
ooss ttrroowwmmaazz ..ppll

Ostrów Mazowiecka
Informacje z zycia miasta

Nr 4 (13) - Grudzień 2017 Wydanie bezpłatne ISSN: 2449-8157

Ponad 1 800 prezentów zostało razdanych
podczas XXVII spotkania ze św. Mikołąjem

Burmistrz Jerzy Bauer o realizacji progra-
mu wyborczego

Godłem zostało nagrodzone Ostrowskie
Forum Rozwoju
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Wśród przybyłych na Forum był m. in.
Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Kan-
celari i Prezesa Rady Ministrów, samo-
rządowcy, dyrektorzy i kierownicy instytucj i
państwowych i samorządowych z tere-
nu miasta, właściciele, prezesi i mena-
dżerowie firm z Ostrowi i regionu,
dyrektorzy miejskich jednostek organi-
zacyjnych, prezesi miejskich spółek, dy-
rektorzy szkół i przedszkoli . Do udziału
w panelach dyskusyjnych zaproszeni zo-
stal i przedstawiciele samorządów z ca-
łej Polski, podmiotów współpracujących
z samorządami oraz przedstawiciele firm
liczących się na polskim i europejskim
rynku, związanych z naszym miastem.

Burmistrz Jerzy Bauer otwierając Forum
podziękował Maciejowi Formanowiczo-
wi, prezesowi zarządu Fabryk Mebli
„FORTE” S.A. oraz Bartoszowi Kubliko-
wi, prezesowi zarządu Banku Spółdziel-
czego w Ostrowi Mazowieckiej, za
współorganizację Forum. Podkreślał, jak
ważne jest zakładanie partnerstw. Podał

przykład Ostrowskiego Forum Rozwoju,
ale także partnerstw samorządów na
rzecz poprawy jakości życia mieszkań-
ców, jak współpraca z gminą Ostrów Ma-
zowiecka czy Powiatem Ostrowskim.
Burmistrz mówił o konieczności powoła-
nia w samorządzie komórki, która zaj-
mowała się będzie obsługą biznesu.
Odniósł się do fi lmu, przedstawiającego
Ostrów za 20-30 lat, który na poprzednim
Forum zaprezentował prezes Maciej
Formanowicz. Jak powiedział Burmistrz,
fi lm zrobił na uczestnikach duże wrażenie.
Stał się dla samorządu inspiracją do
pokazania, że „przyszłość w Ostrowi
dzieje się już”. Fi lm wkrótce dostępny
będzie na stronie miasto.onet.pl .

- Zadaniem polskiego państwa nie jest
tworzenie innowacji, jego zadaniem jest
dawanie możliwości i wspieranie wszel-
kich działań prowadzących do tego, aby
z jednej strony polski biznes mógł zara-
biać na marży, a nie tylko na niskiej pła-
cy pracowników, a z drugiej strony, aby
ten biznes i wszyscy obywatele mogli
być obsługiwani przez niezwykle spraw-

ną administrację - powiedział Maciej Ma-
łecki, Sekretarz Stanu w Kancelari i
Prezesa Rady Ministrów. Jak sam przy-
znał innowacje to nie tylko rzeczy prze-
łomowe, ale to także usprawnienie
procesów, optymalizacja zarówno w sa-
morządzie i biznesie. Nawiązał także do
inwestycji w Polsce wschodniej i poło-
żenia na tym obszarze Ostrowi Mazo-
wieckiej. Z tego wynika, że miasto czeka
za kilka lat rewolucja komunikacyjna,
i jak przyznał Minister, to wielka szansa
i wielkie wyzwanie dla Ostrowi. Za kilka
lat miasto znajdzie się na skrzyżowaniu
strategicznych szlaków komunikacyj-
nych. Dzięki możliwościom komunika-
cyjnym mniejsze miasta będą bardziej
atrakcyjne niż duże aglomeracje i ich
obrzeża. To od nas zależy jak tą szan-
sę wykorzystamy.

W dyskusji na temat innowacji w samo-
rządzie głos zabral i przedstawiciele sa-
morządów, zarówno lokalnych, jak
i z dalszych rejonów Polski, a także

przedstawiciel firmy współpracującej
z samorządami. Byl i to: Waldemar Brzo-
stek, Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka,
Zbigniew Chrupek, Zastępca Burmistrza
Miasta Ostrów Mazowiecka, Sebastian
Kawałko, Doradca Prezydenta Miasta
Lublin ds. wykorzystania technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych, Krzysztof
Koman, Prezes Zarządu Centrum Inno-

wacji Społeczno-Gospodarczych Cen-
troPolis S.A. oraz Andrzej Olbrysz,
kierownik referatu przygotowania i real i-
zacja inwestycji gminy Lesznowola. W tym
panelu padło wiele zagadnień związa-
nych z innowacjami procesowymi, z po-

prawą jakości życia mieszkańców.
Podawano też przykłady praktyk stoso-

wanych w gminach w odniesieniu do kon-
kretnych sytuacji . Wielokrotnie mówiono
o tym, by słuchać głosu mieszkańców
i odpowiadać na ich konkretne potrze-
by, rozwiązywać problemy w terenie, in-
westować w dzieci i młodzież, tworzyć
administrację bardziej mobilną i dostęp-
ną, przyśpieszać obsługę interesantów,
tworzyć centra obsługi inwestorów, roz-
wijać usługi cyfrowe, udostępniać miesz-
kańcom darmowe hotspoty. Jak przyznał
zastępca burmistrza Zbigniew Chrupek
w Ostrowi też nastąpiło wiele zmian
w ostatnim czasie. Podał przykład zmian
organizacyjnych w Urzędzie, tworzenie
zespołów zadaniowych, co jak przyznał,
daje wymierne efekty. Wszystkie głosy
ekspertów w dziedzinie samorządowej
pozwoliły spojrzeć na innowacyjność ja-
ko proces doskonalenia pracy, uspraw-
niania procesów, szukania rozwiązań do
bardzie efektywnej pracy.

Nieco inaczej innowacyjność wygląda
w środowisku biznesu, gdzie oznacza
bardziej innowacje procesowe czy tech-

nologiczne. Zaproszeni do drugiego pa-
nelu eksperci to przedstawiciele firm
działających na rynku lokalnym, ale tak-
że poza nim: Ewa Brzozowska, Prezes
Zarządu ALPLA sp. z o.o. , Dominik Ci-
checki, właściciel firmy Imnat Sp. z o.o. ,
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Klaus Dahlem, Członek Zarządu Fabryk
Mebli „FORTE” S.A. , Marcin Pawłowski,
Prezes Zarządu ROLSTAL sp. z o.o. oraz
Jakub Giza, specjal ista ds. współpracy
z samorządami z firmy Nextbike S.A. Jak
usłyszeliśmy w tym panelu innowacje to
stały element kultury firm. Przedsiębior-
stwa wprowadzają wiele nowych rozwią-
zań, takich jak zmiany organizacyjne dla
usprawnienia funkcjonowania, wsłuchi-
wanie się w opinie pracowników i doce-
nianie najciekawszych pomysłów,

rozszerzanie działalności na coraz to no-
we rynki, a także personalizacja produk-
tów.

O innowacyjności, jako przestrzeni part-
nerstwa samorządu z biznesem mówił
gość specjalny Forum dr Jarosław Gór-
ski z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uni-
wersytetu Warszawskiego. Mówił m. in.
o tym, że miasto to ludzie, jak ważne jest
wykonanie analizy zasobów wewnętrz-
nych i zewnętrznych, tworzenie part-

nerstw różnego typu oraz zrozumienie
swojej przewagi. Przykładem takiego ro-
dzaju spotkań może być Ostrowskie Fo-
rum Rozwoju, które oprócz wymiany
myśli , jest też miejscem zdobywania no-
wych doświadczeń, okazją do uczenia
się od innych, którzy osiągnęli sukces.

Godłem QI 201 7 nagrodzony został
Produkt Konferencyjny - Ostrowskie
Forum Rozwoju.

Kapituła Programu, wysoko oceniła i na-
grodziła działania związane z zaanga-
żowaniem Samorządu Ostrowi
Mazowieckiej w doskonalenie procedur
organizacyjnych w realizacji przedsię-
wzięcia, a także realizowaniem skutecz-

nej pol ityki zarządzania we wszystkich
aspektach działalności Urzędu Miasta
w Ostrowi Mazowieckiej, a zwłaszcza
w zakresie przedmiotu konkursowego
zgłoszenia.

Najwyższa Jakość QI 2017, to najwięk-
szy Program projakościowy w Polsce,
który realizowany jest pod patronatem
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębior-
czości, Katedry Zarządzania Jakością
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krako-
wie oraz Polskiego Komitetu Normaliza-
cyjnego.

1 7 l istopada w Krynicy-Zdroju odbyło się
Europejskie Forum Jakości i Innowacyj-
ności oraz gala podsumowująca XI edy-
cję Programu Najwyższa Jakość QI 201 7.
Podczas gali burmistrz Jerzy Bauer ode-
brał z rąk organizatorów tytuł Laureata

oraz Brązowe Godło Najwyższej Jako-
ści Quality International 201 7.

W zadaniach wykonywanych od stycznia
br. znalazły się pozycje, które nie zostały
zrealizowane do końca 201 6 roku a ich
opracowanie nastąpiło w pierwszym pół-
roczu. W ramach tych inwestycji wykona-
na została dokumentacja projektowa na
zadania pn.: Lechonia, Kochanowskiego,
Morcinka, Tetmajera, Pogodna, Matejki,
Miszewskiego, łącznik Kopernika- Targo-
wa. Utwardzone zostały odcinki ulic Sa-
perskiej i Artyleryjskiej, przebudowano ulicę
Zachodnią, wybudowano zjazd publiczny
z ul. Małkińskiej, parking przy ul. Wiśnio-
wej i Miejski Parking Publiczny przy ul. Ru-
binkowskiego, zmodernizowano
i wyremontowano układ komunikacyjny na
osiedlu Lubiejewska oraz zlecono dosta-
wę i montaż urządzeń siłowni zewnętrz-
nej przy ul. Widnichowskiej.

Zapisy w budżecie Miasta na 201 7 roku
przewidywały zlecenie wykonania doku-
mentacji na przebudowę skrzyżowania ul.
Kościuszki- Warchalskiego z sygnalizacją
świetlną, przebicia ul. Trębickiego do ul.

Partyzantów, zadań pn.: Pasażerska, Pił-
sudskiego, Sielska, Na Polance, Rodzie-
wiczówny, I I etap Saperskiej,
Modra-Bielska-Cyprysowa oraz Lipowej
i Sportowej. Wykonane zostały zadania
związane z budową ulic Gosiewskiego,
Surowskiego i Pogodną natomiast ukoń-
czone są zadania na ul. Lechonia i Leśnej.
W ramach I edycji Budżetu Obywatelskie-
go wyłoniony został wykonawca, który za-
instalował nowe urządzenia przy ul.
Szkolnej, gdzie powstał „Topolowy Zaką-
tek” miejsce do zabaw dla dzieci. Ponad-
to zakończyły się już dwie inwestycje
dwuletnie - budowa wielofunkcyjnego bo-
iska-lodowiska oraz nadbudowa i termo-
modernizacja budynków mieszkalnych
przy ul. Wołodyjowskiego. W tym roku roz-
poczęły się prace nad kolejnymi inwesty-
cjami, których czas realizacji przewidziany
jest na dwa lata. Wśród nich jest budowa
ulicy Podstoczysko, remont starej elektrow-
ni przy ul. 11 Listopada i nieruchomości przy
ul. Warszawskiej 4 oraz budynku „Jatek”.

Ogłoszony został przetarg na budowę
ścieżek rowerowych. Został on podzielo-
ny na pięć zadań, tak by prace mogły roz-
począć się równolegle w różnych częściach
miasta.

Wykonana została dokumentacja projek-
towa na budowę linii oświetlenia na uli-
cach Irysowej i Fiołkowej, Orzechowej,
Strzeleckiej, Kawaleryjskiej, Sezamko-
wej, Diamentowej i Traugutta. W ramach
postępowania o zamówienie publiczne
zostało wyłonionych dwóch wykonawców
na realizację zadań: Irysowa i Fiołkowa,
Kawaleryjska i Diamentowa. Zostały wy-
konane nowe nawierzchnie chodników
przy ulicach Piłsudskiego, Jagiellońskiej,
Armii Krajowej, w trakcie realizacji jest
chodnik przy ul. Tamkowej oraz ul. Dą-
browskiej.
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Od 26 października została wprowadzo-
na nowa organizacja ruchu obowiązu-
jąca na ulicy Podstoczysko.

Od ul. Małkińskiej do ul. Broniewskiego
wprowadzony został ruch jednokierun-
kowy.

Wjazd w ul. Podstoczysko jest przewi-
dziany od strony ul. Małkińskiej.

Zmiana organizacji ruchu została doko-
nana ze względów bezpieczeństwa na
skutek rozpoczętych robót drogowych.
Obowiązywała będzie do czasu zakoń-

czenia inwestycji pn. : „Rozbudowa ul.
Podstoczysko oraz ul. Witaminowej
w Ostrowi Mazowieckiej wraz z infra-
strukturą” w 201 8 roku. Za utrudnienia
w ruchu przepraszamy.

Do zasobu mieszkaniowego miasta przy-
było 1 2 socjalnych mieszkań, z których
każde wyposażone jest w niezależne
ogrzewanie gazowe. 31 października od-
był się odbiór końcowy inwestycji pn.
„Nadbudowa budynków mieszkalnych,
wielorodzinnych (nr 23,23A i 23B) wraz
z ich termomodernizacją i przebudową
instalacj i wewnętrznych oraz zagospo-
darowaniem terenu na działkach”. Ko-
misja składająca się z inwestora,

wykonawcy i nadzoru inwestorskiego,
przy udziale zastępcy burmistrza Zbi-
gniewa Chrupka, dokonała odbioru koń-
cowego inwestycji . Wszystkie prace
odbyły się w planowanym terminie. Koszt
inwestycji wyniósł 2 336 735,22 zł a jej
wykonawcą była firma GAB-BUD Zbi-
gniew Gabelski z Łochowa.

Surowskiego

Oddana do użytku ul ica Surowskiego ma
200 metrów bieżących nowej nawierzch-
ni asfaltowej wraz z utwardzonymi po-
boczami gruntowymi. Koszt inwestycji
wyniósł 1 84 624,54 zł.

Pogodna

Na ulicy Pogodnej wykonano nawierzch-
nię z kostki brukowej. Poza utwardze-

niem drogi wykonane zostało odwodnienie
jezdni. Długość wykonanego odcinka li-
czy 57 metrów bieżących. Koszt inwe-
stycj i wyniósł 1 26 532,62 zł.

Lechonia

Oddana do użytku ul ica ma 47 metrów
bieżących nowej nawierzchni oraz skraj-
nię jezdni z kostki brukowej.

Poza utwardzeniem drogi wykonane zo-

stało odwodnienie. Koszt inwestycji wy-
niósł 1 29.393,54 zł.

Wszystkie trzy Inwestycje zrealizował
Zakład Robót Budowlano-Drogowych
DROGBUD Andrzej Pecura.
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Równolegle w ramach inwestycji Mu-
zeum Dom Rodziny Pileckich 1 7 l istopa-
da ogłosiło konkurs na opracowanie
koncepcji wystawy stałej. Celem konkur-
su jest otrzymanie możliwie najlepszej
koncepcji zarówno pod względem arty-
stycznym, plastycznym jak i przedmio-
towym. Scenariusz wystawy stałej zawiera
materiały dotyczące życia codziennego
w przedwojennej Ostrowi Mazowieckiej.
Historię ludzi przedstawioną przez pry-
zmat życia kulturalnego i pol itycznego
miasta. Późniejszą grozę okupacji , ter-
ror wobec mieszkańców. Wystawę wzbo-

gacą biogramy bohaterów ostrowskiej
konspiracj i m. in. : Alfred Wieczorka ps
„Tatar”, Ludwika Tomaszewskiego ps
„Cis”, Haliny Socharskiej ps „Brzostowa”.

Wystawa przybliży historię miłości Mari i
i Witolda Pileckich od początku znajo-
mości, przez ślub w Ostrowi Mazowiec-
kiej, aż po miłość w cieniu okupacji .
Muzeum zaprezentuje także współcze-
sne formy pamięci o rtm. Witoldzie Pi-
leckim tj. plakaty, grafiki, muzykę i fi lmy
funkcjonujące w kulturze masowej.

Jeśl i macie Państwo materiały lub zdję-
cia, którymi chcecie się podziel ić. Opo-
wiedzieć historię bl iskich osób związanych
z naszym miastem - zapraszamy do kon-
taktu. Muzeum Dom Rodziny Pileckich,
ul . Trębickiego 1 0 I I piętro, telefon 792
1 99 1 92, 577 51 6 21 6, muzeum@ostrow-
maz.pl, www.muzeumpileckich.pl,
fb.com/muzeum.pileckich

Na uroczystości l icznie zgromadzil i się
najmłodsi mieszkańcy miasta, dla których
powstało to nowoczesne miejsce wypo-

czynku i rekreacji. Burmistrz Jerzy Bau-
er powiedział, że realizacja placu zabaw
nastąpiła dzięki ogromnemu zaangażo-
waniu społecznemu i poparciu projektu
przez 902 osoby, które oddały swój głos
na „Topolowy Zakątek”.

Wnioskodawczyni Beata Herman podzię-
kowała wszystkim osobom, które zaan-
gażowały się w poparcie projektu,
począwszy od zbierania podpisów popar-
cia, głosowania aż do licznych konsulta-
cji podczas wykonania placu zabaw.
Podziękowania zostały skierowane rów-

nież do urzędników pracujących przy re-
alizacji projektu, a także do wykonawcy
„Topolowego Zakątka”, firmy Zakład Ro-
bót Budowlano – Drogowych Tomasz Da-
widowski.

Wśród atrakcji nie zabrakło animacji dla
dzieci i słodkiego poczęstunku.

W Budżecie Obywatelskim 201 8 głoso-
wały 1 642 osoby, którym serdecznie dzię-
kujemy za oddane głosy.

Ranking projektów po podliczeniu głosów
przedstawia się następująco:

1 . Plac pełen radości przy Szkole Podsta-
wowej Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej (1 05
867 zł) - liczba głosów 433
2. Nawodnienie stadionu miejskiego - (11 0
000 zł) - 333 głosy
3. Mini Park Osiedlowy (Osiedle Lubiejew-
ska) przy MDK w Ostrowi Mazowieckiej

(1 26 1 06 zł) - 294 głosy
4. Spełniamy dziecięce marzenia- Budo-
wa placu zabaw przy Szkole Podstawo-
wej Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II (ulica
Stefana Grota Roweckiego 6) (1 55 768,78
zł) - 220 głosów
5. Zatrzymać czas (21 000 zł) - 1 45 głosów
6. Biblioteka pod chmurką (1 8 200 zł) -
1 32 głosy
7. Ławeczka z postacią śp. Krystyny Sien-
kiewicz, znakomitej aktorki teatralnej, fil-
mowej i kabaretowej, urodzonej w Ostrowi
Mazowieckiej (80 350 zł) - 72 głosy

8. Szach i mat (35 000 zł) - 1 3 głosów

Na realizację projektów została zaplano-
wana kwota 200 000 zł. W pierwszej ko-
lejności zrealizowany zostanie projekt,
który zajął pierwsze miejsce w rankingu.
Jeśli środki nie zostaną wyczerpane wy-
konane zostaną projekty: „Zatrzymać czas”
oraz „Biblioteka pod chmurką”,
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Pracownicy FORTE, w ramach Progra-
mu Inicjatyw Pracowniczych „Formy -
Fabryka Inicjatyw”, od 201 6 roku mogą
realizować własne projekty na rzecz lo-
kalnych społeczności. Jeden z takich
projektów na rzecz Środowiskowego Do-
mu Samopomocy pt. "Nowa Pracownia,
nowe wyzwanie, nowi My" zainicjowały
panie Justyna Mil ler i Agnieszka Kurz.

Nowy wystrój i wyposażenie pracowni

przyczyniły się nie tylko do podniesienia
standardu Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy, ale przede wszystkim do
wzrostu zadowolenia uczestników – osób
niepełnosprawnych, przewlekle chorych,
wymagających wsparcia. Pracownia zo-
stała wyposażona w nowoczesne meble
i sprzęt umożliwiający prowadzenie za-
jęć graficznych oraz zajęć rozwijających
umiejętności manualne.

Dotychczasowe tematy to „Niezwycię-
żeni - polska droga do wolności” oraz
„Ojcowie Założyciele Niepodległości”.
Młodzież poznaje fakty historyczne w nie-
co inny sposób niż na zwykłych lekcjach
histori i , m. in. ogląda i analizuje fi lmy
i układa puzzle historyczne. Czwarte spo-
tkanie z tego cyklu odbyło się 1 8 grud-
nia. Tym razem dla dwóch grup
wiekowych. Poświęcone było zagadnie-
niom stanu wojennego.

Dzięki staraniom Stowarzyszenia Ziemi
Wąsewskiej i wielkiemu wsparciu wielu
instytucj i : Instytutu Pamięci Narodowej,
Lasów Państwowych, Muzeum Dom Ro-
dziny Pileckich, Muzeum Żołnierzy Wy-
klętych w Ostrołęce, a przede wszystkim
samorządu Miasta Ostrów Mazowiecka
i Gminy Wąsewo, mogliśmy uczestni-
czyć w podniosłej, patriotycznej uroczy-
stości odsłonięcia i poświęcenia tabl icy
pamiątkowej. Aleksander Kulesza zginął
przy drodze pomiędzy Jarząbką a Rudą
w gm. Wąsewo i dlatego tam właśnie

stanął pomnik z tablicą pamiątkową.

Ppor. Aleksander Kulesza ps. „Krysia”,
„Sławek” urodził się w pobliskim Wiśnie-
wie, w rodzinie leśnika. W czasie I I woj-
ny światowej walczył w AK, tak jak jego
rodzice oraz czterej bracia. W walkach
z UB polegl i także jego bracia Stanisław
i Bolesław.

Uroczystość 29 września w Rudzie by-
ła również okazją do wręczenia pośmiert-
nych krzyży. Aleksander Kulesza został
odznaczony Krzyżem WiN, a Bolesław
Kulesza – Krzyżem Odrodzenia Polski.

Rodzina
Aleksandra
Kuleszy po-
stanowiła na
ręce burmi-
strza Ostrowi
Mazowieckiej
Jerzego
Bauera prze-

kazać otrzymane odznaczenia ostrow-
skiemu Muzeum Dom Rodziny Pileckich,
aby służyły upamiętnieniu bohaterskich
przodków, dając świadectwo prawdzie
w szerszym wymiarze, a nie zamknięte
w „rodzinnej szufladzie”.

Oprawę wojskową przygotowali żołnie-
rze 22. Ośrodka Kartograficznego w Ko-
morowie. Odczytano Apel Pamięci
i uhonorowano poległych salwą honoro-
wą. Ostatnim punktem uroczystości by-
ła rekonstrukcja wydarzeń sprzed 70 lat,
przygotowana przez Dariusza Gałaszew-
skiego z IPN. Inscenizacja polegała na
pokazaniu akcji z ulotkami, które polscy
partyzanci rozdawali mieszkańcom w od-
powiedzi na sowiecką propagandę, a na-
stępnie na przedstawieniu potyczki
z wojskami KBW, która tragicznie zakoń-
czyła się dla żołnierzy WiN.

źródło: KW, red. M.D.

A.K.

fo
t.
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Profesor otrzymał Honorowe Obywatel-
stwo Miasta Ostrów Mazowiecka uchwa-
łą Rady Miasta z 22 listopada 2011 roku.
Urodził się w 1 929 r. w Stawiskach, po-
wiat Kolno. Mieszkał w wielu miejscowo-
ściach, m. in. w Łomży, Katowicach,
Warszawie oraz Ostrowi Mazowieckiej.
W 1 938 roku przebywał we Lwowie, gdzie
uczył się w szkole im. Mari i Magdaleny.
Los nie szczędził Profesorowi drama-
tycznych przeżyć. Wywieziony przez or-
gana sowieckie w 1 940 roku ze Lwowa
wraz z matką do Kazachstanu. Wyzwo-
lenie z zesłania zawdzięczał utworzeniu
w ZSRR Armii Polskiej generała Ander-
sa. Z "nieludzkiej ziemi" wydostał się
z rodzicami do Iranu, a następnie prze-
bywał w Indiach i w Rodezji (południo-
wo-wschodnia Afryka). Po rozmaitych
przygodach, których wystarczyłoby do
nakręcenia wieloodcinkowego fi lmu, po-
wrócił z matką do Polski w sierpniu 1 947
roku. W latach 1 947/48 i 1 948/49 uzy-
skał małą maturę i ukończył klasę I w li-
ceum w Ostrowi Mazowieckiej. Był w tym
czasie czynnym uczestnikiem życia spor-
towego i artystycznego, zaangażowany
w pracy harcerskiej jako drużynowy Har-
cerskiego Oddziału Pożarniczego, za-
stępca hufcowego. Maturę uzyskał jako
ekstern w Liceum im. A. Mickiewicza
w Warszawie w 1 949 r. Studia wyższe
na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego ukończył
w 1 953 r. W 1 962 r. Rada Wydziału Le-

śnego nadała mu stopień doktora nauk
leśnych, a stopień doktora habil itowane-
go w 1 966 r. Tytuł profesora nadzwyczaj-
nego uzyskał w 1 974 r. , a profesora
zwyczajnego nauk leśnych w 1 980 r.
W 1 989 r. został wybrany na członka ko-
respondenta PAN. Był także członkiem
rzeczywistym Warszawskiego Towarzy-
stwa Naukowego i członkiem honoro-
wym Polskiego Towarzystwa Leśnego.
Pracę zawodową rozpoczął w 1 953 r.
w Katedrze Ochrony Lasów SGGW, zaj-
mując kolejno stanowiska od zastępcy
asystenta do profesora. W latach 1 984-
87 był zastępcą sekretarza naukowego,
początkowo w Wydziale I I Nauk Biolo-
gicznych, później na Wydziale V Nauk
Rolniczych i Leśnych PAN. W roku aka-
demickim 1 992/93 pracował także jako
profesor w Wyższej Szkole Bankowości
i Ubezpieczeń w Warszawie, wykłada-
jąc ekologię. W okresie od 1 grudnia
1 993 r. do 1 8 l istopada 1 997 r. był pod-
sekretarzem stanu w Ministerstwie Le-
śnictwa i Ochrony Środowiska. Członek
rzeczywisty PAN.

Był specjal istą w zakresie entomologii
i ekologii lasu. Szczególne sukcesy od-
niósł w poznaniu leśnej fauny glebowej,
badaniu wpływów człowieka na ekosys-
temy leśne i rozwijaniu się metod leśnej
inżynieri i ekologicznej. Wychował ponad
80 magistrów, 9 doktorów i 3 doktorów
habil itowanych, obecnie już profesorów.

Był autorem ponad 207 prac naukowych,
popularno-naukowych, dydaktycznych
i kierunkujących politykę leśną. Wśród
nich wyróżnia się książka naukowa „Eco-
logy of forest insect” (1 987) oraz pod-
ręcznik akademicki „Entomologia leśna”
(Warszawa 1 996). Wyniki badań refero-
wał na l icznych konferencjach krajowych
i zagranicznych. Jego osiągnięcia na-
ukowe zostały wykorzystane w prakty-
ce leśnej (instrukcje ochrony lasu
i hodowli lasu). Będąc wiceministrem do-
prowadził do opracowania „Polityki le-
śnej Państwa”. Stanowisko Polski wobec
globalnych problemów leśnictwa i ochro-
ny środowiska prezentował m. in. na świa-
towym forum, na konferencjach. Był
inicjatorem pierwszego po 70. latach kon-
gresu Leśników Polskich (Warszawa
1 997), gdzie wygłosił referat główny pt.
„Leśnictwo a wyzwania cywil izacyjne XXI
wieku”.

Do uświetnienia uroczystości związa-
nych z tym dniem włączyła się społecz-
ność Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Papieża Jana Pawła I I . Uroczystość roz-
poczęła się od złożenia kwiatów pod po-
mnikiem św. Jana Pawła I I . Następnie
w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP od-
była się msza św. z udziałem uczniów

SP nr 2 i chóru szkolnego. Po jej zakoń-
czeniu miał miejsce montaż słowno - mu-
zyczny pt. "Idźmy naprzód z nadzieją".
Treści przekazu nawiązywały do naucza-
nia św. Jana Pawła I I , a w szczególno-
ści do jego przesłania, które skierował
do wiernych Kościoła na przełomie wie-
ków.

Twórczyni scenariusza uroczystości od-
niosła się do zagrożeń współczesnego
świata, do degradacji człowieczeństwa,
ale także do jedynego, właściwego i naj-
skuteczniejszego ratunku we wszelkim
utrapieniu - do wiary i nadziei w pełną
miłości pomoc Boga.

Duże zaskoczenie wywołal i nauczycie-
le Dwójki, którzy wzbogacil i montaż
o część muzyczną, grając i śpiewając.
Obchodom XVII Dnia Papieskiego towa-
rzyszyła wystawa zdjęć konkursowych
"I lustrujemy cytaty z nauczania św. Ja-
na Pawła I I " objęta honorowym patrona-
tem Burmistrza Miasta Ostrów
Mazowiecka oraz zbiórka pieniędzy na
fundusz "Dzieło Nowego Tysiąclecia".

Magdalena Podleś
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W nabożeństwie uczestniczyl i : władze
powiatu i miasta, radny sejmiku woje-
wództwa mazowieckiego, przedstawi-
ciele wojska, pol icj i , straży pożarnej,
dyrektorzy instytucj i z terenu miasta,
przedstawiciele organizacji pozarządo-
wych i firm, dyrektorzy i prezesi miej-
skich jednostek organizacyjnych,
harcerze, poczty sztandarowe a także
l iczni mieszkańcy miasta. Po mszy
uczestnicy uroczystości zgromadzil i się
na placu pod Dębem Wolności, by od-
dać hołd bohaterom.

Uroczystość na Placu Wolności rozpo-
częła się odegraniem hymnu państwo-
wego, po którym głos zabrał burmistrz
Jerzy Bauer. W swoim wystąpieniu na-
wiązał do idei Narodowego Święta Nie-
podległości oraz podkreśl i ł wagę wolności
i pokoju – Data 11 listopada łączy poko-
leniowe procesy historyczne, czasem
pełne dramaturgii wydarzenia oraz co-
dzienną i często niezauważalną pracę,
której nie doceniamy (:). Dzisiaj może-
my cieszyć się pokojem w całej Europie,
ale widzimy jak na naszych oczach roz-
grywają się procesy, których efekty nie
zawsze możemy przewidzieć. Rozpo-
czynają się zmiany, których częścią jest
nasze państwo i każdy z nas. Dobrze
wiemy, że początek XXwieku nie gwa-
rantował spokoju (:). Ku dobremu
wszystko może bardziej zmierzać, kie-
dy jest silne, bezpieczne, trwałe i spra-
wiedliwe państwo, którego częścią są
samorządy lokalne- mówił do zebranych.
Burmistrz wskazał na obecny samorząd,
którego zadaniem jest budowanie mia-
sta zgodnie z potrzebami mieszkańców.

- Zdecydowaliśmy się na duże inwesty-
cje z udziałem środków unijnych prze-
znaczonych na przywrócenie do życia
zabytkowych budynków z początku XX
wieku - Jatek i Starej Elektrowni, które
służyć będą kulturze. Tych przedsię-
wzięć realizowanych przez samorząd we

współpracy z Radą Miasta jest dużo wię-
cej (:). Realizujemy je, gdyż chcemy
aby OstrówMazowiecka była miastem
dobrym na dziś i jeszcze lepszym na
przyszłość- zakończył wystąpienie Bur-
mistrz.

W dalszej części uroczystości odczyta-
ny został Niepodległościowy Apel Pa-
mięci, po którym żołnierze z Pododdziału
Honorowego Wojska Polskiego oddali
salwę honorową.

- Bohaterowie walk o niepodległość Rze-
czypospolitej! Mieszkańcy Ziemi Ostrow-
skiej! Żołnierze Wojska Polskiego!
Rodacy! Stajemy dziś do apelu pamięci
w Garnizonie OstrówMazowiecka, aby
uczcić wszystkich, którzy walczyli o nie-

podległość Rzeczypospolitej Polskiej. 11
listopada 1918 roku odrodziła się wolna
Polska. Dzisiaj My - spadkobiercy pol-
skiej tradycji niepodległościowej, sięga-
my do skarbnicy dokonań naszych
walecznych przodków (:). - odczytał
mjr Andrzej Komorowski.

Święto Niepodległości odbyło się z udzia-
łem asysty honorowej 22. Wojskowego
Ośrodka Kartograficznego w Komoro-
wie oraz warty honorowej 29. Drużyny
Harcerskiej „Pogodni”.

Uroczystość uświetnił występ grupy
mieszkańców miasta, którzy zaśpiewali
piosenkę Jacka Wójcickiego „Miejcie Na-
dzieję”. Na zakończenie delegacje zło-
żyły kwiaty dla upamiętnienia tych, którzy
oddali życie walcząc o wolność naszej
Ojczyzny.

W listopadzie dzieci, młodzież oraz do-
rośl i pod okiem znanej artystki z Kato-
wic Mony Tusz wykonywali prace, które
zostały wkomponowane w nowy mural.
W jaki sposób pracowali? Na początku
uczestnicy zrobil i projekt na kartce, póź-
niej wyłożyl i go kawałkami kolorowych
szkieł, na koniec przyklei l i do specjalnie
przygotowanej płyty.

Artystka prowadząca warsztaty i autor-
ka muralu Mona Tusz, to malarka ulicz-
na, która od 2007 r realizuje swoje
projekty, najczęściej na terenie Śląska.
Współorganizatorka i aktywna uczest-
niczka licznych projektów, akcji kultural-
nych i społecznych. Mona Tusz brała
udział w wielu street-artowych festiwa-
lach, prowadziła warsztaty głównie z mło-
dzieżą. Absolwentka Akademii Sztuk
Pięknych w Katowicach, współzałoży-
cielka Fundacji Modro. Poza malarstwem
działa na płaszczyźnie fotoreportażu,
grafiki, rzeźby i scenografi i .
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Gośćmi konferencji , a zarazem prowa-
dzącymi wykład byli dr Sergiusz Leoń-
czyk oraz Artiom Czernyszew. Licznie
zgromadzonych słuchaczy przywitała dy-
rektor Muzeum Dom Rodziny Pileckich
Dorota Socik, podkreślając otwartość
Muzeum na potrzeby kulturalne miesz-
kańców, w szczególności młodzieży. Bur-
mistrz Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy
Bauer przedstawił plany rewital izacji bu-
dynków dawnej elektrowni, Jatek oraz
budynku Muzeum Dom Rodziny Pilec-
kich, które w swym zamierzeniu staną
się centrum kulturalnym miasta.

Dr Sergiusz Leończyk swoją wiedzę na
temat polskiego osadnictwa na Syberi i
zgłębiał przeprowadzając kwerendy ar-
chiwalne i bibl ioteczne min. w Sankt Pe-
tersburgu oraz w polskich archiwach
państwowych. W swojej prelekcji „Sybe-
ryjskie drogi do niepodległości”, przed-
stawił historię najstarszej polonii ,
osiedlonej na Syberi i . Opowiadał zarów-
no o katorgach, które w ogólnym odbio-
rze zazwyczaj kojarzą się z Sybirem, ale
również o zesłaniu osiedleńczym z epo-

ki carskiej. Realia zesłania carskiego za-
sadniczo różniło się od zesłań z czasów
stal inowskich. Jak podkreśl i ł dr Leoń-
czyk różnicę tę możemy zauważyć w hi-
stori i jak również w literaturze z danego
okresu, podając za przykład „Archipelag
Gułag” Aleksandra Sołżenicyna. Artiom
Czernyszew wygłosił wykład pt. „ Polo-
ni jna prasa na Syberi i”, podczas które-
go opowiedział o życiu Polaków na
Syberi i . W trakcie konferencji można by-
ło zapoznać się z książką autorstwa
dr. Sergiusza Leończyka pt. „ Polskie

osadnictwo wiejskie na Syberi i w drugiej
Połowie XIX i na początku XX wieku”.

Listopadowe konferencje historyczne
w ramach wydarzenia „Drogi do niepod-
ległości”, podobnie jak Święto Rotmi-
strza na stałe zagoszczą w rocznym
kalendarzu kulturalnym muzeum.

W uroczystości wzięl i udział przedstawi-
ciele Kuratorium Oświaty w Warszawie
– dyrektor delegatury w Ostrołęce Mi-
chał Giers wraz z wizytatorem, radni Ra-
dy Miasta, dyrektorzy i nauczyciele
ostrowskich placówek oświatowych, dy-
rektorzy przedszkoli niepublicznych, miej-
skich jednostek organizacyjnych, prezesi
spółek miejskich, przedstawiciele związ-
ków zawodowych oraz mediów. Zapro-
szonych gości w klimat święta wprowadzil i
artyści Ostrowskiego Studia Piosenki
pod kierownictwem Remigiusza Danel-
czyka.

Gospodarz spotkania - Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer podziękował nauczycielom
za ich pracę, złożył życzenia radości i sa-
tysfakcji oraz sukcesów w realizacji za-
wodowych planów, pomyślności w życiu
osobistym i rodzinnym. Nawiązał do re-
formy oświaty, która w miejskich szko-
łach przebiegła bez większych problemów.
Poinformował też o poszerzającej się
bazie kulturalnej – pracach w zabytko-
wym budynku Jatek, remoncie starej
elektrowni oraz ofercie Muzeum Dom
Rodziny Pileckich.

Nagrody Burmistrza Miasta za osiągnię-
cia dydaktyczno-wychowawcze i opie-
kuńczo-wychowawcze z okazji Dnia

Edukacji Narodowej otrzymali : wicedy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 1 - Ewa
Subda oraz nauczyciele Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 - Grażyna Duda, Grażyna
Karpińska, Anna Kożuchowska, Li l ian-
na Kuczyńska, Marzena Świedzińska,
Elżbieta Tarasiuk, nauczyciele Szkoły
Podstawowej nr 2 - Iwona Stachowiak,
Marta Pielaszek, Michał Chojnowski, wi-
cedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 -
Elżbieta Żubrowska oraz nauczyciele
Szkoły Podstawowej nr 3 - Dariusz Dą-
browski, Danuta Malec, Alicja Rolek, Da-
niel Radosław Święcicki, nauczyciele
Szkoły Podstawowej nr 4 - Bożena Mi-
lewska i Elżbieta Pierwsza, nauczyciel
Miejskiego Przedszkola Nr 2 - Małgorza-
ta Stefańczuk oraz nauczyciel Miejskie-
go Przedszkola Nr 3 - Anna Gogulewicz.
Ponadto, z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej, w miejskich szkołach i przedszko-
lach dyrektorzy wręczyli nagrody 52
nauczycielom oraz 21 pracownikom ad-
ministracj i i obsługi.
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24 października 201 7 r. w Sali Konferen-
cyjnej Ratusza Miejskiego odbyły się
warsztaty gwaroznawcze „Język ojczy-
sty jako przedmiot badań regionalnych.
Ocalamy dziedzictwo kulturowe od za-
pomnienia”, zorganizowane przez Miej-
ską Bibl iotekę Publiczną w Ostrowi
Mazowieckiej. Gościem spotkania była
pani profesor Barbara Falińska, znany
ostrowianom językoznawca.

Warsztaty cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem. Na spotkaniu obecny był Bur-
mistrz Miasta p. Jerzy Bauer, Sekretarz
Miasta p. Bożena Szostak, p. Dorota Am-
broziak – Dyrektor Wydziału Oświaty,
Kultury i Integracji Społecznej, p. Rafał
Zęgota – Dyrektor Wydziału Organizacyj-
nego, Spraw Obywatelskich i Promocji
w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka,
nauczyciele oraz licznie zgromadzeni
przedstawiciele młodego pokolenia:
uczniowie ze wszystkich ostrowskich
szkół podstawowych i średnich, ucznio-
wie szkół z terenu gminy Andrzejewo,
Nur, Ostrów Mazowiecka, podopieczni
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Ostrowi Mazowieckiej oraz słuchacze
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W pierwszej części spotkania pani
prof. Barbara Falińska w bardzo cieka-
wy sposób opowiedziała o zacieraniu się
różnic między kulturą miejską i wiejską,
a tym samym między językiem literac-
kim, a gwarą, zwróciła również uwagę

na Mazowsze, Podlasie, Kaszuby i Su-
walszczyznę, jako miejsca najbardziej
zróżnicowane pod względem językowym.
W swoim wystąpieniu pani Profesor pod-
kreślała potrzebę ratowania ludowej kul-
tury i gwar, o tym, że powinniśmy
zatroszczyć się o to, co jeszcze istnieje
i co powinno być przekazane przyszłym

pokoleniom. Z takim apelem pani Faliń-
ska zwróciła się do zgromadzonej mło-
dzieży, zachęcając, aby włączyli się do
badań dziedzictwa kulturowego, badań
tradycyjnej kultury ludowej, która zacho-
wała się jeszcze w języku.

Druga część spotkania miała charakter
rozmowy, dyskusji na temat sposobów
przeprowadzania badań gwaroznaw-
czych. Przy każdej ze szkół, która włą-
czy się do współpracy, mają powstać
koła kulturoznawcze, które będą działać
pod opieką koordynatorów projektu. Ko-
ła wyposażone zostaną w kwestionariu-
sze do zbierania słownictwa. Praca

badawcza polegać będzie na przepro-
wadzeniu spotkania i rozmowie z naj-
starszymi mieszkańcami miasta i gmin
- babciami, dziadkami, sąsiadami, któ-
rzy opowiedzą, jak to bywało dawniej,
jak wyglądały różne obrzędy, życie co-
dzienne, a następnie na spisaniu lub na-
graniu rozmowy.

W marcu 201 8 r. planowane są kolejne,
dwudniowe warsztaty, podczas których
zaprezentowane zostaną wyniki pracy
poszczególnych kół kulturoznawczych.
Całość badań nad gwarą i kulturą naszej
małej Ojczyzny zwieńczona zostanie pu-
bl ikacją „Dialog pokoleń na ziemi ostrow-
skiej”, gdzie znajdą się również biogramy
autorów badań z podziałem na poszcze-
gólne gminy.

1 0 l istopada 201 7 r. w Sali Konferencyj-
nej Ratusza Miejskiego odbył się Kon-
cert Galowy wieńczący projekt Tydzień
dla Polski. Inicjatywa ta miała na celu

podniesienie poziomu świętowania wy-
darzeń patriotycznych w środowisku i in-
tegrację społeczności lokalnej. Frekwencja
przeszła najśmielsze oczekiwania. Sala

Ratusza Miejskiego wy-
pełniona była po brzegi
laureatami ogłoszonych
przez ostrowską Bibl iote-
kę konkursów, którym to-
warzyszyła rodzina
i pedagodzy oraz miesz-
kańcami miasta, pragną-
cymi wysłuchać koncertu
pieśni patriotycznych.

Podczas uroczystości na-

stąpiło oficjalne rozstrzygnięcie pięciu
konkursów, a były nimi: Festiwal Pieśni
i Piosenki Patriotycznej Jest takie miej-
sceN, konkurs recytatorski A to Polska
właśnie, konkurs l iteracki Niepodległość
na kartach komiksu oraz dwa konkursy
plastyczne: Jaki znak Twój? Orzeł Biały
i 1 1 Listopada - Święto Niepodległości.
Ku ogromnej radości pracowników Bi-
bl ioteki zainteresowanie konkursami by-
ło bardzo duże, w sumie wzięło w nich
udział ok. 250 uczestników z miasta
Ostrów Mazowiecka oraz powiatu ostrow-
skiego (l ista laureatów dostępna jest na
stronie internetowej Bibl ioteki oraz w me-
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diach społecznościowych). Do konkur-
su plastycznego zgłoszono 1 04 prace,
l iterackiego 4, podczas festiwalu zaśpie-
wało 80 wokalistów, a w konkursie recy-
tatorskim zaprezentowało się 52
recytatorów. Dyplomy i atrakcyjne na-
grody rzeczowe laureatom konkursu wrę-
czył Burmistrz Miasta Ostrów
Mazowiecka, pan Jerzy Bauer. Nagrody
ufundowane były przez Miejską Bibl io-
tekę Publiczną oraz Urząd Miasta
w Ostrowi Mazowieckiej.

W dalszej części spotkania zaprezento-
wali się laureaci I miejsca w Festiwalu
Pieśni i Piosenki Patriotycznej Jest ta-
kie miejsceN . Następnie przyszedł czas
na występ gości specjalnych piątkowe-
go Koncertu Galowego. Przed publicz-
nością wystąpił zespół Sonori di musica
z Białegostoku w wyjątkowym koncercie

słowa i muzyki, nawiązującym do histo-
ri i naszego kraju. W repertuarze młodych
uzdolnionych wykonawców znalazły się
takie utwory jak: Marsz, marsz Polonia,
Rozkwitały pąki białych róż, Legiony, Że-
by Polska, Mury czy Ojczyzno ma, prze-
platane fragmentami poezji patriotycznej.
Wszystkie utwory opracowane zostały
w autorskich aranżacjach przez zespół
„Sonori di musica” w składzie: Sylwia
Wojciechowska – wokal, flet poprzecz-
ny, Urszula Adrianna Kulesza – fortepian
oraz Joanna Maliszewska – skrzypce.

Pracownicy Bibl ioteki, proponując i re-
al izując projekt Tydzień dla Polski, pra-
gnęli wesprzeć wychowanie patriotyczne
młodego pokolenia oraz zachęcić wszyst-
kich do wspólnego świętowania roczni-
cy odzyskania niepodległości. Chciel iśmy,
by o pięknie naszej Ojczyzny, o naszych

korzeniach mówić za pomocą różnych
form wyrazu. Abyśmy byli dumni, że tu-
taj, w Polsce, mieszkamy, uczymy się,
pracujemy. Planujemy, by projekt ten na
stałe wszedł do kalendarza imprez
w Ostrowi Mazowieckiej. Niech będzie
dla nas wszystkich lekcją patriotyzmu.

Muzeum Dom Rodziny Pileckich w ra-
mach projektu „Poznajemy Polskie Mu-

zea” współfinansowało wycieczki do
Muzeum 2 Korpusu Polskiego w Józe-

fowie. Uczniowie
miejskich szkół
miel i okazję
zwiedzić histo-
ryczne miejsca
położone w ma-
lowniczym Mazo-
wieckim Parku
Krajobrazowym,
poruszając się
pojazdami woj-
skowymi z lat 40-
tych. Po przekro-
czeniu bramy

Muzeum uczniowie poczuli jak wygląda
wojskowa musztra, mogli wsiąść do czoł-
gu T-34 czy też zobaczyć jak nakiero-
wuje się na cel przeciwlotniczą armatkę
37mm. Dodatkowo wjeżdżali do lasu
ogrzewanym pojazdem sanitarnym GAZ
63 i zapoznali się z uzbrojeniem wojsko-
wym od szabli po broń palną używaną
przez wojska pruskie do broni z czasów
obecnych.

Wzbogacona oferta MDK przypadła do
gustu mieszkańcom Ostrowi Mazowiec-
kiej. Już we wrześniu musiel iśmy zamy-
kać grupy, ze względu na wielkie
zainteresowanie i brak miejsc. Na po-
czątku wyczerpały się miejsca na zaję-
ciach baletu i musiel iśmy otworzyć 2
nowe grupy, a następnie na lektoracie

języka angielskiego i tańcu towarzyskim.
Obecnie na zajęcia/sekcje uczęszcza
ok. 700 osób. Największą popularnością
cieszą się sekcje taneczne i plastyczne
oraz lektorat językowy. Wiele osób ko-
rzysta z różnorodnych zajęć dzięki Mul-
tikarnetowi, który umożliwia uczęszczanie
na wszystkie zajęcia.

O nowościach możemy mówić również
w przypadku Kina Ostrovia. Na pierw-
szej nocy fi lmowej o tematyce horrorów
pojawiło się ponad 200 widzów. W grud-
niu przewidujemy Świąteczną Noc Fil-
mową z Listami do M., której
pomysłodawcą była młodzież podczas
I Debaty Młodzieżowej o haśle „#mym-
lodzi”. Podczas debaty reprezentanci sa-
morządów szkolnych z Gimnazjów i Szkół
Ponadgimnazjalnych mogli porozmawiać
na temat swoich potrzeb w mieście, za-
proponować nowe inicjatywy i podziel ić
się pomysłami.
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W Jury zasiadły ikony tańca popularne
i lubiane zarówno w Polsce, jak i w ca-
łej Europie, m. in. jurorka Got to Dance -
Anna Youya Jujka; Karol Polak Polssky
- final ista Mam Talent; Bboy Kuzya - zwy-
cięzca zawodów Break Dance w USA,
Azji i Europie; Natal ia Madejczyk - fina-
l istka You Can Dance oraz wielu innych.
Na wydarzeniu pojawiło się ponad 400
tancerzy z Polski i z zagranicy, m. in. :
Warszawy, Białegostoku, Radomia, Miń-
ska, Grodna, Łodzi, Lubl ina, Gdyni, Kę-
trzyna itd. Ogromną popularnością
cieszyły się nowe kategorie solowe: Bboy-
ing i Hip Hop. W Bboyingu wzięło udział
ponad 1 30 tancerzy, a w Hip Hopie oko-
ło 11 0. 3 medale i 2 puchary pozostały
w powiecie ostrowskim. 1 i 2 miejsce
w kat. Hip Hop do lat 11 zajęły: Lena Wi-
śniewska (z Ostrowi Mazowieckiej) i Na-
tal ia Podgórska (z Jelonek), a 1 miejsce
w kat. Hip Hop do 1 5 lat zajęła Martyna

Kowalczyk (z Zalesia). Wydarzenie
Ostrowski Styl i miasto Ostrów Mazo-
wiecka uzyskały bardzo pozytywny roz-
głos na tanecznej mapie Polski, co widać
na licznych udostępnieniach zdjęć i w ko-
mentarzach w mediach społecznościo-
wych. Mamy nadzieję, że z roku na rok

będziemy podnosić poprzeczkę, a uczest-
ników będzie coraz więcej.

Społeczność seniorów tworzą tętniący
życiem ludzie, którzy rozwijają swoje pa-
sje, tworzą nowe więzi przyjaźnie oraz
doskonale się bawią.

W tym roku klub seniora „Złota Jesień”,
do którego należy 1 01 członków, obcho-
dził Jubileusz 45-lecia działania. Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku ma charakter
edukacyjny, co oznacza, że jego podsta-
wą są wykłady odbywające się systema-
tycznie raz w tygodniu.

Uniwersytet Trzeciego Wieku to również

l iczne sekcje: sekcja zdrowego stylu ży-
cia, kul inarna, fotograficzna, l iteracka,
turystyczna, szachowa, plastyczna, ta-
neczna, nauki języków obcych oraz ob-
sługi komputera.

„Seniorzy bardzo chętnie uczestniczą
w spotkaniach UTW również dlatego, że
mogą ze sobą spędzić czas, porozma-
wiać o swoich pasjach, ale również dzie-
l ić się swoimi troskami i problemami.
UTW to rozwijanie siebie na nowo, speł-
nianie swoich marzeń, możliwość reali-
zacji swoich pasji , bo jest w końcu na to

czas” mówi pani Wiesława Polak – prze-
wodnicząca Rady Słuchaczy UTW.

Uniwersytet Trzeciego Wieku liczy 1 72
studentów. W tym roku został włączony
do projektu „Kino Szkoła”, w ramach któ-
rego słuchacze oglądają fi lmy, po któ-
rych odbywają się prelekcje na temat
danego tytułu.
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Przez 4 godziny trwania wydarzenia MO-
SiR odwiedziło ponad 3 tysiące osób,

Mikołaj wykonał ponad 400 zdjęć, elfy
rozdały około 1 800 prezentów, a Elza
z Olafem wykonała ponad 50 obrotów.
XXVI I Spotkanie z Mikołajem było naj-
bardziej obleganym wydarzeniem w 201 8
roku zaraz po Dniach Ostrowi Mazowiec-
kiej, z najwyższą frekwencją wśród
wszystkich dotychczasowych spotkań
z Mikołajem.

Po raz pierwszy dodatkową atrakcją był
również Jarmark Świąteczny, podczas
którego mieszkańcy mogli zrobić świą-

teczne zakupy. Podczas Jarmarku miesz-
kańcy mogli kupić wędliny, wyroby
świąteczne, ozdoby, oleje, miody, ciasta,
prezenty, a nawet choinki.
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W programie wyborczym z roku 201 4
wyeksponowałem przede wszystkim trzy
postulaty: Zgoda – Rozwój – Praca. Trzy
mijające lata pracy na stanowisku bur-
mistrza Ostrowi Mazowieckiej były pod-
porządkowane realizacji tych postulatów.

Jak wszyscy dobrze pamiętamy, długo-
trwały, otwarty konfl ikt w poprzedniej ka-
dencji samorządu nie tylko zniechęcał
mieszkańców do udziału w życiu spo-
łecznym, ale też ujemnie wpływał na roz-
wój miasta. W obecnej kadencji zrobil iśmy
wiele, aby tę sytuację zmienić. Różnice
zdań są rzeczą naturalną ale nieustan-
na „wojna” działa na szkodę każdej
wspólnoty.

Dzięki konsekwencji w budowaniu tego,
co łączy możliwa była skuteczność
w działaniu. Przez minione trzy lata ka-
dencji zreal izowaliśmy szereg zadań,
które wyraźnie podniosły jakość usług
nie tylko w samym Urzędzie Miasta ale
również w instytucjach samorządowych.
Doprowadziły do wyraźnego zwiększe-
nia rentowności ZGK oraz uratowały mia-
sto przed bardzo niebezpiecznymi
skutkami zaangażowania gospodarcze-
go miasta w inwestycję Centrum Han-
dlowego przy ul. Mieczkowskiego.
Spośród licznych działań, dla przykładu,
przytoczę tylko kilka z nich:

1 . Rozwiązanie wieloletniego problemu
z Centrum Handlowym przy PKS. Mia-
sto zyskało 3,5 mln złotych, a centrum
handlowe staje się coraz bardziej este-
tycznym i użytecznym dla mieszkańców
miejscem.

2. Znaczące zwiększenie nakładów na
budowę infrastruktury drogowej. Dziś co-
dzienny dojazd do własnych posesji jest
dla wielu mieszkańców nieporównywal-

nie łatwiejszy, niż był trzy lata temu. War-
to tu wymienić choćby rozbudowę za ok.
3 mln zł ciągu dróg Bursztynowa – Biel-
ska – Szpitalna, z dużym parkingiem
przy szpitalu. Na inwestycję tę pozyska-
l iśmy 50% dofinansowanie ze środków
rządowych. Trwa kapitalny remont ul icy
Podstoczysko. Zostanie on dokończony
w roku 201 8. Na ten cel również zyska-
l iśmy prawie 50% dofinansowania - ok.
1 ,3 mln złotych. Współfinansujemy re-
mont i rozbudowę ulicy 63 Roku prze-
znaczając na to 1 mln zł. Sukcesywnie
przybywa miejsc parkingowych, m. in. :
parking na osiedlu Lubiejewska, przy
cmentarzu na ul. Wiśniowej oraz wspól-

na z powiatem bu-
dowa parkingu przy
ul. Rubinkowskie-
go. Naprawiamy
i budujemy nowe
chodniki.

3. Pozyskaliśmy
w konkursie na
środki UE ogrom-
ną kwotę 1 6 mln zł

na budowę sieci ścieżek pieszo-rowero-
wych. Wg kosztorysów, to 80% wartości
całego przedsięwzięcia. Dzięki real iza-
cj i tego projektu będziemy dysponować
siecią prawie 30 km ścieżek rowerowych
łączących się z siecią na terenie gminy
i Lasów Państwowych. Dzięki temu zna-
czącej poprawie ulegnie też stan chod-
ników, w wielu miejscach drogi zostaną
odwodnione a ich krawędzie naprawio-
ne. Ułatwi to i obniży koszty remontów
dróg na tych odcinkach w kolejnych la-
tach.

4. W swoim programie wyborczym de-
klarowałem poświęcenie dużej uwagi
kwestiom kultury i dziedzictwa. Obieca-
łem powołanie ośrodka dokumentowa-
nia lokalnych dziejów. Po trzech latach
wielkiego wysiłku l icznych osób i dzięki
dużej determinacji i woli współpracy ze
strony Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego udało się zrobić znacz-
nie więcej, niż zakładaliśmy na jedną
kadencję – powołal iśmy w Ostrowi Ma-
zowieckiej nową instytucję kultury – Mu-
zeum Dom Rodziny Pileckich.
W najbl iższych latach MKiDN weźmie
na siebie znacząco większą część jej fi-
nansowania.

5. Od lat mieszkańcy Ostrowi czekają
również na poprawę infrastruktury kul-
turalnej. Efektem naszych prac jest po-
zyskanie 7 mln zł z UE na remont Jatek
z 1 903 r. oraz tzw. starej elektrowni z lat
20. , przy ul. 1 1 l istopada. Zakończenie

obydwu inwestycji i przeznaczenie ich
na potrzeby kultury zbiegnie się w przy-
szłym roku z obchodami 1 00. rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę.

6. Istotną wyzwaniem Ostrowi Mazowiec-
kiej jest przystosowanie stadionu miej-
skiego do potrzeb i real iów XXI wieku.
Obiecałem w swoim programie podjęcie
działań w tym kierunku. Jest już gotowa
dokumentacja na gruntowny remont sta-
dionu, w tym budowę tartanowej na-
wierzchni. Jednak ze względu na inną
palącą potrzebę – budowę nowego obiek-
tu oświatowego, w miejsce tzw. małej je-
dynki, łączącego funkcję szkoły
i przedszkola, ta inwestycja musi być
przesunięta na kolejną kadencję.

7. Oferta sportowa i rekreacyjna MOSiR
poszerzyła się w ostatnim czasie o no-
wy obiekt sportowy – boisko – lodowi-
sko (piszemy o tym w innym miejscu
biuletynu).

Opisane działania, oraz szereg innych,
jak poprawa jakości obsługi mieszkań-
ców we wszystkich miejskich instytu-
cjach, przywrócenie sylwestra pod
ratuszem, wybór przez mieszkańców
gwiazdy wieczoru Dni Ostrowi, głosowa-
nie w ramach Budżetu Obywatelskiego

czy organizacja Ostrowskiego Forum
Rozwoju, są dowodem, że swój program
wyborczy traktowałem i traktuję bardzo
poważnie. Jest on dla mnie i dla osób ze
mną współpracujących zobowiązaniem
wobec Państwa – mieszkańców Ostrowi.
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Ścieżki rowerowe wraz z cią-
gami pieszo - rowero-
wymi będą liczyć ok.
1 7 km długości. Dłu-
gość chodników wy-
niesie ok. 1 0 km
natomiast dłu-
gość pasów

dla rowe-
rów ok.
1 km.

Budowa planowana jest na następują-
cych ulicach: Warszawska, Brokowska,
Trębickiego, Jana Pawła I I , Różańska,
Legionowa, Szkoły Podchorążych Pie-
choty, Broniewskiego, Kubusia Puchat-
ka, Królowej bony, Jagiel lońska,
Sikorskiego, Biała, Zwycięstwa, Wileń-
ska, Armii Krajowej, Kościuszki, Dubo-
is, Batorego, Plac Waryńskiego,
Mieczkowskiego, 3 Maja, Plac księżnej
Anny Mazowieckiej.

Wraz z budową ścieżek wykonana zo-
stanie infrastruktura towarzysząca tj. ław-
ki, stojaki, samoobsługowe punkty
serwisowe, kosze na śmieci czy drzew-
ka solarne. Ponadto teren wokół ścież-
ki zostanie zagospodarowany zielenią.

Gospodarze spotkania burmistrz Jerzy
Bauer i dyrektor MOSiR Bartłomiej Pień-
kowski przywital i wszystkich zgromadzo-
nych na nowo wybudowanym obiekcie.
Burmistrz podziękował tym wszystkim,
którzy byli zaangażowani w to przedsię-
wzięcie i oficjalnie przekazał nowy obiekt
w zarząd dyrektorowi MOSiR. Wybudo-

wane boisko-lodowisko będzie służyło
dla dobra mieszkańców, szczególnie dla
rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży.
W okresie zimowym będzie służyć ama-
torom łyżwiarstwa a latem do gry w pił-
kę nożną, koszykówkę i tenisa ziemnego.
Dyrektor MOSiR poinformował, że w przy-
szłym roku turniej koszykówki 3x3 bę-
dzie zorganizowany na tym nowym
boisku. Podczas prezentacji boiska od-
były się krótkie, pokazowe mecze piłka-
rzy z klubu KS OSTROVIA, tenisistów
ze Stowarzyszenia Tenisowego GEM
oraz koszykarzy z klubu LKS Ostrowian-
ka. Swoje umiejętności jazdy na rolkach
zaprezentował Stefano Kocka, pasjonat
sportów ekstremalnych.

Obecny na prezentacji Kierownik Delega-
tury Placówki Zamiejscowej w Ostrołęce
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
wWarszawie - Marcin Grabowski, pogra-
tulował mieszkańcom nowego boiska i po-
wiedział, - że byćmoże tu narodzą się
następcyAgnieszki Radwańskiej, Marcina
Gortata i Roberta Lewandowskiego.
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Zajęcia w ramach imprezy pod nazwą
„Fit Day” poprowadzil i instruktorzy z naj-
wyższej półki, zumba - Łukasz Grabow-
ski i Stefan Jakóbczyk oraz Dance Show
i Speed Up - Tomasz Zamiela. To były
cztery godziny intensywnych, ogólnoro-

zwojowych ćwiczeń. Układy przygoto-
wane przez doświadczonych instruktorów,
bez względu na stopień zaawansowa-
nia ćwiczących, były łatwe do powtórze-
nia choć wymagały sporego wkładu
fizycznego. W zamian każdy mógł l iczyć

na mnóstwo spalonych kalori i i natural-
ny zastrzyk endorfin!

Ponadto pośród uczestników zajęć roz-
losowane zostały zestawy kosmetyków
ufundowane przez firmę AVON.

Oprócz zajęć ruchowych organizator
przewidział warsztaty dietetyczne z Se-
bastianem Kulińskim. Uczestnicy rozma-
wial i m. in. o właściwym doborze składów
odżywczych i energetycznych oraz za-
grożeniach wynikających ze spożywa-
nia nadmiernej i lości cukru.

O godzinie 11 .1 5 do biegu honorowego
na dystansie 600 m wystartowali naj-
młodsi z rodzicami oraz ci wszyscy, dla
których półmaraton to jeszcze odrobin-
kę za dużo. W obu biegach wzięło udział
około 1 00 uczestników (41 w biegu za-
wodniczym).

Atmosferę panującą na stadionie chyba
najlepiej przedstawia mail przesłany
przez jednego z uczestników półmara-
tonu. Pan Tomasz Adamowicz z Warsza-
wy napisał: „Chciałbym bardzo serdecznie
podziękować za zorganizowanie Biegu
Wolności i Sol idarności, w którym uczest-
niczyłem wczoraj. Przyjemna, kameral-
na atmosfera, życzl iwość, uśmiechy,

sympatia (no i pogoda).

Dobrze oznakowana i przyjemna trasa
(N) sprawiły, że wspomnienia z uczest-
nictwa są bardzo pozytywne. Szczegól-
ne podziękowania dla sympatycznej Pani,
która zajęła się moim kluczem do samo-
chodu (z drugiej strony, jakiś depozyt na
chociażby klucze by się przydał; )”.

Panu Tomaszowi oraz wszystkim pozo-
stałym uczestnikom BWiS serdecznie
dziękujemy za miłe słowa i merytorycz-
ne uwagi dotyczące organizacji naszych
imprez. Pomagają one podnosić jakość
przedsięwzięć, co jest ważne dla nas
wszystkich, zarówno organizatorów jak
i Państwa korzystających z naszej ofer-

ty. Mamy szczerą nadzieję, że zobaczy-
my się z Państwem już w marcu, na
kolejnej edycji Biegu Pamięci Żołnierzy
Wyklętych, gdzie będzie ponowna oka-
zja aktywnie uczcić ważną datę w histo-
ri i naszego kraju. Zapraszamy już dzisiaj.

24 października w kręgielni MOSiR odbył się mecz bowlingowy Ostrów Mazowiecka - Ostrołęka. To
była druga konfrontacja obu drużyn, pierwszą rozegrano 25 września w Ostrołęce na kręgielni "Łubu-
du".

Zespoły miały do rozegrania cztery run-
dy, w których rzucało sześciu zawodni-
ków - jednak do punktacji l iczone były
tylko cztery najlepsze wyniki. W składzie
naszego miasta zagral i : Radosław Brzo-
stek, Arkadiusz Wilczewski, Łukasz Ty-
l icki, Wojciech Kolator, Łukasz
Rewkowski, Arkadiusz Spinek, Andrzej
Giżycki i Artur Zadrożny.

Po pierwszej rundzie ostrowscy zawod-
nicy uzyskali wyraźną przewagę 590:469,
którą powoli powiększali w kolejnych run-
dach. Po czterech godzinach rywalizacji,
puchar najlepszego zespołu wywalczyła
reprezentacja Ostrowi Mazowieckiej, któ-
ra ostatecznie wygrała różnicą 246 punk-
tów - 221 0:1 964. W pierwszym meczu
odbywającym się w Ostrołęce padł wy-
nik 2234:21 21 również dla drużyny

z Ostrowi Mazowieckiej.

Rywalizację indywidualną o puchar naj-
lepszego zawodnika meczu z wynikiem
1 76 punktów wygrał reprezentant Ostro-
wi Mazowieckiej Łukasz Rewkowski.
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Magda Baczewska zdobyła mistrzow-
skie złoto w kumite juniorów mł. -50 kg,
Jul ia Skwierczyńska została wicemistrzy-
nią Europy w kategori i juniorek -50 kg.
Dominika Wojewódzka wywalczyła brą-
zowy medal w kategori i juniorek młod-
szych -55kg. Maciej Grabowski w kata
juniorów wywalczył brązowy medal. Po-
ziom sportowy turnieju europejskiego był
bardzo wysoki i o każdy medal trzeba
było ciężko zawalczyć. W zawodach
wzięło udział 430 zawodników z 1 4
państw: Algieri i , Azerbejdżanu, Belgi i ,
Białorusi, Grecji , I ranu, Litwy, Niemiec,
Węgier, Nepalu, Polski, Rosji , Rumunii ,
Słowacji , Hiszpanii , Szwecji i Ukrainy.
Przydało się więc doświadczenie na-
szych zawodników z poprzednich mię-
dzynarodowych startów.

Organizacja zawodów stała na bardzo
wysokim poziomie. Walki przebiegały
sprawnie i nie było niepotrzebnych przerw
w zawodach. W tym dużym europejskim

turnieju mogliśmy wziąć udział dzięki
uprzejmości organizacji Kyokushin WKB.
Dziękujemy organizatorowi sensei Da-
riuszowi Burdzie i shihan Pawłowi Jusz-

czykowi za umożliwienie naszym
zawodnikom startu w tej imprezie.

Ostrowski Klub Karate Kyokushinkai

W osiemnastu kolejkach strzelono 564
bramki. Tegorocznym tryumfatorem roz-

grywek i to bez porażki, została druży-
na APIN. Drugie miejsce przypadło

w udziale drużynie ZGK, a na trzecim
miejscu uplasował się beniaminek, ze-
spół IWANICKI .

Najlepszym bramkarzem został Paweł
Szulęcki ze zwycięskiej drużyny APIN,
a najskuteczniejszym „snajperem” roz-
grywek z czterdziestoma czterema tra-
fieniami (co daje niemal 3 bramki na
mecz!) Krzysztof Szczapa z ZGK. Gra-
tulujemy wszystkim nagrodzonym oraz
zapraszamy na rozgrywki l igowe w od-
mianie halowej.

W turnieju, w którym bardziej chodziło
o wspólną sportową zabawę niż o spor-
towy wynik walczyły ekipy: Gminy An-
drzejewo, Gminy Ostrów Mazowiecka,
Miasta Ostrów Mazowiecka oraz Staro-
stwa Powiatowego. Z rywalizacji zwycię-
sko wyszła drużyna Miasta. Poniżej wyniki

wszystkich spotkań:

STAROSTWO - GMINA OSTRÓW 2:1
GMINA ANDRZEJEWO - MIASTO
OSTRÓW 0:2
GMINA OSTRÓW - MIASTO OSTRÓW 0:2
STAROSTWO - GMINAANDRZEJEWO 2:0
GMINA ANDRZEJEWO - GMINA

OSTRÓW 2:1
MIASTO OSTRÓW - STAROSTWO 2:0
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Eugeniusz Zaniewski pracownik Zakła-
du Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. otrzy-
mał honorową odznakę oraz legitymację
„Za zasługi dla Energetyki”, przyznaną
przez Ministra Energii . Odznaczenie
otrzymał z rąk burmistrza Jerzego Bau-
era podczas obrad 39. sesj i Rady Mia-
sta. Pan Zaniewski przepracował
w ZEC-u 35 lat a ostatnie 20 lat pełnił
funkcję kierownika działu technicznego.
Przez cały okres swojej zawodowej pra-
cy uczestniczył w budowie i rozbudowie

Ciepłowni Miejskiej w Ostrowi Mazowiec-
kiej. Zaangażowany był w rozwiązywa-
nie technicznych i organizacyjnych zmian,
celem uzyskania większych efektów eko-
nomicznych i ekologicznych Ciepłowni.
W tym roku Eugeniusz Zaniewski od-
szedł na emeryturę.

Stosowanie różnego rodzaju odblasków,
między innymi w formie zawieszek, opa-
sek, kamizelek itp. ma ogromne znacze-
nie w zwiększeniu naszej widoczności
dla nadjeżdżającego kierowcy.

Niesprzyjające warunki atmosferyczne
są czynnikiem zwiększającym niebez-
pieczeństwo na drodze, zaś każdy uczest-
nik ruchu drogowego może ograniczyć
ryzyko wystąpienia niepożądanego zda-
rzenia. Wystarczy tylko przestrzegać za-
sad bezpiecznego poruszania się po
drodze oraz zadbać o to, by być widocz-
nym dla innych uczestników ruchu. Pa-

miętajmy, że kierowca jadący po zmroku
widzi osobę poruszającą się po drodze
z odległości zaledwie 30 metrów, często
jest to zbyt mała odległość, aby w porę
zahamować i uniknąć tragedii . Używa-
nie elementów odblaskowych zwiększa
naszą widoczność aż do 1 50 metrów.
Szczególną troską należy otoczyć dzie-
ci i osoby starsze, dlatego ważne jest
wyposażenie naszych najbl iższych w ele-
menty odblaskowe, które w znaczny spo-
sób poprawią ich bezpieczeństwo.

Podczas I I I Ostrowskiego Biegu Wolno-
ści i Sol idarności wszystkim uczestni-

kom biegu oraz osobom towarzyszącym
rozdawano elementy odblaskowe ufun-
dowane przez Urząd Miasta Ostrów Ma-
zowiecka. Opaski i zawieszki odblaskowe
zostaną przekazane również do szkół
oraz Klubów Seniora.

Celem turnieju było wychowanie w trzeź-
wości poprzez sport i rekreację rucho-
wą oraz popularyzacja tenisa stołowego.
Na zawody przybyli członkowie z 1 9 sto-
warzyszeń między innymi z Radomia,
Łodzi, Sierpca, Przasnysza, Częstocho-
wy, Tomaszowa Mazowieckiego, Stowa-
rzyszenia z Warszawy i okolic. Turniej
był jednocześnie ostatnią rundą elimina-
cj i do Mistrzostw Europy tychże środo-
wisk, które już niedługo odbędą się
w Pruszkowie.

Turniej odbył się dzięki wsparciu Staro-
sty Ostrowskiego, Burmistrza Miasta
Ostrów Mazowiecka, Wójta Gminy Ostrów
Mazowiecka i Wójta Gminy Wąsewo. Na
zakończenie turnieju Prezes Krajowej
Rady Stowarzyszeń Abstynenckich Bog-
dan Urban, uroczyście wręczył odznaki
„Zasłużony Dla Ruchu Abstynenckiego”
Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiec-
ka Jerzemu Bauerowi i Staroście Powia-
tu Ostrowskiego Zbigniewowi
Kamińskiemu oraz przekazał odznakę

dla Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka
Waldemara Brzostka.

Organizatorami turnieju byl i : Ostrowskie
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich
„RODZINA”, Mazowiecki Związek Sto-
warzyszeń Abstynenckich oraz Wójt gmi-
ny Wąsewo.

Patronat nad tym wydarzeniem objął
Marszałek Województwa Mazowieckie-
go Adam Struzik.
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Statuetki „Anioł Życia” odebrało dwóch
prezydentów i sześciu burmistrzów miast
z terenu diecezji łomżyńskiej. W gronie
uhonorowanych znaleźl i się: Prezydent
Łomży Mariusz Chrzanowski, Prezydent
Ostrołęki Janusz Kotowski, Burmistrz
Zambrowa Kazimierz Dąbrowski, Bur-

mistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Bau-
er, Burmistrz Grajewa Dariusz Latarowski,
Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowo-
sielski, Burmistrz Kolna Andrzej Duda
oraz Burmistrz Wysokiego Mazowiec-
kiego Jarosław Siekierko. Dwie statuet-
ki trafiły do doktora Krzysztofa Dacha

Szef Zakładu
Patomorfologii
i Profi laktyki
Onkologicznej
oraz muzyków
i wykonawców
Oratorium 4
Pory Życia
Pro life za
promowanie
wartości, jaką
jest życie
człowieka.

Podczas spo-

tkania Biskup Tadeusz Bronakowski przy-
pomniał osoby wielkich Polaków,
obrońców życia: św. Jana Pawła I I , ar-
cybiskupa Kazimierza Majdańskiego
i obecnego wśród słuchaczy koncertu
biskupa seniora Stanisława Stefanka.
Wyznał też, iż możemy czuć się dumni
bo jako jedyna diecezja w Polsce mamy
tak uporządkowaną sprawę związaną
z godnym pochówkiem dzieci zmarłych
przed urodzeniem. Każde życie od po-
częcia do naturalnej śmierci jest święte
– zakończył swoje słowo bp Tadeusz
udzielając wszystkim biskupiego błogo-
sławieństwa.

Organizatorem koncertu było Duszpa-
sterstwo Rodzin Diecezji Łomżyńskiej,
Diecezjalne Radio Nadzieja i parafia pw.
Ducha Świętego w Zambrowie.

źródło: wZasięgu.pl
red. M. Dąbkowska

Do udziału w projekcie zapraszamy oso-
by spełniające łącznie następujące wa-
runki:

• osoby zagrożone ubóstwem lub wy-
kluczeniem społecznym,
• zamieszkujące na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego, w mieście Ostrów
Mazowiecka.

Projekt szczególnie kierowany jest do:

• osób lub rodzin korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej zgodnie
z ustawą z dnia 1 2 marca 2004 r. o po-
mocy społecznej,
• osób z niepełnosprawnością,
• osób zakwalifikowanych do I I I profi lu

pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy,
• osób korzystających z Programu Ope-
racyjnego Pomoc Żywnościowa.

Wsparcie świadczone w ramach projek-
tu jest bezpłatne i obejmuje:

• warsztaty doradztwa zawodowego
• warsztaty kompetencji społecznych
• indywidualne doradztwo zawodowe
• indywidualne poradnictwo psycholo-
giczne
• szkolenia zawodowe dostosowane in-
dywidualnie
• płatny staż zawodowy (1 miesiąc ).

Koordynator projektu: Barbara Szrejber.
Biuro projektu: Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej,
ul . Warchalskiego 3, tel. 29 745 32 41 .

Projekt real izowany w Partnerstwie z:
Global TC Sp. z o. o. , Al. Waszyngtona
40 a, 03-91 0 Warszawa.

Osoby chętne do wzięcia udziału w pro-
jekcie powinny zgłaszać się do pracow-
ników socjalnych Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazo-
wieckiej osobiście lub telefonicznie ( 29
745 32 41 ).

Okres realizacji projektu: 01 .1 1 .201 7r.
– 30.11 .201 8r.

Osoby korzystające z mieszkania chro-
nionego oprócz pomocy lokalowej uzy-
skają opieką specjal istów, by ułatwić im
samodzielne funkcjonowanie w środo-
wisku i integrację ze społecznością lo-
kalną.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki
środkom własnym miasta, a także dofi-
nansowaniu w ramach programu kom-
pleksowego wsparcia rodzin , ,Za życiem’’.
Nadzór nad prowadzeniem mieszkania
sprawuje Środowiskowy Dom Samopo-

mocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowiec-
kiej.
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Zawód policjanta jest służbą i wymaga
od kandydatów określonych predyspo-
zycji , a także chęci robienia w życiu cze-
goś pożytecznego oraz pracowania na
rzecz społeczeństwa. Należy brać pod
uwagę, że ta droga zawodowa może rzu-
tować na całe życie, a wyzwania, które
trzeba będzie podejmować nie będą ła-
twe. Podejmując służbę w Policj i trzeba
być odważnym, si lnym psychicznie i od-

pornym na stres. Jednak, jednocześnie
jest to zawód dający wiele satysfakcji ,
a wdzięczność osób, którym udziel i ło się
pomocy, bywa bezcenna.

Wybierając swoją przyszłość warto wie-
dzieć, że Policja oferuje szeroki wachlarz
możliwości rozwoju, a także uzupełnia-
nia swojego wykształcenia na poziomie
studiów różnego stopnia i w ramach szko-

leń specjal istycznych. Mówiąc o predys-
pozycjach, oprócz tych podstawowych,
wymienionych wcześniej, odpowiednio
wykorzystane będą te bardzo indywidu-
alne. Konkretną ścieżkę kariery można
bowiem wybrać w różnych dziedzinach.

Osoby zainteresowane przyjęciem do
służby w Komendzie Powiatowej Policj i
w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. płk. K.
Piłata 1 2 powinny zgłosić się osobiście
z dokumentami do Zespołu Kadr i Szko-
lenia pokój nr 11 od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 8:30-1 5:30 kontakt telefoniczny
29 746 92 23.

Regionalny System Ostrzegania to usłu-
ga powiadamiania obywatel i o lokalnych
zagrożeniach.

Komunikaty dotyczące np. klęski żywio-
łowej i sytuacji na drogach tworzone są
przez wojewódzkie centra zarządzania
kryzysowego.

Pojawiają się najpierw na stronach in-

ternetowych urzędów wojewódzkich,
a następnie w telewizj i i apl ikacjach mo-
bilnych.

Więcej o RSO oraz aplikacji mobilnej:
https://goo.gl/7x5kZb



Otwierając nowy obiekt, burmistrz Jerzy
Bauer podkreślał, że jest on częścią Cen-
trum „Za Stawem”, kolejnym miejscem do
aktywnego spędzania czasu wolnego. Po-
dziękował wszystkim podmiotom i osobom
zaangażowanym w prace nad jego po-
wstaniem oraz instytucjom wydającym nie-
zbędne zezwolenia, szczególnie Krystynie
Zaugolnik, Powiatowemu Inspektorowi
Nadzoru Budowalnego oraz naczelnikom
wydziału Starostwa Powiatowego. Mówiąc
o firmach wykonujących prace przy budo-
wie podkreślił rolę lokalnych podmiotów,
jak ROLSTAL Pawłowski, który wykonaw-
cy obiektu firmie WM International dostar-
czył elementy konstrukcji stalowej.

Inwestycja trwała dwa lata. Jesienią pre-
zentowano obiekt pod kątem uprawiania
takich dyscyplin jak tenis ziemny, piłka noż-
na i koszykówka. Nawierzchnia jest wie-
lofunkcyjna i w okresie zimowym
przekształcana zostaje na lodowisko. Pierw-

si miłośnicy łyżwiarstwa mogli korzystać
w dniu otwarcia za darmo, a lodowisko
cieszyło się dużą popularnością do póź-
nych godzin wieczornych. Będzie ono czyn-
ne w okresie zimowym od godz. 8:00 do

21 :00. Na miejscu działa wypożyczalnia
łyżew i kasków. Ceny biletów wstępu, kar-

netów i usług dostępne są na stronie
www.mosir.ostrowmaz.pl w zakładce Cen-
niki.

W uroczystym otwarciu nowego obiektu
udział wziął Marcin Grabowski, Kierownik

Delegatury Placówki Zamiejscowej w Ostro-
łęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Warszawie; ksiądz prałat Mirosław
Mierzejewski, proboszcz parafii pw. Chry-
stusa Dobrego Pasterza; ksiądz prałat płk

Sławomir Niewęgłowski, proboszcz para-
fii pw. Świętego Jozafata; Urszula Woło-

siewicz, Wicestarosta Ostrowski; prezydium
Rady Miasta z przewodniczącym Zbignie-
wem Krychem i wiceprzewodniczącym
Krzysztofem Laską, radni miejscy; bur-
mistrz i wójtowie z terenu powiatu ostrow-
skiego; dyrektorzy instytucji rządowych
i samorządowych z terenu miasta; przed-
stawiciele służb mundurowych i wojska;
naczelnicy wydziałów Starostwa Powiato-
wego, przedstawiciele firm projektujących
i wykonujących prace przy budowie obiek-
tu; dyrektorzy miejskich jednostek organi-
zacyjnych, szkół i przedszkoli; prezesi
miejskich spółek; prezesi klubów sporto-
wych oraz młodzież i dzieci z miejskich
szkół.

Odbywające się na lodowisku Mikołajki
zorganizował Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji oraz Miejski Dom Kultury.

Zainstalowane przed Ratuszem Miej-
skim nowe dekoracje świąteczne rozbły-
sły 6 grudnia o godzinie 1 6:00. Licznie
uczestniczyl i w tym wydarzeniu miesz-
kańcy Ostrowi, by popatrzeć i zrobić so-
bie zdjęcie. Jak przystało na Mikołajki,
nie mogło zabraknąć też Świętego Mi-
kołaja, z którym można było sobie zro-
bić zdjęcie i otrzymać słodki upominek.

Zdjęcia można pobrać z galeri i umiesz-
czonej na stronie internetowej Urzędu
Miasta - https://goo.gl/R4Prnn

Zeskanuj kod QR -
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