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Festyn rodzinny 
z atrakcjami

Podczas obrad przeprowadzo-
nych w dniu 20 czerwca 2012
roku Rada Gminy dokonała roz-
patrzenia sprawozdania finan-
sowego Gminy Nowe Ostrowy,
sprawozdania z wykonania bu-
dżetu za 2011 rok, przeanalizo-
wała informację o stanie mienia
komunalnego jednostki samo-
rządu terytorialnego, zapoznała

się z wnioskiem Komisji Rewi-
zyjnej w sprawie  udzielenia ab-
solutorium Wójtowi Gminy
Nowe Ostrowy za 2011 r. oraz
uchwałami Składu Orzekające-
go Regionalnej Izby Obrachun-
kowej. Po szczegółowym
zapoznaniu się z przedmiotowy-
mi danymi radni Rady Gminy
Nowe Ostrowy pozytywnie oce-

nili wykonanie budżetu. Następ-
nie jednogłośnie udzielili Wójto-
wi Gminy Nowe Ostrowy -
Zdzisławowi Kostrzewie absolu-
torium za 2011 rok. Po przepro-
wadzonym głosowaniu
Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy - Mirosław Dę-
bicki w imieniu własnym i rad-
nych złożył gratulację na ręce

Wójta Gminy - Zdzisława Kost-
rzewy za zrealizowanie budżetu
za 2011 rok. Wójt Gminy po-
dziękował radnym Rady Gminy,
sołtysom a także pracownikom
Urzędu Gminy Nowe Ostrowy
za wspólną pracę przy realiza-
cja zadań ujętych w budżecie i
udzielone absolutorium.
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Absolutorium dla Wójta Gminy
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Podczas obrad przepro-
wadzonych w dniu 20

czerwca 2012 roku Rada
Gminy dokonała rozpat-
rzenia sprawozdania fi-

nansowego Gminy Nowe
Ostrowy, sprawozdania z

wykonania budżetu za
2011 rok, przeanalizowa-

ła informację o stanie
mienia komunalnego jed-
nostki samorządu teryto-
rialnego, zapoznała się  z
wnioskiem Komisji Rewi-
zyjnej w sprawie  udzie-

lenia absolutorium
Wójtowi Gminy Nowe

Ostrowy za 2011 r. oraz
uchwałami Składu Orze-
kającego Regionalnej Iz-

by Obrachunkowej. 

Po szczegółowym zapoznaniu
się z przedmiotowymi danymi radni
Rady Gminy Nowe Ostrowy pozy-
tywnie ocenili wykonanie budżetu.
Następnie jednogłośnie udzielili
Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy -
Zdzisławowi Kostrzewie absolu-
torium za 2011 rok. Po przepro-
wadzonym głosowaniu
Przewodniczący Rady Gminy Nowe
Ostrowy - Mirosław Dębicki w

imieniu własnym i radnych złożył
gratulację na ręce Wójta Gminy -
Zdzisława Kostrzewy za zrealizo-
wanie budżetu          za 2011 rok.
Wójt Gminy podziękował radnym
Rady Gminy, sołtysom a także
pracownikom Urzędu Gminy Nowe
Ostrowy za wspólną pracę przy
realizacja zadań ujętych w budżecie
i udzielone absolutorium.

Informacje ujęte w sprawozda-
niach przedstawiały się w nastę-
pujący sposób:

- na dzień 31 grudnia 2011 r.
plan dochodów ukształtował się
w wysokości 13.649.912,64 zł,
który został wykonany w 94 % w
kwocie 12.822.867,59 zł. 

- plan wydatków opiewał na
kwotę 13.671.384,64 zł wykonany
został w 91 w kwocie 12.454.845,91
zł. 

- w budżecie roku 2011 na pro-
jekty współfinansowane środkami
UE wydatkowano 685 494,59 zł 

- Gmina Nowe Ostrowy z zapla-
nowanych do realizacji programów
wieloletnich na 2011 rok, realizowała
i planuje kontynuację niżej wy-
mienionych zadań:

1) w ramach zadań związanych
z pozyskaniem środków zewnętrz-
nych:

1a. „Małe dzieci - wielkie nadzieje”,
program, którego realizację gmina
rozpoczęła w 2010 roku a plano-
wane zakończenie – czerwiec 2012

r. Całkowita wartość projektu
681.699,00 zł. Łączne nakłady na
zadania bieżące projektu –
670.301,00 zł., z tego środki z bu-
dżetu UE 569.604,29 zł. oraz
środki krajowe 100.696,71 zł. W
2010 r. wydatkowano kwotę
11.398,00 zł. jako wydatki mająt-
kowe oraz kwotę 143.155,53 zł
jako zadania bieżące. W 2011
roku planowano wydatkować na
zadania bieżące 337.879,47 zł.,
wydatkowano kwotę 280.756,07
zł. 

1b. „Remont i wyposażenie bu-
dynku OSP oraz budowa boiska
wielofunkcyjnego              w miejs-
cowości Imielno”. Projekt ten jest
dofinansowany ze środków UE.
Jego realizacja rozpoczęła się w
2010 roku, natomiast dokumentację
na ww. zadanie wykonano w 2009
r. Koszt dokumentacji 24.522,00
zł. W 2011 wykonano pierwszą
część zadania – remont i wyposa-
żenie strażnicy, natomiast na 2012
rok pozostała   do realizacji część
związana z budową boiska wielo-
funkcyjnego.

W roku 2010 nie poniesiono wy-
datków na to zadanie.

Plan na 2011 r. 191.178,00 zł.
wykonany w 100%. 

Łączne nakłady – 564.631,00 zł
z tego planowane dofinansowanie
z budżetu UE 340.106,00 zł, po-
została część środki z budżetu

gminy.
1c. „Przebudowa Stacji Uzdat-

niania Wody oraz budowa przydo-
mowych oczyszczalni ścieków”.
Dokumentację wykonano w roku
2007 na kwotę 27.084,10 zł.,
kolejne koszty związane z doku-
mentacją poniesiono w 2010 roku
w kwocie 9.000,00 zł. Plan na
2011 rok wynosił 2.000 zł. i nie
został zrealizowany.

W roku budżetowym 2011 przy-
znano gminie dofinansowanie na
ten projekt, natomiast cała realizacja
została przeniesiona na 2012 rok. 

Planowane łączne nakłady –
3.388.684,10 zł, z tego dofinan-
sowanie ze środków europejskich
to kwota 2.000.000,00 zł.

2. pozostałe zadania:
2a. „Termomodernizacja budynków

użyteczności publicznej w gminie
ZGRK                                         1.
termomodernizacja Sz.P. im. Bo-
haterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie,
2. termomodernizacja budynku
Ośrodka Zdrowia w Wołodrzy.”
Realizatorem bezpośrednim tego
zadania będzie ZGRK. Planowane
rozpoczęcie pierwszego etapu za-
dania nastąpić miało w 2012 r. 

Natomiast z obecnie uzyskanych
informacji wynika, iż przedmiotowe
przedsięwzięce nie zostanie zrea-
lizowane w ramach ZGRK.

2b. „Budowa hali sportowej w
miejscowości Ostrowy”. Gmina

Nowe Ostrowy wykonała doku-
mentację na to zadanie w roku
2007 na kwotę 86.376,00 zł. Plan
na rok 2011 wynosił 2.000,00 zł. i
nie został zrealizowany. 

Koszt realizacji jest niezwykle
wysoki i bez udziału środków ze-
wnętrznych nie uda się Gminie
zrealizować tego projektu. 

2c. „Budowa boiska wielofunk-
cyjnego typu Orlik”. Wydatki na to
zadanie rozpoczęły się w 2011
roku, dokumentacja, mapki na
kwotę 8.530,41 zł przy założonym
planie 10.000,00 zł. W 2012 roku
planowana jest realizacja tego pro-
jektu.

Planowane nakłady po stronie
gminy – 250.000,00 zł. 

3. zadania bieżące
Zadania bieżące wykonywane

są w miarę zaplanowanych po-
trzeb.

- Gmina Nowe Ostrowy w 2011
r. nie zaciągnęła żadnej pożyczki
ani kredytu. 

- w 2011 roku spłacono
593.443,40 zł wcześniej zaciąg-
niętych pożyczek zarówno w WFO-
ŚiGW w Łodzi jak również w BGK
w Łodzi.

- zadłużenie Gminy Nowe Ostrowy
na 31.12.2011r. wynosi
1.945.249,72 zł tj. w WFOŚiGW w
Łodzi - 1.105.986,72 zł i w BGK -
839.263,00 zł.

Absolutorium dla Wójta Gminy

Na terenie gminy Nowe Ostrowy na obszarze
blisko 1750 ha gruntów wymarzły ozime uprawy.
Na zdjęciach zniszczone przez mróz plantacje
rzepaku.

Około 176 wniosków o przyznanie jednorazowej
pomocy finansowej złożyli, w zakończonym 1
czerwca 2012 r. naborze, rolnicy i producenci
rolni, którzy w okresie zimowym na przełomie
2011 i 2012 roku ponieśli starty w uprawach w
wyniku  wymarznięcia. Całkowita kwota wsparcia
o jaką ubiegają się w złożonych wnioskach
rolnicy z terenu gminy Nowe Ostrowy wynosi
mniej więcej 175  000,00 zł. Jak wynika z
informacji uzyskanych od Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, Agencja ma pieniądze
na wypłatę pomocy wszystkim, którzy złożyli
wnioski o taką pomoc. 

Teraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa rozpatruje złożone przez rolników
wnioski, a w przypadku pozytywnej oceny
wydaje decyzje o przyznaniu pomocy. 

Wnioski o pomoc można było składać od 2
maja do 1 czerwca br. w Biurach Powiatowych
ARiMR właściwych ze względu na miejsce za-
mieszkania lub siedzibę producenta rolnego.
Do takiego wniosku rolnik dołączał swoje
oświadczenie o powierzchni upraw rolnych wy-
magających ponownego obsiania. Oświadczenie
musiało zostać potwierdzone przez gminną
komisję powołaną przez wojewodę. Ponadto
producent rolny ubiegający się o pomoc de
minimis jest zobowiązany do przedstawienia w
ARiMR wraz z wnioskiem:

wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis
w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym
ubiega się o pomoc oraz w ciągu poprzedzających
go 2 lat obrotowych albo

oświadczenia o wielkości pomocy de minimis
w rolnictwie otrzymanej w tym okresie albo

oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie,

informacji dotyczących w szczególności wnio-
skodawcy i prowadzonej działalności gospodarczej
oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej
otrzymanej w odniesieniu do tych samych
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,
na pokrycie których ma być przeznaczona
pomoc de minimis.

Stawka pomocy na ponowne obsianie po-

wierzchni 1 ha upraw wynosi 100 zł na 1 ha po-
wierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta,
pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków
zielonych oraz ozimych upraw nasiennych. Wy-
sokość pomocy ustala się jako iloczyn powierzchni
upraw wymagających ponownego obsiania -
ustalonej przez Kierownika Biura Powiatowego
Agencji na podstawie złożonego przez producenta
rolnego wniosku oraz stawki pomocy na 1 ha
powierzchni. W związku z tym, że pomoc ta ma
charakter pomocy de minimis w rolnictwie,
udzielona kwota pomocy nie może przekroczyć
równowartości 7 500 euro dla jednego rolnika
w okresie 3 kolejnych lat obrotowych, ustalonego
przy zastosowaniu kursu średniego walut obcych,
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obo-
wiązującego w dniu udzielenia pomocy. 

Rolnicy, którzy ponieśli starty w uprawach w
wyniku ujemnych skutków przezimowania, mogli
także ubiegać się o preferencyjny kredyt ban-
kowy- tzw. kredyt klęskowy. Oprocentowanie
takiego kredytu jest bardzo korzystne, a ponadto
znaczną część jego oprocentowania spłaca za
rolnika Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. W przypadku, gdy rolnik ubezpieczył
przynajmniej połowę upraw z wyłączeniem łąk i
pastwisk, lub co najmniej połowę posiadanych
zwierząt gospodarskich, wtedy zapłaci jedynie
0,1% należnego bankowi oprocentowania, jeżeli
natomiast nie posiadał takiego ubezpieczenia,
oprocentowanie wyniesie wtedy 4,05%. 

Rolnicy zainteresowani tym rodzajem pomocy
mogli składać do Urzędu Gminy w Nowych
Ostrowach pokój nr 9 w nieprzekraczalnym
terminie do  15 czerwca 2012 roku  wnioski
wraz z załącznikami. Warunkiem niezbędnym,
aby rolnik mógł ubiegać się o kredyt było ponie-
sienie szkód przekraczających 30% średniej
rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym
(łącznie produkcja roślinna i zwierzęca) z trzech
lat poprzedzających rok w którym  wystąpiły
szkody. Jak się okazało osiągnięcie poziomu
30% strat w gospodarstwie rolnym było bardzo
trudne, gdyż zgodnie z wytycznymi Ministerstwa
Rolnictwa dla upraw wymagających ponownego
obsiania poziom szkód uwzględniający straty
plonów danej uprawy ustalony został na poziomie
40% (od 21 czerwca podwyższony do poziomu
50%).
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Pomoc dla rolników - ujemne
skutki przezimowania



3Kurier Nowoostrowski

W dniu 3 kwietnia na
dowód współpracy z Po-
wiatową Komenda Policji
w Kutnie Wójt Gminy Nowe
Ostrowy w imieniu Urzędu
Gminy i  Rady
Gminy  przekazał  na ręce
I Zastępcy Komendanta
Powiatowej Policji w Kut-
nie nadkom. Zbigniewa
Gruszczyńskiego   i Ko-
mendanta Komisariatu w

Krośniewicach Krzysztofa
Kotkowskiego sprzęt kom-
puterowy w postaci note-
booka oraz dwóch
drukarek. Sprzęt trafi do
Komisariatu Policji   w
Krośniewicach.

Wójt Gminy przekazując
sprzęt zaznaczył, że jest
to podziękowanie za dobrą
współpracę i zaangażo-
wanie funkcjonariuszy wy-

konywających obowiązki
na terenie Gminy.

Komendant Krzysztof
Kotkowski oświadczył, że
sprzęt komputerowy prze-
kazany przez Urząd Gminy
będzie bardzo potrzebny
oraz przyczyni się to do
usprawnienia pracy funk-
cjonariuszy Komisariatu
Policji obsługującego Gmi-
nę Nowe Ostrowy.

20 czerwca 2012 r. na boisku gminnym w
Ostrowach odbyły się Powiatowe Zawody
Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych. Wzięły w nich udział MDP
żeńska i MDP męska z Ostrów z opiekunem
Elżbietą Wielgos, MDP żeńska i męska z
Imielna z opiekunem Jackiem Spryszyńskim
i MDP męska z Łaniąt.

Zawodnicy wystartowali w dwóch konku-
rencjach: bieg sztafetowy i rozwinięcie
bojowe, które poprzedzone zostały przygo-
towaniami teoretycznymi i praktycznymi
przy udziale strażaków z OSP Ostrowy i
OSP Imielno: Komendant Andrzej Orze-

chowski, Daniel  Skibiński, Józef Koczaski,
Bogdan Kostecki, Jan Ewkowski, Zdzisław
Pluciński, Józef Burzyński.W wyniku rywalizacji
spośród drużyn męskich I miejsca zajęła
MDP męska z Łaniąt, II miejsce MDP męska
z Ostrów, III miejsce MDP męska z Imielna.
Wśród dziewcząt I miejsca zajęła MDP
męska z Imielna, II miejsce MDP z Ostrów.
Uczestnicy zawodów otrzymali puchary, dy-
plomy oraz drobne upominki. Nad prawid-
łowym przebiegiem zawodów czuwała
komisja Państwowej Straży Pożarnej w
Kutnie. Zawody zakończyły się w kroplach
deszczu, ale przecież strażakom nie straszna
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Powiatowe Zawody
Sportowo-Pożarnicze

MDP w Ostrowach

Sprzęt komputerowy dla policji
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który odbył się w naszej
szkole w dniu 05.06 2012 r.
był podsumowaniem cało-
rocznej pracy dyrektora, nau-
czycieli, wychowawców i
pedagoga szkolnego reali-
zujących w różnych formach
i zakresach temat agresji i
przemocy.

Dzień Szkoły bez Przemocy
to organizowane już po raz
piąty ogólnopolskie święto
wszystkich tych, którzy nie
zgadzają się na przemoc i
angażują się w budowanie
szkoły jako miejsca przyjaz-
nego dla uczniów, nauczycieli
i rodziców.

W związku z hasłem prze-
wodnim VI edycji Programu:
„Kibicuję Fair Play", integralną
częścią tegorocznych ob-
chodów Dnia Szkoły bez
Przemocy była organizacja
zawodów sportowych. 

Rozgrywki sportowe prze-

prowadzone były na świeżym
powietrzu, na boisku szkol-
nym. Wszyscy uczniowie na-
szej szkoły zaopatrzyli się
w gadżety  w barwach naro-
dowych, związanych z kibi-
cowaniem (np. koszulki,
kapelusze, bransoletki, fla-
gi).

Przygotowane były trans-
parenty pod hasłem „Kibicuję
Fair Play". Dodatkowo zwy-
cięzcy w poszczególnych
kategoriach otrzymali słodkie
upominki.

Rozgrywkom sportowym
towarzyszyła świetna pogoda
i jeszcze lepsze nastroje
uczniów i nauczycieli. Dzięki
organizacji Dnia Szkoły bez
Przemocy, uczniowie naszej
szkoły będą kierowali się
hasłem:  „Fair play - zawsze
wygrywasz!”.

Historia i dzień dzisiejszy
powiatu kutnowskiego i gminy
Nowe Ostrowy, poznanie
gminnych zabytków archi-
tektury oraz rezerwatów przy-
rody „Perna” i „Dąbrowa
Świetlista”, popularyzacja
aktywnej turystyki w środo-
wisku dzieci i młodzieży to
główne cele i zadania rajdu
zorganizowanego w dniu
02.06.2012r. przez Oddział
PTTK w Kutnie. Współorga-
nizatorami imprezy były: Sta-
rostwo Powiatowe w Kutnie,
Urząd Gminy w Nowych
Ostrowach, Szkoła Podsta-
wowa i Gimnazjum w Ostro-
wach. W rajdzie wzięło udział
ponad 130 osób, w tym 43
uczniów ostrowskiego SKKT
pod opieką Eweliny Koło-
młockiej, Renaty Tokarskiej,
Katarzyny Wielkopolan i Paw-
ła Żebrowskiego. Trasa mar-
szu liczyła 11 km i wiodła z
Grochowa przez rezerwaty
leśne „Perna” i „Dąbrowa

Świetlista”, Wołodrzę do No-
wych Ostrów. Zbiórka uczest-
ników odbyła się o godzinie
9 przed kościołem pw. św.
Tomasza Apostoła w Gro-
chowie, gdzie zostali oni
uroczyście przywitani przez
organizatorów. Po zwiedzeniu
wnętrza kościoła i wysłu-
chaniu krótkiej prelekcji na
temat historii miejscowej pa-
rafii, rajdowicze obejrzeli z
zewnątrz pobliski dwór i wy-
ruszyli w trasę. Wędrując
wyjątkowo piękną krajob-
razowo trasą wiodącą przez
dwa rezerwaty przyrody do-
tarli do dworca PKP w No-
wych Ostrowach. Po
zwiedzeniu z zewnątrz jego
budynków odbył się odczyt
na temat gminy Nowe Ostro-
wy. Następnie uczestnicy
przejechali autobusami do
Ostrów gdzie zapalili znicz
pod pamiątkową tablicą po-
święconą ofiarom II wojny
światowej. Na mecie rajdu
przy ostrowskim gimnazjum,

na strudzonych turystów cze-
kał gorący posiłek, po którym
wręczono poszczególnym
drużynom nagrody książkowe
i dyplomy uczestnictwa w
imprezie. Organizatorzy uho-
norowali ponadto Gimnazjum
w Ostrowach oraz Urząd
Gminy w Nowych Ostrowach
medalami PTTK za pomoc i
współpracę a Ewelinę Koło-
młocką dyplomem za wybitne
osiągnięcia w pracy Szkol-
nego Koła PTTK. Na zakoń-
czenie odbył się indywidualny
konkurs wiedzy dotyczący
historii powiatu kutnowskiego,
gminy Nowe Ostrowy oraz
poznanych zabytków i re-
zerwatów przyrody, w którym
nagrody zdobyli: Magdalena
Bartnicka, Krzysztof Bartnicki,
Bartosz Banasiak, Jarosław
Bogdański, Miłosz Kruszy-
niak, Maciej Pietrusiński, Hu-
bert Szparaga i Bartosz
Ujazdowski.

Ewelina 
Kołomłocka

Jeśli ktoś pyta nas o najlepszą wy-
cieczkę szkolną, bez zastanowienia od-
powiadamy: PARYŻ! Choć podróż była
męcząca i długa było warto. Zwiedziliśmy
dużo znanych paryskich zabytków i
miejsc takich jak Wieża Eiffla, pola Eli-
zejskie, Katedra Notre Dame czy Luwr.

Najciekawszą atrakcją mimo wszystko
okazała się zabawa w Disneylandzie.
Ten bajkowy świat zachwyca każdego,
bez względu na wiek. Francja to
magiczne miejsce do którego mamy
zamiar wkrótce powrócić.

Poznawali historię
powiatu kutnowskiego
na trasie rajdu!

Gimnazjaliści z Ostrów
odwiedzili Paryż

Dzień Szkoły bez przemocy
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Powiatowy finał Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym (BRD) w roku
szkolny  2011/2012 został
rozegrany w hali sportowej
przy Liceum Ogólnokształ-
cącym w Krośniewicach. Do
turnieju składającego się z
części teoretycznej (przepisy
ruchu drogowego), części
praktycznej (udzielanie pierw-
szej pomocy przedlekarskiej)
oraz części praktycznej (tor
przeszkód – jazda rowerem)
zgłosiło się 17 szkół pod-
stawowych z całego powia-
tu.

Po części teoretycznej
składającej się z 25 pytań
jednokrotnego wyboru pierw-
sze miejsce zajmowała Szko-
ła Podstawowa z Imielna
oraz Szkoła Podstawowa z
Krośniewic.

Cześć medyczna turnieju
to losowanie „zdarzenia me-
dycznego” związanego z
uczestniczeniem w ruchu
drogowym -  prawidłowa in-
terpretacja zdarzenia oraz
prawidłowa reakcja podczas
udzielania pierwszej pomocy
była oceniana przez ratownika
medycznego. Po tej konku-

rencji zespół z SP Imielno
zajmował  drugie miejsce.

Część praktyczna – jazda
rowerem po torze przeszkód,
to najtrudniejsza część tur-
nieju. Trudno było znaleźć
zawodnika który przejechał
tor bez popełnienia błędów.
Zawodnicy z SP Imielno
także kilka błędów popełnili
co w efekcie końcowym
uplasowało zespół z Szkoły
Podstawowej w Imielnie na
bardzo wysokim czwartym
miejscu turnieju. Reprezen-
tacja szkoły w składzie Anna
Kieszkowska, Patrycja Grusz-
czyńska oraz Patrycja Po-
pławska wykazały się bardzo
szeroką wiedzą i prawie do-
skonałą techniką jazdy ro-
werem co zostało docenione
przez Wójta Gminy Nowe
Ostrowy w postaci indywi-
dualnych nagród dla ww.
zawodniczek. Na uwagę za-
sługuje także fakt, że drużyna
podtrzymała tradycję szkoły
w  turnieju BRD gdzie ucznio-
wie od kilku lat zawsze pla-
sują się w ścisłej czołówce
tego turnieju.

Jacek 
Spryszyński   

Już po raz kolejny został
rozegrany turniej piłkarski,
zorganizowany przez Szkolny
Związek Sportowy mający
na celu wyłonienie poprzez
eliminacje najlepszej piłkar-
skiej drużyny dziewcząt i
chłopców. Eliminacje zostały
rozegrane  w kilku grupach
– rejonach, w turnieju zor-
ganizowanym w Szkole Pod-
stawowej w Ostrowach udział
wzięły: Szkoła Podstawowa
z Ostrów, Szkoła Podstawowa
z Imielna, Szkoła Podstawowa
z Krośniewic, Szkoła Pod-
stawowa z Nowego, Szkoła
Podstawowa z Dąbrowic. Po
zaciętych walkach bezkon-
kurencyjne pierwsze miejsce
zajęły dziewczęta z SP Imiel-
no, zwycięstwo pretendowało
do udziału w finale powiato-
wym rozegranym w dniu 25
.04.2012r. na obiektach spor-
towych SP 6 w Kutnie.  

W finale powiatowym pił-
karki z Imielna grały w grupie
z SP Bedlno oraz SP 6 z
Kutna. Walka podczas roz-
grywek grupowych stała na
wysokim poziomie była za-

cięta, dziewczyny pokazały
wysoki kunszt piłkarski. Eli-
minacje grupowe wygrały
dziewczyny z SP Imielno
drugie miejsce zajęła SP 6.

Do finału powiatu weszły
drużyny z SP Imielno, SP 6,
SP Strzelce oraz SP Gra-
bów

Walka w meczach finało-
wych była bardzo ciężka
jednak dziewczyny z SP
Imielno nie dały szansy ni-
komu. Po rzutach karnych
zespół dziewcząt z Szkoły
Podstawowej im. Bohaterów
Bitwy nad Bzurą w Imielnie
zajął pierwsze miejsce i
został Mistrzem Powiatu na
rok szkolny 2011/2012. 

Zespół Mistrzów Powiatu
grał w składzie: Justyna Ma-
tusiak, Paulina Matusiak,
Ewelina Ślebocka , Ewelina
Topór, Izabela Kawka, Julia
Bołdowicz, Aleksandra Le-
wandowska, Weronika Mań-
czak, Julka Rojewska,
Zuzanna Matusiak, Natalia
Nalberczyk oraz Katarzyna
Jadczak. 

Powiatowy turniej 
o ruchu drogowym

Dziewczęta 
z Imielna
mistrzyniami

1) W dniu 8.05.2012 r. w przetargu nieograniczonym na:
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Imielno – etap II projektu pn.: Remont i wyposażenie budynku

strażnicy OSP oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Imielno wpłynęły 3 oferty.
Jako najkorzystniejszego wyłoniono wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych 
„BUDROX” Sp. z o.o.
ul. Płocka 44a
09-500 Gostynin
Zakończenie robót 25.08.2012
Zadanie jest współfinansowane ze środków UE: PROW 2007 – 2013 w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi.

2) W dniu 12.06.2012 r. w przetargu nieograniczonym na:
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko-Orlik” wpłynęło 5 ofert
Jako najkorzystniejszego wyłoniono wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych 
„BUDROX” Sp. z o.o.
ul. Płocka 44a
09-500 Gostynin
Wykonanie planowane w ciągu 4 m-cy od przekazania terenu budowy.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki i Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Dzień Patrona to bardzo
ważna uroczystość w naszej
szkole. Cały dzień wspomi-
naliśmy młodość, karierę
wojskową i zasługi gen. Wła-
dysława Andersa. Młodzież
z gimnazjum co roku 18
maja przygotowuje uroczysty
apel. 

Tegoroczny Dzień Patrona
obchodziliśmy szczególnie
wyjątkowo. Na cześć generała
każda klasa posadziła przy
szkole symboliczne drzewko.
Chcieliśmy w ten sposób
podziękować generałowi i
jego żołnierzom  za to, że
żyjemy, uczymy się w wolnej
i niepodległej Polsce. 

Dzień Matki w naszej szkole
okazał się bardzo wzrusza-
jącym wydarzeniem. Inicja-
torem uroczystości był

samorząd szkolny. Przed-
stawione wiersze, piosenki
wzbudziły w mamach i

uczniach skrywane emocje.
Bardzo miło wspominamy
ten dzień, w którym mogliśmy

podziękować mamom za
troskę i trud włożony w wy-
chowanie dziecka.  

Wieści z ostrowskiego gimnazjum
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Zawody wędkarskie o puchar Wójta
Gminy Nowe Ostrowy

Majówka w Nowych Ostrowach rozpoczęła
się od zawodów wędkarskich   dla miesz-
kańców gminy zorganizowanych przez PZW
Koło „METALURG” Kutno oraz Gminę Nowe
Ostrowy.

Zawody cieszyły się dużym zaintereso-
waniem, udział wzięło ponad 20 zawodników
, którym dopingowała liczna grupa kibiców.
Otwarcia zawodów dokonał Radny Gminy
Nowe Ostrowy – Krzysztof Zdziarski,
następnie zawodnicy już na wylosowanych
stanowiskach rozpoczęli zmagania.

Po trzygodzinnych połowach komisja sę-
dziowska rozpoczęła ważenie złowionych
ryb. Zwyciężył Tadeusz Matczak a za nim
na podium uplasowali się Piotr Pawlak- II
miejsce i Michał Sołtysiński.– III miejsce.

Po zważeniu ryb głos zabrali Wójt Gminy
Nowe Ostrowy – Zdzisław Kostrzewa, Radny
Gminy  Nowe Ostrowy– Krzysztof Zdziarski
oraz Prezes Koła „METALURG” – Zbigniew
Gralewski, który podziękował władzom
naszej gminy za dobrą i owocną współpracę  z
Kutnowskim Kołem.

Pierwsza trójka otrzymała puchary, kolejne
8 osób wędkarskie nagrody rzeczowe. Do-
datkowo została wręczona nagroda za naj-
większą rybę zawodów ( była to wzdręga),
którą otrzymał Arkadiusz Nowak.

Turniej Piłkarski – LKS Ostrovia Ostrowy

1 maja miejscowy klub LKS Ostrovia
Ostrowy zorganizował piłkarski piknik. Dzięki
pięknej pogodzie zawody cieszyły się bardzo
dużym zainteresowaniem zarówno dla

piłkarzy jak i kibiców. Impreza rozpoczęła
się od turnieju dla piłkarzy niepełnoletnich.
Zgłosiło się pięć drużyn i po rozegraniu
meczów każdy z każdym wyłoniła się
drużyna zwycięska w składzie:Mateusz Jóź-
wiak, Dariusz Klimkiewicz, Krzysztof Pokorski,
Piotr Bogdański, Michał Wiśniewski, Michał
Szubka.

Następnie został rozegrany mecz kawalerzy
vs żonaci. Po bardzo zaciętym meczu,
który zakończył się remisem 1:1 kawalerzy
lepiej wykonywali rzuty karne.

Podczas imprezy rozpalone były grille, na
każdego z uczestników pikniku czekał po-
częstunek.

Przy grillu, muzyce i rozmowach impreza
potrwała do późnych godzin wieczornych.

3 Maj – złożenie wieńców pod pomni-
kiem

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 Przedszkola
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 wartościach
patriotycznych oraz o tym jak bardzo ważną
datą w Polskiej historii jest dzień 3 Maja.

Majówka w Gminie Nowe Ostrowy

W czasie Festynu Rodzin-
nego, który odbył się 26
maja 2012r., Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Gminy
Nowe Ostrowy ogłosiło wyniki
konkursu plastycznego, któ-
rego było organizatorem.
Konkurs był skierowany do
dzieci z terenu gminy Nowe
Ostrowy. 

Prace były oceniane w na-
stępujących kategoriach wie-
kowych:

* 5-6 -latki (gr. przed-
szkolna)

* klasa I-III
* klasa IV-VI

Na konkurs do siedziby
Stowarzyszenia wpłynęło 96
prac. W związku z tym, że
poziom artystyczny był bar-
dzo wyrównany, jury konkursu
składające się z członków
Stowarzyszenia postanowiło
przyznać nagrody ex  equo
dla poszczególnych miejsc.

Przyznano także wyróżnienia.
Poniżej zamieszczamy listę
osób nagrodzonych w kon-
kursie:

Oddział przedszkolny (5-
6 latki)

I miejsce – Gabrysia Ra-
tajska (SP Ostrowy)  i Kacper
Kamiński (SP Imielno)

II miejsce – Marianna Bart-
nicka (SP Imielno) i Weronika
Broszczak (SP Ostrowy)

III miejsce – Zosia Ziół-
kowska  i Oliwia Żak (Przed-
szkole Ostrowy) 

Wyróżnienie  - Jakub Sma-
kowski (SP Imielno) i Oliwia
Królak (SP Ostrowy)

Klasy 1-3
I miejsce – Patrycja Ziół-

kowska (SP Imielno) i Żaneta
Szadkowska (SP Ostrowy)

II miejsce – Natalia Otto
(SP Imielno) i Dawid Flaszak
(SP Ostrowy)

III miejsce -  Justyna Bal-

cerzak  i Natalia Walczak
(SP Ostrowy)

Wyróżnienie  - Agata Wło-
darczyk (SP Imielno) i Marta
Rybska (SP Ostrowy)

Klasy 4-6
I miejsce – Marika Koło-

dziejska i Aneta Łuczyńska
(SP Ostrowy)

II miejsce – Natalia Bianga
i Kinga Kowalska (SP Ostro-
wy)

III miejsce – Agata Kali-
nowska i Justyna Welenc
(SP Ostrowy)

Wyróżnienie -  Anna Pawlak
i Justyna Plucińska (SP
Ostrowy)

Zarząd Stowarzyszenia
składa podziękowanie spon-
sorom, którzy finansowo
wsparli naszą inicjatywę. Są
to: Bank Spółdzielczy w
Krośniewicach i sklep p. Ag-
nieszki i Wiesława Sopań-
skich.

Konkurs plastyczny „Mama i ja”
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W maju w naszej szkole
odbył się Turniej Tenisa Sto-
łowego o tytuł „Mistrza Gim-
nazjum” w kat. dziewcząt i
chłopców. W zawodach wzię-
ło udział 16 dziewcząt i 14

chłopców. Tytuł „Mistrza
Gimnazjum” otrzymała Ka-
rolina Spryszyńska z klasy
II a i Michał Szubka z klasy
III c.  Dominika Janecka z
klasy I a i Konrad Błaszczyk

z klasy II c uplasowali się
na II miejscu. III miejsce
zdobyła Martyna Ziółkowska
z klasy III a i Maciej Pietru-
siński z klasy I a. Zawodnicy
otrzymali medale i dyplomy. 

Dnia 29.05.2012r. odbyły się zawody lek-
koatletyczne organizowane przez LZS.

Celem było wyłonienie Mistrzów Powiatu
Kunowskiego w poszczególnych konkuren-
cjach oraz ustalenie reprezentacji na Mist-
rzostwa Województwa LZS. W zawodach
udział wzięło 6 gimnazjów z naszego
powiatu (Łanięta, Strzelce, Dąbrowice, Krzy-
żanów, Gołębiewek, Ostrowy) Gimnazjaliści
z Ostrów osiągnęli następujące wyniki:

- w biegu na 100 m : I miejsce Słomiński
Przemysław,  III miejsce Jakub Krakos

- w biegu na 400 m : I miejsce Piotr Bog-
dański

- w biegu na 800 m : III miejsce Karolina
Kakaryga

- w biegu na 1000 m : I miejsce Maciej
Kawczyński

- w pchnięciu kulą: III miejsce Anna Kon-
draszewska i Jakub Krakos

- w skoku w dal: II miejsce Przemysław
Słomiński

Uczniowie zakwalifikowali się do Mistrzostw
Województwa organizowanych przez LZS.

Już po raz 14 w Szkole
Podstawowej w Imielnie ro-
zegrano powiatowe zawody
klas I-III. Impreza od wielu lat
cieszy się dobrą renomą, co
zachęca wiele szkół do czyn-
nego uczestnictwa w dorocz-
nym świecie sportu w SP
Imielno.       

Do tegorocznych zawodów
zgłosiło się sześć szkół: SP
NR 9 w Kutnie, SP NR 2 w
Żychlinie, SP NR 1 w Kroś-
niewicach, SP Oporów, SP
Imielno oraz SP z Lubienia
Kujawskiego. Razem w za-
wodach uczestniczyło ok. 150
zawodników. Zawody rozpo-
częły się od oficjalnego otwar-

cia przez Dyrektora Szkoły
Panią Annę Sikorę oraz Wójta
Gminy Nowe Ostrowy Pana
Zdzisława Kostrzewę. Zawody
rozgrywano w czterech kate-
goriach: zawody klas I, zawody
klas II, zawody klas III oraz
zawody całych zespołów. Tur-
niej przebiegał sprawnie, dzieci
walczyły o każdy punkt, było
wiele zabawnych sytuacji oraz
wielka sportowa walka. W wy-
niku końcowej klasyfikacji
pierwsze miejsce zajęła Szkoła
Podstawowa z Krośniewic,
drugie miejsce – SP NR 2
Żychlin, trzecie – SP nr 9
Kutno, czwarte SP Imielno,
piąte SP Lubień Kujawski oraz

szóste SP Oporów.

Wszyscy uczestnicy zostali
obdarowani wieloma nagro-
dami i podarunkami ufundo-
wanymi przez: UG Nowe
Ostrowy, Starostwo Powiatowe
w Kutnie, Związek Gmin Re-
gionu Kutnowskiego, Bank
Spółdzielczy w Krośniewicach,
Mc Donalds w Kutnie, Kon-
skilde Polska w Kutnie, PZU
w Kutnie. Ważnym aspektem
tegorocznej imprezy był także
fakt, że podczas zawodów
wszyscy uczestnicy mogli
smakować wyroby mleczne
oraz różne gatunki pieczywa
przygotowane z okazji Tur-

niejady przez nauczyciel SP
Imielno przy finansowym
wsparciu Związku Gmin Re-
gionu Kutnowskiego.  

Wszystkim uczestnikom Tur-
niejady, opiekunom, wycho-
wawcom, rodzicom, którzy
licznie przybyli dopingować
swoje pociechy oraz sponso-
rom  serdecznie dziękujemy
za udział w zawodach, liczymy
że w roku szkolnym 2012/2013
znowu spotkamy się na jubi-
leuszowej 15 Turniejadzie klas
I-III w Imielnie.

Ze sportowym pozdrowie-
niem - Organizatorzy Turniejady
Imielno 2012 

Sezon piłkarski 2011/2012 zakończyła miejscowa
LKS Ostrovia. Zespół seniorów w ostatnich kolejkach
odniósł dwa efektowne zwycięstwa, najpierw na wy-
jeździe  w  zaległym meczu ograł zespół Tygrys Sol-
ca Wielka, gdzie padł niecodzienny wynik 24-1 oraz

w ostatnim meczu  sezonu Ostrowski zespół pewnie
ograł w Ozorkowie miejscowy Kotan 5-1.

Sezon w B klasie Ostrovia zakończyła na drugim
miejscu z 53 punktami i zdobyła łącznie 151 bramek.  

Wyniki wszystkich meczy drużyny seniorów:

LKS Skromnica - LKS Ostrovia Ostrowy: 1-13
LKS Ostrowy - Tygrys Solca Wielka 19:0
LKS Kobra Leżnica - LKS Ostrowy 2-2
LKS Ostrovia Ostrowy - Sparta Dobrzelin 13:0

LKS Zryw Śliwiniki - LKS Ostrovia Ostrowy 0-2
LKS Małachowice - LKS Ostrovia Ostrowy 4-6

LKS Ostrovia Ostrowy - Olimpia Oporów 4-2
LKS Ostrovia Ostrowy - OKS Bzura Ozorków 0-1

LKS Ostrovia Ostrowy - Santos Czerchów 3-0
Orzeł Wróblew - LKS Ostrovia Ostrowy 0-8

LKS Ostrovia Ostrowy - Kotan Ozorków 6-1
LKS Ostrovia Ostrowy - LKS Skromnica 5-0

Tygrys Solca Wielka - LKS Ostrovia Ostrowy1-24
LKS Ostrovia Ostrowy - LKS Kobra Leżnica 1-0
LKS Ostrovia Ostrowy - LKS Zryw Śliwiniki 0-0

LKS Ostrovia Ostrowy - LKS Małachowice 7-3
Olimpia Oporów - LKS Ostrovia Ostrowy 0-13
OKS Bzura Ozorków - LKS  Ostrowy 2-0
Santos Czerchów - LKS Ostrovia Ostrowy 3-8
LKS Ostrovia Ostrowy - Orzeł Wróblew 12-0
Kotan Ozorków - LKS Ostrovia Ostrowy 1-5

Swoje rozgrywki zakończył także zespół juniorów
Ostrovi ( rocznik 96 i młodsi), który w ostatnim me-
czu sezonu pewnie ograł w Ozorkowie zespół UKS

Bzura Ozorków 4-2. Juniorzy zakończyli  sezon na 7
miejscu w bardzo silnie obsadzonej klasie Deyna.

Zawody lekkoatletyczne
w Łaniętach

Turniej tenisa stołowego 
w Gimnazjum w Ostrowach

Ostrovia 
na drugim
miejscu

Powiatowa turniejada w Imielnie


