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Strażacki jubileusz
w Ostrowach i Grochowie

W bieżącym roku Ochotnicza Straż Pożarna przy Cukrowni Ostrowy, oraz Ochotnicza Straż Pożarna Grochów
obchodziły rocznice powstania. OSP Grochów świętowała 90 lat istnienia jednostki, natomiast OSP przy Cukrowni
Ostrowy obchodziła w tym roku okrągłe 100 lat.
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Obchody święta 3 Maja

Nasila się
nielegalny pobór
wody
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Porzucone psy czekają
na nowych
opiekunów!
Obchody święta 3 Maja rozpoczęto od tradycyjnego złożenia kwiatów i zniczy pod pomnikiem
pomordowanych i poległych mieszkańców gminy Nowe Ostrowy w latach 1939-1945.
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Obchody rozpoczęto od
tradycyjnego złożenia kwiatów
i zniczy pod pomnikiem pomordowanych i poległych
mieszkańców gminy Nowe
Ostrowy w latach 1939-1945.
W pochodzie uczestniczył
wójt gminy – p. Zdzisław Ko-

strzewa, przewodniczący rady
gminy – p. Ryszard Gontarek,
oraz delegacje Ochotniczej
Straży Pożarnej przy Cukrowni Ostrowy, miejscowych organizacji, a także dzieci i młodzieży z pobliskich szkół. Uroczystość zakończyły okolicz-

Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Nowych
Ostrowach jest Pan Wójt Zdzisław Kostrzewa
a Zastępcą Pani Teresa Ratajska.
Rocznie w Urzędzie Stanu Cywilnego sporządza się około:
25 aktów małżeństwa,
30 aktów zgonu,
Wydaje się też około 300 odpisów aktu stanu cywilnego.
W zasobach archiwalnych USC znajdują się księgi parafialne:
Imielno (lata 1908 – 1939 i 1945),
Grochów (lata 1908-1939 i 1945),
Wola Pierowa (1930-1939 i 1945),
Znajdują się tutaj także księgi aktów stanu cywilnego
z lat 1946-2007 i 2008.

nościowe przemówienia p.
Zdzisława Kostrzewy, oraz p.
Ryszarda Gontarka. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacja z uroczystych obchodów
dnia 3 Maja przy Cukrowni
Ostrowy.

Dzień Dziecka w Woli Pierowej
Dzień Dziecka
– to najweselsze i najradośniejsze ze
wszystkich świąt.
To właśnie na ten dzień pełen niespodzianek, życzeń i
prezentów czekają wszystkie
dzieci.

W związku z tym Filia Biblioteczna w Woli Pierowej
wspólnie z W-ce Przewodniczącym Rady Gminy w Nowych Ostrowach panem Januszem Pałasińskim zorganizowała uroczyste obchody tego święta.
Przy dźwiękach muzyki
dzieci i młodzież bawili się

w Remizie Strażackiej w
sobotę 31 maja od godziny
15:00 do późnych godzin
wieczornych.
Atrakcją były zawody
sportowe,
konkursy
sprawnościowe : bieg w
worku, rzut do kosza i wiele innych. Chętnych do
wzięcia udziału w tych

konkurencjach nie brakowało. Na zwycięzców czekały nagrody.
Były też słodycze, napoje i lody zakupione z funduszy Rady Sołeckiej w
Woli Pierowej, której organizatorzy i dzieci serdecznie dziękują.

Selektywna zbiórka odpadów w gminie
Remont szkół
Jak co roku w okresie wakacyjnym w placówkach
oświatowych prowadzonychprzez Gminę Nowe Ostrowy
zaplanowane są remonty
obiektów. W Szkole Podstawowejim. M. Butler w Ostrowach wyremontowana będzie
pracownia komputerowa. Od-

świeżona zostanie także
kuchnia.
W Szkole Podstawowej im.
Bohaterów Bitwy nad Bzurą w
Imielnie będą wymienione
wszystkie stare okna elewacji
frontowej.Prace te zaplanowano wykonać w lipcu b.r.

Jak już pisaliśmy w poprzednim numerze Kuriera
Nowoostrowskiego na każdym z mieszkańców naszej
gminy ciąży obowiązek
usuwania odpadów z nieruchomości w sposób zgodny
z obowiązyjącym Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku.

Jenakże z wykazów jakie otrzymujemy od firm
wywozowych wynika, że
nie wszyscy mieszkańcy
stosują się do przepisów
prawa i do tej pory nie
podpisali
stosownych
umów na odbiór odpadów.
Przypominamy, że na
terenie naszej gminy dzia-

łają dwie firmy wywozowe:
Zakład Usług Komunalnych Sp.z.o.o w Krośniweicach ul. Paderewskiego
3,Przedsiębiorstwo
Oczyszczania
Miasta
"EKO SERWIS" Sp. z.o.o. z
siedzibą w Kutnie ul. Łąkoszyńska 127. Wszystkich
tych mieszkańców, którzy

do tej pory nie zawarli stosownej umowy prosimy o
jak najszybsze dokoanie
tej czynności, jednocześnie informuąc, że za nie
przestrzeganie zapisów
Regulaminu Utrzymania
Czystości i Porządku w
gminie grożą sankcje karne.
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Festyn rodzinny pod znakiem dobrej zabawy
W sobotę 24 maja b.r.
odbył się w naszej gminie festyn sportowo-rekreacyjny.
Począwszy od godziny
14 na boisku przy Świetlicy
Środowiskowej w Ostrowach Cukrowni rozpoczęły
się liczne występy, konkursy i zabawy. W części
artystycznej
wystąpiły
dzieci i młodzież z pobli-

skich szkół, oraz zespół
taneczny działający przy
Świetlicy Środowiskowej.
W przerwie pomiędzy konkurencjami uczestnicy festynu mogli posilić się
przygotowaną na tę okazję
pyszną grochówką.
O godzinie 18.30, w ramach konkurencji sołeckich, odbył się mecz piłki
nożnej pomiędzy drużynami Sołtysów i Radnych z

Książka czy
komputer?
Rozwój multimediów zaczyna zmieniać sposób funkcjonowania tradycyjnych
środków przekazu a więc i
książki. W tej sytuacji coraz
częściej pada pytanie o jej
przyszłość : o to czy pozostanie ona nadal ogromnym źródłem wrażeń estetycznych i
skarbnicą wzorców moralnych, czy też podzieli los odchodzących do lamusa historii
największych wynalazków
ludzkości ?
Książka czy komputer? nie
jest do końca przesądzone,
czy tekst z komputerowego
monitora zastąpi książkę.
Tekst w postaci elektronicznej
– mimo swej atrakcyjności pozostaje wciąż jedynie namiastką książki tradycyjnej i prawdziwego czytania.
Narzekamy często, że niektóre gry komputerowe czy filmy telewizyjne zabierają cenny czas naszym dzieciom.
Martwimy się, że kształtują złe
nawyki, zubażają ich wyobraźnię i spychają czytanie książek
na ostatni plan.

Ale tak wiele zależy od nas
dorosłych czy książka odegra
znaczącą rolę w życiu dziecka,
czy wychowamy ich w przyjaznym do niej nastawieniu.
Pytanie książka czy komputer właściwie nie powinno
być zadawane , bo zarówno
jedno, jak i drugie jest oknem
na świat i powinno się wzajemnie uzupełniać.
Owszem przyjemnie jest
surfować po internecie w poszukiwaniu informacji, ale
przyjemnie też usiąść wygodnie w fotelu czy na kanapie i
czytać…

terenu naszej gminy. Po jego zakończeniu ogłoszono
wyniki konkursów, a dzieci
zostały zaproszone na
ognisko, przy którym mogły piec kiełbaski.
Od godziny 19 rozpoczęła się zabawa taneczna dla wszystkich zebranych osób, która trwała
do późnych godzin wieczornych.

Pożyteczne
wakacje 2008
Świetlica Środowiskowa w Ostrowach Cukrowni otrzymała dofinansowanie od Fundacji
Wspomagania Wsi w
Warszawie na realizację
dwutygodniowych zajęć
wakacyjnych. Projekt
nosi nazwę "Moja wieś
najpiękniejsza".
W czasie zajęć uczestnicy projektu będą upiększać teren przed świetlicą i
przedszkolem gminnym,
sadząc krzewy ozdobne i
kwiaty.

Oprócz tego, zostaną
zrealizowane zajęcia z
podstaw szydełkowania i
haftu krzyżowego.
Każde dziecko otrzyma
codziennie bułkę drożdżówkę i herbatę.
Projekt będzie realizowany
w
okresie
28.07.2008 - 08.08.2008.
Osoby zainteresowane
uczestnictwem w zajęciach prosimy o zgłaszanie
się do Świetlicy Środowiskowe
w
Ostrowach
Cukrowni.

Wakacje
z dostępem
do Internetu
W okresie wakacji w świetlicach wiejskich
udostępnione będą 3 stanowiska komputerowe wraz
z dostępem do internetu.
Świetlice czynne będą w dniach:
Wołodrza
14.07.2008 r. - 18.07.2008r. w godz. 10.00-14.00
Imielno
21.07.2008 r. - 25.07.2008r. w godz. 10.00-14.00
Wola Pierowa

Nasila się nielegalny
pobór wody
W ostatnim okresie nasilił się proceder nielegalnego poboru wody na terenie
gminy Nowe Ostrowy. Kradzież wody odbywa sie zarówno bezpośrednio z hydrantów jak i poprzez omijanie wodomierzy oraz używanie magnesów.

W momencie stwierdzenia
tych nieprawidłowości przez
pracowników Urzędu Gminy
będziemy bezwzględnie przestrzegać zapisów obowiązującej
umowy i zgodnie z § 7 pkt 3 "w
przypadku stwierdzenia zerwania plomby, lub osłon na wodomierzu zainstalowany przed za-

worem głównym, jego uszkodzenia, przemieszczenia, zaboru, bądź brakiem dostepu – ilość
pobranej wody ustala się odpowiednio do ilości, która mogła
przepłynąć pełnym przekrojem
rury przyłacza wodociągowego
w okresie od ostatniego odczytu
wodomierza".

28.07.2008 r. - 01.08.2008r. w godz. 10.00-14.00
Zieleniec
04.08.2008 r. - 08.08.2008r. w godz. 10.00-14.00
Kołomia
18.08.2008 r. - 22.08.2008r. w godz. 10.00-14.00

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież.
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Pomoc finansowa dla dzieci i uczniów w ramach Rządowego programu pomocy
uczniom w 2008r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci
rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w
klasach I-III szkoły podstawowej – Wyprawka szkolna.”

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana dzieciom i uczniom, zwanymi dalej „uczniami”,
rozpoczynającym w roku szkolnym 2008/2009 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkole w przedszkolu,
naukę w klasach I – III szkoły podstawowej, zwanych dalej „szkołą”.
I
Pomocy udziela się uczniom z rodzin w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium
dochodowego w wysokości 351 złotych.

Wyjazd na koncert
zespołu "DON WASYL"
i jego gości
W ramach XII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i
Ky Romów Glinojeck 18 - 19
LIPCA 2008 Świetlica Środowiskowa organizuje wyjazd na
finałowy koncert festiwalu w
dniu 19 lipca 2008r.
Wszystkich chętnych prosimy o jak najszybszy kontakt z
p. Renatą Pastusiak, w celu

zarezerwowania miejsca i
wpłaty pieniędzy na wyjazd.
Koszt wyjazdu wyniesie około
50 zł od osoby (30 zł bilet i ok.
20 zł przejazd autobusem
szkolnym).
Rezerwację miejsc rozpoczynamy w poniedziałek 7 lipca2008r.

Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:
1)70 zł - dla ucznia rozpoczynającego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;
2)130 zł – dla ucznia klasy I podstawowej;
3)150 zł – dla ucznia II podstawowej;
4)170 zł - dla ucznia III podstawowej.

Warsztaty taneczne

II
Pomoc finansowa jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych,
a także dyrektora szkoły, nauczyciela pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego
lub rodziców zastępczych.
Wniosek składa się w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2008/2009
Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymywania pomocy i przekazuje ją wójtowi gminy.

Stowarzyszenie na rzecz
rozwoju gminy Nowe Ostrowy
w ramach projektu "Nasza
Świetlica / nasz klub", który
jest realizowany w Świetlicy w
Ostrowach Cukrowni, organizuje warsztaty taneczno-ruchowe dla dzieci i młodzieży.
Początek warsztatów planowany jest na 15.07.08.
Zainteresowanych, szczególnie osoby należące do ze-

społu muzycznego w Świetlicy Środowiskowej - sekcja taneczna, proszone są o kontakt
z p. Renatą Pastusiak. W lipcu
również odbędą się warsztaty
plastyczne - technika decoupage'u, realizowane w ramach projektu "Nasza Świetlica", który jest współfinansowany przez Fundację Wspomagania Wsi w Warszawie.

Wnioski składa sie w terminie do 15 lipca.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości zarobków.
W przypadku ubiegania sie o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej, zamiast świadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć –
zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

Dyrektor szkoły, zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom) koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu
zakupu, do wysokości wartości pomocy o której mowa w punkcie I.

Wakacyjne wyjazdy
W dniach 23 – 26.6.2008r od-

było propagowanie wśród mło-

były się wycieczki wakacyjne dla
uczniów Gimnazjum im. gen. Wła-

dzieży piękna najbliższej okolicy,
poznanie metod aktywnego wy-

dysława Andersa w Ostrowach.

poczynku, kontakt z naturą i zdo-

Wypoczynek wakacyjny finanso-

byczami kultury regionu. Młodzież

wany był przez Gminę Nowe

miała okazję podziękować Matce

Ostrowy. Uczestniczyło w nich 35
uczniów. Wyjazdy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród

Boskiej Licheńskiej za miniony rok
szkolny i prosić o dalsze błogosławieństwo dla siebie i rodzin – Wy-

młodzieży. Celem wypoczynku

jazd do Sanktuarium w Licheniu.

Porzucone psy czekają na opiekunów
Nawiązując do naszego apelu w poprzednim numerze
czasopisma przedstawiamy Państwu poniżej kilka zdjęć porzuconych psów, które
znajdują się obecnie
w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt w Kotliskach.
Być może ktoś z Państwa zainteresuje się niechcianym psiakiem. Tel. do
schorniska (0-24) 356-0542, e-mail biuro@przyjaciel.kutno.pl.
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PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
PODSTAWOWE INFORMACJE
Program Integracji Społecznej jest częścią Poakcesyjnego Programu Wsparcia
Obszarów Wiejskich, realizowanego z pożyczki Banku Światowego,
a wdrażanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy
z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej.
Celem Programu jest:
1. podniesienie poziomu integracji społecznej w gminach na terenach
wiejskich i miejsko–wiejskich,
2. aktywizacja lokalnych społeczności i przygotowanie ich do korzystania
z innych programów.
Działania podjęte w ramach Programu Integracji Społecznej przyczynią się
do lepszego planowania usług społecznych przez gminy we współpracy
z partnerami społecznymi, liderami lokalnymi i mieszkańcami oraz rozwoju
lokalnych organizacji.
Do udziału w Programie zakwalifikowano 500 gmin z trzynastu województw,
w tym 37 gmin z województwa łódzkiego dla których przewidziana została
pomoc w łącznej kwocie w wysokości 2 mln 378 tys. 600 Euro.
Gminy nie muszą konkurować o środki w ramach PIS i znają wartość kwoty
do dyspozycji od początku wdrażania Programu.
Środki finansowe z Programu umożliwią gminom realizowanie usług
społecznych dla następujących grup:
1) osób starszych,
2) dzieci i młodzież,
3) rodzin.
Rodzaje usług społecznych finansowanych z Programu Integracji
Społecznej:
1) dla osób starszych:
- usługi opiekuńcze o różnym zakresie i charakterze – zależnie
od indywidualnych potrzeb – zaczynając od pomocy sąsiedzkiej,
a kończąc na usługach profesjonalnie przygotowanych opiekunek,
- środowiskowe formy opieki nad osobami starszymi
- rozwój usług wspomagających (np.: transport, gastronomia, kształcenie
ustawiczne, wypożyczalnie sprzętu ułatwiającego samodzielne
funkcjonowanie czy pielęgnację),
- mieszkania chronione,
- wspieranie różnych form samopomocy,
rozwój lokalnych instytucjonalnych form opieki, itp.;
2) dla dzieci i młodzieży:
- rozwój sieci placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego,
świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych, kół zainteresowań
z szeroką ofertą dającą możliwość rozwoju zainteresowań, promującą
pożądane zachowania, kształtującą właściwe postawy,
- tworzenie specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych
wsparcia dziennego dla dzieci o szczególnych potrzebach,
- tworzenie klubów młodzieżowych z ofertą adekwatną do potrzeb
nastolatków,
- doradztwo i interwencja kryzysowa,
organizacja wolontariatu młodzieży;
3) dla rodzin:
- doradztwo prawne, społeczne, edukacyjne i psychologiczne,
- opieka instytucjonalna dla dzieci w wieku szkolnym i młodszych,
- opieka dzienna w niepełnym wymiarze czasowym, mini przedszkola
i żłobki,
- rozwiązywanie problemów rodzinnych oraz związanych z nadużywaniem
alkoholu i uzależnieniem od narkotyków,
- dodatkowe usługi dla osób niepełnosprawnych, włączając w to opiekę
dzienną, opiekę w domu i usługi instytucjonalne (tzn. terapia,
rehabilitacja). Usługi nie mogą powielać już istniejących usług
świadczonych przez instytucje publiczne (w tym NFZ).
Realizacja projektów finansowanych w ramach Programu Integracji Społecznej
powinna stanowić istotny impuls do wzmocnienia i tworzenia lokalnych
organizacji. Usługi będą mogły być świadczone przez organizacje pozarządowe
(NGOs) oraz publicznych i prywatnych usługodawców. Realizacja tych usług
wynikać ma z opracowanych gminnych strategii rozwiązywania problemów
społecznych. Ponadto, kadra realizująca Program w gminach, wraz z partnerami
społecznymi, będzie mogła skorzystać ze wsparcia szkoleniowego i pomocy
eksperckiej.
We wszystkich województwach objętych Programem działają Konsultanci
Regionalni – przedstawiciele Ministerstwa w regionie, którzy są odpowiedzialni
za koordynację Programu Integracji Społecznej na poziomie regionalnym.
W ramach PPWOW prowadzona będzie także kampania informacyjno-promocyjna,
która ma wspierać procesy wypracowywania lokalnych strategii
rozwiązywania problemów społecznych, wspomagać dialog partnerów
społecznych, oraz upowszechniać dobre praktyki. W ramach kampanii
planowane są również spotkania i konferencje, dotyczące problematyki integracji
społecznej.

5

Zalesienie gruntów rolnych
Wnioski o zalesienie składa się
do Biura Powiatowego w Kutnie
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Łąkoszyńska 127; tel: 253 35 12, 253 35 45
Termin składania wniosków: od 1 sierpnia 2008 do 30 września 2008 r.
Do wniosku należy dołączyć:
1.Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działkę
do zalesienia
2.Oświadczenie rolnika o powierzchni gruntów przeznaczonych do zalesienie
zawierające numery działek ewidencyjnych, na których są położone te grunty;
3.Kopię części mapy ewidencji gruntów z oznaczeniami poszczególnych działek
rolnych przewidzianych do zalesienia.
4.Oświadczenie rolnika o dochodach z rolnictwa
5.Plan zalesienia wykonany przez Nadleśniczego .
Agencja ma 60 dni na wydanie pozytywnego bądź negatywnego postanowienia
w sprawie zalesienia.
Producent rolny w terminie 7 dni od dnia założenia uprawy leśnej, informuje
o tym fakcie na piśmie nadleśniczego.
W przypadku gdy producent rolny złożył oświadczenie, kierownik Biura przyznaje płatność
na zalesienie w formie decyzji w terminie 30 dni od dnia złożenia tego oświadczenia.
Do 31 maja następnego roku jeśli zalesienie nastąpiło jesienią, bądź do 31 maja
tego samego roku jeśli zalesienie nastąpiło wiosną producent rolny składa
kierownikowi biura oświadczenie o wykonaniu zalesienia do którego dołącza
zaświadczenie nadleśniczego potwierdzające ten fakt.
Do zalesienia przeznacza się pow. co najmniej 0,50 ha i szerokości nie
mniejszej niż 20 m.
Zalesienia dokonuje rolnik we własnym zakresie, ponosi on też koszta sadzonek.
Zobowiązany jest do pielęgnacji uprawy, wykonania poprawek w drugim roku
i zabezpieczenia przed zwierzyną.

Rolnik może otrzymać :
1. wsparcie na zalesienie
2. Premię pielęgnacyjną
3. Premię zalesieniową płatną co roku przez 15 lat.
Ad. pkt. 1
Wsparcie na zalesienie, czyli finansowanie kosztów założenia uprawy, wykonania poprawek
w drugim roku i zabezpieczenia przed zwierzyną.
Wsparcie to ma formę zryczałtowanej płatności na 1 ha zalesionych gruntów i zależy
m.in. od:
a)proporcji gatunków iglastych i liściastych w strukturze drzewostanu,
b)zabezpieczenia przed zwierzyną (ogrodzenia 2-m. siatką młodej uprawy),
c)ukształtowania terenu.
Wysokość wsparcia na zalesienie może wahać się od 4.160 zł/ha do 6.260 zł/ha.
Dodatkowo można również uzyskać płatność za wykonanie zaleconego przez
Nadleśniczego ogrodzenia młodej uprawy leśnej 2-metrową siatką metalową,
w kwocie 2.590 zł./ha, lub 6,50 zł 2 za metr bieżący wykonanego ogrodzenia.
Ad. Pkt. 2
Premię pielęgnacyjną, czyli zryczałtowaną płatność za utrzymanie uprawy (koszty prac
pielęgnacyjnych np. zwalczanie chwastów), ustala się w przeliczeniu
na 1 ha zalesionych gruntów.
Premię pielęgnacyjną wypłaca się corocznie przez pierwszych pięć lat od założenia uprawy.
Wysokość premii wynosi od 970 zł/ha do 1.360 zł/ha.

Ad. Pkt. 3
Premię zalesieniową, czyli zryczałtowaną płatność wynikającą z utraconych dochodów
z tytułu przekształcenia gruntów w grupy leśne.
Jej wysokość ustalana jest w przeliczeniu na 1 ha zalesionych gruntów.
Premię zalesieniową wypłaca się co roku przez 15 lat od założenia uprawy leśnej.
Wysokość premii jest zróżnicowana w zależności od udziału dochodu z produkcji rolniczej
w całkowitych dochodach beneficjenta. Producent rolny
którego dochód z rolnictwa wynosi co najmniej 25% ogólnego dochodu, będzie
otrzymywał premię w wysokości 1.580 zł/ha.
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Strażackie jubieleusze
W bieżącym roku Ochotnicza Straż Pożarna przy Cukrowni Ostrowy, oraz Ochotnicza Straż Pożarna Grochów
obchodziły rocznice powstania. OSP Grochów świętowała 90 lat istnienia jednostki, natomiast OSP przy Cukrowni
Ostrowy obchodziła w tym roku okrągłe 100 lat.

OSP Grochów
Ochotnicza Straż Pożarna
w Grochowie zorganizowana
została 90 lat temu. Głównym
organizatorem był miejscowy
Proboszcz Parafii- Grochów
Ks. Mścichowski przy współudziale izaangażowaniu miejscowego
społeczeństwa,
szczególnie gospodarzy - rolników oraz właściciela majątku ziemskiego w Grochowie
Romualda Różyckiego, który
został Prezesem OSP, a naczelnikiem naczelnikiem był
współwłaściciel majątku Wiesław Wolski. Na członków
OSP zgłosiło się 30 miejscowych rolników zaczęto groma-

OSP Ostrowy
Historia powstania i działalności Zakładowej Ochotniczej
Straży Pożarnej przy Cukrowni
„Ostrowy”
Historia ta jest nierozerwalnie związana z dziejami zakładu cukrowni. Według relacji założycielem OSP przy Cukrowni
„Ostrowy” był jej główny mechanik – Gustaw Żebrowski.
Według miejscowych tradycji
OSP powstała 8 maja 1908r.
Inicjatywa pracowników uzyskała poparcie dyrekcji cukrowni która doceniła potrzebę

dzić fundusze z organizacji zabaw (tanecznych) i przedstawień komediowych amatorskiego zespołu strażaków i ich
żon oraz datkówpieniężnych.
Jesienią 1917 r. za zgromadzone pieniądze zakupiono sikawkę ręczną i 50 metrów bieżących węża tłoczonego i wąż
ssawny jako podstawowego
wyposażenia. Przechowywany był w prywatnym pomieszczeniu dh. Feliksa Cichockiego - z-cy naczelnika OSP w
Grochowie.
Rok później 1918 r. po odzyskaniu niepodległości spod
zaboru niemieckiego zorganizowano kółkodramatyczne, a

już w 1920 orkiestrę dętą. Instrumenty prywatnie kupowali
członkowie orkiestry.
W 1922 r. nastąpiła
zmiana władz OSP Grochów. W skład zarządu
OSP weszli gospodarze
rolnicy. w składzie:

powstania straży pożarnej dla
zabezpieczenia zakładu, osady fabrycznej
i najbliższej okolicy. Od czasu powstania jednostki strażackiej funkcję prezesów OSP
pełnili zazwyczaj kolejni dyrektorzy zakładu cukrowni. Pierwszy statut OSP w Ostrowach
został zarejestrowany w 1909r.
w Carskim Towarzystwie Straży Pożarnej. W tym czasie jednostka działała na podstawie
„Ustawy straży pożarnych w
Królestwie Polskim”, zatwierdzonej w 1898r. przez Ministra
Spraw Wewnętrznych pań-

Dh. Michał Marciniak - Prezes
Dh. Aleksander Marciniak Naczelnik
Dh. Władysław Marciniak Skarbnik
Dh. Antoni Olesiński - Gospodarz
Dh. Eugeniusz Cichocki –
Sekretarz

Ze względu na wziąż przybywający sprzęt przystąpiono
do budowy nowego pomieszcszenia– Strażnicy. Plac pod budowę Strażnicy "Remizy" już
nowy właściciel majątku ziemskiego w Grochowie - Baron
Jerzy lke - Dunikowski.
Zaczęto gromadzić fundusze oraz materiały budowlane,
które dzięki wysiłkowi zarządu,
członków OSP oraz społeczeństwa Grochowa użyto do
budowy remizy, którą oddano
do użytku już w roku1927.
W 1928 r. kapelmistrzem
Orkiestry dętej został miejscowy organista Franciszek
Klimczak.

W tym już roku OSP otrzymała nieodpłatnie dwucylindrową sikawkę ręczną i 100 metrów węża tłoczonego od Zarządu Powiatowego Związku
OSP w Kutnie, a za własne
zgromadzone fundusze zakupiła dwie beczki dwukołowe,
oraz hełmy i mundury.
Wówczas mając już kompletny sprzęt, OSP Grochów
korzystała z pomocy dh.Grębockiego ze straży zawodowej
w Kutnie w zakresie szkolenia
bojowego, co przyczyniło się do
podniesienia gotowości bojowej OSP. Taki stan rzeczy trwał
aż do chwili wybuchu II Wojny
Światowej. W okresie okupacji

zamarła działalność społeczna
OSP, nie mniej jednak jednostka nadal uczestniczyła w szkoleniach bojowych, oraz wyjazdach do pożarów, przez co
okres ten został zaliczony do
istnienia i działalności OSP w
Grochowie. Należy nadmienić,
iż w okresie II Wojny Światowej
jednostka zostałą osłabiona tak
strażakami jak i działaczami
OSP, których to wywieziono na
przymusowe roboty do Niemiec. Okres powojenny rozpoczął się od uzupełnienia składu
osobowego jednostki z którego
powołano nowy zarząd OSP
w Grochowie.

stwa rosyjskiego. Ustawa ta
charakteryzowała się wprowadzeniem wyjątkowo silnego
nadzoru policyjnego. Wprowadzała postanowienie, aby napisy na pieczęciach, sztandarach
i tabliczkach strażackich, a także wszelka dokumentacja i publiczne wystąpienia były wyłącznie w języku rosyjskim.
Ograniczenia te nie przeszkadzały jednak w walce Straży
Pożarnych o zachowanie języka polskiego i prowadzeniu
różnorodnej działalności mającej na celu rozbudzenie ducha
narodowego.

Założona w 1908r. OSP
przy Cukrowni „Ostrowy” początkowo liczyła 24 członków
– pracowników zakładu. W
skład pierwszego wyposażenia jednostki wchodził jeden
wóz rekwizytowy, dwa wozy
transportowe, dwie ręczne sikawki, pięć beczkowozów, jedna drabina mechaniczno-linkowa, dwie drabiny hakowe, dwie
drabiny przystawne i gaśnice
(tłumnice). Tego typu zestaw
funkcjonował bardzo długo. Siłą pociągową wozów były konie z gospodarstwa pomocniczego cukrowni. Pierwsza

strażnica została ulokowana w
drewnianym budynku, stojącym obok głównej bramy cukrowni.
Prawdopodobnie od początku istnienia jednostki posiadała ona własny sztandar,
ufundowany przez dyrekcję
cukrowni. Jego płaty był koloru
ciemnego (niebieski?). Po obu
stronach posiadał wyhaftowane stylizowane litery. Prawdopodobnie z jedne strony były to
litery F(abryka) C(ukru), natomiast z drugiej O(strowy). We-

dług relacji sztandar był używany podczas akcji pożarniczych.
Całe umundurowanie i wyposażenie jednostki strażackiej było zakupione przez
dyrekcję cukrowni. Po utworzeniu OSP przy Cukrowni
„Ostrowy” jej zasięg został
rozszerzony na pobliską
osadę fabryczną. Niestety z
tego okresu nie zachowały
się żadne informacje o
przeprowadzonych akcjach
pożarniczych.
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Tak mijał rok szkolny w Szkole Podstawowej w Imielnie
Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą
w Imielnie w roku szk. 2007/2008.
1. 3 miejsce w konkursie LOP na szczeblu
okręgu „Mój las”.
2. Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym –
1 miejsce drużyna chłopców, 1 miejsce drużyna dziewcząt.
3. 5 i 8 miejsce w wojewódzkich zawodach
tenisa stołowego.
4. 2 miejsce w turnieju „5 milionów”.
5. Mistrzostwa powiatu w biegach przełajowych – miejsca 3, 5 i 7.
6. Biegi przełajowe w Pacynie – 4 miejsce.
7. Biegi przełajowe na szczeblu wojewódzkim – 56 miejsce.
8. Konkurs „Najpiękniejsza Ozdoba Choinkowa” organizowany przez Muzeum im.J.Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach – 2 miejsce, oraz wyróżnienie dla szkoły.
9. Międzypowiatowa Turniejada Sportowa –
4 miejsce.
10. I miejsce – drużyna żeńska- w zawodach pożarniczych na szczeblu gminnym,
11. II miejsce – drużyna chłopców.
12.I miejsce w turnieju wiedzy pożarniczej.
13. 5 miejsce w zawodach strzelecko-obronnych o Puchar 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty
im. Ks. Józefa Poniatowskiego.
14. Udział w Minimistrzostwach „Do Euro
2012 przez Kutno, Łowicz, Łęczycę”.

15. I miejsce w świątecznym turnieju Siatkówki Dziewcząt, I miejsce chłopcy.
16. Wyróżnienie w konkursie plastycznym
„Czyste Miasta, Czyste Gminy”.
17. Wyróżnienie na szczeblu szkolnym w
Ogólnopolskim Konkursie Historycznym
„Krąg”.
18. II miejsce w konkursie plastycznym „Żyjmy zdrowo”.
19. Wyróżnienie na szczeblu szkolnym w
Ogólnopolskim Konkursie „Eko-planeta”.
20. 2 i 3 miejsce w konkursie ortograficzno-gramatycznym w Szkole Podstawowej w Łaniętach.
21. Mistrzostwa rejonu w tenisie 5 i 8 miejsce.
22.Turniej Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego – 7 miejsce.
23. Turniej Coca – Cola – 4 miejsce
24. Turniej Piątek Piłkarskich.
25. Konkurs plastyczny nt. Zdrowego stylu
życia – 1 miejsce i wyróżnienie.
26. Konkurs na najpiękniejszą kartę świąteczną organizowany przez Świetlicę. Środowiskową w Ostrowach – 1, 2 i 3 miejsce w kategorii klas I-III, oraz 1 miejsce w kategorii klas IV-VI .
27 .Udział w Ogólnopolskim konkursie matematycznym „Kangur”.
Średnia punktów ze sprawdzianu szóstoklasisty wynosi 28,33 pkt. na 40 możliwych do uzyskania, co dało szkole 3 miejsce w rejonie powiatów kutnowskiego i łęczyckiego.

Nareszcie są już wakacje...
W piątek 20 czerwca 2008r
w atmosferze ogólnej radości i
w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
im. Boha-terów Bitwy nad
Bzurą w Imielnie odbyła się
uroczystość zakończenia zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2007/2008. Na uroczystość przybyły dzieci z rodzicami, nauczyciele, zaproszeni
goście; wśród nich Wójt gminy
Nowe Ostrowy Pan Zdzisław
Kostrzewa oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gontarek. Uroczystość
rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu państwowego,
wprowadzenie
sztandaru

szkoły, a gotowość do apelu
zameldował przewodniczący
Samorządu Szkolnego Michał
Szubka.
Po wystąpieniu dyrektora
szkoły głos zabrali uczniowie
klasy VI, dla których dzwonek
w tej szkole zabrzmiał po raz
ostatni. Swoich starszych kolegów żegnali uczniowie klasy
I oraz V-tej- już teraz najstarsi i
to właśnie im z dumą i honorem przekazano sztandar
szkoły. Były wiersze, piosenki,
pożegnania, ktoś uronił łzę…
Następnie dyrektor szkoły
wręczyła dyplomy i nagrody
książkowe.
Na 56 uczniów w klasach
IV-V-VI 23 otrzymało świadec-

twa z upragnionym biało-czerwonym paskiem, w tym 7
uczniów ukończyło szkołę z
takim wyróżnieniem; stanowi
to 42% wszystkich uczniów w
tych klasach.
Uczniowie klasy VI, którzy
ukończyli szkołę z wyróżnieniem to: Kępińska Anna, Kostrzewski Łukasz, Lach Karolina, Lejsza Martyna, Nowak
Konrad, Szałek Paulina,
Urbańczyk Ewelina. Średnia
ocen tych uczniów to 4,75 i
powyżej oraz wzorowe zachowanie. Za godne reprezentowanie szkoły w zawodach
sportowych, imprezach artystycznych na forum gminy, powiatu i województwa nagrody

otrzymali: Paulina Szałek,
Ewelina Urbańczyk, Anna Kępińska, Karolina Lach oraz
Rafał Matusiak.
Łącznie przyznano 51
nagród książkowych – we
wszystkich klasach- za
wzorowe zachowanie, celujące i bdb wyniki w nauce – co stanowi 46 %
uczniów szkoły.
Najwyższe średnie ocen w
szkole uzyskali uczniowie klasy V-tej: Michał Szubka –
śr.5,7, Przemek Słomiński –
5,6.
Wzorowymi czytelnikami –
laureatami szkolnego konkursu zostali następującyuczniowie: Konrad Wiśniewski, Mi-

chał Kępiński oraz Klaudia Milczarek.
Zaraz po zakończeniu roku
szkolnego rozpoczęły się darmowe półkolonie szkolne w
formie wyjazdowej dla wszystkich chętnych uczniów, a takich było 51. Dzieci pojechały
do Muzeum w Oporowie, do
Lichenia i Śleszyna, Sierpca.
Zwiedziły Stadninę Koni w
Walewicach oraz Lipce Reymontowskie, a w ostatnim
dniu Ciechocinek.
Dyrektor szkoły dziękuje
Wójtowi Gminy P. Zdzisławowi
Kostrzewie za umożliwienie
dzieciom wyjazdów, Przewodniczącej Rady Rodziców P.Beacie Kawczyńskiej za pozyski-

wanie funduszy i sponsorom
półkolonii: Panu Krzysztofowi
Gralakowi, Spółdzielni Mleczarskiej w Krośniewicach
oraz firmie
P.P.H. „Indrob” z Wrześni.
Półkolonie zakończyły się
ogniskiem z pieczeniem
kiełbasek.
Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom dyrektor
szkoly życzy słonecznych,
wesołych i bezpiecznych wakacji, radosnego i udanego
odpoczynku. Do zobaczenia 1
września.
Anna Sikora-dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą
w Imielnie
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Sportowa rywalizacja
młodych strażaków
W dniu
04.06.2008 r.
na boisku LKS
“Ostrovia” odbyły się XXIV
Gminne Zawody
Sportowo – Pożarnicze wg. zasad CTIF.

Rozpoczęcia zawodów
dokonał Prezes ZG ZOSP
RP w Nowych Ostrowach dh
Jakub Świtkiewicz witając
jednocześnie przybyłych:
Przewodniczącego Rady
Gminy w Nowych Ostrowach
Pana Ryszarda Gontarka,

Wójta Gminy Nowe Ostrowy
Pana Zdzisława Kostrzewę,
dyrektorki szkół: Panią Małgorzatę Strębską i Panią
Annę Sikorę, Komisję Sędziowską z Komendy Powiatowej
Państwowej
Straży Pożarnej w Kutnie
pod przewodnictwem st.

kpt. Romana Biniewicza,
młodzież szkolną i przybyłych gości.
Po przeprowadzeniu i ocenie
Komisja Sędziowska
ustaliła następującą
kolejność:
SP Imielno – MDP dziewczęta – I miejsce,

SP Ostrowy – MDP dziewczęta – II miejsce,
SP Ostrowy – MDP chłopcy – I miejsce,
SP Imielno – MDP chłopcy – II miejsce,
za które przyznano
puchary i dyplomy oraz
piłki. Nikt nie pozostał
bez nagrody, i wszyscy

uczestnicy zawodów
otrzymali upominki.
Nagrody
ufundował
Wójt Gminy Nowe Ostrowy Zdzisław Kostrzewa.
Zawody przebiegły w atmosferze zdrowej, sportowej rywalizacji.

