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Bzówki

Dopata do owietlenia ulicznego
Zakup wieca doynkowego lub materiaów do jego
wykonania
Wyjazd dla spoecznoci lokalnej o charakterze
integracyjno - kulturalnym
Remont wietlicy wiejskiej, zakup wyposaenia wraz
z zagospodarowaniem terenu wokó obiektu
Budowa placu zabaw oraz zakup urzdze





7 500,00
400,00
3 000,00
1 890,08
5 000,00
  !"

Grodno

Remont wietlicy wiejskiej, zakup wyposaenia wraz
z zagospodarowaniem terenu wokó obiektu
Dopata do owietlenia ulicznego
Zakup wieca doynkowego lub materiaów do jego
wykonania
Modernizacja owietlenia ulicznego
Organizacja uroczystoci o charakterze kulturalno integracyjnym



5 600,00
3 200,00
432,06
3 000,00
2 000,00
# $!%

Dopata do owietlenia ulicznego

Grochów

Organizacja uroczystoci o charakterze kulturalno integracyjnym
Modernizacja owietlenia ulicznego
Zakup wieca doynkowego
Remont wietlicy wiejskiej, zakup wyposaenia wraz
z zagospodarowaniem terenu wokó obiektu



7 700,00
3 300,00
4 000,00
385,35
4 500,00
 ""&!$&

Imielno

Dopata do owietlenia ulicznego
Remont dróg gminnych
Remont wietlicy wiejskiej, zakup wyposaenia wraz
z zagospodarowaniem terenu wokó obiektu
Zakup wieca doynkowego lub materiaów do jego
wykonania



5 300,00
2 000,00
7 000,00
564,60
# "%#!%

Imielinek

Remonty na drogach gminnych
Dopata do owietlenia ulicznego
Zorganizowanie wyjazdu integracyjno - kulturalnego
dla mieszkaców
Zakup wieca doynkowego lub materiaów do jego
wykonania



4 700,00
4 000,00
2 500,00
383,32
 &"$!$

Koomia

Dopata do owietlenia ulicznego
Zakup wieca doynkowego lub materiaów do jego
wykonania
Remont wietlicy wiejskiej, zakup wyposaenia wraz
z zagospodarowaniem terenu wokó obiektu



Lipiny


do owietlenia

ulicznego
Dopata
Zakup wieca doynkowego lub materia ów do jego
wykonania oraz wspóorganizacja doynek
gminnych
Remont wietlicy wiejskiej, zakup wyposaenia
wraz z zagospodarowaniem terenu wokó obiektu
Zorganizowanie wyjazdu integracyjno - kulturalnego
dla mieszkaców
Remont i utrzymanie dróg gminnych



4 200,00
369,38
6 500,00
 % !$"
5 000,00

1 500,00
1 636,78
1 700,00
2 300,00
 


do owietlenia

ulicznego
Dopata
Remont dróg gminnych
Miksztal

Zagospodarowanie terenu wokó wietlicy wiejskiej
wraz z zakupem urz dze na plac zabaw
Zakup wieca doynkowego lub materia ów na jego
wykonanie



5 000,00
4 000,00
6 000,00
418,07
 

Niechcianów


do owietlenia

ulicznego
Dopata
Remont dróg gminnych wraz z budow
infrastruktury drogowej
Zakup wieca doynkowego lub materia ów na jego
wykonanie
Remont wietlicy wiejskiej, zakup wyposaenia
wraz z zagospodarowaniem terenu wokó obiektu



Dopata

do owietlenia

ulicznego
Zakup wieca doynkowego lub materia ów do jego
wykonania oraz wspóorganizacja doynek
gminnych
Remont wietlicy wiejskiej, zakup wyposaenia
wraz z zagospodarowaniem terenu wokó obiektu





2 100,00
7400
360,05
2 000,00


Nowe Ostrowy

 

9 800,00
1 500,00
13 487,50


Ostrowy

Dopata

do owietlenia

ulicznego
Remont dróg wraz z budow infrastruktury
drogowej
Remont wietlicy wiejskiej, zakup wyposaenia
wraz z zagospodarowaniem terenu wokó obiektu



24 000,00
8 533,50
7 000,00





Perna

Dopata

do owietlenia

ulicznego
Zakup wieca doynkowego lub materia ów na jego
wykonanie
Wykonanie wiaty przystankowej
Remonty i utrzymanie dróg gminnych
Zorganizowanie wyjazdu integracyjno - kulturalnego
dla mieszkaców





3 500,00
355,44
1 000,00
4 000,00
1 700,00
  

Rdutów

Remont dróg gminnych
Dopata

do owietlenia

ulicznego
Zakup wieca doynkowego lub materia ów do jego
wykonania
Zakup tablic informacyjnych

4 500,00
3 000,00

Remonty na drogach gminnych
Dopata

do owietlenia

ulicznego
Utrzymanie boiska wiejskiego
Organizacja uroczystoci soeckiej o charakterze
kulturalno-integracyjnym
Remont wietlicy wiejskiej, zakup wyposaenia oraz
zagospodarowanie terenu wokó obiektu

3 500,00
6 600,00
1 000,00

448,51
1 500,00



Wola Pierowa

 



Woodrza



razem

500,00





5 300,00
383,14
11 000,00
 

Dopata

do owietlenia

ulicznego
Remont wietlicy wiejskiej, zakup wyposaenia oraz
zagospodarowanie terenu wokó obiektu
Remonty dróg gminnych
Zorganizowanie uroczystoci o charakterze
integracyjno - kulturalnymj dla mieszkaców



7 297,01


Dopata

do owietlenia

ulicznego
Zakup wieca doynkowego lub materia ów na jego
wykonanie
Remont wietlicy wiejskiej, zakup wyposaenia
wraz z zagospodarowaniem terenu wokó obiektu
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4 800,00
4 000,00
2 000,00
862,38
 

260 407,17
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Podstawowej im. Mieczysławy Butler
w Ostrowach
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brukową
w
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własnymi
siłaprzez personel i dzieci. Nasi Mikołajowie

I ty możesz zostać
ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

wręczyli prezenty, a na twarzach obdarowanych zagościły uśmiechy. Młodzież
Gimnazjum śpiewając wspólnie kolędy i
pastorałki, rozmawiając i bawiąc się,
spędziła ze swoimi młodszymi kolegami
Dzieci uczęszczające
do przedszkola
i koleżankami
miły przedświąteczny
mają
możliwość
wspólnej
zabawy i nauki
czas.
w warunkach bezpiecznych, przyjaznych
oraz dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Nabywając nowe wiadomości i umiejętności uczestniczą w uroczystościach, konkursach, wycieczkach organizowanych przez przedszkole oraz
inne instytucje.
Rozwijając zainteresowania przyrodnicze przedszkolaki z zaangażowaniem
uczestniczą w zajęciach z zakresu edukacji ekologicznej. Każdego roku biorą
czynny udział w akcji Sprzątanie Świata.
W konkursie na ,,Najlepiej pracujące koło Ligi Ochrony Przyrody” zdobyły II
miejsce przyznane przez Zarząd Okręgu
Ligi Ochrony Przyrody w Płocku. II miej-

Z życia przedszkola
sce zajęły również w konkursie ,,Dołącz
do drużyny T
Tonsmeier – eko” zorganizowanym
przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego i Tonsmeier Centrum Sp. z o.o.
Na uroczystości zorganizowanej dla
rodziców ,,Pożegnanie Jesieni” dzieci
zaprezentowały wiersze, piosenki i inscenizacje o tematyce przyrodniczej.
Okazją do utrwalenia prawidłowych
nawyków żywieniowych oraz zasad właściwego dbania o zdrowie był Dzień
Zdrowego Przedszkolaka w którym
uczestniczyła pani doktor M. Zielińska.
Dzieci podejmując wszelkiego rodzaju
działania ekologiczne i zdrowotne zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności,
a także utrwalają prawidłowe postawy.

Kurier Nowoostrowski

Nasza szkoła pomaga

W przedświątecznym
biegu uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Mieczysławy
Butler
w
Ostrowach nie zapomnieli o chorych, niepełnosprawnych i potrzebujących niosąc pomoc w ramach wolontariatu i akcji charytatywnych.
Tradycyjnie przystąpili
do XVII edycji „Góra Grosza”. Uczniowie i nauczyciele, bardzo aktywnie i
chętnie gromadzili monety
i, jak co roku, uzbierali pokaźną górę, a raczej wagę, grosików. Zebrane
pieniądze zostaną przekazane na pomoc dla najbardziej potrzebujących
dzieci, które nie wychowują się w swojej rodzinie.
Kolejny raz włączyli
się do kampanii charytatywnej „Świąteczne kartki
dobroczynne”. Przedstawiciele
Samorządu
Uczniowskiego rozprowadzali karty świąteczne, a
wszystkie pieniądze z ich
sprzedaży zostały zainwestowane w niesienie po-

mocy osobom chorymi
niepełnosprawnym, podopiecznym programu „Na
Ratunek”.
Czy szmaciana laleczka
może uratować życie
dziecka? Uczniowie znaleźli odpowiedź na to pytanie, przystępując trzeci
raz do światowego projektu UNICEF – WSZYSTKIE
KOLORY ŚWIATA. Dzieci,
wraz z rodzicami, szyją laleczki reprezentujące różne kraje świata. Każda z
nich będzie miała swoją
tożsamość, a podczas
kiermaszu, można będzie
zaopiekować się wybraną
laleczką, w zamian za
przekazanie darowizny na
rzecz ratowania życia
dzieci w Angoli. Zebrane
fundusze umożliwią zaszczepienie ich przeciw
najpoważniejszym chorobom wieku dziecięcego.
Nie ma na świecie piękniejszego uczucia, niż to,
które występuje chwilę po
tym, jak zrobimy bezinteresownie coś dobrego.
Poczuliśmy to !

3

Finał XVI edycji akcji
„Szlachetna Paczka”
W tym roku Samorząd Uczniowski
wraz z opiekunem panią Agnieszką
Rybnik oraz społeczność szkolna naszego gimnazjum
przyłączyli się do
XVI edycji Ogólnopolskiej akcji ,,Szlachetna Paczka”.
Szlachetna Paczka
to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się
w trudnej sytuacji
materialnej, realizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA.

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie
przed świętami Bożego
Narodzenia,
rodziny
otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a
często również marzeniom. Taka pomoc podkreśla godność obdarowanych. Oprócz rzeczy
materialnych,
rodziny
dostają sygnał, że nie
są same. Przez ostatnie
16 lat projekt zataczał
coraz szersze kręgi,
włączając w pomoc coraz większą liczbę Darczyńców i Wolontariuszy. Najważniejsze w
SZLACHETNEJ PACZCE jest jednak spotkanie z prawdziwie potrzebującym.

Chęć pomocy wyrazili
w tym roku również
uczniowie Gimnazjum
im. gen. Wł. Andersa
w Ostrowach. Przeprowadzono głosowanie, w
wyniku którego podjęto
decyzję komu i jakiego
rodzaju pomoc będzie
udzielona. Gimnazjaliści
zechcieli pomóc w tej
edycji ludziom starszym
i osamotnionym. Odbiorcą
Szlachetnej
Paczki od naszych gimnazjalistów została pani
Zofia – mieszkanka powiatu
kutnowskiego,
gminy Łanięta.W akcję
włączyły się wszyscy
uczniowie naszej szkoły,
pani dyrektor, wychowawcy,
nauczyciele.
Młodzież podzieliła się
zadaniami i każda z klas
odpowiadała za zorganizowanie
poszczególnych produktów. Koor-

dynatorem działań związanych z przygotowaniem paczki była pani
Agnieszka Rybnik. Klasa Ia i IIa – zgromadziły
produkty żywnościowe;
klasa IIb – do produktów
żywnościowych dodatkowo zakupiła 6 głębokich talerzy. Klasa Ibzapewniła środki czystości (płyny, proszki,
szampon, krem). Klasa
IIIa i klasa IIIb- zadbały
o kupno kurtki zimowej,
ciepłej bluzy polarowej
oraz ręczników.
10
grudnia
2016r.
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i
poszczególnych
klas
wzięli udział w finale
„Szlachetnej
Paczki”,
który miał miejsce w
Kutnie.
Uczniowie mieli możliwość osobistego spotkania i wręczenia świą-

tecznych podarunków
Pani Zofii.
Gimnazjaliści obdarowali mieszkankę gm i n y
Ł a n i ę t a, ż y c z ą c z d ro wych,
spokojnych
świąt Bożego Narod z e n i a. N i k t z o b e c n y c h n i e k r y ł e m oc j i .
W z ru s z o n a P a n i Z o f i a
podziękowała gimnazjalistom za okazaną
p o m oc i s e rc e , k t ó re
włożyli w przygotowan i e p odarunków. Samorząd Uczniowski z całego serca dziękuje każdemu uczniowi, który
okazał dobroć i ciepło.
Dziękujemy Dyrekcji,
Wychowawcom i Nauczycielom,
którzy
wsparli akcję.
Info: Ewelina Bianga
Info, foto: Agnieszka
Rybnik

Zatrudnienie w gminie Nowe Ostrowy
Bezrobocie w Gminie
Nowe Ostrowy jest nadal dużym problemem
mieszkańców dlatego w
roku 2016 podobnie jak
w latach ubiegłych
Gmina Nowe Ostrowy
prowadziła aktywną politykę łagodzenia skutków bezrobocia w Powiecie Kutnowskim.
Na koniec stycznia 2016
roku liczba bezrobotnych
mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Kutnie
wyniosła 329, natomiast
na koniec lipca również

dzięki programom realizowanym przez Gminę Nowe Ostrowy spadła do
220 osób bezrobotnych.
W ramach współpracy z
Powiatowym
Urzędem
Pracy w Kutnie w roku
2016 miejsca pracy tworzone były poprzez takie
instrumenty rynku pracy
jak roboty publiczne, prace społecznie użyteczne
oraz staże.
W ramach prac społecznie użytecznych (przypomnijmy – osoba wykonujące prace społecznie użyteczne w wysokości nie
przekraczającej 40 godzin
w miesiącu pozostaje nadal

w ewidencji osób bezrobotnych) w obecnym roku udało się pozyskać środki na
zorganizowanie 30 stanowisk. Prace te były organizowane w dwóch turach:
I tura obejmowała okre s 4
kwiecień – 30 wrzesień
i s k i e ro w a n y c h z o s t a ł o
1 5 b e z ro b o t n y c h
II tura obejmuje okres 1
czerwiec – 30 listopad, również skierowanych zostało
15 osób bezrobotnych z terenu gminy
W obecnym roku organizowane były również staże finansowane z funduszy Unii
Europejskiej. W ramach staży realizowanych we współ-

pracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kutnie Urząd
Gminy Nowe Ostrowy utworzył 15 pełnowymiarowych
stanowisk pracy. Staże organizowane były dla różnych
grup bezrobotnych, w ra-

mach nich skierowania
otrzymywały: osoby po 50
roku życia, osoby w
szczególnej sytuacji na
rynku pracy ( na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy) oraz młodzi
bezrobotni do 30 roku życia.
W obecnym roku gmina
podpisała z Powiatowym
Urzędem Pracy w Kutnie

9 umów na realizację robót publicznych. W ramach tych umów utworzone zostały 84 pełnowymiarowe stanowisk pracy w

dzie Pracy w Kutnie jest bardzo dobrym wynikiem.

ramach, których bezrobotni z
terenu gminy zatrudniani byli
na podstawie umów o pracę
na czas określony.
Reasumując w 2016 roku
Gmina Nowe Ostrowy utworzyła 93 pełnowymiarowe
miejsca pracy, 30 stanowisk
w ramach prac społecznie
użytecznych (odpowiadających 1/4 wymiaru podstawowego), co przy liczbie osób
bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzę-

Pracy w Kutnie zainteresowanych podjęciem terminowego zatrudnienia prosimy o
składanie Ankiet CV od
stycznia 2017 roku. Ankiety
będzie można pobrać bezpośrednio w Urzędzie oraz na
stronie internetowej Gminy
Nowe Ostrowy pod adresem
www.noweostrowy.pl w zakładce strona interesanta.
Ankiety można składać w

Wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w
Powiatowym
Urzędzie

sekretariacie Urzędu lub
w pokoju nr 10.
Damian Cichacz
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Uroczystość Jubileuszy Małżeńskich
W dniu 10 grudnia 2016 roku o godz. 13.00, w Szkole Podstawowej im.
Mieczysławy Butler w Ostrowach odbyła się uroczystość Złotych i
Diamentowych Godów. Rocznicę 50-lecia pożycia małżeńskiego
obchodzili Państwo: Halina i Jan Antczak, Helena i Eugeniusz Bryła,
Halina i Eugeniusz Iwińscy, Wanda i Jan Kraszewscy, Krystyna i Stefan
Matusiak, Teresa i Józef Świniarscy, Honorata i Antoni Zarychta.
Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego Diamentowe Gody świętowali
Państwo Kazimiera i Eugeniusz Kotarscy. Z okazji 50-lecia pożycia
małżeńskiego Wójt Gminy Nowe Ostrowy – Pan Zdzisław Kostrzewa
udekorował 7 par jubilatów medalami przyznanymi przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej „Za długoletnie pożycie małżeńskie” w asyście
przewodniczącego Rady Gminy – Pana Jacka Olesińskiego. Wszystkim
jubilatom wręczono dyplomy, kwiaty oraz rozdano skromne upominki.
Jubilatów i zgromadzone grono rodzinne podjęto szampanem,
przygotowano również skromny poczęstunek w postaci kawy, herbaty i
ciasta. Uroczystość uświetnił występ zespołu OKTAWA. Dostojnym
Jubilatom składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzymy jeszcze wielu
wspólnie przeżytych lat w zdrowiu, szczęściu i doczekania w dostatku
kolejnych pięknych rocznic.

Podatki w 2017 roku obowiązujące na terenie Gminy Nowe Ostrowy

Sukcesy zespołu

W dniu 29 listopada 2016 roku na sesji Rady Gminy Nowe Ostrowy uchwalone zostały stawki podatku od nieruchomości oraz została
obniżona średnia cena skupu żyta dla celów podatku rolnego w Gminie Nowe Ostrowy.
Stawki podatkowe będą obowiązywały od 01 stycznia 2017 roku. Dochody z podatków i opłat gminnych są jedynym dochodem własnym
gmin, dlatego też uchwalane stawki nie mogą być zbyt niskie, gdyż takie działanie Rady Gminy pozbawiłoby gminę części środków
finansowych.
W 2017 roku będzie obowiązywała ta sama uchwała, która obowiązuje w 2016 roku, w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji
podatkowych na podatek od nieruchomości, rolny, leśny.
Rada Gminy Nowe Ostrowy podjęła Uchwałę Nr XXIV/216/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2017 rok - stawki pozostały na poziomie 2016 roku (zob. Tabela 1).














1

3
4

5



0

6




  



!  




 

 %, ,

  
 

(


"+ 




 
!" #$ 
) 88$9:5:5 

" !%#(

%&'(

/012

)&*)

3/2

%&),

/42

%&,*

/352

$$&--

/12

#%&*(

6/42

*

+!+$
,-$+.+%"
%!%".

Mijający rok członkowie zespołu mogą
podsumować bardzo pozytywnie. Braliśmy udział w wielu przeglądach i konkursach m.in. w Bedlnie, Wiśniowej Górze,
Łęczycy, Strzelcach, Ozorkowie i Żychlinie. Możemy się pochwalić dwoma nagrodami: III miejscem na VII Przeglądzie
Artystycznego Ruchu Seniora w Łęczycy
oraz I miejscem na Międzypowiatowym
Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczycy w Ozorkowie „Komu piosnkę, komu”. Mieszkańcy naszej gminy mogli nas
oglądać na koncercie z okazji Dnia Kobiet
oraz
w czasie Dożynek Gminnych. 4
grudnia zespół koncertował w Miejskim
Domu Kultury w Ozorkowie z okazji Kiermaszu Świątecznego, który skupia twórców ludowych i rękodzielników z województwa łódzkiego. Nasza rodzima
Świetlica Środowiskowa również prezentowała tam ozdoby i stroiki bożonarodzeniowe, wykonane przez grupę Rękodzieła
Artystycznego, działającą przy świetlicy.
Miłym zwyczajem stał się nasz udział w
uroczystości „Złotych Godów”, którą dla
jubilatów organizuje Urząd Gminy. Tradycyjnie już weźmiemy udział w Koncercie
Kolęd, w którym wystąpią również laureaci I Przeglądu Piosenki Wojskowej i Patriotycznej. Serdecznie wszystkich Państwa na ten koncert zapraszamy.
Zespół OKTAWA

Dzień Seniora
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UWAGA ROLNICY!!!!! w 2017 roku zapłacą (tyle samo co w 2016 r.) za podatek rolny
Podatnicy podatku rolnego w 2017 roku zapłacą podatek rolny taki sam jak w 2016 r. za 1 hektar przeliczeniowy czyli stawka podatkowa obowiązująca w 2016 roku wynosi: 112,50 zł
(czyli: 2,5 q x 45,00zł). Stawka obowiązująca na 2017 r. wynosi 112,50 zł (czyli: 2,5 q x 45,00zł).
Ogłoszona w dniu 18 października 2016 r. w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu żyta za okres za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający
rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za 1 dt. (M.P. 2016 poz. 993).
Rady Gmin korzystając ze swojego uprawnienia mogą obniżyć „urzędową” cenę żyta. Rada Gminy Nowe Ostrowy skorzystała z takiego przywileju i obniżyła średnią cenę skupu żyta z 52,44 zł
do 45,00 zł za 1q na rok 2017 (Uchwała Nr XXIV/215/2016 z dn. 29 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze
Gminy Nowe Ostrowy na 2017 rok).
Stawkę podatku rolnego określa art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość
pieniężną 2,5 q żyta, a od 1 ha gruntów – równowartość 5 q żyta.Należy zauważyć, że na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617) ogłasza
się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 r. 1975 zł. ogłoszony w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r. (opublikowano:
M.P.2016 poz. 932).
Podatek od środków transportowych i opłata targowa na rok 2017 pozostają na takim samym poziomie jak w obecnym roku.
W roku 2017 na terenie Gminy Nowe Ostrowy obowiązywać będą dzienne stawki opłaty targowej, w wysokości:
- za handel z ręki i z koszy
– 4,00 zł.,
- za handel z wozów konnych
– 6,00 zł.,
- za handel ze stoisk
– 10,00 zł.,
- za handel z przyczep i pojazdów samochodowych – 10,00 zł.
Na terenie Gminy Nowe Ostrowy inkasentem, który zajmuje się poborem opłaty targowej na placu targowym jest Pani Barbara Bobrowska.
Terminem płatności opłaty targowej jest zawsze dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
Wszystkie podjęte uchwały wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 roku i będą
dostępne na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń a także do wglądu w dziale podatkowym tut. urzędu.
Strona internetowa Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, na której znajdą Państwo od 01.01.2017 r. uchwały podatkowe obowiązujące na rok 2017 jest następująca:
http://noweostrowy.bip.org.pl/, w zakładce: Rok podatkowy 2017
UWAGA !
Wszystkim podatnikom podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych a także podatku leśnego przypominamy, iż mają oni obowiązek składania organowi
podatkowemu pisemnych informacji mających wpływ na powstanie lub ustanie obowiązku płacenia podatku. W praktyce oznacza to, iż każdy kto zmienił w jakikolwiek sposób stan posiadania
nieruchomości, bądź powierzchnia nieruchomości zmieniła się, albo inaczej zaklasyfikowano geodezyjnie grunty lub budynki wchodzące w skład tej nieruchomości bądź dokonał zakupu lub
sprzedaży środków transportowych ma obowiązek poinformować o tym fakcie organ podatkowy w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Dzień Seniora to szczególne święto,
święto ludzi starszych, którym należy
się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia. To oni są w
naszych domach piewcami tradycji.
Niosą ciepło i zrozumienie. Kultywują
stare obrzędy i zwyczaje, przez co
wzbogacają i przekazują unikalną kulturę i obyczaje naszego regionu.W
Gminie Nowe Ostrowy uroczystości z
okazji Dnia Seniora obyły się 28 września w sali OSP Imielno. W spotkaniu
udział wzięło około 90 członków
Gminnego Koła PZERiI oraz zaproszeni goście. Uroczystości rozpoczęły się
od występów taneczno – wokalnych
dzieci ze szkół podstawowych z terenu
Gminy Nowe Ostrowy. Życzenia dla
wszystkich seniorów przekazali przedstawiciele władz samorządowych
Wójt Gminy Zdzisław Kostrzewa oraz
Przewodniczący Rady Gminy Jacek
Olesiński, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele organizacji z terenu Gminy
Nowe Ostrowy. Zarząd Gminnego Koła PZERiI pragnie złożyć serdeczne
podziękowania dla Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, Banku Spółdzielczego w
Krośniewicach oraz Państwa Agnieszce i Wiesławowi Sopańskich, którzy w
znacznym stopniu przyczynili się do
organizacji uroczystości Dnia Seniora.
Jan Antczak

Kurier Nowoostrowski
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I Przegląd Piosenki
Wojskowej i Patriotycznej

10 listopada 2016r. w przeddzień
Święta Niepodległości, w Świetlicy
Środowiskowej w Ostrowach Cukrowni odbył się Przegląd Piosenki
Wojskowej i Patriotycznej. Gościliśmy tego dnia w naszych murach
uczniów, nauczycieli, p. Zdzisława
Kostrzewę – wójta gminy Nowe
Ostrowy, p. Halinę Jatczak – radną
Rady Gminy, rodziców i opiekunów
oraz miłośników piosenki patriotycznej. Organizatorami przeglądu była
Świetlica Środowiskowa i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy.

W przeglądzie wzięły udział wszystkie
placówki oświatowe z terenu naszej gminy. Uczestnicy byli oceniani w czterech
kategoriach wiekowych: przedszkole –
zerówka, klasy I –III, klasy IV-VI i klasy
gimnazjalne. Poziom konkursu był bardzo wysoki, w związku z czym jury miało
do wykonania trudne zadanie. Po obradach wyłoniono laureatów, których z
wielką przyjemnością prezentujemy:
Kategoria wiekowa:
przedszkole –zerówka:
I
miejsce
–
Julia
Rebizant,
S.P. Ostrowy
II miejsce – Iga Matczak,
S.P. Ostrowy
III miejsce – Adam Wenerski,
S.P. Ostrowy
Wyróżnienie – Aisha Khan, Laura Krygier, Nikola Wójkowska i Wojciech Dopierała - Gminne Przedszkole
Kategoria wiekowa: klasy I-III:

I miejsce –
Hanna Jadczak
– S.P. Ostrowy,
I miejsce – Zofia Ziółkowska – Świetlica Środowiskowa
II miejsce – Antonina Wenerska
- S.P. Ostrowy
III miejsce – Kacper Sławiński
- S.P. Ostrowy
Wyróżnienie – Zuzanna Kieszkowska
- S.P. Ostrowy
Kategoria wiekowa: klasy IV - VI:

I miejsce – Weronika Broszczak S.P. Ostrowy
II miejsce – Krzysztof Łuczyński
- S.P. Ostrowy
III miejsce – Anita Frątczak
- S.P. Ostrowy
Wyróżnienie – Weronika Rydzewska
i Szymon Urbanek (duet) - S.P. Ostrowy
Wyróżnienie - Anita Szadkowska
- S.P. Imielno
Kategoria wiekowa:
klasy gimnazjalne
- Gimnazjum w Ostrowach:
I miejsce – Justyna Jabłonkowska
II miejsce – Anna Pawlak
III miejsce – Zuzanna Ziółkowska
III miejsce – trio w składzie: Klaudia
Michalak i Maja Michalak (śpiew), Łukasz Bilicki (akordeon)
Wyróżnienie – Kinga Marciniak
Wyróżnienie – Julia Szałwińska
Wszyscy laureaci zostali zaproszeni do
wzięcia udziału w Koncercie świąteczno
– noworocznym, który odbędzie się w
Świetlicy Środowiskowej na przełomie
grudnia i stycznia 2017r.
W przeglądzie wzięło udział 54
uczniów.
Komisja konkursowa w składzie: Aleksandra Kołodziejska – przewodnicząca,
Mirosław Komorowski i Renata Pastusiak – członkowie.
Organizatorzy bardzo dziękują dyrektorom placówek oświatowych za
przychylność, a następującym nauczycielom
za
przygotowanie
uczniów do konkursu: Oldze Kłosińskiej, Anecie Kubasińskiej, Emilii
Marciniak, , Agnieszce Rybnik, Małgorzacie
Wierzbickiej,
Renacie
Wierzbickiej – Rydzewskiej i Marzenie
Zwierzchowskiej.
Wszyscy uczestnicy przeglądu zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, który zapewniło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Nowe
Ostrowy. Dziękujemy Renacie Kościańskiej, Aleksandrze Kubikowskiej i Jadwidze Skibińskiej członkiniom Stowarzyszenia za wszelką
pomoc przy organizacji przeglądu.
Kadra Świetlicy Środowiskowej

Lekcja patriotyzmu w Szkole
Podstawowej im. Mieczysławy Butler
w Ostrowach

W miesiącu wrześniu i
październiku uczniowie klas
IV - VI wzięli udział w edukacyjnym projekcie „BohaterON – włącz historię”, którego celem było upamiętnienie
i uhonorowanie powstańców
warszawskich. Wysyłając
bezpłatną kartkę z życzeniami dla bohaterów, oddali indywidualny hołd ludziom
walczącym o wolną Polskę
oraz dowiedzieli się więce o
wydarzeniach z tamtych lat.
Wysłane kartki trafiły do Muzeum Powstania Warszawskiego, które przekazało je
adresatom. W przededniu

Święta Niepodległości w naszej szkole odbył się uroczysty apel. Uczniowie klas V i II
b przybliżyli kolegom historię
naszego kraju i czasów, gdy
Polska straciła niepodległość
oraz zniknęła z map świata
na 123 lata. Montaż słowno –
muzyczny obejmował treści
historyczne, pieśni i wiersze.
Społeczność szkolna z zainteresowaniem i w skupieniu
obejrzała, a także wysłuchała tej szczególnej lekcji historii. Zwieńczeniem uroczystości patriotycznych w szkole
był koncert pieśni i piosenek
żołnierskich. Uczniowie, od

najmłodszych do najstarszych, poruszyli serca słuchaczy, brawurowo wykonując wzruszające utwory.
Dzieci te, wzięły również
udział w I Przeglądzie Piosenki Wojskowej i Patriotycznej w Świetlicy Środowiskowej w Ostrowach. Potwierdzeniem ich umiejętności
wokalnych były najwyższe
lokaty w konkursie. Wokaliści otrzymali aż 12 z 14 statuetek w kategoriach: przedszkole, klasy I – III i klasy IV
– VI oraz pamiątkowe medale i dyplomy.

I ty możesz zostać
ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM
14 grudnia 2016 roku uczniowie klasy
IIa pod opieką Pani Renaty Tokarskiej
uczestniczyli w akcji "I Ty możesz zostać
Świętym Mikołajem". Społeczność
szkolna naszego Gimnazjum, jak co roku, zorganizowała zbiórkę ubrań, zabawek, maskotek, gier, książek i przyborów
szkolnych. Postanowiliśmy podzielić się
tymi darami z dziećmi i młodzieżą z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we
Franciszkowie.
Gimnazjaliści zostali gorąco przyjęci
przez personel i dzieci. Nasi Mikołajowie
wręczyli prezenty, a na twarzach obdarowanych zagościły uśmiechy. Młodzież
Gimnazjum śpiewając wspólnie kolędy i
pastorałki, rozmawiając i bawiąc się,
spędziła ze swoimi młodszymi kolegami
i koleżankami miły przedświąteczny
czas.

Dziękujemy wszystkim uczniom Gimnazjum im. gen. Wł. Andersa w Ostrowach za okazane serce i wzięcie udziału
w zbiórce prezentów. Wszystkim pracownikom i podopiecznym Ośrodka życzymy miłych i spokojnych świąt Bożego
Narodzenia.

Kurier Nowoostrowski
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Sportowa jesień w Szkole Podstawowej
im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie
Szkoła Podstawowa
w Imielnie jak zawsze
dba o wszechstronny
rozwój swoich uczniów.
Bardzo ważnym elementem tego rozwoju
jest aktywność fizyczna. Szkoła wraz z Organem Prowadzącym zawsze wspiera wszelkie
inicjatywy mające na
celu lepsze, równomierne i prawidłowe rozwijanie u ucznia sprawności fizycznej.
Uczniowie w sezonie jesienno
–
zimowym
uczestniczyli w różnego
rodzaju zawodach i imprezach sportowych, często
z sukcesami. Do najbardziej znaczącego sukcesu
można zaliczyć 2 miejsce
drużyny dziewcząt w Powiatowych Mistrzostwach
w Tenisie Stołowym ( Karolina Dopieralska, Klaudia Kielman, Weronika
Milczarek i Klaudia Szałańska). W turnieju tenisa
stołowego z okazji Mikołajek w Dąbrowicach 2
miejsce zajęła Karolina
Dopieralska, 3 Klaudia
Kielman i 3 Kacper Nowacki. W zawodach szkołę
reprezentowało 18 zawodników, którzy w mistrzostwach
klasowych zajęli 1,2 i 3 miejsca w swoich kategoriach
wiekowych.
Uczniowie reprezentowali
szkołę podczas cyklu imprez
lekkoatletycznych – Czwartki
Lekkoatletyczne na stadionie
MOSiR w Kutnie. Do największych sukcesów na tej
imprezie sportowej można
zaliczyć występy Marcela

Szałańskiego w biegu na
300m, Julii Nowackiej w biegu na 60m i skoku w dal,
Kacpra Nowaka, Kacpra Nowackiego, Karoliny Dopieralskiej, Klaudii Kielman w biegu na 60 m i skoku w dal.
Oczywiście występy wszystkich zawodników z SP Imielno były bardzo udane, w reprezentacji byli także: Patryk
Grzegorzewicz, Natalia Stępniak, Marcin Włodarczyk,
Dominik Turowiecki, Anna
Włodarczyk i Szymon Rojewski.
Bardzo ważnym wydarzeniem sportowym był udział
naszych uczniów w Mistrzostwach Województwa LZS w
Spale, gdzie stratowaliśmy w
biegu na 60m, skoku w dal i
sztafecie 4x 200m chłopców
i dziewczynek. Uczniowie
mogli się zapoznać z obiektami sportowymi Centralnego Ośrodka Sportowego
oraz wystartować po raz
pierwszy w zawodach takiej
rangi.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w szkole został zorganizowany Międzyszkolny
Turniej w Piłkę Nożną Halową dla klas III – VI oraz Międzygminny Turniej w Piłkę
Siatkową i Nożną, gdzie drużyny z Imielna zajęły czołowe miejsca.
Szkoła zorganizuje w miesiącu styczniu już po raz
trzeci Międzygminny Turniej
Warcabowy. Zawody na
szczeblu szkolnym są aktualnie rozgrywane.
Powiatowe rozgrywki turnieju piłkarskiego o Puchar
Tymbarku – „Z Podwórka na
Stadion” to także dla naszej
szkoły wielkie sportowe wy-

zwanie. Pierwszy raz szkoła
wystawiła drużyny w trzech
kategoriach.
Największe
emocje towarzyszyły meczom najmłodszej kategorii
wiekowej, w składzie znaleźli się uczniowie od klasy 1 do
3.
Emocje sportowe to bardzo ważny aspekt życia każdego ucznia. Dzięki emocjom, sukcesom, porażkom
uczeń emocjonalnie i fizycznie może się prawidłowo rozwijać, jednak żeby dziecko
mogło
systematycznie
uczestniczyć w aktywności
fizycznej trzeba pamiętać o
odpoczynku i rekreacji. Szkoła zorganizowała dla wszystkich chętnych uczniów cykl
zajęć rekreacyjnych na basenie w Kutnie. Dzieciaki bardzo chętnie uczestniczyły w
tych spotkaniach.
Szkoła Podstawowa w
Imielnie zawsze stawia na
wszechstronny
rozwój
ucznia. Naszym priorytetem
jest takie prowadzenie rozwoju fizycznego ucznia oraz
jego zainteresowań sportowych, by w dorosłym życiu
umiał i mógł korzystać ze
wszystkich dostępnych rodzajów aktywności sportowo
– rekreacyjnej i turystycznej.
Realizacja sportowych priorytetów możliwa jest dzięki
zaangażowaniu nauczycieli,

dyrektora szkoły oraz
możliwości korzystania z
doskonałej bazy sportowej w postaci wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz pełnowymiarowej
sali gimnastycznej.
Jacek Spryszyński- nauczyciel
wychowania fizycznego w SP Imielno
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Powiatowe Centrum
Aktywności Fizycznej

W dniu 21 września w budynku po
Gminnej Bibliotece w Nowych Ostrowach dokonano uroczystego otwarcia Powiatowego Centrum Aktywności Fizycznej, które zostało sfinansowana w ramach projektu "Żyjesz dla
siebie i innych - zadbaj o zdrowie".
Uroczystego otwarcia i przecięcia
wstęgi dokonali Wójt Gminy Nowe
Ostrowy Zdzisław Kostrzewa, Sekretarz

  

Gminy Zbigniew Ujazdowski oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w
Kutnie: Anna Konwerska kierownik projektu „Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj
o zdrowie” oraz Artur Gierula członek
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
Zachęcamy mieszkańców gminy do
korzystania z siłowni, która jest otwarta
od poniedziałku do piątku w godzinach
10-18
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