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 Gminny Bal Karnawałowy  dla najmłodszych naszych 
uczniów odbył się na hali sportowej w ZSP  
w Nagoszewie

Atrakcje dzieciom 
zapewnił 
profesjonalny zespół  
muzyczny 
„Sonic System” 
z Zambrowa

Pokaz tańca hiszpańskiego
w wykonaniu 
„Rada Dance Art”
z Białegostoku

Tak bawiły się maluchy.... (więcej  str.3 )
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****
Wójt Gminy Ostrów 

Mazowiecka stosownie do 
art. 35 ust. 1 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 261, poz. 2603 z późn. 
zm.) informuje, że 

w dniach od 14 lutego 
2006 r. do 8 marca 

2006 r. na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy 

w Ostrowi Mazowieckiej 
został wywieszony wykaz 
nieruchomości przezna-

czonej do sprzedaży w try-
bie przetargu ustnego nie-
ograniczonego, oznczonej 

jako działka 
o nr ewidencyjnym  75/3                       

o pow. 1032 m2, położonej               
w miejscowości Biel.

****
UNIA  UNIA  UNIA 
Wniosek o płatność z ty-
tułu ONW  (Obszarów 

o Niekorzystnych 
Warunkach), należy 

składać w terminie od 15. 
03 do 15.05 każdego roku.

 Obecnie rozpatrywne 
są wnioski w ramach 

Planu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich - Dostosowanie 

Gospodarstw Rolnych 
do Standardów Unii  

Europejskiej (więcej str. 3)

****
Zachęcamy do pisania 

na adres redakcji: 
gminaostrowmaz@home.pl 

lub Urząd Gminy

ul. Sikorskiego 5 

07 – 300 Ostrów Mazowiecka

****

W Urzędzie Gminy w pełni realizujemy już zadania 
planowane do wykonania w 2006 roku. Jest to możli-
we dzięki przyjęciu przez Radę Gminy nowego budże-
tu (czyt. str. 2). Budżet, zarówno po stronie docho-
dów, jak i wydatków jest większy od zeszłorocznego, 
a najwięcej funduszy przeznaczamy na utrzymanie 
gminnej oświaty – 54% oraz inwestycje – 23,54% 
wszystkich wydatków. Planujemy wybudować 
8 km dróg asfaltowych, 4,5 km wodociągu ( zosta-
ną już tylko dwie wioski niezwodociągowane, na 
45 ). Rozpoczynamy budowę kanalizacji na tere-
nie gminy, w tym roku osiedle domków jednoro-
dzinnych w Komorowie  (mamy już koncepcję jej 
budowy dla całej Gminy – o tym w kolejnych wy-
daniach) oraz kontynuować będziemy kapitalne re-
monty szkół. Zaczynamy budowę świetlic wiejskich 
z pieniędzy unijnych. Realizowane inwestycje będą 
finansowane ze środków własnych, pożyczek i kre-
dytów oraz środków zewnętrznych. Już złożyliśmy 
wnioski na dofinansowanie do Urzędu Marszałkow-
skiego na sumę 675 000 zł, oraz mamy już przyrze-
czone 142 000 zł pieniędzy unijnych. Więcej infor-
macji o gminnych inwestycjach na stronie 4., w ar-
tykule „Inwestycje gminne w 2006 r.”. Mija ponad 
1,5 roku naszego członkostwa w Unii Europejskiej. 

Najważniejszym punktem ostatniej w 2005 roku 
sesji, było przyjęcie złożonego przez Wójta Gmi-
ny projektu Budżetu Gminy na 2006 rok. Został 
on przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie. Gło-
sowanie zostało poprzedzone prezentacją mul-
timedialną najważniejszych składników budże-
tu omówioną przez Skarbnika Gminy Małgorza-
tę Konrad i Wójta Gminy Waldemara Brzostka. 
 Dochody budżetu oszacowano na kwotę 
21 137 604 zł, w tym ponad 4 mln na realiza-
cję zadań pomocy społecznej zleconych gminie, 
i są wyższe o 9 % od dochodów 2005 roku. 
Składają się one głównie z pieniędzy przekazy-
wanych gminom przez Państwo na realizację za-
dań własnych i rządowych, tzw. subwencje i do-
tacje (prawie 15 mln zł, w tym m.in. na utrzy-
manie gminnej oświaty - 7,5 mln zł oraz realiza-
cję zasiłków rodzinnych - 3,8 mln zł ), a także 
z dochodów własnych - 4 mln zł, z udziałów w po-
datkach (CIT i PIT) – 2,250 mln zł oraz z podatków 
i opłat miejscowych - ponad 3,5 mln zł , w tym 
od nieruchomości - 2,7 mln zł, rolnego - 363 900 
zł oraz leśnego - 172 000 zł Wydatki na 2006 
rok zaplanowano w wysokości 23 828 638 zł 
i są wyższe o 12 % od wydatków 2005 roku. 
Tradycyjnie najwięcej pieniędzy przeznaczo-
nych zostanie na gminną oświatę, na utrzymanie 
15 placówek oświatowych - 10,7 mln zł. Drugą 
bardzo istotną pozycją w budżecie gminy są za-
dania inwestycyjne ujęte na 2006 rok w Wielo-
letnim Planie Inwestycyjnym Gminy, a związane 
z poprawą gminnego mienia komunalnego (dro-
gi, wodociągi i kanalizacja, szkoły), na które 
przeznaczono środki w kwocie ponad 4,6 mln zł. 
Część wydatków inwestycyjnych planuje się sfi-
nansować pożyczką i kredytem. 

Ogłoszenia

Jest to możliwe dzięki dobrej sytuacji finansowej 
gminy i brakiem dużego zadłużenia, gdyż łączna 
kwota przypadających na 2006 rok opłat z tytułu 
spłat dotychczasowego zadłużenia wynosi tylko 5% 
planowanych na 2006 rok dochodów   (dopuszczal-
ne jest do 15 %), jego stan na lata następne również 
przedstawia się dobrze. Jeżeli zostaną pozyskane do-
datkowe fundusze zewnętrzne np. unijne, jak to mia-
ło miejsce w ostatnich latach, to zadłużenie będzie 
oczywiście jeszcze mniejsze. 
 Po głosowaniu Wójt podziękował radnym 
za przyjęcie nowego budżetu, którego realizacja 
przyczyni się do dalszego rozwoju naszej gminy 
i wyraził nadzieje na wsparcie radnych i sołtysów 
w jego realizacji. 
 Po przegłosowaniu pozostałych punktów Se-
sji głos zabrali przybyli na obrady goście. m.in. 
radny powiatowy Janusz Ambroziak przeka-
zał informacje dotyczące uchwalonego budże-
tu powiatu ostrowskiego na 2006 rok. W bu-
dżecie Powiatu zaplanowano środki na wyko-
nanie odnowy drogi Podborze - Kalinowo. Na-
tomiast nie uwzględniono zgłaszanych przez 
mieszkańców bardzo potrzebnych remontów 
i budowy dróg powiatowych m.in. w Dudach, 
czy na trasie Sielc - Komorowo. Przedstawi-
ciel Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Starym Lubiejewie 
Rajmund Zawistowski, poinformował, że roz-
poczęto już (od 1 grudnia 2005r. do 30 czerw-
ca 2006r.) wypłacanie dopłat bezpośrednich za 
2005 r., Joanna Kacpura – Kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej przypo-
mniała o konieczności zgłaszania się do Ośrod-
ka osób korzystających ze świadczeń rodzin-
nych, w celu aktualizacji wszystkich dochodów 
za 2005 roku, w tym także m.in. stypendiów 
w nieodwołalnym terminie do końca lutego 2006 
roku. W przeciwnym razie świadczenia rodzin-
ne zostaną wstrzymane, zgodnie z obowiązującą 
ustawą.                                                                   
                                                           – M. Książek

Minął miesiąc 
Nie tak dawno witaliśmy Nowy Rok, a już minęło ponad 30 jego dni.              
Przekazujemy do Państwa rąk kolejny numer gminnego biuletynu.

                 Waldemar Brzostek
Każdy z nas przed 1 maja 2004 
roku miał swoje plany, nadzie-
je i wątpliwości związane z na-
szym wstąpieniem do Wspólno-
ty. Jak się one ziściły zapra-
szam do szerszej dyskusji na ła-
mach naszej gazety. Natomiast na stronie str. 6. doko-
nujemy analizy wpływu UE na funkcjonowanie naszego 
rolnictwa, a w artykułach „Pozyskiwanie środków unij-
nych” ( czyt. str.5 ) i „ARiMR w Lubiejewie informuje” 
( czyt. str. 3 ) podajemy Państwu podstawowe informa-
cje na co można pozyskać pieniądze unijne, a właści-
wie odzyskać, naszą Polską składkę do budżetu unijne-
go. Skorzystanie z tych funduszy to nasz narodowy, pa-
triotyczny obowiązek. Drodzy mieszkańcy nie dajmy się 
po raz kolejny ( tym razem z zachodu) okradać z nasze-
go majątku narodowego, a takim są niewątpliwie ok. 
10 miliardów zł rocznie naszej składki do budżetu Unii. 
W każdym kolejnym numerze będziemy prezentować 
sylwetki naszych mieszkańców, którzy osiągnęli suk-
cesy w różnych sferach swojego życia. W dzisiejszym 
przybliżamy mieszkańca Nowej Grabownicy, właścicie-
la fermy kurzej, pana Antoniego Brzostka (czyt. str.4.). 
Ponadto znajdziecie Państwo sporo informacji oświa-
towo – kulturalno i sportowych. Zachęcam do czytania 
i pisania listów.            

Mamy  budżet Gminy na 2006 rok
30 grudnia 2005 roku odbyła się w Urzędzie Gmi-
ny XXVII Sesja Rady Gminy.

Wojt Gminy Ostrów Mazowiecka
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Bal karnawałowy w Nagoszewie

4 lutego po raz siódmy odbył się w Gminie Ostrów Mazowiec-
ka Bal karnawałowy dla uczniów szkół gminnych.

W tym roku uczniowie bawili się na hali sportowej ZSP 
w Nagoszewie, a udział w nim  wzięło ok. 180 dzieci z klas 
0 - III szkół gminnych wraz z rodzicami, dyrektorami i gro-
nem pedagogicznym. Niestety nie wszyscy zgłoszeni na zabawę 
z naszych gminnych szkół (ponad 300 uczniów) dotarli. Być może 
wystraszyli się porannych opadów śniegu i niskich temperatur. 
Będą mieli czego żałować, gdyż zabawa była wyśmienita. Poprowa-
dził ją profesjonalny zespół muzyczny „Sonic System” z wodzirejem 
z Zambrowa specjalizujący się w prowadzeniu tego typu im-
prez. Niezapomnianych chwil dostarczył pokaz tańca hinduskiego 
i hiszpańskiego w wykonaniu duetu „Rada Dance Art” z Bia-
łegostoku, który przez dzieciaki został przyjęty dużymi brawa-
mi. Warto wspomnieć iż tancerki Rada i Aneta, na co dzień tańczą 
w zespole „Ivan i Delfin”. Była to impreza w klimacie hindusko - hisz-
pańskim  z licznymi  konkursami i zabawami. Wśród atrakcji czekają-

cych na dzieci były m.in. na-
uka tańca hinduskiego, pod-
czas której maluchy mogły na-
uczyć się kilku elementów tego 
tańca m.in. kwiatu lotosu, le-
cącego żurawia, czy kroczą-
cego słonia. Ponadto na dzieci 
czekało stoisko do malowania 
twarzy cieszące się podobnie 
jak w roku ubiegłym ogrom-
nym powodzeniem. Dobre-
go humoru i sporo dobrej za-
bawy towarzyszyło także tań-
com z białym misiem i miko-
łajem, który rozdawał drobne 
upominki. Dzieci bardzo chęt-
nie zgłaszały się do konkursów 
ogłaszanych przez prowadzą-

cego, a były to m.in.  konkursy rysunkowe, wokalne, mini konkurencje 
sportowe. Nie zabrakło też wspólnych pamiątkowych zdjęć. 
Kilka godzin dobrej zabawy i uśmiechnięte buzie najmłodszych świad-
czą o udanym balu. No cóż wszystko co dobre szybko się kończy, a na-
stępny taki bal dopiero za rok.                                                        
                                  – M. Książek

3

ARiMR  w Lubiejewie informuje...

Ostatnie tygodnie są okresem intensywnej pracy Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich priorytetem jest 
obsługa wniosków na Dostosowanie do Standardów Unii 
Europejskiej oraz Wspieranie Gospodarstw Niskotowarowych. 
Część wnioskodawców otrzymała już (decyzje przyznają-
ce) płatności, kolejne decyzje są wydawane sukcesywnie. 
Należy zaznaczyć, że przesunięcie terminów wydania de-
cyzji na poszczególne działania nastąpiło z przyczyn od 
nas nie zależnych. Dużym zainteresowaniem rolników cie-
szą się również kolejne działania PROW tj. renty struktu-
ralne, zalesianie gruntów rolnych oraz przedsięwzięcia rol-
no- środowiskowe i poprawy dobrostanu zwierząt. Od począt-
ku grudnia 2005 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa realizuje wypłaty z tytułu płatności obszaro-
wych, oraz płatności ONW. W chwili obecnej część bene-
ficjentów otrzymała już środki finansowe. Pozostałe płatno-
ści zostaną zrealizowane do końca czerwca bieżącego roku. 
    15 marca rusza nabór wniosków obszarowych na rok 2006. 
Doświadczenie poprzednich lat uczy ze nie należy zwlekać do 
końca, gdyż ostatnie dni kampanii to długie kolejki i nie po-
trzebna strata czasu. Wnioski będą przyjmowane do 15 maja.
 W ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Dostoso-
wanie Gospodarstw Rolnych do Standardów Unii Europejskiej 
wnioski były przyjmowane od 1 lutego do 15 marca 2005 roku. 
Działanie 6 z PROW cieszyło się bardzo dużym zainteresowa-
niem rolników. Obecnie wnioski są w trakcie rozpatrywania na 
wydanie decyzji.
     Aby umożliwić jak największej liczbie rolników skorzystanie 
z tego rodzaju pomocy, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod-
jął decyzję o realokacji środków w ramach PROW. Realokacji 
dokonano w taki sposób, aby z obecnego budżetu zapewnić płyn-
ne finansowanie dla wszystkich beneficjentów PROW do koń-
ca 2007 r. Dzięki tej decyzji budżet na działanie Dostosowanie 
Gospodarstw Rolnych do Standardów Unii Europejskiej został 
zwiększony.                                             
                                                                   – ARIMR Lubiejewo

Dnia 13.01.2006r. odbył się wspaniały bal karnawa-
łowy w Przedszkolu Samorządowym w Komorowie. 
Na sali balowej było wesoło i kolorowo. 

Wszystkie dzieci poprzebierane były w stroje bajkowe. 
W trakcie balu przyjechał saniami Święty Mikołaj i wręczył 
wszystkim dzieciom duże paczki ze słodkościami ufundowane 
przez  Radę Rodziców działającą przy przedszkolu. Podczas 
balu dzieci brały udział w wielu konkursach np. konkurs tań-
ca na gazetach, z balonami, z piłeczkami itp. Pamiątką z balu 
były zdjęcia z Mikołajem. (zdj. obok). 

17 lutego 2006 r. w Przedszkolu Samorządowym w Komo-
rowie odbył się ZERÓWKOWY BAL WALENTYNKOWY 
z zaproszonymi dziećmi z oddziału przedszkolnego w Lubie-
jewie. Relacja z balu w następnym numerze.                       
                                – D. Kołodziejczyk, B. Skurzyńska

Bal Karnawałowy w Przedszkolu
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W tym numerze prezentujemy Państwu Pana Antoniego 
Brzostka (zdj. poniżej), który prowadzi hodowlę niosek 
- kur jaj konsumpcyjnych w Nowej Grabownicy.

Pan Antoni ma 60 lat, miesz-
ka w Nowej Grabownicy razem 
z żoną Zofią. Mają czworo dzieci: 
syna, który pomaga mu w pracy 
na gospodarstwie oraz trzy córki 
i sześcioro wnucząt. 
  Hodowlą zajmuje się od 
1980 roku, czyli już 26 lat i bar-
dzo lubi to, co robi. Twierdzi, 
że praca może nie jest bardzo 
ciężka, ale wymaga dużego po-
święcenia i obowiązkowości – 

w takiej pracy bardzo trudno zrobić sobie urlop. Jest zado-
wolony z tego, co osiągnął i niczego nie chciałby w swo-
im życiu zmienić. Na pytanie dotyczące członkostwa Pol-
ski w Unii Europejskiej odpowiada, „że był za wstąpie-
niem kraju do Unii Europejskiej, gdyż obiecywano wiele 
zmian dla rolników”. Jednak mówiąc bezpośrednio o wła-
snej osobie nie odczuwa znacznej poprawy i zmian z tego 
tytułu – „może za parę lat”. W tej chwili w ramach środ-
ków unijnych, korzysta z dopłat obszarowych. 
 W wolnym czasie, którego z racji wielu obowiązków 
ma bardzo mało, Pan Antoni lubi wieczorem obejrzeć do-
bry film. Natomiast za swój życiowy sukces uważa własną 
rodzinę, dzieci.                                                          

                        – M. Książek

Początek roku to czas, w którym rozpoczynamy nowe 
inwestycje, zaplanowane w budżecie gminy na  2006 r. 

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych możemy zaliczyć:
· przebudowa dróg asfaltowych w miejscowościach: Koziki   Majdan 
dł. 1360 m, Komorowo Majdan dł. 1250 m, Zalesie dł. 870 m, 
Smolechy - Jasienica przez wieś (I etap) dł. 876 m, Wiśniewo - 
Niwiska  dł. 1770 m, wszystkie drogi będą o szerokości 5,0 m.,

· odnowa nawierzchni asfaltowej na drodze w Lubiejewie - 
ul. Ostrowska, 1500 m

· wykonanie odwodnienia ul. Leśnej w Komorowie, 
· termomodernizacja budynku szkoły w Dybkach wraz  z wy-
konaniem nowej elewacji i pokrycia dachowego,  

· termomodernizacja budynku szkoły w Jelonkach wraz z wy-
mianą instalacji elektrycznej oraz wykonaniem parkingów, 

· termomodernizacja budynku szkoły w Ugniewie i wykona
nie parkingów, 

· remont budynku szkoły w Komorowie, wykonanie parkin
gów, 

· dobudowa świetlicy z garażem do istniejącego budynku strażnicy we 
wsi Nagoszewka Pierwsza - w zakres dobudowy wchodzi: pomiesz-
czenie na świetlicę wraz z jej wyposażeniem oraz część socjalna 
z garażem (środki na ten cel w wysokości ok. 80 % kosztów kwalifi-
kowanych  pozyskano z funduszy Unii Europejskiej - 142.000 zł), 

· budowy kanalizacji sanitarnej w Komorowie, na osiedlu mieszkal-
nym budownictwa jednorodzinnego, przy ul. Legionowej o długo-
ści 325 m. Ścieki zostaną skierowane do istniejącej kanalizacji na te-
renie Miasta Ostrów Mazowiecka. Przewiduje się przyłączenie 10 
nieruchomości.

· budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzewek o długo-
ści 4,5 km, który w 2007 roku posłuży do tranzytu wody dla wsi: 
Pałapus i Budy Grudzie.
Niektóre inwestycje będą współfinansowane przy pomocy 

środków pozyskanych z zewnątrz w formie dotacji. Obecnie 
złożone zostały dwa wnioski o dotację z terenowego Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych na inwestycje drogowe: „Przebudowa 
drogi gminnej przez wieś Smolechy” na kwotę 125 000 zł oraz 
„Przebudowa odcinka drogi gminnej przez wieś Koziki Majdan” 
na kwotę 200 000 zł. W ramach Samorządowego Programu 
Rozwoju Mazowsza złożono wnioski o dotację celową z Budżetu 
Województwa Mazowieckiego na „Przebudowę drogi gminnej 
Wiśniewo-Niwiska” na kwotę 250 000 zł i „Remont budynku 
szkoły w Jelonkach” na kwotę 100 000 zł. Wnioskowana kwota 
powyższych dotacji to łącznie 675 000 zł, co stanowi ok. 39,3 % 
wartości planowanych zadań.                                              
        – U. Waniewska

Inwestycje gminne 2006 r.

Szkolenie dla rolników

N A S I   M I E S Z K A Ń C Y

14 lutego odbyło się w Urzędzie Gminy szkolenie zorgni-
zowane przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
Powiatowy Zespół Doradców w Ostrowi Mazowieckiej  nt. 
„Zasady Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej”. Prelegentami 
spotkania były p. Teresa Duda i  p. Urszula Nadratowska.

Podczas prawie dwugodzinnego spotkania omówione zostały zagad-
nienia dotyczące właściwego, zgodnego z naturą prowadzenia go-
spodarstwa rolnego.

Przedstawiona została m.in. strategia ochrony środowiska na obsza-
rach wiejskich, która zakłada, iż stosowanie przez rolnika zasad do-
brego gospodarowania, wyeliminuje (ograniczy) zagrożenia dla śro-
dowiska generowane przez rolnictwo, gdyż gospodarstwo rolne jest 
podstawową jednostką społeczno-ekonomiczną oraz samowystarczal-
ną jednostką ekologiczną. 
 Obecni na szkoleniu rolnicy z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka 
mogli dowiedzieć się czym jest tzw. „Dobra Praktyka Rolnicza”. Jak 
powiedziała p. Teresa Duda „ - jest to system organizacji i technologii 
produkcji zapewniający równocześnie uzyskiwanie zadowalających do-
chodów i ochronę zasobów środowiska wykorzystywanych w procesie 
produkcji rolniczej”. Natomiast „Kodeks Dobrej Praktyki” - jest zbio-
rem zasad i zaleceń opartych na obowiązującym prawie z zakresu ochro-
ny środowiska, oraz porad w jaki sposób ograniczać ujemne oddziaływa-
nie rolnictwa na środowisko. Powinien być przyswojony przez wszyst-
kich rolników jako norma etycznego postępowania względem środowi-
ska wykorzystywanego w czasie produkcji rolnej. Ochrona środowiska  
stanowi istotny priorytet w polityce rozwoju obszarów wiejskich po-
przez: upowszechnianie przyjaznych dla środowiska metod produkcji 
rolniczej, oraz ochronę wód, gleby i powietrza.
 Podczas szkolenia rolnicy mogli również dowiedzieć się o moż-
liwościach pozyskania środków finansowych na spełnienie wymagań 
związanych z Dobrą Praktyką Rolniczą. Takie środki można pozyskać 
m.in. w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich: - dostosowanie 
gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej, oraz z Fundu-
szy  Strukturalnych: na  - rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej 
związanej z rolnictwem. 
 Serdeczne zapraszamy na kolejne ciekawe spotkania informacyj-
ne dla rolników. W najbliższym czasie odbędziecie szkolenie dotyczące 
kwot mlecznych. O terminach będziemy informować m.in. przez sołty-
sów, w naszym biuletynie  jak również na stronie internetowej Urzędu 
Gminy.: www.gminaostrowmaz.home.pl.                                          
                                 – M. Książek
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Pozyskiwanie środków unijnych.

Szczegółowe informacje - odnośnie zasad i warunków udzie-
lania wsparcia można uzyskać w Mazowieckim Oddziale 
ARiMR w Warszawie ul. Jana Pawła II 80,00-175 Warszawa, 
tel.: (0-22) 5365705 do 06.
Formularze wniosków - o dofinansowanie realizacji projektów 
można pobrać nieodpłatnie w Mazowieckim Oddziale ARiMR 
w Warszawie ul. Jana Pawła II 80,00-175 Warszawa, tel.: (0-
22) 5365705/06  bądź w Biurze Powiatowym ARiMR w Starym 
Lubiejewie oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl lub 
www.minrol.gov.pl .
Bezpłatną pomoc - przy przygotowaniu wniosku można uzyskać 
w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Ostrowi Mazowieckiej ul. 
Wiejska.
Wniosek o dofinansowanie składamy w ranach:
• Sektorowego Programu Operacyjnego „Restruktury-
 zacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz
 Rozwój Obszarów Wiejskich”
- po wypełnieniu i skompletowaniu załączników - w Mazowieckim 
Oddziale ARiMR w Warszawie, ul. Jana Pawła II 80, 00-175 
Warszawa, tel.: (0-22) 5365705 do 06.

• Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich                             
- po wypełnieniu i skompletowaniu załączników w Biurze  Powiato-
wym ARiMR w Starym Lubiejewie.                                          

                                                  – B. Szostak.

OGŁOSZENIE
 PŁATNE



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

LUTY • 2006

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

LUTY • 2006

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

6

Obchody Dnia Babci i Dziadka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazo-
wieckiej informuje, że w związku z ostrą zimą, duży-
mi spadkami temperatur pracownicy Ośrodka podjęli 
wszelkie możliwe działania mające na celu objęcie po-
mocą osób potrzebujących. 

Starsi, chorzy i niepełnosprawni mieszkańcy Gminy korzystają-
cy z pomocy w formie zasiłków stałych i usług opiekuńczych zo-
stali zabezpieczeni w opał lub pomoc w formie dopłat do zakupu 
opału już przed sezonem grzewczym.
 Ponadto wszelkie zgłoszenia o potrzebie pomocy napływają-
ce z terenu Gminy od radnych, sołtysów, mieszkańców i pracow-
ników urzędu były na bieżąco realizowane. Współpraca w tym 
zakresie pozwoliła uniknąć negatywnych skutków jakie niosła ze 
sobą ostra tegoroczna zima. Serdecznie dziękujemy za pomoc 
i owocną współpracę.                                                           
                             – J. Kacpura

Jak przebiega zima w naszej Gminie ...

Zasłużone jubileusze

W styczniu w Przedszkolu Samorządowym były  organizowane 
spotkania z babciami i dziadkami z okazji Ich święta. 

Dzieci w swoich 
grupach  przedsta-
wiły krótką część 
artystyczną, na któ-
rą złożyły się wier-
sze, piosenki oraz 
tańce. Dzieci wrę-
czyły swoim ko-
chanym gościom 
własnoręcznie wy-
konane upominki. 
Atrakcją w grupie 

6-cio latków był kiermasz prac dziecięcych. Babcie i dziadkowie  
wspominają te chwile z łezką w oku.                                                 

                              – D. Kołodziejczyk, B. Skurzyńska

W miesiącu styczniu obchodziło swoje jubileusze  trzech pra-
cowników Urzędu Gminy: 
p. Krystyna Siennicka, Kierownik Referatu Infrastruktu-

ry Gminnej – 40 
lat pracy (na zdj. 
w środku), p. Ed-
ward Tyszka in-
spektor ds. obron-
nych i wojskowych 
– 40 lat pracy (na 
zdj. z lewej), oraz 
p. Andrzej  Dębek 
– Kierownik Pla-
nowania i Rozwoju 
Gminy - 25 lat pra-

cy (na zdj. z prawej). Zasłużonym Jubilatom za ich oddaną wielo-
letnią  pracę podziękował Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka.     

                                                  – M. Książek

Bilans zysków i strat polskiego rolnika 
w Unii Europejskiej

Przedstawiamy Państwu analizę zysków i strat jaką po-
niósł polski rolnik po wejściu Polski do Unii Europej-
skiej, czyli od 1 maja 2004 roku. Poniższe dane przed-
stawiamy na podstawie analiz dokonanych przez Mazo-
wiecką Izbę Rolną:

 a) ceny artykułów produkcji rolnej:

 b) w„starych” krajach UE rolnicy posiadają dopłaty
          (w przeliczeniu na ZLP) do: 
 1.  Paliwa rolniczego - 44 zł/ha
 2.  Wapna nawozowego 3t/3lata - 22 zł/ha
 c)  straty  polskiego  rolnika  częściowo rekompenso-
  wane są przez dopłaty bezpośrednie:
 1.    Suma wzrostu kosztów produkcji rolnej i spadku cen  na
         produkty rolne wynosi   2749,85zł/ha.
 2. Średnie tzw. dopłaty bezpośrednie wynoszą - 
        507,00 zł/ha
 3.     Porównując wartość z poz.1. i 2.łatwo wyliczamy stratę
        w wysokości - 2242,85 zł/ha.
Analizując dane z punktu c) dochodzimy do wniosku, że aby 
średnio dostać 507 zł/ha dopłat unijnych tracimy rocznie  
2 242, 85 zł z hektara. A tak niektórzy zazdroszczą rol-
nikom tych dopłat bezpośrednich. Bilans robiony był 
w styczniu 2006 roku w oparciu o dane z GUS-u.
 Każdy polski rolnik stając w nierównej i nieczystej kon-
kurencji z farmerem ze „starej” UE nie jest w stanie jej 
wytrzymać, gdyż mamy te same koszty produkcji, a w nie-
których działach nawet wyższe, a o wiele niższe ceny za 
artykuły rolne i kilkakrotnie niższe rekompensaty, tzw. do-
płaty. 
 Oto kilka przykładów:

*   plus 150 euro dopłaty do pól nawadnianych
** do obliczenia dopłat przyjęto za 2004 r.
1 euro = 4,78 zł; a  za 2005 r. 1 euro = 3,92 zł.            
                             
                             – W. Brzostek
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17 sierpnia 2005 roku, rozpoczęły się prace przy budo-
wie zaplanowanej do wykonania w roku 2005 na terenie 
gminy Ostrów Mazowiecka kolejnej stacji uzdatniania 
wody w Starym Lubiejewie (po SUW w Jasienicy, Nowej 
Osuchowej, Jelonkach i Sielcu). 

Po niespełna czteromiesięcznej budowie 16 grudnia 2005 zosta-
ła ona uroczyście oddana do użytku. Przecięcia wstęgi dokona-
li Dyrektor Biura Terenowego w Ostrołęce WFOŚiGW Tade-
usz Romanowski, Ks. Dziekan Edmund Chmielewski oraz Wójt 
Gminy Waldemar Brzostek. 
 Przedsięwzięcie swoim zasięgiem obejmuje 12 wsi o łącz-
nej liczbie 1180 gospodarstw domowych. Wybudowana stacja 
uzdatniania wody posiada wydajność wody pokrywającą do-
celowo zaopatrzenie w wodę wsi Stare Lubiejewo, Nowe Lu-
biejewo, Sulęcin Kolonia, Komorowo, Stok, Podborze, An-
toniewo, Budy Grudzie, Pałapus, Ugniewo, Zakrzewek i Biel 
w ilości 33,7 l/s, a ciśnienie robocze na wyjściu ze stacji wy-
nosi 0,46 MPa, które bez problemów dostarczy wodę do każ-
dego domu. Stacja uzdatniania wody pracować będzie w ukła-
dzie II stopniowego pompowania wody. Dzięki własnej gmin-
nej SUW, odłączyliśmy się od stacji miejskiej, co gwarantu-
je mieszkańcom gminy Ostrów Mazowiecka wiele korzyści, 
a przede wszystkim tanią ( nie będzie podwyżek cen wody w ca-
łej gminie przez najbliższe kilka lat) i nie uzdatnianą chemicz-
nie, zdrowa wodę. Stacja wybudowana jest w najnowszej techno-
logii, całkowicie zautomatyzowanej. Proces technologiczny re-
alizowany jest poprzez zastosowanie filtrów wypełnionych zło-
żem warstwowym, katalitycznym (G-1), sterownika mikropro-
cesorowego, rozdzielni technologicznej i pneumatycznej, prze-
pustnic z napędem pneumatycznym. Ze względu na zanieczysz-
czenia wody w ujęciu w zakresie mętności, zawartości żelaza 
i manganu przyjęto napowietrzanie wody w aeratorze centralnym. 
Urządzenia stacyjne są zabezpieczone przed włamaniem lub wej-
ściem osób niepowołanych przy pomocy czujek ruchu, alarmem 
wizualnym i akustycznym (syrena alarmowa). Sterująca rozdziel-
nia technologiczna, przystosowana będzie do docelowego moni-
torowania pracy SUW, odbioru sygnałów impulsowych z nadaj-
ników (w tym wodomierzy impulsowych) i ich transmisję przy 
pomocy telefonii GSM lub drogą telekomunikacyjną do bazy - 
dyspozytorni w siedzibie eksploatatora, gdzie będą mogły być 
przetwarzane, wizualizowane na ekranie monitora komputera 
i archiwizowane. Do czasu zorganizowania (w przyszłości) bazy 
dyspozytorni z komputerem posiadającym niezbędne oprogra-
mowanie - aktualnie, doraźnie, z rozdzielni wysyłane będą sy-
gnały, przy pomocy telefonii GSM, na telefon komórkowy kon-
serwatora, sygnalizujące stany awaryjne. Na realizację tej inwe-
stycji uzyskano wsparcie finansowe w wysokości 1.184.504.31 zł. 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej w Warszawie. 
 Całkowity koszt wykonania SUW w Starym Lubiejewie wy-
niósł 1.973.427.80 zł., a wykonawcą tej ważnej dla mieszkań-
ców gminy Ostrów Mazowiecka inwestycji było Przedsiębior-
stwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe „Hydrobud” z Ostro-
łęki p. Stefana Brzozowskiego.                                             

                     – M. Książek

Budowa SUW zakończona ZSP w Nagoszewie szuka partnerskiej szkoły 
ZSP w Nagoszewie jako jedyna szkoła w Gminie Ostrów 
Mazowiecka przystąpiła do partnerskiego projektu 
szkół - COMENIUS - komponent programu SOCRA-
TES, który - stanowi wyzwanie dla 350 tysięcy szkół 
w Europie i 69 milionów uczniów tych szkół. 

Wspiera on inicjatywy mające na celu podniesienie jakości edu-
kacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europej-
skiego w procesach edukacyjnych. Ma na celu wzbogacenie 
i uzupełnienie systemów edukacyjnych krajów uczestniczących. 
Pomaga uczniom i nauczycielom w kształtowaniu poczucia przy-
należności do szerszej i otwartej na świat społeczności europej-
skiej - społeczności o różnych tradycjach, mającej jednak korze-
nie we wspólnej historii.  
W projekcie tym biorą udział szkoły z Polski, Estonii, Belgii, 
Czech, Austrii i Finlandii. Jak powiedział nam dyrektor szko-
ły p. Henryk Fidura grupy partnerskie pracują wspólnie według 
uzgodnionego planu. Projekty stwarzają uczniom i nauczycielom 
możliwość: wspólnej pracy nad wybranym tematem w ramach 
zajęć szkolnych, wymiany doświadczeń, badania różnych aspek-
tów europejskiej różnorodności kulturowej, środowiskowej, spo-
łecznej i ekonomicznej. Efektem każdego projektu powinien być 
konkretny „produkt” - np. wydawnictwo, film, CD itp. 
COMENIUS przyczynia się do poprawy jakości kształcenia 
i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej poprzez:
-  wspieranie międzynarodowej współpracy oraz wymiany mię-

dzy szkołami i placówkami kształcenia/ doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli; 

-  zachęcanie uczestników do opracowywania innowacyjnych 
metod nauczania  i materiałów dydaktycznych; 

-  promowanie działań służących rozpowszechnianiu sprawdzo-
nych rozwiązań i innowacji w zakresie zarządzania szkołami; 

-  opracowywanie oraz rozpowszechnianie metod przeciwdzia-
łania marginalizacji w edukacji i niepowodzeniom w nauce 
szkolnej, promowanie integracji uczniów mających specjal-
ne potrzeby edukacyjne oraz promowanie równości szans we 
wszystkich sektorach edukacji; 

-  promowanie zastosowań technologii informatyczno-komuni-
kacyjnych w edukacji szkolnej i szkolenie kadry zatrudnionej 
w tym sektorze edukacji; 

-  promowanie nauki języków obcych; 
-  promowanie świadomości interkulturowej w europejskiej edu-

kacji szkolnej COMENIUS skierowany jest do wszystkich ro-
dzajów i szczebli kształcenia, a w szczególności do następują-
cych osób i instytucji:

-  uczniowie, studenci i osoby uczestniczące w różnych formach 
kształcenia, kadra szkolna i bezpośrednio zaangażowana 
w edukację szkolną; 

- wszystkie rodzaje placówek edukacyjnych publicznych                  
i niepublicznych, osoby i instytucje zarządzające systemem 
edukacji na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym. 

W odpowiednich Akcjach programu mogą także uczestniczyć 
inne publiczne lub prywatne instytucje i organizacje, a w szcze-
gólności: stowarzyszenia zajmujące się edukacją, ośrodki ba-
dawcze prowadzące profesjonalne analizy w dziedzinie edukacji.  
 O tym jak będzie układała się współpraca naszej gminnej pla-
cówki oświatowej z partnerską szkołą, będziemy śledzić z zain-
teresowaniem i państwa informować.                                        

                                                                          – A. Sztandera
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Dzwoni Sasza z Moskwy do swojego przyjaciela Fiodora na 
Syberię: - Ty stary, słyszałem, że u Was tęga zima - mówi Sasza. 

- Jaka tam tęga. Raptem -25°C - odpowiada Fiodor. - Tak?  
- A w telewizji mówili, że -60°C - mówi Sasza. 

- A, chyba, że na dworze...

H U M O R

II Turniej Piłki Halowej
Halowy Turniej Piłki Nożnej o mistrzostwo Gminy 
Ostrów Mazowiecka organizowany jest  w tym roku 
już po raz drugi. Do rozgrywek w turnieju zgłosiło się 
9 drużyn: Budy Grudzie, Kalinowo, Koziki,  Lubieje-
wo, Nagoszewo, Nowa Osuchowa, Osiedle Komorowo, 
Stok, Ugniewo.

Warto przypomnieć, że ubiegłoroczna rywalizacja drużyn była 
wysoce pasjonująca dla zwolenników tej dyscypliny sportu. 
Ostatecznie zakończyła się zwycięstwem drużyny „Drewmax” 
ze Stoku. Już niedługo przekonamy się komu w tym roku przy-
padnie główna nagroda i tytuł mistrza. Czy drużyna ze Stoku 
utrzyma swoją pozycję sprzed roku?
Wszystkie mecze turnieju rozgrywane zostały na hali sportowej 
ZSP w Nagoszewie w dniu 12 lutego, a runda finałowa odbędzie 
się 19 lutego.
Wyniki po meczach z dnia 12 lutego br. przedstawiają się następująco:
Grupa A:
Drewmax Stok - Budy Grudzie 7 : 2
Budy Grudzie – Nowa Osuchowa 4 : 9
Nowa Osuchowa – Stok  0 : 12 
Grupa B:
Ugniewo – Osiedle Komorowo 3 : 0
Osiedle Komorowo – Lubiejewo – (3 : 0) walkower
Lubiejewo – Ugniewo – (0 : 3) – walkower
Grupa C:
Kalinowo – Nagoszewo 5 : 6
Nagoszewo - Koziki    4 : 2 
Koziki – Kalinowo 0 : 11 

Do finału rozgrywek awansowały
Drewmax Stok 6 pkt.  bramki  (19 – 2)
Ugniewo          6 pkt.  bramki (6 – 0)
Nagoszewo      6 pkt. bramki (10 – 7)

drużyna „Drewmax” ze Stoku drużyna z Ugniewa

drużyna z Nagoszewa
Na zdj. drużyny, które awansowały do rundy finałowej.

– M. Książek

Gimnazjada * Olimpiada * Gimnazjada 
7 i 8 stycznia 2006 roku w Nagoszewie rozegrano tur-
nieje piłki ręcznej VII Gminnej Olimpiady Młodzieży. 
Startowało po 10 zespołów z terenu gminy. 

Oto wyniki:
dziewczęta: 1. miejsce Lubiejewo 100 pkt. 2. Jasienica 90, 
3. Nagoszewo 80, 4. Kalinowo 70, 5. Jelonki 60, 6-7. Dybki 
i Komorowo 45, 8. Nagoszewka 30, 9-10. Ugniewo i Dudy 
15. chłopcy: 1. miejsce Dybki 100 pkt., 2. Jelonki 90, 
3. Nagoszewka 80, 4-5. Dudy i Kalinowo 65, 6-7. Jasienica 
i Komorowo 45, 8-10. Nagoszewo, Ugniewo i Lubiejewo 20. 
 14 stycznia br. w Nagoszewie rozegrano zawody w teni-
sie stołowym w ramach VII Gminnej Olimpiady Młodzieży i VI 
Gminnej Gimnazjady Młodzieży.   gimnazja – 
dziewczęta 1. miejsce Nagoszewo 40 pkt., 2. Komorowo 30, 
3. Jelonki 20, 4. Jasienica 10.
chłopcy 1 miejsce Nagoszewo 40 pkt., 2 Komorowo 
30, 
3. Jelonki 20,  4. Jasienica 10.
szkoła podstawowa - dziewczęta 1. miejsce Kalinowo 90 pkt,  
2. Dybki 80,  3. Nagoszewka 70,  4. Osuchowa Nowa 60, 
5. Jasienica 50,  6. Nagoszewo 40, 7. Komorowo 30, 8. Koziki 
20,  9. Jelonki 10.   
chłopcy 1. miejsce Nagoszewka 110 pkt,  2. Dybki 100, 3. Dudy 
90, 4. Jelonki 80, 5. Kalinowo 70, 6. Koziki 60, 7. Nagoszewo 
50, 8. Jasienica 40,  9-11. Osuchowa Nowa, Lubiejewo, 
Komorowo 20. 
4 lutego w Gimnazjum w Jasienicy rozegrano turniej siatkówki 
VI Gminnej Gimnazjady Młodzieży. Oto wyniki i punktacja:
dziewczęta 1. miejsce Komorowo 40 pkt., 2. Jasienica 30, 
3. Jelonki 20, 4. Nagoszewo 10. 
chłopcy 1. miejsce Jelonki 40 pkt. 2. Nagoszewo 30, 
3. Komorowo 20, 4. Jasienica 10.
Dwa pierwsze zespoły z obu kategorii awansowały do VIII 
Powiatowej Gimnazjady Młodzieży. Gratulujemy.                    

                                                                     – K. Bogacki

                 Z ostatniej chwili ...
 Wyniki finałowe:
I miejsce – DREWMAX Stok – 6 pkt
II miejsce – Nagoszewo – 3 pkt
III miejsce – Ugniewo – 0 pkt.
  (więcej w następnym numerze)                       


