
w numerze:w numerze:
Inwestycje gminne… co obecnie 

  jest w realizacji , a na co
  rozstrzygnięto dopiero przetargi… 

str. 2

Są środki unijne na tworzenie  
   rolniczych grup producenckich… 
   Gdzie uzyskać więcej informacji?

str. 3 

ARIMR informuje  - można ubiegać 
   się o przyznanie renty strukturalnej 
   w ramach nowego Programu Rozwoju 
   Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

str. 3

Relacje z uroczystości gminnych
   -144 rocznica Bitwy pod Nagoszewem
   - 64 rocznica Bitwy pod Nieskórzem 

str. 4

VII Mazowiecki Dziecięcy Festiwal 
   Piosenki Religijnej w Nagoszewce
   już za nami … 
  W tym roku dużą publiczność 
  przyciągnął koncert gwiazdy wieczoru 
  Gosi Andrzejewicz           str.5 i 6

A już w lipcu festyn rodzinny w 
  Jelonkach, zobacz program  str. 6

Zawody sportowe i sportowo 
– pożarnicze w Jelonkach  str. 6

Bezpieczne wakacje – Komenda 
  Powiatowa Policji w Ostrowi Maz.
  i Sanepid apelują   str. 7

Wypoczynek letni dla dzieci z naszej  gminy 
    - gdzie w tym roku wypoczywają? 

str. 7

Uroczyste zakończenie Gminnego Roku Szkolnego 
2006/2007 połączone  z podsumowaniem 

VIII Gminnej Olimpiady i VII Gminnej Gimnazjady 
Młodzieży, oraz zakończeniem Gminnego Roku 

Sportowego w Gminie Ostrów Mazowiecka odbyło 
się w tym roku 20 czerwca w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Pałapusie.

nr 9 * CZERWIEC 2007 *

A tak oto prezentują się najlepsi uczniowie z 
placówek oświatowych Gminy Ostrów Mazowiecka, 
którzy otrzymali nagrodę Wójta Gminy Waldemara 
Brzostka za wybitne osiągnięcia szkolne, sportowe 

i artystyczne w mijającym roku szkolnym.

Na zdjęciu towarzyszą im dumni rodzice.
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Minął rok szkolny 2006/2007....

Ostatni dzwonek, który zabrzmiał w tym roku 20 czerwca 
w Pałapusie rozpoczął wyczekiwane przez uczniów waka-
cje. Koniec gminnego roku szkolnego i sportowego to czas 
do podsumowań najlepszych osiągnięć naszych uczniów. 

Waldemar Brzostek

Wójt Gminy

Inwestycje gminne

Mimo, że 20 czerwca 2007 roku odbyło się Gminne Zakończenie Roku Szkolne-
go to my nie zakończyliśmy prac inwestycyjnych. Wakacje to czas, w którym 
szkoły przechodzą metamorfozę. 

Podczas tegorocznych wakacji swój image zmienią PSP w Kalinowie i ZSP Nr 3 w Nago-
szewie. Trwają już prace przy ich termomodernizacji, oraz remonty klas. W trakcie przygo-
towania jest budowa boisk sportowych w Starym Lubiejewie i Kozikach, a także inwestycje 
drogowe, tj. przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jelonki oraz przebudowa odcinka 
drogi Jelenie – Przyjmy. Poza tym podpisaliśmy umowy z wykonawcami na rozbudowę od-
cinków dróg gminnych: Rogóźnia – Popielarnia, Podborze ul. Sosnowa, Nowa Osuchowa ul. 
Szkolna (I część) oraz na przebudowę odcinka drogi w Ugniewie na  ul. Szkolnej. Ponadto w 
drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji na 
przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Mieszkańcy Jelonek, Sielca, Nowej Osuchowej i Komorowa jeszcze w tym roku będą mo-
gli wygodnie czekać na komunikację miejską pod nowymi wiatami przystankowymi. Wiaty 
będą w kolorze zielonym, z ławką i oknem. Mamy nadzieję, że poprzez właściwe z nich korzy-
stanie, będą służyły nam jak najdłużej. □                             

- J.L.
          

OGŁOSZENIA

* * *                        
Ważne telefony:

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

Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne 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. 698 788 106 (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           

Najlepsi uczniowie i sportowcy naszej 
gminy zostali nagrodzeni nagrodami Wójta 
i Przewodniczącego Rady Gminy. Zakończo-
na została już VIII Gminna Olimpiada i VII 
Gimnazjada. O tym, które ze szkół w tym roku 
uplasowały się na najwyższym podium dowie-
cie się Państwo ze str. 8. Wszystkim serdecznie 
gratulujemy.

Uczniowie i nauczyciele udają się teraz na 
zasłużony odpoczynek…

Wakacje – lato – to czas wyjazdów na kolo-
nie, obozy, to czas odpoczynku od szkoły i co-
dziennych prac. Pomimo tego niezapominaj-
my o bezpieczeństwie naszych najmłodszych, 
o którym apeluje do nas również Komenda 
Powiatowa Policji i Sanepid w Ostrowi Mazo-
wieckiej na str. 7.

Gdy jedni odpoczywają inni muszą praco-
wać. Najlepszym okresem na poprawę gminnej 
infrastruktury w szkołach są wakacje. Dlatego i 
my podczas wypoczywania naszych uczniów, 
będziemy realizować gminne inwestycje zapla-
nowane na ten czas. O tym gdzie zmieni się 
wygląd szkoły, a gdzie powstaną nowe odcinki 
dróg przeczytacie Państwo na str. 2 

Zachęcam Was drodzy czytelnicy do śledze-
nia zamieszczanych przez nas informacji na 
temat pozyskiwania funduszy unijnych.  W 
tym numerze biuletynu dowiedzą się Państwo 
o możliwości składania wniosków na przy-
znanie renty strukturalnej, a także o tworzeniu 
grup producenckich (więcej na  str. 3).

W dziale kulturalnym, który można powie-
dzieć wpisał się już na stałe na łamy naszego 
biuletynu wspominamy uroczystości patrio-
tyczne, oraz ostatnie wydarzenia kulturalno 
– rozrywkowe. W czerwcu jak co roku obcho-
dzimy w naszej gminie rocznice Bitwy pod Na-
goszewem oraz Nieskórzem. (więcej str. 4). 

Obszerna relacja z VII już  Mazowieckie-
go Dziecięcego Festiwalu Piosenki Religijnej 
w Nagoszewce znajduje się na str. 5 i 6. Gwiazdą 
tegorocznego festiwalu była Gosia Andrzeje-
wicz, młoda wokalistka, która w tym roku zade-
biutowała i zdobyła laury w Opolu.

A już niedługo, bo 29 lipca zapraszam Państwa 
na festyn rodzinny do Jelonek, podczas którego 
zaśpiewa między innymi zespół UNIVERSE.

    Zachęcam do czytania naszej gminnej ga-
zety i pisania na adres redakcji. □
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Grupy producenckie

Samorząd Województwa Mazowie-

ckiego w porozumieniu z Mazowie-

ckim Oddziałem Regionalnym Agen-

cji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa będzie realizował cykl te-

renowych spotkań informacyjnych 

oraz szkoleniowo-seminaryjnych 

na temat uwarunkowań formalno-

prawnych i organizacyjnych tworze-

nia i działalności grup producenckich 

oraz form pomocy ze środków pub-

licznych dla tych grup. 

W warunkach narastającej konku-
rencji na rynku europejskim i poza 
nim, nieodzowne staje się rozwijanie 
zorganizowanych form działalności 
producentów rolnych w celu dosto-
sowywania ilości i jakości produkcji 
do wymogów jednolitego rynku euro-
pejskiego oraz racjonalizacji kosztów 
produkcji i profesjonalnego zabiegania 
o rynki i klientów.

Przypomnieć należy, iż grupy pro-
ducentów rolnych będą mogły skorzy-
stać z dofinansowania ze środków UE 
w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013. Pomoc 
będzie udzielana grupom producentów 
rolnych w pierwszym okresie ich funk-
cjonowania. Z pomocy grupa będzie 
mogła skorzystać tylko raz w okresie 
swojej działalności.

Istniejące rozdrobnienie produkcji 
rolniczej wskazuje na zasadność i po-
trzebę rozwoju wszelkich form koope-
racji między producentami – w tym 
w formule grup producenckich. 

W związku z powyższym Samorząd 
Województwa Mazowieckiego zwrócił 
się do społeczno-zawodowych orga-
nizacji rolników, Mazowieckiej Izby 
Rolniczej i inicjatorów tworzenia grup 
- o współdziałanie w ramach niniejszej 
promocji powstawania i działalności 
grup producenckich oraz zgłaszanie 
zapotrzebowań na spotkania informa-
cyjne i szkoleniowo-seminaryjne dla 
zainteresowanych rolników oraz o po-

moc organizacyjną w przygotowaniu 
tych spotkań.

Realizatorem w/w działań jest De-
partament Rolnictwa i Modernizacji 
Terenów Wiejskich Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Mazowie-
ckiego. 

Szersze informacje na w/w temat 
można uzyskać bezpośrednio w Urzę-
dzie Marszałkowskim (Waldemar Szy-
manik tel. 022 59 79 742, Stanisław 
Gąsiorowski tel. 022 59 79 157) lub w 
Urzędzie Gminy Ostrów Mazowiecka 
(pokój nr 5, tel. 7468600 w. 24).

Osoby zainteresowane kontaktami 
z grupami producenckimi mogą zapo-
znać się z ich wykazem zamieszczonym 
na stronie internetowej Samorządu 
Województwa Mazowieckiego -  www.
mazovia.pl - w zakładce "Rolnicze Gru-
py Producenckie". Znajdują się tam 
także podstawowe informacje o trybie 
postępowania przy tworzeniu takiej 
grupy. □                             

 - K.B

sku o rentę strukturalną podlegać 
ubezpieczeniu emerytalno-rentowe-
mu i nie zalegać z zapłatą należności 
z tytułu ubezpieczenia społecznego 
rolników. 

Świadczenie w postaci renty struk-
turalnej przewidziane jest dla rolni-
ków, którzy przekażą gospodarstwa 
rolne o powierzchni użytków rolnych 
co najmniej: 

-  1 ha, w przypadku gospodarstw 
położonych w województwach: 
małopolskim, podkarpackim, ślą-
skim i świętokrzyskim albo, 

- 3 ha, w przypadku gospodarstw 
położonych w pozostałych woje-
wództwach. 
Gospodarstwo można przeka-

zać następcy lub zbyć powiększając 
tym samym jedno lub kilka gospo-
darstw innych rolników. W przy-
padku przekazania następcy, musi 
nim być osoba, która wcześniej nie 
prowadziła działalności rolniczej. 
Powierzchnia użytków rolnych go-
spodarstwa następcy nie może być 
mniejsza niż średnia powierzchnia 
gruntów rolnych w danym woje-
wództwie lub w kraju. Informacje 
o średniej wielkości gospodarstw 
w poszczególnych województwwach do-
stępne są  na stronie internetowej 
(www.arimr.gov.pl). Możliwe jest 
też uzyskanie renty strukturalnej po 
przekazaniu gruntów na cele zwią-
zane z ochroną przyrody lub zbycie 
z przeznaczeniem użytków rolnych 
do zalesienia. Osoba wnioskująca 
o rentę strukturalną i jej współmałżo-
nek mogą pozostawić sobie łącznie do 
0,5 ha użytków rolnych (wraz z siedli-
skiem) i uprawiać te użytki dla zaspo-
kajania wyłącznie potrzeb własnych i 
osób pozostających we wspólnym go-
spodarstwie domowym. Podstawowa 
wysokość renty strukturalnej wynosi 
150 % najniższej emerytury. Świadcze-
nie będzie wypłacane co miesiąc, nie 
dłużej niż do osiągnięcia przez benefi-
cjenta 65 roku życia. □                            

- ARiMR

Renty strukturalne

Agencja Restrukturyzacji i Moderni-

zacji Rolnictwa rozpoczęła z dniem 

25 czerwca 2007 r. przyjmowanie 

wniosków o przyznanie renty struk-

turalnej w ramach nowego Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 

- 2013. Wnioski należy składać we 

właściwych Biurach Powiatowych 

ARiMR. 

Rentę strukturalną będzie mógł 
uzyskać rolnik wpisany do ewidencji 
producentów rolnych (prowadzonej 
przez ARiMR), który ukończył 55 lat, 
lecz nie osiągnął wieku emerytalnego 
i nie ma ustalonego prawa do eme-
rytury lub renty. Wnioskodawca po-
winien też prowadzić gospodarstwo 
rolne przez co najmniej 10 lat bez-
pośrednio poprzedzających złożenie 
wniosku o rentę strukturalną i w tym 
okresie być ubezpieczonym w KRUS 
przez co najmniej 5 lat. Rolnik powi-
nien również w dniu złożenia wnio-
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”Naród bez pamięci nie ma pra-
wa do przyszłości, ani do bytu 

teraźniejszego” ( Józef Piłsudski)

24 czerwca  2007r. obchodzono już 

po raz szósty w Gminie Ostrów Ma-

zowiecka rocznicę Bitwy pod Nieskó-

rzem. W tym roku jest to już 64 rocz-

nica tamtych krwawych walk.

Obchody upamiętniające te wyda-
rzenia zostały zorganizowane pod 
pomnikiem poległych żołnierzy 
w Nieskórzu. Uroczystość tą zaszczy-
ciło swoją osobą wielu znakomitych go-
ści, na czele z Kombatantami II Wojny 
Światowej: kpt. Wiesławem Wiśniew-
skim - Prezesem Koła Ostrowskiego 
Związku Żołnierzy AK, członkowie 
Koła Gminnego Związku Kombatan-
tów RP i BWP na czele z Mieczysławem 
Gruszczyńskim, Kazimierzem Palu-
chem, Leopoldem Rydzewskim, (zdj. 
poniżej), żołnierze 9 Kompanii 3 Ba-

talionu 13 Pułku Piechoty Armii Kra-
jowej Obwód "Opocznik"  z  Małkini 
na czele ze Stanisławem Skłodowskim, 
Ryszard Ejchelkraut - Prezes Koła Przy-
jaciół Szkoły Podchorążych Piechoty,  
władze Gminy Ostrów Mazowiecka na 
czele z  Wójtem - Waldemarem Brzost-
kiem, Przewodniczącym Rady Gminy 
Ostrów Mazowiecka - Tadeuszem Ja-
błonką wraz z radnymi, mjr Ireneusz 
Zygmunt z Garnizonu Ostrów Mazo-
wiecka, Kierownik Składu Chemicz-
nego Komorowo - mjr Zbigniew Jeżak, 
mieszkańcy okolicznych wiosek i de-
legacje ze szkół gminnych z Jasienicy 
i Kalinowa. Msza Św. polowa w lasku 
brzozowym, była celebrowana przez 

uroczystość przybyły władze samo-
rządowe miasta i gminy Ostrów Ma-
zowiecka, na czele z Wójtem Gminy 
Ostrów Mazowiecka Waldemarem 
Brzostkiem, Przedstawiciele Jednostki 
Wojskowej Ostrów Mazowiecka, OSP, 
uczniowie i delegacje ze szkół gmin-
nych, poczty sztandarowe szkół, oraz 
okoliczni mieszkańcy. Mszę Św. po-
lową celebrował ks. prałat Stanisław 
Skarzyński.

Wójt Gminy Waldemar Brzostek 
w swoim wystąpieniu przypomniał 
wydarzenia pamiętnej daty 1863 roku 
i podkreślił ich znaczenie, oraz war-
tość dla naszej ziemi ostrowskiej. 
"W krytycznym momencie Bitwy pod 
Nagoszewem, kiedy to nieprzyjaciel zaczął 
otaczać polskie oddziały, z pomocą siłom 
Broniewskiego przybył oddział nagoszew-
skich chłopów pod dowództwem Stanisła-
wa Mańkowskiego, tutejszego dróżnika, 
a także ochotnicy z Laskowizny, Puzdro-
wizny, Kuskowizny, Turki, Bojan, Osu-
chowej, Broku i Ostrowi. Niecodziennym 
heroizmem odznaczyli się wtedy Maciej 
Kozioł, Jan i Łukasz Stelmaszczyk i nie-
znany z imienia, rolnik Sobieski. Podpalili 
oni swoje zagrody, a sami zginęli w płomie-
niach. Po stronie polskiej zginęło około 110 
powstańców".

Dziś na polach nagoszewskich stoi 
granitowy pomnik w kształcie kolum-
ny, a na wierzchołku umieszczony jest 
artystycznie kuty krzyż w żelazie o mo-
tywach wycinanki kurpiowskiej. Mo-
giła ta to symbol tamtych wydarzeń, 
który przypomina nam karty historii 
1863 r. Mówiąc o symbolice wydarzeń, 
nasuwają się słowa Zofii Kucówny, 
która powiedziała:

"Ręce ludzkie są kruche, żyją krót-
ko, ale zostawiają po sobie ślady, które 
trwają całe lata, a nawet wieki". Aktem 
upamiętniającym poległych żołnierzy 
było złożenie przez przybyłe delegacje 
wieńców pod pomnikiem. Na zakoń-
czenie uczniowie z ZSP w Nagoszewie 
przedstawili cześć artystyczną, przybli-
żając obecnym wydarzenia sprzed 144 
lat. □         

- M.K.

Proboszcza Parafii p.w. Św. Rocha w 
Jasienicy Ks. Piotra Kapelańskiego.

Po Mszy Św. głos zabrał Wójt Gmi-
ny Waldemar Brzostek. W swoim prze-
mówieniu przypomniał wydarzenia 
z 1943 roku. Podkreślił iż dzisiejsza 
uroczystość jest dowodem na to, że 
pamięć o bohaterskich czynach żoł-
nierzy sprzed 64 lat i ofierze złożonej 
z życia przez synów narodu polskiego 
jest i będzie żywa i długo jeszcze będzie 
przekazywana z pokolenia na pokole-
nie.

Dla upamiętnienia poległych żoł-
nierzy w walkach partyzanckich pod 
Nieskórzem, zostały złożone wiązanki 
kwiatów na ich grobie. 

Uroczystość uświetniły występy 
dzieci  z Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Zesłańców Syberyjskich z Kali-
nowa, a także dzieci z zespołu ludowe-
go "Jaśminki" ze Szkoły Podstawowej  
im. Janusza Korczaka w Jasienicy. 
Duże podziękowania należą się rów-
nież dla OSP z Nieskórza za pomoc 
w przygotowaniu uroczystości, a tak-
że dla młodzieżowej OSP z Kalinowa 
i żołnierzy z Jednostki Wojskowej 
w Komorowie za dzielne trzymanie 
warty pod pomnikiem poległych.  □ 

- M.K.

Nagoszewo - wieś wpisana 
w historię 1863 roku

1 czerwca zebraliśmy się na polach na-

goszewskich pod pomnikiem poległych 

powstańców, w 144 rocznicę krwa-

wych wydarzeń z czerwca 1863 roku, 

by oddać hołd mieszkańcom Nagosze-

wa za ich bohaterskie czyny i aktywny 

udział w powstaniu styczniowym.

W wydarzeniach tamtej daty widać 
głęboki patriotyzm, którego symbo-
lem był zbiorowy udział mieszkańców 
tej ziemi w bitwie stoczonej tu 3 czerw-
ca 1863 roku pod dowództwem Mak-
symiliana Broniewskiego z wojskami 
carskimi. Na tą podniosłą czerwcową 
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VII Mazowiecki Dziecięcy
Festiwal Piosenki Religijnej

„Muzyka cokolwiek by mówić, nie 

jest językiem zrozumiałym ogólnie, 

konieczny jest łuk słowa, by strzała 

dźwięku mogła wniknąć do wszyst-

kich serc” (Roman Rolland). Słowa te 

doskonale odzwierciedlają tegoroczny 

festiwal w Nagoszewce. 

18 czerwca odbył się już VII Ma-
zowiecki Dziecięcy Festiwal Piosenki 
Religijnej, którego organizatorami są 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Pa-
pieża Jana Pawła II w Nagoszewce, 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego, Urząd Gminy Ostrów 
Mazowiecka oraz Stowarzyszenie "Na-
sza Szansa". Od początku Festiwalowi 
patronują Jego Ekscelencja Ksiądz Bi-
skup Stanisław Stefanek Biskup Łom-
żyński oraz Wójt Gminy Ostrów Ma-
zowiecka Waldemar Brzostek, a w tym 
roku patronat został zwiększony o Mi-
nistra Edukacji Narodowej Romana 
Giertycha. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
Świętą celebrowaną przez ks. prałata 
Stanisława Skarzyńskiego. Wzięli w niej 
udział zaproszeni goście: władze gminy 
Ostrów Mazowiecka, przedstawiciel 
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowie-
cka, dyrektorzy szkół gminnych i no-
szących imię Papieża Jana Pawła II oraz 
uczestnicy wraz z opiekunami, a także 
mieszkańcy Nagoszewki i okolic. 

Z każdym rokiem zasięg festiwalu 
się rozszerza, a jego ranga jest coraz 
większa. Tworzą ją wysokie zdolności 
wokalne uczestników, a ich zapał, zaan-
gażowanie i fakt że poprzez swoją mu-
zykę czynią świat piękniejszym, a przy 
okazji realizują się poprzez tak piękne 
hobby, należą się wszystkim biorącym 
udział w tegorocznym festiwalu słowa 
uznania i podziękowania.

Po przesłuchaniach jury w składzie 
Dorota Pękacka - przewodnicząca jury 
(wykładowca emisji głosu, metodyki mu-
zyki i kultury muzycznej na uniwersyte-

cie w Białymstoku, drugi dyrygent chóru 
uniwersyteckiego w Białymstoku), Irena 
Szawiel (sopran, śpiewaczka koncertują-
ca w kraju i za granicą), Emilia Żabiń-
ska (wiceprezes chóru uniwersyteckiego 
w Białymstoku), wyłoniło laureatów: 

KATEGORIA KL. I-III SP
I MIEJSCE – Dorota Zdankiewicz 
(SP nr 312 w Warszawie) opiekun T. Nie-
ckula 
II MIEJSCE – Jan Rębacz (SP nr 312 w War-
szawie) opiekun T. Nieckula
III MIEJSCE – Patrycja Topajew 
(ZSS w Warszawie) opiekun I. Okrasa
WYRÓŻNIENIE – Agnieszka Krupa 
(SP w Kalinowie ) opiekun B. Dąbkowska
WYRÓŻNIENIE – Maciej Kubik 
(SP nr 2 w Wołominie) opiekun s. Gabrie-
la Maria Szwed

KATEGORIA KL. IV-VI SP
I MIEJSCE – Kamila Sobotka (SP nr 3 w Os-
trowi Mazowieckiej) opiekun J. Bardaszka
I MIEJSCE – Dominik Grabowski 
(SP w Nowej Osuchowej) opiekun M. An-
dryszczyk
II MIEJSCE – Magdalena Kubik 
(SP nr 2 w Wołominie) opiekun s. Gabrie-
la Maria Szwed
III MIEJSCE – Karolina Stryjek 
(SP nr 312 w Warszawie ) opiekun T. Nie-
ckula
WYRÓŻNIENIE – Martyna Lewocz 
(SP nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej) opie-
kun M. Padzik i K. Trętowska

KATEGORIA KL. I-III
GIMNAZJUM

I MIEJSCE – Sylwia Wojciechowska (Gim-
nazjum w Andrzejewie) opiekun J. An-
druszkiewicz
II MIEJSCE – Joanna Charucka (Gimna-
zjumw Broku) opiekun A. Krześniak
III MIEJSCE – Anna Melchner (Miejski 
Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej; 
Gimnazjum w Nagoszewie) opiekun R. Da-
nelczyk
WYRÓŻNIENIE – M. Oblińska (Miejski 
Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej) 
opiekun R.Danelczyk,

WYRÓŻNIENIE – M. Krajewska (Gimna-
zjum w Komorowie) opiekun A. Koźlak. 
Nagroda specjalna – Ewelina Wojtkowska 
(MDK w Ostrowi Maz.: Gimnazjum w Nu-
rze) opiekun R. Danelczyk.

Laureaci i wyróżnieni otrzymali 
nagrody rzeczowe, wręczane przez Sta-
rostę Powiatu Ostrowskiego Pana Zbi-
gniewa Kamińskiego, Wójta Gminy 
Ostrów Mazowiecka Pana Waldemara 
Brzostka, Przewodniczącego Rady 
Gminy Ostrów Mazowiecka Tadeusza 
Jabłonkę, Panią Dyrektor Sylwię Brzo-
stek i jury (zdj. poniżej). 

Festiwal uświetnił występ gwiazdy 
- Gosi Andrzejewicz, który zgromadził 
bardzo liczną publiczność. 

Organizatorzy składają serdeczne po-
dziękowania sponsorom Festiwalu: Mini-
sterstwu Edukacji Narodowej, Zarządowi 
Województwa Mazowieckiego na czele 
z Marszałkiem Adamem Struzikiem, 
Staroście Ostrowskiemu Zbigniewowi 
Kamińskiemu, Wójtowi Gminy Ostrów 
Mazowiecka Waldemarowi Brzostkowi, 
Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowie-
cka Mieczysławowi Szymalskiemu, Pań-
stwu Celinie i Janowi Elceserom – Zakład 
Mięsny w Kalinowie, Panu Edwardowi 
Grodzkiemu – Piekarnia w Jasienicy, 
Prezesowi Gminnej Spółki Komunalnej 
PUKiR Jerzemu Sówce, Prezesowi Zakła-
du Gospodarki Komunalnej w Ostrowi 
Maz. Witoldowi Zadrodze, Zbigniewowi 
Krutczenko – Prezesowi Banku Spółdziel-
czego w Ostrowi Mazowieckiej, Małgo-
rzacie Lipińskiej – PZU S.A. Ostrów Ma-
zowiecka, Panu Józefowi Smakoszowi, 
Reginie Godlewskiej – Mieszalnia Pasz w 
Nieskórzu, Zygmuntowi Szabłowskiemu 

cd. str. 6
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– Transport Towarowy w Ostrowi Maz., 
Pani Marii Iwańskiej sklep spożywczy 
w Nagoszewce, Wojciechowi  Siwkowi 
– Drukarnia "Wiktoria", Mirosławowi 
Helcbergerowi – Towarzystwo Ubezpie-
czeniowe Uniqa w Ostrowi Maz., Jaro-
sławowi  Kuczyńskiemu – Kwiaciarnia 
w Ostrowi Maz., Irenie Rupińskiej– 
Trans Krusz w Szumowie, Markowi  
Siedleckiemu – Usługi Transportowe 
w Starej Grabownicy.

Serdeczne podziękowania skła-
damy rodzicom uczniów Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana 
Pawła II w Nagoszewce oraz strażakom 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nago-
szewce. □

- M.K.

 cd. ze str. 5

Festyn Rodzinny Festyn Rodzinny 
w Jelonkachw Jelonkach

29 lipiec 2007r. (niedziela)29 lipiec 2007r. (niedziela)

PROGRAM
11.30 - Koncert organowy

12.00 – 14.00 Msza Święta w koś-
ciele p.w. Św. Anny w Jelonkach

14.00 – 16.00
BLOK DLA DZIECI

Widowisko estradowe, maraton 
dobrej zabawy oraz pokaz iluzji

16.00 – 18.00
BLOK ROZRYWKOWY

Zawody sportowe, KARAOKE 
oraz gorące rytmy

latynoamerykańskie 
18.00 – 18.30 Kabaret IDEA

18.30 – 19.30  Występ Zespołu 
disco polo TRIO NA MAKSA

19.30 – 21.00 Gwiazda wieczoru
Koncert „UNIVERSE”

21.00 Pokaz sztucznych ogni

Serdecznie zapraszamy

Wojewódzki Festiwal Sztafet

Jak corocznie na przełomie maja 

i czerwca w Jelonkach, już po raz  pią-

ty odbyły się sztafety.

Przybyło na nie 18 drużyn z 14 
szkół, również z odległych stron woje-
wództwa. Są to szkoły: Jasienica, Nago-
szewo, Nagoszewka, Jelonki, Małkinia, 
Gąsocin, Dybki, Stary Lubotyń,  Ko-
morowo, Wąsewo, Dudy, Kalinowo, 
Raki, Nowa Osuchowa.
Wyniki przedstawiają się następująco: 
GIMNAZJUM:
W kategorii dziewczęta:
1. Jasienica, 2. Nagoszewo, 3. Jelonki
W kategorii chłopcy:
 1. Jelonki, 2. Jasienica, 3. Małkinia
SZKOŁA PODSTAWOWA:
W kategorii dziewczęta:
1. Jasienica, 2. Gąsocin, 3. Dybki
W kategorii chłopcy:
1.Jasienica, 2.Stary Lubotyń, 3. Jelonki

Patronat nad zawodami objęli:
Pan Adam Struzik- Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego, Pani Danuta 
Janusz - Radna Sejmiku Wojewódz-
kiego,  Pan Waldemar Brzostek- Wójt 
Gminy Ostrów Maz., Pan Grzegorz 
Depta - Prezes Zespołu Młynów w Je-
lonkach.
Sponsorami tych zawodów były także 
osoby prywatne: Pan Sławomir Pyśk- 
„Piekarnia Jelonki”, który dostarczył 
smaczne bułeczki dla zawodników, 
Państwo Maria i Witold Pyśkowie, któ-
rzy przekazali produkty żywnościowe. 
Zawody otworzyła Pani Danuta Ja-
nusz, życząc zawodnikom sukcesów, 
a gospodarzom gratulując pomysłu 
i zaangażowania.

Zaangażowanie przy organizacji tego 
wydarzenia jest duże. Począwszy od 
przygotowania obiektu, zapewnienia 
pożywienia i pomocy medycznej aż 
po dyżury i opiekę. Rada Pedagogicz-
na, Rada Rodziców, uczniowie i pra-
cownicy w tym dniu są zaangażowani 
w dokładne i perfekcyjne przygotowa-
nie zawodów za co serdecznie dziękuje 
a także Patronom i Sponsorom. To za-
angażowanie jest dowodem jak ważna 
jest ta impreza w naszym środowisku. 
Weszła ona do kalendarium stałych im-
prez sportowych, które dają nie tylko 
możliwość sprawdzenia się na boisku 
ale i w życiu.□

- H. Pędzich

Zmagania jednostek OSP

17 czerwca  w Jelonkach odbyły się za-

wody sportowo - pożarnicze „O puchar 

Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka”. 

W zawodach wzięło udział 10 drużyn 
Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu 
gminy: Nieskórza, Komorowa, Kali-
nowa, Nagoszewki, Nagoszewa, Jelo-
nek, St. Lubiejewa, Przyjm, Guty Buj-
no, Nowej Osuchowej. 
Najlepszą drużyną okazała się drużyna 
OSP z Nagoszewki zajmując I miejsce, 
na II miejscu drużyna OSP z Nagosze-
wa , a III miejsce drużyna OSP z Jelo-
nek. 

Zwycięskie drużyny otrzymały pu-
chary oraz nagrody od Wójta Gminy 
Waldemara Brzostka. Wszystkim dru-
żynom serdecznie gratulujemy. □

- M.K.
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Bezpieczne wakacje 2007

Rozpoczynają się wakacje. Dzieci , po 

dziesięciu miesiącach nauki wyjeżdża-

ją na kolonie i obozy, dorośli jadą na 

urlopy. Wiele osób wybierze aktywny 

wypoczynek nad wodą, zapełnią się 

miejscowości letniskowe. Częściej niż 

zwykle będą odwiedzane dyskoteki. 

Policjanci przypominają czego się wy-

strzegać i na co zwracać uwagę , aby 

wakacje minęły bezpiecznie.

Dziecko w domu:
Oddalając się od domu lub miejsca 
zabawy poinformuj osobę dorosłą.
Będąc  w domu sam, nie otwieraj 
drzwi nieznajomym.
Otwierając drzwi zawsze pytaj o imię 
i nazwisko oraz cel wizyty, bo osoba, 
która podaje  się za listonosza, może 
okazać się oszustem lub złodziejem.
Nie ulegaj namowom obcych osób 
i ich atrakcyjnym ofertom spędza-
nia wolnego czasu.

Bezpieczny wypoczynek nad wodą:
Jeśli to możliwe, korzystaj tylko 
z kąpielisk strzeżonych.
Jeżeli pod twoją opieką znajduje się 
młodsze rodzeństwo ani na chwilę 
nie spuszczaj go  z oka – małe dzieci 
nigdy nie powinny kąpać się same.
Gdy idziesz do wody nie proś o pil-
nowanie rzeczy przygodnie pozna-
nych osób – taka sytuacja często 
kończy się ich utratą.
Po długim leżeniu na słońcu nie za-
nurzaj się gwałtownie w wodzie – rób 
to stopniowo, aby uniknąć wstrząsu 
termicznego.
Nie skacz do płytkiej wody oraz 
o niezbadanym dnie  - taki skok 
może zakończyć się urazem kręgo-

słupa i często nie odwracalnym ka-
lectwem.

Inne bezpieczne zachowania:
Nie wpuszczaj do domu nieznanych, 
obcych osób.
Nie obdarzaj zaufaniem nowopo-
znanych osób, które mogą wykorzy-
stać łatwowierność celem zwerbowa-
nia do grupy psychomanipulacyjnej.
W rozmowach telefonicznych i oso-
bistych kontaktach z nieznajomymi 
nie podawaj szczegółów dotyczących 
majątku i nieobecności dorosłych 
w domu.
Zachowaj ostrożność w kontaktach z 
wolno biegającymi psami.
Będąc w dyskotece nigdy nie przyj-
muj poczęstunku od nieznajomych 
– do podanego napoju mogły zostać 
dosypane substancje psychoaktyw-
ne, w różnym stopniu ograniczające 
świadomość.
Własny napój miej stale w zasięgu 
wzroku, aby uniknąć przykrej nie-
spodzianki. □

- kom. Adam Wolski KPP
Ostrów Mazowiecka

Strzeżmy się zatruć
pokarmowych

Lato to pora roku, która sprzyja za-
truciom pokarmowym dlatego przy-
pominamy o ochronie przed zakaże-
niem salmonellą i innymi zatruciami 
pokarmowymi:

myj ręce, szczególnie po wyjściu 
z  ubikacji, przed  przygotowywa-
niem i spożywaniem posiłków,
utrzymuj czystość w kuchni, dbaj 
zwłaszcza o czystość naczyń i sprzę-
tu kuchennego (ulubionym siedli-
skiem bakterii są wilgotne gąbki 
i zmywaki)
utrzymuj czystość w lodówce, wy-
dziel osobne miejsce na drób i jaja 
tak, aby nie stykały się z innymi 
produktami,
nie zamrażaj ponownie produk-
tów rozmrożonych, 

Letni wypoczynek 

W tym roku dzieci z terenu Gminy 

Ostrów Mazowiecka będą wypoczy-

wały na oazach i koloniach organizo-

wanych wspólnie przez Gminę i Para-

fie pw.: Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny, Chrystusa Dobrego Pa-

sterza oraz Opatrzności Bożej. 

Pierwsze autokary z dziećmi poje-
chały w góry do Gliczarowa Dolne-
go i Górnego oraz do miejscowości 
Sierockie k/ Zakopanego w dniach 
24 i 25 czerwca 2007 r. pod opieką 
ks. Tomasza Tymińskiego, ks. Dariu-
sza Grochowskiego, oraz ks. Roberta 
Śliwowskiego. Kolejny wyjazd zapla-
nowany jest na dzień 3 lipca 2007r. 
nad morze, do  miejscowości Kłani-
no k/ Władysławowa. 

Ze środków własnych Gmina sfi-
nansowała w całości wypoczynek let-
ni dla 60 dzieci. 

Po wakacjach szersza relacja 
z kolonii na łamach naszego biule-
tynu.□

- J.N.

Zbiornik - Przyborowie.

rozmrażaj dokładnie drób i mięso 
przed smażeniem, gotowaniem, 
pieczeniem,
nie spożywaj surowych jajek,      
jajka na twardo gotuj co najmniej 
9 minut,   
jajecznicę jedz tylko dobrze wy-
smażoną, z dobrze ściętym  biał-
kiem  i żółtkiem,
przed spożyciem myj dokładnie 
owoce i warzywa,
pożywienie jedz tylko świeże i czy-
sto przygotowane,
tęp muchy i gryzonie.

W razie wystąpienia objawów cho-
robowych takich, jak bóle brzucha, 
gorączka, biegunka, czasami nudności 
lub wymioty należy natychmiast zgło-
sić się do lekarza. □

- PSSE Ostrów Mazowiecka 
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   Rok Szkolny 2006/2007 
zakończony

Zakończenie Gminnego Roku 
Szkolnego poprzedzi ła  Msza 
Św. w intencji gminnej oświaty, ce-
lebrowana przez Księdza Dziekana 
Edmunda Chmielewskiego z Para-
fii p.w WNMP w Ostrowi Mazo-
wieckiej. 

Istotnym punktem programu 
uroczystości zakończenia gminnego 
roku szkolnego jest rozdanie Nagród 
Wójta Gminy za wybitne osiągnięcia 
szkolne. Przyznawane raz do roku na-
grody mają charakter jednorazowego 
stypendium dla najlepszych uczniów 
ze szkół gminnych. W tym roku od-
bierało je z rąk Wójta Waldemara 
Brzostka, aż osiemnastu laureatów 
wraz z rodzicami: Siedlecka Katarzy-
na ze szkoły w Dudach, Szymańska 
Izabela z Dybek, Szyszkowska Moni-
ka z Jelonek, Cholewska Małgorzata 
z Publicznego Gimnazjum w Jelon-
kach, Łuniewska Kamila z Jasieni-
cy, Rytelewska Edyta z Publicznego 
Gimnazjum w Jasienicy, Konrad Ka-
rolina z Kalinowa, Spinek Patrycja z 
Komorowa, Grabowska Dominika z 
Publicznego Gimnazjum w Komo-
rowie, Jarocka Magdalena z Kozik, 
Traczyk Dorota z Nagoszewa, Reluga 
Katarzyna z Publicznego Gimnazjum 
w Nagoszewie, Przybysławska Emilia 
z Nagoszewki, Andryszczyk Pamela 
z Nowej Osuchowej, Gniazdowski 
Mateusz z Pałapusa, Konarzewska 
Łucja ze Starego Lubiejewa, Virun 
Maksym z Ugniewa, Jarząbek Kamil 
z Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
z Pałapusa. ( zdj. str.1)

Drugą częścią uroczystości było 
podsumowanie roku sportowego 
w Gminie Ostrów Mazowiecka. Wrę-
czone zostały medale w konkursie 
plastycznym pt. „Euro 2012”, oraz 

puchary i dyplomy dla szkół podsta-
wowych i gimnazjów za osiągnięte 
wyniki w VIII Gminnej Olimpiadzie i 
VII Gminnej Gimnazjadzie Młodzie-
ży. Otrzymali je  w kolejności od miej-
sca pierwszego, sportowcy z Jasienicy, 
Dybek, Komorowa, Kalinowa, Stare-
go Lubiejewa, Jelonek, Nagoszewki, 
Nagoszewa, Ugniewa, Kozik, Dud, 
Nowej Osuchowej.  (zdj. poniżej)

Wśród Gimnazjów już po raz 
trzeci I miejsce zajęło Gimnazjum w 
Jasienicy, II Gimnazjum w Nagosze-
wie, III Gimnazjum w Jelonkach, 
IV Gimnazjum w Komorowie. (zdj. 
poniżej). 

Tradycyjnie jak co roku czwór-
ce najlepszych sportowców zostały 
wręczone dyplomy i nagrody Prze-
wodniczącego Rady Gminy Tadeusza 
Jabłonki. Otrzymali je: Michał Ol-
szewski z Publicznego Gimnazjum 
nr 4 w Jelonkach, Karolina Trzaska 
z Publicznego Gimnazjum w nr 1 Ja-
sienicy, Marta Orłowska z Publiczne-
go Gimnazjum w Komorowie, oraz 

Paulina Badurek z Publicznego Gim-
nazjum nr 3 w Nagoszewie. 

Gratulujemy laureatom i rodzi-
com.

Dokonano również podsumowa-
nia i wręczenia nagród rzeczowych 
w konkursie plastycznym i litera-
ckim pod hasłem "Bliżej siebie – dalej 
od alkoholu i narkotyków". W gmin-
nym konkursie plastycznym nt. pro-
filaktyki 1 miejsce zajęła Milena Mar-
kowska z ZSP w Jelonkach, 2 miejsce 
Izabela Szymańska SP Dybki, 3 miej-
sce Anna Pyśk SP Dybki, 4 miejsce 
Maryla Napiórkowska SP Dudy. 
W kategorii Gimnazja 1 miejsce za-
jęła Olga Litwa Jasienica, 2 miejsce 
Paulina Grzyb Komorowo, 3 miejsce 
Marta Jabłonka Jasienica, 4 miejsce 
Edyta Rytelewska Jasienica.

W konkursie literackim w tej samej 
tematyce, w kategorii szkół podstawo-
wych: 1 miejsce Magdalena Jarocka 
Koziki, 2. Agata Ponichtera Ugniewo, 
3. Karolina Malik Ugniewo, 4. Marta 
Ogrodnik Jasienica, a wśród gimna-
zjów: 1 miejsce Emilia Brzuska Jasie-
nica, 2. Milena Bednarczyk Nagosze-
wo, 3. Katarzyna Jankowska Jelonki, 
4. Katarzyna Michalska Jelonki. (zdj. 
powyżej)

Na koniec uroczystość uświetniły 
występy artystyczne przygotowane 
przez uczniów  ze szkoły  w Pałapusie. 
□

- MK.


