w naszej gminie

Już się odbyły zebrania
z mieszkańcami
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W sobotę 24.03.2012 r. Za-
rząd Oddz. Gminnego ZOSP

RP w Nowych Ostrowach
podsumował 2011 r. na zebra-
niu sprawozdawczym w Remi-
zie OSP w Imielnie, na którym
spotkali się druhowie z zarzą-

dów pięciu jednostek OSP
działających na terenie gminy

Nowe Ostrowy. 

Zebranych powitał i zebranie
poprowadził Prezes Zarządu Oddz.
Gminnego w Nowych Ostrowach
i Oddz. Powiatowego ZOSP RP w
Kutnie Druh Jakub Świtkiewicz.
Wśród zaproszonych gości obecni
byli: Wójt Gminy Nowe Ostrowy
Pan Zdzisław Kostrzewa, Prze-
wodniczący Rady Gminy Nowe
Ostrowy Pan Mirosław Dębicki,
Proboszcz miejscowej Parafii Ks.
Piotr Gumołowski, Radny Powia-
towy Pan Jacek Spryszyński.

Na początku zebrania minutą
ciszy uczczono pamięć zmarłych
Ś.P. Druhów. 

Następnie złożono sprawozdania
z działalności i finansowe za mi-
niony okres, które przedstawił
Prezes Jakub Świtkiewicz. Większą
część swojego wystąpienia po-
święcił działaniom bojowym i dzia-
łalności organizacyjnej jednostek.
Ponadto podziękował wszystkim
strażakom za ogrom pracy włożony
w prawidłowe funkcjonowanie
OSP, strażakom czynnym za wy-
jazdy do akcji, starszym druhom
za udział w uroczystościach pat-
riotycznych, kościelnych i Związku
OSP RP. Sprawozdanie z działal-
ności Komisji Rewizyjnej złożył
Przewodniczący Druh Ryszard
Obijalski. Komisja badała działal-
ność statutową OSP, do której
nie wniesiono żadnych uwag i

określono ją jako prawidłową, wo-
bec powyższego Komisja Rewizyjna
postawiła wniosek o udzielenie
absolutorium Zarządowi OSP za
okres sprawozdawczy. Druhowie
przyjęli wszystkie przedstawione
sprawozdania i w głosowaniu jed-
nogłośnie udzielili Zarządowi ab-
solutorium oraz zatwierdzili plan
na 2012 rok. 

Omówiono i podjęto działania
mające na celu uzupełnianie przez
strażaków wiedzy i zdobywanie
nowych umiejętności poprzez
udział w szkoleniach organizo-
wanych przez Państwową Straż
Pożarną w Kutnie a także poprzez
szkolenia e-learningowe. Każda
jednostka od dwóch lat posiada
dostęp do platformy i każdy strażak
może podnosić swoje kwalifikacje
nie wychodząc z domu.

Wójt Gminy Pan Zdzisław Kost-
rzewa podziękował strażakom
ochotnikom za ich służbę, podkreślił
jak ważnym elementem w życiu
każdej wsi są OSP. Dzięki ich
pracy i zaangażowaniu w życie
wsi możliwa jest realizacja wielu
inicjatyw. Poinformował także iż
co roku środki zabezpieczane w
budżecie gminy na funkcjonowanie
OSP wzrastają i zaspokajają pod-
stawowe potrzeby jednostek.
W bieżącym roku ze środków
gminy i z dofinansowaniem
Oddz. Wojewódzkiego ZOSP RP
zakupione będzie doposażenie
jednostek  w środki ochrony oso-
bistej jak i sprzęt niezbędny do
akcji. 

Gmina będzie także dążyła do
jak najszybszego wprowadzenia
OSP Grochów do Krajowego Sys-
temu Ratownictwa Gaśniczego
co pociąga za sobą dodatkowe
wydatkowanie środków. 

W dzisiejszym numerze
naszej gazety prezentujemy
treść listu przesłanego przez
rodzinę z Kazachstanu, który
wpłynął do Urzędu Gminy
w Nowych Ostrowach.

Nazywam się Krystyna
Minasjan. Z pochodzenia

jestem Polką. Mój mąż na-
zywa się Arutiun Minassjan

i jest Ormianinem. Oboje
urodziliśmy się i wychowy-

waliśmy w Kazachstanie.
Mamy dwóch synów: Artu-

ra (10 lat) i Dżakopa (4la-
ta). Mieszkamy na wsi, w

Pietrowce, niedaleko Asta-
ny – stolicy Kazachstanu.

Ja prowadzę gospodar-
stwo, a mąż pracuje w As-
tanie. Trudno nam wyżyć z

gospodarstwa, dlatego
mąż dorabia.

Od dwóch lat uczymy się
języka polskiego. Mąż re-
gularnie chodzi na lekcje

prowadzone przez nauczy-
ciela z Polski, a ja i syno-

wie korzystamy z jego
notatek. W tym roku do

Pietrowki przyjechał nau-
czyciel z Polski. Mój star-

szy syn zaczął już chodzić
na lekcje.

Chcemy przeprowadzić
się do Polski. Najbardziej
chcielibyśmy zamieszkać

na wsi i pracować na gos-
podarstwie. Lubimy wieś,

zwierzęta, przyrodę. Chcie-

libyśmy stworzyć synom
lepsze życie niż to, które

my mieliśmy.
W sierpniu 2011 r. złoży-

liśmy dokumenty repatria-
cyjne w Ambasadzie RP w

Astanie.
Postanowiliśmy szukać

gminy, która chciała by nas
przyjąć.

Jesteśmy pracowitymi,
uczciwymi ludźmi. Od

dłuższego czasu przygoto-
wujemy się do tego, by

przeprowadzić się do Pol-
ski.

Planujemy sprzedać
gospodarstwo i wyjechać.

Prosimy o pomoc. Może
w państwa gminie jest gos-
podarstwo, w którym mog-

libyśmy mieszkać i
pracować, a może mieszka

na Waszym terenie ktoś
starszy, kto chciałby przy-
jąć rodzinę z Kazachstanu

w zamian za dożywotnią
opiekę.

Adres: Pani Krystyna Mi-
nasjan, ul. Tolebi 15,

021612 Pietrovka, odwód
akmoliński, Republika Ka-

zachstanu
Email: a.m-

pol@yandex.ru
Tel. do Ambasady RP w
Astanie: +7(7172) 94 44

10. fax: +7(7172) 94 44 11
Email:

astana.amb.wk@msz.gov.pl

W związku z tragicznym stanem
ozimin po mijającej zimie, Urząd Gminy
w Nowych Ostrowach przekazuje in-
formację nt. szacowania szkód po-
wstałych w wyniku ujemnych skutków
przezimowania. 

W związku z licznymi sygnałami o
wystąpieniu w uprawach rolnych szkód
spowodowanych wymarznięciem, Wójt
Gminy Nowe Ostrowy przypomina, że
zgodnie z obowiązującymi od kilku lat
zasadami, powołane zarządzeniem
Wojewody Łódzkiego tzw. komisje klę-
skowe pozostają w ciągłej gotowości

do podjęcia swych zadań.
Zwracamy uwagę, że przedmiotowe

szkody, w rozumieniu obowiązujących
przepisów, należy sklasyfikować jako
"ujemne skutki przezimowania" - czyli
szkody spowodowane wymarznięciem,
wymoknięciem, wyprzeniem, wysma-
leniem lub wysadzeniem roślin, w
okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia,
polegające na całkowitym lub czę-
ściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej
utracie plonu lub jego części. 

Wobec powyższego informujemy, że
do końca marca bieżącego roku rolnicy,

którym wymarzły uprawy mogli zgłosić
ten fakt do tutejszego Urzędu na od-
powiednim druku. 

Druk zgłoszenia można było pobrać
ze strony internetowej Urzędu (www.no-
weostrowy.pl) bądź w formie papierowej
w pokoju nr 9. Ponadto informujemy,
że Bank Spółdzielczy w Krośniewicach
uruchomił linię kredytową z preferen-
cyjnym oprocentowaniem z możliwością
spłaty do 4 lat. Podstawą udzielenia
kredytu będzie wypełniony druk zgło-
szenia.

Z okazji Międzynarodowego
Dnia Języka Ojczystego od-
były się konkursy, w 2 gru-
pach wiekowych. Dnia 21
lutego 13 uczniów z klas IV-
VI napisało Dyktando Szkol-
ne. Tekst dyktanda stanowił
fragment prozy Janusza Kor-
czaka. Najlepszymi okazali
się: Justyna Plucińska z
klasy V a, Hubert Rydzewski
z klasy IV b i Marika Koło-
dziejska z klasy IV a. Dnia
22 lutego odbył się Konkurs
Językowy „Zabawy ze sło-
wem”. Do rywalizacji przy-
stąpiły 3-osobowe zespoły
z klasy II a, II b i III. Zwycięzcy
konkursów otrzymali dyplomy
i nagrody rzeczowe. Jesteśmy
dumni z naszych małych
mistrzów Języka Polskiego. 

Strażacy ochotnicy podsumowali 2011 rok

Międzynarodowe dni języka polskiego

Zboża ozime i rzepak wymarzły!

List z Kazachstanu

Kurier Nowoostrowski
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W dniu 8 marca uczniowie Gim-
nazjum im. Gen Władysława An-
dersa zaprezentowali montaż
słowno-muzyczny z okazji Dnia
Kobiet.

Młodzież do występu przygoto-
wała p. Agnieszka Rybnik.

W programie uroczystości były
znane z TV skecze, których tematem
głównym była kobieta oraz składanki
znanych i lubianych piosenek  wy-
konywanych na przestrzeni dziejów
przez kobiety i przeboje muzyczne
śpiewane dla kobiet. 

W repertuarze znalazły się  między
innymi utwory: Hanki Ordonówny
w wykonaniu Angeliki Radke, Karin
Stanek- Anna Kondraszewska,  El-
visa Presleya-  Michał Szubka,
Maryli Rodowicz- Karolina Spry-
szyńska,  Allibabek-  Milena Malejka,
Patrycja Słupska, Karolina Felner,
Paulina Łochyńska i Kasia Krakos,
Kasi Sobczyk- Wiktoria Król, zespołu

Queen- Kamil Kowalewski,  Eleni-
Ewa Cichocka,  oraz  Anny Jantar-
Estera Jelonek  i  Edyty Bartosie-
wicz- Natalia Pawlak.

Wszystkim Paniom młodzież gim-
nazjum życzy wszystkiego najlep-
szego od święta i na co dzień. 

9 marca 2012r. Świetlica Śro-
dowiskowa zorganizowała trady-
cyjną już uroczystość z okazji
Święta Kobiet. Wśród zgromadzonej
publiczności miło nam było gościć
przede wszystkim Panie z terenu
naszej gminy oraz przedstawicieli
samorządu terytorialnego. W pro-
gramie artystycznym wystąpiły ze-
społy „Tamburyn” i „Oktawa”,
działające przy Świetlicy Środo-
wiskowej. W programie można
było usłyszeć popularne piosenki
z lat sześćdziesiątych i wspaniałe

utwory Jeremiego Przybory i Je-
rzego Wasowskiego, które wykonał
zespół „Oktawa” oraz współczesne
piosenki przeplatane tekstami o
kobietach, wykonane przez zespół
„Tamburyn”. Reakcja naszej wiernej
publiczności była bardzo sponta-
niczna, co pozwala nam sądzić,
że program naprawdę się podobał.
Po części artystycznej wszyscy
goście zostali zaproszeni na herbatę
i ciasto. Panowie obecni na uro-
czystości życzyli wszystkim paniom
tradycyjnych stu lat. R.P.

Śpiewali piosenki Ordonówny W rytmie zespołów
Tamburyn i Oktawa

Kurier Nowoostrowski
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W ostatnią sobotę Karnawału
Świetlica Środowiskowa zorgani-
zowała bal koszyczkowy, na któ-

rym bawiła się trzydziestoosobowa
grupa gości. W bardzo sympatycz-

nej atmosferze, przy dźwiękach
dobrej muzyki tańczono do póź-

nych godzin nocnych. 
Organizatorzy pięknie dziękują

za pomoc przy organizacji balu p.
Renacie Marciniak, firmie „Rube-

no”, Jadwidze Skibińskiej, Ale-
ksandrze Kubikowskiej, Mariannie

Bogdańskiej i Marii Jadczak.

Zakończenie
karnawału w
tanecznych rytmach

1 marca po raz pierwszy w Szkole Pod-
stawowej im. Mieczysławy Butler w Ostrowach
obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”. Uroczystym apelem
złożyliśmy hołd żołnierzom antykomunis-
tycznego i niepodległościowego podziemia,

którzy po zakończeniu II wojny światowej
zdecydowali się na podjęcie nierównej walki
o suwerenność i niepodległość Polski. 

Uczniowie w skupieniu i z wielkim
zainteresowaniem wysłuchali wiadomości
na ten temat. 

Nowe święto w SP Ostrowy

W dniach 30.01.2012 –
10.02.2012 w Świetlicy Śro-
dowiskowej realizowano za-
jęcia zaplanowane w
projekcie „Pożyteczne ferie
2012” Fundusze na realizację
Świetlica otrzymała z Fundacji
Wspomagania Wsi w War-
szawie.

Projekt obejmował opra-
cowanie materiałów do
dwóch zakładek tematycz-
nych w Atlasie Wsi na portalu
Witryna wiejska oraz zorga-
nizowanie zajęć rozrywko-
wych dla grupy 15

grantobiorców. 
Odbyły się zaplanowane

turnieje, tzn. tenisa stołowego,
piłkarzyki, Jaka to melodia,
Familiada, Kocham cię Polsko
oraz Postaw na cukierka.
Uczestnicy bardzo chętnie
się angażowali we wszystkie
zabawy. Odbywały się  zajęcia
plastyczne, w czasie których
wykonano na Walentynki
upominki z masy solnej. Du-
żym powodzeniem cieszyły
się gry planszowe, zajęcia
komputerowe, kolorowanie
malowanek. Z powodu braku

śniegu nie mogliśmy zreali-
zować zajęć na świeżym
powietrzu, ale dwa wyjazdy
do kina zrekompensowały
dzieciom jego brak. Obej-
rzeliśmy bajkę w formacie
3D „ Winx. Magiczna przy-
goda”. W wyjeździe do kina
wzięło udział 35 osób, na-
tomiast film „Muppety” obej-
rzały 44 osoby.

Na zakończenie ferii zor-
ganizowano dla wszystkich
uczestników słodki poczęs-
tunek. 

Pożyteczne ferie 2012

Kurier Nowoostrowski

W dniu 6 marca nauczyciele Szkoły Pod-
stawowej w Imielnie zorganizowali wyjazd
dla swoich uczniów do Domu Kultury w
Kutnie. Dzieci z oddziału zerowego oraz
klasy I-III wraz z wychowawcami obejrzeli
operetkę muzyczną pt. "Okruszek Nieba".
Sztuka wystawiona została przez aktorów
łódzkiej sceny muzycznej. Uczniowie po
raz pierwszy mieli okazję podziwiać taką

formę teatralną. Dzieci były zachwycone
występem, próbowały wraz z aktorami śpie-
wać piosenki, naśladowały wykonywane
sceny. Na koniec występ został nagrodzony
gromkimi brawami. Uczniowie zgodnie
stwierdzili, że był to świetnie spędzony
czas oraz zadeklarowali chęć udziału w ko-
lejnych tego typu wydarzeniach.

Usuwanie azbestu

Przypominamy, że do dnia 31 maja br.
przyjmowane są wnioski dotyczące dofi-
nansowania wykonywania prac związa-

nych z demontażem, zbieraniem i
utylizacją materiałów zawierających azbest
z posesji położonych na terenie Gminy No-

we Ostrowy.
Jednocześnie informujemy, że wnioski

złożone w roku poprzednim zachowują
swoją ważność i będą rozpatrzone w roku

bieżącym.
Szczegółowe informację można uzyskać

pod nr telefonu 24/356-14-06

Oddam 
w dobre ręce
ładnego sze-
ścioletniego
psa – rasa
owczarek

Nr telefonu
723-391-355

Dzieci z Imielna w
KDK obejrzały
operetkę
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Po zimowej przerwie  piłkarze B-klasowej
drużyny seniorów  Ostrovii Ostrowy wracają
do  rozgrywek . Po rundzie jesiennej  nasi
piłkarze zajmują drugie miejsce w ligowej
tabeli  ze stratą 5 punktów do lidera OKS
Bzury Ozorków. Jesienią nasi  zawodnicy
odnieśli 9 wygranych,  1 mecz zremisowali
i ponieśli  jedną porażkę właśnie z drużyną
Bzury. Bilans bramek 76-11. To właśnie pił-
karze  z Ozorkowa oceniani  są jako główny

kandydat  do awansu, ale Zarząd Klubu i
kibice liczą, że piłkarze  z Ostrów  powalczą
do końca  wiosennych rozgrywek  o pierwsze
miejsce w tabeli  i bezpośredni awans do
Klasy A. 

Zarząd Klubu LKS Ostrovia Ostrowy  już
teraz serdecznie  zaprasza  wszystkich mi-
łośników futbolu  oraz  fanów  Ostrovii  na
mecze.  Sportowe emocje gwarantowane!

LKS Ostrovia Ostrowy
wraca po zimie do gry

Podajemy terminarz meczów, które rozegra Ostrovia
w charakterze gospodarza:

1.04.2012 (Niedziela) –   godz. 15.00 LKS Ostrovia  Ostrowy – LKS Skrominica
15.04.2012 (Niedziela) – godz. 15.00 LKS Ostrovia  Ostrowy – LKS Kobra Leźnica 
29.04.2012 (Niedziela) – godz. 15.00 LKS Ostrovia  Ostrowy – Zryw Śliwniki 
6.05.2012 (Niedziela) –   godz. 15.00 LKS Ostrovia  Ostrowy – LKS Kanarki Małachowice
3.06.2012 (Niedziela) –   godz. 15.00 LKS Ostrovia  Ostrowy – LKS Orzeł Wróblew  

W bieżącym roku
szkolnym w przedszkolu
dobiega końca realizacja

projektu ,,Małe dzieci –
wielkie nadzieje” współ-
finansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej w

ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Projekt wydłużył czas
pracy placówki, wzboga-
cił jego ofertę edukacyj-

ną podkreślając tym
samym jak ważną rolę

odgrywa edukacja
przedszkolna w życiu

małego człowieka. 

Dziecko mające za sobą
przygotowanie przedszkolne
nie tylko lepiej i łatwiej się
uczy, ale także szybciej przy-
stosowuje się do nowych

warunków. Potrafi bez trudu
porozumiewać się z rówieś-
nikami, a wiedza i umiejęt-
ności wyniesione z
przedszkola stanowią wy-
znacznik przyszłych postaw
dziecka wobec siebie i świata. 

Każdy miesiąc w przed-
szkolu niesie ze sobą ciekawe
i atrakcyjne dla dzieci wy-
darzenia takie jak: wycieczki,
spacery, zajęcia rozwijające
zainteresowania i umiejęt-
ności, przedstawienia teat-
ralne i uroczystości
przedszkolne. Jedną z tych
uroczystości był Dzień Babci
i Dziadka. Tego dnia do
przedszkola przybyli zapro-
szeni Goście, którym program
artystyczny w wykonaniu
dzieci  dostarczył wielu nie-
zapomnianych wzruszeń. Na-

tomiast długo wyczekiwany
przez dzieci bal karnawałowy
upłynął na wesołej zabawie
przy muzyce. Tego dnia
przedszkolaki dzięki kolorowej
dekoracji i barwnym strojom
przeniosły się w świat bajek
i fantazji. 

Wszystkich zainteresowa-
nych rodziców mających
dzieci w wieku przedszkolnym
serdecznie zapraszamy do
przedszkola. Zapisy na rok
szkolny 2012/2013 będą
trwały od 02 do 16 kwietnia
2012 roku. 

Szczegółowe informacje
można uzyskać w Gminnym
Przedszkolu w Ostrowach
w godzinach od 7 do 15
oraz pod numerem telefonu:
24 356 14 08.

Życie przedszkolaka
z bliska

05 marca 2012r. godzina 6:45.
Do podstawionego pod Gimnazjum im.

gen. Władysława Andersa w Ostrowach au-
tokaru zagląda słońce. Ranek jest pogodny,
choć jeszcze trochę chłodny. To wymarzona
pogoda na wycieczkę, na którą właśnie my
się wybieramy, wszyscy uczniowie klas II.

Punktualnie o 7:00 Szkolny autobus
wyrusza w kierunku Warszawy, bo tam jest
cel naszej podróży, a dokładnie – w Muzeum
Powstania Warszawskiego. Na wyznaczenie
terminu zwiedzania tegoż muzeum czekaliśmy
prawie rok. Wszyscy jesteśmy bardzo ciekawi
obiektu i jego ekspozycji, ponieważ historia
II wojny światowej pociąga i zostaje w
głowie chyba najlepiej.

Na miejscu nie obeszło się bez przygód,
bo stolica strasznie rozkopana, a dojazdy
stanowią zagadkę nawet dla mieszkańców
Warszawy. Ale daliśmy radę i zgodnie z wy-
znaczonym czasem byliśmy na miejscu.
Muzeum naprawdę robi niesamowite wra-
żenie.

Nagle człowiek na 2 godziny przenosi się
do innego świata, do tamtej Warszawy,

Warszawy spowitej tchnieniem śmierci, w
łunach pożarów, w gruzach. Na ścianach
mnóstwo zdjęć. Parzą z nich na nas młode
oczy pięknych dziewczyn, przystojnych
chłopców, oczy wesołe, filuterne, poważne,
zamyślone. Gdzieś na wieży zegar wybija
piątą – godzinę W. I umarli z fotografii za-
czynają mówić. Snują opowieści o szalonej
radości, nadziei, o poświęceniu, walce na
śmierć i życie, o nadludzkim wysiłku, lęku,
o cuchnących kanałach, piekle nalotów,
krwi, jęku rannych, którym nie można już
pomóc, o śmierci. A wszystko to dla Niej,
dla Ojczyzny.

Później nie ma już ludzi. Mówią ruiny.
Szepczą o dumnym, pięknym niegdyś
mieście, które złożyło największą ofiarę.
Warszawa po powstaniu to wielkie cmenta-
rzysko. Można je zobaczyć przez specjalne
okulary, jakby z lotu ptaka, na sześciominu-
towym filmie.

Muzeum Powstania Warszawskiego to
najlepsze miejsce na lekcję odwagi, po-
święcenia i patriotyzmu, na lekcję polskości. 

Opracowała: Magdalena Pietrzak

Lekcja historii 
w Muzeum Powstania
Warszawskiego

Kurier Nowoostrowski
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Dnia 08. 03. 2012r. w
Szkole Podstawowej w Ostro-
wach odbyło się spotkanie
członków Gminnego Koła
Związku Emerytów i Ren-
cistów w Ostrowach z okazji
Dnia Kobiet połączone z ze-
braniem sprawozdawczym
za rok 2011. W zebraniu
uczestniczyło ponad 100
członków oraz zaproszeni
goście: Wójt Gminy Nowe
Ostrowy- Zdzisław Kostrzewa,
Przewodniczący Rady Gminy
– Mirosław Dębicki, Kierownik
Świetlicy Środowiskowej –
Renata Pastusiak oraz dy-
rektorzy szkół:. dyr. SP w
Ostrowach- Małgorzata

Strębska, dyr. Gimnazjum w
Ostrowach- Elżbieta Marczak
oraz   dyr. SP w Imielnie-
Anna Sikora.

Uroczystości otworzyły
dzieci prezentując insceni-
zację słowno- muzyczną. Po
występach najmłodszych na
scenę weszła młodzież z
Ostrowskiego Gimnazjum,
który rozbawiali zebranych
skeczami kabaretowymi oraz
występami muzycznymi.

Po występach uczniów z
Ostrowskich szkół zebranych
gości przywitał Przewodni-
czący Ostrowskiego Koła –
Jan Antczak, następnie na-
stąpiło odczytanie historii

koła, sprawozdania finanso-
wego za rok 2011 r., planów
na rok 2012 r. oraz głoso-
wanie w sprawie absolutorium
dla zarządu koła.

Po udzieleniu poparcia dla
zarządu głos zabrali Wójt
Gminy – Zdzisław Kostrzewa
oraz Przewodniczący Rady
Gminy – Mirosław Dębicki,
który złożyli wszystkim Pa-
niom najlepsze życzenia. Na
zakończenie uroczystości
Przewodniczący Koła zaprosił
wszystkich uczestników na
poczęstunek i tak przy miłych
rozmowach upłynęła dalsza
cześć uroczystości.
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Obchody Dnia Kobiet
– „Ostrowskie Koło Emerytów i Rencistów”

Kurier Nowoostrowski


