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I Rocznica Śmierci Jana Pawła II
Dla wszystkich Polaków papież Jan Paweł II był kimś 

zdecydowanie więcej niż tylko zwierzchnikiem katoli-

ków. Bo my w Papieżu widzie-

liśmy nie tylko głowę kościo-

ła, ale również wielkiego ro-

daka, człowieka niezwykłej 

dobroci i mądrości, prawdziwe-

go przewodnika duchowego.  

W I rocznicę śmierci 

zgromadzeni licznie 

w różnych miejscach 

Gminy Ostrów Mazowiecka

 m.in. w Nagoszewce, Jelonkach,

 Komorowie uczciliśmy ten 

wyjątkowy dla 

wszystkich dzień 

2 kwietnia. 

Szersza relacja 

z uroczystości 

rocznicowych 

na str. 3
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Wraz z wiosną wzrasta za-
grożenie chorobami, a szcze-
gólnie grypą. Na razie zapowia-
danej pandemii ptasiejgrypy na szczęście nie widać 
i niech omija nasze polskie strony jak najdalej, ale 
nie zwalnia nas to z bycia najlepiej przygotowanym 
na jej przyjście.
A, że strzeżonego Pan Bóg strzeże przeprowadziliśmy 
cykl szkoleń dla różnych służb i środowisk m.in. dla 
sołtysów ( patrz „Ptasia grypa” str. 5) oraz powołałem 
zespół do zwalczania zagrożeń epidemią. Grypa nie 
zwalnia nas też z realizacji zaplanowanych programów 
inwestycyjnych. Jesteśmy już po wyłonieniu prawie 
wszystkich wykonawców na zdania 2006 roku, praca 
w terenie rusza pełną parą (więcej str. 5 – Koniec zimy 
ruszamy z WPI). Zachęcam do czytania artykułów 
o trwających, bądź przygotowywanych uroczystościach 
szkolnych, sportowych, czy kulturalnych. Zapraszam 
do udziału w oferowanych propozycjach (więcej 
m.in. str. 7 Kalendarium kulturalne w gminie …). 
Ogłosiliśmy także konkurs z nagrodami na nazwę 
naszego biuletynu. Wszystkich mających odpowiednie 
kwalifikacje zapraszam do udziału w konkursie na 
dyrektora szkoły w Ugniewie.  
W związku nadchodzącym czasem świąt Wielkiej Nocy 
życzę Państwu wszelkiej pomyślności, wielu zdrowych 
i  pogodnych dni, a przede wszystkim nadziej i wiary
na lepsze jutro oraz wesołego „Alleluja”                  
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****
20 kwietnia 2006 roku  w SP   
w Jasienicy o godz. 12.30 od-

będzie się  XXVIII  Sesja 
Rady Gminy w Ostrowi 

Mazowieckiej

****
Od maja rusza V edycja 

konkursu na Najładniejszą 
Posesję i Ogród oraz  IV 
edycja na Najładniejsze 

Sołectwo  w Gminie 
Ostrów Mazowiecka.

Karty zgłoszeń do 
konkursów dostępne będą na 
stronie internetowej Urzędu 

Gminy: 
www.gminaostrowmaz.home.pl

lub w promocji gminy                    
- pokój nr 19

Zgłoszenia przyjmowane 
będą do końca maja.

****
Na czwarty koleżeński 

zjazd absolwentów szkół 
ekonomicznych z roczników 
1941 – 1996 zaprasza Koło 
Wychowanków i Dyrekcja 

Zespołu Szkół nr 2 
w Ostrowi Mazowieckiej.
Zjazd odbędzie się 10 – 11 

czerwca 2006 r. 
w ostrowskim Ekonomiku.
Zgłoszenia – z aktualnymi 

danymi: rokiem ukończenia 
szkoły, nazwiskiem 

panieńskim i adresem 
zamieszkania - drogą 

pocztową, elektroniczną lub 
telefonicznie należy kierować 

na adres szkoły: 
Zespół Szkół nr 2
ul. Kościuszki 8 

07-300 Ostrów Maz. 
tel. 029 745 33 71; 029 745 30 20 
e-mail: ekonomikekonomik@

poczta.onet.pl

****   
Ogłaszamy konkurs na 

nazwę Biuletynu, czekamy 

na propozycje do końca 

maja

****

Ogłoszenia

Święta wielkiej Nocy są symbolem odradzającego
się życia. Sprawiają, iż budzi się nadzieja.

Życzymy Państwu, aby te święta zostały spędzone w spokoju
i radości, oraz  przyniosły zapowiedź lepszego jutra,

przywróciły wiarę, że to co robimy jest ważne
i nadaje naszemu życiu głęboki sens.

     życzą      
  Przewodniczący Rady Gminy                  Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka

        Tadeusz Jabłonka                           Waldemar Brzostek

Minął rok
2 IV 2006 minął rok od śmierci Papieża Polaka Jan Paweł II. 
Mieszkańcy  naszej gminy włączyli się w światowe obchody upamiętnia-
jące życie i działalność największego autorytetu naszych czasów.                    

Większość naszych gminnych szkół zorganizowała  
 środowiskowe uroczystości. Odbyły się one między 
innymi w szkołach w Nagoszewce i w Jelonkach 
– relacja strona 3. Zbliża się czas prac polowych 
w rolnictwie. Po długiej i mroźnej zimie wszyscy 
zadajemy sobie pytania jaka będzie wiosna 
i lato, i czy warunki klimatyczne dadzą nadzieję 
na lepsze plony jesienne. Uczulam, aby w toku 
codziennych prac nie zapominać o możliwościach 
dofinansowania naszej produkcji rolnej z funduszy 
unijnych. Na stronie 4. podajemy kolejne informacje 
skąd i na jaką działalność można pozyskać pieniądze 
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego- 
„Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywno-
ściowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich”. 
Nastąpiła także istotna zmiana w zakresie dopłat 
z tytułu wsparcia obszarów o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania tzw. ONW (więcej 
informacji w art. – ARiMR w Lubiejewie informuje 
str. 4). Mam także dobrą wiadomość dla wszystkich 
producentów rolnych – w dniach od 1 do 30 IX 
2006 roku będzie można składać w Urzędzie Gminy 
wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego. Dlatego też należy 
gromadzić wszystkie faktury VAT zakupionego 
napędu od 1 stycznia tego roku, gdyż tylko one będą 
podstawą do złożenia właściwego wniosku ( więcej 
informacji str. 5.) 

Wojt Gminy Ostrów Mazowiecka

Waldemar Brzostek
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wał wspomnienia. W poniedziałek mło-
dzi aktorzy (48 dzieci, sami ochotni-
cy!) zaprezentowali swój godzinny wy-
stęp w szkole w Jelonkach. Okno, jak 
w Krakowie na Franciszkańskiej, było 
tłem występów. Obecność w nas Ojca 
Świętego symbolizowało światło. Młoda 
społeczność przeniosła się w świat od-
mienny niż zwykle. Akademia była hoł-
dem złożonym Największemu z autory-
tetów naszych czasów. Cała społeczność 
szkolna uczestniczyła w uroczystości. 
Opiekunowie dziękują za zaangażowa-
nie się uczniów. Serdecznie dziękujemy 
naszym nauczycielom, którzy z potrzeby 
serca uświetnili całość, wkładając ogrom 
własnej pracy.Jan Paweł II powiedział: 
„Trzeba przyjąć wezwanie, trzeba posłu-
chać… trzeba ocenić własne siły i trze-
ba odpowiedzieć: „Tak, tak. Nie lękaj-
cie się”. Ojcze święty! Przyjęliśmy we-
zwanie, posłuchaliśmy… oceniliśmy 
własne siły i odpowiedzieliśmy: TAK! 
Nie lękamy się.

    – Maria Jankowska
                               –  Gabriela Listwan
      
Wybrane z wypowiedzi
Jana Pawła II

„Rodzina jest drogą pierwszą i z wielu 
względów najważniejszą. Jest drogą po-
wszechną, pozostając za każdym razem 
drogą szczególną, jedyną i niepowta-
rzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy 
człowiek”.    
 
„Miłość do cierpiącego jest znakiem 
i miarą poziomu cywilizacji rozwoju na-
rodu...” 

„Cierpienie człowieka, cierpinie ludzi, 
którego nie da się uniknąć, przyjęte 
w duchu wiary, jest źródłem mocy dla 
cierpiącego i dla innych i jest źródłem 
mocy dla Kościoła, dla jego zbawczego 
posłannictwa” 

 „Nie zawsze jesteśmy w stanie znaleźć 
w planach Bożych odpowiedź na pyta-
nie dlaczego cierpienie znaczy drogę na-
szego życia. Dzięki jednak wierze może-
my osiągnąć pewność, że chodzi tu o plan 
miłości”. 

                                                            
Tęsknimy, pamiętamy ...

„Młodzież trwa przy Papieżu i stara 
się, by miłość stała się posłannictwem 
ich życia. Jest ona i dziś tu, na tej mszy
rekolekcyjnej, i w wielu innych miej-
scach na całym świecie, modląc się 
o szybką beatyfikację Jana Pawła II, któ-
ry nauczał nas, abyśmy szli przez życie 
odważnie z wiarą i ufnością. Jesteśmy tu 
wszyscy, by pokazać łączność z naszym 
ukochanym Papieżem, który dał siebie sa-
mego ludziom, bez żadnych ograniczeń, 
aż do ostatnich swoich chwil. Teraz my 
będziemy trwać przy Nim i Jego nauce, 
aż do końca naszego życia.” – to słowa 
Pani Dyrektor Sylwii Brzostek wypowie-
dziane 2 kwietnia 2006 roku, inauguru-
jące obchody pierwszej rocznicy śmier-
ci Ojca Świętego, Patrona Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Nagoszewce. 
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. 
o godz. 1600. Pani Dyrektor Sylwia 
Brzostek powitała władze gminy, księży, 
przedstawicieli szkół gminnych, dzieci 
i młodzież oraz mieszkańców Nagoszewki 
i okolicznych miejscowości. 

Mszę św. celebrował ksiądz prałat 
Stanisław Skarzyński. W swojej homilii 
ksiądz dr  Sławomir Śledziewski nawią-
zał do pontyfikatu Papieża Jana Pawła II 
i zachęcał do wcielania w życie wartości 
głoszonych przez Wielkiego Polaka.
Po mszy św. uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Nagoszewce przedstawi-
li montaż słowno-muzyczny połączony 
z prezentacją multimedialną, poświęconą 
życiu, posłudze duszpasterskiej Patrona. 
Dzieci pamiętają Go jako człowieka roz-
modlonego, mądrego, kochającego, cier-
piącego, niosącego dobroć do serca każ-
dego człowieka. Papież Jan Paweł II  był 
wielką osobowością, która na stałe zapi-
sała się w historii. Kształtował nasze cha-
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raktery, wpływał na losy świata i oka-
zywał wielkie serce dzieciom i młodzie-
ży. Przedstawieniu towarzyszyło ogólne 
zadumanie, łzy wzruszenia i tęsknota za 
ukochanym Ojcem Świętym.
Zgromadzeni odmówili modlitwę o szyb-
ką beatyfikację Jana Pawła II. Na zakoń-
czenie delegacje złożyły kwiaty i za-
paliły znicze pod popiersiem Papieża 
w szkole. 

Przybyli na uroczystość mieli możli-
wość obejrzenia wystawy poświęconej 
Patronowi i wpisania się do księgi pa-
miątkowej. Na znak jedności z Ojcem 
Świętym dzieci zapaliły znicze i ustawi-
ły je w kształcie serca przed figurą Matki 
Boskiej.
„Zapamiętamy Cię, Ojcze Święty, jako 
prawdziwego przyjaciela i będziemy 
wierni Twoim naukom” – zadeklarowały 
dzieci, kończąc obchody pierwszej rocz-
nicy śmierci Jana Pawła II Wielkiego.

                                   – A. Wójcicka

Z potrzeby serca

2.04.2006 r. obchodziliśmy pierwszą 
rocznicę odejścia Papieża Jana Pawła II 
do Domu Ojca. 

Cała Polska w tym dniu z wdzięcz-
ności za pontyfikat Papieża Polaka 
„szturmowała niebo”. Uczniowie ZSP 
w Jelonkach pełni szacunku dla słów 
i czynów Pielgrzyma Nadziei przygo-
towali uroczystą akademię. Dzieci wy-
krzyczały, wyśpiewały i wyrecytowały 
całą swoją miłość dla Papieża Młodych. 
Część artystyczną obejrzało w koście-
le św. Anny w Jelonkach mnóstwo lu-
dzi. Ocierane ukradkiem łzy, ukry-
te w dłoniach twarze świadczyły o głę-
bokim wzruszeniu oglądających. Głos 
Jana Pawła Wielkiego odtwarzany z ta-
śmy działał na wyobraźnię i przywoły-
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pierwszy podjęły się prowadzenia gospo-
darstwa rolnego;
O dotacje mogą ubiegać się jedynie oso-
by fizyczne, które prowadzą działalność 
gospodarczą na terenie Polski. Pieniądze 
mogą być wydane na inwestycje w go-
spodarstwo związane z: 
-  dostosowaniem się do wymogów rynku 
-  poprawą dochodowości gospodarstwa,
-  poprawą jakości produkcji, 
-  zmianą profilu produkcji, 
-  zwiększeniem skali produkcji,
-  zwiększenie wartości dodanej oraz 

wydajności pracy, 
-  poprawą warunków higienicznych 

i bezpieczeństwa żywności, dobrosta-
nu zwierząt, ochrony środowiska, bez-
pieczeństwa pracy. Pomoc udzielana 
w formie premii w wysokości 50.000 zł.

2.4 Różnicowanie działalności rolniczej  
     i zbliżonej do rolnictwa w celu za- 
     pewnienia różnorodności działań 
     lub alternatywnych źródeł dochodów
To źródło finansowania przeznaczone jest 
na inwestycje w gospodarstwach rolnych, 
których celem jest pozyskanie dodatko-
wego i trwałego źródła dochodu dla rol-
ników i domowników. Dotacje będą
przyznawane na uruchomienie lub roz-
wój działalności w zakresie:
-  agroturystyki;
-  usług związanych z turystyką i wypo 

czynkiem; 
- usług na rzecz rolnictwa i gospodarki 

leśnej;
- prowadzone na małą skalę przetwór-

stwo produktów rolnych lub jadalnych 
produktów leśnych; 

- sprzedaży bezpośredniej produktów 
pochodzących w większości z własnego 
gospodarstwa; 

- wytwarzania materiałów energetycz-
nych z biomasy (zagospodarowanie 
słomy, odpadów łąkowych, leśnych, 
itp.) oraz zakładanie plantacji roślin 
wieloletnich przeznaczonych na cele 
energetyczne; 

- rzemiosła i rękodzielnictwa; 
- drobnych usług na rzecz mieszkańców 

obszarów wiejskich; 
- e-commerce - sprzedaży lub promocji 

przez internet produktów rolnych.
Maksymalna wysokość wsparcia wyno-
si 50% kosztów kwalifikowanych, jed-
nak nie więcej niż 100.000 zł. Pomoc jest 
udzielana w formie refundacji (zwrotu) 
części poniesionych przez wnioskodawcę 
kosztów. Jednak, aby uzyskać wsparcie 
rolnik musi spełnić szereg warunków.
 
                                         – B. Szostak
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ARiMR  w Lubiejewie 
informuje 
Od 15 marca do 15 maja 2006 r. Biuro 
Powiatowe ARIMR w Lubiejewie 
przyjmuje wnioski o przyznanie płat-
ności bezpośrednich do gruntów rol-
nych oraz płatności z tytułu wsparcia 
działalności rolniczej na obszarach o 
niekorzystnych warunkach gospodaro-
wania na 2006 rok. 

Dopuszczalne jest złożenie wniosku 
w terminie 25 dni kalendarzowych po 15 
maja, czyli do 9 czerwca 2006 r, jednak 
za każdy dzień roboczy opóźnienia na-
leżna kwota płatności zostanie zreduko-
wana o 1%.
W roku 2006 producenci rolni, któ-
rzy ubiegali się o przyznanie płatno-
ści bezpośrednich w 2005 r. otrzymają 
z a ARiMR częściowo wypełniony for-
mularz wniosku (tzw. wniosek spersona-
lizowany) wraz z załącznikami graficz-
nymi oraz instrukcjami ich wypełnienia. 
Wniosek wraz ze wszystkimi załączni-
kami graficznymi wypełnionymi zgod-
nie z instrukcją otrzymaną z ARiMR 
należy złożyć w Biurze Powiatowym 
w Lubiejewie. Nie złożenie wypełnio-
nych załączników graficznych może 
skutkować nie przyznaniem płatności 
bezpośrednich do gruntów rolnych.
Termin realizacji płatności – to okres 
między 1 grudnia 2006 a 30 czerw-
ca 2007 r. – (termin ujednolicony dla 
wszystkich krajów UE. )
Przekazanie części gospodarstwa nie 
spowoduje konieczności zwrotu płatno-
ści ONW.
Producent rolny, który przekaże część 
gospodarstwa wraz ze zobowiązania-
mi kontynuowania działalności rolni-
czej nie będzie musiał zwracać płat-
ności z tytułu wsparcia obszarów 
o niekorzystnych warunkach gospo-
darowania (ONW). Zerwanie umo-
wy dzierżawy nie z winy dzierżaw-
cy będzie traktowane jako siła wyższa 
i nie będzie skutkowało koniecznością 
zwrotu dopłaty.
Jeżeli jednak producent rolny prze-
każe gospodarstwo bez jednoczesne-
go przekazania zobowiązań z tytułu 
ONW, zaprzestanie prowadzenia dzia-
łalności rolniczej lub umowa dzierża-
wy zostanie zerwana z jego winy, bę-
dzie zobowiązany do zwrotu wcze-
śniej otrzymanych płatności ONW. 
W przypadku gdy przejmujący gospo-
darstwo objęte zobowiązaniem ONW 
zaniecha prowadzenia działalności rol-
niczej, będzie musiał zwrócić dopłatę 
którą otrzymał zdający gospodarstwo.

Zmianie ulega również termin informo-
wania ARiMR o przekazaniu posiada-
nia gospodarstwa objętego zobowiąza-
niem ONW. Termin ten wynosi obec-
nie 14 dni. 
        - ARiMR 

Fundusze unijne dla rolników
 
W ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego „Restrukturyzacja     
i Modernizacja Sektora Żywnościowe-
go oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 
rolnicy mogą uzyskać pomoc na 
działania:

1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych
To źródło finansowania przeznaczone 
jest na  inwestycje w gospodarstwach 
rolnych. Rolnicy ubiegający się o środ-
ki muszą  posiadać odpowiednie kwa-
lifikacje zawodowe lub doświadczenie 
w prowadzeniu gospodarstwa. Dotację 
można przeznaczyć na rozwój gospodar-
stwa, zakup niezbędnego sprzętu, pro-
wadzenie prac budowlanych, poprawę 
jakości produktów rolnych, poprawę wa-
runków i bezpieczeństwa pracy, ochro-
nę i poprawę stanu środowiska natural-
nego, poprawę warunków sanitarno-hi-
gienicznych, poprawę warunków utrzy-
mania zwierząt.
Mogą to być następujące inwestycje:
- zakup, budowa lub remont połączony

z modernizacją budynków lub budowli 
służących produkcji rolnej;

- zakup lub instalacja maszyn, urządzeń 
lub narzędzi do produkcji rolnej;

- zakup stada podstawowego zwierząt 
hodowlanych;

- zakładanie sadów lub plantacji wielo-
letnich;

- wyposażanie pastwisk;
- budowa, zakup i instalację urządzeń 

do nawadniania upraw;
- zakup, instalacja i budowa urządzeń 

służących ochronie środowiska.
Maksymalna wysokość wsparcia wy-
nosi od 50% do 65% kosztów kwa-
lifikowanych, jednak nie więcej niż 
300.000 zł. Pomoc jest realizowana 
w formie refundacji (zwrotu) części po-
niesionych przez wnioskodawcę kosz-
tów. Jednak, aby uzyskać wsparcie rol-
nik musi spełnić szereg warunków.
1.2 Ułatwianie startu młodym rolnikom
To źródło finansowania przeznaczone 
jest na  inwestycje w gospodarstwach 
rolnych prowadzonych przez młodych 
rolników, czyli osoby pełnoletnie, które 
w chwili podejmowania przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa decyzji o udzieleniu pomocy nie 
przekroczyły 40 roku życia i które po raz 
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Koniec zimy ruszamy z WPI

Pierwszym krokiem jest oczywiście 
wybranie wykonawcy danego zadania 
w formie przetargu nieograniczonego. 

W trakcie postępowania przetargowego 

są następujące inwestycje: remont szko-

ły w Jelonkach, przebudowa dróg gmin-

nych w Smolechach, Kozikach 

Majdanie, Komorowie Majdanie, 

Wiśniewie, budowa wodociągu do 

wsi Zakrzewek. Podpisana została 

umowa na remont szkoły w Ugniewie 

i Dybkch, a także na przebudowę drogi 

gminnej we wsi Zalesie. Wyłoniony 

został również Wykonawca na budowę 

kanalizację w Komorowie-osiedla 

Legionowa. Komorowo jest pierwszą 

miejscowością w naszej gminie, 

która będzie podłączona do gminnej 

kanalizacji. W latach następnych 

zaplanowana jest również budowa sieci 

kanalizacyjnej nie tylko dla  Komorowa. 

Cała inwestycja podzielona jest 

na 3 etapy  a realizowana będzie 

w latach 2007-2009. W bieżącym roku 

przygotowana zostanie dokumentacja 

techniczna. Opracowana jest również 

wstępna koncepcja budowy kanalizacji 

gminnej dla miejscowości: Stok, Rogóź-

nia, Stare i Nowe Lubiejewo, oraz Ug-

niewo.  Miejscowości te także zostaną 

przyłączone do oczyszczalni ścieków 

w Ostrowi Mazowieckiej.

Trwa rozbudowa świetlicy do istnie-

jącego budynku strażnicyw Nagoszewce 

I. Projekt obejmuje również wyposaże-

nie jej w sprzęt świetlicowy. 

Realizacja projektu umożliwi organiza-

cję różnych form pracy społeczno-

kulturowej. Zadanie realizowane jest 

przy pomocy środków unijnych z Sekto-

rowego Programu Operacyjnego „Re-

strukturyzacja i modernizacja sektora 

żywnościowego oraz rozwój obszarów 

wiejskich 2004-2006”.
                                – U. Waniewska            

Szkolenia dla rolników

Szkolenie dla rolników jakie odbyło się 
23 marca 2006 r. w Urzędzie Gminy, 
dotyczyło kilku ważnych zagadnień                   
z zakresu hodowli bydła. 

Spotkanie to zorganizowane zostało 
przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Warszawie o/ Ostrołęka, 
Powiatowy Zespół Doradców w Ostrowi 
Maz. Tematyka szkolenia dotyczyła kilku 
tematów z zakresu hodowli bydła m.in. 
„Zapobiegania wirusowym biegunkom 
u bydła”, „Żywieniu bydła”, „Gospodar-
ki na użytkach zielonych”, oraz „Środ-
ków dezynfekcji stosowanych w hodo-
wli bydła”. Szkolenie to poprowadzili 
pracownicy Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Ostrowi Maz. p. Ryszard Rembi-
szewski i p. Teresa Duda. 
Rolnicy mogli dowiedzieć się wielu waż-

nych i praktycznych informacji dotyczą-
cych hodowli bydła. „Około  90 % bydła
w Polsce zakaża się wirusem biegunki 
bydła i choroby błon śluzowych (BVD 
– MD)”. W rezultacie jak mogliśmy się 
dowiedzieć wirus ten powoduje licz-
ne straty w stadach bydła: spada liczba 
urodzonych cieląt., zmniejsza się wydaj-
ność mleczna, zwiększa się śmiertelność 
zwierząt, oraz wzrastają koszty leczenia. 
Dlatego tez istotne jest odpowiednie ży-
wienie bydła, a także stosowanie w ho-
dowli odpowiednich środków dezynfek-
cji. Tematyka okazała się ciekawa dla ze-
branych na sali rolników, gdyż nie za-
brakło pytań do ekspertów, a spotkanie 
trwało ponad trzy godziny. Poza zapla-
nowanymi tematami na to spotkanie, po-
ruszono również kwestię dopłat obszaro-
wych. A zagadnienia związane z pozy-
skiwaniem środków unijnych jak mieli-
śmy okazję przekonać się na poprzed-
nich spotkaniach są dla rolników bar-
dzo istotne. 
Pozostając w tematyce unijnej, warto
przypomnieć, iż 28 marca 2006 r. Mazo-
wiecka Izba Rolnicza przeprowadziła bez-
płatne szkolenia nt.: 

„Gdzie szukać pieniędzy na restruktury-
zację i modernizację rolnictwa i obsza-
rów wiejskich”. Praktyczne spotkania in-
formacyjno – promocyjne dla rolników                           
i mieszkańców wsi na Mazowszu odby-
ły się w Lubiejewie (sala SGGW), oraz 
w Szkole Podstawowej w Jasienicy.
Programem szkolenia były Działania Pla-
nu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 
tj. Działanie 1 – Renty strukturalne, Dzia-
łanie 3 – Wsparcie działalności rolnej
ONW, Działanie 4 – Wspieranie przed-
sięwzięć rolnośrodowiskowych, Działa-
nie 5 – Zalesianie gruntów ronych, Dzia-
łanie 7 – Grupy producentów rolnych. 
Po przeprowadzeniu kolejnego już w tym 
roku spotkania szkoleniowego dla miesz-
kańców gminy zauważyć można spore
ich zainteresowanie różnymi dziedzina-
mi, dlatego też planowane są już następne.
                                                        
                                     – M. Książek

PTASIA GRYPA
– czy naprawdę mamy się czego 
obawiać?
Ogólne zagrożenie ptasią grypą dla 
mieszkańców Europy jest na dzień dzi-
siejszy niewielkie – informuje Główny 
Inspektor Sanitarny. 

Gmina Ostrów Mazowiecka podjęła
działania profilaktyczne: przeszkoleni
zostali dwaj pracownicy Przedsiębiorst-
wa Usług Komunalnych i Rolniczych 
Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej 
w zakresie postępowania w przypadku
podejrzenia ptasiej grypy.
Przeprowadzane są też akcje informa-
cyjne dla dzieci i młodzieży w szkołach 
na terenie gminy na temat zapobiega-
nia zakażeniu i chorobie. Podczas spo-
tkania z sołtysami w Urzędzie Gminy, 
w dniu 23 lutego br. Powiatowy Ins-
pektor Weterynarii – Pan Witold Narkie-
wicz – Jodko poinformował o metodach 
zapobiegawczych, mających na celu och-
ronę zdrowia ludzi i zwierząt, zabezpie-
czenie gospodarstw oraz zmniejszenie 
ryzyka szerzenia się choroby. Przez soł-
tysów przekazane zostały mieszkańcom 
Gminy ulotki informacyjne o źródłach 
zagrożenia, objawach choroby i jej 
zapobieganiu.                                
             – A. Stachacz
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II miejsce – Marta Klimaszewska – Jelonki 
III miejsce – Martyna Kulesza – Jelonki
Wyróżnienia: Paulina Łukaszewska Komo-
rowo, Anna Kaczmarczyk – Komorowo. 
Laureaci wezmą udział w powiatowym 
etapie konkursu „Warszawska Syrenka”. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów.   
                          – ZSP w Komorowie

Zerówkowy   bal walentynkowy

17.02.2006 r. w Przedszkolu Samo-
rządowym w grupach 6-cio lat-
ków odbył się ZERÓWKOWY BAL  
WALENTYNKOWY.

Na bal zaproszone były dzieci z oddziału 
przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej 
w Lubiejewie z nauczycielką – panią 
Renatą Stefaniak. Bal rozpoczął się tzw. za-
bawami „serduszkowymi”. Każde dziec-
ko  z sercem na dłoni odtańczyło swój 
„taniec-połamaniec”. 
Było wiele zabaw integrujących dzie-
ci. W przerwie był słodki poczęstunek 
i mnóstwo, mnóstwo chłodnych napo-
jów. Pani dyrektor – Teresa Grzymała 
poczęstowała małych gości ciepłym obia-
dem. Bal trwał do godz. 14.00. Zabawa 
była wspaniała.

                    – Danuta  Kołodziejczyk
                    – Bożena Skurzyńska

I N F O R M A C J A                  
WÓJTA GMINY OSTRÓW 

MAZOWIECKA
Informuję wszystkich producentów rol-
nych będących posiadaczami gospo-
darstw rolnych / mających ponad 1 ha 
użytków rolnych / - na terenie gminy 
Ostrów Mazowiecka do gromadzenia 
faktur VAT na zakup oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Faktury powyższe wystawione od 
1 stycznia 2006 r. /oryginalne/muszą 
być dołączane do wniosku o zwrot po-
datku akcyzowego zawartego w ce-
nie oleju napędowego co jest zgodne 
z Ustawą z dnia 10 marca 2006 r.
o zwrocie podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napędowego wy-
korzystywanego do produkcji rolnej/ 
Dz.U. Nr 52, poz. 379/.

Wniosek o zwrot podatku składa się 
w Urzędzie Gminy Ostrów Mazowiecka 
w dniach :  od 1 września do 30 wrze-
snia 2006 r.

Festiwal Piosenki Religijnej

W dniach 10 i 11 czerwca 2006 r. 
w Nagoszewce odbędzie się VI  Mazo-
wiecki Dziecięcy Festiwal Piosenki Re-
ligijnej, organizowany przez Publicz-
ną Szkołę Podstawową im. Papieża 
Jana Pawła II, Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego i Stowa-
rzyszenie Nasza Szansa. 

Patronat honorowy nad VI edycją ob-
jęli Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup 
Stanisław Stefanek Biskup Łomżyński, 
Poseł na Sejm RP Bogusław Kowalski, 
Marszałek Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik oraz Wójt Gminy Ostrów 
Mazowiecka Waldemar Brzostek.
Serdecznie zapraszamy do udziału soli-
stów ze szkół podstawowych (kl. I -VI) 
i gimnazjalnych (kl. I - III) z wojewódz-
twa mazowieckiego. 
Tegoroczny przegląd przyjął nową for-
mę. Będzie się odbywać w trzech eta-
pach: I etap - przesłuchania i wstępne 
kwalifikacje nadesłanych nagrań, II etap 
- półfinał (10 czerwca 2006 r.) –  uczest-
nicy festiwalu wykonają przed jurora-
mi piosenkę obowiązkową, która zosta-
ła skomponowana specjalnie na potrzeby 
przeglądu, III etap –  finał (11 czerwca 
2006 r.) – każdy uczestnik wykona wy-
brany przez siebie utwór.
Uczestnicy zakwalifikowani do fina-
łu będą mieli możliwość wzięcia udzia-
łu w warsztatach przygotowujących do 
występu na estradzie. Poprowadzą je 
Małgorzata Urbaniak – sopran, solist-
ka Filharmonii Warszawskiej, Roman 
Piętakiewicz – aktor scen warszaw-
skich, Wiktor Łyjak – organista kame-
ralista, członek zarządu Towarzystwa 
Muzycznego w Warszawie, Patryk Leh-
man – dyrygent chóralny. Po koncer-
cie finałowym przewidziany jest występ 
gwiazdy festiwalu ( prowadzone są ne-
gocjacje ze znanymi wykonawcami pol-
skiej estrady min. z Natalią Kukulską). 
Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są 
na stronie www.spnagoszewka.ostrowm
az.eu.org. Dodatkowe informacje można 
uzyskać telefonicznie – 029 745 81 02. 
Serdecznie zachęcamy do udziału w kon-
kursie i życzymy powodzenia. 

                     – Organizatorzy

Konkursy i uroczystości pod 
patronatem Wójta

14.03.2006 r. w Zespole Szkół Publicz-
nych w Komorowie odbyły się trzcie 
już gminne eliminacje do XXIX Mazo-
wieckiego Konkursu Recytatorskiego
„Warszawska Syrenka”.

Komorowo gościło recytatorów ze 
szkół gminnych - SP w Dudach, SP 
w Dybkach, SP w Kalinowie, SP 
w Nowej Osuchowej, SP w Kozikach 
oraz ZSP w Jelonkach. W eliminacjach 
wzięło udział 35 uczniów. Konkurs od-
bywał się w czterech kategoriach wieko-
wych - klasy „0”, klasy I-II SP, klasy IV-
VI SP oraz Gimnazjum. Najliczniejszą 
grupę stanowili recytatorzy z klas I-III. 
Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy 
Ostrów Maz., Pan Waldemar Brzostek.
Poziom popisów recytatorskich był do-
syć wysoki, szczególnych wrażeń dostar-
czyli najmłodsi artyści. 
Komisja pod przewodnictwem Pani Ag-
nieszki Krasinkiewicz wyłoniła następu-
jących laureatów:
Kategoria klas „0”
I miejsce – Maciej Kukwa – Nowa 
Osuchowa
Wyróżnienie: Sebastian Głębocki– Dudy
Kategoria klas I- III SP
I miejsce – Aleksandra Komor – Dybki
II miejsce – Anna Janicka – Jelonki
III miejsce – Cezary Kruk – Komorowo
Wyróżnienia: Natalia Kulesza – Nowa 
Osuchowa, Ola Górak – Komorowo
Natalia Jabłonka – Jelonki
Kategoria klas IV-VI SP
I miejsce – Dominika Reluga – Dybki
II miejsce – Renata Rurka – Komorowo
III miejsce - Karolina Rukat- Kalinowo
Kategoria klas I- III Gimnazjum
I miejsce – Dominika Grabowska – 
    Komorowo 
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miejsca i Kuskowizna za zajęcie trzecie-
go miejsca. Wyróżnienia za udział otrzy-
mały sołectwa: Rogóźnia i Kalinowo. 
Przełom maja i czerwca to czas, w któ-
rym odbywa się w Nagoszewce Festiwal 
Piosenki Religijnej. 
Lato to pora roku, która sprzyja or-
ganizowaniu imprez plenerowych, tak 
więc znowu powrót do sportu  i piłki 
nożnej. Turniej o tytuł mistrza Gminy 
i puchar Wójta jest zdecydowanie strza-
łem w dziesiątkę, o czym świadczy gro-
madząca się liczba kibiców i fanów 
tego sportu podczas wszystkich meczy. 
W sierpniu organizowane są Gminne Dni 
Trzeźwości, propagujące zdrowy, ak-
tywny i bez alkoholów styl życia. Dobrą 
zabawę gwarantuje zawsze znana gwiaz-
da polskiej estrady. Potwierdzeniem tego 
jest 2 tysięczna publiczność jaka zgroma-
dziła się podczas ubiegłorocznego festy-
nu w Dudach.
Natomiast wrzesień to miesiąc podsumo-
wujący pracę rolników. Wiadomo, że dla 
każdej rodziny mieszkającej na wsi wio-
sna i lato były i są okresem wyjątkowo 
wytężonej pracy. 
 Od tego co udało się rolnikom zebrać 
z pola zależało i zależy nadal byt ich bli-
skich. Organizowane w Gminie Ostrów 
Mazowiecka Dożynki Środowiskowe 
stanowią ukoronowanie gospodarskiego 
trudu, oraz są nagrodą dla najlepszych 
żniwiarzy. 
Na stałe w kalendarz gminny wpi-
sały się uroczystości patriotyczne tj. 
Rocznica Bitwy Czerwcowej 1863 roku 
w Nagoszewie, oraz  Rocznica bitwy pod 
Nieskórzem 28 na 29 maja 1943r – od-
działy AK., a także Święto Państwowe  – 
Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
obchodzona co roku pod pomnikiem 
Bandurskiego oraz Święto Niepodległości 
11 listopada pod pomnikiem Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Komorowie.
Tak w wielkim skrócie można przedsta-
wić kalendarium kulturalne w Gminie 
Ostrów Mazowiecka. Jesteśmy prze-
konani, że każdy z Państwa znajdzie 
w tej kalendarzowej wizytówce gminy 
coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy 
do udziału w proponowanych przez nas 
uroczystościach i imprezach kulturalno-
rozrywkowych. 
                                    – M.  Książek
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Kalendarium kulturalne
w Gminie Ostrów Mazowiecka

Uroczystości kulturalne to niewątpli-
wie istotny element tworzenia wizerun-
ku regionu. Gmina Ostrów Mazowiec-
ka posiada już w swoim kalendarium 
konkursy, festiwale, imprezy plene-
rowe, uroczystości patriotyczne, któ-
re wpisały się już na stałe w kalen-
darz gminy

Początek roku to okres karnawału, a za 
jego sprawą organizowane są w gminie 
imprezy taneczne np. Bal dla maluchów 
(klas 0 – III), połączony z licznymi kon-
kursami i upominkami od Mikołaja, oraz 
coroczny bal karnawałowy dla straża-
ków. Na przełomie lutego i marca od-
bywa się ( już po raz drugi w tym roku) 
Halowy Turniej Piłki Nożnej, cieszący 
się dużym uznaniem wśród nie tylko dru-
żyn piłkarskich zmagających się o miano 
mistrza gminy, ale również kibiców z te-
renu całej gminy.
W sezonie wiosenno –  letnim  organizowa-
ne są konkursy na Najładniejszą Posesję, 
Ogród, i Sołectwo.  Za ich sprawą, oraz 
przy dużym udziale uczestników i laure-
atów pokazujemy jak można kształtować 
wizerunek nie tylko poszczególnych po-
sesji, ale i całej gminy. Z każdym rokiem 
przybywa zarówno biorących udział, jak 
i ich pomysłowości i oryginalności. Od 
maja rusza kolejna edycja tych kon-
kursów, do których udziału zachęcamy 
już teraz, gdyż na zwycięzców czeka-
ją atrakcyjne nagrody.  Warto przypo-
mnieć iż w poprzedniej edycji konkur-
su na Najładniejszą Posesję i Ogród w 
Gminie Ostrów Mazowiecka:
I miejsce zajęli p. Tadeusz i Krystyna    
   Dąbrowscy ze Starej Osuchowej, 
II miejsce p. Janina i Jan Brzostek 
    z Kuskowizny, 
III miejsce p. Dorota i Bogusław   
    Więcław z Bieli. 
Nagrodę i pamiątkową tablicę dla naj-
ładniejszego sołectwa w Gminie Ostrów 
Mazowiecka odebrał Marian Wilk soł-
tys z Bieli. Dyplomy i nagrody pienięż-
ne do dyspozycji rady sołeckiej odebra-
li też sołtysi pozostałych sołectw, które 
wzięły udział w trzeciej edycji konkur-
su: Nowa Osuchowa za zajęcie drugiego 

O G Ł O S Z E N I A
Wójt Gminy Ostrów Mazowiec-
ka ogłasza konkurs na kandy-
data na stanowisko dyrektora 
Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Ugniewie
Do konkursu może przystąpić osoba, 
która:  
1) jest nauczycielem mianowanym lub 

dyplomowanym, który spełnia wy-
mogi określone w Rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wy-
magań, jakim powinna odpowiadać 
osoba zajmująca stanowisko dyrek-
tora oraz inne stanowisko kierowni-
cze, w poszczególnych typach szkół 
i placówek (Dz.U. z 2003 r. Nr 89, 
poz.826 i Nr 189, poz.1854).

2) posiada kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela w szkole pod-
stawowej.

Oferty należy składać w zamkniętych 
kopertach  z podanym adresem zwrot-
nym i dopiskiem „Konkurs na stano-
wisko dyrektora Szkoły w Ugniewie” 
w sekretariacie Urzędu Gminy  Ostrów 
Mazowiecka, ul. Sikorskiego 5, w ter-
minie do dnia 21.04.2006 roku do 
godziny1400

Konkurs przeprowadzi komisja kon-
kursowa powołana przez Wójta Gminy 
Ostrów Mazowiecka.
Konkurs odbędzie się w siedzibie Urzędu 
Gminy w Ostrowi Mazowieckiej przy  
ul. Sikorskiego 5 – pokój nr 14 (sala 
konferencyjna) w dniu 25.04.2006 r. 
o godzinie 1000. 
Więcej informacji udziela Sekretarz 
Gminy pod numerem  tel. 029 74 68 600 
wew. 34, oraz znaleźć  można na stronie 
internetowej Urzędu Gminy:
www.gminaostrowmaz.home.pl 

W Ó J T    G M I N Y   OSTRÓW    
MAZOWIECKA

ogłasza przetarg  ustny  nieograniczony  
na sprzedaż niżej  wymienionych  

nieruchomości stanowiących  własność 
Gminy 

W dniu 12 maja 2006 r. w Urzędzie Gminy 
w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. Sikorskiego 5,               
pok. nr 16, odbędzie się:
- o godz. 1000 – przetarg ustny nieograniczo-
  ny na sprzedaż działki nr 117 o pow. 8500 m2,
  położonej w miejscowości Rogóźnia;
- o godz. 1200 –  przetarg ustny nieograniczo-
  ny na sprzedaż działki nr 75/3 o pow. 1032 m2,
  położonej w miejscowości Biel.
Więcej informacji udziela p. Krystyna 
Siennicka pod nr tel. 029 74 68 600 w. 41
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Tenis stołowy chłopców: 
3. Dybki (VIII), 4. Nagoszewka,
8. Nagoszewo, 
Mini siatkówka dziewcząt: 
4. Komorowo, 
Mini siatkówka chłopców: 
3. Komorowo.

W następnym numerze osiągnięcia po-
wiatowe gimnazjów.

                                     – K. Bogacki

Bezpieczeństwo 
w Ruchu Drogowym

29 marca  2006 r. w ZSP w Nagosze-
wieprzeprowadzone zostały eliminac-
je gminne szkół podstawowych i gimna-
zjów w ramach Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ru-
chu Drogowym. 

Pierwsze miejsce drużynowo zajęła Ekipa 
z Gimnazjum w Nagoszewie. Natomiast 
w kategorii indywidualnej – gimnaz-
jów zwycięzcą  został Tomek Równy 
z Nagoszewa, a ze szkół podstawowych 
Martyna Wardaszka z Kalinowa. Szersza 
relacja z turnieju w następnym numerze 
biuletynu.  

                                     – M. Książek

H U M O R

Za autobusem biegnie mężczyzna i krzyczy:
- Ludzie, powiedzcie kierowcy, żeby się zatrzy-
mał, bo spóźnię się do pracy!
- Panie kierowco, jeszcze jeden pasażer!
Kierowca zatrzymuje się. Do autobusu wska-
kuje zdyszany facet i mówi
-  Dziękuję Państwu! A teraz bileciki do kon-
troli proszę...

* * * 

II Halowy Turniej Piłki Nożnej 
zakończony

19 lutego w ZSP w Nagoszewie rozegra-
ne zostały mecze finałowe w ramach II 
Haloweg Turnieju Piłki Nożnej. 

Do finału rozgrywek  awansowały druży-
ny: „Drewmax” Stok, Ugniewo i Nago-
szewo. Rozgrywki pomiędzy zespoła-
mi były dość zacięte i dostarczały kibi-
com sporej dawki mocnych wrażeń. Ale 
przecież tego oczekują fani tej dyscypli-
ny sportu. W rezultacie spotkanie finało-
we zakończyło się zwycięstwem druży-
ny „Drewmax” ze Stoku, która poko-
nała drużynę Ugniewa 8 : 5, a drużynę 
Nagoszewa 12 : 1. Tym samym zosta-
li oni już po raz drugi mistrzami Gminy 
w Halowej Piłce Nożnej. Na drugim miej-
scu uplasowała się drużyna z Nagoszewa 
- największa niespodzianka mistrzostw, 
a na trzecim  z Ugniewa. 

Trzy najlepsze zespoły otrzymały od 
Wójta Gminy Waldemara Brzostka pu-
chary. Dodatkowo by uhonorować  dwu-
krotnego zwycięzcę  turnieju halowego 
Wójt Gminy wręczył zwycięzcom kom-
plet strojów sportowych w barwach gmi-
ny (żółto – zielonych) z herbem Gminy 
Ostrów Mazowiecka. Stroje piłkarskie 
będą  niewątpliwie dobrą wizytówką 
Gminy podczas kolejnych turniejów.
Serdecznie gratulujemy wszystkim dru-
żynom i zapraszamy do udziału już nie-
długo w letnich rozgrywkach.

                                            – M. Książek

Już niedługo, bo za niespełna dwa mie-
siące nastąpi podsumowanie Gmin-
nej Gimnazjady i Olimpiady Mło-
dzieży 2005/2006.

W tym numerze biuletynu przekazujemy 
Państwu pakiet wiadomości z imprez po-
wiatowych. Do zawodów powiatowych 
awansują po dwa zespoły z naszej gmi-
ny, zarówno w kategorii szkół podsta-
wowych jak i gimnazjów. Informacje 
nasze publikujemy za witryną interne-
tową Powiatowego Szkolnego Związku 
Sportowego. Wartość w nawiasach ozna-
cza rezultat uzyskany w rozegranych już 
zawodach międzypowiatowych.
VIII Powiatowe Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej (szkoły podstawowe): 
Mini piłka nożna chłopców: 
1. Dybki (V), 6. Jelonki, 7. Dudy, 
Mini piłka nożna dziewcząt: 
3. Dybki, 5. Jelonki, 6. Ugniewo, 
Biegi przełajowe dziewcząt: 
2. Komorowo, 8. Jasienica, Kalinowo, 
Jelonki, 
Biegi przełajowe chłopców:                       
4. Jelonki, 7.  Kalinowo, Dybki, 
Mini koszykówka dziewcząt:
2. Komorowo, 6. Ugniewo 
Mini koszykówka chłopców:                    
4. Jelonki, 5. Dybki, 
Halowa piłka nożna dziewcząt:
4. Dybki, 5. Komorowo, 
Halowa piłka nożna chłopców:                   
3. Dybki, 7. Komorowo.
Mini piłka ręczna dziewcząt:                      
1. Małkinia 2 (II), 2. Brok, 3. Lubiejewo, 
4. Jasienica. 
Mini piłka ręczna chłopców: 
1. Dybki (V), 3. Jelonki, 
Tenis stołowy dziewcząt:
1. Kalinowo  (VI), 2. Dybki (IX),  4. Nago-
szewka, 7. Nagoszewo, 

* Gimnazjada * 

* Olimpiada * Gimnazjada *  


