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Dożynki to jedno z najważniejszych świąt dla gospodarza 

naszej polskiej Wsi, to dzień i święto chleba, polskiego chleba.

Stanowią one swoisty hołd i podziękowanie rolnikom za trud 

włożony w całoroczną ich ciężką pracę.

Sensem dożynek było, i jest, zapewnienie ciągłości wegetacji  

oraz zabezpieczenie bytu i dobrych plonów na  rok następny.

Podczas dożynek w Komorowie organizowanych  

w ramach Dni Gminy Ostrów Mazowiecka  

swoje największe przeboje zaśpiewał   

Ryszard Rynkowski

                            więcej str. 3 
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****
Wójt Gminy w Ostrowi Mazowiec-
kiej informuje, że Rada Ministrów 
w dniu 29 sierpnia 2006 r. przyjęła 
rozporządzenie w sprawie szczegó-
łowych warunków realizacji progra-
mu pomocy dla gospodarstw rolnych  
w celu złagodzenia skutków suszy  
(Dz.U.Nr 155, poz. 1109). Na  
podstawie tego rozporządzenia 
gospodarstwa rolne poszkodo-
wane wskutek suszy, w których 
komisje powołane przez woje-
wodów na podstawie §20 roz-
porządzenia Rady Ministrów  
z dnia 30 stycznia 1996 r. w spra-
wie szczegółowych kierunków 
działań Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa oraz spo-
sobów ich realizacji (Dz.U.Nr 16, 
poz. 82 z późn. zm.) oszacowały 
straty mogą ubiegać się o :
1. zasiłki dla rodzin rolniczych pro-
wadzących gospodarstwo rolne,  
w których straty oszacowane 
przez komisję wyniosą średnio 
w uprawach rolnych w wysoko-
ści powyżej 30 % w wysokości: 
dla rodzin rolniczych prowadzą-
cych gospodarstwa rolne o po-
wierzchni do 5 ha użytków rolnych 
– 500 zł; dla rodzin rolniczych 
prowadzących gospodarstwa rolne  
o powierzchni powyżej 5 ha użyt-
ków rolnych  – 1000 zł .
2. dodatkową pomoc w wysokości 
392 zł dla poszkodowanych przez 
suszę gospodarstw rolnych pro-
wadzących produkcję zwierzęca, 
jeżeli straty w użytkach zielonych 
przekroczą 30%. Aby uzyskać po-
moc celową należy zgłosić się do 
Ośrodka Pomocy Społecznej do 
15 października  2006 r. z   nastę-
pującymi  dokumentami: 
1. nakazami płatniczymi z gospodar-     
  stwa rolnego (w tym gospodarstw       
    dzierżawionych);
2. zaświadczeniem z KRUS o podle-         
    ganiu ubezpieczeniu z mocy usta-   
    wy co najmniej jednej osoby w ro- 
    dzinie;
3. paszportem zwierząt ( bydła , koni, 
    owiec.) 
4. dowodem osobistym ;
5. numerem konta bankowego.

****

Podsumowują pracę wójta,  czy rady gminy 
mieszkańcy biorą pod uwagę głównie rozmach 
inwestycyjny danego samorządu. Ile wykonano 
nowych dróg, sieci wodociągowych, czy kana-
lizacyjnych. Baczną uwagę zwraca się na stan 
szkoły funkcjonującej w najbliższej okolicy, i jak 
wielkie zmiany w niej nastąpiły. Ale oceniamy 
także inne zagadnienia pracy samorządu. I każ-
dy z nas ma swoją miarę do jego oceny. Również 
takiemu osądowi zostaną poddani samorządow-
cy z naszej gminy, czyli wójt i radni. A jedyną 
skuteczną formą oceny pracy w samorządzie sta-
ją się wybory. Zostały one zaplanowane na 12 
listopada tego roku. Jak się możemy domyślać w 
wyborach do rady gminy, wystartuje dość znacz-
na ilość kandydatów, a my z tej mnogości powin-
niśmy wybrać najlepszych. Ja osobiście już 18 
października dowiem się czy będę miał konku-
rentów, i ilu ich będzie w ubieganiu się o funkcję 
wójta.  Apelowałbym do Państwa przede wszyst-
kim o wzięcie udział w wyborach, bo tylko wte-
dy będziemy mogli wybrać kandydatów, którzy 
właściwie pokierują sprawami Gminy przez naj-
bliższe cztery lat.Postawmy na ludzi sprawdzo-
nych i skutecznych. Na stronie 7 naszego biule-
tynu przedstawiamy Państwu okręgi w których 
będziemy głosować, oraz liczbę radnych w nich 
wybieranych. W okręgach jednomandatowych 
stawiamy znak „X” tylko przy nazwisku jednego 

 Na inauguracji nowego roku w ZSP go-
ścił wójt gminy pan Waldemar Brzostek 
oraz weteran II wojny światowej pan Kazi-
mierz Starzak. Obydwaj panowie uświet-
nili akademię rozpoczynającą rok szkolny 
krótkimi przemówieniami. 
Pan wójt żartował ze społecznością szkol-
ną, mówiąc, że czy chcemy, czy nie… 
nowy rok nauki się zaczął i w związku  
z tym życzył wszystkim dobrych wyników 
w nauce i miłego pobytu w szkole. 

Ogłoszenia

Pan Starzak przypomniał natomiast, że  
w 1939 r. dzieci nie miały uroczystego roz-
poczęcia nauki. Przedstawił krótką lekcję 
historii o napaści hitlerowskiej, której był 
świadkiem.
Uczniowie w Jelonkach oddali hołd wszyst-
kim ofiarom II wojny światowej, składając
kwiaty pod pomnikiem patrona szkoły mjr 
Henryka Sucharskiego.
Jest to szczególny rok szkolny dla uczniów, 
którzy rozpoczynają naukę w klasie I gim-
nazjum. Złożyli oni uroczyste ślubowanie. 
Przyrzekali, że dołożą wszelkich starań, aby 
szkoła i Ojczyzna była z nich dumna. Spo-
tkanie ze szkołą przeżywali również inaczej 
pierwszoklasiści ze szkoły podstawowej. Do 
nich szczególnie ciepłe słowa na zakończe-
nie uroczystości skierowała dyrektor Hanna 
Pędzich. Wszystkim pozostałym uczniom ży-
czyła też dużo wytrwałości w osiągnięciu jak 
najlepszych wyników w nauce. 
                                                             

                     – Wiesława Fidura -Zając

Minęły cztery lata …
27 X 2006 kończy się czteroletnia kadencja samorządowa 2002-2006.  
Następuje czas podsumowania i oceny pracy samorządu przez miesz-
kańców, czyli najkrócej mówiąc mamy nowe wybory. Przygotowuje się 
do nich cały Kraj, a więc i nasza Gmina.
                 Waldemar Brzostek

kandydata, natomiast w okrę-
gach wielomandatowych mo-
żemy postawić znak „X” przy 
tylu kandydatach, ilu wybieramy w tym okręgu, np.: 
w  okręgu dwumandatowym możemy wskazać mak-
symalnie tylko dwóch kandydatów. 
W wyborach wójta stawiamy tylko jeden znak „X” 
przy nazwisku wybranego kandydata.
Zapraszam również na strony 3 i 4, gdzie podsu-
mowaliśmy ostatnie wydarzenia kulturalne w naszej 
Gminie: Dni Gminy - Dożynki 2006, oraz festyn ro-
dzinny w Dybkach. Nagrodziliśmy także twórców 
najlepszych ogrodów i posesji oraz najładniejsze 
sołectwa w 2006 roku. Swoje zasłużone nagrody 
odebrali nasi uczniowie w kolejnej edycji konkursu 
ekologicznego „Nasza wieś to nie śmietnik”. Duże 
brawa dla ich uczestników ( więcej str. 5). 
Już wkrótce zakończymy 2006 rok i zaczniemy nowy. 
Podsumowujemy dokonania inwestycyjne tego roku, 
m.in. budowa dróg, wodociągów i kanalizacji sa-
nitarnej, boisk sportowych i wiele innych (więcej 
str. 8) oraz rozpoczynamy planowanie finansowe
przyszłorocznych zadań. Ważną rzeczą jest abyśmy 
wszyscy jak najlepiej się do niego przygotowali. Już 
teraz podajemy wiele przydatnych wiadomości doty-
czących możliwości pozyskania środków finansowych
z nowego budżetu unijnego na lata 2007-2013 -wię-
cej str. 6 w artykule ARiMR informuje. Zapraszam 
do czytania kolejnego numeru naszego biuletynu i 
myślę, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie.                                          

Nowy rok szkolny
Czwartego września 2006 r. pierwszy 
dzwonek obwieścił rozpoczęcie nowego 
roku szkolnego 2006/2007. 
W Zespole Szkół Publicznych w Jelon-
kach słowo „nowy” miało szerszy wy-
miar. Otóż rok szkolny uczniowie zaczęli  
w odmalowanym i wyremontowanym 
budynku. Wszystkim podobała się „no- 
wa szata” szkoły.

Wojt Gminy Ostrów Mazowiecka
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Gospodarzem uroczystości był Wójt Gminy Ostrów Mazowiec-
ka Waldemar Brzostek, a patronat nad imprezą objął Marszałek 
Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik. Zaszczytną rolę 
starostów dożynek pełnili Maciej Chorąży - sołtys z Komorowa 
i Barbara Biedrzycka - sołtys z Przyjm Jelonkowskich. Uroczy-
stość swoją obecnością zaszczycili m.in.: Poseł Bogusław Ko-
walski, Wicemarszałkowie Województwa Mazowieckiego Wal-
demar Roszkiewicz oraz Janusz Kotowski, Tadeusz Romanowski 
Dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie/ oddział w Ostrołęce, Elżbie-
ta Lisicka Dyrektor Generalny Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego, płk Ryszard Kołacz Dowódca Jednostki Wojskowej 
Ostrów Mazowiecka, mjr Zbigniew Jeżak Kierownik składu che-
micznego Komorowo, Grzegorz Feliga Kierownik Wojskowej 
Administracji Koszar, mł. insp. Sławomir Lewandowski Komen-
dant Powiatowej Policji w Ostrowi Maz., Witold Tomasz Nar-
kiewicz Jodko Lekarz Powiatowy Weterynarii, dyrektorzy szkół 
gminnych, sołtysi gminni, strażacy, na czele z Prezesami. Mszę 
Św. polową w intencji rolników, koncelebrowali Proboszczo-
wie Parafii w Komorowie Ks. Stanisław Dębicki, oraz Jasienicy 
Ks. Piotr Kapelański. Podczas Mszy Św. poświęcone zostały 
wieńce dożynkowe przygotowane przez szkoły gminne (z Dud, 
Dybek, Jasienicy, Kalinowa, Kozik, Lubiejewa, Nagoszewki, 
Osuchowej, Pałapusa, Jelonek, Komorowa). 
Wójt Gminy podziękował rolnikom za ich codzienny trud i zma-
gania z warunkami natury, które nie zawsze sprzyjają ich ciężkiej 
pracy. W swoim wystąpieniu odniósł się również do pamiętnej 
daty 17 września 1939 roku, kiedy to Związek Radziecki doko-
nał agresji na wschodnie ziemie Polski. Chwilą ciszy uczczono 
pamięć setek tysięcy ludzi wywiezionych po 1939 roku do azja-
tyckich części Związku Radzieckiego, w tym kilka tysięcy z tere-
nu Gminy Ostrów Mazowiecka. Program dożynkowy był boga-
ty i różnorodny. Zapoczątkowały go występy artystyczne dzieci  
i młodzieży ze szkół gminnych: SP Dudy Zespół „Przepiórecz-
ka” (opiekun Derlatka Wiesława, Kowalska Małgorzata), SP 
Dybki Zespół „Iskierki” (opiekun Zawadzka Danuta), SP Jasie-
nica Zespół „Jaśminki” (opiekun Łojek Barbara), SP Kalinowo 
Zespół „Kalinki” (opiekun Dąbkowska Beata, Krupa Ewa), SP 
Lubiejewo Zespół „Lubek” (opiekun Gołąb Wioletta), SP Jelon-
ki Zespół „Promyki” (opiekun Bożena Gąsiewska), oraz zespół 
„Kowbojki z dzikiego zachodu” (opiekun M. Kucharczyk), ZSP 
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Komorowo Drużyna harcerska „Plejady” (opiekun Łuniewska 
Małgorzata), Garnizon w Komorowie zespół „Ósemka” (opie-
kun Wioletta Gołąb), Przedszkole Samorządowe w Komorowie 
zespół Krasnoludki (opiekun Wiesława Kukuć i Anna Kunka), 
ZSP Nagoszewo „Tańczące Nutki” (opiekun Krześniak Adam), 
Gimnazjum Jasienica Zespół „Szum” (opiekun Dębek Agniesz-
ka, Krasuska Katarzyna, Kamińska Marta) , SP w Kozikach Ze-
spół „Rumianki” (opiekun Grażyna Samsel), SP w Nowej Osu-
chowej zespół „Wisusy” (opiekun Grażyna Gołaszewska), SP 
w Pałapusie zespół „Muszelki” (opiekun Renata Kwiatkowska), 
oraz laureaci festiwalu Piosenki Religijnej w Nagoszewce.
Następnie zespół „Bezwianka” z MDK w Ostrowi Mazowiec-
kiej zaprezentował wiązankę tańców kurpiowskich, połączonych 
z krótkim obrzędem dożynkowym. W dalszej części festynu roz-
strzygnięto kilka gminnych konkursów m.in.: na najładniejszą 
posesję i ogród, najładniejsze sołectwo, oraz konkurs ekolo-
giczny „Nasza wieś to nie śmietnik” współfinansowany z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Dokonano również podsumowania III Turnieju Piłki Nożnej  
o Mistrzostwo Gminy. 

Główną atrakcją festynu był koncert Ryszarda Rynkowskiego, 
który przyciągnął dużą rzeszę swoich wielbicieli. 
Na zakończenie swojego występu na życzenie publiczności za-
śpiewał przepiękną, nostalgiczną piosenkę - Natali.
Wieczorem dla młodzieży zaśpiewał zespół „Blues Company  
07-300” grający muzykę popowo-rockową. Występ zespołu rów-
nież cieszył się dużym uznaniem publiczności. A po nich dla 
podtrzymania dobrej zabawy i nastroju tanecznego zagrały ze-
społy disco polo „Mega Dance” i „Focus”.
Imprezę uświetniły też kiermasze żywności, wystawy rękodzie-
ła artystycznego, prezentacja najlepszych firm regionu, stoiska
gastronomiczne, wesołe miasteczko. Kulminacją wieczoru był 
przepiękny pokaz sztucznych ogni. Wójt Gminy składa serdecz-
ne podziękowania za wsparcie finansowe i organizację dożynek:
Zarządowi Województwa Mazowieckiego, Zespołowi Młynów 
Interchemall Jelonki, Bankowi Spółdzielczemu w Ostrowi Maz., 
Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego „Elkopol”, oraz Kospol, fir-
mie Rolstal Pawłowski, Uniqa -Towarzystwo Ubezpieczeniowe 
w Ostrowi Maz., Przedsiębiorstwu Budowy i Utrzymania Dróg, 
Firmie Agromasz, Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Ostro-
wi Maz., Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych i Rolniczych  
w Ostrowi Maz., Mieszalni Pasz Reginy Godlewskiej z Nieskó-
rza, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lubie-
jewie, Piekarni p. Pyśka, Sklepowi ogrodniczemu p. Owsieskiej 
z Ostrowi Maz., Mazowieckiej Spółdzielni Mleczarskiej Ostrów, 
Powiatowej Komendzie Policji, OSP z Komorowa i Jelonek, Ze-
społowi Szkół w Komorowie, miejscowym radnym Magdalenie 
Skalik i Janowi Kowalskiemu

Ryszard Rynkowski  
w Gminie Ostrów Mazowiecka
17 września w Komorowie/k Ostrowi Mazowieckiej od-
było się święto plonów - Dożynki organizowane w ra-
mach Dni Gminy Ostrów Mazowiecka. 

– M. Książek
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Festyn rodzinny w Dybkach

W tym roku w Gminie Ostrów Ma-
zowiecka Festyn rodzinny w ramach 
V Gminnych Dni Trzeźwości odbył 
się w Dybkach. I choć to oddalona 
o prawie 15 kilometrów od Ostrowi 
Mazowieckiej wioska to zorganizo-
wany właśnie tu festyn zgromadził 
bardzo dużą liczbę osób. 

Po mszy św. polowej celebrowanej 
przez Ks. Krzysztofa Bałdygę z Para-
fii Poręba, ok. godz. 14 tej nastąpiło 
oficjalne otwarcie i przywitanie gości 
przez Wójta Gminy Ostrów Mazo-
wiecka Waldemara Brzostka. Wśród 
gości zaproszonych i przybyłych na tą 
gminną uroczystość byli m.in. Wice-
marszałek Województwa Mazowiec-
kiego Jan Engelgard, Stanisław Pituch  
z WFOŚIGW w Warszawie, Bumistrz 
Miasta Brok Stanisław Bębenek, Za-
stępca Burmistrza miasta Ostrów Maz. 
Jerzy Pawluczuk, Tadeusz Jabłonka 
Przewodniczący Rady Gminy Ostrów 
Maz. wraz z radnymi gminnymi, Za-
stępca Wójta Marian Stankiewicz, Je-
rzy Sówka Prezes PUKiR w Ostrowi 
Maz, dyrektorzy szkół gminnych, soł-
tysi, oraz strażacy ochotnicy, na czele 
z Prezesami. Część oficjalną zakończył 
występ zespołu dziecięcego z miejsco-
wej szkoły w bardzo ciekawym progra-
mie artystycznym przygotowanym przez 
panią Danutę Zawadzką. Już od godziny 
14. 00 plac przy Szkole Podstawowej  
w Dybkach zamienił się w wioskę in-
diańską, przyciągającą całe rodziny  
z dziećmi. Atrakcji wszystkim dostar-
czał zespół indiański Huu Ska Luta, 
który podczas kilkugodzinnego bloku 
prowadził pogadanki, opowieści, kon-
kursy, gry i zabawy z nagrodami, oraz 
pokazy tańca i rękodzieła indiańskiego.  

W trakcie festynu przeprowadzane były 
konkursy tematyczne dla dzieci i mło-
dzieży z wiedzy o bezpieczeństwie przez 
Policję, oraz z wiedzy o zdrowiu przygo-
towane przez Sanepid z Ostrowi Maz. Na 
wszystkich uczestników czekały ciekawe 
nagrody. 

Wieczorny blok muzyczny rozpoczął się 
występem gwiazdy muzyki disco polo ze-
społu BOYS, który w godzinnym koncer-
cie rozśpiewał i roztańczył bardzo licznie 
przybyłą publiczność.
Zespół  cieszył się dużym uznaniem ze 
strony publiczności, gdyż nie zabrakło 
bisów. Następnie dla miłośników muzyki 
cygańskiej znane i lubiane utwory zaśpie-
wała Elena Rutkowska. 

Na koniec różnorodnej dawki muzycznej 
wystąpił zespół Factor, który roztańczył 
zgromadzoną publiczność przed bardzo 
efektownym zakończeniem festynu jakim 
był pokaz sztucznych ogni. 
Organizatorzy składają podziękowania 
za współorganizację festynu: Powiatowej 
Komendzie Policji, Państwowej Straży 
Pożarnej, Jednostkom OSP z Przyjm, 
Nowej Osuchowej za przygotowanie 
placu festynu, oraz sprawny nadzór nad 
parkingiem, Powiatowej Stacji Sanitarno 
- Epidemiologicznej, Szkole Podstawowej 
w Dybkach na czele z Panią dyrektor 
Teresą Szymańską wraz z pracownikami 
i rodzicami uczniów, zakładowi usług 
komunalnych i rolniczych PUKIR, fir-
mom ELKOPOL, ROLSTAL, JAROSZ 
BIS, Piekarni w Jasienicy (p. Edwarda 

Grodzkiego), Mieszalni Pasz w Nieskórzu 
- pani R. Godlewskiej, oraz pani  
K. Czerwonko z Ostrowi Mazowieckiej 
(za kwiaty). Patronat medialny nad cało-
ścią festynu obieli: Ostrowski Tygodnik 
Powiatowy, Tygodnik Ostrołęcki, Kurier 
Ziemi Ostrowskiej, Głos Katolicki, Radio 
Nadzieja, Telewizja Tele Top Ostrów 
Drukarnia „Wiktoria”. 

– M. Książek

Jego głównym celem jest wyrównanie 
szans edukacyjnych  uczniów z obsza-
rów wiejskich poprzez zajęcia prowadzo-
ne metodą projektu. Nasz projekt: „Stan 
zdrowia środowiska życia człowieka  
w regionie naszej małej nagoszewskiej 
szkoły – diagnoza, profilaktyka, leczenie” 
został uznany za jeden z najciekawszych. 
Otrzymaliśmy dyplom za najlepszą reali-
zację grantu „Projekty z klasą dla szkół 
wiejskich” oraz dofinansowanie na kon-
tynuację w I semestrze roku szkolnego 
2006/2007. Wykonawcami projektu byli 
uczniowie klas IV-VI oraz nauczyciele 
przyrody i informatyki. W skład zespołu 
monitorującego weszli członkowie Rady 
Rodziców oraz przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego. W ramach zajęć pozalek-
cyjnych uczniowie praco-wali w grupach, 
korzystając z różnorodnych dostępnych 
źródeł informacji, odwoływali się do wła-
snych wiadomości, obserwacji i doświad-
czeń, pracowali w terenie, gdzie przepro-
wadzali doświadczenia, badali zależności, 
jakie istnieją w przyrodzie, obserwowali 
naturę i przestrzegali zasad prawidłowego 
zachowania. Podejmowane przez nas dzia-
łania rozwijają aktywność i kreatywność 
uczniów, pobudzają ich pomysłowość  
i inicjatywę, zapewniają wszechstronny 
rozwój oraz uczą samodyscypliny.

Wyróżnienie
dla szkoły w Nagoszewce
W II semestrze roku szkolnego 2005/
2006 Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Papieża Jana Pawła II w Nago-
szewce wzięła  udział w Ogólnopol-
skim Programie „Projekty z klasą 
dla szkół wiejskich”, realizowanym 
w ramach szerszego programu  
pt. „SZKOŁA Z KLASĄ”. 

– M. Sówka
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Konkursy Gminne
Kolejna edycja konkursu na „Najład-
niejszą posesję i ogród w Gminie Ostrów 
Mazowiecka w 2006 roku” rozstrzy-
gnięta. Podsumowania dokonano pod-
czas dni Gminy Ostrów Mazowiecka – 
Dożynek 17 września w Komorowie.

Komisja konkursowa I miejsce przyzna-
ła posesji i ogrodowi: Państwa Barbary  
i Kazimierza Andryszczyk z Nowej Osu-
chowej (zdjęcie poniżej), 

II. miejsce posesji i ogrodowi: Państwa 
Jadwigi i Jana Brzostek z Kuskowizny  
(zdjęcie poniżej), 

oraz posesji Państwa Krystyny i Krzyszto-
fa Zając ze St. Lubiejewa,
(zdjęcie poniżej).

III. Miejsce przyznano posesji i ogro-
dowi: Pani Małgorzaty Szlauzys z Bie-
li, oraz posesji Pani Ewy Krupa  
z Nieskórza, 
IV. Miejsce przyznano posesji i ogrodo-
wi: Pani Elżbiety Koziara z Bieli, oraz po-
sesji Państwa Anny i Krzysztofa Romanik  
z Nieskórza, 
V. Miejsce przyznano posesji i ogrodo-

munalnym poprzez selektywną zbiór-
kę surowców wtórnych i tak w 2005 
do maja 2006 roku udało się odzyskać 
następujące ilości surowców:
· 10,81 ton opakowań PET,
· 1,43 ton puszek aluminiowych,
· 81,34 ton stłuczki szklanej,
· 26,06 ton makulatury,
· 2,60 ton opakowań po chemii gos- 
 podarczej,
W trzeciej edycji konkursu recyklin-
gowego wzięło udział 79 uczniów  
z 12 szkół gminnych. Podczas Fe-
stynu Dni Gminy Ostrów Mazowiec-
ka wręczone zostały nagrody 14 – tu 
najlepszym „zbieraczom”. Nagrody 
ufundowane zostały przez Wójta Gmi-
ny Ostrów Mazowiecka, oraz Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  
a otrzymali je: Przemysław Nagórka 
- SP Ugniewo, Adrian Bauer – SP Ja-
sienica, Tomasz Rembowski – ZSP 
Komorowo, Piotr Wilk – SP Ugnie-
wo, Katarzyna Dzieniszewska – SP 
Pałapus, Bartłomiej Brzozowski – SP 
Koziki,  Angelika  Wilczek - SP Na-
goszewka, Paulina Kańkowska - SP Ja-
sienica,  Adrianna Żach  - SP Ugniewo, 
Przemysław Brzuski – SP Ugniewo,  
Łukasz Baranek – SP Jasienica, Do-
minik Grabowski – SP N. Osuchowa, 
Paweł Grabowski – SP Ugniewo, Mo-
nika Kaczmarczyk – ZSP Komorowo.  
Pozostali uczniowie zdobyte nagro-
dy otrzymają w swoich szkołach. 
Serdecznie gratulujemy wszystkim 
uczestnikom.

wi: Pani Alicji Morawskiej z Nieskórza, 
oraz Państwa Ryszarda i Bożeny Krupa  
z Nieskórza. 
W trzeciej edycji konkursu o tytuł naj-
ładniejszego sołectwa w Gminie Ostrów 
Mazowiecka nagrodę główną otrzyma-
ło sołectwo Przyjmy Porębskie.  II miej-
sce przyznano Nowej Grabownicy, a trze-
cie miejsce przypadło dla sołectwa Nowa 
Osuchowa. Za aktywność i odwagę dy-
plomy otrzymały sołectwa, które zgłosiły 
swój udział w konkursie: Biel, St. Lubieje-
wo, Kalinowo, Jasienica, Nieskórz. 

– M. Książek

„Moja Wieś to nie śmietnik”
W marcu 2004 roku Gmina Ostrów 
Mazowiecka przystąpiła do realiza-
cji programu selektywnej zbiórki 
odpadów. Mechanizmem napędo-
wym całej akcji zbierania surowców 
wtórnych są uczniowie szkół gmin-
nych. 

Uczestnicząc w programie selektyw-
nej zbiórki odpadów, nie tylko mają 
możliwość pogłębienia świadomości 
ekologicznej, ale również „zarabiania”.
Dzięki tej akcji dzieci uczą się ekolo-
gicznego myślenia i przedsiębiorczo-
ści, które w obecnej dobie jest czyn-
nikiem determinującym przyszłość 
młodego pokolenia.
Nie tylko  dzieci i młodzież zbierają 
surowce - niejednokrotnie w akcji bio-
rą udział całe rodziny. Organizowanie  
konkursów recyklingowych przyczy-
nia się do:
· podniesienia stopnia świadomości       
  ekologicznej nie tylko dzieci ale  
  i dorosłych,
· zmniejszenia strumienia odpadów  
  kierowanych na wysypisko,
· zmniejszenia ilości odpadów spala 
  nych w piecach domowych, a co za  
  tym idzie – zmniejszenie emisji sub 
  stancji szkodliwych do atmosfery.
Realizacja konkursu recyklingowe-
go „NASZA WIEŚ TO NIE ŚMIET-
NIK” w Gminie Ostrów Mazowiec-
ka przyczyniła się do zmniejszenia 
strumienia odpadów komunalnych 
umieszczanych na składowisku ko-

Na zdjęciu  Bartłomiej  Brzozowski  wraz 
z fundatorami nagród (od lewej) Wójtem 
Gminy Waldemarem Brzostkiem, oraz 
Tadeuszem Romanowskim z WFOŚiGW 

– B. Sz
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Skutki suszy 
Komisja ds. oszacowania zakresu  
i wysokości doznanych szkód w wy-
niku klęski suszy w miesiącu lip-
cu 2006r. rozpoczęła prace w dniu   
3 sierpnia  i pracowała w terenie do 
dnia 11 sierpnia br. 

Szacunku dokonano w 41 sołectwach 
i w 1008 gospodarstwach. Powierzch-
nia dotknęła obniżką zbiorów powyżej 
30% w uprawach rolnych i 55% na 
użytkach zielonych wynosi 7812,66 
ha, a wyliczona wielkość strat 4 262 
303 złotych. Średnia obniżka zbiorów 
w szacowanych gospodarstwach wy-
nosi na użytkach zielonych 55%, zbo-
ża 48%, okopowych 47% i pastew-
nych 58%.

-2013, zaakceptowanego przez Radę 
Ministrów w dniu 1 sierpnia 2006 r.
Na realizację PROW 2007-2013  
w Polsce przeznaczone zostanie ok. 
15,2 mld euro, z czego ok. 11,7 mld 
euro będzie stanowić wkład unijny,  
a 3,4 mld euro – wkład z budżetu kra-
jowego. 
Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007 – 2013 zastępuje 
dwa programy realizowane w latach 
2004-2006: Sektorowy Program Ope-
racyjny „Restrukturyzacja i moder-
nizacja sektora żywnościowego oraz 
rozwój obszarów wiejskich 2004-
-2006” oraz „Plan Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2004-2006”. PROW 
2007-2013 koncentruje się na czterech 
osiach wsparcia, które odzwierciedla-
ją priorytetowe potrzeby oraz kierun-
ki rozwoju rolnictwa i wsi w Polsce. 
Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie 
agencją płatniczą dla wszystkich płat-
ności w ramach PROW 2007-2013 
oraz instytucją wdrażającą dla więk-
szości działań. Wdrożenie części dzia-
łań ma być delegowane m.in. do sa-
morządów województw. 

Działania pomocowe PROW 
Projekt PROW 2007 – 2013 obejmu-
je 22 działania, przypisane do 4 stra-

tegicznych osi priorytetowych:
Oś 1: Poprawa konkurencyjności 
sektora rolnego i leśnego
Oś 1 koncentruje się na poprawie kon-
kurencyjności polskiego sektora rolne-
go ze względu na rosnące wymagania 
wspólnotowe oraz presję konkuren-
cyjną ze strony producentów z pozo-
stałych krajów UE. Cele Osi 1 będą 
realizowane w ramach 10 instrumen-
tów pomocowych, kierowanych do 
zróżnicowanej grupy beneficjentów. 
Bardzo ważną grupę działań stanowią 
instrumenty o charakterze inwestycyj-
nym, takie jak: Ułatwianie startu mło-
dym rolnikom, Modernizacja gospo-
darstw rolnych, Zwiększanie wartości 
dodanej produkcji rolnej i leśnej czy 
Poprawianie i rozwijanie infrastruk-
tury związanej z rozwojem i dostoso-
waniem rolnictwa i leśnictwa. Utrzy-
mane zostanie, znane beneficjentom, 
działanie Renty strukturalne, którego 
jednym z celów jest poprawa struktu-
ry agrarnej polskiego rolnictwa.
Na uwagę zasługują nowe działania 

dotyczące: inwestycji w kapitał ludz-
ki (Szkolenia zawodowe dla osób za-
trudnionych w rolnictwie i leśnictwie, 
Korzystanie z usług doradczych przez 
rolników i posiadaczy lasów) oraz pro-
mocji polskiej żywności (Uczestnictwo 
rolników w systemach jakości żywno-
ści oraz towarzyszące mu Działania 
informacyjne i promocyjne). Kontynu-
owane będzie wsparcie dla grup pro-
ducentów rolnych.
Oś 1 obejmuje następujące działania:
Szkolenia zawodowe dla osób za-
trudnionych w rolnictwie i leśnic-
twie – które mają na celu doskonalenie 
zawodowe rolników, posiadaczy lasów 
oraz osób planujących podjęcie dzia-
łalności rolniczej. Szkolenia będą po-
legać na organizacji kursów, warszta-
tów, wyjazdów studyjnych oraz staży. 
Pomoc będzie udzielana na podstawie 
refundacji kosztów poniesionych przez 
instytucje organizujące szkolenia. 
Ułatwienie startu młodym rolnikom  
– ma na celu przejmowanie gospo-
darstw rolnych przez młodych rolni-
ków oraz wsparcie modernizacji tych 
gospodarstw. Wsparcie inwestycyjne 
udzielane będzie w formie jednorazo-
wej premii. Jednym z warunków otrzy-
mania pomocy jest obowiązek przedsta-
wienia  przez potencjalnego beneficjenta 
planu rozwoju gospodarstwa.
Renty strukturalne - zapewniają do-
chód rolnikom, którzy decydują się 
zrezygnować z prowadzenia działal-
ności rolniczej. Pomoc kierowana jest 
do rolników w wieku przedemerytal-
nym, którzy prowadzą działalność rol-
niczą w gospodarstwie rolnym i są go-
towi przekazać swoje gospodarstwo 
innemu rolnikowi lub następcy. Ren-
ta strukturalna jest płatnością wielolet-
nią, wypłacaną beneficjentom w cyklu 
miesięcznym.  
Modernizacja gospodarstw rolnych 
– której celem jest poprawa kon-
kurencyjności sektora rolnego po-
przez zwiększenie efektywności go-
spodarstw rolnych oraz dostosowanie 
produkcji rolnej do standardów UE. 
Dofinansowanie będzie można otrzy-
mać m. in. na inwestycje w majątek 
trwały, w tym zakup nieruchomości 
rolnych. Wsparcie będzie polegać na 
refundacji części kosztów inwestycji. 
c.d.n  - ARiMR

– M. Książek

ARIMR informuje…
Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013. 

W roku 2007 w krajach Unii Euro-
pejskiej rozpocznie się nowy 7-letni 
okres programowania i finansowania 
polityk UE obejmujący lata 2007-
-2013. Wsparcie dla sektora rolnego 
oraz obszarów wiejskich będzie finan-
sowane z dwóch odrębnych funduszy, 
które zastąpią dotychczasowy Euro-
pejski Fundusz Orientacji i Gwaran-
cji Rolnej. Pierwszy z nowych fundu-
szy – Europejski Fundusz Gwarancji 
Rolnej (EFGR) – będzie finansować 
działania związane z płatnościami 
bezpośrednimi, interwencją rynko-
wą i instrumentami weterynaryjnymi. 
Drugi z funduszy - Europejski Fun-
dusz Rolny na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich (EFRROW) – będzie 
finansować działania związane z roz-
wojem obszarów wiejskich. Nowe za-
sady programowania i finansowania  
w latach 2007-2013 pozwolą ujednoli-
cić i uprościć wdrażanie działań pomo-
cowych oraz monitorowanie i kontrolę 
wydatków. Każdy z krajów członkow-
skich UE, także Polska, przygotowuje 
własny Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013, który stanowi 
bazowy dokument zawierający instru-
menty finansowane ze środków EFR-
ROW. Niniejsza broszura prezentuje 
projekt polskiego Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
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Obwieszczenie Wójta Gminy  
Ostrów Mazowiecka

z dnia 15 września 2006 roku
Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku 
–Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów  
i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 
1547 z  późń.  zm.) podaję do publicznej wiadomości in-
formację o okręgach wyborczych, ich granicach i nu-
merach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komi-
sji wyborczej:

OGŁOSZENIE
Wójt  gminy  Ostrów  Mazowiecka ogłasza przetarg 
ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych 
nieruchomości stanowiących własność Gminy położo-
nych w miejscowości Wiśniewo. Przetarg odbędzie się  
w dniu  25  października  2006 r. o  godz. 11.00  w Urzędzie 
Gminy  w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. Sikorskiego 5,  
pok. nr 16. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne 
i osoby prawne jeżeli wpłacą na rachunek                        
Nr 04892300080003104620000006 Bank Spółdzielczy                   
w Ostrowi Mazowieckiej  wadium w wysokości 10% 
ceny wywoławczej  w gotówce - tj.: 
- na działkę nr ew. 306/1: 1.049,20 zł.
- na działkę nr ew. 306/2: 1.073,60 zł. Termin wpła-
cenia wadium upływa w dniu 20 października 2006 r.  
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetar-
gu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed 
otwarciem przetargu. Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba  
 wpłacająca wadium wygra przetarg
- zwrócone jeżeli osoba wpłacająca nie wygra prze- 
    targu
Cenę przetargową nabycia nieruchomości należy wpła-
cić na Nr 58892300080003104620000004 Bank Spół-
dzielczy w Ostrowi Mazowieckiej. Do wynegocjowa-
nej ceny przetargowej należy doliczyć podatek VAT 
22%. W dniu zawarcia aktu notarialnego należność za 
nieruchomość powinna znajdować się na rachunku ban-
kowym Gminy. Jednocześnie informuję, że nie wpła-
cenie tej należności w wyznaczonym terminie lub nie 
zgłoszenie się do spisania aktu notarialnego powodu-
je przepadek wpłaconego wadium, a przeprowadzony 
przetarg czyni niebyłym.
Ostrów Mazowiecka, dn. 12.09.2006 r.     

Siedzibą   Gminnej   Komisji   Wyborczej    jest    Urząd 
Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Sikorskiego 5. 

OGŁOSZENIE
 PŁATNE

Miejsce na twoją 
reklamę

tel./fax.: (0-29) 74 68 600 
wew. 35, 36

ZADZWOŃ
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* Inwestycje * 

Adres redakcji biuletynu:        Biuletyn informacyjny  Nr 4 (październik 2006)
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
gminaostrowmaz@home.pl        Kolportaż i promocja: Małgorzata Książek

        Numer zamknięto:  12.10.2006r.

H U M O R

Ostatnie trzy miesiące były dla nas 
bardzo owocne.W tym okresie zakoń-
czyliśmy prace przy inwestycjach,  
o przebiegu których informowaliś- 
my Państwa w poprzednich wyda-
niach Biuletynu.

Ukończono prace przy termomoder-
nizacji i wymianie instalacji elek-
trycznej w budynku szkoły i domu 
nauczyciela w Jelonkach. Na tę inwe-
stycję otrzymaliśmy dotację z Urzę-
du Marszałkowskiego w wysokości 
100 000,00 zł oraz 110 000,00 zł  
umarzalnej w 40 % pożyczki z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. Dzię-
ki remontowi budynek nabrał nowego 
wyrazu. Teraz z pewnością przyjem-
niej będzie uczęszczać dzieciom do 
szkoły. Również budynek szkoły  
w Dybkach przeszedł metamorfozę. 
(zdj. poniżej) 

Docieplono ściany, wykonano nową 
kolorystykę elewacji oraz zmieniono 
pokrycie dachowe. Dodatkowo wy-
remontowano budynek gospodarczy.
Zakończono już termomodernizację 
szkoły w Ugniewie oraz budowę par-
kingu i pochylni dla niepełnospraw-
nych. Zakończono już termomoderni-
zację szkoły w Ugniewie oraz budowę 
parkingu i pochylni dla niepełnospraw-
nych. Zakończono również przebu-
dowę dróg gminnych w miejscowo-
ściach: Zalesie o długości  870 mb, 
(zdj.obok) Smolechy o długości 876 

– M. Książek

Drewmax Stok Mistrzem  
W tym roku po raz trzeci w naszej 
gminie zorganizowaliśmy Turniej 
Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy 
Ostrów Mazowiecka dla drużyn re-
prezentujących gminne sołectwa. 

Sędzia prowadzi pierwszą w swoim życiu 
rozprawę. Oskarżonym jest mężczyzna, 
który pędził bimber. Sędzia waha się jaki 
wydać wyrok, ogłasza przerwę i dzwoni 
do Zdzicha, doświadczonego kolegi:
- Słuchaj Zdzisiu, mam tu gościa który 
pędzi bimber. Jak myślisz, ile mam mu 
dać?
- Hmmm. 20 zł za litr i ani grosza wię-
cej!

* * *
Stalin przyjechał do kołchozu
- Dobrze wam się żyje? - zażartował Stalin
- Dobrze!  - zażartowali kołchoźnicy

mb oraz we wsi Koziki Majdan na od-
cinku 1360 mb, na którą otrzymali-
śmy bezzwrotną dotację z Urzędu Mar-
szałkowskiego w wysokości 80 000,00 
zł. Do wykonania pozostały jeszcze w 
tym roku drogi w Wiśniewie, Komo-
rowie i Lubiejewie. Łącznie w 2006 
roku wybudujemy 7,5 km dróg asfal-
towych. Powoli zbliża się ku końcowi 
budowa betonowych boisk przy szko-
łach w Komorowie, Dudach, Osucho-
wej i Kozikach oraz budowa sieci wo-
dociągowej w miejscowościach Nowe 
Lubiejewo i Zakrzewek. Oddano do 
użytku, pierwsze w historii naszej 
Gminy, metry sieci kanalizacji sani-
tarnej. Przedsięwzięcie zrealizowano 
na ulicy Poziomkowej i ulicy Legio-
nowej w Komorowie. Ścieki odprowa-
dzane będą do Miejskiej Oczyszczalni 
Ścieków w Ostrowi Mazowieckiej.
Ponadto ustawiono kolejne nowe wia-
ty przystankowe  w miejscowościach 
Pólki, Stok i Stare Lubiejewo. 
(zdj. poniżej). Zapraszamy do śledze-
nia dalszych posunięć przy pracach 
nad inwestycjami.

Do rozgrywek zgłosiło się 5 zespo-
łów.Turniej trwał dwa miesiące, a 
mecze rozgrywane były w każdą nie-
dzielę przy licznie przybywających na 
nie kibicach. Drużyny zmagały się ze 
sobą walcząc o miano najlepszej dru-
żyny w gminie. Podsumowania tur-
nieju dokonano 17 września podczas 
Dni Gminy Ostrów Mazowiecka - Do-
żynek w Komorowie.
Tytuł mistrza Gminy Ostrów Mazo-
wiecka zdobyła drużyna „Drewmax” 
ze Stoku, (zdjęcie poniżej) drugie 
miejsce zajęła drużyna łącząca dwa so-

łectwa Nagoszewo i Kuskowiznę, a na 
trzecim uplasowała się drużyna z Ka-
linowa. Trzy najlepsze zespoły otrzy-
mały od Wójta Gminy puchary. Ko-
lejne miejsca zajęły drużyny z Budy 
Grudzie, oraz Podborza. Serdecznie 
gratulujemy wszystkim uczestnikom. 

– U. W.


