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Dzień 21 września 2012
roku w Szkole Podstawowej
im. Bohaterów Bitwy nad
Bzurą w Imielnie upłynął
pod znakiem uczczenia pa-
mięci Patrona Szkoły, to
także dzień, kiedy otwarto
nowe boisko dla uczniów i
środowiska .

Na uroczystości przybył
Wójt Gminy Nowe Ostrowy
Zdzisław Kostrzewa, obecni
byli Radni na czele z Prze-
wodniczącym Rady Mirosła-
wem Dębickim ,pracownicy
Urzędu Gminy, Radny Po-
wiatu Kutnowskiego Jacek
Spryszyński, Dyrektorzy oko-
licznych szkół, Sołtys wsi
Imielno, byli Dyrektorzy Szkoły
w Imielnie, przedstawiciele
wykonawcy-firma BUDROX,
przedstawiciele nadzoru bu-
dowlanego, rodzice. W swoim
wystąpieniu dyr. Szkoły Anna
Sikora nawiązała do historii
szkoły sięgającej dwudzies-
tolecia międzywojennego, a
przedstawiając  kalendarium

budowy i rozbudowy szkoły,
wspomniała jej najdawniej-
szych i współczesnych bu-
downiczych. 

Uczniowie zaś w montażu
słowno-muzycznym oddali
hołd Żołnierzom znad Bzury
i przedstawili historię jednej
z największych i najkrwaw-
szych Bitew Września. Dla
WAS poezja ,piosenka ...

pamięć. Po uroczysto-
ściach w sali gimnastycznej
Goście mogli zwiedzać szko-
łę, przygotowano wystawę
pucharów i dyplomów, pre-
zentację multimedialną-Sport
w szkole, wystawiono kro-
niki.

Ostatnia część uroczystości
odbyła się na nowym boisku.
Uroczystego przecięcia wstę-
gi dokonali: Wójt Z.Kostrze-
wa.Przew. Rady Rodziców
M. Smakowska, uczeń I.Zię-
tek i A.Sikora-dyr.szkoły. Pro-
boszcz Parafii Imielno
ks.P.Gumołowski poświęcił
nowy obiekt.

Teraz było już tylko na
sportowo: uczennice wystę-
powały w układach tanecz-
nych ,Panie Radne rzucały
piłką do kosza i strzelały na
bramkę...trzeba przyznać, że
celnie.

Następnie miał miejsce
mecz miedzy drużynami
uczniów ze SP Imielno oraz
drużyną pracowników UG w
Nowych Ostrowach wspo-
maganych przez Radnych
Rady Gminy. 

Drużyny w barwach „klu-
bowych”  rozpoczęły zaciętą
walkę o każdy skrawek bo-
iska. Po wielu wspaniałych
akcjach, w których wszyscy
zawodnicy wykazali się wspa-
niałymi umiejętnościami tech-
nicznymi, a trenerzy
nieoczekiwanymi rozwiąza-
niami taktycznymi, wreszcie
wpadła oczekiwana pierwsza
bramka.  Pierwsza połowa
zakończyła się wynikiem 2:0
dla UG. W drugiej części
meczu konsekwencją i upo-

rem uczniowie doprowadzili
do remisu. Zmasowane ataki
drużyny UG oraz niekon-
wencjonalne zagrania drużyny
SP spowodowały, że mecz

zakończył się remisem 6:6. 
Wspaniała atmosfera w

trakcie meczu, wiwatujący
kibice oraz występy cheer-
leaderek spowodowały, że „

mecz otwarcia” boiska wie-
lofunkcyjnego przy SP Imielno
długo zapadnie w pamięci
wszystkich uczestników tego
świątecznego dnia.   

Otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Imienie

W sierpniu 2012 zostały zakończone
kolejne ważne inwestycje w gminie
Nowe Ostrowy. Oddano do użytku

przebudowaną stację uzdatniania wo-
dy w miejscowości Ostrowy. Koszt

przebudowy wyniósł 1 419 577,56 zł.
Dodatkowo w prawie wszystkich

miejscowościach naszej gminy po-
wstały również nowe przydomowe

oczyszczalnie ścieków. 
Wybudowano ich w sumie 110 szt., a ich

wartość wyniosła 1 284 534,82 zł. Inwestycje
te łącznie z dokumentacjami projektowo –
kosztorysowymi oraz nadzorami inwestorskimi
kosztowały 2 849 029,48 zł. Gmina Nowe
Ostrowy pozyskała na ten cel dofinansowanie
w wysokości 1 737 682 zł pochodzących z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 – 2013, Działanie "Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".
Dodatkowo pozyskano jeszcze na ten cel
ponad 348 tys. zł w formie dofinansowania
i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi. 

W Imielnie natomiast, przy budynku miej-
scowej szkoły podstawowej wybudowane
zostało boisko wielofunkcyjne ze sztuczną
nawierzchnią. Koszt tego pięknego obiektu
to 304 294, 81 zł , w tym ponad 185 tys. zł
pozyskanego na ten cel dofinansowania
również z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007 - 2013.

Natomiast już pod koniec października
2012 powinien zostać oddany do użytku
kolejny obiekt sportowy – tzw. ORLIK, który
powstaje w sąsiedztwie budynków szkolnych
w Ostrowach. Inwestycja ta powstaje również
przy udziale środków zewnętrznych w wy-
sokości blisko 820 tys. pochodzących z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi.

Cieszymy się, że realizacja tych potrzebnych
inwestycji przebiegała bez przeszkód oraz
zgodnie z założonymi harmonogramami
rzeczowo-finansowymi. Zadań tych pewnie
nie udałoby się zrealizować bez wsparcia
środkami zewnętrznymi. 

Rafał Augustyniak

Zatrudnienie w gminie
Nowe Ostrowy

Rok 2012 podobnie jak
poprzedni jest bardzo trudny
dla samorządów pod wzglę-
dem pozyskiwania środków
na zatrudnienie bezrobotnych
w ramach form aktywizacji
bezrobotnych prowadzonych
przez Powiatowe Urzędy
Pracy. W obecnym roku Gmi-
na Nowe Ostrowy pomimo
dużego zapotrzebowania na
organizację miejsc pracy w
ramach robót publicznych
oraz prac społecznie - uży-
tecznych otrzymała środki
na zorganizowanie 12 miejsc
pracy w ramach robót pub-
licznych oraz utworzenie 30
stanowisk w ramach prac
społecznie – użytecznych.

Prace społecznie – uży-
teczne zostały podzielone
na dwie tury  po 15 osób,
obie trwające sześć miesięcy.
I tura zakończyła pracę 14

września, natomiast druga
potrwa do końca roku.

Roboty publiczne rozpo-
częły się umową podpisaną
na 7 osób na okres 7 maja
do 6 sierpnia. Następna tura,
w której zatrudnienie znalazło
również 7 (gminie udało się
pozyskać 2 dodatkowe miejs-
ca) bezrobotnych rozpoczęła
się 27 sierpnia i potrwa do
26 listopada bieżącego roku. 

W miesiącu sierpniu Mi-
nisterstwo Pracy i Polityki
Społecznej uruchomiło do-
datkowe fundusze na akty-
wizację osób bezrobotnych
– program 50 plus, w którym
zatrudnienie znaleźć mogą
osoby, które ukończyły 50
rok życia. Gmina Nowe Ostro-
wy w ramach tego programu
zatrudniła  osoby na okres
od 17 września do 16 grudnia
tego roku.  W miesiącu paź-

dzierniku zatrudnienie znaj-
dzie jeszcze 10 osób bezro-
botnych (również będą to
osoby, które ukończyły 50
rok życia).

Oprócz robot publicznych
i prac społecznie – użytecz-
nych Urząd Gminy Nowe
Ostrowy licznie organizuje
staże. Są one przeznaczone
dla różnych grup wiekowych.
Łącznie od początku roku
zatrudnienie w ramach stażu
znalazło 40 osób bezrobot-
nych.

Reasumując Gmina Nowe
Ostrowy, mimo bardzo trudnej
sytuacji na rynku  dzięki
dobrej współpracy z Powia-
towym Urzędem Pracy w
Kutnie utworzyła 97 miejsc
pracy w ramach różnych
programów polityki prowa-
dzonej przez Powiatowy
Urząd Pracy w Kutnie. 

Kolejne ważne
inwestycje
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W dniu 11.09.2012r. Funk-
cjonariusze Straży Gminnej
Nowe Ostrowy w składzie:
Komendant Marcin Wenerski,
Strażnik Monika Miniszewska,
Strażnik Paweł Dawidowski
przeprowadzili z uczniami
Szkoły Podstawowej im. Mie-
czysławy Butler w Ostrowach,
rozmowę porofilaktyczną w
zakresie bezpieczeństwa w
ruchu drogowym a także in-
nych zagrożeń na które dzieci
są narażone. Pogadanka
została przeprowadzona w
trzech grupach wiekowych:
5-6 latki, uczniowie klas I-III
oraz IV-VI. Na każdym z
tych spotkań obecna była
pedagog szkolna Pani Aneta
Kubasińska. 

Szczególną uwagę zwró-

cono na bezpieczną drogę
do i ze szkoły. Uczniowie
zostali poinformowani, iż w
miejscowości Ostrowy-Cu-
krownia w godzinach po-
rannych oraz bezpośrednio
po zakończeniu zajęć lek-
cyjnych tuż obok przejścia
dla pieszych na drodze po-
wiatowej spotkają funkcjo-
nariusza Straży Gminnej,
który będzie bezpiecznie
przeprowadzał dzieci przez
jezdnię. 

Poruszono również temat
reagowania na zjawiska ne-
gatywne, które mogą w szko-
le występować tj,
wymuszenia, pobicia, zastra-
szenia, kradzieże. Dzieci po-
uczono o konieczności
korzystania podczas podró-

żowania samochodem z fo-
telików jak również kamizelek
odblaskowych w czasie jazdy
rowerem. Uczniów zapozna-
no ze sposobami reagowania
w sytuacjach wszelkiego ro-
dzaju zagrożeń

Reakcja uczniów na spot-
kanie z funkcjonariuszami
Straży Gminnej Nowe Ostro-
wy była pozytywna. Objawiała
się ona niezliczoną ilością
pytań dotyczących bezpie-
czeństwa a także samego
funkcjonowania Straży Gmin-
nej. 

Na zakończenie spotkań
wszystkim dzieciom rozdano
opaski odblaskowe. 

Strażnik Straży Gminnej
- Monika Miniszewska

Strażnicy 
odwiedzili dzieci

O G Ł O S Z E N I E
Informujemy, że osoby które złożyły wnioski na dzierżawę ogródków

działkowych zlokalizowanych w miejscowościach Ostrowyi Ostrowy-
Cukrownia mogą zgłaszać się do tutejszego Urzędu do pokoju nr 9 w

celu podpisania stosownej umowy dzierżawy.

W dniu 26.09.2012 r. w
Świetlicy Środowiskowej
w Ostrowach odbyło się
zebranie sprawozdawczo-
wyborcze Zarządu Koła
Gminnego P.Z.E.R.S. w
Ostrowach. Po podsumo-
waniu kadencji za lata
2002-2012 Zarząd otrzy-

mał absolutorium, co po-
zwoliło na ponowne kan-
dydowanie. Jednogłośnie
wybrano Zarząd w nastę-
pującym składzie: Antczak
Jan, Brożek Kazimierz,
Hes Anna, Kraszewski Jan,
Lewandowski Eugeniusz,
Rosińska Teresa i Wój-

kowski Henryk. Prezesem
po raz trzeci wybrano kol.
Antczaka Jana. Nowy Za-
rząd nakreślił plan dzia-
łania na rozpoczynającą
się kadencję. Wybrano
również delegatów na
Zjazd Rejonowy.

W dniu 04.09.2012 r. przy Stacji PKP w
Nowych Ostrowach została zorganizowana
honorowa akcja oddania krwi Pani Annie
Rybus – mieszkance naszej gminy. Do akcji
włączyło się wielu mieszkańców z terenu

Gminy Nowe Ostrowy. W imieniu rodziny
pragniemy złożyć podziękowanie za zaan-
gażowanie, przybycie i oddanie krwi wszystkim
osobom, którym nie jest obojętne zdrowie i
życie człowieka. 

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy w Nowych Ostrowach informuje, że w dniu 23 paź-
dziernika 2012 r. na terenie gminy Nowe Ostrowy odbędzie się

zbiórka zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (moni-
tory, komputery, pralki, lodówki, telewizory itp.)

W związku z powyższym wyznacza się miejsca, w które do godz,
9:00 w/w dnia należy dowieźć odpady:

Teren przy Strażnicy OSP w Bzówkach
Teren przy Świetlicy Środowiskowej w Ostrowach – Cukrowni
Teren przy Świetlicy wiejskiej w OstrowachParking 
przy Urzędzie Gminy w Nowych Ostrowach
Teren przy Strażnicy OSP w Woli Pierowej
Teren przy Strażnicy OSP w Imielnie
Teren przy Strażnicy OSP w Grochowie
Teren przy Świetlicy wiejskiej w Wołodrzy

Podziękowania za dar serca

Wybory u emerytów
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Mimo że ustawa o włas-
ności lokali obowiązuje już
kilkanaście lat, zjawiskiem
często obserwowanym są
wspólnoty mieszkaniowe,
które funkcjonują niewła-
ściwie. Przejawia się to naj-
częściej brakiem powołania
zarządu, niedopełnieniem
formalności rejestracyjnych
oraz brakiem możliwości
podejmowania uchwał w
wyniku małego zaintereso-
wania większości właści-
cieli.

Wspólnota mieszkaniowa
powstaje z mocy prawa, ale
musi dopełnić pewnych for-
malności, aby mogła zacząć
funkcjonować, co wymaga
współdziałania właścicieli
lokali w danej nieruchomości.
Trzeba zwołać pierwsze ze-
branie właścicieli i wybrać
zarząd. Zarząd musi podjąć
pierwsze niezbędne działa-
nia, a więc: zgłosić się do
urzędu statystycznego o na-
danie numeru REGON, za-
łożyć wspólnocie konto w
banku, zgłosić się do urzędu
skarbowego.  Stanowi o
tym art. 30 ustawy o włas-
ności lokali wskazując iż
zarząd lub zarządca, któremu
zarząd nieruchomością
wspólną powierzono jest
obowiązany:

dokonywać rozliczeń przez
rachunek bankowy,

składać właścicielom lokali
roczne sprawozdanie ze
swojej działalności,

zwoływać zebranie ogółu
właścicieli co najmniej raz
w roku, nie później niż w
pierwszym kwartale każdego
roku.

Takie obwarowania prawne
stworzone są po to, aby
każdy ze współlokatorów
zamieszkujących daną
wspólnotę miał pewność
tego, iż wspólne pieniądze
jakie są płacone na poczet
wspólnoty były uczciwie
rozliczane. 

Również późniejsze co-
dzienne zarządzanie wymaga
współdziałania właścicieli
lokali. Wprawdzie zarząd
może sam podejmować
czynności zwykłego zarządu
czyli załatwianie bieżących
spraw związanych ze zwykłą
eksploatacją rzeczy i utrzy-
maniem jej w stanie nie po-
gorszonym w ramach
aktualnego jej przeznaczenia,
ale już na czynności prze-
kraczające zwykły zarząd
potrzebna jest uchwała wła-
ścicieli lokali. Taką czynno-
ścią przekraczającą
możliwości samodzielnego
działania zarządu jest cho-
ciażby przyjęcie rocznego
planu gospodarczego, albo
nadbudowa i przebudowa
budynku. Wspólnota miesz-
kaniowa nie może więc nie
funkcjonować, skutecznie
temu przeciwdziałają prze-
pisy prawa, a każde niepra-
widłowości mogą być
zgłaszane do sądu przez
każdego niezadowolonego
współwłaściciela.

Z kolei w przypadku gdy
wspólnota mieszkaniowa
funkcjonuje, zarząd nie może
ze względu na nieobecność
większości członków po-

dejmować decyzji przekra-
czających zakres zwykłego
zarządu, tzn. w przypadku
gdy wspólnota nie podjęła
uchwały z powodu braku
zgody wymaganej większo-
ści właścicieli lokali. W takim
wypadku zarząd lub zarząd-
ca, któremu zarząd nieru-
chomością wspólną
powierzono, może żądać
rozstrzygnięcia przez sąd,
który orzeknie, mając na
względzie cel zamierzonej
czynności oraz interesy
wszystkich właścicieli. W
taki sposób zarząd powinien
postąpić zwłaszcza w przy-
padku niepodjęcia na co-
rocznym zebraniu uchwały
o rocznym planie gospo-
darczym.

W przypadku dużych
wspólnot mieszkaniowych,
czyli gdy liczba lokali wyod-
rębnionych, wraz z lokalami
niewyodrębnionymi, jest
większa niż siedem, wła-
ściciele lokali są obowiązani
podjąć uchwałę o wyborze
jedno- lub kilkuosobowego
zarządu. Jeżeli jednak zarząd
nie został powołany lub po-
mimo powołania nie wy-
pełnia swoich obowiązków
albo narusza zasady pra-
widłowej gospodarki, każdy
z właścicieli może żądać
ustanowienia zarządcy przy-
musowego przez sąd. Po-
nadto jeżeli w terminie dwóch
lat od dnia wyodrębnienia
własności pierwszego lokalu
właściciele lokali nie doko-
nają wyboru zarządu ani
nie powierzą zarządu nie-
ruchomością wspólną do-
tychczasowy zarządca
nieruchomości, może żądać
ustanowienia zarządcy przy-
musowego przez sąd. 

W przypadku małej wspól-
noty mieszkaniowej, w której
liczba lokali wyodrębnionych
i niewyodrębnionych, nale-
żących nadal do dotych-
czasowego właściciela, nie
jest większa niż siedem, do
zarządu nieruchomością
wspólną mają odpowiednie
zastosowanie przepisy Ko-
deksu cywilnego i Kodeksu
postępowania cywilnego o
współwłasności. Zgodnie z
art. 203 kodeksu cywilnego
każdy ze współwłaścicieli
może wystąpić do sądu o
wyznaczenie zarządcy, jeżeli
nie można uzyskać zgody
większości współwłaścicieli
w istotnych sprawach do-
tyczących zwykłego za-
rządu albo jeżel i
większość współwłaści-
cieli narusza zasady pra-
widłowego zarządu lub
krzywdzi mniejszość.

Różnica między przyczy-
nami ustanowienia zarządcy
przymusowego w małej i w
dużej wspólnocie mieszka-
niowej wynika przede
wszystkim z faktu, że w
przypadku małej wspólnoty
mieszkaniowej przepisy do-
puszczają, by zarząd nieru-
chomością wspólną
sprawowali sami współwła-
ściciele, a w przypadku du-
żych wspólnot ten
samodzielny zarząd byłby
niemożliwy.

Zakończył się drugi termin ubiegania się przez
producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego. Od 1 do 31
sierpnia 2012 r. rolnicy z terenu naszej gminy mogli
składać wnioski w Urzędzie Gminy w Nowych Ostrowach
wraz z fakturami VAT (lub ich uwiarygodnionymi kserokopiami)
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu
zwrotu podatku akcyzowego określonego na 2012 r. Na
stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi (www.minrol.gov.pl) został podany limit zwrotu podatku
akcyzowego w 2012 r., który wynosi 81,70 zł * ilość ha
użytków rolnych. Ponadto Rada Ministrów w Rozporządzeniu
z dnia 20 grudnia 2011 r. ustaliła stawkę zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyko-
rzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł na
1 litr oleju obowiązującą w 2012 roku. Bardzo duże było
zainteresowanie rolników z terenu gminy składaniem
wniosków. O tym, kto mógł złożyć wniosek zakłada
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcy-
zowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzy-
stywanego do produkcji rolnej. Określa ona zasady oraz
tryb zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41
do 2710 19 49, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu. Za
producenta rolnego uważa się zaś osobę fizyczną, osobę
prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą oso-
bowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa
rolnego w rozumieniu przepisów  o podatku rolnym.  W
przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią
przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego,
zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu. Jeśli
natomiast grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot
współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współ-
posiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współpo-
siadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie
dotyczy współmałżonków. 

Do Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach w miesiącu
sierpniu 2012r. wpłynęło 168 wniosków od producentów
rolnych. 

Po zakończeniu składania wniosków Wójt przyznaje
na wniosek producenta w drodze decyzji – zwrot podatku
akcyzowego. Największa kwota zwrotu wynosiła 11 000,00
zł. 

Pieniądze dla producentów rolnych, którzy złożyli
wnioski w drugim terminie wypłacane będą przelewem
na rachunek bankowy podany we wniosku lub gotówką w
kasie tutejszego urzędu w terminie: 1 - 31 października
2012 r.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku
akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego 

Pytanie nr 37: Czy ustalając kwotę zwrotu podatku ak-
cyzowego można uwzględnić faktury VAT, na których
ilość oleju napędowego wyrażona jest w metrach sze-
ściennych? Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 10
marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej, kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości
oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego,
wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr
oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku
o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu. Limit ustala
się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku
na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni

użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu
producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i bu-
dynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.
Biorąc pod uwagę że stawka zwrotu podatku akcyzowego
została ustalona w odniesieniu do 1 litra oleju napędowego,
uwzględnienie faktur VAT, w których podano ilość oleju
napędowego w m3 zależy od wójta, burmistrza (prezydenta
miasta), wydającego decyzję ustalającą wysokość zwrotu
podatku akcyzowego, który to w przypadku odmowy
przez sprzedawcę przeliczenia metrów sześciennych
oleju napędowego wykazanych na fakturze VAT na litry,
może dokonać stosownego przeliczenia. Zgodnie z za-
łącznikiem nr 2 (tabela 4) rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek
miar (Dz. U. Nr 225, poz. 1638), jednostce objętości 1 litr
odpowiada 10-3 m3. W związku z powyższym jednemu
metrowi sześciennemu odpowiada 1000 litrów.

Pytanie nr 43: Czy za potwierdzenie przez upoważnionego
przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika
urzędu gminy lub miasta za zgodność z oryginałem kopii
faktur VAT, stanowiących dowód zakupu oleju napędowego
do produkcji rolnej powinny być pobierane opłaty
skarbowe? Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z
dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr
225, poz. 1635, z późn. zm.) opłacie skarbowej podlegają
zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego.
Zgodnie z przepisami części II załącznika do ww. ustawy,
jako zaświadczenia traktuje się m.in.: poświadczenia
zgodności kopii dokonywane przez organy administracji
samorządowej. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa
Finansów (pismo z dnia 14 października 2011 r. znak
PL/LM/835/16/JGR/11/AE-3658), potwierdzenie za zgodność
z oryginałem przez upoważnionego przez wójta, burmistrza
(prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta,
kopii faktur VAT, składanych wraz z wnioskiem o zwrot
podatku akcyzowego przez producentów rolnych, doko-
nywane na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy z dnia
10 marca 2006 r., podlega opłacie skarbowej. Potwierdzenie
za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT, składanych
wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego, dokonywane
jest na wniosek producenta rolnego. Wnioskodawca,
mając bowiem prawo wyboru, decyduje, że do przedmio-
towego wniosku nie załącza oryginałów faktur VAT, a
jedynie ich kopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez uprawnionego pracownika urzędu gminy lub miasta.
Odnosząc się do sytuacji, kiedy producent rolny załączy
do wniosku o zwrot podatku akcyzowego oryginały faktur
VAT, a następnie wystąpi o ich zwrot, należy odróżnić
dwie sytuacje: 1) wniosek o zwrot faktur VAT w trakcie
postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, 2)
wniosek o zwrot faktur VAT po zakończeniu postępowania
w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. W pierwszym
przypadku, potwierdzenie za zgodność z oryginałem na-
stępuje na wniosek, a zatem implikuje obowiązek zapłaty
opłaty skarbowej. W przypadku, gdy wnioskodawca już
po zakończonym postępowaniu, zwraca się o zwrot
wcześniej dołączonych do wniosku oryginałów faktur
VAT, poświadczenie nie podlega opłacie skarbowej.
Należy zauważyć, że do celów dowodowych należałoby
pozostawić w aktach poświadczone kopie wydanych ory-
ginałów faktur VAT. W tym przypadku organ administracji
publicznej poświadcza jednak kopie dokumentów za
zgodność z oryginałem z urzędu, a zatem poświadczenie
to pozostaje poza zakresem przedmiotowym ustawy o
opłacie skarbowej. 

Źródło: http://bip.minrol.gov.pl/

Ważne dla Producentów Rolnych z Gminy Nowe Ostrowy
… zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego

29 września 2012r. Urząd Gminy
Nowe Ostrowy organizował wyjazd do
włocławskiej Hali Widowiskowo – Spor-
towej na koncert Zespołu Pieśni i
Tańca „Śląsk pt. „A to Polska właśnie”.
Śląsk” zaprezentował dwuczęściowy
program. Wielobarwne widowisko przy-
ciągnęło licznie zgromadzoną widownię.
Artyści Zespołu przygotowali prawdziwą
ucztę dla wielbicieli polskiej kultury, a
bogaty program artystyczny obfitował
w choreografie tańców uwielbianych
przez publiczność '[..i kompozycje mu-
zyczne Stanisława Hadyny, bez których
nie może się odbyć żaden koncert Ze-

społu „Śląsk”. Chór, balet i orkiestra
pod dyrekcją Mirosława Macieja Ba-
nacha, zabrali widzów w podróż po
wielu regionach Polski, prezentując
ich kulturowe bogactwo tańca, pieśni i
stroju. „Taniec chustkowy”, „Szot Ma-
dziar”, „Krakowiaki sądeckie”, polka
beskidzka, opolska, „Kołomajki”, tańce
górali podhalańskich, suita tańców
rzeszowskich, „Karnawał w Wilamo-
wicach” i tańce narodowe - to tylko
niektóre z tych, którymi zachwycała
się publiczność. 

Dynamiczne popisy baletu dopełniały
pieśni   m.in. w opracowaniach mu-

zycznych Stanisława Hadyny: „Karo-
linka”, „Słoneczko wyszło”, „Szła dzie-
weczka”, „Hej, te nasze góry”, „Pije
Kuba do Jakuba”, Wojciecha Kilara:
„Głęboka studzienka”, „Nie chodź koło
róży”, „Panie Michale” w opracowaniu
Ireneusza Łojewskiego czy „Walczyk
górniczy” Czesława Płaczka. 

Publiczność zgromadzona na kon-
cercie nagrodziła artystów owacją na
stojąco, ale wcale to nie dziwi, ponieważ
jest to zespół na światowym poziomie.
Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z
koncertu.

Koncert ZPiT „Śląsk” 
- „A to Polska właśnie”

Problemy Wspólnot
Mieszkaniowych
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Z okazji 35-lecia Koła PZW
METALURG zostały rozegrane

zawody wędkarskie na zbior-
niku wodnym „Rogal” w No-

wych Ostrowach pod
patronatem: Wójta Gminy No-

we Ostrowy Zdzisława Kost-
rzewy, Przewodniczącego

Rady Miasta Kutno Grzegorza
Chojnackiego oraz Prezesa

Koła PZW METALURG Kutno
Zbigniewa Gralewskiego, któ-
rzy ufundowali okolicznościo-

we puchary i nagrody.

Wystartowały dwie drużyny zło-
żone z zawodników Koła „Metalurg”
będący mieszkańcami Gminy Nowe
Ostrowy oraz Miasta Kutno. Zawody
miały charakter zawodów towa-
rzyskich, co jednak nie miało
wpływu na zaciętość rywalizacji.
Rywalizacja na „Rogalu” trwała
trzy godziny . Zawodnicy rywali-
zowali parami – za zwycięstwo 2
pkt., remis po 1 pkt.. 

Mecz zakończył się wynikiem
remisowym 6 : 6.

Najlepsi w poszczególnych dru-
żynach byli:

Nowe Ostrowy:
Jacek Matusiak – 1.760 pkt.
Tadeusz Matczak – 1.470 pkt.
Koliński Jarosław – 270 pkt.
Kutno:
Saczuk Stanisław – 1.060 pkt.
Saczuk Przemysław – 800 pkt.

Jadczak Wojciech – 720 pkt.
Ogółem złowiono 7,01 kg ryb,

które po zważeniu natychmiast
wracały do wody.

Największą rybę, którą był
leszcz mierzący 25 cm- złowił Ta-
deusz Matczak zdobywając tym
puchar prezesa Koła „Metalurg”.

Na zakończenie zawodów głos

zabrał Sekretarz  Gminy w Nowych
Ostrowach- Zbigniew Ujazdowski,
który podziękował wszystkim
uczestnikom za przybycie,  przyjazną
rywalizację oraz wręczył wędkarzom
puchary.

Po zawodach uczestnicy za-
proszeni zostali na wspólny posiłek
przygotowany  przez Radnego

Rady Gminy Nowe Ostrowy i jed-
nocześnie v-ce prezesa koła „Me-
talurg” - Krzysztofa Zdziarskiego.  

Zawody przebiegły w miłej i
przyjaznej atmosferze, a sło-
neczna pogoda dała wszystkim
uczestnikom piękne wędkarskie
popołudnie.

Zawody wędkarskie na „Rogalu”

Dnia 8 lipca 2012 r. na boisku sportowym
KS „Ostrovia” przy pięknej słonecznej po-
godzie, z licznym udziałem kibiców odbyły
się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze.
Wzięły w nich udział drużyny męskie z 5
jednostek OSP: Bzówki, Grochów, Imielno,
Ostrowy Cukrownia i Wola Pierowa.  Orga-
nizatorem zawodów był: Zarząd Oddziału
Gminnego ZOSP RP, Wójt Gminy i Komenda
Powiatowa PSP w Kutnie. Drużyny startowały
w dwóch konkurencjach: ćwiczenia bojowe
i sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami.
Komisję sędziowską powołała Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w
Kutnie, a sędzią głównym zawodów był
kpt. Sławomir Borciński.

Klasyfikacja generalna zawodów:
I miejsce – OSP Ostrowy Cukrownia
II miejsce – OSP Bzówki
III miejsce – OSP Imielno
IV miejsce – OSP Wola Pierowa
V miejsce – OSP Grochów

Zwycięskiej drużynie pamiątkowy puchar
wręczył Wójt Gminy Nowe Ostrowy Zdzisław
Kostrzewa wraz z Prezesem Zarządu Gmin-
nego i Powiatowego Związku OSP RP Ja-
kubem Świtkiewiczem. Wszystkie drużyny
ponadto otrzymały dyplomy.

Najlepsza drużyna zakwalifikowała się
do Zawodów Powiatowych, które odbędą
się w przyszłym roku.

W dniu 22 września 2012r. odby-
ła się piąta edycja Gwiaździstego

Zlotu do Kutna „Szlakami Walk nad
Bzurą” zorganizowanego przez

Oddział PTTK w Kutnie przy
współpracy ZHP Hufiec Kutno oraz
Bike Club Kutno. Patronat honoro-

wy nad imprezą objął Prezydent
Miasta Kutno a medialny Kutnow-

skie Centrum Informacyjne. 

Rajd miał na celu: poznanie historii miasta
Kutna i jego okolic ze szczególnym zwróce-
niem uwagi na Bitwę nad Bzurą w roku
1939, przybliżenie wiedzy historycznej zwią-
zanej z wybuchem II wojny światowej,
oddanie hołdu bohaterom poległym w walce,
przypomnienie bohaterstwa żołnierza pol-
skiego w walce o wolność ojczyzny, zachę-
cenie młodzieży do aktywnego uczestnictwa
w obchodach o charakterze patriotycznym,
popularyzację walorów historycznych, tury-
styczno-krajoznawczych miasta Kutna i re-
gionu, popularyzację turystyki pieszej i
rowerowej jako aktywnych form wypoczynku
oraz integrację turystyczną młodzieży z
różnych środowisk i nawiązywanie nowych
przyjaźni. W zlocie wzięło udział ok. 100
osób, w tym 28 członków SKKT w Ostrowach

pod opieką Eweliny Kołomłockiej i Jolanty
Postolskiej. Impreza rozpoczęła się o godzinie
8.30 zbiórką wszystkich uczestników w
Parku Traugutta, gdzie zostali oni uroczyście
przywitani przez organizatorów i zapoznani
z ramowym programem rajdu. Następnie
wysłuchali prelekcji prezesa kutnowskiego
Oddziału PTTK na temat Bitwy nad Bzurą i
wzięli udział w krótkiej uroczystości przy
pomniku Bohaterów Walk nad Bzurą. Po
złożeniu wiązanki kwiatów i zapaleniu zniczy
ku czci poległych w bitwie żołnierzy,
zlotowicze przejechali autobusami na miejsce
startu do Czarnopola. Trasa marszu liczyła
9 km i biegła przez dolinę rzeki Bzury,
Ktery, Obidówek do Strzegocina. Podczas
wędrówki młodzi turyści obejrzeli z zewnątrz
dwór w Kterach, odwiedzili kościół parafialny
w Strzegocinie oraz zapalili znicz na grobie
poległych w Bitwie nad Bzurą żołnierzy po-
chowanych na strzegocińskim cmentarzu.
Po powrocie do Kutna zwiedzili Muzeum
Bitwy nad Bzurą oraz wzięli udział w indy-
widualnym konkursie wiedzy rajdowej, w
którym nagrody zdobyło 4 członków ostrow-
skiego SKKT: Aleksandra Brzostek, Katarzyna
Gluba, Izabela Kawka i Maciej Pietrusiński.

Info & zdjęcia Ewelina Kołomłocka

Ostrowianie na V Gwiaździstym
Zlocie do Kutna 

Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze
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Upłynęły słoneczne wa-
kacje, skończył się czas bło-
giego wypoczynku. 3
września zabrzmiał pierwszy
dzwonek. Uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Mieczysła-
wy Butler w Ostrowach po-
witali go radośnie – bo ile
można mieć wolnego. Tęsknią
za wakacjami, ale wiedzą,
że nauka też jest ważna.
Aby uczniowie mogli uczyć
się w jak najlepszych wa-
runkach w okresie wakacyj-
nym przeprowadzony został
generalny remont szatni.
Podczas wakacji rozpoczęto
również prace nad budowa
boiska typu „Orlik” . Z nie-
cierpliwością oczekujemy na
otwarcie obiektu, mamy na-
dzieję, że za miesiąc bę-
dziemy już mogli tam ćwiczyć
na zajęciach wychowania fi-
zycznego. 

W październiku w szkole
rozpoczyna się realizacja
projektu : „Indywidualizacja
procesu nauczania i wycho-

wania uczniów klas I-III w
Gminie Nowe Ostrowy”. Bę-
dzie w nim uczestniczyć 46
uczniów klas I-III . Projekt
potrwa do końca czerwca
2013 roku. Już w miesiącu
wrześniu odbyło się wiele
zawodów sportowych, pod-
czas, których nasi uczniowie
osiągnęli niemałe sukcesy. 

W III Turnieju Orlika 2012
młodzi sportowcy z rocznika
2002 zajęli II miejsce, a
chłopcy z rocznika 2000 III
miejsce w eliminacjach wo-
jewódzkich. 18 września nasi
najlepsi biegacze  wzięli
udział w Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej o Mistrzostwo Po-
wiatu w Kutnie. 

W Indywidualnych Biegach
Przełajowych spośród chłop-
ców I miejsce zajął Szymon
Szałamacha z klasy VI b, a
III miejsce Dominik Pietru-
siński z klasy V a, spośród
dziewcząt najlepiej pobiegły
Maja Kaczmarek z klasy VI
b- była IV, a Klaudia Michalak

z klasy VI b zajęła V miejsce
. Cała czwórka zakwalifiko-
wała się do kolejnego etapu
na szczeblu wojewódzkim,
które odbędą się 28 września
w Uniejowie. 

26 września uczniowie klas
IV-VI wzięli udział w XXXIII
Biegach im. Janusza Kuso-
cińskiego w Pacynie. Nasi
sportowcy zajęli tam czołowe
miejsca. W roczniku 2002 I
miejsce Mateusz Szałamacha,
II miejsce Miłosz Szałamacha.
W roczniku 2001 II miejsce
Maciej Wojtalik, V miejsce
Dominik Pietrusiński, w rocz-
niku 2000 I miejsce Szymon
Szałamacha oraz VII miejsce
Maja Kaczmarek. Jesteśmy
dumni z osiągnięć naszych
sportowców. Imprezę spor-
tową w Pacynie swą obec-
nością uświetnili olimpijczycy
Aneta Szczepańska i Piotr
Małachowski. 

Życzymy sportowcom kon-
tynuacji sukcesów w całym
roku szkolnym. 

26 września przypada
Europejski Dzień Języ-
ków Obcych. Z tej okazji
w gimnazjum w Ostro-
wach uczniowie przy-
gotowali uroczysty apel.
Wszyscy widzowie mog-
li obejrzeć inscenizację
dwóch baśni: "Czerwo-
ny Kapturek" po an-
gielsku i "Rzepka" po
rosyjsku.

26 сентября это Ев-
ропейский День Языков.
По этому случаю в гим-
назуим в Островах уче-
ники подготовили
морoжественное засе-
дание. Все зрители мо-
гут посмотреть
инсценизацию двух
сказку "Красная Ша-
почка" на английском
языке и "Репка" на рус-

ском языке. 
On 26th September

ther was European Day
of Foreign Languages.
On that accasion at our
school in Ostrowy stu-
dents prepared special
assembly. Everyone co-
uld watch two fairytales:
„Littel Red Riding Hood”
in English and „Rzepka”
in Russian. 

Europejski Dzień
Języków Obcych

W roku szkolnym 2012/2013 do Gminnego
Przedszkola w Ostrowach uczęszczają dzieci
3-4 letnie. Placówka czynna jest od godziny
6.30 do 15.30. W czasie pobytu w przedszkolu
dzieci biorą udział w zajęciach i zabawach,
które wspomagają ich wszechstronny rozwój,
wdrażają do pokonywania trudności, rozwijają
umiejętności społeczne. Realizowane zadania
dydaktyczno-wychowawcze rozwijają również
zainteresowania przyrodnicze. Dzieci poprzez
poznanie podstawowych praw rządzących

przyrodą kształtują właściwe postawy i po-
dejmują różnorodne działania na rzecz
ochrony środowiska. We wrześniu, jak co
roku przedszkolaki wzięły udział w akcji
Sprzątanie Świata, porządkując najbliższy
teren przedszkola. Uświadomiły sobie, jak
ważne jest wyrzucanie śmieci do oznaczonych
pojemników i zrozumiały, iż należy chronić i
dbać o środowisko, które jest wspólnym
dobrem wszystkich ludzi.

Nowy rok szkolny ze sportowymi sukcesami 
w ostrowskiej podstawówce 

Pierwsze dni w przedszkolu
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1 września punktualnie o godzinie
12:00 zawyły syreny poprzedzające

uroczystości pod pomnikiem w Ostro-
wach- Cukrowni. Następnie odegrano
„Mazurka Dąbrowskiego”. Władze sa-
morządowe, strażacy z OSP Ostrowy,
uczniowie oraz mieszkańcy zebrali się

aby oddać hołd Polakom poległym
podczas wybuchu II Wojny Światowej.

Delegacje złożone z : Gminnego
Przedszkola w Ostrowach, Szkół Pod-

stawowych z terenu gminy, Gimnaz-
jum w Ostrowach, Gminnego Związku
Emerytów i Rencistów, Urzędu Gminy
oraz Straży Ochotniczej Straży Poża-

rnej złożyły kwiaty pod pomnikiem.
Chwilę później głos zabrał Wójt Gmi-

ny, który przypomniał zebranym o fak-
tach związanych z wybuchem II Wojny

Światowej oraz o roli jaką w niej ode-
grało Wojsko Polskie.

Złożenie wieńców
pod pomnikiem

W pierwszą niedzielę
września 2012r. odbył się
XXXVII Rajd „Szlakiem Walk
nad Bzurą”, którego organi-
zatorami byli łęczycki Oddział
PTTK oraz Urząd Miasta w
Łęczycy. W imprezie upa-
miętniającej tragiczne wy-
darzenia września 1939r.
wzięło udział ok. 160 osób,
w tym 25 członków SKKT w
Ostrowach wraz z opieku-
nami, Eweliną Kołomłocką i
Pawłem Żebrowskim. Trasa
marszu liczyła 8 km i wiodła
z miejscowości Kozuby przez
Pradolinę Warszawsko-Ber-

lińską, Tum do Łęczycy. Metą
rajdu był dziedziniec łęczyc-
kiego zamku, gdzie na
wszystkich czekała pyszna
grochówka i drużynowy kon-
kurs wiedzy o kampanii
wrześniowej 1939r. Następnie
rajdowicze wzięli udział w
uroczystych obchodach 73
rocznicy Bitwy nad Bzurą
odbywających się na Pl. T.
Kościuszki. Po defiladzie
kompanii honorowej Wojska
Polskiego uczestnicy prze-
maszerowali ulicami miasta
na cmentarz parafialny, gdzie
odbył się Apel Poległych

oraz złożenie kwiatów i za-
palenie zniczy pod pomnikiem
poległych żołnierzy. Na za-
kończenie imprezy organi-
zatorzy wręczyli
poszczególnym drużynom
dyplomy i nagrody książkowe
za uczestnictwo w rajdzie.
Ogłoszono również wyniki
konkursu historycznego „Bit-
wa nad Bzurą 1939”, w któ-
rym II miejsce w kategorii
gimnazjów zdobyło ostrow-
skie SKKT.

Info & zdjęcia Ewelina 
Kołomłocka

SKKT Ostrowy
rozpoczęło  nowy
sezon rajdowy

Po letniej przerwie  w bardzo skutecznym
stylu, rozgrywki w Łódzkiej B – klasie roz-
poczęła miejscowa LKS Ostrovia Ostrowy.
Podczas pierwszej kolejki „Ostrovia” gościła
na własnym boisku zespół LKS Kanarki
Małachowice odnosząc efektywne zwycięstwo
6-0.

Druga kolejka to wyjazd „Ostrovii” do
Leźnicy Wielkiej i mecz z miejscową „Kobrą”,
która oprócz naszego zespołu jest głównym
kandydatem zwycięstwa w lidze. W Leźnicy
po bardzo dobrym meczu naszym piłkarzy
padło wynik 4-1 dla „Ostrovii”. Dorobek
punktowy ostrowski zespół powiększył ogry-
wając jeszcze na własnym boisku drużynę
ze Śliwnik 9-0 oraz na wyjeździe  -
wygrywając 4-2  z  drużyną Orła Wróblew. 

W rozgrywkach klasy „Górski”(rocznik

2000 i młodsi) uczestniczy również zespół
juniorów LKS Ostrovii. Młodzi chłopcy z
Ostrów odnieśli trzy zwycięstwa w meczach
z : GKS Bedlo, Górnikiem Łęczyca oraz Wi-
toniankąWitonia i ponieśli dwie porażki.

Przedstawiamy terminarz meczów, które
odbędą się jesienią w Ostrowach:

Seniorzy:
21 październik: LKS Ostrovia Ostrowy –

Santos Czechów godz. 15:00

Juniorzy:
11 październik: LKS Ostrovia Ostrowy –

Witonianka Witonia godz. 16:00
9 listopad: LKS Ostrovia Ostrowy – Bzura

Ozorków godz. 14:30

Dobry początek 
miejscowej „Ostrovii”
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Dożynki są tradycyjnym świętem,
podczas którego rolnicy dziękują
za zebrane plony. Są też okazją
do wypoczynku i rozrywki po pełnej
wysiłku, pracy na roli.Tegoroczne
dożynki odbyły się 2 września, za-
inaugurowała je msza święta od-
prawiona w Kościele Parafialnym
p.w. Matki Bożej Częstochowskiej
w Ostrowach. Po mszy świętej
barwny korowód dożynkowy, któ-
remu towarzyszył i przygrywał ze-
spół muzyczny złożony z Mirosława
Komorowskiego, Jakuba Jaszczaka
i Andrzeja Smakowskego przema-
szerował na boisko sportowe przy
Świetlicy Środowiskowej, gdzie
odbyła się dalsza część uroczys-
tości.                     

Poświęcone wieńce dożynkowe
zostały złożone pod sceną a Wójt
Gminy Nowe Ostrowy, vice Prze-
wodniczący Rady Gminy, Sekretarz
Gminy oraz tegoroczni starostowie
dożynek, którymi byli pani Anna
Koczor i pan Sławomir Głowacki
Kawka się chlebem z zebranymi
uczestnikami dożynek.
Wójt naszej Gminy pan Zdzisław
Kostrzewa podziękował rolnikom
za całoroczny trud i zebrane plony
pomimo wielu trudności i proble-
mów, jakie czekały rolników w
tym roku. 

Cześć artystyczną rozpoczęły
mieszkanki Sołectwa Grochów,
które było współorganizatorem do-
żynek.  W tej cześć Panie ośpiewały
Urząd  oraz sytuację w gminie

Później występ dały znane już
bardzo dobrze przez mieszkańców
gminy zespoły działające przy
Świetlic Środowiskowej w Ostro-
wach „Oktawa” i „Tamburyn” Po
występach naszych zespołów para
prowadząca, którą podczas tych
dożynek tworzyli Rafał Augustyniak
oraz Justyna Sapińska zaprosili
wszystkich uczestników na po-
częstunek, ma który składała się

pieczeń z dzika oraz tradycyjna
już w Ostrowach grochówka.Na-
stępnie goście mogli wysłuchać
biesiady Polskiej w wykonaniu ze-
społu „Polski Łan”  oraz słynnych
polskich piosenek, które zapre-
zentował zespół z Lubienia Ku-
jawskiego „Ale Babki”                     

Wieczorną część dożynek roz-
poczęła  gwiazda wieczoru, czyli
zespół „Imayra” ,który w rytmie
indiańskich przebojów rozbawiał i
zachwycał publiczność. Po godzinie
20:30 rozpoczęła się zabawa ta-
neczna przy której goście bawili
do późnych godzin nocnych.  

Organizatorami dożynek byli:
Urząd Gminy Nowe Ostrowy oraz
sołectwo Grochów. Pragniemy ser-
decznie podziękować sponsorom
za wsparcie finansowe, organiza-
cyjne i rzeczowe. W tym roku
sponsorami dożynek byli:

1.Bank Spółdzielczy 
w Krośniewicach;
2.Budrox Sp. z.o.o. 
w Gostyninie;
3.Pan Robert Drapiński;
4.Dyrekcja Inwestycji 
Sp. z.o.o. w Kutnie;
5.Pani Krystyna Frątczak;
6.Przedsiębiorstwo Rolnicze
„Głogus’
7.Pan Sławomir Głowacki;
8.Pan Krzysztof Gralak;
9.Pani Anna Kaczor;
10. Pan Władysław Lach;
11.Zakład Produkcyjno- Usługowy 
„Markostal”;
12. Pani Bożena Michalska;
13. Potargana Chałupa;
14. Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych w Kutnie;
15.Radarsystem 
Sp. z.o.o. w Gdańsku;
16. Pani Agnieszka Sopańska;
17. Pan Krzysztof Zdziarski;
18. Zakład Usług 
Komunalnych w Krośniewicach.

Święto Plonów - 2012

Urząd Stanu Cywilnego No-
we Ostrowy z przyjemnością

informuje, że w dniu 15
września 2012r.w Świetlicy

Środowiskowej w Ostro-
wach-Cukrowni odbyła się

uroczystość 50-lecia pożycia
małżeńskiego. Podczas cere-

monii Wójt Gminy Nowe
Ostrowy wręczył medale

przyznane przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

„Za długoletnie pożycie 
małżeńskie” następującym

parom:

1.Wacławie i Kazimierzowi 
Bińkowskim,
2.Kazimierze i Stefanowi Boruckim,
3.Czesławie i Eugeniuszowi 
Lewandowskim,
4.Jadwidze i Marianowi Wasilewskim.
Na tej samej uroczystości gościliśmy

Państwa Barbarę i Czesława Dubackich,
którzy obchodzili swoje Diamentowe
Gody czyli 60-lecie pożycia małżeń-
skiego.

Jubilatom wręczono dyplomy, kwiaty
oraz skromne upominki, a całą uro-
czystość uświetnił występ zespołu
„Oktawa”.

Jubileusze małżeńskie


