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Minęło 10 lat!

Internet LTE już
dostępny dla
mieszkańców

Gminy
Urząd Gminy Nowe Ostrowy  informuje  

o możliwości podłączenia gospodarstw do-
mowych  do sieci Internet w nowoczesnej

technologii LTE. 
W ramach projektu pn. „Budowa infra-

struktury  szerokopasmowego Internetu  w
technologii LTE na terenie gminy Nowe

Ostrowy” zakupione i zainstalowane zosta-
ły nowoczesne  urządzenia pozwalające na
świadczenie mieszkańcom  usługi dostępu

do sieci Internet.   Z usługi będą  mogły
skorzystać te gospodarstwa domowe, któ-
rym inni operatorzy telekomunikacyjni nie

są   w stanie zapewnić dostępu do Interne-
tu na zadawalającym poziomie. 

więcej strona 2

Okrągły jubileusz w Szkole
Podstawowej w Ostrowach. 
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Już dziesiąty raz, w
dniu 19 lutego 2015 r.,

świętowaliśmy Dzień
Patrona naszej szkoły.

Jednak tego roku obcho-
dziliśmy to święto szcze-

gólnie uroczyście. 

Na hasło pani dyrektor :
„Poloneza czas zacząć! ”
uczniowie klasy szóstej za-
prezentowali ten taniec z
niezwykłą powagą i kunsztem
w granatowych powłóczy-
stych spódnicach i białych
bluzkach z granatową różą. 

Później wszyscy podziwiali
uczennicę, Emilię Kaczmarek,
która wcieliła się w rolę pat-
ronki i opowiadała o swojej
pełnej oddania pracy zawo-
dowej i społecznej. Jej wy-
powiedzi przeplatały piosenki,
których słowa mówiły o mi-
łości patronki do szkoły i oj-
czyzny. 

A oto krótka biografia Mie-
czysławy Butler : nauczycielka
, wieloletnia kierowniczka
szkoły w Ostrowach. Urodziła
się w 1883 roku w miejsco-
wości Łaś . Prace zawodową
rozpoczęła w Szkole Pod-
stawowej w Łąkoszynie .
Od 1913 roku pracowała
jako starszy nauczyciel w
Szkole Fabrycznej w Ostro-
wach, a od 1934 roku pełniła
funkcję kierownika miejscow-

ej szkoły.
W okresie I wojny świato-

wej działała w konspiracji,
założyła POW i harcerstwo.
W 1919 roku kandydowała
do Sejmu. Po zakończeniu
wojny stała się aktywną dzia-
łaczką organizacji komba-
tanckich. Na terenie Ostrów
założyła wiele organizacji.

Wybuch II wojny światowej
zmusił ją do czasowej re-
zygnacji ze stanowiska i
opuszczenie Ostrów. Wyje-
chała do Generalnej Guberni
w obawie przed aresztowa-
niem. 

Po latach tak wspomina
w Kronice szkolnej: 

„Wyjeżdżając stąd 15 mar-
ca 1940 roku zostawiłam
prawie całe swoje mienie-
dorobek 38 –letnie pracy.
Wróciłam więc i po to, by
coś z tego odzyskać. Spot-
kało mnie z tego powodu,
powodu powrotu, bardzo,
bardzo dużo przykrości, po-
nad którymi trzeba było
przejść do porządku dzien-
nego i pracę szkolną, choć
w bardzo trudnych warunkach
prowadzić, mając przed sobą
za drogowskaz jak i przedtem
dobro dziatwy powierzonej
mi szkoły i co najważniejsze,
dobro Polski”. 

Po II wojnie światowej ob-
jęła ponownie stanowisko

kierownika szkoły w Ostro-
wach. Była inicjatorką bu-
dowy nowego budynku
szkolnego.

Od 1964 roku przebywała
w Domu Rencistów w Pnie-

wie koło Żychlina, gdzie
zmarła 08 lipca 1969 roku .
Została pochowana na cmen-
tarzu w Krośniewicach. 

Uhonorowana nie tylko
Krzyżem Niepodległości, od-
znaką „Przyjaciel Harcer-
stwa”, ale i stałym miejscem
w sercach tych, którzy ją
znali, cenili, których uczyła i
wychowywała. 

W dowód uznania zasług
Mieczysławy Butler dla śro-
dowiska Ostrów lokalna spo-

łeczność postanowiła
upamiętnić jej osobę, mia-

nując ją patronem Szkoły
Podstawowej w Ostrowach. 

Pani Mieczysława Butler
zasłużyła się jako wybitny
pedagog, człowiek oddany
całym sercem dzieciom,
wspaniała organizatorka życia
społecznego i kulturalnego,
patriotka dbająca o wpojenie
wielu pokoleniom dzieci i
młodzieży miłości do ziemi
ojczystej. Stała się dla nich
wzorem. Potrafiła przekazać
wychowankom wartości po-
nadczasowe. 

W dalszej części uroczys-

tości jubileuszu niecodzien-
nym wydarzeniem okazała
się wizyta zaproszonych go-
ści, czyli absolwentów naszej
szkoły, którzy osiągnęli w
życiu sukces lub wykonują
ciekawe zawody. 

Byli to : pani Mariola Ju-
styńska- lekarz medycyny
rodzinnej, pracownik hospi-
cjum, pan Robert Bilicki –
policjant, ksiądz – Jacek
Wiśniewski, podporucznik
marynarki wojennej Kamil
Pawłowski, pan Michał Wojt-
czak – złoty medalista Mist-
rzostwa Polski juniorów w
piłce nożnej, kapitan Wojska
Polskiego pan Janusz Zien-
talski.

Goście w krótkim prze-
mówieniu, opowiedzieli o
drodze, jaką przebyli, by
zrealizować swe marzenia,
wspominali lata spędzone
w naszej szkole, ciepło wy-
powiadali się o nauczycielach
i innych pracownikach naszej
placówki. Po ich wspomnie-
niach uczennica Justyna
Jabłonkowska zaśpiewała
przepiękną pieśń „Powrócisz

tu” – Ireny Santor. 
Następnie głos zabrali Wójt

Gminy Nowe Ostrowy, prze-
wodniczący Rady Gminy, dy-
rektorzy okolicznych szkół i
przedszkoli, przewodnicząca
Rady Rodziców oraz przed-
stawiciel policji .

Wszyscy gratulowali pani
dyrektor Małgorzacie Stręb-
skiej sukcesów jakie osiąga
szkoła na polu dydaktycznym
i administracyjnym. 

Część oficjalną zakończyła
przepiękna piosenka wyko-
nana przez uczniów, którzy
wyznali, że „żyć bez szkoły
nie mogą ”. 

Obchody Dnia Patrona
uwieńczono słodką niespo-
dzianką. Do sali gimnastycz-
nej „wjechał” olbrzymi tort z
napisem „X- lecie nadania
imienia Szkole Podstawowej
w Ostrowach”.

Wszyscy obecni na uro-
czystości goście, nauczyciele,
Uczniowie i rodzice mogli
delektować się jego smakiem. 

To był niezwykły dzień,
który zdarza się „raz na
dziesięć lat”.

Dziesiąta rocznica nadania imienia
Mieczysławy Butler w Szkole Podstawowej
w Ostrowach 
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Trzyosobowa grupa
uczniów z naszej szkoły
przystąpiła do Doświadczal-
nego Konkursu Fizycznego
pt. „Piękne doświadczenie,
fascynujące wyjaśnienie”.
Na potrzeby konkursu mło-
dzież w składzie: Agata Gra-
lak, Patrycja Zwolińska i
Jakub Marciniak, przyjęła
nazwę „Maczki”.

Uczniowie, pod kierunkiem
pani Agnieszki Kasprowicz,
przeprowadzili dowolnie wy-

branie przez siebie doświad-
czenie z fizyki, dokonali ana-
lizy wyników oraz
przygotowali prezentację tego
doświadczenia. Wszystkie
prace oceniała Komisja Po-
litechniki Łódzkiej. 

Działania naszych uczniów
zostały wytypowane do finału
konkursu.

Warto podkreślić,
że „Maczki” z naszej szkoły
są jedynym zespołem gim-
nazjalistów, który zakwalifi-

kował się do finału, bowiem
reszta finalistów to uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych.
Nasi drugoklasiści zmierzą
się zatem z silnymi przeciw-
nikami.

Zespół finalistów oraz grupa
dwudziestu uczniów z na-
szego gimnazjum 25 marca
2015 roku wezmą udział w
ciekawej lekcji fizyki na Po-
litechnice Łódzkiej.

Finał Doświadczalnego 
Konkursu Fizycznego
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W dniach 09.02.2015r. - 13.02.2015r.  w
Świetlicy Środowiskowej w Ostrowach Cukrowni
odbyły się półkolonie dla grupy wiekowej 7 -
12 lat. W zajęciach wzięła udział grupa dwu-
dziestu osób. Dzieci chętnie brały udział  w
codziennych zajęciach plastycznych, podczas
których wykonały bardzo ciekawe prace.
Część prac jest wyeksponowana w świetlicy,

a część dzieci mogły zabrać do domów.
Jednak największą popularnością cieszyły się
gry i zabawy ruchowe. Dzieci miały codziennie
zapewnioną słodką bułkę i herbatę.  W trakcie
trwania półkolonii zorganizowany był wyjazd
do kina w Kutnie na film pt. „Piorun i magiczny
dom”. Do kina pojechała grupa 40 osób.
Bilety na film ufundował Urząd Gminy. 

Półkolonie w Świetlicy Środowiskowej 
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4 Kurier Nowoostrowski

W sobotę 21.03.2015 r.
Zarząd Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Nowych Ostro-
wach podsumował działalność
Ochotniczych Straży Poża-
rnych w 2014 r. Na zebraniu
sprawozdawczym w Remizie
OSP w Imielnie spotkali się
Druhowie z zarządów jedno-
stek OSP działających na
terenie gminy Nowe Ostrowy. 

Zebranych powitał i ze-
branie poprowadził Prezes
Zarządu Oddziału Gminnego
w Nowych Ostrowach i Od-
działu Powiatowego ZOSP
RP w Kutnie Dh Jakub Świt-
kiewicz. Wśród zaproszonych

gości obecni byli: Wójt Gminy
Nowe Ostrowy Pan Zdzisław
Kostrzewa, Przewodniczący
Rady Gminy Nowe Ostrowy
Pan Jacek Olesiński.

Na początku zebrania mi-
nutą ciszy uczczono pamięć
zmarłych Druhów. Następnie
złożono sprawozdania z dzia-
łalności i finansowe za miniony
okres, które przedstawił Pre-
zes Jakub Świtkiewicz. Więk-
szą część swojego
wystąpienia poświęcił dzia-
łaniom bojowym i działalności
organizacyjnej jednostek. Po-
nadto podziękował wszystkim
strażakom za ogrom pracy

włożony w prawidłowe funk-
cjonowanie OSP, strażakom
czynnym za wyjazdy do akcji,
starszym druhom za udział
w uroczystościach patriotycz-
nych, kościelnych i Związku
OSP RP. Sprawozdanie z
działalności Komisji Rewizyjnej
złożył jej Przewodniczący.
Komisja badała działalność
statutową OSP, do której nie
wniesiono żadnych uwag i
określono ją jako prawidłową,
wobec powyższego Komisja
Rewizyjna postawiła wniosek
o udzielenie absolutorium
Zarządowi OSP za okres
sprawozdawczy. Druhowie

przyjęli wszystkie przedsta-
wione sprawozdania i w gło-
sowaniu jednogłośnie udzielili
Zarządowi absolutorium oraz
zatwierdzili plan na 2015 rok.
Omówiono i podjęto działania
mające na celu uzupełnianie
przez strażaków wiedzy i
zdobywanie nowych umie-
jętności poprzez udział w
szkoleniach organizowanych
przez Państwową Straż Po-
żarną w Kutnie a także po-
przez szkolenia e-learningowe.
Każda jednostka od kilku lat
posiada dostęp do platformy
i każdy strażak może podnosić
swoje kwalifikacje nie wy-

chodząc z domu. Druhowie
OSP Grochów, włączonej z
dniem 1 stycznia 2015 r. De-
cyzją Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej
do Krajowego Systemu Ra-
townictwa Gaśniczego, uczest-
niczyli w szkoleniach i
ćwiczeniach prowadzonych
przez Komendę Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej
w Kutnie zdobywając nie-
zbędną wiedzę i doskonaląc
umiejętności. Jednostka zos-
tała także doposażona ze
środków gminy i z dofinan-
sowaniem Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP oraz

Państwowej Straży Pożarnej
w Kutnie w niezbędny do ra-
townictwa sprzęt. Wójt Gminy
Pan Zdzisław Kostrzewa po-
dziękował strażakom ochot-
nikom za ich służbę, podkreślił
jak ważnym elementem w
życiu każdej wsi są jednostki
OSP. Dzięki ich pracy i zaan-
gażowaniu w życie wsi moż-
liwa jest realizacja wielu
inicjatyw. Poinformował także,
iż co roku środki zabezpie-
czane w budżecie gminy na
funkcjonowanie OSP wzras-
tają i zaspokajają podstawowe
potrzeby jednostek.

W dniach od 3 do 12 lute-
go 2015 roku we wszyst-

kich sołectwach Gminy
Nowe Ostrowy odbywały

sie zebrania wiejskie. Pod-
sumowywano czteroletnią

kadencję Sołtysów i Rad
Sołeckich oraz wybierano

nowe władze wsi. 

Odbyło się 16 zebrań.
We wszystkich udział brali
przedstawiciele władz gmi-
ny: Wójt Gminy - Zdzisław
Kostrzewa, Przewodniczący
Rady Gminy - Jacek Ole-
siński oraz radni Rady Gmi-
ny, których działaniem jest
objęte dane sołectwo. Ze-
brania wiejskie - wyborcze
były przede wszystkim pod-
sumowaniem działalności
sołtysów i Rad Sołeckich.
W drodze dyskusji poru-
szano sprawy odnoszące
się do przyszłości wsi.
Mieszkańcy zgłaszali wnio-
ski, które powinny być rea-
lizowane w celu poprawy
warunków życia lokalnej
społeczności. W większości
zgłaszano postulaty odno-
szące się realizowania re-
montów dróg gminnych
oraz powiatowych. Spo-
łeczność wiejska wniosko-
wała także o budowę
chodników                          i
modernizację oświetlenia
ulicznego.

Wójt Gminy przedstawiał
dane z zakresu obowiązu-
jących podatków oraz innych
opłat lokalnych. Zapoznawał
zebranych z informacjami
odnoszącymi się do budżetu
gminy. Informował  o inwe-
stycjach zaplanowanych do
wykonania w 2015 roku
oraz   w latach kolejnych. 

Przedstawiał założenia
do Strategii Rozwoju Gminy
Nowe Ostrowy na lata 2014
– 2022. Dokument ten jest
w trakcie opracowywania.

Frekwencja zebrań spra-
wozdawczo - wyborczych
nie była zbyt wysoka.          W
większości sołectw zebrania
odbywały się w drugim ter-
minie. Najwięcej mieszkań-
ców przybyło na zebranie
w Grochowie (38 miesz-
kańców) oraz w Woli Pie-
rowej (32 mieszkańców) a
najmniej w Rdutowie (8
mieszkańców). Jednak na-
leży zaznaczyć, że sołectwo
Rdutów jest najmniejszym
sołectwem pod względem
liczby stałych mieszkań-
ców.

Ogółem na funkcje sołtysa
kandydowało 20 osób w
tym 10 kobiet i 10 mężczyzn.
W Imielnie, Miksztalu, No-
wych Ostrowach i Zieleńcu
na funkcję sołtysa zgłoszono
2 kandydatów. Natomiast
w 12 wsiach kandydowała

tylko jedna osoba i ta została
wybrana sołtysem. Na soł-
tysa kandydowało 11 osób,
które te funkcje pełniły do-
tychczas i ponownie zostały
wybrane na obecną kaden-
cję. Wykaz osób, które ubie-
gały się o funkcję sołtysa
we wszystkich wsiach.
Bzówki: Ireneusz Wysocki
(sołtys dotychczasowy); Li-
piny: Renata Matczak (sołtys
dotychczasowy); Grochów:
Artur Kępiński (sołtys do-
tychczasowy); Grodno: An-
gelika Szałwińska; Imielno:
Hanna Dębicka (sołtys do-
tychczasowy) i Wioletta
Matczak; Rdutów: Dorota
Kawka (sołtys dotychcza-
sowy); Kołomia: Krzysztof
Nalberczyk; Miksztal: Maria
Kostrzewska i Grażyna Mu-
raszewska; Niechcianów:
Stanisław Bartnicki (sołtys
dotychczasowy); Wołodrza:
Danuta Marciniak (sołtys
dotychczasowy); Nowe
Ostrowy: Marcin Piasecki
oraz Marta Szukalska; Ostro-
wy: Wiesław Bawej (sołtys
dotychczasowy); Imielinek:
Zygmunt Kieszkowski; Wola
Pierowa: Robert Stefański
(sołtys dotychczasowy);
Perna: Andrzej Kuliński (soł-
tys dotychczasowy); Ziele-
niec: Wanda Ratajska (sołtys
dotychczasowy) i Adam
Sęktas. 

Wybraliśmy sołtysów oraz Rady Sołeckie 
w Gminie Nowe Ostrowy
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Kurier Nowoostrowski

W dniu 21.03.2015r. grupa
28 członków SKKT w Ostro-
wach wraz z opiekunami
Eweliną Kołomłocką, Anetą
Kalkstein i Kornelem Koło-
młockim wzięła udział w
czternastej już edycji rajdu
„Powitanie Wiosny na Ziemi
Łęczyckiej”. Organizatorami
imprezy byli łęczycki Oddział
PTTK oraz Gminny Ośrodek
Kultury w Grabowie. Rajd
przebiegał pod hasłem „Za-
kochaj się w pięknie Gminy
Grabów” i miał na celu pro-
pagowanie turystyki jako
zdrowego stylu życia oraz
poznawanie piękna, walorów
przyrodniczych i krajoznaw-
czych Gminy Grabów połą-
czone z zabawą w budzącej
się do życia scenerii wio-
sennego lasu. Dla uczestni-
ków przygotowano dwie trasy
marszu. Dłuższą 11-kilomet-
rową, wiodącą ze Starej So-
bótki do Besiekier wędrowali
uczniowie ze szkół podsta-
wowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. Naj-
młodsi mieli do pokonania
trasę ze Smardzewa do Be-
siekier o długości 6,5 km.
Łącznie z opiekunami i or-
ganizatorami w imprezie
wzięło udział ponad 400
osób reprezentując powiaty
łęczycki, kutnowski i pod-

dębicki. Na trasie wędrówki
rozegrano blok konkursów
o tematyce wiosenno-przy-
rodniczo-krajoznawczej, za
które drużyny zdobywały
punkty do klasyfikacji gene-
ralnej. Meta rajdu znajdowała
się przy malowniczych rui-
nach besiekierskiego zamku,
gdzie na strudzonych turys-
tów czekała pyszna zupa
pomidorowa. Po posiłku raj-
dowicze spotkali się z drużyną
Palant Team Grabów i Brac-
twem Rycerskim działającym
w Besiekierach. Aktualni
Mistrzowie Polski z Sobótki

Starej zapoznawali młodzież
z tajnikami i regułami gry w
palanta sportowego oraz ro-
zegrali krótki mecz pokazowy.
Odbyło się także uroczyste
pasowanie nowych członków
Oddziału PTTK „Ziemi Łę-
czyckiej” w Łęczycy oraz
wręczenie im przez rycerzy
z Kontraferni Burgus Carpinei
Odznak Turystyki Pieszej.
Zanim przystąpiono do pod-
sumowania zmagań konkur-
sowych, odbyła się loteria
numerków umieszczonych
na znaczkach okolicznościo-
wych każdego turysty. Na-

stępnie ogłoszono wyniki
klasyfikacji końcowej rajdu,
w której II miejsce w kategorii
szkół gimnazjalnych zajęła
drużyna ostrowskiego SKKT
w składzie: Zuzanna Matu-
siak, Natalia Nalberczyk, Na-
talia Kaczmarek, Paulina
Matusiak i Kamil Kumorowski.
Nagrody oraz pamiątkowe
statuetki wręczał Wójt Gminy
Grabów - Tomasz Pietrzak i
Komandor Rajdu - Paweł
Czarnecki.

Info & zdjęcia: SKKT w Ostrowach

W dniach 07.03. – 15.03. 2015 roku uczniowie
naszego gimnazjum uczestniczyli w  wycieczce
do Hiszpanii. 

Współuczestnikami wycieczki byli uczniowie
Gimnazjum nr 3 w Kutnie oraz  Gimnazjum im.
Rodziny Rembielińskich w Krośniewicach, które
było głównym organizatorem wyjazdu.

Chętnych nie brakowało, z naszej szkoły w
wycieczce wzięło udział 15 uczniów, opiekę nad
młodzieżą sprawowała pani Agnieszka Rybnik.Ce-
lem wycieczki było przede wszystkim poznawanie
kultury Hiszpanii, Francji i  Włoch, podziwianie
zabytków światowego dziedzictwa, zwiedzanie
malowniczych miejsc.Wyjazd dostarczył uczest-
nikom wielu niezapomnianych wrażeń, które na
długo zostaną w ich pamięci. Organizatorzy
zadbali o to, by uczniowie mogli zwiedzić jak naj-

więcej ciekawych miejsc. 
Pierwszym „przystankiem” naszej podróży była

Francja. Mimo zmęczenia spowodowanego długą
jazdą, każdy z zaciekawieniem i fascynacją
oglądał romańską katedrę Notre Dame, którą
mogliśmy tam zobaczyć. Zgodnie z planem, po-
dziwialiśmy również zabytkowy most św. Benedykta
pochodzący z XII wieku. Widzieliśmy także Pałac
Papieski w Avignon - jest to jeden z najatrakcyj-
niejszych budynków we Francji, a zarazem naj-
większa gotycka budowla w Europie. 

Tego dnia dotarliśmy do jednego z francuskich
hoteli, następnego dnia czekała nas kontynuacja
drogi do Hiszpanii. Hiszpania zachwyciła nas od
pierwszego momentu bujną roślinnością, pięknymi
widokami, a przede wszystkim, wspaniałą pogodą,
której każdy w Polsce mógł nam tylko pozazdrościć. 

Po dotarciu do Katalonii odwiedziliśmy miejsce
urodzenia Salvadora Dali – miasto Figueres,
oglądaliśmy również muzeum Teatro-Museu Dalí
de Figueres, które nawiązuje do życia i twórczości
Salvadora Dali, geniusza surrealizmu.Kolejnym
miejscem, jakie poznaliśmy, była Girona. Tu od-
byliśmy spacer po jednej z najlepiej zachowanych
starówek w całej Hiszpanii.Będąc w Katalonii,
nie mogliśmy zapomnieć o Montserrat - wzgórzu,
na którym mieści się jeden z najsławniejszych
klasztorów benedyktyńskich na świecie – wewnątrz
klasztoru znajduje się figurka Matki Bożej, tzw.
„Czarnulki”, czyli Czarnej Madonny, która jest
patronką Katalonii. Po odwiedzeniu najistotniejszych
zabytków zobaczyliśmy jeden z największych
i najsłynniejszych stadionów świata - Camp Nou,
na którym są rozgrywane mecze klubu FC Bar-
celona. Wizyta w tym miejscu dostarczyła szcze-
gólnie młodzieży nie lada emocji. Mogliśmy
podziwiać miejsce treningów naszych idoli,
zobaczyć szatnie, czy zrobić zakupy w  sklepie
klubowym FcBotiga.Kolejny dzień wycieczki
upłynął nam w Barcelonie, gdzie podziwialiśmy
panoramę miasta. Udało nam się zobaczyć mo-
numentalne dzieło Antonio Gaudiego - Świątynię
Pokutną Świętej Rodziny - Sagrada Família, a
także inne budynki czy ogród, które zaprojektował
Gaudi: Casa Batlló i Casa Milŕ, Park Güell.
Ostatni z wymienionych, to ogród z elementami
architektonicznymi wpisany na listę Obiektów
Światowego Dziedzictwa UNESCO.Tego dnia
spacerowaliśmy główną ulicą Barcelony – Las

Ramblas i krętymi uliczkami średniowiecznej
dzielnicy miasta - Barri Gňti. Podziwialiśmy
L'Aquarium de Barcelona-  jeden z największych
obiektów akwarystycznych na terenie Europy,
znajduje się w nim ponad 500 gatunków zwierząt
wodnych w 6 milionach litrów wody. Oceanarium
z przeszklonymi tunelami to atrakcja, która
wzbudziła ogromne zainteresowanie młodzieży.Na
szczególną uwagę zasługiwał kolejny punkt
naszej wyprawy -  Tossa de Mar. To urokliwe
miasteczko położone wokół średniowiecznego
zamku. Żeby zobaczyć jak imponująca jest ta
stara warownia na wzgórzu warto było przejść
spacerem wzdłuż nadbrzeża na drugi koniec
zatoki i przyjrzeć się zamkowi z innej perspektywy.
Dla nas oczywiście spacer po plaży w blasku
promieni słońca i oglądanie lazurowego morza
to kolejne powody do zadowolenia i świetnego
nastroju podczas wycieczki. Ostatnim punktem
podróży było zwiedzanie Włoch – wizyta w
miejscach takich jak Werona i Vicenza. Tam
mogliśmy przechadzać się ulicami miasta,
podziwiać amfiteatr rzymski, zwany Areną. Cie-
kawostką turystyczną Werony są niewątpliwie
domy Romea i Julii, bohaterów dramatu Williama
Szekspira, które zobaczyliśmy. Niestety wszystko
co dobre, za szybko się kończy. Dni spędzone na
wycieczce pozwoliły nam nie tylko odwiedzić
ciekawe zakątki Europy, ale także lepiej poznać
naszych kolegów i koleżanki, zarówno z naszego,
jak i z pobliskich gimnazjów.Ten wyjazd na
pewno na długo zostanie w naszej pamięci! 

Rajdowe przywitanie wiosny
Ostrowscy emeryci, jak co

roku zorganizowali w dniu
10.03.2015 r. w sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej
w Ostrowach spotkanie z
okazji uczczenia Dnia Kobiet.
W spotkaniu wzięło udział
95 członków oraz tradycyjnie
zaproszeni goście. Dzieci z
szkoły w Ostrowach przygo-
towały okolicznościową in-
scenizację słowno-muzyczną
z odśpiewaniem na zakoń-
czenie „sto lat”. Wójt Gminy
– Zdzisław Kostrzewa  oraz
Przewodniczący Rady Gminy
– Jacek Olesiński po złożeniu
życzeń wręczyli paniom kwiaty.
Z życzeniami dla kobiet wy-

stąpili także Przewodniczący
Zarządu Koła – Jan Antczak
i Przewodniczący Zarządu
Rejonowego w Kutnie Stani-
sław Braszczyński, a następnie
wręczyli wiązankę najstarszej,
obecnej na spotkaniu seniorce,
a więc p. Maria Stańczak.
Panom zaś życzenia złożyła
Przewodnicząca Stowarzy-
szenia na Rzecz Rozwoju
Gminy Nowe Ostrowy. W go-
dzinach przedpołudniowych
delegacja Zarządu Koła od-
wiedziła najstarszą członkinię
Koła w celu złożenia życzeń,
a także wręczenia kwiatów.

Przewodniczący  Zarządu  Koła 

Antczak

Dzień Kobiet

Gimnazjaliści z Ostrów odwiedzili Hiszpanię

Przedszkolaki ucząc się po-
przez zabawę każdego dnia
zdobywają nowe doświadczenia,
poszerzają swoją wiedzę, roz-
wijają zainteresowania i umie-
jętności. Organizowane w
przedszkolu uroczystości dają
dzieciom możliwość zaprezen-
towania swoich umiejętności
przed innymi. Jedną z tych uro-
czystości był Dzień Babci i
Dziadka. Tego dnia do przed-
szkola przybyli zaproszeni Goście,
którym program artystyczny w

wykonaniu dzieci dostarczył
wielu niezapomnianych wrażeń.
Tydzień później odbył się długo
wyczekiwany przez dzieci bal
karnawałowy, który upłynął na
konkursach i wesołej zabawie
przy muzyce.  Tego dnia przed-
szkolaki dzięki kolorowej deko-
racji i barwnym strojom przeniosły
się w świat bajek i fantazji.W
przedszkolu odbył się rodzinny
konkurs plastyczny ,,Zimowe
zabawy przedszkolaka”, w którym
wzięły udział wszystkie dzieci

wraz z rodzicami  wykonując
atrakcyjne prace.Od 10.03.2015
do 10.04.2015 r. trwa rekrutacja
kandydatów do przedszkola na
rok szkolny 2015/2016. Wszyst-
kich zainteresowanych rodziców
mających dzieci 3-4 -letnie ser-
decznie zapraszamy do przed-
szkola w godzinach 7.00 –
15.00. Szczegółowe informacje
można uzyskać w Gminnym
Przedszkolu w Ostrowach oraz
pod numerem telefonu: 24-356-
14-08.  

Z życia gminnego przedszkola



6 Kurier Nowoostrowski

W dniu 6 marca 2015r. w
Świetlicy Środowiskowej w
Ostrowach Cukrowni wspól-
nie z mieszkańcami obcho-
dziliśmy Święto Kobiet oraz
pięciolecie powstania zespołu
„Oktawa”. W tym dniu byli z
nami zaproszeni goście:
przedstawiciele samorządu
gminnego w osobach p. Z.
Kostrzewy, p. J. Olesińskiego
i p. M. Sołtysińskiej. Miło
nam było również gościć
sponsorów zespołu „Oktawa”
- p. A. Sopańską i dyrektor
Banku Spółdzielczego
w Krośniewicach o/ Ostro-
wy– p. B. Pieniążek. PZERiI
reprezentowała p. T. Rosiń-
ska.  Pierwsza część wie-
czoru,  stylizowana na lata

30-te scenografia, stroje pań
z zespołu oraz przepiękne
piosenki okresu międzywo-
jennego sprawiły, że wszyscy
przenieśli się na moment w
tamte czasy. Nastrojowe
oświetlenie, wachlarze, boa,
wszystko to sprawiło, że wy-
stęp został bardzo ciepło
przyjęty. W drugiej części
wieczoru wystąpił gościnnie
p. Łukasz Marciniak oraz
Mirosław Komorowski. Pa-
nowie wykonali kilka pięknych
piosenek  o kobietach i dla
kobiet. Tę część wieczoru
zakończył Łukasz Marciniak
bardzo dowcipną piosenką
„Kobiety jak te kwiaty”, którą
napisał  Piotr Bukartyk -
autor i kompozytor piosenek.

Na zakończenie ponownie
wystąpił zespół „Oktawa”,
który tym razem zaprezen-
tował się w bardziej współ-
czesnej wersji piosenek.
Największy aplauz zdobyła
piosenka „Filozofia małżeń-
ska” z tekstem M. Hemara,
która w bardzo obrazowy
sposób radzi, jak postępować
z mężczyznami. Pozostałe
utwory również bardzo się
podobały, co widzowie oka-
zywali gromkimi brawami.  

P. Zdzisław Kostrzewa -
wójt gminy i p. Jacek Ole-
siński – przewodniczący
Rady Gminy złożyli życzenia
wszystkim paniom i zespołowi
„Oktawa”. Po części arty-
stycznej wszyscy zostali za-

proszeni na tzw. słodkie co
nieco. Panowie obecni na
uroczystości odśpiewali pa-
niom „Sto lat” i wznieśli
toast za ich zdrowie lampką
szampana. Wieczór upłynął
w bardzo miłej atmosferze.

Kadra Świetlicy Środowi-
skowej składa serdeczne
podziękowania tym członki-
niom zespołu „Oktawa”, które
się zaangażowały w pomoc
przy przygotowaniu całej
uroczystości. 

Dziękujemy również
wszystkim tym mieszkańcom,
którzy użyczyli nam rekwi-
zytów, potrzebnych do przy-
gotowania scenografii.

9 lutego 2015r drużyna recytatorów ze
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy
nad Bzurą w Imielnie  uczestniczyła w
Turnieju o Puchar Dyrektora Szkoły Pod-
stawowej im. Kornela Makuszyńskiego w
Łaniętach. Tematyka turnieju związana była
z twórczością „pana od Koziołka  Matołka”, 

który większość swoich dzieł poświęcił
najmłodszym. Kornel Makuszyński w każdej
powieści zawierał nie tylko ważne społecznie
treści etyczne, ale także prostą życiową
mądrość. Uczył miłości do ojczyzny. Zwracał
uwagę na uczciwość, szlachetność postaw,
wiarę w dobroć i współczucie dla słabych.

Turniej składał się z dwóch części.
Pierwsza część, to drużynowy test wiedzy,

tu uczniowie musieli wykazać się perfekcyjną
znajomością lektury, „Szatan z siódmej kla-
sy”.Drugą część stanowił konkurs recytatorski,
w którym ocenie podlegał dobór

repertuaru, stopień opanowania pamię-
ciowego tekstu, poprawne i płynne recyto-
wanie i kultura słowa. Po rozwiązaniu przez
uczniów testu i wysłuchaniu recytatorów,
Jury rozpoczęło obrady. W tym czasie  or-
ganizatorzy turnieju zaprosili wszystkich
uczestników na słodki poczęstunek.

Jury stwierdziło, że poziom był wysoki
i jednocześnie wyrównany.

Dzieci miło zaskoczyły oceniających do-
branym tekstem i wzorową recytacją.

I miejsce i Puchar Dyrektora Szkoły

Podstawowej im. Kornela Makuszyń-
skiego w Łaniętach zdobyła drużyna

dziewcząt z naszej szkoły:
Natalia Otto  kl.VI
Agata Włodarczyk  kl.VI
Weronika Turowiecka  kl.VI

III miejsce zajęła drużyna chłopców:
Mikołaj Miklas  kl.VI
Mateusz Sobczyk kl.VI
Gracjan Wojciechowski kl.VI

W konkursie recytatorskim nagrodzeni
zostali:

I miejsce  Kacper Mujta kl.VI
Klaudia Kielman kl.IV

II miejsce  Eryk Klepaczka kl.V
III miejsce  Klaudia Wiśniewska  kl.V

Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody
książkowe.

Wyróżnieniem nagrodzeni zostali też:
Aleksander Jasiński  kl.IV
Kacper Ciołkowski kl.V
Patryk Lipnowski    kl.VI

Cieszymy się z osiągnięć naszych uczniów,
cieszymy się z tego, że w dobie komputerów
i tabletów dzieci zachwycają się pięknem
żywego słowa i chcą czytać literaturę
polską, która przecież czyni człowieka
bardziej wrażliwym i dobrym. A to w naszych
czasach bardzo pożądane cechy.

Spośród wielu uroczystości
dla środowiska lokalnego,
jakie organizuje Szkoła Pod-
stawowa im. Mieczysławy
Butler w Ostrowach, ten
dzień należy do najpiękniej-
szych . 

W tym roku obchody Dnia
Kobiet odbyły się 10 marca.
Uczniowie pod opieką nau-
czycieli przygotowywali za-
bawny program artystyczny
dedykowany seniorom. 

Panie, które przybyły na
tę uroczystość, zadziwiały
wszystkich niezmiennym uro-
kiem. Wydaje się, że z wie-
kiem stają się coraz młodsze
i piękniejsze. Panowie zaś

to wzór elegancji i szyku,
czego próżno by szukać u
młodszych przedstawicieli
tej płci. 

Seniorzy bardzo ciepło
przyjęli występy naszej mło-
dzieży, nagradzając artystów
gromkimi brawami. 

Program artystyczny był
parodią popularnego Tele-
expresu. Uczniowie wcielili
się w role prezenterów tele-
wizyjnych i wygłaszali za-
bawne teksty nawiązujące
do roli kobiety w rodzinie.
Mówili o typowych cechach
osobowości pań, krytykowali
ich zamiłowanie do „błysko-
tek” i udzielali  paniom cen-

nych rad, jak postępować z
mężczyzną, czyli wskazywali
na cechy idealnej kobiety. 

Nie zabrakło też lokalnej
prognozy pogody w wyko-
naniu uroczej Pogodynki.

Całość urozmaiciło szereg
piosenek o tematyce zwią-
zanej z Dniem Kobiet. Hitem
okazał się występ ucznia
klasy VI Łukasza Bilickiego,
który zagrał na akordeonie
wiązankę utworów biesiad-
nych. 

Uroczystość zaszczycił
swą obecnością Wójt Gminy
Nowe Ostrowy – pan Zdzi-
sław Kostrzewa, który złożył
wszystkim paniom (dużym i

małym) serdeczne życzenia
z okazji ich święta oraz
wspólnie z uczniami obda-
rował kobiety pierwszymi
wiosennymi kwiatami .

Było słychać podwójne „
100 lat”. – dla pań i panów,
gdyż okazało się, że 10
marca przypada też ważne
święto – Dzień Mężczyzn .

Seniorzy, jak co roku, ob-
darowali występującą mło-
dzież słodyczami. 

Cieszymy się, że mogliśmy
gościć u siebie ludzi, którzy
emanują tak pozytywną ener-
gią i mogą nauczyć młode
pokolenie optymistycznego
patrzenia na świat. 

Dzień Kobiet i pięciolecie zespołu
Oktawa

Mistrzowie recytacji ze szkoły w Imielnie

Program artystyczny dla seniorów



Dnia 31 stycznia  2015
roku  Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Gminy Nowe
Ostrowy i Świetlica Środo-
wiskowa zgodnie z tradycją
zorganizowały bal maskowy
dla dzieci z terenu gminy. 

W zabawie wzięło udział
ponad pięćdziesięcioro dzieci
wraz z rodzicami                      i
opiekunami. Dzieci były pięk-
nie poprzebierane, bawiły
się bardzo wesoło,    więc
zabawa była wyśmienita. Nie
zabrakło konkursów i zabaw
z rekwizytami. W zabawach
i nie tylko, bardzo pomagały
dwie wolontariuszki Anna
Pawlak – lisek, Alicja Trukawa
- kotek. Bal uświetnił pokaz
zumby w wykonaniu grupy
uczęszczającej na zajęcia w
świetlicy, której to instrukto-
rem jest p. Agnieszka Dę-
bowska.  Do wspólnej zabawy
włączali się również rodzice
i opiekunowie. Bal odwiedziła
także Królowa Śniegu, która
wręczyła każdemu dziecku

paczkę        w postaci słody-
czy. Na ten cel była prze-
znaczona składka od
rodziców w wysokości 5 zł.
Dzieci otrzymały także słodki
poczęstunek, który dla
uczestników balu ufundowało

Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Gminy Nowe Ostro-
wy i Świetlica Środowiskowa.
Nad organizacją balu czuwała
kadra świetlicy i członkinie
stowarzyszenia. 

Bal karnawałowy  dla dzieci 
w Świetlicy Środowiskowej

W Szkole Podstawowej
im. Mieczysławy Butler w

Ostrowach przystąpiono do
dobrowolnej realizacji ogól-
nopolskiego programu edu-

kacyjnego „Ratujemy i
uczymy ratować”.

Jest on owocem działań
WOŚP. Polega na wdrażaniu
elementów pierwszej pomocy
do edukacji wczesnoszkolnej. 

Fundacja zorganizowała
szkolenia dla nauczycieli,
przekazała fantomy ( 1 duży
i 4 małe) do nauki resuscy-
tacji, podręczniki, filmy i inne
materiały dydaktyczne. Pro-
gram objęło patronatem ho-
norowym MEN. 

Dzieci w wieku szkolnym
najłatwiej przyswajają i za-
pamiętują wiedzę oraz umie-
jętności praktyczne. Są
odporne na presję społeczną
i nie mają obaw przed zaan-
gażowaniem w działania ra-
tujące życie. Dlatego
nauczanie dzieci na tym
szczeblu edukacji przyczynia

się do wyeliminowania głów-
nych przeszkód w podej-
mowaniu czynności
ratujących życie w dorosłym
społeczeństwie, jakie obser-
wujemy obecnie. Zadaniem
nauczycieli jest przygotowa-
nie „gruntu” , a celem ukształ-
towanie postawy, w której
osoba ucząca się zastosuje
zdobyte umiejętności w sy-
tuacji zetknięcia się z czło-
wiekiem poszkodowanym.
Brane są pod uwagę trud-
ności i przeszkody, które
powinny być zastosowane
w realnych sytuacjach i lik-
widują się obawy przed
udzielaniem pomocy. 

W naszej szkole progra-
mem objęto wszystkich
uczniów klas IV-VI, a niektóre
elementy ćwiczone są już w
oddziałach przedszkolnych
5 i 6–latków. Zajęcia w czasie
wolnym prowadzą Aneta Ku-
basińska i Olga Kłosińska .

Udział w programie zo-
stanie odnotowany na świa-
dectwach szkolnych. 

Uczymy się ratować 

TERMINARZ DRUŻYNY SENIORÓW LKS OSTROVIA OSTROWY
RUNDA WIOSENNA SEZONU 2014/2015 – ŁÓDZKA  KLASA

OKRĘGOWA

Kolejka 16 Termy Uniejów – Ostrovia Ostrowy 27.03.2015 (piątek) godz. 19.00
Kolejka 17 Ostrovia Ostrowy – Stal Głowno 04.04.2015 (sobota) godz. 16:00
Kolejka 18 Orzeł Parzęczew – Ostrovia Ostrowy 11.04.2015 (sobota) godz. 11:00
Kolejka 19  Ostrovia Ostrowy – Zjednoczeni II Stryków 19.04.2015 
(niedziela) godz. 15:00
Kolejka 20 GLKS Dłutów – Ostrovia Ostrowy 25.04.2015 (sobota) godz. 17:00
Kolejka 21 LZS Justynów – Ostrovia Ostrowy 01.05.2015 (piątek) godz. 14:00
Kolejka 22 Ostrovia Ostrowy –  Włókniarz Pabianice 10.05.2015 
(niedziela) godz. 15:00
Kolejka 23 Zawisza II Rzgów – Ostrovia Ostrowy 17.05.2015 (niedziela) godz. 11:00
Kolejka 24 Ostrovia Ostrowy – Start Brzeziny 20.05.2015 (środa) godz. 17:00
Kolejka 25 Włókniarz Konstantynów – Ostrovia Ostrowy (sobota) godz. 17:00
Kolejka 26 Ostrovia Ostrowy – Polonia Andrzejów 31.05.2015 (niedziela) godz. 15:00
Kolejka 27 PTC Pabianice –  Ostrovia Ostrovia 03.06.2015 (środa) godz. 18:00
Kolejka 28 Ostrovia Ostrowy – KKS Koluszki 07.06.2015 (niedziela) godz. 15:00
Kolejka 29 Sokół II Aleksandrów – Ostrovia Ostrowy 13.06.2015 (sobota) godz. 17:00
Kolejka 30 Ostrovia Ostrowy –  Andrespolia Wiśniowa Góra – 20.06.2015 
(sobota) – godz. 17:00

Informacja  
dla rolników 

- kurs 
chemizacyjny 

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego.
Biuro powiatowe w Kutnie zaprasza zainte-
resowanych rolników na jednodniowy kurs
chemizacyjny przeznaczony dla rolników,
którym wygasły uprawnienia w tym zakre-
sie.

Szkolenie prowadzone będzie w Świetlicy
Środowiskowej w Ostrowach- Cukrowni.
Termin szkolenia: 22.04.2015 r. godz. 10.00 

Warunkiem odbycia się kursu jest zebranie
grupy 15-20 osób. Liczba miejsc ograniczo-
na!

Wszystkich zainteresowanych prosimy o
zapisy do dnia 10.04.2015 r. w Sekretariacie
Urzędu Gminy Nowe Ostrowy pokój nr 12 

(I piętro)  lub telefonicznie pod nr tel.
24 356 14 00.

Uczestnicy otrzymają świadectwo ukoń-
czenia szkolenia ważne na okres 5 lat.




