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W sobotę 16.03.2019 r.
Zarząd Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Nowych Ostro-
wach podsumował
działalność Ochotniczych
Straży Pożarnych w 2018
r. Na zebraniu sprawo-
zdawczym w Nowych Ostro-
wach spotkali się Druhowie
z zarządów jednostek OSP
działających na terenie
gminy Nowe Ostrowy.

Zebranych powitał i ze-
branie poprowadził Prezes
Zarządu Oddziału Gmin-
nego w Nowych Ostrowach
i Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Kutnie Dh Ja-
kub Świtkiewicz. 

Wśród zaproszonych
gości obecni byli: Tadeusz
Woźniak poseł na Sejm
RP, Robert Baryła Członek
Zarządu Województwa Łód-
zkiego, Komendant Powia-
towy Państwowej Straży
Pożarnej w Kutnie st. bry-
gadier Marek Myszkowski,
Wójt Gminy Nowe Ostrowy
Pan Zdzisław Kostrzewa,
Przewodniczący Rady Gmi-
ny Nowe Ostrowy Pan Ja-
cek Olesiński.

Na początku zebrania
minutą ciszy uczczono

pamięć zmarłych Druhów.
Następnie złożono spra-
wozdania z działalności i
finansowe za miniony okres,
które przedstawił Prezes
Jakub Świtkiewicz. Większą
część swojego wystąpienia
poświęcił działaniom bo-
jowym i działalności orga-
nizacyjnej jednostek.
Podziękował wszystkim
strażakom za ogrom pracy
włożony w prawidłowe
funkcjonowanie OSP,
strażakom czynnym za wy-
jazdy do akcji, starszym
druhom za udział w
uroczystościach patriotycz-
nych, kościelnych i Związku
OSP RP. Sprawozdanie z
działalności Komisji Rewi-
zyjnej złożył jej Przewod-
niczący. Komisja badała
działalność statutową OSP,
do której nie wniesiono
żadnych uwag i określono
ją jako prawidłową, wobec
powyższego Komisja Re-
wizyjna postawiła wniosek
o udzielenie absolutorium
Zarządowi OSP za okres
sprawozdawczy. Druhowie
przyjęli wszystkie przed-
stawione sprawozdania i
w głosowaniu jednogłośnie

udzielili Zarządowi abso-
lutorium oraz zatwierdzili
plany na 2019 rok. Omó-
wiono i podjęto działania
mające na celu uzupełnianie
przez strażaków wiedzy i
zdobywanie nowych
umiejętności poprzez udział
w szkoleniach organizo-
wanych przez Państwową
Straż Pożarną w Kutnie a
także poprzez szkolenia
e-learningowe. Każda jed-
nostka od kilku lat posiada
dostęp do platformy i każdy
strażak może podnosić
swoje kwalifikacje nie wy-
chodząc z domu. Jednostki
zostaną także doposażone
ze środków gminy i z dofi-
nansowania Związku OSP
RP oraz Państwowej Straży
Pożarnej w Kutnie w
niezbędny do ratownictwa
sprzęt. 

Wójt Gminy Pan Zdzisław
Kostrzewa podziękował
strażakom ochotnikom za
ich służbę, podkreślił jak
ważnym elementem w życiu
każdej wsi są jednostki
OSP. Dzięki ich pracy i za-
angażowaniu w życie wsi
możliwa jest realizacja wielu
inicjatyw. 
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Strażacy z OSP 
podsumowali 2018 rok
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2 kwietnia 2019r. w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej
odbyły się warsztaty  kuli-
narne pt. “Tradycje świątecz-
ne” Spotkanie prowadziła
p. Anna Olba z  Ośrodka
Doradztwa Rolniczego. W
warsztatach uczestniczyły
członkinie Koła Gospodyń
Wiejskich   w Ostrowach,
członkinie Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Gminy

Nowe Ostrowy i kilka osób
niezrzeszonych. Wykonano
“Jajka  faszerowane na
sałatce” i “Babkę mięsną
faszerowaną serami”. Na
deser  serwowano babę
wielkanocną ucieraną i ma-
zurek kajmakowy. Wszyst-
ko  pyszne, zapewniamy i
polecamy na nadchodzące
święta Wielkiej Nocy.

W ramach współpracy z
Powiatowym Urzędem Pra-
cy w Kutnie w roku 2019
miejsca pracy tworzone są
poprzez takie instrumenty
rynku pracy jak roboty pub-
liczne, prace interwencyjne
oraz staże.

W obecnym roku Gmina
Nowe Ostrowy otrzymała
środki na zatrudnienie tylko
10 osób bezrobotnych w
ramach robót publicznych
na okres 3 miesięcy. W ra-
mach tych środków w mie-
siącu marcu i kwietniu
zostały zawarte umowy o
pracę z bezrobotnymi.
Środki jakie otrzymaliśmy
na obecny rok są niewy-
starczające żeby
zabezpieczyć podstawowe
potrzeby gminy, dlatego
Gmina Nowe Ostrowy
będzie wnioskowała o do-
datkowe środki na
organizację robót publicz-
nych ze środków rezerwy
Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej. Na
chwilę obecną nie zapadły
jeszcze decyzje co do ilości
miejsc pracy jakie będziemy
mogli utworzyć w kolejnych
miesiącach. 

Gmina Nowe Ostrowy w
obecnym roku organizuje
również staże. W miesiącu
kwietniu w ramach staży

pracę wykonuje 16 bezro-
botnych mieszkańców gmi-
ny (staże w obecnym roku
organizowane są ze
środków Unii Europejskiej
i skierowane są do dwóch
grup bezrobotnych: osób
w szczególnej sytuacji na
rynku pracy - na podstawie
ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku
pracy oraz młodych bez-
robotnych do 30 roku życia). 

Dodatkowo Urząd Gminy
Nowe Ostrowy zawarł z
Powiatowym Urzędem Pra-
cy w Kutnie umowę na za-
trudnienie 3 bezrobotnych
w ramach prac interwen-
cyjnych na okres 6 miesięcy.

Wszystkich bezrobotnych
zarejestrowanych w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy
w Kutnie zainteresowanych
podjęciem terminowego za-
trudnienia prosimy o składa-
nie kwestionariusza, który
można pobrać bezpośrednio
w Urzędzie oraz na stronie
internetowej Gminy Nowe
Ostrowy pod adresem
www.noweostrowy.pl w
zakładce strona interesanta.
Kwestionariusz można
składać w sekretariacie
Urzędu lub w pokoju nr
10. 

Damian Cichacz

Warsztaty kulinarne

Informacja o programach
realizowanych we współpracy
z Powiatowym Urzędem Pracy
w Kutnie
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od  4  do  13  lutego  2019  roku  w  so ectwach  Gminy  Nowe  Ostrowy  przeprowadzone  zosta y� �
zebrania  wiejskie  na  których  mieszka cy  wybierali  So tysów  oraz  Cz onków Rady  So eckiej.� � � �
Odby o si  16 zebra . We wszystkich udzia  brali  przedstawiciele w adz gminy:  Wójt Gminy -� � � � �
Zdzis aw Kostrzewa, Przewodnicz cy  Rady Gminy -  Jacek Olesi ski oraz radni  Rady Gminy,� � �
których  dzia aniem  jest  obj te  dane  so ectwo.� � �  Zebrania  wiejskie  -  wyborcze  by y  przede�
wszystkim podsumowaniem dzia alno ci so tysów i Rad So eckich w mijaj cej kadencji. Podczas� � � � �
spotka  poruszane  by y  sprawy  odnosz ce  si  do  danego  so ectwa.  Mieszka cy  zg aszali� � � � � � �
równie  wnioski,  które  powinny  zosta  zrealizowane  w  celu  poprawy  warunków  ycia� � �
mieszka ców.  W wi kszo ci  zg aszano  postulaty  odnosz ce  si  realizowania  remontów  dróg� � � � � �
gminnych  oraz  powiatowych.  Spo eczno  lokalna  wnioskowa a tak e o  budow  chodników,� �� � � �
budow  placów zabaw, czy modernizacj  o wietlenia ulicznego.� � �

Wójt  Gminy  przedstawia  dane  z  zakresu  podatków  oraz  op at  lokalnych  obowi zuj cych  na� � � �
terenie naszego samorz du. Zapoznawa  zebranych� �   z informacjami odnosz cymi si  do bud etu� � �
gminy.  Informowa�  o  inwestycjach  zaplanowanych  do  wykonania  w  kolejnych  latach
bud etowych.�   Frekwencja  zebra  sprawozdawczo  -  wyborczych  nie  by a  zbyt  wysoka.  W� �
wi kszo ci so ectw zebrania odbywa y si  w drugim terminie. Najwi cej mieszka ców przyby o na� � � � � � � �
zebranie  w  So ectwie  Nowe  Ostrowy  (31  mieszka ców)  a  najmniej  w  So ectwie  Perna  (7� � �
mieszka ców).�  

Ogó em na funkcje so tysa kandydowa o 18 osób w tym 10 kobiet  i  8 m czyzn. W Nowych� � � ��
Ostrowach  i  Ziele cu  na  funkcj  so tysa  zg oszono  2  kandydatów.  Natomiast  w  14  wsiach� � � �
kandydowa a tylko jedna osoba i ta zosta a wybrana so tysem. Na so tysa kandydowa o 13 osób,� � � � �
które te funkcje pe ni y dotychczas i ponownie zosta y wybrane na obecn  kadencj .� � � � �  
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Dnia 03 kwietnia 2019
roku uczniowie klasy drugiej i
trzeciej Szkoły Podstawowej
im. Mieczysławy Butler w
Ostrowach udali sie na
wycieczkę do Łodzi. Swoją
przygodę rozpoczęli od wizyty
w Experymentarium, gdzie
poznali zagadnienia z wielu
dziedzin nauki, techniki i
kultury. Poprzez zabawę sa-
modzielnie poznawali i starali
się zrozumieć najbardziej
skomplikowane zagadnienia.
Na koniec z ogromnym zain-
teresowaniem rozwiązywali
zagadki Einsteina. O nudzie
nie było mowy. Kolejny pun-
ktem wyprawy były słodkie
chwile spędzone w Manufak-
turze Czekolady. Każde dziecko
własnoręcznie wykonało

czekoladę deserową, którą
ozdobiło według własnego
pomysłu i pięknie opakowało.
Następnie uczniowie udali się
do najnowocześniejszego w
Polsce i Europie Środkowo-
Wschodniej Planetarium EC1.
Przez chwilę oderwali się od
Ziemi i udali w kosmos. Poznali

Układ Słoneczny, gwiazdo-
zbiory oraz mity i legendy z
nimi związane. Projekcja pro-
wadzona była przez prezentera
i dostosowana do wieku dzieci.
Po pysznym obiedzie ucznio-
wie ochoczo spalili kalorie w
“Fiku Miku”, czyli sali zabaw.
Atrakcyjne i niepowtarzalne

jej wyposażenie sprawiły, że
uśmiech nie schodził z twarzy
dzieci. 

Pełni wrażeń i nadziei na
kolejny wyjazd, mali turyści
wrócili do szkoły, gdzie już
czekali na nich stęsknieni ro-
dzice.

Wycieczka do Łodzi
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Użytkowanie wieczyste po-
lega na oddaniu nieruchomości
gruntowej będącej własnością
Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego w
użytkowanie osobie fizycznej
lub prawnej. Charakterystyczną
cechą użytkowania wieczys-
tego gruntów jest to, że
właścicielem gruntu pozostaje
Skarb Państwa lub gmina,
natomiast wzniesione na grun-
cie budynki, budowle i urządze-
nia stają się własnością
wieczystego użytkownika. Od-
danie gruntu w użytkowanie
wieczyste następuje na okres
dziewięćdziesięciu dziewięciu
lat ( w wyjątkowych przypad-
kach  na krótszy okres ale nie
mniejszy niż 40 lat)

Z dniem 1 stycznia 2019
r. nastąpiło przekształcenie
prawa użytkowania wieczys-
tego gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe w prawo
własności. 

Przekształcenie jest odpłatne
- właściciele będą musieli
wnosić roczną opłatę za prze-
kształcenie przez 20 lat lub
kwotę tą wpłacić jednorazo-
wo.

Nieruchomości znajdujące
się na terenie gminy Nowe
Ostrowy będą weryfikowane
pod kątem spełnienia
przesłanek do przekształcenia
z mocy prawa. Do końca 2019
roku Wójt Gminy będzie wy-
dawał zaświadczenia potwier-
dzające fakt przekształcenia.
Zaświadczenie będzie zawie-
rało wszystkie informacje o
wysokości oraz okresie wno-
szenia rocznej opłaty za prze-
kształcenie, będzie podana
również informacja odnośnie
numeru konta bankowego na
który należy ją wpłacić lub o
możliwości opłaty w kasie

Urzędu Gminy. 
Osoby, którym zależy na

wcześniejszym otrzymaniu
zaświadczenia, mogą wystąpić
z wnioskiem o jego wydanie.
Na wniosek właściciela
zaświadczenie będzie wydane
w ciągu 4 miesięcy albo w
ciągu 30 dni ( wniosek uza-
sadniony np. sprzedażą miesz-
kania albo potrzebą
ustanowienia odrębnej
własności lokalu).
Zaświadczenie na wniosek
wydawane jest za odpłatnością
w wysokości 50 zł.

Przekształcenie dotyczy za-
równo nieruchomości zabu-
dowanych wyłącznie
budynkami mieszkalnymi jed-
norodzinnymi jak i
nieruchomości zabudowanych
wyłącznie budynkami miesz-
kalnymi wielorodzinnymi, w
których co najmniej połowę
liczby lokali stanowią lokale
mieszkalne a także tych
nieruchomości ( budynków
jednorodzinnych i wielorodzin-
nych) wraz z budynkami gos-
podarczymi, garażami, innymi
obiektami budowlanymi lub
urządzeniami budowlanymi,
umożliwiającymi prawidłowe
i racjonalne korzystanie z bu-
dynków mieszkalnych.

Przekształceniu nie podle-
gają grunty, na których znajdują
się wyłącznie obiekty gospo-
darcze, choćby służyły
prawidłowemu i racjonalnemu
korzystaniu z budynków miesz-
kalnych znajdujących się na
nieruchomości sąsiedniej. Prze-
kształceniu nie podlegają rów-
nież grunty uregulowane w
odrębnych księgach wieczy-
stych, na których nie zostały
wzniesione budynki miesz-
kalne. 

Ustawa o przekształceniu

przewiduje, że miasta i gminy
same muszą zdecydować,
czy chcą wprowadzić bonifikaty
i w jakiej wysokości, część z
nich wprowadziło bonifikaty,
część nie.  Są miasta, które
ustanowiły bonifikatę taką,
jak w przypadku gruntów
Skarbu Państwa, czyli 60 pro-
centową tak jest np w przy-
padku Łodzi. Inne miasta
zdecydowały się na dużo
większe bonifikaty sięgające
nawet 90 procent jak np War-
szawa. Jednak tu opłaty z
tytułu użytkowania wieczystego
są znacznie wyższe niż w
mniejszych miastach czy na
terenach gmin. Np w Łodzi
najniższa opłata za użytko-
wanie wieczyste przy 30 met-
rowej kawalerce wynosi ok
70 zł rocznie, w Warszawie
czy Krakowie opłaty te są
jeszcze wyższe. Średnia opłata
roczna z tytułu użytkowania
wieczystego gruntów prze-
znaczonych na cele mieszkalne
w gminie Nowe Ostrowy  to
ok. 15 zł. Najniższe sięgają
rzędu 2-3 zł, te większe to
kwoty rzędu 20-30 zł.
Jednocześnie, co należy
podkreślić opłata roczna nie
była zmieniana od 10 lat.
Dlatego Rada Gminy Nowe
Ostrowy nie zdecydowała się
na wprowadzenie bonifikaty.
Kwoty te można jak do tej
pory wpłacać co roku w kasie
Urzędu Gminy lub na podany
w zaświadczeniu nr konta.
Można również całą opłatę
przekształceniową wpłacić
jednorazowo. Opłatę za 2019
rok należy wnieść nie później
niż do 29 lutego 2020 roku.
Za 2020 rok należy zapłacić
do 31 marca 2020 roku, a za
kolejne lata do 31 marca
każdego roku.

Pierwszy dzień kalenda-
rzowej wiosny 21 marca w
Polsce zbiega się w czasie
z Międzynarodowym Dniem
Lasów ustanowionym przez
Zgromadzenie Narodowe
ONZ. W tym dniu na całym
świecie mówi się o roli
lasów i ich znaczeniu dla
środowiska. Organizacja
Narodów Zjednoczonych
do spraw Wyżywienia i
Rolnictwa (FAO) zachęca
kraje całego świata do pro-
pagowania idei i działalności
związanej z lasami (sa-
dzenie drzew, sprzątanie
lasów i nagłaśniania te-
matyki w mediach).

Nadleśnictwo Kutno w
tym dniu zorganizowało
wspólne sadzenie lasu. Te-
goroczna akcja sadzenia
odbyła się na terenie
Leśnictwa Perna. W sa-
dzeniu lasu brało udział
około 80 uczniów wraz z
nauczycielami ze Szkół
Podstawowych z Łaniąt,
Krośniewic i z Gołębiewka
oraz przedstawiciele władz
samorządowych. W akcji
wzięli udział między innymi:
wójt gminy Kutno Justyna
Jasińska, członek zarządu
powiatu Tomasz Walczew-
ski, sekretarz miasta Kutna
Jacek Korowajski oraz wójt

gminy Nowe Ostrowy
Zdzisław Kostrzewa. Wspól-
nie zostało  zasadzonych
7000 sadzonek dębu, mo-
drzewia i sosny na po-
wierzchni ok. 1 ha.

W skali roku Lasy
Państwowe sadzą około
500 milionów sztuk drzew,
a to oznacza, że w ciągu
minuty wysadzanych jest
blisko tysiąc nowych sa-
dzonek. Nadleśnictwo Kutno
odnowi w 2019 roku około
90 hektarów lasu. Sadzonki
stanowiące rodzime gatunki
drzew są starannie dobie-
rane do warunków siedli-
skowych. Na ubogich w
składniki odżywcze sied-
liskach wysadzana jest sos-
na i brzoza, a w żyźniejszych
miejscach bardziej wyma-
gające gatunki iglaste takie
jak modrzew i jodła oraz

gatunki liściaste - dąb,
buk, olcha, klon. Lasy
Państwowe prowadzą
gospodarkę leśną opartą
na zasadzie zachowania
trwałości i ciągłości użyt-
kowania. To oznacza, że
na miejsce ściętych drzew
sadzone są nowe. Lasy są
nieodłączną częścią na-
szego życia, zapewniają
ochronę, bioróżnorodność
i chronią przed zmianami
klimatu. Lasy to także
źródło pracy, schronienia i
pożywienia. O ich dobry
stan dbają na co dzień
leśnicy, szczególnie przy-
pominając w pierwszy dzień
wiosny, dzień lasu, że to
dobro nas wszystkich. 

Wszystkim uczestnikom
Nadleśnictwo Kutno bardzo
dziękuje za pracę i wspólnie
spędzone chwile.

Międzynarodowy Dzień Lasów Zmiany w użytkowaniu

Informacja o zmianie rachunku bankowego

Prosimy o dokonywania wszelkich wpłat podatków i opłat

na nowe konto bankowe: BS Krośniewice o/Ostrowy nr 17

9023 0006 3900 4066 2000 0490.
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP)
ma na celu popularyzowanie przepisów
i kształtowanie umiejętności  w  zakresie
ochrony  ludności,  ekologii,  ratownictwa
i  ochrony przeciwpożarowej. W
szczególności służy popularyzowaniu
wśród dzieci i  młodzieży  znajomości
przepisów  przeciwpożarowych,  zasad
postępowania na wypadek pożaru, prak-
tycznych umiejętności posługiwania się
podręcznym sprzętem  gaśniczym,
wiedzy  na  temat  techniki  pożarniczej,
organizacji ochrony przeciwpożarowej
oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.  

Organizatorem eliminacji gminnych
jest Gminny Zarząd Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP oraz Zarządy i
druhowie jednostek OSP z terenu naszej
gminy: OSP Ostrowy Cukrownia, OSP
Bzówki i OSP Imielno przy współpracy z
Urzędem Gminy Nowe Ostrowy.   

Eliminacje gminne OTWP odbyły się
w Szkole Podstawowej im. M. Butler w
Ostrowach w dniu 07.03.2019 r. w 2
grupach wiekowych uczniów szkół z
terenu Gminy Nowe Ostrowy:

1)  I grupa wiekowa – uczniowie klas I
– VI szkół podstawowych, 

2)  II grupa wiekowa – uczniowie klas
VII i VIII szkół podstawowych i klasy III
Gimnazjum.

Turniej odbył się w dwóch etapach: pi-
semnym i ustnym. Czterech uczniów
uzyskało maksymalną ilość punktów i
zakwalifikowało się do eliminacji na
szczeblu powiatowym.

Organizatorzy eliminacji gminnych na-
grodzili uczestników dyplomami i książkami
ufundowanymi przez gminę Nowe Ostro-
wy.

Nad prawidłowością  przebiegu konkursu
czuwało jury złożone z członków jednostek
OSP z terenu naszej gminy pod prze-
wodnictwem przedstawiciela Państwowej
Straży Pożarnej w Kutnie.

Finaliści gminni reprezentowali naszą
gminę w eliminacjach powiatowych
OTWP w Kutnie, które odbyły się w dniu
19.03.2019 r.

Uczeń szkoły Podstawowej im. Boha-
terów Bitwy nad Bzurą Antoni Bilicki wy-
kazał się największą wiedzą z zakresu
pożarnictwa, pokonał pozostałych uczest-
ników powiatu kutnowskiego przechodząc
do eliminacji turnieju na szczeblu woje-
wódzkim w Łodzi.
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Młodzież zapobiega
pożarom

Sołectwo Bzówki od 19 marca 2019 r.
jest bogatsze o tzw. Otwartą  Strefę
Aktywności, czyli o teren rekreacyjny
sprzyjającemu aktywności fizycznej na
świeżym powietrzu. Dzieci mogą  korzystać
z licznych urządzeń zabawowych (zestaw
sprawnościowy, trampolina, bocianie gniaz-
do)  dorośli natomiast z urządzeń siłowni
zewnętrznej takich jak biegacz, prasa
nożna, twister, rower, jeździec. Można
również pograć  w szachy lub tenisa
stołowego. 

Inwestycja została realizowana w ramach
rządowego Programu rozwoju małej in-
frastruktury sportowo-rekreacyjnej o cha-
rakterze  wielopokoleniowym – pozyskane
środki  finansowe na to zadanie to
44 089,00zł.  Całkowity koszt inwestycji
zamknął się w kwocie 88 179,00 zł. 

Inwestycję zrealizowała firma Magic
Garden Sp. z o.o. z Pakości, nadzór in-
westorski pełniła Dyrekcja Inwestycji sp.
z o.o. z Kutna.

Otwarta Strefa Aktywności 
w Bzówkach
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\Zgodnie z tradycją w
Świetlicy Środowiskowej w
Ostrowach Cukrowni 8 mar-
ca 2019 r. odbyła się miła
uroczystość. Dla Pań i Pa-
nów wystąpili: zespół Okta-
wa, kapela Okowita z
Ośrodka Kultury gminy Kut-
no i Mirosław  Komorow-
ski.

Piękne teksty, dobra mu-
zyka i miły nastrój towa-
rzyszyły  uczestnikom

spotkania, a nogi same
rwały się do tańca, gdy
grała “Okowita”. Najlepsze
życzenia Paniom złożyli
panowie: Zdzisław Kost-
rzewa - wójt gminy Nowe
Ostrowy i Jacek Olesiński
- przewodniczący Rady
Gminy. Życzenia do Panów
w imieniu zespołu Oktawa
i wszystkich pań,
obecnych  tego wieczora
w Świetlicy, skierowała Re-

nata Pastusiak -
dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Nowych Ostro-
wach. Reszta
wieczoru upłynęła w miłej
atmosferze przy kawie i
słodkościach.

Świetlica Środowiskowa
i Gminna Biblioteka Pub-
liczna dziękują wszystkim
za udział w uroczystości i
zapraszają na kolejne wy-
darzenia.
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Gminne Przedszkole w
Ostrowach to miejsce, do
którego bardzo chętnie
uczęszczają dzieci z terenu
naszej gminy. Czas pobytu
dzieci w przedszkolu upływa
nie tylko na zabawie, ale
także na aktywnym
spędzaniu czasu, na spot-
kaniach z ciekawymi oso-
bami, na przeróżnych
uroczystościach. Niedawno
gościliśmy w placówce pa-
nią ze Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt
Domowych „Przyjaciel” w
Kotliskach koło Kutna. Opo-
wiedziała ona dzieciom o
zwierzętach przebywających
w schronisku, przybliżyła
przedszkolakom problem
bezdomności i porzucania
zwierząt. Dzięki temu wszys-
cy uwrażliwili się na potrzeby
zwierząt domowych, utrwalili
podstawowe zasady opieki
nad nimi, a także poznali
podstawową zasadę, mó-
wiącą o tym, że opieka
nad zwierzętami to nie
tylko przyjemność, ale prze-
de wszystkim obowiązki.

Przedszkolaki bardzo
chętnie biorą udział w
zajęciach ekologicznych,
aktywnie włączają się w
akcje na rzecz ochrony
środowiska. Wszyscy są
aktywnymi członkami Ligi
Ochrony Przyrody. Biorą
udział w plastycznych kon-
kursach ekologicznych, w
których odnoszą sukcesy,
otrzymują dyplomy i
wyróżnienia. 21 marca
przedszkolaki świętowały
uroczystość Pierwszego
Dnia Wiosny, w czasie któ-
rego spacerowały z przy-
gotowanymi kukłami
Marzanny. W ten symbo-
liczny sposób, pokazały
że czekają na upragnioną
wiosnę, a zimowe dni po-
winny już odejść w za-
pomnienie. 

W minionym czasie dzieci
uczestniczyły w wycieczce
do sali zabaw „Agatka” w
Łodzi, gdzie mogły swo-
bodnie rozładować nadmiar
swojej energii, podczas za-
baw w basenach z koloro-
wymi piłkami, zjeżdżalniach

czy na trampolinach. Czas
swobodnej zabawy z
rówieśnikami pozwolił na
jeszcze większą integrację
dzieci z obu grup przed-
szkolnych, na zdobywanie
nowych doświadczeń i ko-
lejnych ciekawych
wspomnień.

Czas spędzany w przed-
szkolu przygotowuje dzieci
do nauki w szkole, do za-
wierania nowych i
prawidłowych relacji z in-
nymi ludźmi, kształtuje
umiejętności interakcji z
rówieśnikami. Dziecko w
przedszkolu trenuje
umiejętność dzielenia się
zabawkami, czekania na
swoją kolej, współpracę
czy walkę o dominację,
czy dochodzenia do kom-
promisów. Grupa przed-
szkolna pozwala uwidocznić
temperament i zdolności
dziecka, które rodzice w
późniejszym okresie mogą
dalej rozwijać i
kontynuować.

Z życia przedszkola
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W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie
w dniu 11 stycznia 2019 r. o godzinie
18:00 odbył się koncert noworoczny w
wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi
Kutnowskiej. Koncert był ogólnie dostępny
dla społeczności z terenu Gminy Nowe
Ostrowy. Słowa powitania, podziękowań
za wspólnie przeżyte i przepracowane
dni 2018 roku dla wszystkich osób zwią-
zanych z samorządem i dla wszystkich
mieszkańców naszej Gminy skierował
Wójt Gminy Nowe Ostrowy – Zdzisław
Kostrzewa. O ile cały rok 2018 – jak po-
wiedział włodarz gminy należy zaliczyć
do tych udanych lat, tak koncert Zespołu
Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej był
bardzo udany i zachwycił wszystkich
zgromadzonych.

To amatorski zespół, ale ich koncerty
nie odbiegają od występów zespołów
zawodowych. Od kilku lat występują z
entuzjastycznym przyjęciem w kraju i
poza jego granicami, a i w naszej gminie

mieliśmy okazję ich już usłyszeć i zobaczyć.
W ich wykonaniu można było podziwiać
tańce między innymi z ziemi kutnowskiej,
rzeszowskiej, łowickiej, podhalańskiej.
Po koncercie były życzenia noworoczne
i wzniesiono toast kieliszkiem szampana
za kolejny 2019 rok, a dla zespołu ze
względu na niedawno obchodzone pięć-
dziesięciolecie istnienia odśpiewano sto
lat. Następnie był poczęstunek na słodko,
a samo spotkanie zakończyło się około
godziny 21:00 To drugi taki koncert no-
woroczny w Imielnie. W ubiegłym roku
gwiazdą koncertu była nasza rodzima
artystka Emilia Zielińska Ruta wraz z
mężem Mariuszem Adamem Ruta, którzy
prezentowali głównie repertuar operetkowy.
Takie spotkania koncertowe to pewna
nowa propozycja dla naszych mieszkańców,
którą może warto pielęgnować i dalej
rozwinąć, to mały płomyk dużej kultury
goszczący – jakby to dawniej powiedziano
– na głębokiej prowincji.

Koncert Noworoczny


