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Jak co roku, 3 maja zbieramy się przed pomnikiem Bp Bandurskiego                         
w Komorowie, by uczcić kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

która miała na celu zachowanie całości i suwerenności zagrożonego 
państwa, zagwarantowanie praw wszystkim warstwom społecznym  i 

wprowadzenie przemian ustrojowych. 
więcej str. 2
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Inwestycje czas zacząć.
Szanowni Państwo, oddajemy do waszych rąk kolejny 
numer naszego biuletynu. Jedną z wiodących w nim kwe-
stii jest sprawa rozwoju gminnej infrastruktury, budowa 
trasy szybkiego ruchu przez teren Gminy oraz możliwości 
pozyskania funduszy unijnych na działalności rolniczą.

Waldemar Brzostek

Wójt Gminy

216 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Uroczystość 3 Majowa w Gminie Ostrów Mazowiecka rozpoczęła się Mszą 

Św. za ojczyznę w Kościele Garnizonowym p.w. Świętego Jozafata w Komo-

rowie, celebrowaną przez  Ks. Kapelana Stanisława Dębickiego. 
Oprócz  władz gminy na czele z Wójtem Waldemarem Brzostkiem, Przewodniczącym 

Rady Gminy Tadeuszem Jabłonką i radnymi, w uroczystości udział wzięli m.in. Starosta 
Powiatu Ostrowskiego Zbigniew Kamiński, przedstawiciele miasta na czele z zastępcą Bur-
mistrza Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzym Pawluczukiem,  Dowódca Garnizonu Ostrów 
Mazowiecka płk Ryszard Kołacz wraz z Kompanią Reprezentacyjną Garnizonu, reprezen-
tacje szkół, poczty sztandarowe, kombatanci, oraz mieszkańcy. 

Po zakończeniu Mszy Św. dalsze uroczystości odbyły się pod pomnikiem Biskupa le-
gionów Władysława Bandurskiego. Rozpoczął je Dowódca Garnizonu płk Ryszard Ko-
łacz, który powitał wszystkich zgromadzonych. 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Waldemar Brzostek, który odniósł się do tła histo-
rycznego powstania konstytucji i jak stwierdził w swoim wystąpieniu, Konstytucja 3 Maja, 
była to pierwsza w Europie ustawa zasadnicza regulująca podstawowe kwestie społeczno 
– polityczne, prawa i obowiązki obywateli oraz zasady organizacji władz państwowych, 
uchwalona w celu ratowania zagrożonej niepodległości. Konstytucja obowiązywała zale-
dwie piętnaście miesięcy, i mimo, że nie uratowała niepodległości naszego ówczesnego 
państwa, to stała się swoistym drogowskazem, dla kolejnych pokoleń Polaków, do wolnej i 
niepodległej Polski.  W dalszej części swojego wystąpienia Wójt Gminy, podkreślił symbo-
likę i wartości narodowe wynikające z uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które niewątpliwie 
uwidaczniają się m.in. poprzez wywieszanie flag na budynkach, nasz udział w uroczystoś-
ciach i oddawanie hołdu wszystkim walczącym o niepodległość i wielkość naszego Pań-
stwa i Narodu. Podkreślił jednocześnie jak ważne jest, by pamięć o czynach przeszłych 
pokoleń była zawsze żywa, by święto to wywoływało dumę z przynależności narodowej i 
nakreślało kierunki naszego dalszego rozwoju. 

Dla upamiętnienia tej daty, wiązanki kwiatów pod pomnikiem złożyli przedstawiciele 
władz samorządowych Powiatu, Gminy i Miasta Ostrów Mazowiecka, dowództwa Garni-
zonu Ostrów Mazowiecka, delegacje szkół gminnych i miejskich, organizacji i stowarzy-
szeń. □                                                                              - MK.

OGŁOSZENIA

* * *                        
Ważne telefony:

Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka
 tel.:/fax  (029) 74 68 600

PUKIR w Ostrowi Maz.
 Prezes    
  (029) 74 522 18
 Księgowość 
  (029) 74 62 015  
  (029) 74 62 014

Gminne Pogotowie Wodne
 (z wyjątkiem Jasienicy)
 (029) 644 36 42 (od 700- 1500)
 kom. 698 288 106 (całą dobę)
 
 (teren Jasienicy)
 (029) 745 22 14  (od 700- 1500) 
 kom. 664 784 605  (całą dobę) 
 kom. 605 611 917 (całą dobę)   
 (029) 74 617 80  (od 700 - 1500)

Pogotowie energetyczne
 (029) 74 53 151           

U W A G A

VI  edycja konkursu na
"Najładniejszą Posesję",

oraz V edycja na
"Najładniejsze Sołectwo"

w Gminie Ostrów Mazowiecka
w 2007 roku. 

Karty zgłoszeń do konkursów, oraz regu-
laminy dostępne są na stronie interneto-

wej Urzędu Gminy
www.gminaostrowmaz.home.pl

oraz w promocji gminy pokój nr 19.
Zgłoszenia przyjmowane będą

do końca maja 2007r.
Serdecznie zapraszamy

* * *
Najbliższe Uroczystości patriotyczne 

w Gminie Ostrów Mazowiecka:                                            
- Rocznica Bitwy Czerwcowej 1863 roku 

w Nagoszewie
odbędzie się 1 czerwca 2007r.,

- Rocznica Bitwy pod Nieskórzem 
(28 na 29 maja 1943r - oddziały AK. ) 

Inwestycje gminne to stały blok tema-
tyczny naszego biuletynu. O zrealizowanych 
w 2006 roku zadaniach z zakresu poprawy in-
frastruktury gminnej, omawianych szeroko na 
ostatniej Sesji Rady Gminy - 20 kwietnia mogą 
Państwo przeczytać na str. 2, natomiast o już 
rozpoczętych inwestycjach tegorocznych na 
stronie 4. Część z nich jest na razie na etapie 
wyłonienia wykonawcy w wyniku przetargu, 
a część już po podpisaniu umowy z wyko-
nawcą na realizację. Jestem przekonany, że już 
wkrótce na drogach, czy w szkołach pojawią 
się ekipy wykonawcze. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad ( GDDKiA ) przedstawiła nam kolejną, 
miejmy nadzieję ostatnią, wersję przebiegu tra-
sy ekspresowej przez teren naszej gminy. Prace 
nad dokumentacją są już na etapie uzgodnień 
i uzyskania pozwolenia na budowę. Jak zapew-
nia nas dyrektor GDDKiA już od 2009 roku 
rozpoczną się prace w terenie. Trzymamy kciu-
ku i czekamy. (więcej str. 3 i 4).

Sporo uwagi poświęcamy również moż-
liwościom uzyskania dofinansowania z unij-
nych programów pomocowych dla rolników. 
Na co składać wnioski, gdzie i do kiedy więcej 
na str. 5.

Kolejny punkt naszego biuletynu to dział 
kulturalny. Można powiedzieć, iż uroczysto-
ści kulturalne, patriotyczne w Gminie Ostrów 
Mazowiecka wpisały się już na stałe do gmin-
nego kalendarza. O tym co ostatnio się wyda-
rzyło, a co już niebawem  przed nami możemy 
przeczytać w artykule Konkursy gminne pod 
patronatem Wójta na  str 6.

Zmagania naszej gminnej młodzieży oraz 
osiągane przez nią wyniki w ramach Gimna-
zjady i Olimpiady znajdziecie Państwo na str. 
8.  A już niebawem podsumowanie gminnego 
roku sportowego i szkolnego. W tym roku 
młodzież z całej gminy gościć będzie szkoła w 
Pałapusie.

Jak zawsze zapraszam do czytania naszej 
gminnej gazety i pisania na adres redakcji. □
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Absolutorium dla Wójta

20 kwietnia odbyła się VII Sesja Rady 

Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, do-

tycząca udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy. W głosowaniu nad 

udzieleniem absolutorium za realiza-

cją budżetu w 2006 roku Wójt Gmi-

ny Ostrów Mazowiecka Waldemar 

Brzostek uzyskał czternaście głosów 

aprobaty. 

Sesja absolutoryjna w Gminie Ostrów 
Mazowiecka przebiegła bardzo sprawnie. 
Ograniczono się do rzeczowych informacji 
i dyskusji związanych z przyjmowanymi 
uchwałami. Jako pierwszą podjęto uchwałę 
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wy-
konania budżetu gminy za 2006 rok i udzie-
lenia absolutorium Wójtowi Gminy. 

Rada Gminy udzieliła Wójtowi Walde-
marowi Brzostkowi absolutorium jedno-
głośnie. Głosowanie poprzedziła prezen-
tacja multimedialna ukazująca dokonania, 
które złożyły się na realizację budżetu w 
2006 roku. Dochody wykonano w 102,3%. 
Wójt Gminy Waldemar Brzostek podjął 
działania w celu egzekwowania należnych 
dochodów, oraz czynił starania w celu 
pozyskania dodatkowych środków do bu-
dżetu gminy. W trakcie roku w stosunku 
do pierwotnego planu dochody zostały 
zwiększone o kwotę 2 139 996 zł. Wydatki 
budżetu gminy wykonano w 96,1%. Rea-
lizując wydatki zabezpieczono wykonanie 
nałożonych przez radę zadań społeczno 
- gospodarczych, które zostały zwiększone 
o kwotę 1 398 996 zł. 

Zabezpieczono zadania w sferze tzw. 
niematerialnej związanej z utrzymaniem 
mienia gminnego, funkcjonowania kultury, 
sportu, oświaty i ochrony zdrowia. Znaczną 
pozycję w tej sferze stanowią wydatki na 
oświatę, bo aż  45 % ogólnego budżetu. 

Duży nacisk Wójt Gminy kładł na in-
westycje gminne. W 2006r. zrealizowano 
następujące zadania inwestycyjne: budowa 
wodociągu Zakrzewek i kanalizacji sanitar-
nej w Komorowie, przygotowanie doku-
mentacji na wodociąg Pałapus – Budy Gru-
dzie, modernizacja przepompowni Guty 
Bujno – Prosienica, wybudowanie 7,506 km 
dróg bitumicznych w sześciu sołectwach 
(Komorowo Majdan, Koziki Majdan, Smo-
lechy, Stare Lubiejewo, Wiśniewo Niwiska, 
Zalesie), remont Szkoły w Dybkach, Jelon-

Głosowanie Rady Gminy

kach, Komorowie, Nagoszewie, Ugniewie, 
remont domu nauczyciela w Jelonkach, 
modernizacja kuchni w PSP w Jasienicy, 
dobudowa świetlicy z garażem do istnieją-
cego budynku strażnicy – w Nagoszewce I. 
W 2006 roku wybudowano 4 boiska spor-
towe przy szkołach w Dudach, Komoro-
wie, Kozikach i Nowej Osuchowej.

Kwota wydatków budżetowych prze-
znaczona na inwestycje wynosiła  3 722 
154,29, co stanowi 16,68% wszystkich środ-
ków budżetowych. 

W dalszej części sesji podjęto uchwałę 
m.in. w sprawie zmiany Regulaminu okre-
ślającego wysokość stawek dodatków oraz 
szczegółowych warunków ich przyznawa-
nia, sposobu obliczania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw oraz wysokość i wa-
runki wypłacania nagród dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolu 
prowadzonym przez Gminę na 2007 rok. 

Sprawą istotną dla mieszkańców 
Gminy było podjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę na terenie Gminy Ostrów 
Mazowiecka, utrzymującej cenę wody na 
tym samym poziomie.

Końcowym elementem spotkania 
było zabranie głosu przez Jerzego Sówkę 
Prezesa gminnej spółki, który dokonał 
podsumowania pracy Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych i Rolniczych w Os-
trowi Maz. za 2006 rok. Następnie głos 
zabrał Zastępca Wójta Gminy Marian 
Stankiewicz w sprawie budowy drogi 
ekspresowej przebiegającej przez teren 
Gminy Ostrów Mazowiecka. Temat ten 
jest bardzo obszerny i niewątpliwie 
istotny dla mieszkańców naszej gmi-
ny, dlatego też kwestii tej poświęcamy 

więcej uwagi obok. □                             
- MK.

Rusza budowa
trasy ekspresowej

W tym miejscu szerzej omówimy 

planowaną przez Generalną Dyrek-

cję Dróg Krajowych  i Autostrad in-

westycję, jaką jest rozbudowa drogi 

krajowej nr 8 do parametrów drogi 

ekspresowej. 

Droga ekspresowa inaczej droga szybkie-
go ruchu, to droga przeznaczona do szybkie-
go przemieszczania się wyłącznie pojazdów 
samochodowych, nie obsługująca przyle-
głego terenu, charakteryzująca się między 
innymi tym, że może mieć dwie nie mniej 
niż dwupasmowe, jednokierunkowe, trwale 
rozdzielone pasem dzielącym jezdnie lub 
jedną jezdnię dwukierunkową, jest wyposa-
żona w MOPy (miejsce obsługi podróżnych 
– wydzielony w pasie drogowym teren wypo-
sażony w miejsca postojowe dla pojazdów 
oraz urządzenia dla zaspokajania potrzeb 
podróżnych) przeznaczone wyłącznie dla jej 
użytkowników, wjazdy i wyjazdy są możliwe 
tylko na węzłach lub skrzyżowaniach. Wstęp-
ny plan przebiegu drogi ekspresowej przewi-
duje na terenie naszej gminy cztery węzły typu 
karo w miejscowościach: Dybki, Nagoszewo, 
Podborze i Prosienica. Węzły charakteryzują 
się tym, że występują w nich wielopoziomowe 
połączenia lub przecięcia dróg zapewniające 
pełną lub częściową możliwość wyboru kie-
runku jazdy. Węzeł typu karo należy do gru-
py częściowo bezkolizyjnych i może występo-
wać w kilku różnych odmianach. Najczęściej 
spotykane rozwiązanie to kolizyjne rondo na 
drodze niższej kategorii, tj. drodze gminnej 
lub powiatowej). Węzeł umożliwia wygodne 
włączenie się do ruchu i zjazd z drogi bez-

cd. str. 4



Nr 8

4        MAJ  * 2007

kolizyjnej, w tym przypadku jest to droga 
ekspresowa ("biegnąca" górą), na drogę ko-
lizyjną, czyli np. drogę gminną ("przebiega-
jącą" dołem). W przyjętych przez GDDKiA 
wstępnych planach przewiduje się drogę 
ekspresową dwujezdniową, dwupasmową. 
Zjazdy z drogi ekspresowej poprowadzone 
mają być wzdłuż jezdni drogi ekspresowej, 
aby zająć jak najmniej powierzchni gruntów. 
W każdej miejscowości będą przystanki au-
tobusowe po obu stronach drogi szybkiego 
ruchu. Planowane jest wydzielenie na terenie 
naszej gminy dwóch miejsc obsługi podróż-
nych, z proponowaną lokalizacją między 
Prosienicą a Podborzem oraz między Mia-
stem Ostrów Mazowiecka a Nagoszewem. 
Istniejące stacje paliw prawdopodobnie uleg-
ną likwidacji, ale jest to sprawa dyskusyjna i 
na dzień dzisiejszy nie podjęto ostatecznej 
decyzji. Projektanci nie zapomnieli również 
o lokalnej faunie, dlatego też przewidziane 
są trzy rodzaje przejść dla zwierząt, tj. małe, 
średnie i duże odpowiednio dla każdego 
rodzaju zwierzyny. Nie wiadomo, jaką 
przybiorą formę czy będą to sztuczne półki 
pod drogą, tunele czy też wielkowymiarowe 
przepusty, ale na pewno przyczynią się  do 
zmniejszenia kolizji zwierzyny z ruchem 
drogowym.

W związku z tym, że projekt, który omó-
wiliśmy wyżej ulega licznym zmianom, pro-

simy Was, drodzy Czytelnicy o uzbrojenie 
się w cierpliwość i oczekiwanie na szczegóły 
dotyczące tej inwestycji. Zobowiązujemy się 
do informowania Was o szczegółach doty-
czących rozbudowy drogi krajowej nr 8 w ko-
lejnych wydaniach Biuletynu w miarę posia-
danych przez nas informacji, co do których 
będziemy mieli stuprocentową pewność. □

Kolejne inwestycje gminne

Pierwszym etapem w procesie in-
westycyjnym jest wybranie Wy-
konawcy danego zadania w for-
mie przetargu nieograniczonego. 
W trakcie postępowania przetar-
gowego są następujące inwesty-
cje:

termomodernizacja budynku szkoły 
w Nagoszewie i Kalinowie, rozbudowa 
drogi Rogóźnia – Popielarnia, budowa wo-
dociągu w miejscowościach Budy Grudzie i 
Pałapus. Ogłoszony jest również przetarg na 
opracowanie dokumentacji technicznej na 
budowę przydomowych oczyszczalni ście-
ków na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka. 
Podpisana jest już umowa z PBiUD w Ostro-
wi Mazowieckiej na przebudowę dróg gmin-
nych w miejscowościach: Jelonki, Ugnie-

wo, Nowa Osuchowa i Jelenie-Przyjmy.□                                           
- U.W.

Program unijny SOCRATES

ZSP w Nagoszewie jako jedyna 
szkoła w Gminie Ostrów Mazowie-
cka przystąpiła do partnerskie-
go projektu szkół - COMENIUS - 
komponent programu SOCRATES, 
o czym pisaliśmy już Państwu 
w nr 1 naszego Biuletynu.

Dla przypomnienia Program ten wspiera 
inicjatywy mające na celu podniesienie jako-
ści edukacji szkolnej i promowanie świado-
mości wymiaru europejskiego w procesach 
edukacyjnych. Jego zadaniem jest wzbogace-
nie i uzupełnienie systemów edukacyjnych 
krajów uczestniczących. Pomaga uczniom 
i nauczycielom w kształtowaniu poczucia 
przynależności do szerszej i otwartej na 
świat społeczności europejskiej - społeczno-
ści o różnych tradycjach, mającej jednak 
korzenie we wspólnej historii. 

W projekcie tym biorą udział szko-
ły z Polski, Estonii, Belgii, Czech, Austrii 
i Finlandii. W dniach od 6 do 12 maja - na 
tygodniową wizytę w ramach wymiany part-
nerskiej przyjechały delegacje z w/w państw 
europejskich. Podczas pobytu w Polsce oso-
by te mogły wspólnie pracować z nauczycie-
lami z ZSP w Nagoszewie nad wybranym 
tematem w ramach zajęć szkolnych, wymie-
niać doświadczenia, badać różne aspekty 
europejskiej różnorodności kulturowej, śro-
dowiskowej, społecznej i ekonomicznej. 

9 maja goście zagraniczni odwiedzi-
li Urząd Gminy i spotkali się z Wójtem 
Gminy Ostrów Mazowiecka Waldemarem 
Brzostkiem. W programie zaplanowanym 
na ten dzień dla naszych gości znalazło się 
m.in. zwiedzanie Alei Pomników, oraz Sali 
Tradycji w Garnizonie Wojskowym Ostrów 
Mazowiecka, dzięki uprzejmości Dowódcy 
Garnizonu. 

Ciekawym punktem programu była 
wizyta w Satelitarnym Centrum Operacji 
Regionalnych S.A w Komorowie. Serdecz-
ne podziękowania dla Prezesa i pracowni-
ków SCOR -u, za umożliwienie zwiedze-
nia obiektu i przekazanie wielu ciekawych 
informacji. Kolejnym punktem dnia było 
zwiedzenie Zakładu Przetwórstwa Mięsnego 
ELKOPOL w Kalinowie, za co także serdecz-
nie dziękujemy. 

W trakcie swojej wizyty delegacje z part-
nerskich szkół odwiedziły również Treblinkę 

i Warszawę. □
- M.K.
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Płatności bezpośrednie 2007r.

W 2007 roku można ubiegać 
się o przyznanie płatności bez-
pośrednich do gruntów rolnych 
a także o przyznanie płatności 
z tytułu wsparcia działalności 
rolniczej na obszarach o nieko-
rzystnych warunkach gospoda-
rowania.

Wnioski rolnicy mogą składać 
w biurze powiatowych ARiMR, właś-
ciwym ze względu na miejsce zamiesz-
kania lub siedzibę wnioskodawcy, 
w terminie:
od 15 marca do dnia 15 maja 2007 r.

Dopuszczalne jest złożenie wnio-
sku w terminie 25 dni kalendarzo-
wych po tym terminie, czyli do dnia 
9 czerwca 2007 r., jednakże za każdy 
dzień roboczy opóźnienia należna 
producentowi płatność będzie po-
mniejszana o 1% za każdy dzień robo-
czy opóźnienia. □                    

- ARIMR

Dopłaty unijne dla rolników

Można ubiegać się o dopłaty z ty-
tułu zużytego do siewu lub sadze-
nia materiału siewnego kategorii 
elitarny lub kwalifikowany. 

Aby starać się o dopłatę, producent 
rolny jest zobowiązany: 1. poosiadać 
działki rolne, na których uprawia się 
rośliny objęte dopłatami, o łącznej po-
wierzchni nie mniej niż 1ha  (za działkę 
rolną uważa się zwarty obszar gruntu 
rolnego, na którym jest prowadzona 
uprawa, o powierzchni nie mniej niż 0,1 
ha, wchodzący w skład gospodarstwa 
rolnego), 2. zużyć do siewu lub sadze-
nia materiał siewny kategorii elitarny 
lub kwalifikowany:
a) zakupiony od: 

- przedsiębiorców wpisanych do reje-
stru przedsiębiorców dokonujących 
obrotu materiałem siewnym albo  

- podmiotów prowadzących obrót 
materiałem siewnym wpisanych do 
rejestru rolników

 - podmiotów prowadzących obrót 
materiałem siewnym na obszarze 
pozostałych państw członkowskich 
Unii Europejskiej, jeżeli materiał 
ten został zakupiony, przywieziony  
i zużyty przez producenta rolnego 
w jego gospodarstwie.

b) wyprodukowany we własnym gospo-
darstwie przez przedsiębiorcę wpi-
sanego do rejestru przedsiębiorców 
albo podmiot wpisany do rejestru 
rolników.
Wniosek o dopłatę powinien zostać 

złożony we właściwym  oddziale tereno-
wym Agencji Rynku Rolnego (ARR), 
(www.arr.gov.pl).

04 – 076 Warszawa
ul. Waszyngtona 146

tel. 022 515 81 31do 33
Terminy składania wniosków

- od 1 kwietnia danego roku kalendarzo-
wego do 30 czerwca danego roku kalen-
darzowego - (w przypadku producen-
tów, którzy ubiegają się o przyznanie 
dopłaty mającej charakter po mocy de 
minimis w rolnictwie),
- od 1 kwietnia 2007 roku do 30 czerwca 
2007 roku – w przypadku producentów 
rolnych ubiegających się o przyznanie 
dopłaty dla producentów rolnych, któ-
rzy w 2006 roku ponieśli szkodę w upra-
wach spowodowana dotknięciem ich 
gospodarstw suszą. □         - ARR

Czy powstanie LGD?

W związku z inicjatywą  utworze-
nia partnerstwa lokalnego przez 
przedstawicieli sektora społecz-
nego, gospodarczego i  publicz-
nego powiatu ostrowskiego jako 
Lokalnej Grupy Działania, w dniu 
17 kwietnia 2007 r. w Starostwie 
Powiatowym w Ostrowi Mazo-
wieckiej odbyło się spotkanie. 

     
Było to już kolejne spotkanie, któ-

rego celem jest pobudzanie środowisk 
lokalnych i ich zaangażowanie w two-
rzenie i realizację lokalnych strategii 
rozwoju obszarów wiejskich oraz po-
kazanie możliwości korzystania z  bez-
zwrotnej pomocy finansowej z Unii 

Europejskiej w ramach Programu Ope-
racyjnego Rozwoju Obszarów Wiej-
skich -2007 - 2013 - Oś Priorytetowa 
– LADER.

Grupa osób fizycznych oraz praw-
nych reprezentantów poszczególnych 
sektorów zadeklarowała swoje zaanga-
żowanie w  tworzenie LGD jako stowa-
rzyszenia.

Ustalono, że tematami wiodącymi 
tworzonej LGD między innymi będą:

poprawa jakości życia na obszarach 
wiejskich – działania zmierzające 
w kierunku rozwiązania proble-
mu odprowadzania i oczyszczania 
ścieków socjalno bytowych na ob-
szarach rozproszonej zabudowie, 
utylizacji odpadów komunalnych i  
eternitu, pozyskiwania energii z od-
nawialnych źródeł;
ułatwienie małym jednostkom pro-
dukcyjnym dostępu do rynków  
- działania w kierunku stworzenia 
warunków bezproblemowego zbytu 
produktów pochodzących z drob-
nych gospodarstw rolnych; 
wykorzystanie zasobów naturalnych 
i kulturowych – propagowanie róż-
nych form turystyki wiejskiej, dzia-
łania promocyjne dotyczące walo-
rów przyrodniczych i kulturowych 
regionu, promowanie postaw edu-
kacyjne w tym zakresie,
Uczestnicy spotkania zostali po-

informowani o konferencji, która 
odbędzie się w dniu 15 maja 2007r. o 
godz. 11.00 w Zajeździe Mazowieckim 
ul. Warszawska 106 w Ostrowi Mazo-
wieckiej. Konferencja ma być sposo-
bem promocji wspomnianej inicjatywy 
oraz miejscem wymiany doświadczeń i 
wzorców, jakie zgromadziły już funk-
cjonujące LGD. W konferencji wezmą 
udział przedstawiciele  istniejących 
LGD, między innymi: z Fundacji "Krze-
mienny Krąg" oraz  Fundacji "Partner-
stwo dla Krajny i Pałuk".

Na koniec zebrani wyrazili nadzieję, 
że następnym spotkaniem będzie spot-
kanie założycielskie stowarzyszenia.□           

- B. Sz.
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Konkursy gminne
pod patronatem Wójta Gminy

Uroczystości kulturalne stano-
wią ważny element tworze-
nia wizerunku regionu. Gmina 
Ostrów Mazowiecka posiada 
wpisane do swojego kalenda-
rium liczne konkursy, festiwale, 
imprezy plenerowe, oraz uro-
czystości patriotyczne.

   
W sezonie wiosenno - letnim orga-

nizowane są konkursy na Najładniej-
szą Posesję i Sołectwo. Za ich sprawą, 
oraz przy dużym udziale uczestników 
i laureatów pokazujemy jak można 
kształtować wizerunek nie tylko po-
szczególnych posesji, ale i całej gminy. 
Z każdym rokiem przybywa zarówno 
biorących udział, jak i ich pomysło-
wości i oryginalności. Przełom maja 
i czerwca to czas, w którym odbywa 
się w Nagoszewce Mazowiecki Dzie-
cięcy Festiwal Piosenki Religijnej 
– w tym roku już VII edycja. 

Lato to pora roku, która sprzyja 
organizowaniu imprez plenerowych, 
tak więc w tym roku kolejny Turniej 
Piłki Nożnej o tytuł mistrza i puchar 
Wójta Gminy. W ostatnią niedzielę 
lipca (29 lipiec 2007r.) w Jelonkach or-
ganizowany będzie Festyn rodzinny -  
VI Gminne Dni Trzeźwości. Dobrą 
zabawę gwarantuje jak zawsze znana 
gwiazda polskiej estrady. 

Wrzesień to miesiąc podsumowu-
jący pracę rolników. Organizowane 
w Gminie Ostrów Mazowiecka Do-
żynki Środowiskowe stanowią ukoro-
nowanie gospodarskiego trudu, oraz 
są nagrodą zwłaszcza dla najlepszych 
żniwiarzy. W tym roku święto plonów 
odbędzie  się 16 września w Nowej 
Osuchowej. 

Do kalendarium gminnego wpi-
sane są także konkursy szkolne, or-
ganizowane pod patronatem Wójta 
Gminy . 

W kwietniu odbyły się konkursy: 
recytatorski w SP w Kozikach, ekolo-
giczny w SP Lubiejewie, ortograficzny 

w ZSP w Jelonkach, oraz II Przegląd 
Twórczości Przedszkolnej w Komoro-
wie.

Do konkursu ekologicznego zgło-
siło się 8 dwuosobowych zespołów ze 
szkół podstawowych   z terenu naszej 
gminy. Turniej składał się z dwóch 
etapów: testu i ustnych prezentacji 
– odpowiedzi na wylosowane pyta-
nia. Niezależna komisja, której prze-
wodniczyła przedstawicielka Nadleś-
nictwa w Ostrowi Maz. p. Karolina 
Barc wyłoniła zwycięzców w osobach: 
I miejsce Katarzyna Siedlecka i Justy-
na Siedlecka ze SP w Dudach, II miej-
sce Patrycja Spinek i Irmina Połubiń-
ska ze SP w Komorowie, III miejsce 
Łucja Konarzewska i Marcin Malec 
ze SP w Starym Lubiejewie. Ponadto 
komisja wyróżniła i nagrodziła osobę 
z największą liczbą punktów -  Kata-
rzynę Siedlecką ze SP w Dudach.

Konkurs recytatorski w PSP 
im. rtm. W. Pileckiego w Kozikach 
odbył się pod hasłem Cztery pory 
roku w poezji dziecięcej. Tym razem 
dzieci z klas O-III ze szkół Gminy 
Ostrów Maz. recytowały wiersze o te-
matyce wiosennej. Na konkurs zgłosi-
ło się aż 13 szkół, wszystkie przygoto-
wały wspaniały repertuar. Mali artyści 
bez tremy prezentowali swoje wiersze 
na tle wiosennej kolorowej scenerii 
przygotowanej na tę okoliczność. Po 
zakończeniu prezentacji uczniowie 
miejscowej szkoły wystąpili z przed-
stawieniem baśni Złota kaczka. 
Jury przyznało następujące nagrody 
i wyróżnienia: oddział przedszkolny 
- Joanna Kowalewska SP Lubiejewo, 
Andżelika Dobies SP Dudy, Zuzanna 
Grudzińska SP Dybki, Bartosz Kwiat-
kowski SP Kalinowo; kl. I.- Domi-
nika Spinek SP Komorowo, Maciej 
Kukwa SP. Nowa Osuchowa, Mag-
dalena Deluga SP Jasienia, Radosław 
Szydlik SP Koziki, Magdalena Figat 
SP Nagoszewka; kl. II - Bartłomiej 
Brzozowski SP Koziki, Kamil Kwiat-
kowski SP Kalinowo, Oliwia Dzieni-
szewska SP Pałapus, Hubert Brzostek 
SP Nagoszewo, Kacper Mikołajczyk 

SP Komorowo; kl. III – Anna Janicka 
SP Jelonki, Marta Bauer SP Ugniewo, 
Izabela Zabora SP Komorowo, Patry-
cja Pych SP Lubiejewo.

26 kwietnia w Klubie Garnizo-
nowym w Komorowie odbył się 
już II Przegląd Twórczości Przed-
szkolnej, organizowany przez Przed-
szkole Samorządowe w Komorowie. 
W przeglądzie udział wzięły sześcio-
latki z oddziałów przedszkolnych na-
szej gminy: z Dud, Dybek, Jasienicy, 
Kalinowa, Komorowa, Nagoszewa, 
Nagoszewki, Lubiejewa i Ugniewa.

Mali aktorzy zaprezentowali swo-
je umiejętności w programach skła-
dających się z inscenizacji, wierszy 
i piosenek. Wszystkie występy dzieci 
nagradzane były gromkimi brawami.  
Po zakończeniu programów artystycz-
nych, przedszkolaki otrzymały upo-
minki    i dyplomy ufundowane przez 
Wójta Gminy Waldemara Brzostka.

W tym samym dniu odbył się  
gminny konkurs ortograficzny 
w ZSP w Jelonkach, była to już jego 
czwarta edycja. Udział w konkursie 
wzięli uczniowie klas IV – VI SP i  I–III 
Gimnazjum. Do eliminacji przystąpi-
ło 8 szkół podst. z naszej gminy oraz 
SP z Sulęcina Szlacheckiego (Gmina 
Lubotyń) i 4 gimnazja. Ogółem 35 
uczniów. Komisja konkursowa wy-
łoniła laureatów - w kategorii szkół 
podstawowych: Gminny Mistrz or-
tografii – Katarzyna Siedlecka - PSP 
w Dudach I miejsce egzekwo Agata 
Modzelewska– SP w Sulęcinie Szla-
checkim Kinga Goca – SP w Jasienicy. 
III miejsce Mikołaj Sitek – SP w Jelon-
kach. W kategorii gimnazjum; Gmin-
ny Mistrz ortografii – Marta Orłow-
ska - PG w Komorowie. I miejsce 
Katarzyna Reluga – PG w Nagosze-
wie II miejsce Olga Litwa – PG w Ja-
sienicy, III miejsce Edyta Rytlewska 
– PG w Jasienicy. Pucharem za zdo-
bycie największej średniej punktów 
nagrodzono SP w Sulęcinie Szlache-
ckim i PG w Komorowie. □

- MK.



Nr 8

MAJ * 2007                                                   7

W wyniku przeprowadzonych 
konkurencji najwyższą liczbę punk-
tów w kategorii szkół podstawowych 
i tym samym I miejsce zajęła SP 
z Nagoszewa, II miejsce SP Jelonki, 
III miejsce SP Kalinowo, IV miejsce 
SP Dudy, V miejsce SP Ugniewo, VI 
miejsce SP Dybki, VII miejsce SP Ko-
ziki, VIII miejsce SP Nagoszewka, 
IX miejsce SP Jasienica, X miejsce 

Bezpieczeństwo
w Ruchu Drogowym

13 kwietnia 2007r. w ZSP w Je-
lonkach przeprowadzone zo-
stały eliminacje gminne szkół 
podstawowych i gimnazjów 
w ramach Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy o Bezpieczeństwie 
w Ruchu Drogowym.

Nad prawidłowym przebiegiem 
turnieju czuwała komisja w składzie 
sierż. szt. Marek Brzostek - Przewod-
niczący, sierż. szt. Paweł Godlewski 
- sędzia główny, oraz post. Anna Tuło-
wiecka z Komendy Powiatowej Policji 
w Ostrowi Mazowieckiej. W elimi-
nacjach gminnych w kategorii szkół 
podstawo-wych wzięło udział 11 dru-
żyn trzyosobowych, oraz 4 drużyny                       
z gimnazjów. 

Podczas turnieju zawodnicy 
sprawdzili zarówno swoją wiedzę te-
oretyczną, pisząc test (gdzie zarówno 
w kategorii Szkół Podstawowych, jak 
i Gimnazjów najlepsi okazali się  ucz-
niowie z Nagoszewa), a następnie zma-
gali się na boisku szkolnym w sześciu 
konkurencjach sprawnościowo - rowe-
rowych: slalom, linia, kładka, łezka, 
żmijka, bramka.  

Na zdj. jedna z konkurencji rowerowych

SP Nowa Osuchowa, XI miejsce SP  
Lubiejewo. Wśród gimnazjów najle-
piej wypadło Publiczne Gimnazjum 
w Nagoszewie, II miejsce zajęła druży-
na z Gimnazjum z Jelonek, a III dru-
żyna z Gimnazjum w Komorowie, IV 
miejsce przypadło młodzieży z Gim-
nazjum w Jasienicy. Podsumowaniem 
Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie 
w Ruchu Drogowym było uroczy-
ste wręczenie zwycięzcom pucharów 
i dyplomów przez Wójta Gminy Wal-
demara Brzostka. (zdj. poniżej)

By docenić wyniki najlepszych 
uczestników turnieju, Wójt Gminy 
ufundował nagrody rzeczowe  zwycięz-
com poszczególnych kategorii – kaski  
rowerowe, które zostały wręczone na 
spotkaniach z laureatami w ich macie-
rzystych szkołach. Komisja dodatko-
wo wręczyła dyplomy uznania za naj-
lepsze wyniki indywidualne uczniom 
z Gimnazjum w Nagoszewie tj. 1. m. 
- ce Piotrowi Tomaszewskiemu, 2. m.- 
ce Tomaszowi Równemu, 3. m.-ce Pa-
włowi Stepnowskiemu z Gimnazjum 
Nr 4 w Jelonkach.

Za najlepsze osiągnięcia w katego-
rii szkół podstawowych komisja przy-
znała wyróżnienie dla Patryka Bednar-
czyka z Dud.

Do etapu powiatowego komisja 
zakwalifikowała drużyny ze SP w Na-
goszewie w następującym składzie: 
Monika Puławska, Martyna Góral, 
Anna Radziszewska, oraz z Gimna-
zjum Nr 3 w Nagoszewie: Piotr To-
maszewski, Tomasz Równy, Paweł 
Litwa. Trzymamy kciuki  w dalszych 
zmaganiach na wyższych szczeblach. 
□                                                      - MK.

Bezpieczne zakupy w sieci

Komenda Powiatowa Policji                    
w Ostrowi Mazowieckiej radzi 
jak bezpiecznie kupować w sieci:

- pamiętajmy, by zawsze kierować się 
ograniczonym zaufaniem do sprze-
dającego,

- nigdy nie kupujmy w sieci korzysta-
jąc z komputera stojącego w kafejce 
internetowej, tam najłatwiej o utratę 
poufnych danych. Używajmy tylko 
komputera domowego i zachowuj-
my całą korespondencję ze sprze-
dawcą. Jeśli nas oszuka, pozwoli to 
policji szybko go ująć,

- korzystajmy tylko ze znanych i spraw-
dzonych portali internetowych,

- przed zakupem w wirtualnym 
sklepie zasięgnijmy opinii o nim 
i sprawdźmy jego rzetelność. Moż-
na to zrobić u znajomych lub na fo-
rach internetowych. Zwracajmy też 
uwagę, czy sklep podaje swój adres 
i numer telefonu, wtedy w razie ja-
kichkolwiek wątpliwości możemy 
tam zadzwonić,

- przy płaceniu kartą kredytową zwra-
cajmy uwagę, czy połączenie interne-
towe jest bezpieczne i czy przesłane 
przez nas dane nie zostaną wykorzy-
stane przez osoby nieuprawnione. 
Na dole powinien pojawić się sym-
bol zamkniętej kłódki, a na końcu 
adresu – literki "http". Zazwyczaj 
można też zamówić towar z opcją 
płatności przy odbiorze,

- gdy kupujemy na aukcji interne-
towej, przeczytajmy komentarze 
o sprzedającym. Brak komentarzy 
pozytywnych lub ich niewielka liczba 
powinny wzbudzić naszą czujność,

- otrzymując ofertę e-mailem nie ko-
rzystajmy z linków, na stronę sklepu 
wejdźmy wpisując adres w oknie 
przeglądarki, unikniemy w ten spo-
sób stron podszywających się pod 
legalnie działające sklepy, 

- zamawiając sprzęt zapytajmy, czy          
sprzedawca dołącza oryginalne opro-
gramowanie na płytach,

cd. str. 8
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H U M O RH U M O R
Idzie zajączek przez las i tak sobie na głos śpiewa:
- Pomylony Misiu, pomylony Misiu... 
Nagle z za drzewa wychodzi Misiu, groźnie zagląda 
na zajączka i pyta:
- Co tam śpiewasz sobie?!
Zajączek bez chwili wahania śpiewa dalej...
- Pomyliło mi się... pomyliło mi się...

* * *

   Bezpieczne zakupy w sieci 
c.d ze str. 7

- kupując telefon komórkowy zapytaj 
o ładowarkę i dowód zakupu, tele-
fony kradzione sprzedawane są bez 
ładowarki i dokumentacji,

- jeśli mimo zachowania zasad ostroż-
ności, dostaniemy zamiast zamówio-
nego produktu puste pudełko, natych-
miast zadzwońmy na policję. Wtedy 
zapisana korespondencja i przesłana 
przez oszusta paczka będą stanowiły 
dowód postępowania. □     

               - asp szt. Marek Waniewski

Pierwszy Światowy Tydzień 
Bezpieczeństwa

w Ruchu Drogowym                   

Pierwszy Światowy Tydzień Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego 
23-29. 04 2007 obchodzony pod 
hasłem „WYPADEK TO NIE PRZY-
PADEK” rozpoczął szereg nowych 
i mamy nadzieję skutecznych ini-
cjatyw na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa ruchu drogowego.

  
W wypadkach drogowych ginie  

każdego roku niemal 1,2 mln ludzi 
na całym świecie, a dużo więcej jest 
poszkodowanych. Wstrząsające są 
codzienne raporty o wypadkach dro-
gowych z Polski, przerażające także 
z Ostrowi Mazowieckiej i okolic.

Wypadek to nie przypadek. 
Można go przewidzieć i można go 
uniknąć dlatego Powiatowa Stacja 
Sanitarno - Epidemiologiczna i Ko-
menda Powiatowa Policji w Ostrowi 
Mazowieckiej apelowały w Tygo-
dniu, apelują i teraz:
• Skoro główną przyczyną wypadków 

na drodze jest nadmierna prędkość, 
to wniosek jest prosty: 
Jedź wolniej i nie lekceważ        

znaków drogowych!!

• Jeśli jazda po spożyciu alkoholu na 
ogół kończy się wypadkiem i to często 
śmiertelnym, to czy tak trudno od-
mówić sobie wypicia?!
   Jeśli masz jechać – nie pij!!  

I pamiętaj, że piwo to też alkohol!!
• Jeżeli pasy zmniejszają ryzyko obra-

żeń i śmierci o 40 – 60 %, to czy nie 
jest to wystarczający argument, aby je 
zapiąć?! 

Zapinaj pasy!!
• Jeśli foteliki i pasy zmniejszają w wy-

padkach samochodowych liczbę zgo-
nów dzieci o 54- 71 %, to nie ryzykuj 
ich życia i zdrowia. 
Przewoź dzieci w fotelikach 

z zapiętymi pasami.

Szczegółowe informacje nt. bez-
pieczeństwa ruchu drogowego wraz 
z propozycjami działań i materia-
łami do pobrania  (m.in. scenariu-
sze zajęć przeznaczone do realizacji 
w szkołach podstawowych, gimna-
zjach i liceach, ulotki, testy, krzyżów-
ki na www.tydzienbrd.pl

W działania służące poprawie 
bezpieczeństwa na drodze można 
zaangażować się zawsze. Dołącz do 
nas! □

- KPP, PSSE w Ostrowi Maz.

Jak uchronić moje dziecko 
przed złem? cz. 5

W dniu 25. 04. 2007r. odbyło się 
w PSP w Starym Lubiejewie ko-
lejne już 5-te spotkanie w ramach 
zajęć dla rodziców „Jak uchronić 
moje dziecko przed złem?”

Kwietniowe spotkanie dotyczyło 
tematyki związanej z sektami, ich 
wpływu na psychikę i konsekwencji 
związanych z przynależnością do 
w/w grup.  Prelegentem spotkania 
był ksiądz Robert Śliwowski z Pa-
rafii pw Najświętszej Marii Panny 
w Ostrowi Mazowieckiej. 

Uczestnicy obejrzeli też kolej-
ny film z serii lekcje przestrogi pt.:           
"W sidłach". Kolejne spotkanie na 
temat narkotyków odbędzie się 
14.05.2007r. Będzie to ostatnie spot-
kanie z tego cyklu, na które serdecz-
nie zapraszamy. □

- M. Radomska

Gminna Olimpiada                         
i Gimnazjada Młodzieży

W dniach 21 i 28 kwietnia 2007 
r. na boiskach ZSP w Jelonkach 
odbyły się zawody w IV - boju 
lekkoatletycznym. Oto wyniki:

dziewczęta 
1 miejsce Jasienica 110 pkt., 2 Jelon-
ki 100, 3 Dybki 90, 4 Kalinowo 80, 
5 Nagoszewo 70, 6 Komorowo 60, 
7 Lubiejewo 50,  8 Nagoszewka 40, 
9 Dudy 30, 10 Koziki 20, 11 Ugnie-
wo 10. 
chłopcy
1 miejsce Jasienia 120 pkt., 2 Komo-
rowo 110, 3 Ugniewo 100, 4Jelonki 
90, 5 Lubiejewo 80, 6 Nagoszew-
ka 70, 7 Dybki 60, 8 Dudy 50, 9 Ko-
ziki 40, 10 Kalinowo 30, 11 Nago-
szewo 20, 12 Osuchowa 10.

Dwa pierwsze zespoły w obu 
kategoriach i gospodarz (Jelonki) 
reprezentują naszą gminę na zawo-
dach IV-bojowych „IX Powiatowych 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej”. □

                                                - K.B.


