
ooss ttrroowwmmaazz ..ppll

Ostrów Mazowiecka
Informacje z zycia miasta

Nr 1 (14) - Kwiecień 2018 Wydanie bezpłatne ISSN: 2449-8157

Jeden z twórców pomnika opowiada o hi-
storii jego powstania

Po spotkaniu promującym WOT zgłosiło
się 20 rekrutów

Odcinek o długości 1 9,5 km połączy się
z drogą ekspresową S8

Ostrowska biblioteka zrealizowała inno-
wacyjny projekt "Wirtualny spacerownik"

Celem projektu jest angażowanie mło-
dzieży do aktywnego działania

Ostrowscy sportowcy docenieni w pre-
stiżowym plebiscycie
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- Moje działania zawsze były i będą na-
kierowane na to, aby jakość życia miesz-
kańców naszego miasta stale się
poprawiała – powiedział burmistrz Jerzy
Bauer. Przedstawił zebranym najważ-
niejsze działania, które zrealizował od
początku swojej kadencji , czyl i od grud-
nia 201 4 roku. – Podwoiliśmy, w stosun-
ku do dwóch ostatnich kadencji, średnią
wydatków na budowę dróg lokalnych.
W latach 2015-2017 wydaliśmy na ten
cel ponad 20 mln złotych. – powiedział
Burmistrz.

Wśród osiągnięć Burmistrz wymienił m. in.
real izację przez ZGK II etapu inwestycji
w Starym Lubiejewie - Zakładu Utyl iza-
cj i Odpadów Komunalnych i uzyskanie
przez niego statusu Regionalnej Insta-

lacj i Przetwarzania Odpadów Komunal-
nych (RIPOK); nadbudowę budynków
socjalnych przy ul. Wołodyjowskiego; in-
westycje dla poprawy bazy kulturalnej;
pozyskanie środków na realizację inwe-
stycj i ; wybudowanie boiska-lodowiska;
owocną współpracę z GDDKiA. W pla-
nach na kolejne lata jest budowa nowej
szkoły i przedszkola; rozwój budownic-

twa mieszkaniowego; rozbudowa i mo-
dernizacja infrastruktury wodno -
kanalizacyjnej; przebudowa i moderni-
zacja stadionu; modernizacja i rozbudo-
wa bibl ioteki, a także podtrzymanie tempa
budowy nowych dróg oraz budowa lub
przebudowa już istniejących.

Informacje na temat zrealizowanych
przez samorząd zadań oraz planach na
najbl iższe 5 lat można znaleźć w „Wy-
daniu specjalnym” Biuletynu.

Mieszkańcy, uczestniczący w spotkaniu
skierowali do Burmistrza swoje pytania.
Podjęty został temat jakości dróg o nie-
utwardzonej powierzchni. Jeden z miesz-
kańców wskazywał na problem
z dojechaniem do swojej posesji . Bur-

mistrz odpowiadając na jego pytanie za-
znaczył, że jest to istotny problem dla
Ostrowi, ale jak przyznał od trzech lat
real izuje program równomiernej dla ca-
łego miasta poprawy ich jakości. Potrze-
by w tym zakresie jak przyznał są bardzo
duże, a wykonanie kolejnych odcinków
dróg odbywa się zgodnie z możliwościa-
mi budżetu miasta. Jeden z mieszkań-

ców pytał burmistrza o powód
opuszczania miasta przez młodych lu-
dzi. W odpowiedzi usłyszał, że statysty-
ki zaczynają być optymistyczne,
a pracodawcy w Ostrowi borykają się
obecnie z brakiem osób do pracy. Jak
wskazał zastępca burmistrza Zbigniew
Chrupek, zakłady produkcyjne w mie-
ście rozwijają się, developerzy zgłasza-
jący się do Miasta szukają terenów pod
budownictwo mieszkaniowe, ceny miesz-
kań na wynajem są bardzo wysokie, więc
jak przyznał jego obserwacje nie potwier-
dzają tego, żeby miasto się „wyludnia-
ło”. Radny Krzysztof Laska zapytał
burmistrza o metodę naprawy dróg
w mieście, ale odniósł się też do budo-
wy małej obwodnicy, która jak przyznał,
w planach województwa mazowieckie-
go nie była wcześniej ujmowana, cho-
ciaż zapewnienia o tym słyszał. Burmistrz
poinformował, że planowana jest zmia-
na formy naprawy nawierzchni dróg as-
faltowych, z miejscowego uzupełniania
ubytków na pokrywanie całościowe. By-
ły też podziękowania dla burmistrza za
wspieranie działalności organizacji po-
zarządowych i inicjatyw lokalnych, a tak-
że pytanie o kandydowanie na kolejną
kadencję. Burmistrz potwierdził, że bę-
dzie ubiegła się po raz kolejny o fotel
burmistrza.

W plebiscycie organizowanym przez Ma-
zowiecką Jednostkę Wdrażania Progra-
mów Unijnych Miasto uzyskało I miejsce
w dwóch kategoriach – Najskuteczniej-
si i Najaktywniejsi w subregionie ostro-

łęckim, jako beneficjenci środków
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowieckie-
go 201 4 - 2020.
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- Jeszcze przed dwoma laty nie wierzo-
no, że Via Baltica będzie skierowana
w całości do realizacji - powiedział mini-
ster infrastruktury Andrzej Adamczyk
podczas konferencji . Jak zaznaczył, dla
obecnego rządu budowa dróg poza du-
żymi aglomeracjami stała się priorytetem.
– Dzisiaj dla regionów północno-wschod-
niej Polski, dla funkcjonujących tam sa-
morządów, organizacji gospodarczych

ważne jest dobre połączenie komunika-
cyjne – powiedział minister. Dla wszyst-
kich uczestników dróg ważne jest też
bezpieczeństwo przemieszczania się.
A taką drogą będzie Via Baltica, o czym
zapewniał minister. - To będzie droga,
która uruchomi potencjał gospodarczy
regionu - dodał.

Zgodnie z numeracją stosowaną przez

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad (GDDKiA) jest to zadanie
nr 1 , spośród sześciu łomżyńskich czę-
ści budowy trasy Via Baltica. Odcinek
ten będzie miał długość 1 9,5 km i roz-
pocznie się przy węźle „Podborze”, któ-
ry połączy dwie drogi ekspresowe S8
z S61 , a zakończy się w pobliżu miej-
scowości Tyszki-Nadbory, gdzie zapla-
nowano węzeł „Śniadowo”.

Przetarg, który został rozstrzygnięty je-
sienią 201 7 roku zakłada realizację tej
inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”.
Wykonawcą odcinka nr 1 będzie polski
oddział hiszpańskiej firmy CONSTRUC-
CIONES RUBAU S.A. - RUBAU POL-
SKA Sp. z o.o. Zgodnie z planem
zaprojektowanie i wybudowanie odcin-
ka S 61 od węzła „Podborze” do węzła

„Śniadowo” (kierunek Łomża) nastąpi do
2021 roku.

Umowę podpisal i : Dyrektor Oddziału
GDDKiA w Białymstoku Wojciech Borzu-
chowski, Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Inwestycji Maciej Gorysz oraz Pre-
zes Zarządu RUBAU Polska Sp.
z o.o. Stefan Bekir Assanowicz. Wartość
umowy wynosi 479 mln złotych brutto.

W konferencji udział wzięli: minister in-
frastruktury Andrzej Adamczyk, wicemi-
nister inwestycji i rozwoju Witold Słowik,
poseł na Sejm RP Arkadiusz Czartoryski,
zastępca Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad Iwona Stępień –
Kotlarek, Dyrektor Oddziału GDDKiA
w Białymstoku Wojciech Borzuchowski,
Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Inwe-
stycji Maciej Gorysz, prezes zarządu fir-
my RUBAU Polska Sp. z o.o. Stefan Bekir
Assanowicz, przedstawiciel Wojewody
Mazowieckiego kierownik delegatury
w Ostrołęce Marcin Grabowski oraz bur-
mistrz miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy
Bauer, a także wicestarosta ostrowski Ur-
szula Wołosiewicz, prezesi, dyrektorzy
i przedstawiciele lokalnych firm, miejscy
radni, dyrektorzy i kierownicy miejskich
jednostek i spółek, kierownictwo Urzędu
Miasta oraz media z całego regionu.

Rada Miasta zdecydowała o głosowaniu
tajnym przy odwołaniu i powołaniu na po-
szczególne funkcje. Do przeprowadzenia
wyborów powołana została Komisja Skru-
tacyjna. Za odwołaniem Zbigniewa Kry-
cha z funkcji przewodniczego rady
głosowało 1 3 radnych, przeciw było 8, zaś
za odwołaniem Krzysztofa Laski z funkcji
wiceprzewodniczącego 1 2 radnych, prze-
ciw 8.

Kandydatami na przewodniczącego rady
zostali zgłoszeni – Władysław Krzyżanow-
ski, jednak odmówił oraz Mieczysław Rów-
ny, który zgodził się na kandydowanie.
Głosowanie pokazało, że za kandydaturą

Mieczysława Równego głosowało 1 4 rad-
nych, 5 było przeciw, 2 wstrzymało się od
głosu. Jedyną kandydatką na stanowisko
wiceprzewodniczącego była Małgorzata
Bartkiewicz, na którą zagłosowało 1 2 rad-
nych, 8 było przeciw, 1 głos był nieważny.

Z funkcji przewodniczącego i członka Prze-
wodniczącej Komisji Gospodarki Finanso-
wej i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
odwołana została Beata Herman (1 3 rad-
nych głosowało za, 8 było przeciw) oraz
Edward Podbielski z przewodniczącego
i członka Komisji Rewizyjnej (1 3 za, 8 prze-
ciw).

Nowymi przewodniczącymi i członkami
komisji zostali – Mariusz Kwiatkowski -
Gospodarki Finansowej (1 3 za, 8 przeciw)
oraz Jacek Wilczyński – Rewizyjnej (1 3
za, 7 przeciw).

Wojewoda Mazowiecki stwierdził nie-
ważność 4 uchwał dotyczących wybo-
rów do dwóch komisj i . Głosowanie jawne
nad odwołaniem i powołaniem odbyło
się ponownie na sesji 26 marca.
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Spotkanie rozpoczęło się koncertem
w wykonaniu Edyty Krzemień i Damia-
na Aleksandra z zespołem. Przy subtel-
nych dźwiękach fortepianu i smyczków
artyści wykonali najpiękniejsze utwory
ze słynnych musical i takich jak: "Upiór
w Operze", "Grease", "Ghost", "Król Lew",
"Tarzan", "Once", "Miss Sajgon" czy "Ro-
meo i Jul ia".

Burmistrz Jerzy Bauer podkreśl i ł zna-
czenie współpracy ze społecznością lo-
kalną i podtrzymywanie różnych form
komunikacji i spotkań w samorządzie.
Zaznaczył również, że wyzwaniem dla
samorządu ostrowskiego jest budowa-
nie dobrej marki Ostrowi Mazowieckiej.
- Filarem, który może dać nam sukces
w naszej codziennej pracy, jest trakto-
wanie naszych własnych dochodów, ja-
ko dźwigni do zdobywania środków
zewnętrznych z różnych źródeł - mówił
burmistrz. Przez ostatnie cztery lata bu-
dżet naszego miasta wyraźnie wzrasta,
w porównaniu do roku 201 4 gdzie wy-
nosił 60 mln zł, a w roku 201 8 jest to
kwota 1 27 ml zł.

W ubiegłym roku sukcesem zakończyła
się sprawa centrum handlowego przy
dworcu PKS. Po 1 0 latach od wybudo-
wania na działce miejskiej centrum han-
dlowego oraz po dwóch latach negocjacj i
i konsultacj i prawnych, Miasto otrzyma-
ło 3,4 mln zł za przekazaną kiedyś dział-
kę. Za najważniejsze inwestycje burmistrz
uznał wybudowanie wielofunkcyjnego
boiska, które zimą służy amatorom łyż-
wiarstwa, a latem do gry w piłkę nożną,
koszykówkę i tenisa ziemnego oraz roz-
budowę trzech budynków socjalnych
przy ul. Wołodyjowskiego. Wśród zapla-
nowanych zadań na 201 8 rok znajdują
się m. in. kontynuacja rewital izacji budyn-
ku jatek i starej elektrowni, budowa cią-
gów pieszo-rowerowych, zakończenie
remontu budynku Muzeum Dom Rodzi-
ny Pileckich oraz budowa ulic przyjętych

do planu na ten rok. Wzmocniona zosta-
nie infrastruktura miejska na głównych
ciągach komunikacyjnych, której częścią
są chodniki, studnie chłonne czyli od-
wodnienia. Dużym wyzwaniem, przed
którym stoi samorząd ostrowski, jest bu-
dowa nowej szkoły i przedszkola. Stan
techniczny „małej jedynki” oraz przed-
szkola przy ul. Batorego potwierdzają
konieczność budowy nowych obiektów
przeznaczonych na cele edukacyjne.
Radni zgodni są, co do podjęcia przez
Miasto inwestycji w tym zakresie. Tema-
tem rozważań jest wciąż lokalizacja.

Burmistrz poinformował o dużej inwesty-
cj i real izowanej przez Zakład Gospodar-
ki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej
- Regionalnej Instalacj i Przetwarzania
Odpadów Komunalnych.

- Jestem pod ogromnym wrażeniem wa-
szych osiągnięć i urzekło mnie to, że je-
steście otwarci na przyszłość. Życzę
spełnienia, zdrowia, pokoju i aby następ-
ne Spotkanie Noworoczne w mieście by-
ło spotkaniem, które jest podsumowaniem
odniesionych sukcesów oraz planów na
przyszłość – powiedziała Teresa War-
gocka poseł na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej. Ciepłe słowa pod adresem miej-
skiego samorządu padły również od rad-

nych sejmiku województwa mazowieckiego:
Krzysztofa Winiarskiego, Mirosława Au-
gustyniaka i Mariana Piłki, którzy z du-
żą serdecznością życzyli miastu
i mieszkańcom miasta wszelkiej pomyśl-
ności, zaś rządzącym dobrych i trafnych
decyzji . Ksiądz prałat dr Jan Okuła na
koniec prosił Boga, aby pobłogosławił
zarządzającym naszym miastem, insty-
tucjom, zakładom, urzędom, szkołom
i wszystkim mieszkańcom.

W XXVI Spotkaniu Noworocznym orga-

nizowanym przez Urząd Miasta w Ostro-
wi Mazowieckiej, udział wzięli: Teresa
Wargocka Poseł na Sejm RP, Ksiądz Pra-
łat dr Jan Okuła, Radni Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego: Krzysztof
Winiarski, Mirosław Augustyniak i Marian
Piłka, Michał Giers p.o. Dyrektora Dele-
gatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty
w Warszawie, Członek Zarządu Powiatu
Ostrowskiego Krystyna Gumkowska
z Radnymi, Przewodniczący Rady Mia-
sta Zbigniew Krych wraz z Radnymi, Wójt
Gminy Ostrów Mazowiecka Waldemar
Brzostek, Wójt Gminy Małkinia Górna Bo-
żena Kordek, Burmistrz Miasta i Gminy
Brok Marek Młyński, przedstawiciele in-
stytucji rządowych i samorządowych,
przedstawiciele służb mundurowych: woj-
ska, policji, straży pożarnej, przedstawi-
ciele ostrowskich firm i związków

zawodowych, prezesi i przewodniczący
organizacji pozarządowych, dyrektorzy
i prezesi miejskich jednostek i spółek, dy-
rektorzy szkół i przedszkoli oraz kierow-
nictwo i pracownicy Urzędu Miasta, a także
przedstawiciele lokalnych mediów.

Spotkanie odbyło się 1 9 stycznia.
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W konferencji, która odbyła się 27 lutego
wzięli udział: zastępca burmistrza Zbi-
gniew Chrupek oraz dyrektor Muzeum
Dorota Socik. Wiceminister kultury

prof. Magdalena Gawin przekazała wy-
jątkowe pamiątki po rotmistrzu Pileckim,
które wzbogacą zbiory powstającego Mu-
zeum. Powiedziała, że - Pilecki zasługu-

je na jedno miejsce poświęcone w całości
Jemu i Jego rodzinie. Dodała, że dom ro-
dzinny Marii Pileckiej z Ostrowskich jest
dobrym miejscem, żeby opowiedzieć hi-
storię Rotmistrza i rodziny jego żony.

Muzeum Dom Rodziny Pileckich jest sa-
morządową instytucją kultury miasta
Ostrów Mazowiecka, współprowadzoną
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
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Po sesji Rady Miasta z 4 kwietnia bu-
dżet miasta na rok 201 8 to prawie
11 6 mln zł po stronie dochodów i ponad
1 34 mln zł po stronie wydatków. Pośród
wszystkich wydatków Miasta, wydatki in-
westycyjne stanowią prawie 50 mln zł.
Wydatki na drogi zaplanowane zostały
na poziomie ponad 36 mln zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu 201 7
roku przedstawia wykonanie dochodów
na poziomie ponad 90 mln zł, w tym bar-
dzo istotne wykonanie dochodów mająt-
kowych ok. 7 mln zł. W ubiegłym roku
uregulowany został stan prawny nieru-
chomości centrum handlowego przy
dworcu autobusowym, co przysporzyło
Miastu wymierne korzyści w wysokości
3,4 mln zł. Wydatki inwestycyjne w roku
201 7 wykonane zostały na poziomie pra-
wie 1 2,6 mln zł, w tym wydatki na drogi
wyniosły ponad 4,1 mln zł.

W latach 1 998-201 7 średnia wydatków
na inwestycje stanowiła 1 7,7% wydatków
budżetu ogółem. W 201 8 jest to już
37,1 %.

W stosunku do dwóch poprzednich
kadencji podwoil iśmy średnią wydatków
na budowę dróg lokalnych. W latach
201 5-201 7 wydatki sięgnęły ponad 20
mln złotych, a w roku 201 8 to 28 mln zł.
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Anna Kacpura: Panie Tadeuszu, jak
doszło do powstania pomnika przy
Dębie Wolności, czyja to była inicja-
tywa?

Tadeusz Tar-
ski: Koncepcja
upamiętnienia
odzyskania nie-
podległości
w 1 91 8 roku
krążyła od
dawna w społe-
czeństwie
ostrowskim. Po
1 945 roku żyli
jeszcze ostro-

wianie, pamiętający zasadzenie młode-
go dębu w 1 91 9 r. , tj . w pierwszą rocznicę
odzyskania niepodległości po zakończe-
niu pierwszej wojny światowej i utworze-
nia I I Rzeczpospolitej . Myśl
o upamiętnieniu tego faktu historyczne-
go powróciła po I I wojnie światowej, jed-
nak w okresie głębokiego stal inizmu
mogła tylko kołatać się w głowach wą-
skiego grona zaufanych sobie osób.
W czasach PRL-u pamięć o 1 91 8 roku
była zakazana, choćby dlatego, że rzu-
cała cień na wówczas obowiązującą przy-
jaźń polsko-radziecką. Natomiast daty
„1 91 8” i „1 920” były szczególnie drażl i-
we dla wschodniego sąsiada. Ostrze
cenzury powoli się tępiło z upływem cza-
su oraz ważnych zdarzeń. Jednym z tych
elementów, które miały istotny wpływ na
zelżenie totalnej indoktrynacji była reor-
ganizacja administracj i państwowej i par-
tyjnej w 1 975 roku. Zniknęły powiaty,
pojawiło się 49 województw. Siłą rzeczy
powstał bałagan. Uwaga władzy ukie-
runkowała się na budowę nowych struk-
tur administracyjnych. Drugi fakt
historyczny daleko więcej znaczący to
1 6 października 1 978 roku. Watykan
ogłasza: „Habemus papamK Cardina-
lem Wojtyła”. Euforia w Polsce i wśród
Polonii . Polacy dostrzegli światowe zna-
czenie tego faktu, odważniej zaczęli trak-
tować problematykę narodowo-polityczną.
Niezwłocznie, bo na początku 1 979 ro-
ku, w ostrowskim Cechu Rzemiosł Róż-
nych powstała inicjatywa posadowienia
obelisku poświęconego pamięci odzy-
skania niepodległości.

AK: Kto się w tą inicjatywę zaangażo-
wał?

TT: Inicjatorem i osobistym zaangażo-

wanym był starszy cechu p. Aleksander
Choroszewski (zm. w 2011 roku). To on
zwrócił się do p. Antoniego Kwacza (zm.
w 1 998 roku), postrzeganego wówczas
jako artystę plastyka, i do mnie, jako
uprawiającego kamieniarskie rzemiosło
artystyczne. P. Choroszewski pokazał
nam bryłę kamienia, który okazał się gra-
nitem, nieco dziwnego kształtu, bo była
to część zwana izbicą w filarze rozebra-
nego mostu. Trzeba także wiedzieć, że
wszystko było reglamentowane. Kamień
– propozycja p. Choroszewskiego, był
znakomitym materiałem, oceniając go
oczami tamtych czasów, do wykonania
obelisku, mimo jego wad formy i kształ-
tu. Wspólnie z Antonim Kwaczem usta-
l i l iśmy technologię wykonania
plastycznych symboli , które mogły zna-
leźć się na obelisku.

AK: Jak powstawał pomnik?

TT: Pierwszą i zasadniczą sprawą było
ustalenie kształtu godła. Wiadome było,
że orzeł nie może posiadać korony
z dwóch powodów: cenzura nie zatwier-
dzi godła obowiązującego w Polsce przed
wojną. Drugi to powód techniczny – le-

wy róg obelisku był uszkodzony, brako-
wało narożnika, poważnie ograniczał
pole. Antoni wpadł na pomysł zastoso-
wania orła piastowskiego, uwzględnia-
jącego oba ograniczenia. Następnym
problemem było umieszczenie daty upa-
miętniającej odzyskanie niepodległości.
Fakt umieszczenia „1 944” wówczas był
niepodważalny. Żądał tego sekretarz par-
ti i i potwierdzał to Cech. Natomiast „1 91 8”
to była data, która mogła się okazać,
w ocenie partyjnej cenzury, jako trefna,
ponieważ dotyczyła powstania Polski sa-
nacyjnej, wrogiej państwu sowieckiemu.

Nasz dylemat rozwiał p. Witold Suski
(znany z Liceum Ogólnokształcącego),
który znając nasze wątpl iwości poradził
zagrać „va banque”. Tak też się stało.
Rok 1 91 8 istnieje na obelisku. Natomiast
o treści dedykacji : „W 35 LECIE PRL
RZEMIOSŁO OSTROWI 1 979” zdecy-
dował Starszy Cechu p. Choroszewski.
To nie podlegało jakiejkolwiek dyskusji ,
ponieważ Cech był inicjatorem przedsię-
wzięcia i jego inwestorem.

AK: Ten pomnik z racji umieszczonej
na nim roku 1 944, nie powinien ist-
nieć w przestrzeni publicznej, zgod-
nie z ustawą o zakazie propagowania
komunizmu. Jakie jest pana zdanie
na ten temat?

TT: Obelisk postawiony w 1 979 r. , jest
materialnym świadectwem powojennej
histori i naszej Ojczyzny pod nazwą Pol-
ska Rzeczpospolita Ludowa, uzależnio-
nej całkowicie od Związku Sowieckiego
w każdej dziedzinie życia: materialnej,
kulturowej, historycznej itp. Jak wyglą-
da obelisk, tak wyglądało życie w owym
czasie. Jest jego wizerunkiem i zwier-
ciadłem. Podobnie ma się rzecz z figu-
rą Matki Bożej Łaskawej znajdującej się
naprzeciwko wejścia do kościoła pw.
Wniebowzięcia NPM. Na cokole pod sta-
tuą wypisana jest treść w języku polskim
i rosyjskim. Czas jej posadowienia (na
przełomie lat 1 890/1 900) świadczy o tym,
że władza rosyjska ingerowała nawet
w wewnętrzne sprawy kościoła rzymsko-
katol ickiego (akta kościelne także były
pisane w języku rosyjskim). Aby posa-
dowić figurę Matki Bożej trzeba było uza-
sadnić cel i uzyskać pozwolenie.
Posłużono się faktem ocalenia cara w za-
machu na jego życie, mimo że on w Po-
lakach zachwytu nie budził. Są to
zdarzenia potwierdzające ingerencję wła-
dzy w każdą dziedzinę życia. Osobiście
mam pomysł, aby sprawę rewital izacji
obelisku pod dębem dokonać w sposób
tani, nie naruszając jego funkcji upamięt-
nienia roku 1 91 8. Zaś narzucone przez
władze PRL treści powinny ulec znaczą-
cej deprecjacj i , lecz bez ich całkowitego
usunięcia, tak aby obelisk zachował funk-
cję historyczną. Cokół obłożyć łupanym
kamieniem – granitem koloru brązowe-
go (np. pochodzącym z ofl isów), tak aby
utworzona powierzchnia umożliwiała
składanie wieńców, kwiatów i zniczy.

AK: Dziękuję za rozmowę.
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Część zdjęć została zrealizowana
w Ostrowi Mazowieckiej. Mike Thomson
wraz z ekipą odwiedził nasze miasto 1 3
lutego br. W programie występuje m. in.
burmistrz Jerzy Bauer oraz mieszkańcy
i przedsiębiorcy z naszego miasta. Pro-

gram traktuje o zmianach, jakie zacho-
dzą w Polsce od wyborów
parlamentarnych w 201 5 roku. Brytyjska
produkcja z udziałem naszego miasta
odbiła się szerokim echem również w pol-
skich mediach.

Więcej informacji na stronie Urzędu Mia-
sta www.ostrowmaz.pl

Organizatorem spotkania, które odbyło
się 8 stycznia była Wojskowa Komenda
Uzupełnień w Wyszkowie oraz Urząd
Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.

Zebranych przywitał burmistrz Jerzy Bau-
er. Podziękował za przybycie i wyraził
zadowolenie z dużej frekwencji , świad-
czącej o zainteresowaniu służbą w Woj-
skach Obrony Terytorialnej (WOT).
Mjr Agnieszka Krystman, przedstawiciel
WKU w Wyszkowie zaprezentowała
szczegółowe informacje na temat Wojsk
Obrony Terytorialnej dotyczące m. in. za-
dań WOT, wymagań dla kandydatów,

procedur rekrutacji , warunków służby itp.
Przypomnijmy, że w pobliskim Komoro-
wie powstaje batal ion WOT.

O praktycznych aspektach służby przy-
gotowawczej mówiła Monika Pawlik, pra-
cownik Urzędu Miasta Ostrów
Mazowiecka. Jest ona jednym z żołnie-
rzy Wojsk Obrony Terytorialnej, który pod
koniec ubiegłego roku odbył taką służbę.

Po spotkaniu wszyscy zainteresowani
wstąpieniem w szeregi WOT przystąpi-
l i do składania wniosków o przyjęcie do
służby. Przy wsparciu technicznym pra-
cowników Biura Bezpieczeństwa Urzędu

Miasta, złożonych zostało 20 wniosków.

W sprawach dotyczących Wojsk Obro-
ny Terytorialnej można kontaktować się
z WKU Wyszków, ul. Serocka 3, 07-200
Wyszków, tel. 26 1 86 59 37, a także Biu-
rem Bezpieczeństwa Urzędu Miasta
Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-
300 Ostrów Mazowiecka, tel. 29 679 54
62.

Informacje dostępne są też na stronie
internetowej Ministerstwa Obrony Naro-
dowej oraz Wojskowej Komendy Uzu-
pełnień w Wyszkowie.

Program dla miasta nosi nazwę „Popra-
wa jakości powietrza na terenie woje-
wództwa mazowieckiego - ograniczenie
emisj i zanieczyszczeń poprzez moder-
nizację kotłowni na terenie miasta Ostrów
Mazowiecka”. Ogólny koszt zadania wy-
niósł 1 94 276,92 zł, z czego wysokość
dofinansowania to 1 43 925,00 zł. Wnio-
skodawcy ponieśl i koszt w wysokości 50
351 ,92 zł.

Osoby fizyczne objęte wnioskiem wy-
mieniły stare piece na nowe o wyższej

sprawności wytwarzania ciepła. Odbyło
się to na podstawie zawartej umowy po-
między Miastem, inwestorem oraz do-
stawcą (potwierdzone protokołem
odbioru). Demontaż starego źródła cie-
pła oraz montaż nowego został wykona-
ny przez inwestorów.
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Aby uczcić wydarzenia tamtych dni, wła-
dze miasta Ostrów Mazowiecka oraz sa-
morządowcy z gmin powiatu ostrowskiego,
złożyli kwiaty pod pomnikiem poświęconym
powstańcom styczniowym, który znajduje

się u zbiegu ulicy W. Sikorskiego i E. Orzesz-
kowej.

Pamięć o wielkim zrywie Polaków uczcili:
burmistrz miasta Ostrów Mazowiecka Je-

rzy Bauer, zastępca burmistrza Zbigniew
Chrupek, przewodniczący rady miasta
Ostrów Mazowiecka Zbigniew Krych i rad-
ny Jerzy Pawluczuk, wójt gminy Wąsewo
Rafał Kowalczyk wraz z przewodniczącym
rady gminy Krzysztofem Gałązką, wójt gmi-
ny Nur Jacek Murawski oraz burmistrz mia-
sta i gminy Brok Marek Młyński.

Rajd został zainicjowany dla upamięt-
nienia 1 00. rocznicy Odzyskania Niepod-
ległości. Wyruszył 20 stycznia z Kobyłki

do Augustowa. Rekonstruktorzy w stro-
jach powstańców styczniowych odwie-
dzil i wiele miejscowości i miejsc pamięci

narodowej. Na trasie rajdu znalazła się
także Ostrów Mazowiecka. Pod pomni-
kiem powstańców styczniowych, 7 lute-
go, zastępca burmistrza Zbigniew
Chrupek oraz przedstawiciel Muzeum
Dom Rodziny Pileckich Łukasz Lubicz-
Łapiński złożyl i kwiaty. Odbyło się to
w asyście uczestników Rajdu oraz har-
cerzy 29. DH „Pogodni”. Przybyli do
Ostrowi goście zaprezentowali krótki po-
kaz musztry powstańczej. Wszyscy, któ-
rzy przyszl i na spotkanie mogli wziąć
udział w ognisku. Po krótkim odpoczyn-
ku na terenie przedszkola nr 2 Rajd wy-
ruszył w dalszą drogę. Organizatorami
pobytu w Ostrowi Mazowieckiej było Mu-
zeum Dom Rodziny Pileckich oraz Mia-
sto Ostrów Mazowiecka.

Podczas tej jakże ciekawej lekcji histo-
ri i , młodzież ze szkół miejskich rozwa-

żała losy Żydów, którzy zamknięci byl i
w gettach. Na przykładzie kilku opowia-
dań uczniowie zapoznali się z historia-
mi osób, uznanych za przedstawiciel i
„gorszej rasy”, którym Polacy pomogli
wydostać się zza murów żydowskiej dziel -
nicy. Nasi rodacy, aby ratować Żydów
podejmowali bardzo ryzykowne działa-
nia. Wiedziel i , że grozi im za to prześla-
dowanie i śmierć, mimo to decydowali
się na pomoc, dążyli do sprawiedl iwo-
ści. Młodzież, uczestnicząca w zajęciach

wykazała zainteresowanie owym tema-
tem i chętnie odpowiadała na pytania
prowadzącego.

Organizatorem spotkań jest Instytut Pa-
mięci Narodowej i miasto Ostrów Mazo-
wiecka. Zajęcia prowadzi Kacper
Kempisty (IPN).
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- Po raz kolejny obchodzimy w Ostrowi
Mazowieckiej Narodowy Dzień Pamięci
ŻołnierzyWyklętych - powiedział bur-
mistrz Jerzy Bauer. - Po trzech pokole-
niach, państwo polskie przywraca o nich
pamięć (1) Nawet w ustawie znalazło
się słowo „wyklęci”. Ale nie „wyklęci”
przez naród, patriotów polskich, a „wy-
klęci” przez tych, którzy chcieli polski na-
ród sprowadzić do grupy etnicznej - dodał.

Podczas uroczystości wojskową asystę
honorową wystawił 22. Wojskowy Ośro-
dek Kartograficzny z Komorowa, które-
go żołnierze wraz z harcerzami z 29. DH
„Pogodni” pełni l i posterunek honorowy
przy pomniku. Na cześć Bohaterów ode-
grano hymn narodowy, odczytano Apel
Poległych oraz oddano salwę honoro-
wą. Zebrani na uroczystości złożyl i kwia-
ty i zapali l i znicze pod pomnikiem.
W intencji żołnierzy niezłomnych odpra-
wiona została msza święta w kościele
pw. Wniebowzięcia NMP, której prze-
wodniczył proboszcz parafi i ks. dr Jan
Okuła oraz proboszcz parafi i pw. Świę-

tego Jozafata w Komorowie ks. płk Sła-
womir Niewęgłowski.

W uroczystości udział wzięli mieszkańcy
Ostrowi Mazowieckiej, przedstawiciele
służb mundurowych, władz miasta i po-
wiatu, miejscy i powiatowi radni, dyrekto-
rzy miejskich jednostek organizacyjnych,
poczty sztandarowe, uczniowie, harcerze,

przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Wystąpienie Burmistrza dostępne jest na
profilu Urzędu Miasta Ostrów Mazowiec-
ka na Facebooku.

Od godzin przedpołudniowych do wie-
czora placówkę odwiedziła młodzież z lo-
kalnych szkół oraz l iczni mieszkańcy
miasta. Zwiedzający miel i możliwość
obejrzeć wystawę prac konkursowych
dotyczących koncepcji architektonicznej
oraz wystawy stałej Muzeum. Spotka-
niom towarzyszyły prelekcje i prezenta-
cje historyczne.

Dyrektor Muzeum Dorota Socik powita-
ła zebranych gości i przedstawiła ideę
Muzeum, opowiedziała o koncepcji wy-
stawy, logo muzeum oraz realizowanych

projektach. Zachęciła do włączania się
w prace powstającej placówki w formie
wolontariatu oraz przekazywanie pamią-
tek historycznych z terenu Ostrowi Ma-
zowieckiej.

Krótką prelekcję na temat „Kim byli Żoł-
nierze Wyklęci? Powojenna Ostrów Ma-
zowiecka w przekazie źródłowym” wygłosił
historyk Muzeum dr Łukasz Lubicz-Ła-
piński. W świat przedwojennego kina
wprowadził odwiedzających Grzegorz
Sołtysiak, doktor nauk, wykładowca aka-
demicki, współpracownik RWE, współ-

autor audycji telewizyjnych, współtwórca
Muzeum Powstania Warszawskiego, Mu-
zeum Emigracj a przede wszystkim Mu-
zeum Dom Rodziny Pileckich. Przedstawił
krótką historię polskiej kinematografi i
okresu międzywojennego przeplatając
ją fragmentami fi lmów z najbardziej zna-
nymi aktorami tamtych lat: Polą Negri,
Eugeniuszem Bodo czy słynnym Szczep-
ciem i Tońciem ze „Lwowskiej Fal i”. Du-
żym zainteresowaniem młodzieży cieszyła
się prezentacja multimedialna Grzego-
rza Sołtysiaka na temat „Muzeum? Z
czym to się je?”. Uczestnicy spotkań po-
szerzyl i swoją wiedzę w zakresie muze-
ów w Polsce i na świecie, poznali ich
specyfikę i różnorodność eksponatów.
Odwiedzający Muzeum Dom Rodziny
Pileckich miel i możliwość przenieść się
do przedwojennych czasów oglądając
bardziej i mniej znane polskie produk-
cje, fi lmy: „Zapomniana Melodia” i „Do-
rożkarz nr 1 3”.
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Z inicjatywy „oddolnej”, jak często pod-
kreślano podczas spotkania, zrodził się
pomysł na realizację musical i , które opo-

wiadać będą o trzech wielkich bohaterach,
związanych z trzema miejscowościami.
Tłem do tych trzech „opowieści” będą:
Marszałek Józef Piłsudski związany z Su-
lejówkiem, kapitan Władysław Raginis –
bohater Wizny oraz Rotmistrz Witold Pi-
lecki mający związki z Ostrowią Mazo-
wiecką.

Projekt, którego pomysłodawcami są:

Dominika Potomska, Paweł Pecura i Piotr
Trentowski, zakłada realizację trzech
przedstawień w formie musicalu. Na je-

go realizację planowane jest pozyska-
nie środków z Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich (FIO), a Liderem Projek-
tu od strony formalnej będzie Ostrow-
skie Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją”.

Partnerami projektu zgodziły się zostać
trzy samorządy: Miasto Sulejówek, Gmi-
na Wizna oraz Miasto Ostrów Mazowiec-
ka.

List intencyjny w tej sprawie podpisal i na
spotkaniu: zastępca burmistrza miasta
Sulejówek Remigiusz Górniak, wójt gmi-
ny Wizna Zbigniew Sokołowski, burmistrz
miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy Bau-
er oraz ze strony Stowarzyszenia pre-
zes zarządu Eliza Drewnowska i skarbnik
Rafał Zęgota.

W spotkaniu udział wziął także ks. Piotr
Mazurek, proboszcz parafi i w Wiźnie (po-
chodzący z Ostrowi Mazowieckiej, wie-
loletni kierownik pielgrzymki łomżyńskiej
na Jasną Górę), przedstawiciele Stowa-
rzyszenia Lepszy Sulejówek - Michał
Raczkowski, prezes i Piotr Wilewski, wi-
ceprezes Stowarzyszenia, Sławomir Ko-
narzewski, prezes Oddziału Regionalnego
Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych,
reżyser grupy teatralnej "Rzeczpospoli-
ta Apostolska" oraz Marta Molska, dy-
rektor Miejskiego Domu Kultury.

Miejska Bibl ioteka Publiczna w styczniu
201 7 r. , przy wsparciu Urzędu Miasta
Ostrów Mazowiecka, złożyła wniosek do
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego o dofinansowanie z progra-
mu Wspieranie opieki nad miejscami
pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kra-
ju 201 7. W czerwcu 201 7 roku otrzyma-
l iśmy dofinansowanie. W ramach tych
środków zrealizowaliśmy zadanie Wir-
tualny Spacerownik- Ostrów Mazowiec-
ka wczoraj i dziś. Obejmowało ono
przygotowanie aplikacji multimedialnej
opierającej się na technologii kodów QR.

Do współtworzenia Wirtualnego Space-
rownika zaprosil iśmy dzieci i młodzież
z ostrowskich szkół, harcerzy, seniorów
i osoby niepełnosprawne- ogółem 80
osób. Wolontariusze miel i za zadanie
pójść do przypisanych miejsc pamięci,
uporządkować je, zrobić zdjęcia, następ-
nie sporządzić opisy tych miejsc, a przy-
gotowane materiały dostarczyć do
bibl ioteki. Po weryfikacji informacji przez
bibl iotekarzy powstał multimedialny prze-
wodnik po mieście Ostrów Mazowiecka
z tematem wiodącym: miejsca pamięci,

historia, tradycja dawniej i dziś. W przy-
szłości planujemy rozszerzyć aplikację
o kolejne miejsca pamięci i nie tylko, po-
mysłów jest wiele i mamy nadzieję je zre-
al izować.

Co znajdziemy na stronie Wirtualnego
Spacerownika? Są tam przedstawione
zabytki, m. in. Kościół Wniebowzięcia
NMP, budynek Banku Spóldzielczego,
budynek Jatek, który obecnie przecho-
dzi rewital izację i przeznaczony będzie
na działalność kulturalną, dawny dom
duchowieństwa prawosławnego tzw. Dom
Popa, znajdziemy też informacje o mo-
giłach żołnierzy, powstańców, a także
pomniki upamiętniające zrywy narodo-
wowyzwoleńcze i ich bohaterów. Multi-
medialny spacerownik prezentuje obiekty
w formie zdjęć panoramicznych, przy
każdej fotografi i umieszczona jest infor-
macja w formie tekstowej, jak również
w formie pliku audio, czyl i informacje czy-
tane przez lektora. Bardzo interesują-
cym jest fakt, że przy każdym miejscu
pamięci umieszczona jest tabl iczka z ko-
dem QR, którą można zeskanować przy
użyciu smartfona i mobilnie przenieść

się we wszystkie prezentowane w spa-
cerowniku miejsca.

Działania, które zostały podjęte w ra-
mach realizacji zadania, szczególnie do-
tyczące upowszechniania wiedzy
historycznej, pozwalają budować szacu-
nek do miejsc histori i lokalnej i kultywo-
wać pamięć o nich. Mamy nadzieję, że
nowoczesne, profesjonalnie przygoto-
wane narzędzie przybliży mieszkańcom
Ostrowi Mazowieckiej historię naszej ma-
łej ojczyzny, a wszystkim odwiedzają-
cym tę witrynę pozwoli poznać ważne
dla nas ostrowian miejsca.
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W klimat spotkania, które odbyło się 6
lutego wprowadził zebranych Paweł An-
druszkiewicz, który zaśpiewał ki lka pie-
śni patriotycznych, w tym Hubalową
legendę - piosenkę poświęconą majoro-
wi Henrykowi Dobrzańskiemu. Następ-
nie głos zabrał gość spotkania - Dariusz
Szymanowski. Książka "Gdzie spoczy-
wa Hubal?" stanowi podsumowanie wie-
lomiesięcznych badań, które miały na
celu odnalezienie miejsca spoczynku le-
gendarnego dowódcy Oddziału Wydzie-
lonego Wojska Polskiego mjr. Henryka
Dobrzańskiego ps. „Hubal”- o czym re-

lacjonował autor. Opowiedział też o śmier-
ci majora, z dużą szczegółowością
zaprezentował wyniki swoich poszuki-
wań uzyskanych w drodze rozmów ze
świadkami i podczas badań terenowych,
przedstawił nowe fakty, ustalenia, hipo-
tezy, poparte unikalnymi zdjęciami oraz
wynikami pomiarów wykonanych spe-
cjal istycznym sprzętem.

Spotkanie z Dariuszem Szymanowskim
zainaugurowało miejski program obcho-
dów 1 00-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości.

3 marca gościl iśmy
w ostrowskiej
Książnicy Mariolę
Pryzwan - ostro-
wiankę, biografist-
kę, autorkę książki
"Wymyśliłam Cię.
Irena Jarocka we
wspomnieniach."
Pani Mariola zade-
biutowała w 1 994
r. książką "Ja minę,
ty miniesz. . . " po-
święconą Halinie
Poświatowskiej.
W następnych la-

tach napisała kolejne biografie postaci,
które ją fascynują: Anny German, Anny
Jantar, Mari i Dąbrowskiej, Mari i Kownac-
kiej, Mari i Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej,
Władysława Broniewskiego i Zbigniewa
Cybulskiego.

Spotkanie cieszyło się dużym zaintere-
sowaniem wśród mieszkańców miasta.
Autorka z wielką pasją opowiedziała
o bohaterce swojej najnowszej książki -
I renie Jarockiej, jednej z najjaśniejszych
gwiazd polskiej piosenki. Książka "Wy-
myśliłam Cię. Irena Jarocka we wspo-
mnieniach" ukazała się z okazji 70.
rocznicy urodzin i 5. rocznicy śmierci pio-
senkarki. Mariola Pryzwan napisała ją
ze wspomnień, l istów, fotografi i i doku-
mentów. Bliscy i przyjaciele Ireny Jaroc-
kiej opowiadają w niej o życiu prywatnym
artystki, a także o jej drodze do sławy.

Sobotnie popołudnie w Bibl iotece prze-
biegło w miłej i sympatycznej atmosfe-
rze. Nie zabrakło też pięknych piosenek
Ireny Jarockiej w wykonaniu duetu Jo-
lanty i Pawła Andruszkiewiczów. Na za-
kończenie spotkania była możliwość
zakupu książki wraz z autografem autorki.

Anna Duda- Depta, MBP

Podczas zajęć dzieci słuchały bajek i ba-
śni, rozwiązywały różnego rodzaju za-
gadki oraz krzyżówki przy pomocy kodów
QR. Poznały również zawód pszczela-
rza, dowiedziały się, jakie są techniki wy-
robu miodu oraz spróbowały różnych
rodzajów słodkiego przysmaku. Z pomo-
cą nauczycielki plastyki p. Anny Pieńkos,
dzieci miały możliwość samodzielnego

lepienia z gliny, m.in. miseczek, ramek
i różnych figurek. Ostatniego dnia zimo-
wych spotkań w Bibl iotece świętowali-
śmy dzień Babci i Dziadka. Dzieci
wykonały imponujące kwiatki dla babć
i muszki dla dziadków, były wspólne tań-
ce i zabawy. Tego dnia odwiedzil i nas
również policjanci z ostrowskiej Komen-
dy Powiatowej Policj i , którzy opowiedzie-

l i o zasadach bezpieczeństwa podczas
feri i zimowych oraz o istocie noszenia
odblasków przez pieszych.

Zajęcia w Bibl iotece cieszyły się dużym
zainteresowaniem. W czterech spotka-
niach udział wzięło ponad 70.

Katarzyna Podbielska, MBP
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W pierwszym tygodniu feri i 27 dziecia-
ków uczestniczyło w półkoloniach, gdzie
już od godziny 7:30 czekali na nie in-
struktorzy. Każdy dzień upływał pod in-
nym hasłem, dzieci uczestniczyły w wielu
ciekawych warsztatach: astronomicz-
nych, tanecznych, malowania na szkle,
modelowania balonów. Dzieci spędziły
również czas w ostrowskiej sal i zabaw
„Hulajduszki” oraz były na bajce „Fer-
nando” i teatrzyku „Pinokio” w kinie Ostro-
via. Chodź dni były mroźne udało się
zorganizować zabawy na świeżym po-
wietrzu, wyjście na lodowisko oraz wy-
jazd na kulig z ogniskiem. Podczas
półkolonii zapewnione było również ca-
łodzienne wyżywienie.

W ramach feri i zimowych dla dzieci i mło-
dzieży nie uczestniczących w półkolo-
niach odbyły się prelekcje „Postaw na
Przyszłość – Zawody Przyszłości i Ży-
cie bez Barier”, warsztaty taneczne: hip
hop z Pelą i Ryfą, rysowania długopisem
3D, grafiki a także teatrzyki „Zima u Ku-
busia” oraz „Pinokio”. Mobilne Planeta-
rium, które gościl iśmy w MDK cieszyło
się bardzo dużym zainteresowaniem nie
tylko wśród najmłodszych uczestników.

Wolontariusze MDK i MOSiR uczestni-
czyl i w kursie Pierwszej Pomocy zorga-
nizowanej przez MDK wspólnie
z KursMed.

Podczas feri i młodzi muzycy zaprezen-
towali swoje talenty na Koncercie Mło-
dych Muzyków zorganizowanych w kinie
Ostrovia. Zwieńczeniem feri i był bal ko-
stiumowy zorganizowany w MDK z my-
ślą o najmłodszych mieszkańcach
naszego miasta.

Ferie zimowe i czas spędzony z Miej-
skim Domem Kultury w Ostrowi Mazo-
wieckiej na pewno nie był stracony, każdy
jeśl i tylko chciał - znalazł coś dla siebie.

Radosny czas zabawy ale i wielu cieka-
wych i nowych doświadczeń z pewno-
ścią zaowocował nie tylko wartościową
wiedzą i poszerzeniem horyzontów mło-
dych uczestników, ale dodatkowo po-
zwolił zawiązać nowe przyjaźnie.

Z oferty feryjnej MDK skorzystało ok.
1 000 zadowolonych i uśmiechniętych
mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej
i okolic.

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
liczne sekcje: sekcja zdrowego stylu życia,
kulinarna, fotograficzna, literacka, turystycz-

na, szachowa, plastyczna, taneczna, na-
uki języków obcych oraz obsługi 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.



o
s
tro

w
m
a
z
.p

l

Urząd Miasta

Ostrów Mazowiecka 13

12 maja na placu przy stawie zaprosi-
my Państwa na pierwszą odsłonę wy-
darzenia Moda na folklor – festiwalu
folkloru, na którym prócz koncertów
i pokazów będzie można spróbować
dań reprezentujących kuchnie świata.

26 maja odbędzie się podsumowanie
sezonu Miejskiego Domu Kultury na
hali przy ul. Trębickiego 1 0, na którym
wystąpią wszyscy wychowankowie
MDK.

1 czerwca zaprosimy Państwa do
Ogródka Jordanowskiego na obchody
Dnia Dziecka, wspólną zabawę i nie-
spodzianki.

8 czerwca rozpoczniemy Dni Ostrowi,
które otworzy koncert Feel like a star
w wykonaniu mieszkańców Powiatu
Ostrowskiego, którzy 26 lutego prze-
szli casting i przez kolejne 3 miesiące
będą przygotowywać się do występu
na dużej scenie.

23 czerwca na placu przy Stawie od-
będzie się koncert Powitanie Lata. 31
sierpnia również w tym samym miej-
scu je pożegnamy.

Zapraszamy serdecznie do uczestnic-
twa w wydarzeniach i śledzenia nas na
bieżąco na naszych stronach interne-
towych: mdkostrowmaz.pl i kinoostro-
via.pl.

M.M.

Oczywiście temat bezpiecznego korzy-
stania z Internetu jest poruszany niejed-
nokrotnie na lekcjach informatyki i zajęć
komputerowych . Nauczyciele w czasie
ubiegłorocznych działań w projekcie edu-
kacyjnym „Bezpiecznie tu i tam” realizo-
wali działania skierowane do dzieci
i rodziców. W tym roku szkolnym szko-
ła również uczestniczy w ogólnopolskim
projekcie Cyfrowobezpieczni.pl , które-
go działania dedykowane uczniom za-
czną się w marcu br.

Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu
201 8 ograniczyły się więc tylko do kon-
kursu dla uczniów klas 4-7 oraz apelu
szkolnego, który odbył się 1 6 lutego.
Uczniowie mogli sprawdzić swoją wie-

dzę o bezpiecznym korzystaniu z sieci
uczestnicząc w konkursie -quizie w Ka-
hoot. Najlepsze wyniki w Konkursie osią-
gnęli : Natal ia Kowalska, Ola Sulęcka
i Piotr Szabłowski. Część artystyczna na

apelu szkolnym zorganizowa-
nym z okazji DBI przypomniała
uczniom o potrzebie szanowa-
nia innych użytkowników sieci,
ich prywatności czy odmiennych
poglądów. Zwrócono również
uwagę na fakt, że nikt w Interne-
cie nie jest anonimowy, a każde
działanie pozostawia ślad.

Organizatorzy szkolnych obcho-
dów DBI : Grażyna Duda, Łukasz
Kuczyński

W Miejskim Domu Kultury w 201 7 roku
działało 8 sekcji : plastyczna, muzyczna,
taneczna dla dzieci, taneczna dla doro-
słych, akademia artystyczna, teatralna,
sekcja seniorów i postaw na przyszłość.
Na sekcje składało się 35 grup, a w nich
972 osoby, co w skali roku dało 721 4
osób, czyl i średnio 601 uczestników za-
jęć w miesiącu. Dodatkowo zrealizowa-
nych było 60 wydarzeń w tym: koncerty,
festiwale, spektakle, warsztaty, kursy,
spotkania i jarmarki, w których udział
wzięło ok. 1 0 tys. osób.

W 201 7 roku nie tylko zajęcia sekcji i wy-
darzenia w Ostrowi Mazowieckiej były ob-
legane. Kino Ostrovia od lutego do grudnia
zrealizowało 91 0 seansów, na które wy-
kupiono 38 1 49 biletów. Nowością, którą
zaproponowało kino były 3 noce filmowe,
które cieszyły się dużym zainteresowa-

niem szczególnie wśród młodzieży.

Poza wydarzeniami, zajęciami stałymi
i kinem MDK świadczył usługi nagłośnie-
nia wydarzeń zewnętrznych innych jed-
nostek, których w sumie było 35.

Mamy nadzieję, że w 201 8 będziemy
miel i równie wiele do zaproponowania,

a z naszej oferty skorzysta jak najwięcej
mieszkańców.
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Uczniowie, dzięki swoim Rodzicom, przez
kilka dni przynosil i do szkoły paczki,
w których znajdowały się artykuły spo-
żywcze, chemia domowa, kosmetyki,
a także mnóstwo słodyczy. Zorganizo-
wana została też zbiórka produktów
w sklepie „Lewiatan” przy ul. Widnichow-
skiej. W akcję zaangażowali się także
pracownicy, nauczyciele oraz obsługa
SP nr 3. Zebrane w szkole produkty zo-
stały zawiezione przez Dyrektor i dele-
gację uczniów do Liceum
Ogólnokształcącego XXVI im. Gen. H.
Jankowskiego-Kuby w Aninie, gdzie rze-
czy zostały posortowane i spakowane
w paczki.

Wyjazd na Białoruś odbył się w dniach
1 5-1 7 grudnia 201 7. Delegacja z Ostro-
wi dołączyła do członków Fundacji „Kre-
sy w potrzebie – Polacy Polakom”. Z SP
nr 3 pojechali : dyrektor Elżbieta Mariań-
ska, Ewa Stempczyńska oraz uczniowie
I I IB gimnazjum - Szymon Zaboroś, Bar-
tłomiej Ciurzycki i Wiktor Pych. Na Bia-
łorusi odbyło się spotkanie z bardzo liczną

grupą mieszkajcych tam Polaków, któ-
rym zostały przekazane przywiezione
z Polski prezenty. Nasi Rodacy miesz-
kający na Białorusi opowiadali o swojej
tęsknocie za Ojczyzną i o swoim obec-
nym życiu. Niezwykle wzruszające chwi-
le przeżyliśmy wszyscy w czasie Mszy
Świętej odprawionej w polskim kościele
p. w. Najświętszego Odkupiciela na Dzie-

wiatówce. To właśnie wokół polskich ko-
ściołów koncentruje się życie naszych
Rodaków z Białorusi, i to w kościołach
przede wszystkim podtrzymywana jest
ich polskość i emocjonalna więź z ojczy-
zną.

Członkowie naszej delegacji gościl i w pol-
skich rodzinach w dwóch miejscowo-
ściach – Nowogródek i Indura. Spotkanie
z Polakami z Białorusi, rozmowy z nimi,
dzieje ich rodzin dostarczyły nam nie-
zwykle si lnych wrażeń i emocji . Utwier-
dzi l iśmy się w przekonaniu, że należy
kontynuować tę szlachetną inicjatywę.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy zaangażowali się w to przed-
sięwzięcie i dzięki, którym zebral iśmy
dary, tak potrzebne naszym Rodakom
z Białorusi.

Źródło: Szkoła Podstawowa nr 3

W ramach akcji zaprezentowano uczniom
klas I-I I I fi lm edukacyjny przedstawiają-
cy zasady bezpiecznego poruszania się

po drodze. Funkcjonariusze policj i i stra-
ży pożarnej podkreślal i znaczenie od-
blasków dla lepszej widoczności pieszych
i rowerzystów. Strażacy przypomniel i
uczniom zasady bezpieczeństwa w sy-
tuacji wybuchu pożaru oraz znaczenie
znaków ewakuacyjnych. Na zakończe-
nie spotkań rozstrzygnięto konkurs pla-
styczny pt. „Widoczny-Bezpieczny”
i wręczono laureatom nagrody a wszyst-
kim uczestnikom rozdano elementy od-
blaskowe ufundowane przez Burmistrza
Miasta Jerzego Bauera.

W przeprowadzonych działaniach profi-
laktycznych udział wzięl i przedstawicie-

le Komendy Powiatowej Policj i w Ostrowi
Mazowieckiej: Naczelnik Wydziału Ru-
chu Drogowego podinsp. Ewa Dmochow-
ska, st. sierż. Marzena Laczkowska, st.
sierż. Łukasz Kuliś, st. sierż. Marcin Je-
l iński oraz przedstawiciele Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej:
kpt. mgr inż. Rafał Kamiński, sekc. Ka-
rol Kamiński, mł. kpt. Michał Wyszogrodz-
ki, st. kpt. Jacek Leszczyński.
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Uczniowie młodszych klas tropil i ślady
wiosny m. in. poprzez: oglądanie fi lmu
„Zwiastuny wiosny”, na podstawie któ-
rego musiel i później wykonać interak-
tywny quiz w rozpoznawaniu kwiatów;
rozwiązywanie krzyżówki interaktywnej
na podstawie wcześniej obejrzanej pre-
zentacji o pierwszych wiosennych kwia-
tach; naukę piosenki „Maszeruje wiosna”
z wykorzystaniem karaoke. Uczniowie
klas starszych również interaktywnie
uczcil i początek wiosny. Na lekcjach przy-
rody, na podstawie obejrzanej prezen-
tacj i multimedialnej „Rośliny wiosenne”,
uczyl i się gatunków poprzez rozwiązy-
wanie zadań interaktywnych: łączenie
zdjęć rośl in z nazwą gatunkową. Na mu-
zyce rozbrzmiewała piosenki pt. "Wio-
sna, wiosenka" z wykorzystaniem
podkładu karaoke z programu „Wygraj
Sukces”. Wyszukiwali też i lustracje w In-
ternecie, jako podkład do słów piosenki.
Na lekcjach języka niemieckiego korzy-
stal i z platformy edukacyjnej Kahoot. Na
języku polskim podsumowaniem tema-

tu „Motyw wiosny w literaturze i sztuce”
była gra multimedialna "Władcy słów".
Na lekcjach matematyki uczniowie uczest-
niczyl i w turnieju klasowym „ Łamigłów-
ki zespołowe” z wykorzystaniem
programów multimedialnych. Na lekcjach
fizyki i chemii wykorzystano aplikacje
i symulacje komputerowe. Na języku an-
gielskim uczniowie wspólnie oglądali an-
glojęzyczne fi lmiki „Nasza szkoła wiosną”,
które zostały przez nich wcześniej sa-
modzielnie nagrane z wykorzystaniem
telefonów komórkowych . Na zajęciach
komputerowych zastosowano metodę
odwróconej lekcji za pomocą wykorzy-
stania gamifikacji w edukacji . Na lekcjach
informatyki, biologi i i histori i wykorzysta-
no Technologii Rozszerzonej Rzeczywi-
stości, która umożliwia połączenie
w czasie rzeczywistym prawdziwego, re-
alnego świata, z generowanym cyfrowo
obrazem.

Multimedialnym lekcjom w tym dniu to-
warzyszył szkolny turniej matematycz-
nej gry online „Mistrz 1 024”, prezentacje

dla społeczności szkolnej i rodziców mul-
timedialnych projektów gimnazjalnych
„Od książek do kart i z powrotem” oraz
"Odżywiamy skórę na wiosnę", warsz-

taty edukacyjne dla uczniów i rodziców
pt. „Robot Photon wyrusza na poszuki-
wanie wiosny” oraz rodzinny turniej dla
uczniów i rodziców – gry i zabawy z wy-
korzystaniem podłogi interaktywnej.

Przez cały dzień na szkolnej świetl icy
odbywały się zajęcia z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii : w trakcie słu-
chania wyszukanych w Internecie utwo-
rów muzycznych uczniowie tworzyl i prace
plastyczne o tematyce wiosennej. Kolej-
ną atrakcją była wirtualna wycieczka do
Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wro-
cławskiego.

„Dzień Nowych Technologii w Edukacji”
to inicjatywa Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej, której celem jest popularyzo-
wanie nowoczesnych technologii
informacyjno-komunikacyjnych w edu-
kacji . Patronat nad Dniem Nowych Tech-
nologii w Edukacji objęła europejska sieć
ministerstw edukacji European Schoolnet.

Źródło: Szkoła Podstawowa nr 2, red. A.K.

Otrzymał od Samorządu Województwa
Mazowieckiego stypendium w ramach
projektu „Mazowiecki program stypen-
dialny dla uczniów szczególnie uzdolnio-
nych – najlepsza inwestycja w człowieka
w roku szkolnym 201 7/201 8.”

Uroczystość wręczenia stypendium od-
była się 1 0 stycznia w siedzibie Mazo-
wieckiego Samorządowego Centrum
Doskonalenia Nauczyciel i w Warszawie.

Jakub Mikołajczyk we wspomnianym
programie stypendialnym brał udział po

raz drugi, i po raz drugi z sukcesem.
W ubiegłym roku szkolnym realizował
projekt pt. „Człowiek istotą wyróżniają-
cą się – potęga ludzkiego mózgu”. W ro-
ku bieżącym tytuł jego projektu brzmiał
„Różnorodność Królestw organizmów –
anatomia, fizjologia rośl in i zwierząt. ”
W obydwu przypadkach nauczycielem
– opiekunem stypendysty był dr Bogu-
sław Konrad, nauczyciel biologi i i che-
mii w ostrowskiej „jedynce”.

Bogusław Konrad, red. A.K.
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1 7 marca Warszawa stała się stol icą eu-
ropejskiego jiu j itsu. Najprężniej rozwi-
jająca się organizacja j iu j itsu na świecie
- ACB JJ – bo o niej mowa, zorganizo-
wała swój pierwszy turniej tego typu
w Europie. Były to otwarte mistrzostwa
Starego Kontynentu, dzięki temu na ma-
tach mogliśmy zobaczyć zawodników
z całego świata. Wśród nich nie mogło
zabraknąć zawodników Ostrowskiego
Goryla. Do walk o najwyższe laury sta-
nęl i : Grzegorz Gamdzyk oraz Mariusz
Wiśniewski, wspierani przez trenera Pio-
tra Smyka.

Pierwszy swoją kategorię rozpoczął Grze-
gorz Gamdzyk. Po sprowadzeniu prze-
ciwnika do parteru i zdobyciu przewagi
punktowej Grzegorz poddaje przeciwni-
ka dźwignią na łokieć. W drugiej walce
Gamdzyk staje naprzeciwko zawodnika
z Wielkiej Brytanii . Po kilku akcjach i po-
czątkowo wyrównanej walce zawodnik

Ostrowskiego Klubu popełnia błąd i prze-
grywa przez duszenie. Jak się później
okazało, ze zwycięzcą całej kategori i .

Mariusz Wiśniewski bardzo dobrze roz-
począł swój marsz na podium. W pierw-
szej walce trafia na Polaka, którego po
jednostronnej walce pewnie pokonuje

na punkty 1 2:0.
W kolejnej turniejo-
wej potyczce nie jest
już tak łatwo. Ma-
riusz trafia na Rosyj-
skiego zapaśnika,
który sprowadza go
do parteru i zdoby-
wa przewagę punk-
tową. Dzięki uporowi
i determinacji popu-
larnemu „Pandzie”
udaje się zaskoczyć
Rosjanina trójkątem
nogami. Mimo zapię-

tej dźwigi przeciwnik się nie poddaje,
lecz popełnia błąd – wychodzi za matę
za co zostaje zdyskwalifikowany. Zale-

dwie jedna walka dziel i Wiśniewskiego
by walczyć o złoto. Niestety w półfinale
Mariusz niespodziewanie zostaje pod-
dany dźwignią na staw skokowy przez
reprezentanta Olsztyńskiego Arrachio-
nu. W walce o trzecie miejsce zawodnik
Ostrowskiego Goryla po emocjonującej
walce zwycięża Brazyli jczyka 4:2 i zdo-
bywa brązowy medal!

Kolejny raz zawodnicy UKS Academia
Gorila Ostrów Mazowiecka udowadnia-
ją swoją zawodniczą wartość. Pokazu-
jąc tym samym, że muszą się z nimi
l iczyć zawodnicy nie tylko w Polsce ale
i Europie. Brązowy medal na zawodach
tej rangi to ogromny sukces! Warto do-
dać że jest to pierwszy medal tej rangi
w klubie i z pewnością nie ostatni!

Źródło: UKS Academia Gori la Ostrów
Mazowiecka

Był to turniej kwalifikacyjny do zbliżają-
cych się Mistrzostw Europy Kyoku-
shin/Shinkyokushin światowej organizacji
WKO. Z Polski tylko po 3 zawodników
w każdej kategori i weźmie udział w tej
prestiżowej imprezie. Wśród nich zna-
lazł się również nasz zawodnik. Maciej
otrzymał również powołanie na zgrupo-
wanie kadry, które odbędzie się w no-
woczesnym ośrodku w Starej Wsi. Będzie
to elementem przygotowań do startu
w majowych Mistrzostwach Europy.

Radosław Grabowski,
Ostrowski Klub Karate Kyokushinkai fo
t.
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Czytelnicy i widzowie wybral i naj lepszą ich
zdaniem dziesiątkę zawodniczek i zawodni-
ków. Kapituła plebiscytu przyznała także swo-
je wyróżnienia. Miasto Ostrów Mazowiecka
włączyło się we współorganizację przedsię-
wzięcia.

Mimo iż w całym plebiscycie na pierwszych
trzech miejscach znaleźl i się ostrołęczanie,
to dla ostrowian niezwykle przyjemna do od-
notowania jest wysoka pozycja dwóch za-
wodniczek ziemi ostrowskiej, obu
reprezentujących kluby karate kyokushin. Zo-
fia Sobotka (Brokowski KKK) - 702 głosów
oraz Magda Baczewska (Ostrowski KKK) -
676, bo o nich mowa, zajęły odpowiednio 6
i 7 miejsce w głosowaniu ogólnym.

Poza głosowaniem na sportowca, który jest
najbardziej popularny w Regionie kapituła Ple-
biscytu Sportowiec Roku 201 7 w sposób szcze-
gólny wyróżniła jeszcze inne osoby związane
z ostrowskim sportem.

Dariusz Romejko otrzymał z rąk burmistrza Je-
rzego Bauera list gratulacyjny będący podzię-
kowaniem za niestrudzone propagowanie
biegania oraz wybitną aktywność przy organi-
zacji wszelkich imprez biegowych.

Grzegorz Helcbergiel, który od wielu lat sku-
tecznie realizuje się w organizacji życia Ostrow-
skiego Klubu Koszykówki Sokół oraz znacząco
wspomaga budowanie sportowego życia na-
szego miasta, został doceniony nagrodą kapi-

tuły Plebiscytu dla sportowego działacza roku.
Poza codziennym zaangażowaniem Działacz
Roku 201 7 był także współtwórcą projektu utwo-
rzenia oddziału sportowego o profilu lekkoatle-
tyka i koszykówka w Szkole Podstawowej nr 2
w naszym mieście oraz współorganizatorem
widowiskowej imprezy 3X3 QUEST w Ostrowi
Mazowieckiej - eliminacji do Mistrzostw Polski
w koszykówce 3x3. - Grzegorz włożył gigan-
tyczną pracę w nowy formalny kształt systemu
sportowego wOstrowiMazowieckiej. Jestem
za to, jako burmistrz miasta, bardzo wdzięcz-
ny - podczas Gali Sportowiec Roku podkreślał
burmistrz Jerzy Bauer.

Michał Kulesza z Academia Gorila otrzymał
prestiżową nagrodę w kategorii Organizator
Sportowej Imprezy Roku! Znakomita współ-
praca pomiędzy ostrowskimi klubami sportów
walki a MOSiR zaowocowała nowym, bardzo
widowiskowym formatem sportowej imprezy
w Ostrowi Mazowieckiej, Michał jest głównym
pomysłodawcą i jednym z wiodących anima-
torów wydarzenia, jakim była pierwsza Ostrow-
ska Gala Sportów Walki WORWAR. Impreza
ta, która zyskała w ubiegłym roku tak wiele po-
zytywnych opinii i głosów wsparcia już za do-
słownie chwilę będzie miała swoją kolejną
edycję, na którą zapraszamy w powyższym
tekście tego numeru Biuletynu. Justyna Kaza-
nowska, to bramkarka KS Ostrovia, pewny
punkt drużyny oraz jedna z silniejszych osobo-
wości zespołu. Jej wkład w zajęcie IV miejsca

w mazowieckiej I I I Lidze Piłki Nożnej Kobiet
jest nie do przecenienia. Justyna została uho-
norowana przez starostę powiatu ostrowskie-
go, a jej sportowa ambicja, pasja i przede
wszystkim wysokie umiejętności bramkarskie
od dawna są uważnie obserwowane przez dru-
żyny z wyższych lig. Przemek Wasil to wscho-
dząca gwiazda ostrowskiej koszykówki.
Zawodnik LKS Ostrowianka jest juniorem, któ-
ry dzięki swej znakomitej postawie na parkie-
tach ligowych regionu warszawskiego zaliczył
już debiut w składzie seniorskiego Sokoła w II
lidze i był to występ pozwalający wierzyć w je-
go jasną, zawodniczą przyszłość. Wyniki, umie-
jętności i zaangażowanie we własny, sportowy
rozwój zostały docenione nagrodą portalu
ostrowmaz24.pl.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym ser-
decznie gratulujemy z nadzieją, że w kolejnej
edycji Plebiscytu Sportowiec Roku w Regionie
wśród pierwszej trójki z największą ilością gło-
sów znajdziemy ostrowiankę lub ostrowiaka.
A to zależy tylko od naszej mobilizacji i klika-
nia, klikania, klikaniaK bo sportowców mamy
przecież w Ostrowi znakomitych.
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Wpływ zewnętrzny na zachowanie jed-
nostki jest bardzo silny. Każdy człowiek
odczuwa potrzebę kontaktu z innymi,
rozmów, dzielenia się swoimi problema-
mi i radościami, wysłuchiwania innych
oraz zawierania wartościowych znajo-
mości. Dlatego też powstała Grupa
Wsparcia – grupa samopomocowa dla
rodziców osób niepełnosprawnych.

Głównym celem grupy wsparcia jest:

- dzielenie się doświadczeniem w poko-
nywaniu wspólnych trudności,
- dzielenie się wsparciem emocjonalnym,
- zwalczanie bezradności wobec proble-
mu, własnej choroby, trudnej sytuacji ży-
ciowej itp.
- wymiana użytecznych informacji ,
- szukanie wspólnymi siłami rozwiązań.

Istnieją szczególne więzi pomiędzy ludź-

mi dzielącymi te same trudności. To za-
czyna się, kiedy jedna osoba mówi do
drugiej : "Ja dokładnie wiem jak się czu-
jesz!". Świadomość tego, ze inna osoba

prawdziwie rozumie moje uczucia, bo
sama przeszła to samo ("ja tam byłam")
przynosi poczucie ulgi. Moje własne cier-
pienie przestaje być ciężarem niesionym
samotnie. Wkroczenie w bezpieczne śro-
dowisko takiej grupy to jak powrót do do-

mu dla tych, którzy byli zbyt długo
wyizolowani z powodu swoich trudnych
doświadczeń. Każda taka grupa dostar-
cza atmosfery akceptacji , co zachęca
uczestników do dzielenia się swoimi
smutkami, obawami, frustracjami, ale
także radościami i sukcesami. Tak więc
mogą oni zacząć komunikować się bar-
dziej otwarcie, przyjrzeć się swoim pro-
blemom bardziej obiektywnie i znaleźć
bardziej efektywne sposoby radzenia so-
bie.

Wzajemna pomoc jest podstawą życia
społecznego od kiedy istnieją rodziny.

Zespół został utworzony z uczniów od-
działu sportowego w Szkoły Podstawo-
wej nr 2, o których rozwój dba ich
wychowawca i trener - Michał Chojnow-
ski oraz trener LKS Ostrowianka - Jakub

Żyłowski. Debiut l igowy był wielką za-
gadką - jak na tle rywali z Warszawy wy-
padną nasi zawodnicy? Obawy okazały
się zbyteczne. Od początku spotkania
wszystko układało się po myśli ostro-

wian, którzy szybko
uzyskali wyraźną
przewagę punktową
i nie oddali jej do koń-
ca spotkania.

Bardzo cieszy, że do-
brze widać było po-
stępy jakie chłopcy
poczynil i od początku
roku szkolnego, gdy
powstała klasa spor-
towa. Dobra gra

w obronie, zbiórki i punkty zdobywane
po przechwytach, to było to czego ocze-
kiwali od nich trenerzy, a przy okazji da-
wało radość zgromadzonej publiczności
i przede wszystkim rodzicom.

Klasa sportowa w SP 2 daje duże moż-
l iwoci rozwoju. Codzienna praca w szko-
le i dodatkowe treningi na hali MOSiR
pozwalają w pełni rozwijać umiejętności
indywidualne i współpracę w zespole,
a to jest dobra droga do osiągania zna-
komitych rezultatów w przyszłości.

Z programu skorzystała też Ostrów Ma-
zowiecka. W mieście utworzono Miesz-
kanie Chronione, a Środowiskowy Dom
Samopomocy otrzymał dodatkowe do-
tacje na osoby z niepełnosprawnościa-
mi sprzężonymi.

Konferencja, która odbyła się 1 4 marca
składała się z trzech części. W pierwszej
wystąpiła Przewodnicząca Komitetu Spo-
łecznego Rady Ministrów, Wiceprezes

Rady Ministrów Beata Szydło, która mó-
wiła o polityce rządu wobec osób niepeł-
nosprawnych, a także Minister Pracy,
Rodziny i Polityki Społecznej Elżbieta
Rafalska, która przedstawiła prioryteto-
we działania Ministerstwa w zakresie po-
l ityki społecznej, ze szczególnym
uwzględnieniem wsparcia osób niepeł-
nosprawnych i ich rodzin. Druga część
konferencji składała się z wystąpień pre-

legentów, którzy mówil i o wsparciu osób
niepełnosprawnych oraz ich opiekunów,
a także o osobach z autyzmem. Część
trzecia składała się z podsumowania
i wniosków oraz wdrażania programu
„Za życiem”.
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W Polsce wszystkie połączenia kierowa-
ne na nr 11 2 przyjmowane są przez ope-
ratorów centrów powiadamiania
ratunkowego. Należy pamiętać, że nu-
mery alarmowe na Policję 997, Państwo-
wą Straż Pożarną 998 oraz Pogotowie
Ratunkowe 999 również działają.

W przypadku sytuacji wymagającej po-
wiadomienia służb ratunkowych, wybie-
rając nr 11 2 należy pamiętać o kilku
podstawowych zasadach:

- miejsce z którego dzwonimy powinno
znajdować się pobliżu miejsca zdarze-
nia i pozwalać na przeprowadzenie spo-
kojnej rozmowy z operatorem,
- w miarę możliwości zgłoszenia powin-
na dokonać osoba będąca w pobliżu
miejsca zdarzenia lub będąca jego świad-
kiem,
- połączenie jest bezpłatne dlatego na-
leży spokojnie czekać na zgłoszenie się
operatora,
- należy krótko opisać sytuację aby ope-
rator przekazał informację odpowiednim
służbom, a także podać dane osobowe,

- wskazać dokładny adres np. nazwę uli-
cy, nr drogi, w miarę możliwości najkrót-
szą drogę dojazdu,
- udziel ić informacji na podstawowe py-
tania zadawane przez operatora
- postępować zgodnie z poleceniami ope-
ratora,
- informować operatora numeru alarmo-
wego o pogorszeniu się sytuacji ,
- nie blokować swojego numeru telefo-
nu, aby operator mógł zadzwonić w ra-
zie wystąpienia problemów związanych
ze zgłoszonym zdarzeniem

Kiedy nie należy używać nr alarmowe-
go 11 2:
- zgłaszając fikcyjne zdarzenie, dla za-
bawy,
- aby ustal ić dane kontaktowe instytucj i
lub danych osób,
- w celu przekazania informacji o ogra-
niczeniach lub utrudnieniach w ruchu
drogowym lub złym stanie technicznym
drogi,
- w celu uzyskania informacji o rozkła-
dzie jazdy komunikacji miejskiej, kolejo-
wej, lotniczej lub połączeniach

międzynarodowych,
- aby zamówić TAXI , danie z restauracji
- aby zasięgnąć konsultacj i lekarskiej.

Zgodnie z dodanym do art. 66 pkt 2. Ko-
deksu Wykroczeń kto umyślnie, bez uza-
sadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny
numer alarmowy, utrudniając prawidło-
we funkcjonowanie centrum powiada-
miania ratunkowego podlega karze
aresztu, ograniczenia wolności albo
grzywny do 1 .500 zł.

Żródło: http: //www.11 2.gov.pl/
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W Ostrowi przewodnikiem był Paweł Cie-
śluk, ornitolog i nauczyciel w LO im. M.
Kopernika, który reprezentował lokalnego
organizatora tego wydarzenia - Ostrow-
skie Stowarzyszenie LUDZIE Z PASJĄ.
Współorganizatorem było Miasto Ostrów
Mazowiecka.

W piątkowy wieczór, 23 marca miejski ra-
tusz zgromadził 45 uczestników opisywa-
nego wydarzenia, chcących dowiedzieć
się wielu ciekawych informacji na temat

tajemniczych ptaków jakimi są sowy. Bur-
mistrz Miasta Jerzy Bauer podziękował
licznym uczestnikom za zainteresowanie
"sowim" tematem, życząc przy tym owoc-
nego w wiedzę uczestnictwa w spotkaniu
i udanego wyjścia w teren w poszukiwa-
niu sów. Cała impreza podzielona była na
dwie części. Pierwsza - kameralna, odby-
ła się w ratuszu i polegała na przedstawie-
niu przez przewodnika, Pawła Cieśluka
prezentacji multimedialnej na temat biolo-
gii i występowania sów w Polsce, która po-
łączona była z odtwarzaniem głosów tych
ptaków. Następnie zaprezentowano film
Artura Tabora "Sowy Polski". Uczestnicy
mieli okazję zasmakować "sowiego jadła"
i obejrzeć wystawę „Osowiałe przedmio-
ty codziennego użytku”, przygotowaną
przez Hannę Chromińską. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali również "sowie" odblaski.
Część druga spotkania - terenowa, pole-
gała na nocnym spacerze w poszukiwa-

niu sów. Aby "upolować" sowę, przewodnik
wyposażony w specjalny głośnik odtwa-
rzał ich głosy. Wabienie sów odbyło się
w trzech wcześniej wytypowanych miej-
scach. Przy kościele p.w. Wniebowzięcia
NMP wabiono płomykówkę. Niedaleko
bursy szkolnej poszukiwana była gniaz-
dująca w latach ubiegłych pójdźka. Na
obrzeżach miasta liczono na odzywają-
ce się uszatki. Niestety żadnej z sów nie
udało się wywabić, tym niemniej wszyscy
uczestnicy i tak byli bardzo zadowoleni
z budzącej lekki dreszczyk emocji nocnej
wyprawy. Całość poszukiwań zakończo-
no wspólnym ogniskiem połączonym z pie-
czeniem kiełbasek i sowimi opowieściami
goszczących na imprezie ornitologów.

Przed nami WORWar nr 2! 28 kwietnia,
w sobotni wieczór na ringu przy ul. Trę-
bickiego po raz kolejny zaprezentują się
swojej publiczności zawodnicy ostrowskich
klubów Gorila i UOLKA. Możemy zapewnić,
że będzie więcej ognia, więcej światła
i więcej ciemności niż rok temu oraz
muzyka na żywo. Będzie dużo magii i bar-

dzo, bardzo gorąco, a nasi będą walczyć
i zwyciężać!

Informacje: www.mosir.ostrowmaz.pl

Zapraszamy!

Bartłomiej Pieńkowski
Dyrektor MOSiR




