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****
W dniu 30 grudnia 2005r. 

o godz. 10 - tej  
w siedzibie Urzędu Gminy 

przy ul. Sikorskiego 5 
odbędzie się XXVII Sesja 

Rady Gminy Ostrowi 
Mazowieckiej.

****
W związku z ustawowym 
obowiązkiem wymiany 
dowodów osobistych 

wydanych przed dniem 
1 stycznia 2001r. 

i n f o r m u j e my, 
że do dnia 31 grudnia 2005 r.
 należy wymienić dowody 
wydane w latach 1962 -1991

****
Zapraszamy do wzięcia 
udziału w II Halowym 
Turnieju Piłki Nożnej, 

organizowanym na tere-
nie gminy. Osoby chęt-

ne, proszone są o zgłasza-
nie swoich drużyn do soł-
tysów, bądź bezpośrednio                            

do Urzędu Gminy 
Ostrów Mazowiecka 

do pok. nr 19  w terminie              
do końca grudnia 2005 r. 

****
Prezentacja osoby

Od następnego numeru 
biuletynu  będziemy 
prezentować osoby 

z terenu Gminy Ostrów 
Mazowiecka. Czekamy 
na Państwa propozycje. 

Piszcie na adres redakcji:
****

gminaostrowmaz@home.pl 
lub Urząd Gminy
ul. Sikorskiego 5 

07 – 300 Ostrów Mazowiecka

****

Szanowni Państwo. 

 Oddajemy Państwu do rąk nowy Biuletyn informacyjny Gminy Ostrów 
Mazowiecka. Będzie się On ukazywał od Nowego 2006 roku co dwa miesiące 
i będzie gazetą bezpłatną. Rozprowadzany będzie przez sołtysów, radnych, szko-
ły oraz sklepy działające na terenie gminy. Naszym zamiarem jest, aby stał się 
on kolejnym łącznikiem między mieszkańcami Gminy a władzami samorządo-
wymi. Będziemy w nim zamieszczać podstawowe informacje dotyczące funk-
cjonowania Urzędu Gminy i spraw w nim załatwianych przez naszych miesz-
kańców. Stałymi blokami tematycznymi zamieszczanymi na jego łamach będą 

m.in. wydarzenia kulturalne, sprawy gminnej oświata, przygotowywane i realizowane inwestycje 
gminne, rolnictwo w Polsce i w Unii, sport, turystyka. Sporo uwagi poświęcone zostanie również 
Unii Europejskiej i możliwościom uzyskania dofinansowania z unijnych programów pomocowych, 
zarówno dla rolników, jak i przedsiębiorców. Mamy nadzieje, że zainteresuje Państwa właśnie taka 
możliwość poznania co ciekawego dzieje się w całej Gminie oraz Waszym środowisku lokalnym. 
Zachęcamy do pisania listów do redakcji na adres Urzędu Gminy lub e-mail gminaostrowmaz@home.pl 
z dopiskiem „Redakcja”. 
 W dzisiejszym numerze przedstawiamy Państwu propozycje wydatków gminnych na 2006 
rok wraz z nowymi stawkami podatkowymi. Podsumowujemy również nasze wydatki inwestycyjne 
w 2005 roku. Proponuję także zapoznać się z artykułami dotyczącymi możliwości dofinansowania in-
westycji z funduszy unijnych oraz zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy. Jeszcze raz zachę-
cam do współpracy, pisania listów i wyrażania swoich uwag i opinii. Kolejny numer pojawi się już 
w lutym. 
      Waldemar Brzostek Wójt Gminy  Ostrów Mazowiecka

 10 listopada br. Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka przedłożył Radzie Gminy projekt budże-
tu na 2006 rok. Jak co roku plan ten jest napięty, jednak mamy nadzieję, że mieszkańcy ze wszyst-
kich rejonów Gminy znajdą w nim odzwierciedlenie swoich potrzeb. Główny nacisk położony zo-
stał na dokończenie bieżących inwestycji oraz realizację założeń przyjętych do realizacji w 2006 
roku w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2006 – 2013 (WPI). 
 Do głównych zadań na przyszły rok zaliczyć można:  

I .  INWESTYCJE:

v rozpoczęcie I etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Komorowie, na osiedlu, przy 
ul. Legionowej, 

v budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Zakrzewek, który następnie w 2007 
roku posłuży do tranzytu wody dla wsi: Pałapus i Budy Grudzie, 

v termomodernizacja budynku szkoły w Dybkach wraz z wykonaniem nowej elewacji 
i pokrycia dachowego,  

v termomodernizacja budynku szkoły w Jelonkach wraz z wymianą instalacji elektrycznej 
oraz wykonaniem parkingów, 

v termomodernizacja budynku szkoły w Ugniewie i wykonanie parkingów, 
v remont budynku szkoły w Komorowie, 
v dobudowa świetlicy z garażem do istniejącego budynku strażnicy we wsi Nagoszewka 

Pierwsza - w zakres dobudowy wchodzi: pomieszczenie na świetlicę wraz z jej wyposaże-
niem oraz część socjalna z garażem (środki na ten cel w wysokości ok. 80 % kosztów kwa-
lifikowanych  pozyskano z funduszy Unii Europejskiej – 142.000 zł), 

v budowa dróg asfaltowych w miejscowościach: Koziki Majdan, Komorowo Majdan, 
Zalesie, Smolechy - Jasienica przez wieś (I etap), Wiśniewo - Niwiska, 

v położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze w Lubiejewie - ul. Ostrowska, 
v wykonanie odwodnienia ul. Leśnej w Komorowie, 
v wykonanie dokumentacji technicznej na planowane do przebudowy w 2007 roku odcinki 

dróg zgodnie z WPI, 
v wykup gruntów we wsiach Jelonki i Komorowo z przeznaczeniem pod drogi. 

II .  INFRASTRUKTURA GMINNA:   
 W zakresie zadań bieżących dotyczących infrastruktury gminnej zaplanowano niezbędne 
środki do bieżącego utrzymania dróg gminnych tj. równanie i odśnieżanie, uzupełnianie oznakowa-
nia, punktowe żwirowanie itp. Planowana jest również dalsza modernizacja oświetlenia ulicznego, 
tj. wymiana starych lamp oraz montaż nowych. 

    Jakie plany na 2006 rok?

Ogłoszenia
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Jakie plany na 2006 rok? c.d. ze str. 2
III .  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:  
 W 2006 roku planowane jest dokończenie remontów garaży i strażnic, rozpoczętych w 2005 roku w ochotniczych strażach 
pożarnych w: Jasienicy, Prosienicy, Nowej Osuchowej i Przyjmach Porębskich. Dodatkowo zaplanowano remonty garaży i strażnic 
w Komorowie, Sielcu i Gutach – Bujno. Pozostałe wydatki to: ubezpieczenia samochodów i przedłużenie ubezpieczenia na życie człon-
ków OSP, biorących udział w akcjach gaśniczych, zakup umundurowania, paliwa i części do samochodów pożarniczych. Znaczne wy-
datki przewiduje się na ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych. 
IV. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI: 
 Środki finansowe na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi pochodzą z opłat za zezwolenia na sprze-
daż napojów alkoholowych. Główną ich część w 2006 roku proponuje się przeznaczyć na zorganizowanie nieodpłatnych kolonii let-
nich nad morzem dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Ostrów Mazowiecka. Dzieci będą typowane przez dyrektorów szkół, pracowni-
ków socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
W dalszym ciągu działać będą świetlice socjoterapeutyczne we wszystkich szkołach gminnych. W planie ujęto również takie zadania jak:
- imprezy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkół gminnych oraz imprezy lokalne dla mieszkańców gminy, m.in. 

„V Gminne Dni Trzeźwości”,  
- konkursy gminne z nagrodami, gdzie dzieci ze szkół podstawowych i młodzież ze szkół gimnazjalnych będą mogły wykazać się 

wiedzą na temat uzależnień („Żyjmy trzeźwo i bezpiecznie”, „Bezpieczne Ferie 2006”)
- szkolenia, kursy o tematyce uzależnień i patologii społecznej dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alko-

holowych, nauczycieli szkół gminnych, opiekunów świetlic socjoterapeutycznych, kuratorów zawodowych i społecznych Sądu 
Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej.

Ponadto planuje się wspomaganie instytucji i stowarzyszeń działających na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów alkoholowych 
oraz ośrodków lecznictwa odwykowego, do których kierowani są ludzie uzależnieni od alkoholu z terenu naszej Gminy. Środki finansowe 
proponuje się przeznaczyć również na sporządzanie opinii przez biegłych, którzy orzekają o stopniu uzależnienia od alkoholu oraz na bezpłat-
ne zabiegi wszycia esperalu (disulfiramu) dla uzależnionych mieszkańców gminy, którzy chcą poddać się leczeniu odwykowemu. 
V. PROMOCJA GMINY: 

Główną część wydatków ze środków na promocję gminy w 2006 r. proponuje się  przeznaczyć na usługi związane z organiza-
cją i obsługą świąt i uroczystości gminnych. oraz na ogólną promocję naszej Gminy w regionie. Ponadto część planowanych środków 
zostałaby przeznaczona na nagrody w różnego rodzaju konkursach gminnych jak i międzyszkolnych, które są niewątpliwie nieodzowną 
częścią tworzenia jak najlepszego wizerunku gminy Ostrów Mazowiecka. Główne plany, związane z promocją Gminy to:
- wydawanie Biuletynu Informacyjnego Gminy, 
- doroczny Bal Karnawałowy dla dzieci, 
- konkursy z nagrodami promujące gminę takie jak: „Najładniejsza posesja i ogród”, „Najładniejsze sołectwo” i inne konkursy 

gminne i międzyszkolne, 
- organizacja imprez związanych z promocją gminy, m.in. dożynki  środowiskowe, 
- uroczystości szkolne objęte patronatem Wójta.
VI.  KULTURA FIZYCZNA I SPORT:  
 W wydatkach na kulturę fizyczną i sport na 2006 rok zaplanowano środki na organizację imprez sportowych propagują-
cych zdrowy styl życia, większą popularyzację dyscyplin sportowych, a osiągnięcia dzieci i młodzieży ze szkół gminnych utwierdzają 
w przekonaniu organizacji tego typu imprez. W 2006r. organizowana będzie już po raz siódmy Gminna Gimnazjada Młodzieży i po 
raz ósmy Gminna Olimpiada Dzieci i Młodzieży. Wzorem roku 2005 odbędzie się na terenie Gminy  III Turniej Piłki Nożnej oraz 
II Halowy Turniej Piłki Nożnej o Mistrzostwo Gminy. 
VII. POMOC  SPOŁECZNA:
 Zadania gminy z zakresu pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS). W budżecie Gminy 
zaplanowano pomoc dla naszych mieszkańców między innymi w formie: zakupu odzieży, świadczeń leczniczych, dopłat do zakupu 
opału, dopłat do świadczeń rehabilitacyjnych, dopłat do zakupu podręczników szkolnych, dodatków mieszkaniowych. Najstarsi, samot-
ni i niepełnosprawni podopieczni Ośrodka mogą nadal liczyć na pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opie-
kuńczych. Mieszkańcy Gminy, którzy nie są w stanie samodzielnie funkcjonować będą mogli korzystać z pomocy Domów Pomocy 
Społecznej, które świadczą całodobową opiekę. W ramach zadań zleconych będzie udzielana pomoc w formie zasiłków stałych 
i świadczeń rodzinnych. Obecnie ze świadczeń rodzinnych korzysta 1218 rodzin. Docelowo do 2006 roku wszyscy mieszkańcy Gminy 
będą pobierać należne świadczenia rodzinne w GOPS. 

*
 Podkreślić należy, że spośród wydatków planowanych na przyszły rok największą  część, tj. 54 %, stanowić będą wydatki na 
bieżące utrzymanie szkół gminnych, natomiast na inwestycje gminne planuje się przeznaczyć 23% wydatków. 

*
 Projekt budżetu  na 2006 rok powinien być uchwalony przez Radę Gminy do końca 2005 roku. Termin sesji planowany jest 
pod koniec grudnia br. i do tego czasu radni mają czas na zapoznanie się z projektem budżetu, wniesienie uwag oraz konsultację ze swo-
imi wyborcami. 
                             A. S.
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Stawki podatkowe na 2006 rok
Podczas XXVI sesji ustalono stawki podatkowe na 2006 rok, 
które wzrosły w stosunku do 2005 średnio o 2 % (nie zmienio-
no podatku od środków transportowych, stawki takie same jak 
w 2005 roku).

Stawki podatkowe na 2006 rok
1. Od gruntów:
związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji gruntów
i budynków

0,57 zł/m2

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
lub elektrowni wodnych

1,85 zł od 1ha 

pozostałych w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego

0,16 zł/ m2

2. Od budynków lub ich części:
mieszkalnych 0,49 zł/m2

związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na działalność gospo-
darczą

15,61 zł/m2

zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym

4,37 zł/ m2. 

zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych

3,06 zł/ m2

pozostałych 3,09 zł od 1 m2

3. Od budowli 2% ich warto-
ści.

W roku 2005 zrealizowaliśmy następujące inwestycje drogowe:
• droga gminna we wsi Stok o długości 1 km
• droga gminna we wsi Kalinowo o długości 1 km (zdjęcie poniżej)

•  droga gminna we wsi Przyjmy k/Poręby o długości  0,775 km
•  droga gminna we wsi Przyjmy k/Jelonek o długości  1,126 km
•  droga gminna we wsi Podborze o długości 1,164 km
•  droga gminna we Stara Grabownica – Nowa Grabownica 

 o długości 1,250 km
Inwestycje kubaturowe i inne:
• remont szkoły w Komorowie - ocieplenie, elewacja, wymiana 

stolarki okiennej, (zdjęcie poniżej)

• adaptacja strychu w szkole w Lubiejewie na potrzeby dydak-
tyczne szkoły, dzięki czemu powierzchnia szkoły powiększyła 
się o jedna salę lekcyjną , bibliotekę, pokój dyrektora i łazien-
ki: w sumie o 85, 50 m2,

• budowa Stacji Uzdatniania Wody w Lubiejewie;
Przedsięwzięcie swoim zasięgiem obejmuje 12 wsi o łącznej licz-
bie 1180 odbiorców. Część mieszkańców tych terenów korzysta 
obecnie z własnych ujęć wody (studnie kopane), woda ta charak-

teryzuje się dużą ilością azotanów. Ponadto w studniach 
w okresach letnich występuje niedobór wody. Wykonanie inwe-
stycji wpłynie również na poprawę ochrony przeciwpożarowej. 

Opłaty za dziecko w przedszkolu

 Ustalono opłatę miesięczną za świadczone usługi 
Przedszkola Samorządowego w Komorowie w zakresie prze-
kraczającym podstawy programowe wychowania przedszkol-
nego w wysokości: 80 zł za pierwsze dziecko, 60 zł za drugie 
dziecko, oraz zwalnia się od opłaty za świadczenia trzecie i każ-
de następne dziecko w rodzinie. Stawka opłaty stałej wynika 
z planowanych kosztów utrzymania przedszkola na 2006 rok.
 W koszty te nie wliczone zostały wynagrodzenia 
i pochodne od wynagrodzeń pracowników przedszkola, któ-
re finansowane są z budżetu gminy. Stawka żywieniowa 
w prowadzonym przez gminę przedszkolu samorządowym 
w 2006 roku wynosić będzie 4,30 zł.
                                                                       M. K.

****

Inwestycje gminne 2005 r.
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Teren gminy w 40% zajmują lasy. Inwestycja budowana jest 
przy pomocy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt inwestycji 
wynosi 1 973 427,80 zł wsparcie Funduszu wynosi 1 184 564,31 
zł, co stanowi 60 % całości inwestycji, 
• dokonano wymiany stolarki okiennej w szkole w Kalinowie, 
• wykonano remont świetlicy w Bieli tj. remont posadzek, ścia-

nek działowych oraz wykonanie połączenia pomieszczeń 
w budynku świetlicy,

• wykonano remont dachu świetlicy i kaplicy we wsi Wiśniewo 
tj. zakup blachy do pokrycia dachu, roboty remontowe wyko-
nali mieszkańcy we własnym zakresie,

• wykonano remont dachu świetlicy we wsi Pałapus tj. czę-
ściowy zakup blachy do pokrycia dachu, współfinansowanie 
mieszkańców Pałapusa,

• w trakcie realizacji jest kapitalny remont kuchni w szkole 
w Jasienicy wraz z zakupem nowego sprzętu kuchennego, 

• w trakcie realizacji wymieniona stolarki okiennej i drzwiowej 
w świetlicy we wsi Przyjmy k/Jelonek oraz w świetlicy we 
wsi Budy Grudzie, 

• dokonano wymiany okien w szkole podstawowej w Dudach, 
oraz: Wykonanie i wyposażenie gabinetu lekarskiego i ogro-
dzenia placu  szkoły,

• remont instalacji elektrycznej w szkole w Dybkach
• wykonanie remontu instalacji elektrycznej, oraz ogrodzenia  

placu szkoły w Jasienicy,
• wykonanie remontu łazienek, oraz wymieniono drzwi (22 szt.) 

w szkole Jelonkach,
• wymieniono okna i drzwi, oraz w trakcie realizacji jest budo-

wa boiska asfaltowego w szkole w Kalinowie
• kompleksowa wymiana okien i drzwi  w szkole w Kozikach,
• w szkole w Nagoszewce wykonano remont podłogi w dwóch 

klasach, dokonano także remontu kominów i szamba,
• w SP w Osuchowej wymieniono okna i dokonano remontu CO,
• wykonano ogrodzenie placu szkolnego, oraz naprawiono dach 

w Gimnazjum w Jasienicy
• W szkole w Pałapusie wymieniono okna, oraz podłogi na ko-

rytarzu,
wykonano remonty strażnic i garaży w siedzibach ochotni-
czych straży pożarnych:

- Jasienica – wymiana okien i drzwi, remont dachu,
- Przyjmy Porębskie – remont dachu, 
- Nowa Osuchowa – stan surowy zamknięty remizy 

strażackiej
- Sielc – utwardzenie nawierzchni przed wjazdem do gara-

żu elementami betonowymi, budowa schodów, 
- Prosienica – pokrycie dachu garażu, 
- Kalinowo – utwardzenie materiałem betonowym placu 

przed remizą i garażem
Wszystkie prace przy remizach zostały wykonane przez straża-
ków przy wsparciu technicznym i sprzętowym gminnej spółki ko-
munalnej (PUKIR).
założono nowe lampy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: 
Popielarnia, Komorowo ul. Kościelna, Podborze, Dybki, Nago-
szewka, Nowa Osuchowa, Wiśniewo, Stare Lubiejewo, Sielc, 
Nieskórz, Stara Grabownica, Kalinowo. 
                                                                     U. W.; M. K.

Nowe sale komputerowe
 W trzech szkołach gminnych: Dybkach, Nagoszewie 
(zdjęcie poniżej), Komorowie, uczniowie mogą korzystać z peł-
nego wyposażenia sal komputerowych, oraz stałego łącza interne-
towego. Środki na pozyskanie sprzętu komputerowego otrzyma-
no z MEN-u do 50 tys. zł, na wniosek dyrektorów szkół.
 Dzięki wsparciu Wójta Gminy Waldemara Brzostka  za-
kupiono meble do pracowni komputerowych, przygotowano sieć 
elektryczną oraz sfinansowano szkolenia dla nauczycieli, prowa-
dzących zajęcia z informatyki. 

Pozyskiwanie środków unijnych.
Już przed wstąpieniem do Unii Europejskiej mogliśmy korzystać 
z funduszy unijnych tzw. funduszy przedakcesyjnych – korzysta-
ją z nich państwa nie będące członkami UE (przed ich wstąpie-
niem do UE) realizowane w ramach unijnych programów PHARE             
(wspieranie infrastruktury, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
rozwój zasobów ludzkich) SAPARD (skonstruowany na wzór 
EFOiGR); ISPA (skonstruowany na wzór fundszu spójności)
W 2003 roku gmina nasza skorzystała ze środków w ramach pro-
gramu SAPARD na realizację dwóch projektów:
- Modernizacja drogi gminnej Wiśniewo – koszt inwestycji -

721.573zł w tym pomoc z SAPARD - 360.570 tj. 50%;
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłaczami we wsi Koziki,   

Koziki Majdan, Lipniki, Fidury – koszt inwestycji 735.455 zł 
w tym pomoc finansowaz programu SAPARD - 534.968 zł tj. 
71%.

Od 1 maja 1004 roku Polska uzyskała możliwość wsparcia z fun-
duszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności:
Fundusze strukturalne  dotyczą pomocy finansowej na rzecz roz-
wiązywania problemów gospodarczych i społecznych o charakte-
rze strukturalnym – główny cel to wzmacnianie gospodarcze, spo-
łeczne i kulturalne regionów najbiedniejszych (wyrównywanie 
dysproporcji, wyrównywanie szans);
Fundusz Spójności – to finansowanie konkretnych projektów do-
tyczących poprawy stanu środowiska oraz rozwój infrastruktu-
ry transportowej  w krajach członkowskich w których PNB na 
jednego mieszkańca nie przekracza 90% średniej wspólnotowej               
(dotyczy dużych projektów).

Inwestycje gminne 2005 r.  c.d. ze str. 4
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Będąc członkiem UE polska uzyskała dostęp do następujących 

Funduszy Strukturalnych:

- EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

- EFS - Europejski Fundusz Społeczny;

- EFOiGR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej;

- FIOR – Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa; fundu-

sze strukturalne w Polsce w latach 2004-2006 wdrażane są za 

pomocą siedmiu programów operacyjnych:

- ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju 

Regionalnego

- SPOWKP - Sektorowy program Operacyjny Wzrost 

Konkurencyjności Przedsiębiorstw

- SPO RZL – Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów 

Ludzkich

- SPO RiMSŻ oraz ROW – Sektorowy Program Operacyjny 

Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora żywnościowego oraz 

Rozwój Obszarów Wiejskich

-  SPOT – Sektorowy Program operacyjny Transport

- SPO RiPR – Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo 

I Przetwórstwo Ryb

- POPT – Program Operacyjny Pomoc Techniczna

- oraz dwóch inicjatyw wspólnotowych EQUAL i INTERREG;

 Teoretycznie rozważając Gmina Ostrów Mazowiecka 

(biorąc pod uwagę charakter, wielkość, położenie, potrzeby 

i możliwości rozwoju  gminy) może korzystać z funduszy struk-

turalnych  w ramach, których mogą być realizowane gminne  pro-

jekty inwestycyjne:

- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - 

ZPORR - Działanie 3.1. Obszary wiejski; 

-  Poddziałanie 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa.

-   Sektorowy Program Operacyjny – Rolnictwo („Restrukturyzacja 

i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów 

wiejskich 2004-2006”):

-  Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzic-

twa kulturowego

- Mechanizm Finansowy EOG (Europejski Obszar Gospodarczy):

- Priorytet 1. Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego 

ze szczególnym uwzględnieniem redukcji ilości substancji nie-

bezpiecznych dla środowiska,

 W praktyce jednak zapotrzebowanie potencjalnych be-

neficjentów na środki UE już teraz przekracza wartość oferowa-

nej pomocy. Już do końca stycznia 2005 roku w ramach realizacji 

w/w programów operacyjnych złożono wnioski o dofinansowanie 

projektów, których wartość wsparcia ze środków wspólnotowych 

stanowi 404,1% alokacja środków wspólnotowych na 2004 r. 

i 94,5 % alokacji środków na cały okres 2004-2006r.   

 Podstawą do prowadzenia z Komisją Europejską ne-

gocjacji dotyczących Podstaw Wsparcia Wspólnoty jest NPR 

– Narodowy Plan Rozwoju (Polityka strukturalna UE opiera się 

na programowaniu, planowaniu).

 Tak więc na drodze gminy do pozyskania środków 

z FU stoją poczynając od NPR, Programy Operacyjne, Strategie 

Rozwoju, Polityki odpowiednio wymieniając narodowe, wojewódz-

kie, powiatowe, aż na końcu opracowane przez samą gminę lokalne. 

Wszystkie te dokumenty muszą być opracowane zgodnie z dyrekty-

wami unijnymi oraz spójne ze sobą oraz politykami unijnymi. 

 Mimo tych trudności gmina nasza będzie inwestowa-

ła przy wsparciu funduszy unijnych. W dniu 23 listopada 2004 r. 

pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą 

Ostrów Mazowiecka została zawarta umowa na dofinansowanie 

zadania pn. „Dobudowa świetlicy wraz z wyposażeniem do ist-

niejącego budynku strażnicy we wsi Nagoszewka I” ze środków 

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – zło-

żonego w ramach działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie 

i ochrona dziedzictwa kulturowego. Całkowity koszt zadania wy-

nosi 280.000 zł w tym koszt projektu dotyczący części świetlico-

wej wynosi – 228.625 zł – w tym wysokość dofinansowania ze 

środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 

wynosi - 142.800 zł co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych 

budowy świetlicy.

 Również rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich mogą 

pozyskiwać środki z funduszy strukturalnych w ramach następu-

jących programów:

Sektorowy Program Operacyjny – Rolnictwo  („Restrukturyzacja 

i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów 

wiejskich 2004-2006”):

- Działanie 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych,

- Działanie 1.2. Ułatwianie startu młodym rolnikom,

- Działanie 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do 

rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alter-

natywnych źródeł dochodów,

- Działanie 2.6. Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej 

związanej z rolnictwem:

 Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach którego, 

wdrażane będą takie działania jak: Renty strukturalne,

Programy rolnośrodowiskowe, Zalesianie gruntów rolnych, 

Płatności dla terenów trudnych dla gospodarki rolnej, Płatności 

dla gospodarstw niskotowarowych, Grupy producenckie.

 W następnym numerze biuletynu zamieścimy szczegó-

łowe informacje na temat możliwości i warunków pozyskiwania 

środków unijnych przez rolników.

                                                            B. Sz.

Pozyskiwanie środków unijnych c.d. ze str. 5
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Podziękowanie 
od Marszałka

W dniu 5 grudnia 2005 Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka 
Waldemar Brzostek uczestniczył w spotkaniu wójtów ze 116 
gmin województwa mazowieckiego (na 280 gmin). Nasza gmi-
na dostała dotację  na budowę świetlicy wiejskiej w Nagoszewce 
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego („Restruktury-
zacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obsza-
rów wiejskich 2004-2006”), - „Odnowa wsi na Mazowszu”.

W ramach podziękowania za udział w I edycji tego programu 
otrzymaliśmy od Marszałka Województwa Mazowieckiego m.in. 
pamiątkową paterę.

Już niedługo rusza akcja odśnieżania
Opracowano wykaz dróg do utrzymania w okresie zimy 

2005/2006 na terenie gminy. Wójt Gminy Waldemar Brzostek 
podpisał porozumienie z Zarządem Powiatu dotyczące przejęcia 
przez Gminę obowiązków związanych  z zimowym utrzymaniem 
dróg powiatowych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w se-
zonie zimowym 2005/2006.  Poniżej przedstawiamy ten wykaz  
z podziałem na sołectwa  i kategorie dróg.

Okręg nr 1 – odpowiedzialny: Wacław Żebrowski
tel. kontaktowe: 029 746 17 80, kom. 0-605 611 917

   ciągi dróg powiatowych:
• Jasienica – Nieskórz
• Jasienica – Kalinowo
• Kalinowo – Podborze
• Podborze – Pałapus 

drogi gminne:
Jasienica, Nieskórz, 
Smolechy, Biel, Ugniewo 
i osiedle Ugniewska, 
Kalinowo, Kalinowo Parcele, 
Guty Bujno

Okręg nr 2 - odpowiedzialny: Wiesław Rowicki
tel. kontaktowe: 029 745 41 00, kom. 0-697 998 736

ciągi dróg powiatowych:
• Ostrów Maz. 

–  Kuskowizna
• Od dr nr 50 Turka 

– Nagoszewo 
– Koziki

• Nagoszewka 
– Wiśniewo

• Wiśniewo – Dybki
• Przyjmy k. Poręby 

– Długosiodło
• Sulęcin – Jelonki
• Komorowo – Sielc
• Stok – Rynek

drogi gminne:
• Prosienica
• Budy Grudzie
• Pałapus
• Zakrzewek
• Nowe i Stare Lubiejewo
• Sulęcin Kolonia
• Przyjmy k. Jelonek
• Jelonki 
• Jelenie
• Zalesie
• Stok 
• Komorowo
• Antoniewo
• Sielc
• Rogóźnia
• Popielarnia
• Pólki
• Koziki
• Koziki Majdan
• Nowa i Stara Osuchowa
• Dybki
• Przyjmy k. Poręby
• Fidury
• Lipniki
• Stara i NowaGrabownica
• Kuskowizna
• Nagoszewo
• Nagoszewka
• Podborze
• Wiśniewo

 Osoby odpowiedzialne za koordynację całościo-
wą zimowego utrzymania dróg: Jerzy Sówka – Prezes PUKIR, 
tel. kont. 0 606 701 275,  Zdzisław Brzostek – Urząd Gminy 
Ostrów Maz., tel. kont. 0 694 472 073
                                                                    U. W.

–  Ogłoszenie płatne  –

****
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* Sport * Sport * Sport *
 W dniach 5 i 12 listopada 2005 r. w ZSP w Nagoszewie 
rozegrano zawody koszykówki dziewcząt i chłopców „VII 
Gminnej Olimpiady Młodzieży”. Wyniki są następujące:
dziewczęta: 1 miejsce Komorowo 110 pkt., 2 Ugniewo 100, 
3 Dybki 90, 4-5 Jelonki, Lubiejewo75, Nagoszewo 60, 7-8 Dudy 
i Kalinowo 45, 9-11 Jasienica, Koziki, Nagoszewka 20.
chłopcy: 1 miejsce Dybki 110 pkt., 2 Jelonki 100, 3 Komorowo 
90, 4 Nagoszewka 80, 5-6 Jasienica i Ugniewo 65, 7-8 Lubiejewo 
i Nagoszewo 45, 9 Koziki 30, 10-11 Dudy i Kalinowo 15. 
 19 listopada 2005 r. w ZSP w Nagoszewie rozegrano tur-
nieje koszykówki dziewcząt i chłopców „VI Gminnej Gimnazjady 
Młodzieży”. Startowały wszystkie cztery gimnazja z terenu naszej 
gminy. Wyniki są następujące:
dziewczęta: 1 miejsce Jasienica 40 pkt., 2 Jelonki 30, 3 Komorowo 20, 
4 Nagoszewo 10 
chłopcy: 1 miejsce Nagoszewo 40 pkt., 2 Jelonki 30, 3 Jasienica 20.
 W mini koszykówce chłopców, która odbyła się w ra-
mach  Powiatowych Igrzysk Młodzieży 19 listopada br. w Nurze, 
IV miejsce zajęły zespoły ze SP w Dybkach i  SP w Jelonkach. 
W halowej piłce nożnej chłopców w rozgrywkach powiatowych 
na III miejscu uplasowała się drużyna z Dybek. Zawody odbyły 
się 2 grudnia w Nurze. Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki 
za kolejne osiągnięcia na wyższych szczeblach.

Miejsce na Twoją reklamę

o informacje

szczegółowe pytaj 

w redakcji biuletynu

pok. nr 19, 20

tel/fax: 029 74 68 600 wew. 35, 36

Turniej Tenisa stołowego w Nagoszewie
 W sobotę 3 grudnia na hali przy Publicznym Gimna-
zjum Nr 3 im. Polskich Olimpijczykóww Nagoszewie odbył 
się Otwarty Turniej Tenisa Stołowego |o Puchar Wójta Gminy 
Ostrów Mazowiecka zorganizowany przez Uczniowski Ludowy 
Klub Sportowy „Nagoszewiak” w Nagoszewie. 
 Na 8 stołach rywalizowało 88 uczestników w katego-
riach: open chłopcy (29 zawodników), open dziewczęta (18 za-
wodników), chłopcy szkoły podstawowe (29 zawodników) oraz 
chłopcy gimnazja  + szkoły średnie (12 zawodników).
 Organizacja turnieju była możliwa dzięki finansowemu 
wsparciu Wójta Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, który ufundo-
wał puchary oraz dyplomy dla zwycięzców.
 Frekwencja na zawodach udowodniła, ze istnieje ogrom-
na potrzeba organizowania tego typu imprez oraz, że tenis stoło-
wy cieszy się dużym powodzeniem.

OPEN CHŁOPCY
1. Puchalski Sylwester – PG Ostrów Maz.
2. Fidura Piotr – Ostrów Maz.
3. Ogrodnik Jan – Ostrów Maz.
4. Tomasik Alan – PG Sadowne 
5-6. Strąk Damian – PG Nagoszewo

               Równy Jerzy – Ostrów Maz.
OPEN DZIEWCZĘTA

1. Murach Karolina - Warmiak
2. Samsel Martyna – Warmiak
3. Dąbkowska Dorota – Warmiak
4. Dąbkowska Edyta – Warmiak
5-6. Szczęsna Magda – Łyse

  Łazarczyk Justyna  - Łyse
CHŁOPCY SZKOŁA PODSTAWOWA 

1. Fidura Konrad –  Ostrów Maz.
2. Równy Patryk – Ostrów Maz.
3. Ogrodnik Marek –  Ostrów Maz.
4. Żebrowski Mateusz – Ostrołęka

       5-6. Lenkiewicz Bartłomiej – Obierwia
         Brzozowski Bartosz – Obierwia
CHŁOPCY GIMNAZJUM + ŚREDNIE

1. Puchalski Sylwester – PG Ostrów Maz.
2. Fidura Piotr – LE Ostrów Maz.
3. Strąk Damian – PG Nagoszewo
4. Tomasik Alan – PG Sadowne
5-6. Rogaski Damian - PG Nagoszewo

  Warda Bartosz – LO Ostrów Maz.

Adres redakcji biuletynu:        Biuletyn informacyjny  Nr 0 (grudzień 2005)
ul. Wł. Sikorskiego 5                           Zespół  redakcyjny:  Małgorzata  Książek, Agata Stachacz, Bożena Szostak, Urszula Waniewska, Krzysztof Bogacki
07-300 Ostrów Mazowiecka               Wydawca: Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka
tel./fax: 029 74 68 600  w. 35, 36        Druk:  Drukarnia „Wiktoria” Ostrów Mazowiecka
gmianaostrowmaz@home.pl        Kolportaż i promocja: Małgorzata Książek

        Numer zamknięto:  10.12.2005r.

Pieniądze szczęścia nie dają...
Pieniędzmi możesz kupić budynek, ale nie dom

>>  Możesz kupić pościel , ale nie sen
>>  Możesz kupić zegarek ale nie czas

>>  Możesz kupić książkę ale nie wiedzę
>>  Możesz kupić stanowisko , ale nie uznanie

Złote Mysli

* GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA * GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA * GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA *


