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Nikogo nie należy przekonywać, iż istnieje mocny związek między 
patriotyzmem, a działaniami patriotycznymi. Prawdziwego patrio-
tyzmu możemy nauczyć przede wszystkim w rodzinnych domach, ko-
ściołach, szkole, organizacjach młodzieżowych. Ale nie powinno się 
ono ograniczać jedynie do świętowania rocznic, czy organizowania 
szkolnych akademii. Miłość do ojczyzny to nie tylko chwilowe wzru-
szenie, ale uczciwa i twórcza praca dla niej, rzetelne zdobywanie 
wiedzy, odpowiedzialność w praktyce, dbałość o język ojczysty w mo-
wie i  w piśmie, troska o rodzinę, szacunek dla tradycji i wartości 
narodowych. „Patriotyzm to przeszłość, teraźniejszość i przyszłość na-
szego kraju. To nasz demokratyczny obowiązek, a jego kwintesencją 
niech będą słowa: Nie pytaj co ojczyzna może zrobić dla ciebie, za-
pytaj co ty możesz zrobić dla niej”. (Program tegorocznych uroczysto-
ści rocznicowych w naszej Gminie i Mieście na  str. 2)
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OGŁOSZENIA
PROGRAM 

11.11.2006r. (sobota)  
                 

godz. 11.00 
Msza Św. za Ojczyznę w Kościele p.w. Wnie-
bowzięcia NMP 

godz. 12.10 
Uroczystości na Placu Wolności: 
- odegranie Hymnu Państwowego przez Or-

kiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej,
- występ okolicznościowy młodzieży z Li-

ceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja 
Kopernika,

- wystąpienie Burmistrza Miasta,
- złożenie kwiatów przez delegacje władz 

samorządowych, organizacji kombatan-
ckich, społecznych i młodzieżowych, insty-
tucji i zakładów pracy oraz społeczeństwa  
Ostrowi Mazowieckiej pod pamiątkowym 
obeliskiem. 

godz. 13.00
Przejazd do Komorowa 
(autokar podstawiony będzie na ul. Koś-
ciuszki przed budynkiem 
Liceum Ogólnokształcącego) 

godz. 12.00 Msza Św. za Ojczyznę w Koś-
ciele Garnizonowym p.w. Św. Jozafata 
w Komorowie

godz. 13.15 Uroczystości pod pomnikiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Komoro-
wie: 
 - wystąpienia okolicznościowe,
 - złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszał-

ka Józefa Piłsudskiego. 
 

Uroczystościom obchodów
ŚwiętaNarodowego
towarzyszyć będą:

godz. 10.00  VI Ogólnopolski Festiwal Tań-
ca "Wirujący Krąg"– hala MOSiR
godz. 17.00 – Koncert galowy – hala MOSiR
godz.19.00  Koncert Jana Pietrzaka z kaba-
retem „Pod Egidą”  – hala sportowa Zespołu 
Szkół Publicznych w Nagoszewie (wstęp wolny)

* * *

O stanowisko Wójta ubiegać się będę 
tylko ja, ale nie znaczy to, że nie będzie 
głosowania. Osoby np. popierające moją 
osobę powinny na karcie do głosowania 
postawić znak „X”  w kratce przy wyrazie 
TAK. Jestem przekonany, że każdy z nas 
znajdzie swojego najlepszego i doświad-
czonego kandydata, a nowe władze spełnią 
Państwa oczekiwania. 

26 X odbyła się ostatnia sesja Rady 
Gminy IV kadencji (więcej str. 3). Uwa-
żam, że były to udane cztery lata pracy sa-
morządowej. Przede wszystkim były to 
spokojne lata, nastawione na realizacje za-
planowanych wcześniej celów. Wielokrot-
nie już dziękowałem radnym za współ-
pracę i mocne angażowanie się w sprawy 
Gminy. Dziękuję po raz kolejny. Dzięki 
zgodnej współpracy na linii Radni –Wójt 
udało się wykonać wiele potrzebnych w te-
renie zadań i inwestycji.   W pierwszej kolej-
ności zaliczam do nich wybudowanie po-
nad 25 km dróg bitumicznych, łączących 
sieć dróg gminnych w zamknięte węzły ko-
munikacyjne, na których uruchamiamy we 
współpracy z ostrowskim PKS-em gminną 
komunikację autobusową. Na ukończeniu 
jest budowa gminnej sieci wodociągowej 
(tylko 3 sołectwa, na 42 nie mają „gmin-
nej” wody). W ciągu ostatnich czterech lat 
powstało 36 km wodociągu. Rozpoczęli-
śmy budowę gminnej sieci kanalizacyjnej, 
ocieplaliśmy i modernizowaliśmy kolejne 
gminne szkoły. Stworzyliśmy gminne cen-
trum segregacji odpadów, na bazie nowo 
powstałej gminnej spółki komunalnej. Za 
te działania na polu ochrony przyrody 
i poprawy życia mieszkańców Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie uhonoro-
wał nas specjalną nagrodą „Lider Ekologii 
w województwie mazowieckim”. Działania 
gminy nie mogły pominąć gminnych stra-
żaków ochotników. Jest to, niestety, ostat-
nia organizacja społeczna czynnie i ak-
tywnie działająca w naszym środowisku. 
Nie tylko chronią i bronią, ale widać ich 
w codziennym funkcjonowaniu Parafii, 
Urzędu Gminy czy Szkół. Kupowaliśmy 
dla strażaków podstawowy sprzęt osobisty 
i przeciwpożarowy. Modernizowaliśmy 
także i wybudowaliśmy nowe świetlice 
wiejskie, między innymi w Kalinowie, Na-

goszewce, Nowej Osuchowej i Jasienicy. 
Kupiliśmy dwa nowe średnie wozy bojowe 
( OSP Jelonki i OSP Jasienica). Oczywiście 
wszystkie te prace możliwe były dzięki ak-
tywnej pracy samych strażaków i wsparcia 
finansowego mieszkańców, czy firm dzia-
łających w Gminie. 

Praca samorządu nie ograniczała się 
tylko do zadań inwestycyjnych. Chcąc ko-
rzystać z dotacji unijnych sporządziliśmy 
wiele istotnych dla gminnego rozwoju do-
kumentów, ułatwiających pozyskanie pie-
niędzy z Unii w tej kadencji, jak i w latach 
następnych. A najważniejsze z niech to 
przede wszystkim Strategia Rozwoju Gmi-
ny na lata 2004 – 2015, Wieloletni Program 
Inwestycyjny Gminy na lata 2006 – 2013, 
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy, Plan Go-
spodarki Odpadami dla Gminy, Program 
Ochrony Środowiska Gminy na lata 2004 
– 2012, Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy ( ten dokument 
niezbędny do opiniowania wszystkich in-
westycji gminnych i naszych mieszkańców 
posiadają tylko nieliczne gminy w Polsce). 
Dużą uwagę poświęcaliśmy na wsparcie ro-
dzin z zakresu pomocy społecznej. I myślę, 
że każdy mieszkaniec potrzebujący takiego 
wsparcia uzyskał je poprzez Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej. A na szczególne 
podkreślenie zasługuje całoroczna akcja 
dożywiania w szkołach. Do każdej szkoły 
dowozimy ciepły posiłek dla 40 % naszych 
uczniów. 

Na stałe do gminnego kalendarza spor-
towego weszły piłkarskie turnieje dla so-
łectw, oraz gminna olimpiada i gminazja-
da młodzieży. Ponadto organizowaliśmy 
gminne festyny rodzinne, dożynki śro-
dowiskowe, zabawy karnawałowe dla dzie-
ci i strażaków. A także konkursy na naj-
ładniejsze sołectwo, ogród i posesję. Myślę, 
że każdy w tych działaniach mógł znaleźć 
coś atrakcyjnego dla siebie.  Zapraszając 
Państwa do przeczytania kolejnego nume-
ru naszego biuletynu, przypominam także 
o przypadającej na 11.XI.88 rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Uczcij-
my pamięć tych wszystkich, dzięki którym 
możemy żyć w wolnym i demokratycznym 
Kraju.  

�
     

Minęła kolejna kadencja  …
12 XI wybieramy nowe władze samorządowe 
gminy Ostrów Mazowiecka. Na listach kandyda-
tów na radnych widnieją  44 nazwiska. Natomiast 
w gminnej radzie miejsc jest 15. Mamy więc śred-
nio 3 kandydatów na jeden mandat radnego. 

Waldemar Brzostek

Wójt Gminy
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Ostatnia sesja Rady Gminy

Dobiegła końca czteroletnia 
kadencja Rady Gminy w Os-
trowi Mazowieckiej, na którą 
złożyły się 32 sesje, 106 po-
siedzeń komisji, oraz podję-
tych zostało 288 uchwał.

26  października odbyła się ostatnia 
Sesja mijającej kadencji, na której Rada 
Gminy przyjęła m.in. uchwałę  w sprawie 
pomocy regionalnej na wspieranie nowych 
inwestycji   i tworzenie nowych miejsc 
pracy związanych z nową inwestycją. Jest 
ona kolejnym elementem starań władz sa-
morządowych w celu zmniejszania bezro-
bocia na terenie gminy. Pomoc regionalna 
polega na zwolnieniu z podatku od nieru-
chomości budynki i budowle stanowiące 
nowe inwestycje związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej i zwiększaniem 
zatrudnienia. Podjęcie tej uchwały będzie 
niewątpliwie dużą szansą zarówno dla 
przedsiębiorców, jak i dla pracowników. 
Wójt i Radni Gminni mają nadzieję, że 
spowoduje to powstanie nowych zakładów 
pracy na terenie Gminy, z nowymi miej-
scami pracy dla naszych mieszkańców.

Na ostatniej sesji nie zabrakło podzię-
kowań za owocną i wzorową współpracę 
przez ostatnie lata ze strony gości zapro-

szonych na sesję, m.in. ppłk Leszka Wie-
czorka Komendanta Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Wyszkowie,

mł. insp Sławomira Lewandowskie-
go Komendanta Powiatowego Policji w 
Ostrowi Mazowieckiej, Zbigniewa Krut-
czenko Prezesa Banku Spółdzielczego w 
Ostrowi Maz, Józefa Warchoła Zastępcy 
Komendanta Państwowej Straży Pożarnej 
w Ostrowi Maz., Wojciecha Kwiatkowskie-
go Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Wyszków. 

Podziękowania przekazali również 
Elżbieta Lanc Prezes Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej  w Warszawie, Danuta Janusz Dy-
rektor Mazowieckiego Centrum Polityki 
Społecznej, Piotr Uścian - Szaciłowski 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrów Mazo-
wiecka, Witold Tomasz Narkiewicz Jodko 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi 
Mazowieckiej.

Na koniec Sesji Przewodniczący Rady 
Gminy Tadeusz Jabłonka wspólnie z 
Wójtem Waldemarem Brzostkiem po-
dziękowali wszystkim radnym za cztero-
letnią współpracę, wyrazili słowa uznania 
za pełną zaangażowania  pracę na rzecz 
rozwoju Gminy, oraz wręczyli  pamiąt-
kowe listy gratulacyjne. Nie zabrakło 
również wspólnego zdjęcia (zdj. poniżej). 

�                            – M.K

Programy
rozwojowe gminy

Przez ostatnie cztery lata kaden-
cji 2002 - 2006 Gmina Ostrów 
Mazowiecka wzbogaciła się 
o bardzo istotne dla jej rozwoju, 
a zarazem dla dobra jej miesz-
kańców programy rozwojowe. 
Opracowano:

-  Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy 
Ostrów Mazowiecka na lata 2006 – 2013, 

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Ostrów Mazowiecka,

- Strategię Rozwoju Gminy na lata 2004 
– 2015, 

- Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Ostrów 
Mazowiecka,

- Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy 
Ostrów Mazowiecka, 

- Program Ochrony Środowiska Gminy 
Ostrów Mazowiecka na lata 2004 – 2012. 

Wszystkie w/w programy dostępne są 
na stronie internetowej Urzędu Gminy: 
www.gminaostrowmaz.home.pl   �  -B. Sz.

Radni 
ostatniej kadencji

W kadencji Rady Gminy  Ostrów 
Mazowiecka 2002 - 2006 funk-
cje radnych sprawowali: 

Baranowski Tadeusz,
Goca Maria, 
Jabłonka Tadeusz, 
Kacprzak Marian, 
Kołodziejczyk Danuta, 
Kowalski Jan Kazimierz, 
Lipiński Mirosław Bogdan, 
Mikołajczyk Jerzy, 
Pasiński Janusz Piotr,
Ponichtera Andrzej, 
Rozumek Sylwester,
Równy Tadeusz,
Skalik Magdalena Alicja,
Stankiewicz Edward,

Zęgota Jan śp. 

�                                      - M.K.
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Inwestycje gminne 2002-2006

Cztery mijające lata zaowocowały w Gminie Ostrów Ma-
zowiecka ogromnym rozwojem infrastruktury gminnej, 
wieloma inwestycjami, które poprawiły wizerunek gmi-
ny i będą służyły wszystkim jej mieszkańcom. 

Wśród inwestycji sanitarnych, zrealizowanych w ostatnich 
latach, znajdują się między innymi dwie stacje uzdatniania 
wody, wybudowane  w najnowszej technologii, całkowicie 
zautomatyzowane, które zaopatrzą w dobrej jakości wodę 
wielu mieszkańców gminy. Woda popłynęła nowymi wodo-
ciągami, których w ostatnich latach położono ogółem 36 km 
i do których podłączono 229 gospodarstw, w 8 miejscowoś-
ciach.  Na 45 wsi należących do Gminy, tylko trzy miejsco-
wości na dzień dzisiejszy pozostają do zwodociągowania. Wy-
budowaliśmy pierwsze kilometry gminnej kanalizacji, która 
odprowadza ścieki mieszkańców dwóch ulic w Komorowie.  

W sumie na instalacje sanitarne (SUW, wodociągi i kana-
lizację) wydaliśmy ponad 5 219 596 złote, w tym ponad 3 341 
532 złote pozyskaliśmy w ramach dotacji i preferencyjnych 
pożyczek. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Także nasze szkoły gminne przeszły metamorfozę za spra-
wą remontów pomieszczeń i termomodernizacji budynków, 
która objęła wymianę okien, docieplenie i nowe elewacje. 

W każdej szkole na bieżąco przeprowadzano naprawy, 
a w ponad połowie placówek wykonano poważne remonty, 
które przedstawia tabela nr 2. W sumie na duże, kompleksowe 
inwestycje oświatowe wydano 4 808 471 zł, z czego pozyskano 
1 548 653 złotych. 

Priorytetowymi inwestycjami była budowa dróg gmin-
nych. W Gminie mamy 171 km dróg, w tym 76,7 km dróg wy-
asfaltowanych, z czego aż 25,3 km wykonaliśmy w ostatnich 
czterech latach. Ogółem inwestycje drogowe przeprowadzono 
w 19 miejscowościach, na ogólną sumę 6 114 929 zł, w tym po-
zyskaliśmy na ten cel 1 136 533 zł. dotacji bezzwrotnych (szcze-
góły w tabeli nr 3). 

Poza tym w 2004 roku położony został chodnik w Komoro-
wie o długości 452 metrów, którego koszt wyniósł 124 300 zł. 

Na bieżąco wymienialiśmy lampy oświetlenia ulicznego 
w poszczególnych miejscowościach, zakładano nowe oprawy.

Tabela nr 2 

O WIATA

Lp. Nazwa inwestycji  Rok
realizacji

Warto  Pozyskane 
rodki

1 Przebudowa dachu w szkole w Jelonkach 2003 183 468 

2 Remont szko y podstawowej w Nagoszewce 2003 208 724 

3 Wykonanie przebudowy dachu na budynku szko y
podstawowej w Jelonkach 2004 126 565 

4
Remont budynku szko y podstawowej w Dybkach 
w zakresie wymiany kot owni w glowej na olejow
i modernizacji instalacji CO 

2004 99 148 60 000

5 Sala gimnastyczna Nagoszewo 2002-
2004 3 164 000 1 138 000

6 Remont budynku  S.P. w Starym Lubiejewie 2005 152 692 45 798

7 Remont budynku szko y w Komorowie  2005 227 686 
100 000

8 Remont pomieszcze  kuchni w szkole podstawowej 
w Jasienicy 2005 116 596 

9 Termomodernizacja szko y w Dybkach 2006 117 711 

10 Termomodernizacja szko y w Ugniewie 2006 85 726 

11 Termomodernizacja szko y w Jelonkach 2006 267 485 204 855

12 Wymiana instalacji elektrycznej w Nagoszewie 2006 58 670 

RAZEM 4 808 471 1 548 653

Tabela nr 3 

DROGI

Lp. Nazwa inwestycji Rok
realizacji D ugo Warto Pozyskane

rodki

1. Modernizacja drogi gminnej Jelonki – 
Zalesie o d ugo ci 2 km 2003 2000 m 281 866 

2. Modernizacja drogi gminnej Dybki  
Grabniak 2003 2352 m 517 345 

3. Modernizacja drogi Wi niewo przez 
wie 2003 1530 m 729 652 360 570

4. Droga wirowa we wsi Zalesie 2003 1160 m 46 579 23 264

5. Droga wirowa we wsi Kuskowizna 2003 1280 m 58 000 28 999

6. Przebudowa drogi gminnej Stara 
Grabownica – Nowa Grabownica 2004 1203 m 281 546 86 000

7. Przebudowa odcinka drogi gminnej 
przez wie  Sul cin Kolonia 2004 650 m 200 933 79 500

8. Przebudowa odcinka drogi gminnej 
przez wie  Przyjmy Sadzawki 2004 1060 m 304 962 71 200

9. Przebudowa drogi gminnej Podborze – 
Nowe Lubiejewo 2005 1146 m 282 465 

10. Przebudowa drogi gminnej przez wie
Przyjmy k/Jelonek 2005 1126 m 264 599 80 000

11. Przebudowa drogi gminnej Kalinowo 2005 920m 251 178 77 000

12. Przebudowa drogi gminnej Stok 2005 975 m 245 625 

13. Przebudowa drogi gminnej Przyjmy 
k. Por by 2005 775 m 197 009 

14. Przebudowa drogi gminnej Stara 
Grabownica – Nowa Grabownica 2005 1250 m 370 245 

15. Przebudowa drogi gminnej przez wie
Smolechy 2006 876 m 208 002 

16. Przebudowa drogi gminnej przez wie
Koziki Majdan 2006 1360 m 444 711 80 000

17.
Przebudowa drogi gminnej przez wie
Komorowo Majdan 2006 1250 m

415 434 
w trakcie 

li ji
18. Przebudowa drogi gminnej Wi niewo

Niwiska 2006 1770 m 584 999 250 000

19. Stare Lubiejewo ul. Ostrowska – 
nak adka 2006 1400 m

252 554 
w trakcie 
realizacji

20. Przebudowa drogi Zalesie 2006 870 m 177 225 

RAZEM  6 114 929 1 136 533
ciąg dalszy strona 5
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ciąg dalszy ze strony 5
Największą inwestycją w tym zakresie 

była modernizacja oświetlenia ulicznego 
we wsi Stare Lubjejewo w 2004 roku, kie-
dy wymieniono 97 opraw na sumę 106 
192 zł. Ponadto wymieniono i założono 
121 nowych lamp. Ogółem w ostatnich 
czterech latach założono 218 nowych 
opraw oświetlenia ulicznego. 

Duży nacisk kładliśmy na rozwój 
kultury fizycznej i sportu. Organizowa-
ne są kolejne edycje gminnej Olimpia-
dy i Gimnazjady dla dzieci i młodzieży 
szkolnej, a także turnieje piłki nożnej 
dla mieszkańców Gminy. W związku 
z tym należało zadbać o odpowiednie 
zaplecze dla treningów i rozgrywek, 
dlatego oprócz postawienia olbrzymiej 
hali sportowej przy szkole w Nagosze-
wie, wybudowano również w 2006 roku 
5 nowych boisk sportowych na ogólną 
sumę 239 808 zł, z czego 100 000 zł po-
zyskaliśmy z zewnątrz. Boiska powstały 
w: Kalinowie, Dudach, Kozikach, No-
wej Osuchowej i Komorowie i dzięki 
temu przedsięwzięciu dzieci i młodzież  
szkół gminnych, a także mieszkańcy 
będą mogli  rozwijać swoje zaintereso-
wania sportowe na w pełni przystosowa-
nych ku temu terenach.

W minionej kadencji przeprowa-
dzono też generalne remonty świetlic 
wiejskich i strażnic ochotniczych straży 
pożarnych, w tym kompleksowe remiz 
w Kalinowie, Nagoszewce, Jasienicy 
i w trakcie realizacji w Nowej Osucho-
wej, oraz wielu innych w mniejszym 
zakresie. Największą jednak inwestycją 
w tej dziedzinie była budowa w 2006 
roku świetlicy z wyposażeniem w Nago-
szewce, której koszt wyniósł 255 716 zł, 
z czego pozyskaliśmy 139 847 zł. 

Wśród przedsięwzięć zrealizowanych 
w ostatnich czterech latach znalazły się 
również zadania związane z miejscami 
pamięci narodowej, znajdującymi się 
w naszej Gminie. Na cmentarzach jeń-
ców radzieckich w Komorowie, Grą-
dach i Gutach wykonano prace konser-
watorskie, na które pozyskaliśmy środki 
w kwocie 24 993 zł. 

W sumie na duże gminne inwestycje 
wydaliśmy prawie 16 895 000 zł, z czego 
pozyskaliśmy 6 353 286 zł dodatkowych 
środków ze źródeł zewnętrznych, takich 
jak: Wojewódzki Fundusz  Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, Urząd 
Marszałkowski, Wojewoda, Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

�  A.S., U.W.

Profilaktyczne
działania Gminy

Do Gminy w latach 2002 - 2006 
wpłynęły 92 wnioski o leczenie 
odwykowe. Odbyło się 41 spraw 
sądowych, w których wydano 
postanowienia orzekające o obo-
wiązku poddania się leczeniu od-
wykowemu. 

Po dwóch latach od wydania posta-
nowienia ustaje obowiązek poddania się 
leczeniu odwykowemu. Osoby, wobec 
których wydano postanowienie o obo-
wiązku podjęcia leczenia zostały oddane 
pod nadzór kuratora sądowego. Kurator 
sądowy jest zobowiązany przez okres 
dwóch lat składać sprawozdania do sądu, 
czy osoba uzależniona podjęła leczenie 
odwykowe. Osoby zgłaszane do komisji 
podejmowały leczenie (dobrowolnie lub 
na skutek wydanego postanowienia sądo-
wego) w trybie ambulatoryjnym w Porad-
ni Leczenia Uzależnień w Ostrowi Mazo-
wieckiej, lub w ośrodkach stacjonarnych 
w Choroszczy, w Pruszkowie, w Łomży 
czy Ostrołęce. Osoby współuzależnione 
korzystają z grup wsparcia w Ostrowi 
Mazowieckiej i Kozikach.

Najważniejsze zadania realizowa-
ne przez Gminę w ramach profilaktyki 
i przeciwdziałanie alkoholizmowi:
1.  W 13 świetlicach socjoterapeutycznych 

realizowano programy profilaktyczne re-
komendowane przez Państwową Agencję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych.

2. Uczniowie klas I-III szkół gminnych każ-
dego roku uczestniczyli w imprezie pro-
filaktycznej organizowanej przez Gminę. 
W latach 2002 – 2004 impreza odbywała 
się w Sali Garnizonowej Jednostki Wojsko-
wej w Komorowie, a w latach 2005 i 2006 
w hali sportowej w Zespole Szkół Publicz-
nych w Nagoszewie.

3. Każdego roku finansowano spektakle 
dla 50 uczniów klas I-III szkół podstawo-
wych. 

4. Każdego roku finansowano spektakle 
dla 50 uczniów klas I-III szkół podstawo-
wych. 

5. Dofinansowywano do wynajmu auto-
karów na wyjazdy uczniów na „Zielone 
Szkoły”.

6. Organizowano i współorganizowano 
kolonie letnie, półkolonie, obozy i oazy 
w górach i nad morzem dla dzieci ze szkół 
gminnych. W latach 2002 – 2006 z wypo-
czynku letniego skorzystało nieodpłatnie 
305 dzieci. 

7. Finansowano zabiegi wszycia esperalu dla 
osób uzależnionych z terenu gminy.

8. Opłacano koszty związane ze sporządza-
niem opinii sądowo-psychiatrycznych 
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

9. W latach 2002 – 2004 organizowano spot-
kania wigilijne dla mieszkańców gminy 
zgłoszonych do komisji i członków ich 
rodzin.

10. Dla uczniów klas podstawowych i gim-
nazjalnych każdego roku organizowane są 
spektakle o tematyce uzależnień. 

Organizacja konkursów i olimpiad
W kalendarz imprez gminnych na stałe 

wpisały się „Szkolne Dni Profilaktyki” dla 
dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych 
i gimnazjalnych w ramach ogólnopolskiej 
kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 
Laureaci konkursu nagradzani są podczas 
gminnego zakończenia roku szkolnego. 
Ponadto każdego roku Gmina organizuje 
w miesiącu sierpniu Gminne Dni Trzeź-
wości. Z imprezą tą gościliśmy już w miej-
scowości Koziki (dwukrotnie), Nowa Osu-
chowa, Dudy i Dybki. Dofinansowujemy 
do nagród uczestnikom konkursu "Festi-
walu Piosenki o Zdrowiu" organizo-wa-
nego przez Wojewódzką Stację Sanitarno 
– Epidemiologiczną w Warszawie. 

Organizacja szkoleń
Finansujemy wyjazdy mieszka-ńcom 

naszej gminy na „Dni Skupienia Al- anon 
i AA”, do Ośrodka Apostołlstwa Trzeźwo-
ści w Zakroczmiu. 

Dofinansowywane były również po-
szczególne sesje szkoleń pt. Program 
Rozwoju Osobistego, Studium Pomocy 
Psychologicznej dla członków Gmin-
no Miejskiego Stowarzyszenia Rodzin 
Abstynenckich <RODZINA>. Ponadto 
wielokrotnie Gmina organizowała szkole-
nia dla nauczycieli szkół podstawowych, 
gimnazjalnych jak i nauczycieli prowa-
dzących świetlice socjoterapeutyczne pod 
kątem profilaktyki uzależnień

Wspomaganie instytucji:
1.Dofinansowywane były imprezy trzeźwoś-

ciowe organizowane przez organizacje po-
zarządowe.

2.Każdego roku gmina przekazuje Komen-
dzie Powiatowej Policji gadżety o treściach 
promujących życie bez używek i nałogów. 
Gadżety są wykorzystywane podczas spot-
kań funkcjonariuszy policji z dziećmi 
i młodzieżą na lekcjach wychowawczych.

3.Udzielamy wsparcia finansowego pozarzą-
dowym organizacjom wspo-magającym 
lecznictwo odwykowe, jak również po-
radnie leczenia uzależnień i całodobowe 
ośrodki lecznictwa odwykowego.

ciąg dalszy strona 6
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4. Udzielamy wsparcia finansowego grupie 
trzeźwościowej „Boży Dar” w Kozikach. 

W ramach realizacji gminnego pro-
gramu profilaktyki i rozwią-zywania 
problemów alkoholowych Gmina współ-
pracowała z Powiatową Komendą Policji 
w Ostrowi Mazowieckiej, Wojewódzkim 
Ośro-dkiem Profilaktyki i Terapii Uza-
leżnień w Łomży, Szpitalem dla Nerwo-
wo i Psychicznie Chorych w Pruszkowie, 
SPP ZOZ w Choroszczy, Wojewódzkim 
Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uza-
leżnień w Ostrołęce, Poradnią Leczenia 
Uzależnień w Ostrowi Mazowieckiej, 
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej w Ostrowi Maz., Miejsko –Gminnym 
Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich 
<RODZINA>, Dyrektorami szkół gmin-
nych, biegłym psychiatrą (pracownikiem 
SP ZOZ w Ostrowi Maz.), Powiatową 
Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną 
wNOstrowi Maz., kuratorami zawodo-
wymi i społecznymi Sądu Rejonowego 
w Ostrowi Mazowieckiej. �         - J.N

ciąg dalszy ze strony 5

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

GOPS jest jednostką organiza-
cyjną Gminy realizującą zadania 
z zakresu pomocy społecznej 
i świadczeń rodzinnych.
 

Z budżetu Gminy zabezpieczana jest 
pomoc dla naszych mieszkańców mię-
dzy innymi w formie: zakupu odzie-
ży, świadczeń leczniczych, dopłat do 
zakupu opału, dopłat do świadczeń re-
habilitacyjnych, dopłat do zakupu pod-
ręczników szkolnych, dodatków miesz-
kaniowych. 

Najstarsi, samotni  i niepełnospraw-
ni podopieczni Ośrodka mogą  liczyć 
na pomoc w formie usług opiekuńczych 
i specjalistycznych usług opiekuńczych. 
Mieszkańcy Gminy, którzy nie są w sta-
nie samodzielnie funkcjonować mogą  
korzystać z pomocy Domów Pomocy 
Społecznej, które świadczą całodobową 
opiekę.  W  ramach zadań zleconych  
udzielana jest  pomoc w formie: zasiłków 
stałych  i świadczeń rodzinnych oraz za-
siłków okresowych. Na szczególną uwa-
gę zasługuje troska  o dzieci i młodzież 
szkolną. Corocznie  pomocą w formie 
dożywiania objętych jest około 40 %  
uczniów szkół gminnych  (ogólna licz-
ba uczniów waha się od  1500 – 1600 
). Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o po-

mocy społecznej zaznacza, że pomoc 
społeczna jest ukierunkowana na wszel-
kiego rodzaju działania,   wszelkiego ro-
dzaju działania, zmierzające poprzez 
pracę socjalną do przezwyciężenia trud-
ności określanych jako czasowe własny-
mi siłami, przy okresowym wsparciu fi-
nansowym ze strony Ośrodka. . Zatem 
szczególną uwagę zwracają pracownicy 
socjalni na pracę socjalną. Jest to bardzo 
trudne i zarazem wyjątkowe  narzędzie 
pracy pracowników pomocy społecznej.  

W latach 2003 – 2006 z usług GOPS 
w ramach realizacji zadań wynikających 
z ustawy o pomocy społecznej  korzysta 
średnio  rocznie około 1 000 rodzin (po-
nad 4 000 osób w rodzinach). Od 1 maja 
2004r. przekazano Ośrodkowi zadania 
wynikające z ustawy o świadczeniach 
rodzinnych i ustawy o zaliczce alimen-
tacyjnej. W GOPS utworzono osobną 
komórkę do realizacji świadczeń rodzin-
nych. Obecnie ze świadczeń rodzin-
nych korzysta 1495 rodzin a zaliczkę 
alimentacyjna otrzymuje  53  rodziny 
Na świadczenia rodzinne w 2006 roku 
zostanie  wydatkowana  kwota około 
3 800 000,00 zł. Przy ogólnym tempie 
życia, borykania się z niekorzystnymi 
zjawiskami społe-cznymi z jednej strony 
i dobrym zabezpieczeniem finansowym 
ze strony władz Gminy z drugiej  strony  
– Ośrodek staje się instytucją,  w której 
można uzyskać informacje  i fachową 
pomoc. �                    - J. Kacpura

                 
Działania

Ochotniczej Straży Pożarnej

Przez ostanie cztery  lata na rzecz 
jednostek OSP w Gminie Ostrów 
Mazowiecka  zapisało się wiele 
osiągnięć. 

Do najważniejszych należą m.in.  
zakup samochodów  pożarniczych: 
JELCZ dla OSP  Jasienica (współfi-
nansowanie OSP Jasienica), oraz MA-
GIRUS dla OSP Jelonki (współfinan-
sowanie Młyny Jelonki i OSP Jelonki). 
ZNPaństwowej Straży Pożarnej  po-
zyskano samochód ŻUK dla OSP Sielc. 
Oprócz tego prowadzone były  bieżące 
zaopatrzenia w niezbędny sprzęt pożar-
niczy, a także  mundury polowe i wyj-
ściowe dla wszystkich jednostek OSP. 
Dla OSP  w Kalinowie i Nagoszewki 
pobudowano nowe remizy, ponadto 
dokonano kapitalnego remontu OSP 
Jasienica i Nowa Osuchowa, oraz prze-
prowadzono remonty bieżące remiz 

i garaży we wszystkich jednostkach. 
Celem podniesienia sprawności bo-
jowej jednostek co roku organizowane 
były manewry strażackie oraz zawody 
sportowo – pożarnicze. Integrującą for-
mą gminnych strażaków  są coroczne 
bale karnawałowe przygotowane przez 
poszczególne jednostki OSP. �  - E. T

Środki unijne
na lata 2007-2013

Projekt PROW 2007 - 2013 
obejmuje 22 działania, przy-
pisane do 4 strategicznych 
osi priorytetowych:

Oś 1: Poprawa konkurencyj-
ności sektora rolnego i leśnego 
c.d.

•Zwiększanie wartości dodanej 
podstawowej produkcji rolnej i le-
śnej – której celem jest wsparcie prze-
twórstwa produktów rolnych. Pomoc 
będzie kierowana przede wszystkim 
do małych i średnich przedsiębiorstw. 
W ramach działania wspierane będą 
projekty dotyczące poprawy kon-
kurent-cyjności, jakości produkcji, 
oraz te związane z obniżeniem kosz-
tów, rozwojem nowych produktów, 
procesów i technologii produkcji. 
Wsparcie będzie również udzielane 
na działania związane z poprawą wa-
runków produkcji w odniesieniu do 
obowiązujących lub nowo wprowa-
dzanych standardów. Pomoc będzie 
polegać na refundacji części kosztów 
inwestycji.

•Poprawianie i rozwijanie infra-
struktury związanej z rozwojem 
i dostosowaniem rolnictwa i le-
śnictwa - będzie realizowane w ra-
mach dwóch schematów pomoco-
wych. Pierwszy – Scalanie gruntów 
– ma na celu poprawę struktury ob-
szarowej poszczególnych  gospo-
darstw oraz gruntów leśnych. Dru-
gi – Gospodarowanie rolniczymi za-
sobami wodnymi – będzie związany 
z budową lub remontem urządzeń 
melioracji wodnych. Pomoc będzie 
miała formę refundacji kosztów kwa-
lifikowalnych projektu.

ciąg dalszy strona 7
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•Uczestnictwo rolników w syste-
mach jakości żywności – którego 
celem jest poprawa jakości produk-
cji i produktów rolno-spożywczych. 
Wsparcie udzielane będzie rolni-
kom uczestniczącym w wybranych 
systemach jakości żywności, (np. 
zarejestrowanych produktów regio-
nalnych). Pomoc finansowa będzie 
wypłacana w formie rocznej, zry-
czałtowanej płatności przez okres 5 
lat.

• Działania informacyjne i promo-
cyjne – które mają za zadanie zwięk-
szenie popytu na produkty rolno-
spożywcze objęte mechanizmami ja-
kości żywności. Wsparcie udzielane 
będzie grupom producentów uczest-
niczących w poszczególnych mecha-
nizmach jakości na działania infor-
macyjne i promocyjne na rynku UE. 
Pomoc będzie polegać na refundacji 
części kosztów poniesionych na re-
alizację powyższych działań.

•Grupy producentów rolnych 
– wsparcie ma na celu dostosowanie 
produkcji prowadzonej w gospodar-
stwach gospodarstwach członków 
grup producentów do wymogów 
rynkowych, poprzez wspólne dzia-
łania produkcyjno - marketingowe. 
Pomoc będzie realizowana w formie 
rocznych płatności w okresie pierw-
szych 5 lat funkcjonowania grupy 
producenckiej. 

•Korzystanie z usług doradczych 
przez rolników i posiadaczy la-
sów – ma na celu ułatwienie do-
stępu do usług doradczych na rzecz 
rolników i posiadaczy lasów. Usłu-
gi te będą dotyczyły, między inny-
mi, wprowadzania zasad wzajemnej 
zgodności (np: standardy ochro-
ny środowiska, wymogi dotyczą-
ce zdrowotności ludzi i zwierząt), 
zwiększenia konkure-ntcyjności i 
dochodowości gospodarstw rolnych 
i leśnych, wspierania destruktury-
zacji, rozwoju i innowacji w gospo-
darstwach, poprawy jakości życia na 
obszarach wiejskich, poprawy bez-
piecze-ństwa pracy. Pomoc będzie 
miała formę refundacji części kosz-
tów zrealizowanej usługi.

Oś 2: Poprawa środowiska na-
turalnego i obszarów wiejskich

Celem Osi 2 jest utrzymanie zrów-
noważonego rozwoju obszarów wiej-
skich, co wiąże się przede wszystkim 
z poprawą stanu środowiska naturalne-
go, odpowiednim użytkowaniem grun-
tów oraz ochroną unikalnych zasobów 
naturalnych obszarów wiejskich. Cześć 
działań Osi 2 ma charakter rekompen-
saty z tytułu ograniczenia produkcji 
rolnej prowadzonej na terenach chro-
nionych (obszary NATURA 2000). 
Kontynuowane będzie wsparcie dla go-
spodarstw rolnych prowadzących pro-
dukcję na obszarach górskich i in-
nych obszarach o niekorzystnych wa-
runkach gospodarowania (ONW) oraz 
działanie związane z odtwarzaniem po-
tencjału produkcji leśnej zniszczonego 
przez katastrofy. Dofinansowanie będą 
mogły uzyskać inwestycje związane 
z zalesieniem gruntów rolnych, jak 
również innych, niż rolne. 
Oś 2 obejmuje następujące dzia-
łania:
• Wspieranie gospodarowania na 

obszarach górskich i innych ob-
szarach o niekorzystnych warun-
kach gospodarowania (ONW) 
– co ma zapewnić ciągłość rolnicze-
go użytkowania gruntów poprzez 
wsparcie finansowe gospodarstw rol-
nych, które znajdują się na terenach 
o niekorzystnych warunkach gospo-
darowania. Pomoc będzie udzielana 
w postaci corocznych płatności wy-
równawczych.

• Płatności dla obszarów NATURA 
2000 oraz związanych z wdraża-
niem Ramowej Dyrektywy Wod-
nej (2000/60/WE) – których celem 
jest utrzymanie stanu siedlisk przy-
rodniczych i ostoi wybranych gatun-
ków roślin i zwierząt na obszarach 
NATURA 2000 oraz wdrażanie Ra-
mowej Dyrektywy Wodnej. Wspar-
cie przyjmie formę rekompensat dla 
producentów rolnych, których dzia-
łalność rolnicza jest ograniczana ze 
względu na położenie na obszarach 
NATURA 2000 oraz przyjętymi usta-
leniami planów gospodarowania wo-

dami (zgodnie z Ramową Dyrektywą 
Wodną).

• Program rolnośrodowiskowy – ma 
na celu poprawę środowiska przyrod-
niczego obszarów wiejskich poprzez 
zachowanie cennych siedlisk, promo-
wanie zrównoważonego systemu go-
spodarowania, kształtowanie struk-
tury krajobrazu, ochronę lokalnych 
ras zwierząt gospodarskich. Wspar-
cie, w formie corocznych, zryczałto-
wanych płatności, będzie udzielane 
producentom, którzy zdecydują się 
na realizację jednego lub kilku pakie-
tów rolnośrodowiskowych. 

• Zalesianie gruntów rolnych i in-
nych niż rolne – którego celem 
jest powiększenie obszarów leśnych 
w kraju, utrzymanie i wzmocnienie 
ekologicznej stabilności tych tere-
nów oraz zwiększenie udziału lasów 
w globalnym bilansie węgla. Dzia-
łanie będzie realizowane w ramach 
dwóch schematów – zalesienia grun-
tów rolnych oraz zalesienia gruntów 
nieuprawianych rolniczo. Pomoc bę-
dzie wypłacana w formie płatności 
jednorazowych, a także wieloletnich 
premii pielęgnacyjnych i zalesienio-
wych.

• Odtwarzanie potencjału pro-
dukcji leśnej zniszczonego przez 
katastrofy i wprowadzanie in-
strumentów zapobiegawczych 
– którego celem jest odnowienie i pie-
lęgnacja drzewostanów oraz wpro-
wadzanie mechanizmów zapobiega-
jących katastrofom naturalnym. Po-
moc będzie realizowana w oparciu 
o kompleksowe projekty obejmujące 
lasy. Wsparcie przyjmie formę refun-
dacji poniesionych kosztów.

W następnym numerze:
Oś 3: Jakość życia na obszarach 
wiejskich i różnicowanie go-
spodarki wiejskiej

�     - ARIMR  c.d.n

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
e-mail: info@arimr.gov.pl
Bezpłatna infolinia: 0-800-38-00-84
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Mazowiecki Lider
Ekologii

W dniu 26 października 
2006r w Centrum Edukacji 
Kampinoskiego Parku Na-
rodowego w Izabelinie, od-
było się uroczyste spotkanie 
podsumowujące działalność 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie            
w latach 2003-2006.

Uroczystości przewodniczyli: Pan 
Artur Michalski – Przewodniczący Rady 
Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie 
oraz Pani Elżbieta Lanc Prezes Zarządu 
WFOŚiGW Warszawie.

Gośćmi na spotkaniu byli przedsta-
wiciele wszystkich szczebli samorządów, 
podmioty gospodarcze, przedstawiciele 
Parków Krajobrazowych, Nadleśnictw, 
Państwowych i Ochotniczych Straży 
Pożarnych. 

Nagrody MAZOWIECKI LIDER 
EKOLOGII (płaskorzeźba) oraz dyplo-
my były przyznawane według następują-
cych kryteriów:
- Efekt ekologiczny prowadzonych dzia-

łań
- Ilość i różnorodność realizowanych dzia-

łań
- Realizacja zadań wieloletnich w ramach 

większych programów
- Bezproblemowe i terminowe współdzia-

łanie z Funduszem

Nagrodzeni byli wyłaniani przez Za-
rząd WFOŚiGW w Warszawie po wni-
kliwej analizie ww. kryteriów nagrody 
otrzymało – 35 przedstawicieli samorzą-
dów, podmiotów gospodarczych oraz 
PSP i OSP i Parków Krajobrazowych.

Znaczący tytuł „Mazowieckiego Li-
dera Ekologii” otrzymała również Gmi-
na Ostrów Mazowiecka za działania na 
rzecz ekologii  tj. organizowanie m.in. 
konkursów recyklingowych „Nasza 
Wieś to nie śmietnik” przyczyniających 
się do podniesienia stopnia świado-
mości ekologicznej nie tylko dzieci ale 
i dorosłych, zmniejszenia strumienia 
odpadów kierowanych na wysypisko, 
zmniejszenia ilości odpadów spalanych 
w piecach domowych, a co za tym idzie 
– zmniejszenie emisji substancji szkod-
liwych do atmosfery. 

�  - B. Sz.
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H U M O R
Policjant zatrzymuje blon-
dynkę jadącą pod prąd ulicy 
jednokierunkowej.
Policjant: „Czy pani wie, 
GDZIE pani jedzie?”
Blondynka: „Nie wiem, ale 
gdziekolwiek by to nie było, 
to muszę być solidnie spóźnio-
na, bo wszyscy już wracają!”

II Mazowieckie
Biegi Średnie

17 października 2006r na sta-
dionie Zespołu Szkół Publicz-
nych w Jelonkach odbyły się 
II Mazowieckie Biegi Średnie                   
o Puchar Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego. 

Patronat nad biegami objęli: Pan 
Adam Struzik – Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Pan Waldemar 
Brzostek – Wójt Gminy Ostrów Ma-
zowiecka, Pani Danuta Janusz – Dy-
rektor Mazowieckiego Centrum Poli-
tyki Społecznej, Pan Jacek Burzyński, 
Pan Grzegorz Depta, Pan Janusz Pyśk 
– Zespół Młynów Interchemall w Je-
lonkach. 

Sponsorzy tegorocznych zawodów, 
to: Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Mazowieckiego – Departament 
Edukacji Publicznej i Sportu, Wójt 
Gminy Ostrów Mazowiecka, Mazo-
wieckie Centrum Polityki Społecznej, 
Rada Rodziców,  Zespół Młynów 

w Jelonkach, Olsztyńskie Kopalnie 
Surowców Mineralnych, Piekarnia 
w Jelonkach, Mazowiecka Spółdziel-
nia Mlecza-rska „OSTROWIA”.

Do rywalizacji stanęło 197 uczniów 
z 23 szkół, między innymi z odległych 
szkół – Bartniki, Lelis, Raki, Prostyń. 
Choć słońce tylko na chwilę wyjrza-
ło zza chmur, a bieżnia była spowita 
mgłą i chłodnym powietrzem, to po-
goda ducha i wola walki malowały się 
na twarzach wszystkich zawodników. 
Atmosferę rozgrzewali kibicujący je-
lonkowscy uczniowie, którzy z zapa-
łem dopingowali startujących.

Po biegu zawodnicy odpoczywali 
przy dźwiękach muzyki, posilając się 
kanapkami i popijając gorącą herba-
tę – posiłkiem  przygotowanym przez 
Radę Rodziców i samych uczniów Ze-
społu Szkół w Jelonkach.

�                – Fidura – Zając


