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SSeeggrreeggaaccjjaa ooddppaaddóóww

Od dnia 1 czerwca 2006 roku

butelki plastikowe po napojach

gazowanych i niegazowanych typu

PET zbieramy do dwóch rodzajów

worków:

1. bia∏ego (lub bezbarwnego) -

butelki plastikowe bezbarwne;

2. kolorowego - butelki plastikowe

kolorowe (ró˝ne kolory razem

w jednym worku).

Pozosta∏e zasady segregacji zostanà

niezmienione. Powy˝sza zmiana

zwiàzana jest z warunkami

przyjmowania posegregowanych

odpadów przez firmy recyklingowe.

Wi´cej informacji mo˝na uzyskaç

w siedzibie PUKIR w Ostrowi

Maz. przy ulicy Wileƒskiej 117

lub pod numerem

tel. 029 745 41 00,

029 746 20 14

** ** ** ** 

Od  lipca rusza kolejny turniej

w Pi∏ce Ni˝nej o Puchar Wójta

Gminy. Do rozgrywek zg∏osi∏o si´

5 dru˝yn: Stok, Nagoszewo-

Kuskowizna, Budy Grudzie,

Podborze, Kalinowo.

Rozpocz´cie  III Turnieju Pi∏ki

No˝nej planowane jest od 

2 lipca 2006r.

** ** ** ** 

W dniu 29 czerwca 2006 r.

o godzinie 1000 w sidzibie Urz´du

Gminy przy ulicy Sikorskiego 5

odb´dzie si´ XXIX Sesja Rady

Gminy w Ostrowi Mazowieckiej

Najlepsi uczniowie i sportowcy naszej
gminy zostali nagrodzeni nagrodami Wójta
i Przewodniczàcego Rady Gminy. Zakoƒ-
czona zosta∏a ju˝ VII gminna Olimpiada
i VI Gimnazjada. Zwyci´zcami wÊród szkó∏
podstawowych zostali sportowcy ze szko∏y
z Dybek, a wÊród gimnazjów I miejsce zaj´-
∏a szko∏a z Jasienicy (wi´cej str.8). Gratulu-
jemy. Uczniowie i nauczyciele udajà si´ na
zas∏u˝ony odpoczynek, pozostali natomiast
muszà jeszcze ci´˝ko popracowaç. 

Do 31 sierpnia mo˝na sk∏adaç wnioski
o dofinansowanie dzia∏aƒ rolnych z pieni´-
dzy unijnych w programach rolno - Êrodo-
wiskowych, do 15 lipca na zalesianie grun-
tów rolnych, a do 30 czerwca z tytu∏ pro-
dukcji cukru. Jak zwykle zach´cam Paƒstwa
do skorzystania z mo˝liwoÊci wsparcia swo-
jej produkcji rolnej z pieni´dzy unijnych
(wi´cej str. 3-4 ARiMR informuje). Po raz
kolejny przypominamy o zwrocie akcyzy
do oleju nap´dowego. Wiemy ju˝, ˝e za
ka˝dy hektar u˝ytków mo˝e dostaç 38,7 z∏,
a wnioski b´dzie mo˝na sk∏adaç od 1 do 30
wrzeÊnia w Urz´dzie Gminy (wi´cej str. 3). 

W dziedzinie gminnych inwestycji wy-
∏oniliÊmy ju˝ prawie wszystkich wykonaw-
ców na zadania 2006 roku, cz´Êç z nich zo-
sta∏a ju˝ zakoƒczona - Êwietlica w Nago-
szewce, termomodernizac ja szko∏y
w Ugniewie, jest na ukoƒczeniu - remont
szko∏y w Dybkach i budowa kanalizacji
w Komorowie przy ulicy Legionowej. Roz-
pocz´liÊmy prac´ nad opracowaniem strate-
gii rozwiàzywania problemów spo∏ecznych.

G∏ównym celem jej tworzenia jest ukierun-
kowanie dzia∏aƒ Gminy na popraw´ ˝ycia
osób  zagro˝onych wykluczaniem spo∏ecz-
nym, czy uzale˝nionych. Strategia powinna
tak˝e pobudziç do wi´kszej aktywnoÊci
spo∏ecznoÊci lokalne (wi´cej str.2).   

Du˝o si´ dzia∏o w szeroko pojmowanej
gminnej kulturze w maju i czerwcu. Obcho-
dziliÊmy 50 rocznic´ utworzenia gminnej
biblioteki, przedszkolaki spotka∏y si´ na
swoim pierwszym przeglàdzie artystycz-
nym, a w Dudach ju˝ po raz drugi odby∏ si´
gminny festiwal folklorystyczny. (du˝e bra-
wa dla organizatorek z Komorowa i Dud).
Natomiast ju˝ po raz szósty odby∏ si´ Festi-
wal Piosenki Religijnej w Nagoszewce. Mia∏
on wymiar wojewódzki, i to nie tylko z na-
zwy, gdy˝ goÊciliÊmy uczestników od P∏oc-
ka, przez Warszaw´, Ciechanów, a˝ po Ra-
dom. Na ich tle dobrze zaprezentowali si´
uczniowie z naszych szkó∏ (pi´ç osób za-
kwalifikowa∏o si´ do Êcis∏ego fina∏u) na cze-
le z Anià Melchner z Nagoszewa, która za-
j´∏a II miejsce. Du˝e s∏owa uznania dla na-
szych reprezentantów i ich opiekunów.
A szczególne dla organizatorów z Nago-
szewki. Dyrektor szko∏y z ca∏ym gronem
pedagogicznym i rodzicami dokonali rzeczy
niemo˝liwych. Stworzyli najwi´kszà tego
typu uroczystoÊç w tej cz´Êci województwa
mazowieckiego, wspaniale promujàcà ca∏à
naszà Gmin´ (i nie tylko), potwierdzajàc
stare porzekad∏o, ˝e jak si´ chce to mo˝na.
Brawo, brawo, brawo (wi´cej strona 5).    ❑

MMiinnàà∏∏ rrookk sszzkkoollnnyy..
Witam serdecznie i zapraszam Paƒstwa do  kolejnego numeru nasze-
go biuletynu. A w nim mi´dzy innymi o zakoƒczeniu roku szkolne-
go 2005/06. Uroczystego jego podsumowania w gminie ostrowskiej
dokonaliÊmy 14 czerwca w Nowej Osuchowej. 

WWaallddeemmaarr BBrrzzoosstteekk

WWóójjtt GGmmiinnyy OOssttrróóww MMaazzoowwiieecckkaa

SSttrraatteeggiiaa RRoozzwwiiààzzyywwaanniiaa
PPrroobblleemmóóww SSppoo∏∏eecczznnyycchh

WW ddnniiuu 3300 mmaajjaa 22000066rr.. nnaa ssaallii kkoonnffeerreenn--
ccyyjjnneejj UUrrzz´́dduu GGmmiinnyy ooddbbyy∏∏oo ssii´́ ssppoottkkaanniiee
ppooÊÊwwii´́ccoonnee ttwwoorrzzeenniiuu SSttrraatteeggiiii RRoozzwwiiààzzyy--
wwaanniiaa PPrroobblleemmóóww SSppoo∏∏eecczznnyycchh ww GGmmiinniiee
OOssttrróóww MMaazzoowwiieecckkaa zzoorrggaanniizzoowwaannee pprrzzeezz
GGmmiinnnnyy OOÊÊrrooddeekk PPoommooccyy SSppoo∏∏eecczznneejj.. 

Strategia Rozwiàzywania Problemów
Spo∏ecznych ma s∏u˝yç ustaleniu najwa˝-
niejszych inicjatyw , które zostanà podj´te,
aby zmniejszyç ryzyko patologii spo∏ecznej
w zwiàzku  z zaistnia∏ymi problemami spo-
∏ecznymi . 

W spotkaniu brali udzia∏ radni na czele
z Przewodniczàcym Rady Gminy Tade-

uszem Jab∏onkà, so∏tysi , dyrektorzy szkó∏
i porganizacje pozarzàdowe. 

Nie bez znaczenia w tworzeniu strategii
pozostaje czynny udzia∏ w∏adz Gminy –
Wójta Waldemara Brzostka, Zast´pcy – Ma-
riana Stankiewicza , Skarbnika Ma∏gorzaty
Konrad, gdy˝ ich codzienna efektywna pra-
ca, wiedza i umiej´tnoÊci przyczyniajà si´ do
poprawy warunków ˝ycia mieszkaƒców. 

W tym miejscu nale˝y si´ tak˝e szczegól-
ne podzi´kowanie dla Powiatowej Komendy
Policji i Powiatowego Urz´du Pracy skàd
uzyskano bardzo szczegó∏owe dane staty-
styczne obrazujàce problemy spo∏eczne,
które wyst´pujà na terenie Gminy. 

Dog∏´bne analizy statystyczne po∏àczone
z bardzo aktywnym i twórczym udzia∏em
w spotkaniu mieszkaƒców Gminy pozwoli∏y
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ZZwwrroott aakkccyyzzyy rroollnniikkoomm

UUrrzzààdd GGmmiinnyy ww OOssttrroowwii MMaazzoowwiieecc--
kkiieejj iinnffoorrmmuujjee,, ˝̋ee ww tteerrmmiinniiee oodd
11 wwrrzzeeÊÊnniiaa 22000066 rr.. ddoo 3300 wwrrzzeeÊÊnniiaa
22000066 rr.. bb´́ddzziiee mmoo˝̋nnaa sskk∏∏aaddaaçç wwnniioosskkii
oo zzwwrroott ppooddaattkkuu aakkccyyzzoowweeggoo zzaawwaarrttee--
ggoo ww cceenniiee oolleejjuu nnaapp´́ddoowweeggoo wwyykkoorrzzyy--
ssttyywwaanneeggoo ddoo pprroodduukkccjjii rroollnneejj.. 

Do wniosku nale˝y do∏àczyç faktury
VAT wystawione od 1 stycznia 2006 r. po-
twierdzajàce zakup oleju nap´dowego, jak
równie˝ odpis z Krajowego Rejestru Sàdo-
wego, w przypadku gdy producent rolny
podlega wpisowi do tego rejestru. Wniosek
o zwrot podatku zawiera: 1. imi´ i nazwisko,
miejsce zamieszkania i adres albo nazw´, sie-
dzib´ i adres producenta rolnego, 2. numer
identyfikacji podatkowej (NIP) producenta
rolnego, je˝eli zosta∏ nadany, 3. numer ewi-
dencyjny powszechnego elektronicznego
systemu ewidencji ludnoÊci (PESEL), albo
numer dowodu osobistego lub innego doku-
mentu potwierdzajàcego to˝samoÊç produ-
centa rolnego, oraz nazw´ organu, który wy-
da∏ dokument, w przypadku gdy producent
jest osoba fizycznà, 4. oÊwiadczenie  o po-
wierzchni u˝ytków rolnych  po∏o˝onych na
obszarze Gminy, 5. pisemna zgod´ pozosta-
∏ych wspó∏posiadaczy, je˝eli producent rolny
jest wspó∏posiadaczem gruntów gospodar-
stwa rolnego, 6. numer rachunku bankowe-
go, w przypadku gdy zwrot podatku nastàpi
w formie przelewu.

Wydanie decyzji przez Wójta Gminy
ustalajàcej wysokoÊç zwrotu podatku akcy-
zowego i wyp∏ata kwoty zwrotu producen-
tom rolnym nastàpi w terminie od 1 listo-
pada 2006 r. do 30 listopada 2006 r. go-
tówkà w kasie urz´du gminy, albo przele-
wem na rachunek bankowy producenta
rolnego podany we wniosku. W tym roku
zwrot wydanych Êrodków wynosiç b´dzie:
38,70 z∏ x iloÊç ha u˝ytków rolnych. Wzór
wniosku o zwrot podatku akcyzowego za-
wartego w cenie oleju nap´dowego wyko-
rzystywanego do produkcji rolnej zostanie
og∏oszony w drodze rozporzàdzenia
w Dzienniku Ustaw i b´dzie równie˝ do-
st´pny na stronie internetowej urz´du gmi-
ny www.gminaostrowmaz.home.pl, urz´-
dów wojewódzkich, oÊrodków doradztwa
rolniczego oraz Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl),
a tak˝e udost´pniony w urz´dach gmin do
kopiowania. Zach´camy do sk∏adania
wniosków. 

❑ -- MM.. KKssiiàà˝̋eekk

AARRiiMMRR iinnffoorrmmuujjee

PPrrooggrraammyy rroollnnooÊÊrrooddoowwiisskkoowwee

Od 15 maja do 31 sierpnia 2006 ro-

ku producenci rolni mogà sk∏adaç

wnioski w ramach dzia∏ania 4 PROW

“Wspieranie przedsi´wzi´ç rolno-Êro-

dowiskowych i poprawy dobrostanu

zwierzàt”. Systemem pomocy finanso-

wej obj´te sà u˝ytki rolne, a p∏atnoÊç

rolnik otrzymuje do powierzchni u˝yt-

kowanej rolniczo w ramach wybranych

przez siebie pakietów programu.

W programie rolno-Êrodowiskowym

wyró˝nia si´ nast´pujàce pakiety:

* Rolnictwo ekologiczne (S02)

* Ochrona gleb i wód (K01)

* Ochrona lokalnych ras zwierzàt go-

spodarskich (G01)

* Rolnictwo zrównowa˝one (S01)

* Utrzymanie ∏àk ekstensywnych (P01)

* Utrzymanie pastwisk ekstensywnych

(P02)

Uczestnictwo w programie rolnoÊro-

dowiskowym trwa 5 lat, a rolnik reali-

zujàcy poszczególne zadania wynikajà-

ce z wybranego przez siebie pakietu zo-

bowiàzany jest m.in. do przestrzegania

zasad zwyk∏ej dobrej praktyki rolni-

czej.

Z∏o˝enie wniosku w Agencji Re-

strukturyzacji i Modernizacji Rolnic-

twa powinno byç poprzedzone wyko-

naniem planu rolnoÊrodowiskowego

przy udziale doradcy rolno-Êrodowisko-

wego posiadajàcego stosowne upraw-

nienia. Lista doradców rolnoÊrodowi-

skowych znajduje si´ w Powiatowych

OÊrodkach Doradztwa Rolniczego oraz

na stronie internet. www.cdr.gov.pl.

PPrrooggrraamm zzaalleessiieenniioowwyy

Od 1 czerwca do 15 lipca producen-

ci rolni mogà ubiegaç si´ równie˝ o po-

moc finansowà w ramach dzia∏ania

5 PROW “Zalesianie gruntów rol-

nych”.

c.d str.4

IInnwweessttyyccjjee ggmmiinnnnee

RRoozzssttrrzzyyggnnii´́ttoo pprrzzeettaarrggii nnaa pprrzzeebbuuddoo--
ww´́ ddrróógg ggmmiinnnnyycchh ww mmiieejjssccoowwooÊÊccii KKoommoo--
rroowwoo MMaajjddaann,, KKoozziikkii MMaajjddaann,, SSmmoolleecchhyy,,
WWiiÊÊnniieewwoo ii ZZaalleessiiee.. WWsszzyyssttkkiiee rroobboottyy wwyy--
kkoonnyywwaa∏∏aa bb´́ddzziiee zznnaannaa jjuu˝̋ GGmmiinniiee ffiirrmmaa
PPrrzzeeddssii´́bbiioorrssttwwoo BBuuddoowwyy ii UUttrrzzyymmaanniiaa
DDrróógg zz OOssttrroowwii MMaazzoowwiieecckkiieejj,, kkttóórraa ttoo rroozz--
ppoocczz´́∏∏aa  pprrzzeebbuuddooww´́ ddrrooggii ww ZZaalleessiiuu.. CCzzee--
kkaammyy nnaa wwyy∏∏oonniieenniiee wwyykkoonnaawwccyy nnaa bbuuddoo--
ww´́ ddrrooggii ww LLuubbiieejjeewwiiee ((uull.. OOssttrroowwsskkaa)).. 

Ruszy∏a ju˝ budowa wodociàgu w miej-
scowoÊci Zakrzewek. Ukoƒczone zosta∏y
prace przy dociepleniu budynku szko∏y
w Ugniewie. A roboty przy dociepleniu bu-
dynku szko∏y w Dybkach powoli zbli˝ajà si´
ku koƒcowi. W tej ostatniej wymieniany
jest równie˝ dach. JesteÊmy ju˝ po przetargu
na docieplenie budynku szko∏y i Domu Na-

uczyciela w Je-
lonkach. Dodat-
kowo w szkole
zostanie rów-
nie˝ wymienio-
na instalacja
e l ekt r yczna .
Jeszcze w tym

roku utwardzone b´dà parkingi przy szkole
w Jelonkach i Ugniewie (podpisana jest ju˝
umowa z Wykonawcà) oraz boiska szkolne
w Komorowie, Lubiejewie, Dudach, Osu-
chowej i Kozikach. W dniu 31 maja 2006 r.
odebrano nowowybudowanà Êwietlic´ przy
istniejàcym budynku stra˝nicy  (zdj´cie po-
wy˝ej) w Nagoszewce I. Ca∏e zadanie pole-
ga∏o na dobudowie do istniejàcego budynku
cz´Êci  nowego budynku o ∏àcznej po-
wierzchni u˝ytkowej 131 m2, w tym cz´Êç
Êwietlicowa zajmuje 105 m2. Ostatecznymi
odbiorcami b´dà mieszkaƒcy so∏ectwa.

Trwajà prace przy budowie kanalizacji
sanitarnej w Komorowie. Wykonane jest
oko∏o 90% prac. ❑ -- UU.. WWaanniieewwsskkaa

na wy∏onienie trzech g∏ównych problemów
spo∏ecznych takich jak: problem bezrobocia,
problem uzale˝nieƒ ( alkohol, narkotyki, ni-
kotynizm) i problem niepe∏nosprawnoÊci. 

Zaznaczyç nale˝y, ̋ e Gmina Ostrów Ma-
zowiecka ze swoimi problemami nie odbie-
ga od innych w naszym kraju , ale sposoby
ich rozwiàzania muszà braç pod uwag´ jej
specyfik´. 

To wspólne spotkanie niewàtpliwie
uÊwiadomi∏o wszystkim, którym los Gminy
i jej mieszkaƒców nie jest oboj´tny , ˝e suk-
ces strategii zale˝eç b´dzie w du˝ej mierze
od nas samych jak równie˝ od odpowied-
niej i aktywnej polityki samorzàdu w obsza-
rze polityki spo∏ecznej. Dalsze prace nad
Strategià odbywaç si´ b´dà w Komisjach
Rady Gminy. 
❑ -- JJ.. KKaaccppuurraa
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AARRiiMMRR iinnffoorrmmuujjee c.d ze str. 3 

Pomoc finansowa obejmuje dop∏at´

powierzchniowà powierzchni zalesio-

nej i sk∏ada si´ z 3 form:

* Wsparcie na zalesienie

* Premia piel´gnacyjna

* Premia zalesieniowa

Warunkiem uzyskania pomocy fi-

nansowej na zalesienie jest spe∏nienie

m.in. nast´pujàcych wymogów: 

* Zalesienia zostanà wykonane na

u˝ytkach rolnych stanowiàcych w∏a-

snoÊç producenta rolnego, które na

podstawie ewidencji gruntów rolnych

zosta∏y zakwalifikowane do: gruntów

ornych, trwa∏ych u˝ytków zielonych

lub sadów

* Do zalesienia zostanà przeznaczone

grunty, które sà u˝ytkowane rolniczo

i przewidziane do zalesienia w miej-

scowym planie zagospodarowania

przestrzennego, 

* Minimalna powierzchnia zalesienia

wynosi 0,3 ha przy minimalnej szero-

koÊci dzia∏ki 20 m. 

* Materia∏ sadzeniowy musi spe∏niaç

wymagania jakoÊciowe okreÊlone

w ustawie o leÊnym materiale roz-

mno˝eniowym.

Z∏o˝enie wniosku o pomoc finanso-

wà w Agencji Restrukturyzacji i Mo-

dernizacji Rolnictwa powinno byç po-

przedzone wykonaniem przez Nadle-

Ênictwo planu zalesieniowego.

DDooddaattkkoowwaa pp∏∏aattnnooÊÊçç ddllaa pprroodduu--
cceennttóóww ccuukkrruu

Poczàwszy od 2006 roku ARIMR

b´dzie przyznawa∏a oddzielnà p∏atnoÊç

z tytu∏u cukru producentów buraków

cukrowych, którzy majà podpisane

umowy z cukrowniami na dostaw´ tego

surowca. W terminie do 30 czerwca

2006 roku b´dà oni mogli sk∏adaç

w Biurach Powiatowych ARIMR sto-

sowne wnioski o przyznanie oddzielnej

p∏atnoÊci z tytu∏u cukru.

Osobà uprawniona do uzyskania

oddzielnej p∏atnoÊci z tytu∏u cukru

zgodnie ze znowelizowanymi przepisa-

mi ustawy o p∏atnoÊciach bezpoÊred-

nich jest producent rolny, który:

* spe∏nia warunki do uzyskania jedno-

litej p∏atnoÊci obszarowej w danym

roku i w przewidzianym terminie wy-

stàpi∏ z wnioskiem o jej przyznanie, 

* zawar∏ na rok gospodarczy

2006/2007 z producentem cukru

umow´ dostawy buraków cukrowych, 

* w wyznaczonym terminie z∏o˝y

wniosek o przyznanie oddzielnej

p∏atnoÊci z tytu∏u cukru

Szczegó∏owe informacje na temat

wymienionych pomocy finansowych

w ramach PROW mo˝na znaleêç na

s t r o n a c h i n t e r n e t o w y c h

www.arimr.gov.pl oraz www.minrol.gov.pl

jak równie˝ bezpoÊrednio w ARIMR

w Starym Lubiejewie.

❑ -- AARRIIMMRR

5500 llaatt BBiibblliiootteekkii 
ww NNaaggoosszzeewwiiee

12 maja br., z okazji Jubileuszu
50 lecia Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Nagoszewie, Êwi´to swoje ob-
chodzi∏y gminne bibliotekarki. Ob-
chody jubileuszowe po∏àczone by∏y
z Powiatowym Dniem Biblioteka-
rza. UroczystoÊç odby∏a si´ na hali
sportowej w Nagoszewie. 

“Biblioteka Publiczna w Nagosze-

wie zosta∏a utworzona w 1956 roku.

Kierownictwo nad nowoutworzona bi-

bliotekà powierzono p. Zofii Reludze,

mieszkance Turki. Lokal znajdowa∏

si´ w prywatnym domu. W chwili

otwarcia biblioteki ksi´gozbiór wyno-

si∏ 158 tomów. Nadzór merytoryczny

nad bibliotekà sprawowa∏a Powiatowa

i Miejska Biblioteka Publiczna

w Ostrowi Mazowieckiej. W roku

1973 nast´puje nowy podzia∏ admini-

stracyjny. W tym czasie  dzia∏a na te-

renie Gminy 6 bibliotek. W wyniku

reformy administracyjnej likwidacji

uleg∏y biblioteki powiatowe, dlatego

te˝ w roku 1974 bibliotece w Nago-

szewie powierzono obowiàzki biblio-

teki gminnej dla Gminy Ostrów Ma-

zowiecka. Biblioteka przyj´∏a nazw´

Gminna Biblioteka Publiczna

w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibà

w Nagoszewie. Placówki w Jasienicy,

Jelonkach, Komorowie, Lubiejewie,

Nowej Osuchowej i Ugniewie sta∏y si´

filiami tej˝e biblioteki. Biblioteka pe∏-

ni nadzór merytoryczny nad tymi pla-

cówkami. Rok 1990 przynosi kolejne

zmiany, istotne zmiany  biblioteki zo-

sta∏y przej´te przez samorzàd lokalny.

Sta∏o si´ to równoznaczne z finanso-

waniem ich dzia∏alnoÊci z dochodów

Gminy. Mimo tych zmian nadal funk-

cjonuje 7 bibliotek.” Jubileusz prze-

biega∏ bardzo uroczyÊcie, nie brako-

wa∏o licznych gratulacji i podzi´ko-

waƒ ze strony goÊci zaproszonych.

Wójt Gminy Waldemar Brzostek (zdj.

poni˝ej) w swoim wystàpieniu zawar∏

wiele ciep∏ych s∏ów uznania dla p. Bo-

˝enny B´benek, pozosta∏ej kadry bi-

bliotekarzy i grona pedagogicznego za

zaanga˝owanie w prac´ na rzecz upo-

wszechniania kultury w Gminie

Ostrów Mazowiecka. W dowód uzna-

nia wr´czy∏ jubilatom kwiaty oraz li-

sty gratulacyjne. CzeÊç artystycznà

koƒczàcà uroczystoÊci jubileuszowe

przygotowali uczniowie z ZSP w Na-

goszewie pod przewodnictwem p. Be-

aty Herman i p. Adama KrzeÊniaka.

❑ -- MM.. KKssiiàà˝̋eekk
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II Festiwal
Folklorystyczny

W Publicznej Szkole Podstawowej
w Dudach odby∏ si´ II Gminny
Dzieci´cy Festiwal Folklorystyczny.
Jego g∏ównym celem by∏a populary-
zacja kultury ludowej wÊród dzieci,
wymiana doÊwiadczeƒ i pomys∏ów
w pracy z zespo∏ami ludowymi oraz
stworzenie zespo∏om mo˝liwoÊci za-
prezentowania swojego dorobku. 

W festiwalu wzi´∏o udzia∏ 12 ze-
spo∏ów ze szkó∏ Gminy Ostrów Mazo-
wiecka: “Kalinki” PSP w Kalinowie,
“Osuchowianki” PSP w Nowej Osu-
chowej, “Rumianki” PSP w Kozikach,
“Fantazja” ZSP w Komorowie, “Fafer-
nuszki” PSP w Dybkach, “Przepiórecz-
ka “ PSP w Dudach, “Lubek” PSP
w Starym Lubiejewie, “Muszelki” PSP
w Pa∏apusie, “Taƒczàce Nutki” PSP
w Nagoszewie, “Ugniewianki” PSP
w Ugniewie, “JaÊminki” PSP w Jasieni-
cy, “Promyki” PSP w Nagoszewce.
Wszystkie prezentujàce si´ zespo∏y
otrzyma∏y pamiàtkowe lalki “Krako-
wianki” oraz dyplomy. Nagrody zosta-
∏y ufundowane przez Wójta Gminy
Ostrów Mazowiecka p. Waldemara
Brzostka, który od dwóch lat sprawuje
patronat nad festiwalem. Nad sprawnà
organizacjà i mi∏à atmosferà czuwa∏a
pani dyrektor Zofia Grabowska. Du˝à
pomocà wykazali si´ jak zwykle przy-
jaêni szkole rodzice na czele z Miro-
s∏awem Lipiƒskim, Janem Jasionka,
Bo˝enà Kuzia, Barbarà Brzostek, Ja-
dwigà Brzostek, Jerzym Bednarczy-
kiem, Stanis∏awem Siedleckim. Spe-
cjalnie na potrzeby Festiwalu zosta∏a
wykonana przez mieszkaƒców scena
estradowa.           
❑ -- MM.. KKoowwaallsskkaa,, WW.. DDeerrllaattkkaa

Foto: Zespó∏ “Przepióreczka” z Dud 
Na zdj´ciu wraz z p. dyrektor Zofià Grabowskà

VVII MMaazzoowwiieecckkii DDzziieeccii´́ccyy FFeessttii--
wwaall PPiioosseennkkii RReelliiggiijjnneejj

1100 ii 1111 cczzeerrwwccaa ooddbbyy∏∏ ssii´́ VVII MMaazzoo--
wwiieecckkii DDzziieeccii´́ccyy FFeessttiiwwaall PPiioosseennkkii RReelliiggiijj--
nneejj,, kkttóórreeggoo oorrggaanniizzaattoorraammii ssàà PPuubblliicczznnaa
SSzzkkoo∏∏aa PPooddssttaawwoowwaa iimm.. PPaappiiee˝̋aa JJaannaa
PPaaww∏∏aa IIII ww NNaaggoosszzeewwccee,, UUrrzzààdd MMaarrsszzaa∏∏--
kkoowwsskkii WWoojjeewwóóddzzttwwaa MMaazzoowwiieecckkiieeggoo
oorraazz SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee ““NNaasszzaa SSzzaannssaa””.. OOdd
ppoocczzààttkkuu FFeessttiiwwaalloowwii ppaattrroonnuujjàà JJeeggoo EEkkss--
cceelleennccjjaa KKssiiààddzz BBiisskkuupp SSttaanniiss∏∏aaww SStteeffaa--
nneekk BBiisskkuupp ¸̧oomm˝̋yyƒƒsskkii oorraazz WWóójjtt GGmmiinnyy
OOssttrróóww MMaazzoowwiieecckkaa WWaallddeemmaarr BBrrzzoosstteekk..
WW ttyymm rrookkuu ddoo ggrroonnaa ppaattrroonnóóww ddoo∏∏ààcczzyyllii
PPoossee∏∏ nnaa SSeejjmm RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj PPoollsskkiieejj
BBoogguuss∏∏aaww KKoowwaallsskkii ii MMaarrsszzaa∏∏eekk WWoojjee--
wwóóddzzttwwaa MMaazzoowwiieecckkiieeggoo AAddaamm SSttrruuzziikk.. 

UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ mszà Êwi´tà
celebrowanà przez ks. pra∏ata Stanis∏awa
Skarzyƒskiego. Wzi´li w niej udzia∏ zapro-
szeni goÊcie: w∏adze gminy Ostrów Mazo-
wiecka, przedstawiciel Burmistrza Miasta
Ostrów Mazowiecka, dyrektorzy szkó∏
gminnych i noszàcych imi´ Papie˝a Jana
Paw∏a II oraz uczestnicy wraz z opiekuna-
mi, a tak˝e mieszkaƒcy Nagoszewki i oko-
lic. Na mszy Êw. mieliÊmy mo˝liwoÊç us∏y-
szeç pieÊni w wykonaniu chóru z∏o˝onego
z finalistów.

W finale wzi´∏o udzia∏ 13 uczestników
ze szko∏y podstawowej i 10 z gimnazjum,
w tym 5 z gminy Ostrów Mazowiecka (An-
na Melchner, Rafa∏ Iwanowski i Magdalena
Rosiƒska z Nagoszewa, Anna Pieƒkos z Dy-
bek i Martyna Kulesza z Jelonek). Zostali
oni wy∏onieni spoÊród 47 pó∏finalistów,
przyby∏ych z ca∏ego województwa mazo-
wieckiego. W sobot´ po po∏udniu i niedzie-
l´ rano finaliÊci uczestniczyli w warsztatach
wokalnych przygotowujàcych do wyst´pów
fina∏owych.

Po przes∏uchaniach jury w sk∏adzie
Ma∏gorzata Urbaniak- przewodniczàca jury
(sopran - solistka Filharmonii Narodowej
w Warszawie), Wiktor ¸yjak (organista,
cz∏onek Zarzàdu Towarzystwa Muzycznego
w Warszawie), Patryk Lehmann (dyrygent
chóralny), Roman Pi´takiewicz (aktor Te-
atru Narodowego w Warszawie) wy∏oni∏o
laureatów ze szko∏y podstawowej: Alicja
Markiewicz z Ciechanowa - I miejsce, Anna
Melchner z Nagoszewa - II miejsce, Milena
Kaczyƒska z Lubotynia - III miejsce; wyró˝-
nienia: Maciej Kubik z Wo∏omina, Marysia
Dydycz z Warszawy, Patryk Filipiak z Le-
gionowa; z gimnazjum: Ewelina Wojtkow-
ska z Nura - I miejsce, Sylwia Wojciechow-
ska z Andrzejewa - II miejsce, Dorota Zysik
z Andrzejewa - III miejsce; wyró˝nienia:

Magdalena Kowalik z Wo∏omina, Agata
Dàbrowska z Wo∏omina.

Laureaci i wyró˝nieni otrzymali nagro-
dy rzeczowe, wr´czane przez Wójta Gminy
Ostrów Mazowiecka Pana Waldemara
Brzostka, Panià Dyrektor Sylwi´ Brzostek
i jury. Ponadto wszyscy nagrodzeni wyjadà
25 czerwca na 7-dniowe warsztaty wokalne
do ¸eby pod kierunkiem Ma∏gorzaty Urba-
niak. Warsztaty dofinansowane sà przez
Urzàd Marsza∏kowski Województwa Ma-
zowieckiego w Warszawie. 

Festiwal uÊwietni∏ wyst´p gwiazdy Na-
talii Kukulskiej, który zgromadzi∏ bardzo
licznà publicznoÊç. Chocia˝ koncert, grany
na ˝ywo, rozpoczà∏ si´ z pewnym opóênie-
niem ( niezale˝nym od organizatorów), to
widzowie bawili si´ Êwietnie. Wraz z pio-
senkarkà Êpiewali takie przeboje jak “Tyle
s∏oƒca w ca∏ym mieÊcie”, “Âwiat∏o” oraz
“Im wi´cej ciebie, tym mniej”.

Organizatorzy sk∏adajà serdeczne po-
dzi´kowania sponsorom Festiwalu: Zarzà-
dowi Województwa Mazowieckiego na cze-
le z Marsza∏kiem Adamem Struzikiem,
Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka Wal-
demarowi Brzostkowi, Burmistrzowi Mia-
sta Ostrów Mazowiecka Mieczys∏awowi
Szymalskiemu, Paƒstwu Celinie i Janowi
Elceserom -Zak∏ad Mi´sny w Kalinowie, Pa-
nu Edwardowi Grodzkiemu - Piekarnia
w Jasienicy, Prezesowi Gminnej Spó∏ki Ko-
munalnej PUKiR Jerzemu Sówce, Prezeso-
wi Zak∏adu Gospodarki Komunalnej
w Ostrowi Maz. Witoldowi Zadrodze, Ma∏-
gorzacie Lipiƒskiej - PZU S.A. Ostrów Ma-
zowiecka, Panu Józefowi Smakoszowi, Pre-
zesowi Gminnej Spó∏dzielni Samopomoc
Ch∏opska w Ostrowi Mazowieckiej Janu-
szowi Âwiderskiemu, Prezesowi Centrum
Satelitarnemu w Komorowie Paw∏owi
Ziembie, Pani Marii Iwaƒskiej, Panu Tade-
uszowi Jastrz´bskiemu - sklep spo˝ywczy
Jarosz, Paƒstwu Barbarze i Romualdowi Ku-
nickim - sklep Pinezka, firmie ochroniar-
skiej Ambrela, Jednostce Wojskowej w Ko-
morowie, Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
w Nagoszewce. Wyrazy wdzi´cznoÊci nale-
˝à si´ równie˝ rodzicom uczniów naszej
szko∏y, którzy wspierali nas w pracach orga-
nizacyjnych podczas Festiwalu.
❑ -- AA.. WWóójjcciicckkaa ,, MM.. PPiióórrkkoowwsskkaa
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Prezentacja osoby

W tym numerze rozpoczniemy
prezentacj´ radnych z naszej
Gminy. 

Pan Tadeusz
Jab∏onka
- 50 lat, radny

i Przewodniczà-

cy Rady Gminy

ju˝ dwie kaden-

c j e ( 8 l a t ) ,

mieszka w Nie-

skórzu. ˚ona Lucyna jest nauczy-

cielkà w Szkole Podstawowej w Ja-

sienicy. Majà troje dzieci: Kasia -

lat 25 i bliêni´ta: Ola i Bartosz - lat

24, które studiujà w Warszawie. Od

1979 roku Pan Tadeusz pracuje

w Gospodarstwie i Mieszalni Pasz

w Nieskórzu, obecnie jako pe∏no-

mocnik w∏aÊciciela. Ponadto jest

aktywnym cz∏onkiem Ko∏a ¸owiec-

kiego “Zielony Kràg” oraz wielolet-

nim cz∏onkiem Zarzàdu Ochotni-

czej Stra˝y Po˝arnej w Nieskórzu.

Cz∏onkostwo Polski w Unii Euro-

pejskiej postrzega jako nieuniknio-

nà koniecznoÊç dla naszego kraju,

z której trzeba jak najwi´cej skorzy-

staç. Firma, w której Pan Tadeusz

pracuje korzysta ze Êrodków unij-

nych, lecz procedury pozyskania

ich sà niezwykle skomplikowane

i trudne, szczególnie jeÊli chodzi

o zezwolenia Êrodowiskowe. W kr´-

gu zainteresowaƒ Przewodniczàce-

go Rady znajduje si´ przede wszyst-

kim ∏owiectwo. Ponadto lubi czytaç

ksià˝ki i posiedzieç z rodzinà na

dzia∏ce, na Mazurach, jednak praca

zawodowa i aktywnoÊç spo∏eczna

nie pozostawiajà wiele czasu na te

przyjemnoÊci. ˚yciowym sukcesem

jest dla niego udana rodzina i nie

chcia∏by nic zmieniaç, nawet je˝eli

mo˝na by∏oby cofnàç czas.

❑ -- AA.. SSttaacchhaacczz

Prezentacje
gminnych

przedszkolaków

Po raz pierwszy w tym roku od-
by∏ si´ w Gminie Ostrów Mazo-
wiecka Przeglàd TwórczoÊci
Przedszkolnej, nad którym pa-
tronat objà∏ Wójt Gminy Walde-
mar Brzostek, a zorganizowany
on zosta∏ z inicjatywy nauczy-
cieli Przedszkola Samorzàdowe-
go w Komorowie p. Danuty Ko-
∏odziejczyk i p. Bo˝eny Skurzyƒ-
skiej.

Na sali widowiskowej Klubu

Garnizonowego w Komorowie, ma-

luchy z oddzia∏ów przedszkolnych

z terenu Gminy Ostrów Mazowiec-

ka (Ugniewa, Jelonek, Nowej Osu-

chowej, Kozik, Dud, Kalinowa, Lu-

biejewa, oraz gospodarzy Przed-

szkola Samorzàdowego w Komoro-

wie) prezentowa∏y swoje umiej´t-

noÊci wokalne, recytatorskie oraz

taneczne. Ogó∏em zaprezentowa∏o

si´ 119 dzieci. Dla wi´kszoÊci

z nich by∏o to ogromne prze˝ycie,

gdy˝ to nie to samo co wyst´p

w swojej szkole. Tutaj zmierzy∏y

si´ ze scenà, Êwiat∏ami, mikrofo-

nem i licznie przyby∏à publiczno-

Êcià. Wyst´py wszystkich uczestni-

ków by∏y wspania∏e pomimo tych

pierwszych kroków scenicznych.

Wnosi∏y uÊmiech na twarze obser-

watorów i gromkie brawa uznania. 

I Gminny Przeglàd TwórczoÊci

Przedszkolnej nie wy∏oni∏ jednego

zwyci´zcy, poniewa˝ na nagrody

zas∏u˝yli wszyscy uczestnicy, Wójt

Gminy Waldemar Brzostek wspól-

nie z p. Teresà Grzyma∏à - Dyrek-

tor Przedszkola Samorzàdowego

w Komorowie wr´czyli upominki

wszystkim maluchom. Na wszyst-

kich uczestników przeglàdu czeka∏

równie˝ obiad w Przedszkolu Sa-

m o rz à d o w y m . O rg a n i z a t o rz y

serdecznie dzi´kujà sponsorom za

pomoc finansowà i organizacyjnà.

Tà pi´knà inicjatyw´ wsparli: A i R

Kunka - Studio Mebli Kuchennych

i ¸azienkowych Ostrów Maz., Ma-

zowiecka Spó∏dzielnia Mleczarska

w Ostrowi Maz, Rol - Stal Paw∏ow-

ski Ostrów Maz., Schneider

Ostrów Maz., Kospol Komorowo,

Elkopol Kalinowo, Przedsi´bior-

stwo Handlowo - Us∏ugowo - Pro-

dukcyjne Mieszalnia Pasz Nie-

skórz, Kruger Polska Sp z o. o,

Przedsi´biorstwo Produkcyjno -

Handlowe “Okazja” Jasienica, Ke-

fal Kempisty Ostrów, “D∏ugpol”

Ryszard D∏ugo∏´cki, “Emma” Ko-

morowo, Bank Spó∏dzielczy

Ostrów Maz., Piekarnia Komoro-

wo, Hurtownia Spo˝ywczo - Prze-

mys∏owa p. Âwiderscy Ostrów

Maz. 
❑ -- MM.. KKssiiàà˝̋eekk

Foto: Prezentacja maluchów z Przedszko-
la Samorzàdowego w Komorowie
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UroczystoÊci
patriotyczne 

28 maja 2006r. obchodzono ju˝ po
raz piàty w Gminie Ostrów Mazo-
wiecka rocznic´ Bitwy pod Nieskó-
rzem. W tym roku by∏a to ju˝ 63
rocznica. Obchody upami´tniajàce
te wydarzenia zosta∏y zorganizowa-
ne pod pomnikiem poleg∏ych ˝o∏-
nierzy w Nieskórzu. 

UroczystoÊç tà zaszczyci∏o swojà
osobà wielu znakomitych goÊci, na
czele z Kombatantami II Wojny Âwia-
towej kpt. Wies∏awem WiÊniewskim
Prezesem Ko∏a Ostrowskiego Zwiàzku
˚o∏nierzy AK, cz∏onków Ko∏a Gmin-
nego Zwiàzku Kombatantów RP
i BWP na czele z Mieczys∏awem
Gruszczyƒskim, Kazimierzem Palu-
chem, Janem KoÊnikiem, ˝o∏nierzami
9 Kompanii 3 Batalionu 13 Pu∏ku Pie-
choty Armii Krajowej Obwód
“Opocznik” z terenu Gminy Ostrów
Mazowiecka, oraz Ma∏kini Stanis∏a-
wem Sk∏odowskim, w∏adzami Gminy
Ostrów Mazowiecka na czele z Wój-
tem Waldemarem Brzostkiem, Prze-
wodniczàcym Rady Gminy Ostrów
Mazowiecka Tadeuszem Jab∏onkà
wraz z radnymi, z-cà dowódcy Garni-
zonu Ostrów Mazowiecka pp∏k Wie-
s∏awem Blachowiczem, Kierownikiem
Sk∏adu Chemicznego Komorowo mjr
Zbigniewem Je˝akiem, mieszkaƒcami
okolicznych wiosek i delegacjami ze
szkó∏ gminnych z Jasienicy i Kalino-
wa. Msza Âw. polowa w lasku brzozo-
wym, by∏a celebrowana przez Pro-
boszcza Parafii p.w. Âw. Rocha w Jasie-
nicy Ks. Piotra Kapelaƒskiego, który
jak co roku mocno anga˝uje si´ w or-
ganizacj´ uroczystoÊci rocznicowych. 

Po Mszy Âw. g∏os zabra∏ Wójt
Gminy Waldemar Brzostek. W swoim
przemówieniu podkreÊli∏ m.in. zna-
czenie naszej historii, ofiar czynów
niepodleg∏oÊciowych dla kszta∏towa-
nia to˝samoÊci najm∏odszych pokoleƒ
i ich patriotyzmu. (...)”Patriotyzm to
nie tylko wielkie poÊwi´cenie dla kra-
ju i ojczyzny. I nie trzeba dokonywaç
wielkich bohaterskich czynów ˝eby
zostaç patriotà. Mo˝na byç patriotà
na co dzieƒ i pokazywaç swojà mi∏oÊç
do ojczyzny, dum´ z w∏asnego kraju
w ma∏ych rzeczach, dbajàc o j´zyk oj-

czysty, o kultur´ i tradycj´ w∏asnego
kraju. Ka˝da pojedyncza osoba, ka˝dy
z nas jest patriotà codziennym, gdy
dba o j´zyk, o symbole narodowe,
o zachowanie tradycji, gdy uczciwie
pracuje i nie ucieka od obowiàzków
i odpowiedzialnoÊci, gdy jest prawy
i odpowiedzialny, gdy w ˝yciu  kieruje
si´ prostymi zasadami i wartoÊciami
bioràcymi swój poczàtek z dekalogu.
Sà one najtrwalsze i uniwersalne. Mo-
˝e nam si´ wydawaç, ˝e pojedyncze
osoby próbujàce tak ̋ yç, niewiele zna-
czà i sà osamotnione w tych dzia∏a-
niach. Nic bardziej mylnego, ponie-
wa˝ ka˝dy ma∏y czyn ka˝dego z nas
jest bardzo wa˝ny. Bo jak powiedzia∏
filozof Ksiàdz Jan Twardowski “Gdy-
by kropla powiedzia∏a nie jestem po-
trzebna, nie by∏oby oceanu”. Patrio-
tyzm to tak˝e poznanie swojej prze-
sz∏oÊci i najbli˝szej okolicy tzw. ma∏ej
ojczyzny, a stàd ju˝ prosta droga do
umi∏owania ojczyzny i poczucia w∏a-
snej godnoÊci. I nie wolno nam zapo-
minaç o bohaterach, cz´sto bezimien-
nych, takich jak tu w Nieskórzu, gdy˝
w przeciwnym wypadku ich ofiara
krwi by∏aby nadaremna.” Dla upa-
mi´tnienia poleg∏ych ˝o∏nierzy w wal-
kach partyzanckich pod Nieskórzem,
zosta∏y z∏o˝one wiàzanki kwiatów na
ich grobie. UroczystoÊç uÊwietni∏y
wyst´py dzieci z Publicznego Gimna-
zjum Nr 1 im. Ks. Antoniego Wara-
komskiego w Jasienicy, a tak˝e dzieci
z zespo∏u ludowego “JaÊminki” ze
Szko∏y Podstawowej im. Janusza Kor-
czaka w Jasienicy. Du˝e podzi´kowa-
nia nale˝à si´ równie˝ dla harcerzy
z ZSP w Komorowie oraz ˝o∏nierzy
z Jednostki Wojskowej w Komorowie
za dzielne trzymanie warty pod po-
mnikiem poleg∏ych (mimo padajàcego
deszczu). 

Mi∏ym akcentem podsumowujà-
cym uroczystoÊç by∏o wr´czenie
przez Wójta Gminy Waldemara
Brzostka, który jest jednoczeÊnie Pre-
zesem oddzia∏u gminnego OSP RP,
odznaczeƒ stra˝ackich za zas∏ugi dla
po˝arnictwa stra˝akom z terenu Gmi-
ny Ostrów Mazowiecka. Z∏ote meda-
le otrzymali: Baranowski Pawe∏, Bara-
nowski Tadeusz, Zajàc Jacek (OSP Ja-
sienica), Sawicki Mieczys∏aw  (OSP
Nieskórz), srebrne: Kesler Andrzej
(OSP Jasienica), Dmochowski Anto-

nii (OSP Nieskórz), bràzowe: Schiffer
Stanis∏aw, Sztuczka Waldemar (OSP
Nieskórz). Na koniec wszyscy obecni
zostali zaproszeni na grochówk´, ale
w wykonaniu nieskórskim. 

❑ -- MM.. KKssiiàà˝̋eekk

Jak co roku 3 czerwca pod pomni-
kiem w Nagoszewie gromadzi si´
spo∏ecznoÊç lokalna, by oddaç
ho∏d poleg∏ym powstaƒcom
styczniowym 1863 roku. 

Tu na tej nagoszewskiej ziemi 143
lata temu rozegra∏a si´ jedna z wi´k-
szych bitew powstania styczniowego
na ziemiach ostrowskich. Aktywny
w niej udzia∏ wzi´li mieszkaƒcy oko-
licznych wiosek, wielu z nich straci∏o
w niej ˝ycie. Na tà podnios∏à uroczy-
stoÊç przyby∏y w∏adze samorzàdowe
miasta i gminy Ostrów Mazowiecka,
na czele z Wójtem Gminy Ostrów Ma-
zowiecka Waldemarem Brzostkiem,
Burmistrzem Broku Stanis∏awem
B´benkiem, przedstawiciele Jednostki
Wojskowej Ostrów Mazowiecka, OSP,
uczniowie i delegacje ze szkó∏ gminy
Ostrów Maz oraz Broku, poczty sztan-
darowe szkó∏, oraz okoliczni miesz-
kaƒcy. Msz´ Âw. polowà celebrowa∏ ks.
pra∏at Stanis∏aw Skarzyƒski. Aktem
upami´tniajàcym poleg∏ych ˝o∏nierzy
by∏o z∏o˝enie przez przyby∏e delegacje
wieƒców pod pomnikiem. Na zakoƒ-
czenie uczniowie z ZSP w Nagoszewie
przedstawili czeÊç artystycznà, przy-
bli˝ajàc obecnym wydarzenia sprzed
143 lat. Ta obecnoÊç pod pomnikiem
powstaƒców, podobnie jak przez ostat-
nie lata, Êwiadczy ˝e nie obca jest nam
nasza przesz∏oÊç. A nasza przesz∏oÊç
jest êród∏em tych wartoÊci, na których
opieramy nasze wychowanie, kultur´
i to˝samoÊç narodowà.                 
❑ -- MM.. KKssiiàà˝̋eekk

Foto: Pomnik w Nagoszewie
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Corocznie bardzo istotnym punktem
programu uroczystoÊci zakoƒczenia gmin-
nego roku szkolnego jest rozdanie Nagród
Wójta Gminy za wybitne osiàgni´cia szkol-
ne. Przyznawane raz do roku nagrody majà
charakter jednorazowego stypendium dla
najlepszych uczniów ze szkó∏ gmiinnych.
W tym roku odbiera∏o je z ràk Wójta Wal-
demara Brzostka, a˝ siedemnastu laureatów
wraz z rodzicami: Brzostek Micha∏ ze szko-
∏y w Dudach, Szymaƒska Alicja z Dybek,
Janicka Anna z Jelonek, Michalska Emilia
z Publicznego Gimnazjum w Jelonkach, Go-
dlewska Agnieszka z Jasienicy, Zar´ba Olga
z Publicznego Gimnazjum w Jasienicy, War-
daszka Martyna z Kalinowa, W´glewska
Sylwia z Komorowa, Grabowska Dominika
z Publicznego Gimnazjum w Komorowie,
Âwiercz Urszula z Kozik, Traczyk Dorota
z Nagoszewa, Rosiƒska Magdalena z Pu-
blicznego Gimnazjum w Nagoszewie, Badu-
rek Paulina z Nagoszewki, Kulesza Natalia
z Nowej Osuchowej, Kuczyƒski Kamil z Pa-
∏apusa, Studnicka Marta ze Starego Lubieje-
wa, Dàbrowska Wioleta z Ugniewa. (zd.
poni˝ej).

Drugà cz´Êcià uroczystoÊci by∏o podsu-
mowanie roku sportowego w Gminie
Ostrów Mazowiecka. Wr´czone zosta∏y
medale w konkursie plastycznym pt. “Logo
Gminnej Olimpiady”, oraz puchary i dy-
plomy dla szkó∏ podstawowych i gimna-
zjów za osiàgni´te wyniki w VII Gminnej
Olimpiadzie i VI Gminnej Gimnazjadzie

Dzieci i M∏odzie˝y. WÊród Szkó∏ Podsta-
wowych zwyci´˝y∏a szko∏a z Dybek, a ko-
lejne miejsca zaj´li m∏odzi sportowcy z Ko-
morowa, Kalinowa, Jelonek, Nagoszewki,
Jasienicy, Ugniewa, Lubiejewa, Dud, Nago-
szewa, Kozik, Nowej Osuchowej. WÊród
Gimnazjów tak samo jak w poprzednich
dwóch latach I miejsce zaj´∏o Gimnazjum
w Jasienicy, II miejsce Gimnazjum w Jelon-
kach, III miejsce Gimnazjum w Nagosze-
wie, IV miejsce Gimnazjum w Komorowie. 

Tradycyjnie jak co roku czwórce najlep-
szych sportowców zosta∏y wr´czone dyplo-
my i nagrody Przewodniczàcego Rady Gmi-
ny Tadeusza Jab∏onki. Otrzymali je: Micha∏
Olszewski z Publicznego Gimnazjum nr 4
w Jelonkach, Piotr Jastrz´bski z Publiczne-
go Gimnazjum w nr 1 Jasienicy, Magdalena
Âwierczewska z Publicznego Gimnazjum
w Komorowie, oraz Daniel Miko∏ajczyk
z Publicznego Gimnazjum nr 3 w Nagosze-
wie. Gratulujemy laureatom i rodzicom. 

Dokonano równie˝ podsumowania
i wr´czenia nagród rzeczowych w konkursie
“Szkolne dni profilaktyki”. W gminnym
turnieju wiedzy nt. profilaktyki 1 miejsce
zaj´∏a Martyna Wardaszka i Aneta Wi´c∏a-
wik SP Kalinowo, 2 miejsce Agnieszka Go-
dlewska SP Jasienica i Magdalena Gutow-
ska SP Kalinowo, 3 miejsce ¸ukasz Przyby-
s∏awski SP Nagoszewka. W kategorii Gim-
nazja 1 miejsce zaj´∏a Martyna Duda Jelon-
ki, 2 miejsce Anna Brzuska Jasienica i Alek-
sandra Stopniak Nagoszewo. 

Na koniec uroczystoÊç uÊwietni∏y wy-
st´py artystyczne przygotowane przez
uczniów ze szko∏y w Nowej Osuchowej. 

❑ -- MM.. KKssiiàà˝̋eekk

FFeessttiiwwaall SSzzttaaffeett ww JJeelloonnkkaacchh

9 czerwca 2006 r. na stadionie Zespo-
∏u Szkól Publicznych w Jelonkach odby-
∏y si´ zawody sztafetowe 4x100 m. Star-
towa∏o ∏àcznie 36 ekip podzielonych na
4 kategorie. Zawody rozegrano systemem
“pucharowym” tj. do nast´pnej rundy
awansowa∏y zwyci´skie sztafety, plus
dru˝yny z najlepszymi czasami. Wyniki
przedstawiajà si´ nast´pujàco:

szko∏y podstawowe dziewcz´ta
1 miejsce SP Kalinowo, 2 SP Lubiejewo,
3 SP Nagoszewo

szko∏y podstawowe ch∏opcy 1 miejsce
SP Bartniki, 2 SP Stary Lubotyƒ, 3 SP
Dybki

gimnazja dziewcz´ta 1 miejsce G Je-
lonki, 2 G Jasienia, 3 G Wàsewo 

gimnazja  ch∏opcy 1 miejsce G Jasie-
nica, 2 G Jelonki, 3 G Komorowo.

Zwyci´skie dru˝yny (I-III) otrzyma∏y
puchary, zawodnicy zostali udekorowani
medalami. Patronatem poszczególne ka-
tegorie obj´li: Urzàd Marsza∏kowski Wo-
jewództwa Mazowieckiego, Wójt Gminy
Ostrów Mazowiecka, INTERCHEMALL
Zespó∏ M∏ynów Jelonki, Wszyscy uczest-
nicy i ich opiekunowie dostali drobne
upominki, których fundatorem by∏o Ma-
zowieckie Centrum Polityki Spo∏ecznej
reprezentowane przez dyrektora p. Da-
nut´ Janusz.
❑ -- KK.. BBooggaacckkii

HUMOR
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Siedzàcego na meczu Polska -
Niemcy Jasia pyta Sàsiad 

- Kto ci dziecko kupi∏ taki drogi
bilet ?

- Tato - odpowiada Jasio
- A gdzie on teraz jest ?
- Szuka Biletu w domu.

Foto: Zwyci´zcy VII Gminnej Olimpiady

Foto: Zwyci´zcy VI Gminnej Gimnazjady
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