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W dniu 23 września 2014 roku o
godzinie 11:00 rozpoczęła się uro-
czyste otwarcia nowej siedziby Urzę-
du Gminy Nowe Ostrowy, czego
świadkami byli mieszkańcy Gminy
Nowe Ostrowy, oraz inni zaproszeni
goście. Nad całą uroczystością pat-
ronat honorowy objął Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław
Komorowski. Oficjalnym akcentem
uroczystości było zasadzenie Dębu
Wolności. Akcja ta ma na celu upa-
miętnienie rocznicy 25 lat wolności
odzyskanej w 1989 roku i jest ini-

cjatywą Kancelarii Prezydenta RP i
Lasów Państwowych, która nawiązuje
do sadzenia "Dębów Niepodległości”
po I wojnie światowej. Wśród gości
obchodzących to święto znaleźli
się: Poseł na Sejm RP Tadeusz
Woźniak, Wicewojewoda Łódzki Pa-
weł Bejda, przedstawiciel Nadleś-
nictwa Kutno Zbigniew Wala, Starosta
Kutnowski Mirosława Gal-Grabows-
ka,  Wójtowie Gmin Powiatu Kut-
nowskiego, Księża z  parafi i
znajdujących się w naszej gminie,
sołtysi, radni, Przewodniczący Rady

Gminy Nowe Ostrowy Mirosław Dę-
bicki oraz pracownicy i Wójt Gminy
Nowe Ostrowy Zdzisław Kostrzewa.
Dęby są drzewami, które uważane
są za symbol siły i tradycji. To
piękne żywe pomniki. Nasi przod-
kowie radując się z odzyskania wol-
ności sadzili dęby w 1918 roku jako
znak narodowej pamięci i nadziei
na długie wzrastanie - przemówił
przedstawiciel  Nadleśnictwa
Kutno Zbigniew Wala.  Po uroczystym
przecięciu wstęgi, ks. Mieczysław
Podsędek dokonał poświęcenia no-

wego budynku Urzędu Gminy. Po
licznych przemówieniach na ręce
Wójta Gminy Nowe Ostrowy były
przekazane prezenty stanowiące
obecnie elementy wyposażenia lub
dekoracji gmachu.  Dalszą część
uroczystości uświetnił występ zespołu
muzycznego „Oktawa” pod kierun-
kiem Mirosława Komorowskiego,
działający przy świetlicy środowi-
skowej gminy Nowe Ostrowy. Później
pojawił się tort na którym była od-
zwierciedlona płaskorzeźba nowego
budynku, i szampan. 

Otwarcie nowego urzędu

Podsumowanie

kadencji 2010-2014

na stronie 2

Wykaz zadań inwestycyjnych ,
remontowych i innych istotnych
przedsięwzięć realizowanych
w latach 2010-2014 na stronie 2
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Szybkim krokiem zbliżają się kolejne
wybory samorządowe a więc jest  to czas
na podsumowanie mijającej VI kadencji sa-
morządu Naszej Gminy. Przedstawiając do-
konania i osiągnięcia minionych lat mam
świadomość ,że są to efekty pracy całego
zespołu moich współpracowników oraz
Radnych, którym udzieliliście Państwo
kredytu zaufania jesienią 2010 roku, a także
sołtysów wybranych na początku 2011
roku. Lata 2010 – 2014 to okres w którym
Gmina Nowe Ostrowy zaangażowana była
w wiele projektów inwestycyjnych współfi-
nansowanych z różnych źródeł. Łącznie w
tym okresie zainwestowaliśmy w naszą in-
frastrukturę 13 min zł, co na tak małą
gminę jest sumą niebagatelną. Jednocześnie
Gmina pozyskała 6,4 mln zł środków ze-
wnętrznych z czego środki unijne stanowiły
4,9 mln zł. Głównie były to środki z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu
Operacyjnego „Kapitał Ludzki” z Ministerstwa
Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego,
a także z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Udało
nam się również uzyskać zwiększenie sub-
wencji oświatowej na niezbędne remonty w
szkołach. Obok przedstawiamy wykaz zadań
inwestycyjnych, remontowych i innych przed-
sięwzięć realizowanych w latach 2010 –
2014. Moim zdaniem lista jest imponująca,
nie sposób jednak nie wspomnieć tutaj o
najważniejszej inwestycji jaką była budowa
budynku Urzędu Gminy. Społeczność naszej
Gminy ma wreszcie Urząd z którego jest
dumna, w którym są właściwe warunki
pracy, który spełnia wszelkie standardy no-
woczesnego budynku użyteczności publicznej
i stanowi wizytówkę naszej gminy.

Szanowni Państwo.
To była kadencja ważnych, niezwykle po-

trzebnych inwestycji ale też trudnych decyzji
związanych chociażby z zaciągnięciem kre-
dytów zwiększających zadłużenie gminy.
Jednak przy tak dużym zaangażowaniu w
realizację wielu zadań inwestycyjnych jak
również pozyskiwaniu środków zewnętrznych
było to nieuniknione. Zapewniam jednak,
że zadłużenie gminy Nowe Ostrowy jest
nadal niewielkie i na koniec 2013 roku wy-
nosiło 16.12 % rocznego budżetu gminy.
Według rankingu zadłużenia tygodnika sa-

morządowego ”WSPÓLNOTA” na sklasyfi-
kowanych 1525 gmin wiejskich  Gmina
Nowe Ostrowy jest na 1154  miejscu, gdzie
miejsce pierwsze oznacza najbardziej za-
dłużony samorząd, a miejsce 1525 najmniej
zadłużony. Mówienie zatem o dużym zadłu-
żeniu gminy jest dużą przesadą.

Również chcę zdementować pojawiające
się tu i ówdzie  informacje, że Wójt planuje
zlikwidować Szkołę Podstawową w Imielnie,
kuchnie i stołówki szkolne, oraz dowóz
dzieci do szkół lub, że dowóz ten będzie
odpłatny. Nigdy nie miałem takiego pomysłu,
czy zamiaru, gdyby tak było nie inwestowa-
libyśmy w termomodernizację szkoły, nowe
wyposażenie kuchni i zakup autobusów.
Zresztą oszczędności z tego tytułu byłyby
znikome, a powiększylibyśmy tylko stan
bezrobocia. 

Mam świadomość, że wszystkie nasze
działania nie wyczerpują skali potrzeb
naszych mieszkańców. Zapewne ktoś powie,
że zrobiliśmy za mało, że można było zrobić
więcej i może lepiej, są i tacy którzy
twierdzą, że nie zrobiliśmy nic. Ocena
naszej, mojej pracy należy do Państwa.
Jestem jednak głęboko przekonany o sku-
teczności naszych działań, których efekty
są widoczne gołym okiem. Ufam, że to nie
koniec projektów inwestycyjnych i innych
przedsięwzięć, których realizacji Nasza
gmina tak bardzo potrzebuje.

Składając na Państwa ręce ten swego ro-
dzaju rachunek sumienia kończącej się ka-
dencji, pragnę jeszcze raz podziękować za
wyrozumiałość i współpracę. Dzięki Wam
drodzy Mieszkańcy, Waszej akceptacji i za-
ufaniu, mogę z dumą uznać te cztery lata
naszej i mojej pracy za wartościowe i
udane. Pozwala to nam z nadzieją patrzeć
w przyszłość, która z pewnością przyniesie
kolejne osiągnięcia. Pozostaje mi jedynie
prosić Państwa o sumienną ocenę i weryfi-
kację mojej i moich współpracowników
czteroletniej służby na rzecz dobra Gminy
Nowe Ostrowy. Zachęcam do licznego
udziału w wyborach samorządowych, które
jak żadne inne mają bezpośredni wpływ na
Państwa życie, na życie mieszkańców
naszej małej ojczyzny.

Zdzisław 
Kostrzewa

Podsumowanie 
kadencji 2010-2014

Wykaz zadań inwestycyjnych ,
remontowych i innych istotnych

przedsięwzięć realizowanych 
w latach 2010-2014.

Wykaz zadań inwestycyjnych , remontowych i innych istotnych przedsięwzięć
realizowanych w latach 2010-2014.

Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowych  Ostrowach wraz z instalacją pompy
ciepła , oczyszczalnią ścieków oraz  zagospodarowaniem terenu

Przebudowa budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody  w Ostrowach
Budowa 111 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków
Budowa kanalizacji sanitarnej  i deszczowej – etap I w Ostrowach-Cukrowni 
Budowa boiska wielofunkcyjnego typu Orlik w Ostrowach
Remont i  wyposażenie budynku świetlicy  OSP oraz budowa boiska wielofunkcyjnego

w miejscowości Imielno. 
Zakup i montaż trybun sportowych na 200 miejsc  na boisku LKS Ostrovia.
Inwestycje i remonty drogowe:
- remont drogi gminnej nr 312612E w miejscowości Błota
- remont drogi gminnej nr 312610E w miejscowości Kołomia
- remont grogi gminnej nr 102273E w miejscowości Grochów
- remont drogi gminnej nr 102856E w miejscowości Bzówki
- remont drogi gminnej nr 102317E w miejscowości Grodno
-przebudowa drogi gminnej nr 102304E oraz drogi  dojazdowej do pól (w kierunku

Bzówek) w Woli Pierowej
- remont dróg  z nawierzchnią destruktową w ilości 3 km
- utwardzenie dróg gruntowych w ilości 5 km
Zakup koparko-ładowarki oraz pługu do odśnieżania 
Zadania poprawiające stan infrastruktury oświatowej 
- budowa kotłowni na ekogroszek dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Ostrowach
- montaż kolektorów słonecznych  na wszystkich obiektach  szkolnych 
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Imielnie
- wymiana pokrycia dachu na budynku  Szkoły Podstawowej w Ostrowach
- remont wielu pomieszczeń w tym: korytarze, klatki schodowe, szatnie w Szkole

Podstawowej w Ostrowach  oraz zakup nowego  wyposażenia dla kuchni
- zakup dwóch autobusów szkolnych  do dowozu  dzieci 
- remont gminnego przedszkola w  Ostrowach-Cukrowni
- utworzenie nowoczesnych ekopracowni w SP Ostrowy i Gimnazjum    
Modernizacja kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Wołodrzy wraz z  wymianą pieca CO na

ekogroszek
Budowa zintegrowanego  systemu e-usług publicznych ( Wrota Regionu Łódzkiego)

oraz realizacja projektu Edukacyjnego Wrota Regionu Łódzkiego 
Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu  na terenie gminy
Remonty i modernizacje świetlic wiejskich w Bzówkach, Woli Pierowej, Ostrowach,

Lipinach, Wołodrzy, Grodnie, oraz zakup i montaż kontenera na świetlicę w Niechciano-
wie

Poprawa stanu ochrony przeciwpożarowej Gminy:
-włączenie jednostki OSP Grochów do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

i jej doposażenie w specjalistyczny sprzęt i umundurowanie
- zakup samochodu strażackiego i motopompy pływającej dla OSP Bzówki
- budowa budynku gospodarczo-garażowego dla OSP Ostrowy-Cukrownia
- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – etap I i II
- Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

dla gminy  oraz sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
dla trzech obszarów

- Organizacja na bardzo dużą skalę robót publicznych, staży oraz prac społecznie
użytecznych

Realizacja projektów oświatowych:
- w Przedszkolu – „Małe dzieci – wielkie nadzieje” 
- w Szkołach – „Edukacja naszą szansą”
- Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w gminie Nowe Ostro-

wy.
- Program „Umiem pływać” 
- Program „Multisport” 
- program „Mały Mistrz” 
Realizacje projektów GOPS w latach 2011-2014 „Nowa szansa”
Realizacja projektu „Zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym

wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowe Ostrowy”
Dofinansowanie pracy animatorów obiektu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012”

w Ostrowach w roku 2013, 2014.

Świetlica Środowiskowa
w Ostrowach Cukrowni w
dniu siedemdziesiątej rocz-
nicy wybuchu Powstania
Warszawskiego  przedstawiła
montaż słowno – muzyczny
zatytułowany „Gdzie są chłop-
cy, gdzie dziewczęta z tam-
tych lat…”. 

Wśród publiczności nie
zabrakło przedstawicieli sa-
morządu terytorialnego w
osobach: p. Zdzisława Kost-
rzewy – wójta gminy Nowe
Ostrowy, p. Mirosława Dę-
bickiego – przewodniczącego
Rady gminy oraz radnych –

p. Elżbiety Jatczak i p. A.
Czerniawskiej – Garbaliń-
skiej.  Wykonawcy słowem i
piosenkami (nie)zakazanymi
z   okresu Powstania War-
szawskiego przypomnieli
tamten czas walki, bezprzy-
kładnej odwagi, honoru, ale
i w końcowym okresie roz-
paczy ogarniającej walczą-
cych.

Poświęcenie powstańców
i ofiarność ludności cywilnej
oraz poniesione straty okazały
się daremne, bo znowu, jak
już nie raz w naszej historii
zostali sami. Jak mówiły sło-

wa jednej z piosenek (…)
„Pomocy nam nie przysłali,
na wroga wydali, zamiast
wolności mamy dziś śmierć”.

Mimo, że nasza gmina jest
oddalona od Warszawy, to
jednak warto przypominać
te momenty historii naszej
stolicy, o których zawsze
należy pamiętać.

Dziękuję wszystkim, którzy
brali udział w przygotowaniu
tej uroczystości, wykonaw-
com, wśród których była
Kapela „Krośniewiacy” oraz
tym, którzy zechcieli obejrzeć
koncert.
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W dniu 04 października 2014r. O godz. 14.00 w nowym
budynku Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach odbyła się
uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego "Złote Gody". Ju-
bilaci to:

Helena i Aleksander Felner,
Czesława i Ryszard Kozłowscy,
Irena i Edward Olejnik,
Irena i Henryk Stanowscy.
Ponadto w uroczystości brali udział jubilaci obchodzący

60-lecie pożycia małżeńskiego
"Diamentowe Gody" państwo:
Wanda i Bolesław Szymańscy,

Marianna i Władysław Wojtczak.
Z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego Wójt Gminy

Nowe Ostrowy – Pan Zdzisław Kostrzewa udekorował 4
pary jubilatów medalami przyznanymi przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej "Za długoletnie pożycie małżeńskie".
Podczas tej uroczystości głos zabrał Ksiądz Tomasz Mura-
szewski, proboszcz parafii Wola Pierowa oraz Przewodniczący
Rady Gminy – Pan Mirosław Dębicki. Wszystkim jubilatom
wręczono dyplomy oraz rozdano skromne upominki.

Jubilatów i zgromadzone grono rodzinne podjęto szam-
panem. Również przygotowano skromny poczęstunek w
postaci kawy, herbaty, ciasta.

Jubileusze pożycia małżeńskiego

 Nowa szansa  

Realizator projektu  
 

w Nowych Ostrowach 
Tel. 24 356 15 75, gops.noweostrowy@gmail.com 

 
 obecnie realizuje projekt systemowy 
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1. Warsztaty aktywizacji zawodowej w wymiarze 16 g
 

2. 
 

otowanie do pracy w salonie 
 (4 kobiety).  

ie. 

Realizator projektu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Nowych Ostrowach
Tel. 24 356 15 75,

gops.noweostrowy@gmail.com

Gmina Nowe Ostrowy stara

się w jak największym stopniu

łagodzić skutki trudnej sytuacji

na rynku pracy poprzez orga-

nizację programów mających

na celu aktywizację bezrobot-

nych z terenu naszej gminy.

Pomimo, że na rok 2014 Po-

wiatowy Urząd Pracy przydzielił

naszej gminie według rocznego

planu  środki na zorganizowanie

tylko 9 stanowisk w ramach

robót publicznych oraz 26

miejsc pracy w ramach prac

społecznie użytecznych  to

jednak w bieżącym roku zor-

ganizowaliśmy tych miejsc

znacznie więcej korzystając z

dodatkowych środków z rezerw

Ministerstwa Pracy w Polityki

Społecznej.

W roku 2014 licznie organi-

zowaliśmy także staż dla bez-

robotnych. Staże w tym roku

przeznaczone były dla poszcze-

gólnych grup bezrobotnych:

- bezrobotni długotrwale albo

po zakończeniu realizacji kon-

traktu socjalnego, albo kobiety,

które nie podjęły zatrudnienia

po urodzeniu dziecka,

- osoby powyżej 50 roku ży-

cia,

- bezrobotni bez kwalifikacji

zawodowych, bez doświadcze-

nia zawodowego lub bez wy-

kształcenia średniego,

- samotnie wychowujący co

najmniej jedno dziecko do 18

roku życia,

- bezrobotni którzy po od-

byciu kary pozbawienia wolności

nie podjęli zatrudnienia,

- bezrobotni z orzeczeniem

o niepełnosprawności

- osoby do 25 roku życia,

- osoby do 27 roku życia,

jeżeli nie upłynął okres 12 mie-

sięcy od dnia określonego w

dyplomie, świadectwie lub

innym dokumencie poświad-

czającym ukończenie szkoły

wyższej.

Łącznie w ramach staży

utworzyliśmy 39 miejsc pracy

z tego 9 osób pracuje w ramach

stażu do chwili obecnej, nato-

miast 14 osób po zakończeniu

stażu znalazło w dalsze za-

trudnienie na okres 3 miesię-

cy.

W  ramach robót publicznych

w ramach robót publicznych

utworzyliśmy 64 pełnowymia-

rowe miejsca pracy w ramach

różnych projektów tj.:

- 9 miejsc według rocznego

przydziału

- 6 miejsc w ramach programu

30 minus ( dla osób poniżej 30

roku życia)

- 25 miejsc w ramach pro-

gramu 50 plus (dla osób powyżej

50 roku życia)

- 24 miejsca w ramach pro-

gramu dla osób w szczególnej

sytuacji na rynku pracy okre-

ślonych w art. 49 ustawy o

promocji zatrudnienia i insty-

tucjach rynku pracy. 

W ramach robót publicznych

55 osób pracuje do chwili

obecnej.

Prace społecznie użytecznej

w tym roku organizowane były

w dwóch turach:

- 1 tura od 01.04.2014 r. do

30.09.2014 r. – 13 osób,

- tura od 02.06.2014 r. do

30.11.2014 r. – 13 osób.

Wszystkich bezrobotnych za-

rejestrowanych w Powiatowym

Urzędzie Pracy w Kutnie zain-

teresowanych podjęciem ter-

minowego zatrudnienia w roku

2015 prosimy o składanie

Ankiet CV od stycznia 2015

roku. Ankiety będzie można

pobrać bezpośrednio w Urzę-

dzie oraz na stronie internetowej

Gminy Nowe Ostrowy pod ad-

resem www.noweostrowy.pl w

zakładce strona interesanta.

Ankiety można składać w se-

kretariacie Urzędu lub w pokoju
nr 10. Damian Cichacz

Zgodnie z wieloletnią tra-
dycją także i w tym roku w
dniu 22 października w sali
gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej w Ostrowach został
zorganizowany przez Zarząd
Koła - Polskiego Związeku
Emerytów, Rencistów i In-
walidów w Ostrowach „Dzień
Seniora”. Wzięło w nim udział
około 100 osób, byli to se-
niorzy i zaproszeni goście.
Na uroczystość przybyli: Wójt
Gminy Nowe Ostrowy Zdzi-
sław Kostrzewa , Przewod-
niczący Rady Gminy Mirosław
Dębicki , Dyrektorzy szkół
podstawowych w terenu Gmi-
ny Małgorzata Strębska i
Anna Sikora, a także dyrektor
Gimnazjum w Ostrowach
Elżbieta Marczak oraz przed-
stawiciele Banku Spółdziel-
czego w Krośniewicach, który
reprezentowała Bogusława

Pieniążek i Stowarzyszenia
„ Na rzecz rozwoju Gminy
Nowe Ostrowy ” reprezen-
towanego przez Renatę Pas-
tusiak.

Dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej zorganizowały występ
artystyczny  polegający na
pokoleniowym przeglądzie
piosenek. Hitem występu
był taniec wykonany w rytmie
piosenki „ Przetańczę z Tobą
całą noc” przez Panią Dy-
rektor Małgorzatę Strębską
i Przewodniczącego Zarządu
Pana Jana Antczaka . Po
smacznym obiedzie oraz ka-
wie wszyscy bawili się przy
dźwiękach orkiestry  do póź-
nych godzin.

Seniorzy zostali zaproszeni
17 grudnia na „ Jasełkę Bo-
żonarodzeniową”  do Gim-
nazjum w Ostrowach.

Zatrudnienie w gminie

Dzień Seniora 2014  
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na terenie Gminy Nowe Ostrowy



5
Kurier Nowoostrowski

Obchody Święta Plonów
w naszej gminie rozpoczęły
się zgodnie z tradycyjną
mszą świętą w Kościele Pa-
rafialnym w Ostrowach. Na-
stępnie barwny korowód
dożynkowy przemaszerował
na boisko rekreacyjno – spor-
towe przy Świetlicy Środo-
wiskowej, gdzie odbywała
się dalsza część uroczystości.
Dożynkowy bochen chleba
wójtowi gminy Zdzisławowi
Kostrzewie i przewodniczą-
cemu Rady Gminy Mirosła-
wowi Dębickiemu, wręczyli
starostowie dożynek: Miro-
sława Jakubiak i Krzysztof
Głowacki. Jak zwykle, po
podzieleniu chleba na nie-
wielkie kawałki - aby nikomu
na naszej ostrowskiej ziemi
tego chleba nie zabrakło - z
poczęstunkiem wśród uczest-
ników dożynek wyruszyli
Starostowie oraz Wójt i Prze-
wodniczący Rady Gminy.

Następnie głos zabrał Wójt
gminy dziękując wszystkim
rolnikom za ich ciężką pracę
i sołectwom Perna i Wołodrza
za zaangażowanie przy or-
ganizacji dożynek. Po części
oficjalnej przyszedł czas na
bardziej rozrywkową część
uroczystości, którą rozpoczęły
tradycyjne przyśpiewki do-
żynkowe. 

Piękna, słoneczna pogoda
sprzyjała dobrej zabawie i
rodzinnym spotkaniom,
do tańca i wspólnego śpie-
wania zapraszały zespoły:
Oktawa, działająca przy
Świetlicy Środowiskowej,ze-
spół złożony z młodych
mieszkanek gminy, który na
potrzeby występu przyjął na-
zwę   " Bo jak nie my, to
kto...?”

Ponadto zgromadzeni na
ostrowskim boisku miesz-
kańcy i ich goście mogli
również skorzystać z prze-

różnych atrakcji, m. in.  sto-
iska sołectw Perna i Woło-
drza, które serwowały pyszne
ciasta oraz chleb ze smalcem
i inne przysmaki. Ponadto
wśród atrakcji dla dzieci były
dmuchane zjeżdżalnie. Tra-
dycyjnie już Urząd Gminy
ufundował dla uczestników
dożynek wspaniałą grochów-
kę, a pieczonego dzika spon-
sorowało Stowarzyszenie
Rozwoju Gmin „Centrum”.

Gwiazdą tegorocznych do-
żynek był zespół „Tekla Kle-
betnica”, znany widzom dzięki
VI  edycji programu „Mam
Talent” , który podczas te-
gorocznych dożynek wystąpił
dwukrotnie. Tegoroczne Świę-
to Plonów zakończyła zabawa
taneczna.

Podziękowanie dla spon-
sorów:

- Zakład Usług Komunal-
nych Spółka z o.o.  w  Kroś-
niewicach

- Przedsiębiorstwo Rolnicze
„GŁOGUS”

- Pan Krzysztof Zdziarski 
- Sklep i Piekarnia Pana

Krzysztofa Gralaka
- Sklep Spożywczy  Pań-

stwa Agnieszki i  Wiesława

Sopańskich
- Okręgowa Spółdzielnia

Mleczarska w   Krośniewi-
cach

- Bank Spółdzielczy w
Krośniewicach

- Pani Krystyna Frątczak

- Stowarzyszenie Rozwoju
Gmin „Centrum”

-Spółka Wodna „Ostro-
wianka”

- MPC Paweł Oleksiewicz 

Dożynki Gminne 2014



6 Kurier Nowoostrowski

21 września odbyły się drugie
w tym roku zawody wędkarskie
o Puchar Wójta Gminy Nowe
Ostrowy. Na łowiku „Rogal” w
Nowych Ostrowach walczyło 9
dwuosobowych drużyn skła-
dających z mieszkańców gminy,
wędkarzy było Koła Nr 109
PZW „METALURG” Kutno (które
było współorganizatorem za-
wodów) oraz reprezentacjami
sąsiednich gmin.

Zmagania wędkarzy rozpo-
częły się o godzinie 9:00. Za-
wody przebiegały w przyjaznej
atmosferze i przez 3 godzinną
rywalizację brań nie brakowało,
lecz dominowały ryby średnich
wymiarów z przewagą płoci,
okoni. Do siatek wędkarzy tra-
fiały także leszcze.

Po zakończeniu pracy komisji
sędziowskiej wyniki przedstawiły
się następująco:

I miejsce drużyna „OSTROWY
I” w składzie Tadeusz Matczak
– Jarosław Koliński z wynikiem
3 pkt., 4.860 kg

II miejsce drużyna „OSTROWY
II” w składzie Stanisław Jana-
kowski – Mateusz Tokarski z
wynikiem 6 pkt., 3.050 kg

III miejsce drużyna „Gmina
Krośniewice” w składzie Krzysz-

tof Michalak – Daniel Modliński
z wynikiem 7 pkt., 3.320 kg

IV miejsce drużyna „META-
LURG Kutno” w składzie Elżbieta
Grzybowska – Mikołaj Derej z
wynikiem 8 pkt., 3.540 kg .

Najdłuższą rybę – leszcza –
48 cm złowił Tadeusz Matczak

Puchar „GOSP – ROL” Bzówki
za najlepszy wynik indywidualny
zdobył Mikołaj Derej – 3.250
kg .

Na zakończenie zawodów
głos zabrał Wójt Gminy Nowe
Ostrowy, który podziękował
wszystkim wędkarzom za udział
w zawodach oraz działaczom
Koła Wędkarskiego Nr 109

PZW „METALURG” Kutno za
pomoc w organizacji zawodów,
które są już tradycją w życiu
sportowo – rekreacyjnym Gminy
Nowe Ostrowy.

Zawody o Puchar Wójta 
w wędkarstwie spławikowym

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

Wójt Gminy, który przypomniał zebranym o
faktach związanych z wybuchem II Wojny
Światowej oraz o roli jaką w niej odegrało
Wojsko Polskie.

Kilkanaście minut później delegacja
złożona z Wójta Gminy, Sekretarza Gminy,
Przewodniczącego Rady Gminy oraz Ko-
mendanta Gminnych Ochotniczych Straży
Pożarnych złożyła kwiaty oraz zapaliła
znicze na cmentarzu we Woli Pierowej pod
grobami lotników oraz kolejarzy, którzy w
walce o ojczyznę stracili życie na początku
II Wojny Światowej.

W roku 2014 przypada 25
rocznica uchwalenia Konwencji
Praw Dziecka. Szkoła Podstawowa
im. Mieczysławy Butler w Ostro-
wach, będąc w Kubie Szkół UNI-
CEF ponownie włączyła się w
projekt „Szkoła z prawami dziec-
ka”. To druga edycja poświęcona
obronie praw dziecka. W tym
roku objęła przedstawicieli śro-
dowiska lokalnego, angażujących
się w ochronę praw dziecka. Is-
totne bowiem jest, aby mówić o
prawach dziecka nie tylko wtedy,
gdy są one naruszane, ale przede

wszystkim wtedy, kiedy można
wyróżnić postawy pozytywne i
wzorowe do naśladowania. Po
raz pierwszy w Polsce dzieci
same mogły przyznać odznaki
Szeryfa Praw Dziecka . Dziecięca
kapituła naszej placówki z wielką
przyjemnością przyznała tytuł i
wręczyła Gwiazdę Szeryfa Praw
Dziecka sześciu lokalnym naj-
bardziej zaangażowanym przed-
stawicielom lokalnej społeczności,
którzy w swej codziennej pracy
dokładają wszelkich starań, by
dbać o interesy dzieci. Odznaki

otrzymali:
1. Eugeniusz Arcichowski –

były dyrektor Szkoły Podstawowej
w Ostrowach (1984 - 2000)

2. Zdzisław Kostrzewa – Wójt
Gminy Nowe Ostrowy 

3. Małgorzata Zielińska – lekarz
rodzinny 

4. Małgorzata Strębska – dy-
rektor szkoły 

5. ks. Tomasz Muraszewski –
proboszcz parafii w Woli Pierowej 

6. Ireneusz Wrzesiński – ko-
mendant komisariatu Policji w
Krośniewicach. 

4 października dzieci z klas
0-III Szkoły Podstawowej w
Imielnie wzięły udział w wycieczce
do ZOO Safari w Borysewie. To
wyjątkowe miejsce w centralnej
Polsce, gdzie na powierzchni
22 hektarów zgromadzono ponad
300 gatunków zwierząt z 5 kon-
tynentów.Kolorową  ZOO Kolejką
z przewodnikiem  uczestnicy
wycieczki  odbyli podróż po roz-
ległym terenie Safari, poznając
egzotyczne zwierzęta z całego

świata; takie jak: białe lwy,
tygrysy, zebry, antylopy, wielbłądy
i inne. Podczas zajęć edukacyj-
nych dzieci  spotkały się z
żywym wężem, żółwiem i jasz-
czurką.W Mini Zoo doświadczyły
relaksującego i leczniczego wpły-
wu zwierząt. Tu  poczuły bliskość
i mogły pobawić się z miłymi w
dotyku a zarazem bezpiecznymi
zwierzętami: kózkami, owiecz-
kami, królikami i świnką wiet-
namską. Jeździły na kucyku

szetlandzkim.Dużą atrakcją cie-
szyła się Figlarnia - plac zabaw
w największym w Europie na-
miocie sferycznym. Dzieci nur-
kowały w basenie z kolorowymi
kulkami, wchodziły do wnętrza
dmuchanej gąsienicy oraz zmie-
rzyły się z dmuchanymi zjeż-
dżalniami .Wycieczkowiczów
pożegnały kolorowe i przyjazne,
a zarazem hałaśliwe papugi,
zachęcając do ponownych od-
wiedzin.   Mirosława Lewandowska

Troska o dobro dziecka,
pragnienie zapewnienia mu
opieki i możliwości wszech-
stronnego rozwoju zajmuje
bardzo ważne miejsce w
programie działania naszej
placówki. Tym bardziej miło
nam poinformować, że te
starania zostały docenione

przez samych uczniów. 
Na ich wniosek kapituły

dziecięcej, działającej przy
Stowarzyszeniu Komitet
Dziecka przyznała pani Anecie
Kubasińskiej Medal „Serce
– Dziecku”. Jest to najbardziej
prestiżowe wyróżnienie w
regionie łódzkim przyznawane

szczególnie zasłużonym w
pracy społecznej na rzecz
dzieci. Medal wręczony został
pani pedagog 1 czerwca
2014 r. podczas uroczystości
pod Pomnikiem „Pękniętego
Serca” w Parku Szarych Sze-
regów w Łodzi . 

1 wrzesień – upamiętnienie wybuchu
II wojny światowej

Medal dla pedagog 
Szkoły Podstawowej w Ostrowach

Wycieczka do Borysewa

Odznaki Szeryfa Praw Dziecka
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W dniu 18 X 2014r. od-
była się XII edycja Rajdu
„Żółty Jesienny Liść” zor-
ganizowanego przez łę-
czycki Oddział PTTK przy
wsparciu Urzędu Miasta
oraz Starostwa Powiato-
wego w Łęczycy. Impreza
zgromadziła na starcie
ponad 200 miłośników
turystyki i dobrej zabawy,
którzy wędrowali przez
teren gminy Pęczniew. 

Do wędrujących w nad-
warciańskiej scenerii mło-
dych turystów, przyłączyło
się również 27 członków
SKKT w Ostrowach pod
opieką Eweliny Kołomłoc-
kiej, Magdaleny Pietrusiń-
skiej i Kornela
Kołomłockiego.  Organi-
zatorzy przygotowali dla
uczestników dwie trasy
marszu. Pierwsza liczyła
12 km i wiodła z Leśnika
wzdłuż Warty, zbiornika
Jeziorsko do Siedlątkowa.
Trasa nr dwa (5 km) pro-
wadziła z Piekar do Sied-
lątkowa i maszerowały nią
przedszkolaki. Podczas
wędrówki młodzież miała
możliwość podziwiania naj-
większego w województwie
łódzkim i drugiego co do
wielkości sztucznego zbior-
nika wodnego w Polsce -
zbiornika Jeziorsko, tamy
i elektrowni wodnej w
Skęczniewie oraz malow-
niczo położonego kościółka
w Siedlątkowie, którego
historię przybliżył pro-
boszcz parafii ks. Grzegorz

Czaja. 
Po zwiedzeniu siedląt-

kowskiego sanktuarium,
rajdowicze przejechali au-
tobusami do Pęczniewa,
gdzie w Ośrodku Wypo-
czynkowo-Rekreacyjnym
„SUMEX” czekała na nich
gorąca zupa oraz loteria
numerków umieszczonych
na znaczkach okoliczno-
ściowych każdego turysty.
Nagrody wylosowali m.in.:
Natalia Pawlak, Weronika
Plucińska, Michał Kępiński
i Arkadiusz Walczak. Na-
stępnie obyły się dwa kon-
kursy: wiedzy o rzece
Warcie, zbiorniku Jeziorsko
i gminie Pęczniew, w któ-
rym SKKT reprezentowały:
Patrycja Gruszczyńska,

Anna Kieszkowska i Julia
Szałwińska oraz konkurs
na najciekawsze powie-
dzenie o jesieni, w którym
udział wzięło 4 członków
ostrowskiego SKKT: Iza-
bela Kawka, Daniel Łu-
czyński, Anna Pawlak i
Weronika Plucińska. W
tym ostatnim bezkonku-
rencyjna okazała się Anna
Pawlak, która zdobyła
miejsce I. 

Na zakończenie imprezy
organizatorzy rozdali dy-
plomy za uczestnictwo w
rajdzie, a laureatom po-
szczególnych konkursów
wręczono nagrody rze-
czowe. 

Info & zdjęcia: 
SKKT Ostrowy

W nadwarciańskiej scenerii

Miesiąc wrzesień jest
każdego roku szczególnym
dla społeczności Szkoły
Podstawowej im. Bohaterów
Bitwy nad Bzurą w Imiel-
nie.

Uroczystości patriotyczne
rozpoczynają się pierwszego
września obchodami ko-
lejnej rocznicy wybuchu
drugiej wojny światowej,
w szkole i Ostrowach przed
tablicą pamiątkową. 

Dzień  23 września to
święto Patrona Szkoły;
apel, spotkania z wycho-
wawcami, rodzicami, wspól-
ne śpiewanie piosenek
patriotycznych. To także
miesiąc szkolnych obcho-
dów utworzenia Polskiego
Państwa Podziemnego.
Klamrą spinającą wrześ-
niowe  spotkania z boha-
terami stała się wycieczka
objazdowa do miejsc szcze-
gólnych w historii Polskiego
Września; miejsc, w których
rozegrała się w dniach 9-
22 września 1939r naj-
większa bitwa w kampanii
wrześniowej-Bitwa nad Bzu-
rą.  Dzieci odwiedziły i
uczyły się historii takich

miejscowości jak: Tum, Łę-
czyca, Góra Św. Małgorzaty,
Piątek, Łowicz, Sobota.
Hołd Żołnierzom Września
oddały też w Kutnie w Mu-
zeum Bitwy nad Bzurą.

Odwiedziły cmentarze,
bo szlak bojowy armii „Poz-
nań” i „Pomorze” w kam-
panii 1939r znaczony jest
zbiorowymi mogiłami żoł-
nierskimi. 

Na 36 cmentarzach
wzdłuż rzeki Bzury spo-
czywa ponad 20 tys. żoł-
nierzy i oficerów. Często
ciche, wiejskie cmentarze
kryją mogiły pojedyncze i
zbiorowe.

Wydzielona kwatera \znaj-
duje się na cmentarzu w
Łęczycy, pochowano tu po-
nad 1000 żołnierzy, ale
także w Modlnej, Giżycach,
Iłowie, Młodzieszynie,

Puszczy Kampinoskiej,
Laskach, Łomiankach. 

Znamienne więc –
wczoraj i dziś- są słowa
Gen. Tadeusza Kutrzeby  

„NIKT,  KTO  SŁUŻY
OJCZYŹNIE,  NIE  UMIERA
ZUPEŁNIE”

Anna Sikora

Przedszkole  pozwala dzieciom zdo-
bywać nowe doświadczenia, kształto-
wać umiejętności dając im możliwość
wszechstronnego rozwoju. W pierw-
szych dniach pobytu w przedszkolu
dzieci obchodziły Dzień Przedszkolaka.
Był to czas wspólnych zabaw, który po-
zwolił im czerpać radość z bycia przed-
szkolakiem. ,,Bezpieczny
przedszkolak” - pod takim hasłem od-
było się spotkanie z przedstawicielką
Straży Gminnej w Ostrowach, która
przypomniała o zachowaniu bezpie-
czeństwa podczas zabaw oraz utrwaliła
podstawowe zasady ruchu drogowego.

We wrześniu dzieci obejrzały spektakl ekolo-
giczny ,, Zaczarowany las”, którego motto

brzmiało – żyj z przyrodą w zgodzie. Rozwija-
niu zainteresowań ekologicznych służył rów-

nież udział w akcji ,,Sprzątanie świata ”.
Porządkując najbliższy  teren przedszkola dzie-

ci udowodniły że czują  się odpowiedzialne za
stan środowiska przyrodniczego.  

30 września nasze przedszkolaki podjęły wy-
zwanie pobicia Rekordu Guinnessa w równo-

czesnym myciu ząbków przez przedszkolaki w
całej Polsce. 

Rekord został ustanowiony, punktualnie o go-
dzinie 12 równocześnie ząbki myło 313 328

dzieci w całej Polsce.

Rocznice 
polskiego
września

Z życia przedszkola
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W dniu 23 września 2014
roku o godzinie 11:00 rozpoczęło
się uroczyste otwarcia nowej
siedziby Urzędu Gminy Nowe
Ostrowy, czego świadkami byli
mieszkańcy Gminy Nowe Ostro-
wy, oraz inni zaproszeni goście.
Nad całą uroczystością patronat
honorowy objął Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej Bronisław
Komorowski. Oficjalnym ak-
centem uroczystości było za-
sadzenie Dębu Wolności. Akcja
ta ma na celu upamiętnienie
rocznicy 25 lat wolności od-
zyskanej w 1989 roku i jest ini-
cjatywą Kancelarii Prezydenta
RP i Lasów Państwowych, która
nawiązuje do sadzenia "Dębów
Niepodległości” po I wojnie
światowej. Wśród gości ob-
chodzących to święto znaleźli
się: Poseł na Sejm RP Tadeusz
Woźniak, Wicewojewoda Łódzki
Paweł Bejda, przedstawiciel
Nadleśnictwa Kutno Zbigniew
Wala, Starosta Kutnowski Mi-
rosława Gal-Grabowska,  Wój-
towie Gmin Powiatu
Kutnowskiego, Księża z parafii

znajdujących się w naszej gmi-
nie, sołtysi, radni, Przewodni-
czący Rady Gminy Nowe
Ostrowy Mirosław Dębicki oraz
pracownicy i Wójt Gminy Nowe
Ostrowy Zdzisław Kostrzewa.
Dęby są drzewami, które uwa-
żane są za symbol siły i tradycji.
To piękne żywe pomniki. Nasi
przodkowie radując się z od-
zyskania wolności sadzili dęby
w 1918 roku jako znak narodo-
wej pamięci i nadziei na długie
wzrastanie - przemówił przed-
stawiciel Nadleśnictwa
Kutno Zbigniew Wala.  Po uro-
czystym przecięciu wstęgi, ks.
Mieczysław Podsędek dokonał
poświęcenia nowego budynku
Urzędu Gminy. Po licznych
przemówieniach na ręce Wójta
Gminy Nowe Ostrowy były
przekazane prezenty stanowiące
obecnie elementy wyposażenia
lub dekoracji gmachu.  Dalszą
część uroczystości uświetnił
występ zespołu muzycznego
„Oktawa” pod kierunkiem Mi-
rosława Komorowskiego, dzia-
łający przy świetlicy

środowiskowej gminy Nowe
Ostrowy. Później pojawił się
tort na którym była odzwier-
ciedlona płaskorzeźba nowego
budynku, i szampan. 

O decyzjach jakie zapadały
w związku z budową nowego
gmachu urzędu gminy oraz o
wątpliwościach jakie były do
rozważenia pisaliśmy w zasadzie
od 2010 roku, bo wtedy podjęta
została  decyzja o budowie. Z
perspektywy czasu można po-
wiedzieć, że sprawy potoczyły
się błyskawicznie. W roku 2012
zlecono wykonanie nowej do-
kumentacji technicznej Pracowni
Projektowo-Usługowej "Magbud"
Bogdan Krawczyk, która też
była wykonawcą pierwszej
wersji projektu. Głównym pro-
jektantem budynku Urzędu Gmi-
ny był P. Bogdan Krawczyk.
Przyjęto założenie, iż zadanie
inwestycyjne będzie realizowane
w cyklu dwuletnim w latach
2013-2014. W dniu 4 marca
2013 r. rozstrzygnięto postę-
powanie przetargowe na bu-
dowę budynku urzędu gminy.

Spośród 13  ofert wyłoniono
najkorzystniejszą,  złożoną
przez firmę REM-BUD Spychała
Sp. j. z Kutna. Umowę na wy-
konanie zadania podpisano w
dniu 13 marca 2013 z terminem
zakończenia do dnia 30.08.2014
r. Przedmiot umowy nie obej-
mował utwardzenia terenu, wy-
konania pomp ciepła,
oczyszczalni ścieków i oczywi-
ście wyposażenia budynku. Te
roboty wykonywane były jako
odrębne zadania i zlecane w
trakcie realizacji inwestycji, a
ich wykonawcami byli odpo-
wiednio: 

„MARINBUD” Mariusz Roba-
kowski Palczewo, k. Piotrkowa
Kujawskiego – utwardzenie te-
renu,

EKO-THERM sp. z o.o.  z Ło-
wicza – instalacja pomp ciep-
ła,

Przedsiębiorstwo Plus z Go-
ślinowa, k. Gniezna - oczysz-
czalnia ścieków,

Meble Turek Grodno Nowe,
gm. Nowe Ostrowy- główne
wyposażenie tj. wykonanie i

montaż mebli
Część prac, związanych głów-

nie z zagospodarowaniem terenu
/w tym ogrodzenie i utwardzenie
placu wewnętrznego/  wyko-
naliśmy we własnym zakresie.

Nadzór inwestorski na budo-
wie budynku urzędu gminy peł-
niła Dyrekcja Inwestycji z Kutna

Koszt wszystkich wykonanych
robót, dokumentacji technicznej,
nadzoru inwestorskiego oraz
kompleksowego wyposażenia
urzędu to kwota 2.465.000 zł,
z czego 224 tys. zł stanowi
dotację z WFOŚiGW związana
z instalacją pomp ciepła oraz
instalacjami centralnego ogrze-
wania i ciepła technicznego.

Budynek Urzędu Gminy został
ostatecznie oddany dwa mie-
siące wcześniej tj. na przełomie
czerwca i lipca, a pozwolenie
na użytkowanie otrzymaliśmy
24 lipca 2014 roku. Od tego
czasu pracujemy, obsługujemy
i przyjmujemy gości  w zupełnie
innych warunkach na miarę
XXI wieku.

Otwarcie nowego urzędu


