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Mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej wy-
brali projekty do realizacji.

Siłą sąsiedzkiej współpracy można zdzia-
łać wiele.

Nowe stawki obowiązują już od 1 paź-
dziernika 201 6 r.
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Służby o bezpieczeństwie

Obecny na sesji Komendant Powiatowy
Policj i nadkom. Mirosław Olszewski oraz
zastępca naczelnika Wydziału Prewen-
cj i podkom. Tomasz Krajewski przeka-
zal i informacje na temat programu
„Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa”. Jest to narzędzie informatyczne
skierowane do mieszkańców, którzy mo-
gą nanosić na mapie miejsca, oceniane

jako niebezpieczne. Program działa na
terenie województwa mazowieckiego od
20 września br. , i od tego czasu w po-
wiecie ostrowskim mieszkańcy wskaza-
l i 30 miejsc zagrożeń. Jak podkreślal i
przedstawiciele Komendy Policj i wska-
zanie miejsca zagrożenia bezpieczeń-
stwa nie jest zgłoszeniem zdarzenia, do
tego służą telefony alarmowe 11 2 i 997.
Radni zapoznali się także z informacją
na temat funkcjonowania służby zdro-
wia w Ostrowi. Na sesji obecni byl i kie-
rownicy trzech przychodni zdrowia –
Katarzyna Wycech-Przywoźna (NZOZ
Serducho), Ryszard Wolff (NZOZ Zdro-
wie) oraz Ewa Marasek (PPZ), którzy
odpowiadali na pytania radnych z zakre-
su ochrony zdrowia.

Centrum Usług Wspólnych zamiast
MZOJO

Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie
zmiany nazwy i statutu Miejskiego Za-

kładu Obsługi Jednostek Oświatowych.
Na tej podstawie od 1 stycznia 201 7 ro-
ku Zakład zmieni nazwę na Centrum
Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowiec-
kiej. Zgodnie ze statutem przedmiotem
działalności Centrum będzie prowadze-
nie scentral izowanej obsługi finansowo-
księgowej jednostek organizacyjnych
Miasta Ostrów Mazowiecka. Podjęta zo-
stała też druga uchwała, w której wska-
zano jednostki, które od nowego roku
obsługiwane będą przez Centrum. Bę-
dą to placówki edukacyjne – szkoły
i przedszkola oraz instytucje kultury -
Miejski Dom Kultury, Miejska Bibl ioteka
Publiczna, Muzeum – Dom Rodziny Pi-
leckich (w organizacji).

Budowa nowej szkoły

Podczas sesji dyskutowano na temat
bieżącej sytuacji w miejskich placówkach
oświatowych. Biorąc pod uwagę per-
spektywy w zakresie demografi i i istnie-
jącą infrastrukturę poruszono temat
konieczności wybudowania w mieście
nowej szkoły oraz 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 lokalizacja.

Nasycalnia

W trakcie sesji do porządku obrad wpro-
wadzono punkt dotyczący „nasycalni”.
Teren, o którym była mowa, zlokalizo-
wany w rejonie ul icy Torowej, to własność
Polskich Kolei Państwowych. Wobec
Spółki od lat toczą się postępowania,
które mają na celu doprowadzenie do
rekultywacji tego terenu. Na tym obsza-
rze stwierdzono występowanie szkodli-

wego dla środowiska kreozotu. W związku
z tym służby miejskie, a konkretnie Za-
kład Gospodarki Komunalnej, monitoru-
je stan wód gruntowych. Miasto od dawna
szuka rozwiązań, które zapewnią bez-
pieczeństwo i korzyść z terenów pozo-
stających od 20 lat w nieużytku. To
niezwykle istotny problem dla miasta i je-
go mieszkańców, który jak zapewniał na
sesji burmistrz Jerzy Bauer, traktowany
jest w obecnej kadencji priorytetowo. Od-
było się szereg spotkań, zarówno w sa-
mym kierownictwie Urzędu, jak też
z przedstawicielami innych instytucj i , m. in.
Starostwa Powiatowego, Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska (również
w siedzibie RDOŚ), firmy Geo-Logik,
prowadzącej badania na zlecenie mia-
sta, oraz ZGK w Ostrowi Mazowieckiej.
Miasto jest też w stałym kontakcie z Ma-
zowieckim Wojewódzkim Inspektorem
Ochrony Środowiska. Ponadto prowa-
dzone są rozmowy dotyczące dywersy-
fikacji dostaw wody pitnej poprzez
podłączenie sieci miejskiej do sieci gmin-
nej oraz wybudowanie nowej stacj i po-
boru wody. Należy zaznaczyć, że
działania w tej sprawie były podejmowa-
ne również przez poprzednie władze mia-
sta. Radny Stanisław Dylewski
poinformował podczas sesji , że poseł na
Sejm RP Anna Siarkowska złożyła
w sprawie Nasycalni doniesienie do Pro-
kuratury.

Nowa ulica

Uchwałą Rady Miasta ul icy zlokalizowa-
nej w okolicy ul. Gródźki nadano nazwę
Morelowa.
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W kategori i szkół podstawowych i gim-
nazjów w miastach powyżej 20 tys.
mieszkańców triumfowało Gimnazjum
Publiczne nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej,
które zebrało 4 951 ,50 zł. Ponadto wy-
różniony został Zespół Szkół Publicz-
nych nr 2, który zgromadził 4 030 zł.

Uroczystość uświetnił występ Jadwigi

Danelczyk, która zaśpiewała kolędę wpro-
wadzając wszystkich w świąteczny nastrój.

W tegorocznej edycji konkursu „Solidar-
na Szkoła” organizowanego w ramach
programu Stypendia św. Mikołaja udział
wzięło 75 szkół z całej Polski. Łącznie
zebrały one 1 39 tys. złotych, czyl i aż
o 48,4 tys. zł. więcej niż w roku ubiegłym.

Zebrane środki zostaną przeznaczone
na rozwój utalentowanych uczniów.

Podczas gali uczniom towarzyszył bur-
mistrz Jerzy Bauer.
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W budżecie Miasta na 201 6 i 201 7 rok
zaplanowano zadanie inwestycyjne do-
tyczące nadbudowy trzech budynków
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z ter-
momodernizacją przy ul. Wołodyjowskie-
go 23, 23A i 23B. Wartość zadania wynosi
2,6 mln zł.

Na część dotyczącą nadbudowy Miasto
pozyskało środki w ramach Funduszu
Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowe-
go w wysokości 41 3 569,88 złotych, co

stanowi 35% wartości inwestycji w tym
zakresie.

Zadanie ma szansę otrzymać dodatko-
we finansowanie w zakresie termomo-
dernizacji . Miasto zamierza ubiegać się
o długoterminową pożyczkę z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ra-
mach tej pożyczki może zostać sfinan-
sowane 1 00% kosztów kwalifikowanych
termomodernizacji budynków w części

już istniejącej. Miasto może starać się
o umorzenie do 35% wypłaconej kwoty
pożyczki. Wysokość kosztów kwalifiko-
wanych trzech budynków to w sumie 801
580,91 złotych, i o taką pożyczkę Mia-
sto będzie wnioskować.

Taryfy za wodę i ścieki bez zmian

Podczas sesji radni podjęl i uchwałę
w sprawie przedłużenia czasu obowią-
zywania dotychczasowych taryf za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie mia-
sta Ostrów Mazowiecka. Czas obowią-
zywania dotychczasowych taryf
przedłużony został do 30 września 201 7 r.

Stypendia, nagrody i wyróżnienia
dla sportowców

Podczas posiedzenia radni zajęl i się
uchwałą w sprawie określenia szczegó-
łowych zasad przyznawania stypendiów
sportowych, nagród i wyróżnień za osią-
gnięte wyniki sportowe. Burmistrz Jerzy
Bauer poinformował wszystkich zebra-

nych, że podczas spotkania dotyczące-
go sportu, które odbyło się w październiku
z udziałem przedstawiciel i ze środowisk
sportowych, zaproponowano, aby w bu-
dżecie miasta na przyszły rok zaplano-
wać większe środki i przekazać je klubom
sportowym. Wówczas kluby same przy-
znawałyby stypendia swoim sportow-
com, niezależnie od miejsca ich
zamieszkania. Jednocześnie kwota prze-
znaczona na stypendia sportowe od bur-
mistrza zostałaby zmniejszona. Radni
jednogłośnie podjęl i uchwałę, uznając,
że takie rozwiązanie jest korzystne dla
wszystkich.

Kilkugodzinne obrady doprowadziły do
podjęcia wszystkich uchwał przedsta-
wionych przez Burmistrza Miasta.

Radni zebral i się również na sesji 1 5 l i-
stopada, w celu podjęcia uchwały o zmia-
nach w Planie Inwestycyjnym dla Miasta
Ostrołęki i Subregionu Ostrołęckiego,
w zakresie zadań przewidzianych do re-
al izacji na terenie miasta Ostrów Mazo-
wiecka. Do partnerstwa w ramach planu
przystąpiły dwa nowe podmioty, a zada-
nia, które są do niego wpisane zostały
zaktual izowane na potrzeby spełnienia
kryteriów konkursów ogłoszonych w ra-
mach RPOWM 201 4-2020.

W trakcie konferencji Premier RP Beata
Szydło zaprezentowała podpisane przez
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
dokumenty, kierujące do uzgodnień

budowy trasy Via Baltica wraz
z obwodnicą Łomży. W konferencji udział
wziął Burmistrz Jerzy Bauer.

Od 1 października obowiązują nowe, ob-
niżone stawki za sprzedaż energii ciepl-
nej. Na wniosek Zakładu Energetyki
Cieplnej Prezes Urzędu Regulacj i Ener-
getyki zatwierdził taryfy dla ciepła, które
obowiązywać będą przez 1 2 miesięcy
od dnia wprowadzenia taryfy do stoso-
wania. Jest to trzecia obniżka cen za

energię cieplną w ciągu trzech ostatnich
lat.
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Jak mówił burmistrz Jerzy Bauer - Wszyst-
ko wynika z naszej odpowiedzialności za
dobre dziś i dobre jutro Ostrowi Mazo-
wieckiej. Naszą odpowiedzialność za
sprawymieszkańców i tych, którzy do
Ostrowi przyjadą, aby znaleźć dobrą pra-
cę oraz atrakcyjne środowisko życia dla
siebie i swoich rodzin, opieramy na zrów-
noważonym rozwoju.

Współpraca na wielu płaszczyznach

Burmistrz podał przykłady współpracy na
różnych płaszczyznach, które już przy-
niosły, lub wkrótce przyniosą korzyści dla
miasta. Wśród nich wymienił relacje
z GDDKiA w zakresie budowy dróg tech-
nicznych wzdłuż obwodnicy związanych
z budową drogi S61 - Via Baltica oraz
z Mazowieckim Zarządem Dróg Woje-
wódzkich w sferze projektowania tzw. ma-
łej obwodnicy. Podpisana została umowa
na rzecz promocji kształcenia zawodo-
wego, której stronami są Fabryki Mebli
„FORTE” S.A., Wydział Technologii Drew-
na SGGW, Powiat Ostrowski i Miasto
Otrów Mazowiecka. Zakłada ona promo-
cję kształcenia technicznego począwszy
od obecnego gimnazjum, a w przyszło-
ści starszych klas szkoły podstawowej,
przez szkoły średnie, i SGGW, aż do prak-
tyk, staży i ewentualnego zatrudnienia
kadry inżynierskiej w Forte.

Co jest ważne dla mieszkańców,
przedsiębiorców i potencjalnych in-
westorów?

- Wiemy, jakważne dla mieszkańców,
przedsiębiorców i potencjalnych inwesto-
rów są kwestie związane z dobrą, na mia-
rę czasów, ale i możliwości, infrastrukturą
techniczną - mówił Burmistrz. Wymienił
działania samorządu, które udało się zre-
alizować w tej kadencji. A są to m.in. :
opracowanie koncepcji rozbudowy sieci
wodno-kanalizacyjnej oraz przebudowy
Stacji Uzdatniania Wody i oczyszczalni
ścieków (ok. 25 mln zł); dokończenie in-
westycji w gospodarce odpadami w Sta-
rym Lubiejewie (1 3 mln zł), która jako
jedna z trzech w tej części Mazowsza

uzyskała status Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych;
wprowadzenie pilotażowego programu
obniżania napięcia prądu w późnych go-
dzinach nocnych w oświetleniu ulicznym
w celu zmniejszenia kosztów; zwiększe-
nie wydatków w budżecie miasta na za-
dania inwestycyjne i remontowe (ok.
5,5 mln zł. w 201 6 r.). Przykładem tego-
rocznej inwestycji drogowej jest ciąg ulic
Szpitalna-Bielska-Bursztynowa z parkin-
gami na 1 40 miejsc przy szpitalu (2,7 mln

zł, w tym udział środków rządowych ok.
1 ,4 mln zł). Burmistrz mówił też jak istot-
na jest oferta miasta na zagospodarowa-
nie czasu wolnego. Wśród działań
samorządu w tym zakresie wymienił m. in.
trzy siłownie plenerowe, budowę zada-
szonego lodowiska z nawierzchnią wie-
lofunkcyjną do całorocznego
wykorzystania, kontynuację remontu ki-
na czy opracowanie pełnej dokumenta-
cji na remont stadionu miejskiego.

Kierunki rozwoju

Miasto posiada aktualną Strategię Roz-
woju oraz Program Rewitalizacji Miasta.
Dokumenty te są podstawą do ubiegania
się o środki europejskie i krajowe, ale
przede wszystkim nakreślają kierunki roz-
woju. Burmistrz wymienił planowane przed -
sięwzięcia samorządu, w tym budowę
nowego ciągu komunikacyjnego łączą-
cego ulicę Małkińską i Parkową, gruntow-
ny remont ulicy Podstoczysko, przyjęcie
nowego Miejskiego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego, budowę szkoły
i przedszkola.

Wizja i strategia

O tym jak ważna jest wizja i strategia, za-
równo w przedsiębiorstwie, jak i w mie-
ście mówił prezes zarządu Fabryk Mebli
„FORTE” S.A. Maciej Formanowicz. Po-
siadanie tej strategii pozwala na dokład-
ne zaplanowanie działań i wytyczanie
kierunków rozwoju. Nawiązał do inwesty-

cji, jakie obecnie realizuje Forte oraz o pla-
nach firmy na najbliższe lata. Zaapelował
do przybyłych na Forum, że budowanie
lepszego jutra zależy od nas wszystkich.
By miasto było przyjazne dla biznesu i dla
mieszkańców trzeba spełnić wiele kryte-
riów, i jest to praca wspólna samorządu,
biznesu i mieszkańców. Podczas Forum
zaprezentowano wizualizację, której au-
torem jest Jaromir Szmyd, architekt współ-
pracujący z Forte. Przedstawiona
propozycja rewitalizacji wielu miejsc

w mieście została przygotowana w opar-
ciu o strategię rozwoju miasta oraz ma-
teriały związane z programem rewitalizacji.

Miasto na skrzyżowaniu dróg

Atutem Ostrowi jest położenie na skrzy-
żowaniu ważnych szlaków komunikacyj-
nych. Jak dobrze wykorzystać ten fakt,
jak przyciągnąć kapitał do miasta, jak
stworzyć miasto atrakcyjne do życia – to
tematy dyskusji podczas tegorocznego
Forum. W Ostrowi mają swoje siedziby
i zakłady produkcyjne liczące się firmy
oraz duża liczba firm transportowych.
Zwróciła na to uwagę obecna na Forum
wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz,
wymieniając przy okazji swojego wystą-
pienia takie firmy jak Forte, Kefal, Ostro-
wia, Kruger, NP Pharma czy Rolstal.
Jednocześnie podkreśliła, że Polska nie
kończy się na dużych miastach, mniej-
sze ośrodki też mogą być atrakcyjnym
miejscem do życia. Takie miejsca jak
Ostrów mają swoją tożsamość i historię,
co stanowi niewątpliwy kapitał miasta. Tu
ma swoją siedzibę Bank Spółdzielczy,
który aktywnie uczestniczy w podnosze-
niu poziomu lokalnej gospodarki od pra-
wie 1 20 lat. O tym, jak instytucja finansowa
kształtuje gospodarczo Ziemię Ostrow-
ską, a także o roli bankowości spółdziel-
czej mówił podczas Forum prezes zarządu
Banku Bartosz Kublik.

Ostrowskie Forum Rozwoju odbyło się 7
grudnia br. Uczestniczyło w nim ponad
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Droga została wykonana na odcinku od
ul. Baczyńskiego do ul. Leśnej i tym sa-
mym do dyspozycji użytkowników zosta-
ła oddana cała utwardzona długość ulicy.

W związku z realizacją ww. inwestycji
zmianie uległa organizacja ruchu na no-

wo wybudowanym odcinku ulicy, który
odbywa się tylko w kierunku ul. Leśnej.

Ul icę zrealizował Zakład Robót Budow-
lano - Drogowych DROGBUD Andrzej
Pecura.

Oddana do użytku ul ica Spacerowa ma
250 metrów bieżących nowej nawierzch-
ni wykonanej z kostki brukowej. Poza
utwardzeniem drogi wykonana została
kanalizacja deszczowa, którą podłączo-

no do miejskiej sieci. Inwestycję zreali-
zował Zakład Robót Budowlano -
Drogowych Drogbud Andrzej Pecura.

Nowa nawierzchnia ul icy Kameralnej wy-
konana z kostki brukowej ma 239,5 me-
trów bieżących. W ramach zadania
wykonano też skrzyżowanie z ul. Artyle-
ryjską oraz z drogą dojazdową KDD-300.
Poza utwardzeniem drogi wykonane zo-
stały studnie chłonne. Inwestycję zreali-
zował Zakład Robót Budowlano -

Drogowych Tomasz Dawidowski.

W ramach prac wykonany został chod-
nik po obu stronach ulicy ok. 580 m2,
sieć kanalizacji deszczowej wraz z od-
prowadzeniem kanałami deszczowymi
do istniejącego kanału w ul. Orzeszko-

wej, na skrzyżowaniu z ul. Sielską. Od
strony Miejskiego Przedszkola Nr 2 zo-
stały zrealizowane 24 miejsca postojo-
we oraz wzdłuż całego odcinka wykonane
5 zjazdów indywidualnych o powierzch-
ni ok. 60 m2.

Inwestycję zrealizował: Zakład Robót

Budowlano-Drogowych Tomasz Dawi-
dowski.

1 60 osób, w tym wiceminister rozwoju Ja-
dwiga Emilewicz, przedstawiciele sejmi-
ku województwa mazowieckiego, starostwa
powiatowego, radni miasta, wójtowie z te-
renu powiatu ostrowskiego, przedstawi-
ciele lokalnego biznesu, dyrektorzy
i kierownicy instytucji państwowych i sa-

morządowych z terenu
miasta, prezesi miejskich
spółek, dyrektorzy miej-
skich jednostek organiza-
cyjnych. Panel dyskusyjny
moderował Jacek Kozioł,
zastępca redaktora na-
czelnego Forum Biznesu,
a wystąpil i w nim eksper-
ci – dr inż. Piotr Boru-
szewski (Wydziału
Technologii Drewna
SGGW); dr Mirosław Gro-
chowski (Uniwersytet War-
szawski); dr Bartosz

Zakrzewski (Instytut Transportu Samo-
chodowego); Krystyna Majerczyk-Żabów-
ka, Prezes Zarządu Krajowego Związku
Banków Spółdzielczych; Jaromir Szmyd,
architekt i deweloper oraz Zbigniew Chru-
pek, Zastępca Burmistrza Miasta. Part-

nerami tego przedsięwzięcia były Fabryki
Mebli „FORTE” S.A. i Bank Spółdzielczy
w Ostrowi Mazowieckiej. Patronat nad
Forum objęli: TVP 3 Warszawa, Polskie
Radio „Radio dla Ciebie”, ForumBizne-
su.pl, Tygodnik w Ostrowi, telewizja aMa-
zing Ostrów Mazowiecka, Kurier W,
W ZASIĘGU, Głos Katolicki, Radio Na-
dzieja, www.ostrowmaz24.pl, www.ostrow-
maz.com, Extra TV.
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Do połowy października trwały roboty
ziemne związane z przygotowaniem te-
renu pod inwestycję wraz z wykonaniem
fundamentów pod posadowienie kon-
strukcji zadaszenia. Firma SPORT
HALLS s.c. M. Adamczak, R. Słaba
z Wrocławia wykonała 1 2 stop funda-
mentowych zaprojektowanych jako żel-
betowe płyty, na których trwają prace
nad montażem szkieletowej konstrukcji

stalowej przykrycia boiska/lodowiska.
Ostatnim elementem prac będzie wyko-
nanie pokrycia dachowego oraz zamo-
cowanie obudowy ściennej.

W trakcie remontu wycyklinowano par-
kiet, wymalowano nowe linie boisk oraz
nałożono warstwy lakieru, który poza wa-
lorami wizualnymi ma również zdecydo-
wanie poprawić bezpieczeństwo
użytkowników hali .

Nowe linie boiskowe pozwolą na rozgry-

wanie meczów koszykówki, piłki ręcz-
nej, rugby na wózkach, futsalu, siatkówki
oraz mini-siatkówki. Nie zabrakło rów-
nież miejsca na linie mające służyć
w okresie jesienno-zimowym, ostrow-
skim amatorom tenisa ziemnego.

Poza główną przestrzenią użytkową –
parkietem hali głównej
– dokonano również ad-
aptacji pomieszczenia
magazynowego. Obec-
nie, po utworzeniu bok-
sów na sprzęt sportowy,
wygospodarowano rów-
nież miejsce na małą
salę sportów walki,
z której już korzystają
członkowie klubów miej-
skich: UOLKA oraz UKS
Akademia Gori la.

Był to pierwszy, tak

gruntowny remont hali sportowej od da-
ty jej oddania do użytku w roku 2000.
Odświeżenie nawierzchni zdecydowa-
nie poprawiło bezpieczeństwo korzysta-
jących.

Mieszkańcy zgłosi l i w sumie 7 projek-
tów, spośród których 6 spełniało wymo-
gi formalne. Od 1 9 do 30 września każdy
kto ukończył 1 6 rok życia mógł wziąć
udział w głosowaniu. Zainteresowanie
było duże, bo aż 1 763 osoby oddały waż-
ny głos na wszystkich 6 projektów. Naj-
więcej, bo aż 902 głosy zgromadził
„Topolowy Zakątek” – projekt wart 1 00 tys.
zł, który będzie realizowany na działce
nr 431 2 przy ul. Szkolnej.

Drugi pod względem ilości głosów (684)
był projekt „Spełniamy dziecięce marze-

nia – Budowa placu zabaw przy Zespo-
le Szkół Publicznych Nr 1 im. Papieża
Jana Pawła I I (ul ica Stefana Grota Ro-
weckiego 6)” wart ok. 1 50 tys. zł. Mimo,
że uzyskał drugą pozycję pod względem
ilości głosów nie mógł zostać zrealizo-
wany razem z „Topolowym Zakątkiem”,
bo łączna kwota obu projektów przekro-
czyłaby limit budżetu w wysokości 200 tys.
zł.

Kolejnym projektem pod względem ilo-
ści zdobytych głosów był projekt pn. „Bu-
dowa oświetlenia kortów tenisowych

w Ostrowi Mazowieckiej”, który zgroma-
dził 83 głosy. Jego wartość wynosi ok.
1 8 tys. zł. Projekt spełnia wszystkie wy-
mogi i obok Topolowego Zakątka zosta-
nie zrealizowany w 201 7 roku.

Pozostałe projekty nie otrzymały popar-
cia co najmniej 3% ważnych głosów.
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Modernizacja sali widowiskowo-kinowej
w Ostrowi Mazowieckiej I I etap, finanso-
wana jest w ramach programu „Rozwój
Infrastruktury Kultury / Infrastruktura do-
mów kultury”, ze środków finansowych
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury oraz z budżetu Miasta
Ostrów Mazowiecka i Miejskiego Domu
Kultury.

Gośćmi spotkania byli sierżant armii ame-
rykańskiej z New Jersey - Robert Stod-
nick oraz znany karykaturzysta, Polak
mieszkający w USA -Ryszard Druch. Ro-
bert Stodnick przyjechał do Ostrowi Ma-
zowieckiej aby spotkać się ze swoją
rodziną i opowiedzieć, o związkach z na-
szym miastem. Historię poznania obu Pa-
nów przedstawił Ryszard Druch,
opowiadając o ich pierwszym spotkaniu
i współpracy nad projektem dokumentu-
jącym historię Amerykanina, która rozpo-
częła się w 201 2 r. Następnie głos zabrał
Robert Stodnick, który z lekkim wzrusze-
niem przy pomocy przygotowanej przez
siebie prezentacji zdjęć, opowiedział o lo-
sach swojej rodziny.

Babcia Bronisława Graczyk (z domu Sa-
pińska) w roku 1 91 3 wyemigrowała do
USA. Pochodziła ona spod Ostrowi Ma-
zowieckiej, gdzie do dzisiaj mieszka wie-
lu kuzynów amerykańskiego żołnierza.
Robert odnalazł kilka lat temu w starym
kufrze podróżnym swojej babci dokumen-
ty i pamiątki z Polski, które pozwoliły mu
po rocznym poszukiwaniu odnaleźć
w Ostrowi Mazowieckiej członków swo-
jej polskiej rodziny. Dużej pomocy w od-
nalezieniu rodziny udzieliła redakcja
Nowego Kuriera – lokalnej gazety w Ostro-
wi Mazowieckiej. Jak powiedział Ry-
szard Druch – Robert Stodnick
„zachorował na Polskę” i podjął się w wie-
ku 54 lat uczyć języka polskiego. Mam
przyjemność od czterech lat udzielać mu
lekcji języka polskiego i muszę powie-
dzieć, że Robert jest już osobą komuni-
katywną w języku polskim. Od kilku lat
trwają prace nad zbieraniem materiałów

do książki, która ma udokumentować hi-
storię odkrycia kufra polskich dziadków
oraz zakończone sukcesem, długie po-
szukiwanie krewnych w Ostrowi Mazo-
wieckiej.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze,
a wysłuchane ciekawostki i wiadomości
pozwoliły na bliższe poznanie rodziny Pa-
na Roberta. Na zakończenie burmistrz
Jerzy Bauer podziękował Gościom, za
krzewienie polskiej kultury i tradycji naro-
dowych w USA oraz za działalność na
rzecz środowisk polonijnych .W podzię-
kowaniu za spotkanie, Goście przekaza-
li na ręce Pana Burmistrza oraz rodziny
drobne upominki.

W ramach swojej pracy duszpasterskiej
przebywał w Burundi, na Malcie, w Alba-
nii, w Zambii, na Sri Lance, w Gruzji, na
Ukrainie, na Filipinach i w Gwatemali. Pod-
czas spotkania opowiedział o działalności
misyjnej kościoła katolickiego na świecie.
Mówił też o sytuacji politycznej, społecz-
nej i demograficznej Burundi oraz o cał-
kowicie innej od europejskiej kulturze.
Podkreślił rolę społeczną jaką pełni kościół
katolicki w Afryce, wyręczając niewydolne
państwa w szczególności w prowadzeniu
przedszkoli, szkół czy sierocińców. Wspo-
mniał o misjonarzach i siostrach zakon-
nych, którzy stracili życie na skutek chorób

występujących w Afryce oraz ze względu
na niski poziom opieki medycznej. Biskup
zapytany, czy czuje się bezpiecznie prze-
bywając w Burundi odpowiedział, że wy-
jeżdżając w teren ma przydzielonych trzech
policjantów do ochrony i samochód pan-
cerny, choć nie zawsze z tego korzysta.
W kwestii przeżywania wiary przez spo-
łeczności afrykańskie dowiedzieliśmy się,
że liturgia Mszy Świętej potrafi trwać kilka
godzin i jest połączona ze śpiewem i tań-
cem. Ważnymi postaciami wśród świętych
dla tamtejszych katolików są przede wszyst-
kim męczennicy z Ugandy a także Św.
Siostra Faustyna oraz Św. Jan Paweł II .

Arcybiskup Wojciech Załuski urodził się
w Załuskach-Lipniewie, w gminie Andrze-
jewo. Ukończył LO im. M. Kopernika
w Ostrowi Mazowieckiej. Wśród osób przy-
byłych na spotkanie były też koleżanki
z klasy biskupa.
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Nowy akademicki rok rozpoczęło blisko
200 słuchaczy, w tym 20 nowych studen-
tów. Uroczystość rozpoczęła się trady-
cyjnie wysłuchaniem hymnu „Gaudeamus
Igitur”. Pani Regina Pałaszewska, p.o. dy-
rektor MDK, powitała zaproszonych go-
ści oraz studentów UTW życząc kolejnego
udanego roku na naszej uczelni. Skie-
rowała również podziękowania wszyst-
kim zaangażowanym w tworzenie
i działalność Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. Obecny na uroczystości burmistrz
Jerzy Bauer, pogratulował słuchaczom
uczelni, podziękował za ogromny wkład
pracy w tworzeniu środowiska i wspól-
noty. Na ręce pani Wiesławy Polak, prze-

wodniczącej Rady Słuchaczy Uniwersytetu
złożył bukiet kwiatów życząc udanego
roku akademickiego. Wykład inaugura-
cyjny zatytułowany „Kraj lat dziecinnych. . . ”
wygłosiła pani Krystyna Wilczewska słu-
chaczka UTW. Inaugurację uświetnił wy-
stęp zespołu śpiewaczego Miejskiego
Domu Kultury „Retro Band” i studencki
kabaret sekcji teatralnej z panią Emil ią
Krupą. Uroczystości towarzyszyła wy-
stawa fotograficzna „Z pasją dla siebie
i innych” w obiektywie Piotra Barbachow-
skiego, zaprezentowana przez fundację
„Dzień Dobry”. W roli modeli i modelek
wystąpil i seniorzy i słuchacze UTW.

Podczas inauguracji roku akademickie-
go nowo przyjęci na studia pierwszego
roku oraz na studia doktoranckie złoży-
l i uroczyste ślubowanie, stając się peł-
noprawnymi członkami społeczności
akademickiej SGGW.

Wśród zaproszonych gości na tę uroczy-
stość obecny był burmistrz Jerzy Bauer,
Prezes Zarządu Fabryk Mebli „FORTE”
S.A. Maciej Formanowicz i Dyrektor Biu-
ra Zarządu i Administracj i "FORTE" S.A.
Bogumiła Kaja.

Wzięl i w niej udział przedstawiciele biz-
nesu, samorządu lokalnego, organizacji
pozarządowych oraz ministerstw,
w tym m.in. : poseł na Sejm RP, Sekre-
tarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Pań-
stwa Marek Zagórski, poseł na Sejm RP
Iwona Michałek, Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rafał Romanowski, Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego Piotr Dardziński, Dyrektor Depar-
tamentu Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Ministerstwie Eduka-
cj i Jadwiga Parada, zastępca dyrektora
Departamentu Innowacji i Rozwoju w Mi-
nisterstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go Andrzej Kurkiewicz, wicestarosta
Powiatu Ostrowskiego Urszula Wołosie-

wicz, Burmistrz Miasta Ostrów Mazo-
wiecka Jerzy Bauer.

Uczestnicy wspólnie zastanawial i się nad
założeniami wdrażanej przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej reformy w od-
niesieniu do jej potencjału dla rozwoju
lokalnego rynku pracy. Podczas spotka-
nia szczególną uwagę poświęcono ja-
kości kształcenia zawodowego
w odniesieniu do lokalnego rynku pracy.
Mowa była też na temat aktywnego włą-
czania pracodawców w proces kształce-
nia oraz wprowadzaniu modelu
kształcenia, w którym ważną rolę speł-
niają dobrze wyposażone centra kształ-
cenia praktycznego (CKP) ze ścisłą
współpracą z pracodawcami.

Inicjatorem spotkania był poseł na Sejm

RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Skarbu Państwa Marek Zagórski, zaś
organizatorami Fundacja Fabryka Przy-
rody, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi
Polskiej, Fundacja Rozwoju Systemu
Edukacji , program Erasmus+. Patronat
nad konferencją objęło Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, Starostwo Powia-
towe w Ostrowi Mazowieckiej oraz
Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka.

fo
t.
A
.
S
a
ko

w
ic
z



o
s
tro

w
m
a
z
.p

l

Urząd Miasta

Ostrów Mazowiecka 9

Występem artystycznym w klimat obcho-
dów wprowadzil i uczniowie Gimnazjum
Publicznego nr 1 w Ostrowi Mazowiec-
kiej. Gospodarz spotkania - burmistrz
Jerzy Bauer w swoim wystąpieniu na-
wiązał do histori i powstania Komisj i Na-
rodowej, podziękował nauczycielom za
ich pracę oraz złożył życzenia – zdrowia
i sukcesów w realizacji planów zawodo-
wych.

W uroczystości wzięl i udział radni Rady
Miasta, dyrektorzy i nauczyciele ostrow-
skich placówek oświatowych, dyrekto-
rzy przedszkoli niepublicznych, miejskich
jednostek organizacyjnych, prezesi spół-
ek miejskich, przedstawiciele związków
zawodowych oraz mediów.

Podczas obchodów wręczone zostały
nagrody Burmistrza dla dyrektorów i na-
uczyciel i miejskich placówek oświato-
wych. Wśród nagrodzonych znaleźl i się:

1 . Dorota Ziemczyk – Dyrektor Szkoły

Podstawowej nr 1
2. Elżbieta Stefania Mariańska – Dyrek-
tor Zespołu Szkół Publicznych nr 3
3. Wanda Zaręba – Dyrektor Miejskiego
Przedszkola nr 2
4. Małgorzata Gołaszewska – Dyrektor
Miejskiego Przedszkola nr 3
5. Danuta Brzostek – Nauczyciel Szko-
ły Podstawowej nr 1
6. Katarzyna Krupińska – Nauczyciel
Szkoły Podstawowej nr 1
7. Joanna Krzyżak – Nauczyciel Szkoły
Podstawowej nr 1
8. Beata Brzostek – Nauczyciel Gimna-
zjum Publicznego nr 1
9. Maryla Borowa – Nauczyciel Gimna-
zjum Publicznego nr 1
1 0. Urszula Wójcik - Nauczyciel Gimna-
zjum Publicznego nr 1
11 . Jolanta Kobus – Nauczyciel Zespo-
łu Szkół Publicznych nr 1
1 2. Elżbieta Karpińska – Bednarczyk –
Nauczyciel Zespołu Szkół Publicznych
nr 1

1 3. Magdalena Podleś – Nauczyciel Ze-
społu Szkół Publicznych nr 1
1 4. Agnieszka Drużyńska –Nauczyciel
Zespołu Szkół Publicznych nr 2
1 5. Anna Kempisty – Nauczyciel Zespo-
łu Szkół Publicznych nr 3
1 6. Arkadiusz Parzych – Nauczyciel Ze-
społu Szkół Publicznych nr 3
1 7. Dorota Pawłowska - Nauczyciel Ze-
społu Szkół Publicznych nr 3
1 8. Monika Wiśniewska – Nauczyciel Ze-
społu Szkół Publicznych nr 3
1 9. Alina Pyśk – Nauczyciel Miejskiego
Przedszkola nr 1

Przed miejskim ratuszem, 20 września
zebrały się przedszkolaki ze wszystkich
miejskich placówek by uczcić Ogólno-
polski Dzień Przedszkolaka. Dzieci z ko-
lorowymi balonami przemaszerowały
ul icami miasta, by przed ratuszem spo-

tkać się z burmistrzem Jerzym Bauerem
i zaśpiewać kilka piosenek.

Na zakończenie spotkania nad miasto
poleciały balony.

Na grudniowej sesj i Rady Miasta zosta-
nie on przedstawiony Radzie Miasta do
uchwalenia. Program rewital izacji jest
długookresowym programem trwałego
i zrównoważonego rozwoju dla Miasta,
umożliwiającym osiągnięcie równowagi
między celami: gospodarczymi, społecz-
nymi, ochrony środowiska oraz zacho-
wania dziedzictwa kulturowego.
Równowaga pozwoli na poprawę jako-
ści warunków życia mieszkańców, bez
uszczerbku dla możliwości rozwojowych
przyszłych pokoleń. Wprowadzona
w 201 5 roku ustawa o rewital izacji daje
samorządom, które programy przygotu-
ją możliwości na pozyskanie środków
zewnętrznych na realizację przedsię-
wzięć w nich zawartych. Przygotowanie
programu wiąże się jednak z konieczno-
ścią przeprowadzenia dokładnej diagno-

zy i konsultacj i społecznych.
Przygotowanie Gminnego Programu Re-
wital izacj i Miasta Ostrów Mazowiecka
na lata 201 6-2023 rozpoczęły się już
w grudniu 201 5 r. zbieraniem danych do
diagnozy. W 201 6 r. udało się w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Tech-
niczna pozyskać środki w wysokości 55
800,00zł na dofinansowanie projektu
„Revital isatio Ostrowya” obejmującego
przygotowanie programu. W lipcu 201 6
r. , po przygotowaniu diagnozy, przepro-
wadzone zostały konsultacje społeczne
dotyczące jej wyników oraz dające moż-
l iwość zgłoszenia swoich pomysłów na
przedsięwzięcia rewital izacyjne. Rada
Miasta, na sesji w dniu 3 sierpnia 201 6
r. , podjęła dwie uchwały dotyczące re-
wital izacj i tj . o wyznaczeniu obszarów
zdegradowanych i obszaru rewital izacji

oraz o przystąpieniu do sporządzenia
GPR. Następnym etapem było przygo-
towanie projektu programu, który został
poddany konsultacjom w październiku.
Dzięki zaangażowaniu mieszkańców
i różnych instytucj i udało się przygoto-
wać program odpowiadający potrzebom
i dający szanse na rozwój miasta.
Uchwalenie programu nie zamyka prac
z nim związanych, stanowi początek do
realizacji zawartych w nim celów. Sze-
roka współpraca przy tworzeniu jest do-
brą prognozą na wspólną i efektywną
jego realizację, czego sobie i wszystkim
mieszkańcom miasta życzymy.
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Do projektu zostały zaproszone szkoły
gimnazjalne oraz szkoły średnie. Udział
wzięły placówki z całego powiatu ostrow-
skiego. Szacuje się, że spektakl obej-
rzało ok. 2500 młodzieży.

Scenariusz do musicalu napisał Michał
Świderski. Kompozycję muzyczną oraz

reżyserią zajął się Piotr Trentowski. Ak-
torami, występującymi w spektaklu, by-
l i uczniowie szkół gimnazjalnych oraz
szkół średnich z Ostrowi Mazowieckiej.
Projekt koordynowali Dominika Potom-
ska i Paweł Pecura.

Projekt dofinansowano w ramach pro-
gramu Bank Ambitnej
Młodzieży ze środków
Fundacji Banku Zachod-
niego WBK. Musical po-
wstał dzięki wsparciu
Urzędu Miasta Ostrów
Mazowiecka, Miejskiego
Domu Kultury oraz Miej-
skiego Ośrodka Sportu

i Rekreacji .

Dodatkową atrakcję przygotował Mię-
dzygminny Związek Ziemia Ostrowska.
Zaprosił młodzież na wycieczkę obejmu-
jącą wizytę w ostrowskim Ratuszu i obej-
rzenie wystawy "Ostrów i Ziemia
Ostrowska w obiektywie wroga", a tak-
że przejazd do Komorowa i zwiedzanie
historycznych pomników na terenie jed-
nostki wojskowej.

Pan Andrzej podzielił się ze słuchaczami
wspomnieniami z okresu swojego dzie-
ciństwa i młodości, opowiadał o swoich
rodzicach, o swojej pasji do lotnictwa,
o swoich związkach z Kołobrzegiem, gdzie
w pobliskim Rogowie odbywał służbę woj-
skową.

Jednak najwięcej opowiedział o swojej
mamie i jej bohaterskich czynach, pod-
kreślając, że jej również należy się szcze-
gólna pamięć.

- Moja mama pracowała jako nauczyciel-
ka w szkole, we wsi Krupa k/Lidy, gdzie
poza pracą nauczycielki prowadziła spo-
łecznie Koło Gospodyń Wiejskich, a tak-
że Koło Młodzieży. Była nauczycielką
zamiłowaną w swym zawodzie. Zyskała
sobie sympatię i szacunek wśród okolicz-
nej ludności. Wychowankowie z Towa-
rzystwa Przyjaciół ulicy Kazimierza
Lisieckiego mówią o mamie, że była pięk-
na, dobra i sprawiedliwa. Była bardzo
opiekuńcza, uczyła dobrych manier i by-
ła przede wszystkim bardzo skromną oso-
bą, nigdy nie wywyższała się- mówił
Andrzej Pilecki o swojej mamie.

Pan Andrzej opowiedział również o bar-
dzo trudnym i ciężkim dla nich okresie,
kiedy ojciec został zamordowany. – Wfor-
mie represji komuniści nie pozwolili ma-
mie pracować w szkolnictwie. To dzięki
wspaniałym przyjaciołom mojej mamy,
mogliśmy przetrwać te ciężkie chwile. Ma-
ma dostała pracę u Kazimierza Lisieckie-
go zwanego „Dziadkiem”w Towarzystwie
Przyjaciół Dzieci Ulicy. Znaleźliśmy tu

swoją wmiarę spokojną przystań pośród
trudnej młodzieży i sierot. Mama nasza
stała się Ciocią dla bardzo wielu wycho-
wankówOgniska na Pradze, w Świdrze,
Muranowie i Gdyni. Odżyła, robiła to, co
najbardziej lubiła i do czego była zawo-
dowo przygotowana. Od kwietnia 1951
roku pełniła szereg funkcji w Ogniskach
Kazimierza Lisieckiego oraz na obozach
organizowanych w Świdrze i Gdyni. Zna-
jomość psychiki dziecka, spokój, osobi-
sty czar i poczucie piękna stwarzały
niepowtarzalny klimat dobrego domu tak
potrzebnego Jej wychowankom. Wielu
podopiecznych z kryminogennych środo-
wisk dużego miasta, zdobyło maturę, za-
wód, wyższe wykształcenie, a niektórzy
osiągali eksponowane stanowiska w spo-
łeczeństwie. Pracowała w Ogniskach wie-

le lat, aż do emerytury, ceniona i kochana
przez pokolenia wychowanków. Mama
oddawała się tej pracy z takim samym
zaangażowaniem jak niegdyś, gdy uczy-
ła pod Lidą wiejskie dzieci- powiedział An-
drzej Pilecki.

Na zakończenie spotkania, podharcmistrz
Grażyna Duda wraz z harcerzami z 29.
DH „Pogodni”, zwrócil i się z prośbą do
Andrzeja Pileckiego, o wyrażenie zgody,
aby ich drużyna nosiła imię Marii Pilec-
kiej. Z wielką radością Pan Andrzej wy-
raził zgodę i był bardzo dumny z tego faktu.
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1 8 l istopada w ratuszu miejskim w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się konferencja poświęcona Rotmi-
strzowi Witoldowi Pileckiemu, w której uczestniczył syn Rotmistrza Andrzej Pilecki.

Podczas konferencji aktorzy Ostrowskiej
Grupy Teatralnej „Rzeczpospolita Apo-
stolska” zaprezentowali jedną ze scen
spektaklu „Rotmistrz Pilecki – Ofiarowa-
nie”, którego premiera planowana jest
na wiosnę 201 8 roku. Scenariusz wido-
wiska napisał Sławomir Konarzewski,
opierając się na „Raporcie Pileckiego”,
stworzonym po ucieczce z obozu kon-
centracyjnego Auschwitz-Birkenau, a tak-
że na podstawie powieści Romana Konika
„Znamię na potyl icy”. Scena z widowi-
ska, opowiadała o jednym z dni pobytu
Rotmistrza w obozie. Wśród wielu dra-
stycznych scen odbywających się w tym
miejscu, a których doświadczył Witold
Pilecki wraz ze swoimi współwięźniami,
dało się słyszeć wezwania do Boga. -
Święty Boże, święty mocny, święty a nie-
śmiertelny, zmiłuj się nad nami, i nad ca-
łym światem - słyszeliśmy kilkakrotnie
z ust aktorów - Jacka Stachacza, Tade-
usza Trentowskiego, Kazimierza Szo-
staka, Janusza Świderskiego i Błażeja
Krzyżanowskiego.

Syn Rotmistrza, Andrzej Pilecki, po obej-
rzeniu fragmentu spektaklu mówił - Nig-
dy nie spodziewałem się, że dożyję
takiego czasu, że o ojcu i jego osiągnię-
ciach będzie się mówić tak szeroko. Kie-
dy widzę, jak powiewają polskie flagi,
wiem, że to wszystko miało sens. Cie-
szę się, że trafiłem na to spotkanie i po-
znałem ludzi, którzy czynią to, co należy
czynić. Ja również biorę udział w tym
procesie, wędrując nie tylko po Polsce.
Wwielu miejscach spotykam się z po-
dobnym odbiorem, co bardzo mnie cie-
szy. Poproszony o komentarz do scenki
z obozu mówi - Widzę cały czas u ojca
stosunek do służby, jako jego centralny
nakaz wewnętrzny. Widzę też patriotę.
Wmoim odczuciu to miłość człowieka
do miejsca, w którym się urodził. Ojciec
od młodych lat był zawsze na wezwa-

nie. Kiedy ojczyzna potrzebowała, rzu-
cał wszystko, szedł na ochotnika, i tak
aż do końca, do zakończenia życia. Szko-
da tylko, że nie wszyscy dożyli tego cza-
su, kiedy tak głośno, dookoła
kuli ziemskiej się mówi o oj-
cu. Dodał też, że zapraszany
jest na różne spotkania po-
święcone Rotmistrzowi
i w miarę możliwości stara
się w nich uczestniczyć.
Z niektórych rezygnuje ze
względu na stan zdrowia.
Jednak jak przyznał - Ostrów
leży mi bardzo na sercu,
więc wybieram ją jako pierw-
szą.

Podczas konferencji padło
wiele słów na temat Rotmistrza
Witolda Pileckiego, jego działalności oraz
rodziny. Przedstawiany jest niezmien-
nie, jako oddany ojczyźnie żołnierz, ko-
chający mąż i ojciec, a także głęboko
wierzący patriota. Prof. Adam Dobroń-
ski, w swoim wystąpieniu, zanim odniósł
się do Rotmistrza, nie zapomniał o jego
żonie Marii , którą określ i ł „bohaterką ży-
cia” – My, ostrowiacy mamy pewien obo-
wiązek, powinniśmy więcej dowiedzieć
się o prześwietnej małżonce Rotmistrza.
Zwrócił uwagę na jej „zwycięstwa”. –
Przetrwała tragedie, włącznie z uciecz-
ką, tu w Ostrowi wychowała dzieci, ura-
towała je przed zagładą i deprawacją,
przed wszystkimi innymi nieszczęścia-
mi. To jest naprawdę bohaterka, boha-
terka życia. Profesor zwrócił się do
zebranych - Starajmy uczyć się od Pi-
leckiego, jak się zachowywać, co robić,
żeby przezwyciężać zło.

O dokonaniach Rotmistrza mówił też
ksiądz dr Jan Okuła, a tematem jego roz-
ważań była rola rel igi i w życiu Witolda
Pileckiego. – To, czego dokonał Rot-

mistrz Witold Pilecki jest czymś nadzwy-
czajnym i przekraczającym ludzkie
możliwości, zarówno w wymiarze fizycz-
nym, militarnym, psychicznym, jak i du-

chowym – mówił. Wymienił najcenniejsze
jego przymioty - Rotmistrz był opisywa-
ny, jako człowiek emocjonalnie i ducho-
wo dojrzały, pogodny, skromny, dobrze
ułożony, mało mówił, więcej słuchał, pra-
gnął rodziny i tę rodzinę założył. Wro-
dzinie panowała atmosfera oparta na
wartościach. Pilecki nieustannie dbał
o swój rozwój duchowy.

Postawa i życiowe wybory Witolda Pi-
leckiego stanowią zbiór najlepszych cnót,
wzór godny naśladowania. Nie bez przy-
czyny nazywa się dzisiaj w Polsce szko-
ły, ul ice, place i inne miejsca jego
imieniem. O jednej z takich szkół, która
za patrona wybrała sobie Rotmistrza Wi-
tolda Pileckiego mówił Jacek Stachacz.
Wymienił główne przesłanki, jakimi kie-
rował się, jako ówczesny dyrektor szko-
ły podstawowej w Kozikach, podejmując
się zadania nadania placówce imienia
Rotmistrza. Społeczność szkoły nie mia-
ła najmniejszych wątpl iwości, by szkoła
leżąca kilka kilometrów od Ostrowi no-
siła imię tego bohatera, choć kilkanaście
lat temu o Rotmistrzu jeszcze niewiele
wszyscy wiedziel i .

Organizatorem konferencji było Miasto
Ostrów Mazowiecka oraz Ostrowska
Grupa Teatralna „Rzeczpospolita Apo-
stolska”. Odbyła się ona w ramach za-
dania dofinansowanego ze środków
Narodowego Centrum Kultury, pocho-
dzących z programu Dom Kultury + Ini-
cjatywy lokalne 201 6.
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Miejskie uroczystości Święta Niepodległości rozpoczęły się tradycyjnie w kościele pw. Wniebowzięcia
NMP, uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny.

W nabożeństwie uczestniczyl i : władze
powiatu, miasta i gminy, poczty sztan-
darowe, przedstawiciele wojska, pol icj i ,
straży pożarnej, harcerze, dyrektorzy in-
stytucj i z terenu miasta, przedstawicie-
le organizacji pozarządowych, a także
l iczni mieszkańcy miasta. Po mszy
uczestnicy zgromadzil i się na placu pod
Dębem Wolności, by oddać hołd boha-
terom. Wojskową asystę honorową peł-
ni l i żołnierze z 22. Wojskowego Ośrodka
Kartograficznego w Komorowie oraz har-
cerze z 29. DH „Pogodni”. Uroczystość
rozpoczęła się od odegrania Mazurka
Dąbrowskiego przez Młodzieżową Or-
kiestrę Dętą OSP, pod batutą kapelmi-
strza Sławomira Gąglewskiego. Burmistrz
Miasta Jerzy Bauer przywitał zgroma-
dzonych. W swoim wystąpieniu przypo-
mniał historię odzyskania przez Polskę
niepodległości.

- Na ostrowskim cmentarzu leżą żołnie-
rze, którzy polegli w obronie państwa
polskiego, kiedyArmia Czerwona szła
do Warszawy. Aby przybliżyć tę wiedzę
i kulturę polską, będziemy chcieli dobrze
przygotować się do obchodów setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Planujemy na najbliższy
czas, na najbliższe 2 lata podjęcie dzia-
łań skierowanych w szczególności do
młodego pokolenia, zmierzających do
większego udziału w kulturze polskiej,
do większej świadomości w historii Pol-
ski i do większego zaangażowania. Nie-
podległość, wolność, to nie jest sprawa,
która dzieje się gdzieś w obcych nam
gabinetach. Ona dzieje się tu i my za nią
odpowiadamy. Odpowiada Ziemia Ostrow-

ska i każdy z nas (=). Dlatego
też w samorządzie, który od-
powiada za część obowiązków
Państwa, trwa wielka praca
nad sprawami, które nas na
co dzień dotyczą (=). Rozwój
gospodarczy, kultura, oświata,
wszystkie te sprawy z których
codziennie, albo jesteśmy za-
dowoleni, albo nam dokucza-
ją. To wielkie zobowiązanie przed
Mieszkańcami, przed Polakami, przed
Państwem Polskim. Chcę Państwa za-
pewnić, że te minione 2 lata, za które
odpowiadam przed Państwem właśnie,
ale też przed własnym sumieniem, nie
zostały zmarnowane (=). Trzeba powie-
dzieć o tym, że samorząd Ostrowi Ma-
zowieckiej ukończył wielkie dzieło
w Lubiejewie- Regionalną Instalacje Prze-
twarzania OdpadówKomunalnych za
13 mln złotych. Trwa bardzo szybki pro-
ces inwestowania w drogi, w sieć wodo-
ciągową, w odprowadzanie ścieków.
Przygotowana jest koncepcja remontów
i wielkiej rozbudowy całego systemu go-
spodarki wodno-ściekowej opiewająca,
jak sądzimy na niemal 30 mln złotych.
Jesteśmy przygotowani do konkurowa-
nia o środki rządowe i środki europej-
skie. Kończy się pierwszy etap dużego
przedsięwzięcia rekreacyjno-sportowe-
go nad Stawem, który w okresie zimo-
wym będzie lodowiskiem, a w okresie
letnim wielofunkcyjną powierzchnią spor-
tową (=).To, co przed chwilą wymieni-
łem, to tylko przykłady. Ale powiedzieć
trzeba jasno, to jest nasz wspólny suk-
ces. Tylko wspólne radowanie się z te-

go, co jest sukcesem pozwala nabierać
siły i stawiać sobie wysokie wymagania.
Chcę Państwa zapewnić, że Ostrów Ma-
zowiecka staje się dobrym miastem na
przyszłość. Wskazują na to również do-
kumenty rządowe. Niedawno przyszła
informacja o wzroście udziału podatku
od osób fizycznych w budżecie miasta
na 2017 rok, o 14% i wzroście udziału
od firm o 6%. To są fakty. Będziemy ro-
bić wszystko w samorządzie, w admini-
stracji i w Radzie, aby te dobre tendencje
umocnić, utrzymać, i o ile to możliwe, by
były jeszcze lepsze. Zapewniam Pań-
stwa, że przed nami dobry czas, bo do-
brze życzymy Polsce i dobrze życzymy
sobie. Niech żyje Polska! - zakończył
wystąpienie Burmistrz. Na zakończenie
delegacje złożyły kwiaty dla upamiętnie-
nia tych, którzy oddali życie walcząc
o wolność naszej Ojczyzny. Uroczystość
uświetnił występ artystyczny młodzieży
z Zespołu Szkół Publicznych nr 3 oraz
koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

6 listopada na obiekcie MOSiR przy ul. Warchalskiego odbył się I I Bieg Wolności i Sol idarności oraz
I Półmaraton Ostrowski.

Organizatorem imprezy był Ludowy Klub
Sportowy Ostrowianka oraz MOSiR
Ostrów Mazowiecka. Pogoda dopisała,
dlatego frekwencja była wysoka. W bie-
gu rodzinnym na dystansie 600 metrów,

udział wzięło około 1 00 osób. Po pamiąt-
kowy medal na starcie stanęli zawodni-
cy w różnym wieku. Kilkuletni „biegacze”
rywalizowali z rodzicami i dziadkami, co
dowodzi o coraz większej popularności
tego typu aktywności sportowej.

Dużą atrakcją był I Półmaraton Ostrow-
ski, którego trasę organizatorzy zapla-
nowali ul icami miasta. Zawodnicy miel i
do pokonania 4 pętle. Było to trudne lo-
gistycznie przedsięwzięcie, ale bardzo
atrakcyjne dla kibiców i zawodników.

Zaangażowanie organizatorów w dużym
stopniu wsparły ostrowska Policja, Straż

Pożarna i Straż Miejska.

W półmaratonie (21 ,097 km) sklasyfiko-
wanych zostało 91 zawodników. Zwy-
cięzcą biegu został Przemysław
Dąbrowski z klubu AGRO-METAL
OSTROŁĘKA z czasem 01 :1 2:24.38.
Najlepszą z kobiet, z piątą lokatą w bie-
gu, została Anna Szyszka reprezentują-
ca klub Adidas Running, która uzyskała
czas 01 :1 8:52.28.
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Co roku rywalizacja taneczna przyciąga
dziesiątki zespołów w różnych katego-
riach wiekowych i formach tańca. Widzo-
wie miel i okazję zobaczyć układy
taneczne w stylu Hip-Hop, Jazz, Disco
Dance oraz inne formy tańca.

Spośród ostrowskich zespołów I I I miej-
sce zajął Zament z Miejskiego Domu
Kultury w Ostrowi Mazowieckiej za cho-
reografię pt. „Czwarta”.

Grupy taneczne oceniało Jury w skła-
dzie: Robert Śliżewski, Bernadetta Ba-

kuńska, Marta Wiśniewska i Marek Kisiel .

Źródło: MDK Ostrów Mazowiecka

Statut Muzeum wprost mówi o sprawowa-
niu opieki nad dobrami kultury lokalnej i re-
gionalnej. Muzeum realizuje swoją misję
poprzez gromadzenie zbiorów i ich nauko-
we opracowanie, prowadzenie prac badaw-
czych i konserwatorskich, organizację
wystaw i wydarzeń kulturalnych oraz dzia-
łalność edukacyjną, popularyzatorską i wy-
dawniczą z zakresu historii i nauk
pomocniczych.

„W poszukiwaniu śladów i świadków histo-
rii lokalnej” to pierwszy program edukacyj-
ny realizowany przez Muzeum we
współpracy z Miastem Ostrów Mazowiec-
ka, Grupą Rekonstrukcji Historycznych
„Garnizon Ostrów”, Instytutem Pamięci Na-
rodowej, środowiskiem naukowym, stowa-
rzyszeniami historyków, archeologów i
nauczycieli oraz instytucjami samorządo-

wymi. W ramach projektu realizujemy wy-
stawy, wycieczki, spotkania ze świadkami
lokalnej historii, wolontariat przy muzeum.
Jednym z działań jest poszukiwanie pomo-
cy u mieszkańców Ziemi Ostrowskiej przy
identyfikacji zdjęć z archiwum ostrowskiej
bezpieki, zdjęć zarekwirowanych tu przez
UB w latach 40. i 50. podczas obław i prze-
szukań. Zdjęcia są dostępne w formie po-
kazu slajdów na www.ostrowmaz.pl i stronie
Muzeum na Facebooku.

Pierwszym przedsięwzięciem w ramach te-
go projektu była wystawa fotografii histo-
rycznej "Ostrów i Ziemia Ostrowska
w obiektywie wroga" Jej otwarcie miało miej-
sce 1 2 października w sali konferencyjnej

ostrowskiego ratusza. Autorem wystawy
był Andrzej Mierzwiński. Zdjęcia pochodzą
z jego prywatnych zbiorów oraz ze zborów
Jacka Frankowskiego, Rafała Ojrzanow-
skiego i Regionalnej Izby Historycznej w Za-
mbrowie. Fotografie, wykonane przez
Niemców, przedstawiały okres okupacji nie-
mieckiej na Ziemi Ostrowskiej w latach
1 939-1 944 r. Wystawę zaprezentowano
ponad 20 grupom uczniów ze szkół miej-
skich i gminnych. Dla części młodzieży
zwiedzanie wystawy połączone było z wy-
cieczką do Komorowa i poznawaniem pod
opieką przewodników historii Garnizonu.
Były to jednodniowe spotkania z historią lo-
kalną. Koszty projektu edukacyjnego po-
kryło w całości Muzeum a dojazd grup
młodzieży z gmin sfinansował Międzygmin-
ny Związek Ziemia Ostrowska lub gmina.

Drugi, rozłożony na lata projekt edukacyj-
ny Muzeum ma na celu promocję kultury
poprzez odwiedzanie innych muzeów. Po-
przez uruchomiony właśnie program „Po-
znajemy polskie muzea” chcemy
zapoznawać młodzież i wychowawców
w sposób planowy, skorelowany z progra-
mami szkolnymi i pracą kół zainteresowań
z wielowymiarowym dziedzictwem histo-
rycznym Polski. Projekt, zależnie od moż-
liwości finansowych Muzeum, będzie
oferowany również szkołom spoza Ostro-
wi Mazowieckiej oraz innym grupom miesz-
kańców Ziemi Ostrowskiej. Jego
beneficjentami będą w pierwszej kolejno-
ści wolontariusze Muzeum oraz osoby
wspierające jego działalność. Zadanie bę-
dzie finansowane przez Muzeum i Miasto
Ostrów Mazowiecka.

Pierwszym działaniem w ramach projektu
„Poznajemy polskie muzea” było odwie-
dzenie przez uczniów ostrowskich szkół
wystawy archeologicznej „Średniowieczne
proto–miasto w Pułtusku” w Muzeum Re-
gionalnym w Pułtusku. Pod opieką miej-
scowego przewodnika Andrzeja

Ropelewskiego zwiedzają też tamtejszą
bazylikę i zamek. Dotychczas w projekcie
wzięły udział 45-osobowe grupy młodzie-
ży ze wszystkich szkół miejskich. Ponad-
to muzeum podjęło współpracę dotyczącą
wspólnych działań w zakresie poznawa-
nia, promowania i kultywowania histori i
dawnego Granizonu Ostrów Mazowiec-
ka, wspólnie wraz ze Stowarzyszeniem
"Wizna 1 939", poprzez badania arche-
ologiczne.

To początek naszych działań. Będziemy je
kontynuować oraz realizować inne. Przede
wszystkim, we współpracy z Ministrem Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego rozpocz-
niemy remont domu rodzinnego Marii
Pileckiej przy ul. Warszawskiej 4. Tam jest
już oficjalnie ustanowiona siedziba Mu-
zeum. Jednocześnie z remontem będzie
projektowana wystawa stała. Z uwagi na
to, że nasze działania rozpoczynamy od
przysłowiowego zera realizacja części in-
westycyjnej oraz wystawy stałej zapewne
trochę potrwa. Tymczasem chcemy, aby w
okresie remontu oraz projektowania i wy-
konywania wystawy stałej Muzeum już pro-
wadziło szeroką aktywność. Stąd
rozpoczęcie pierwszych projektów. Do re-
alizacji naszych przedsięwzięć będziemy
poszukiwać partnerów mogących wnieść
wkład finansowy, organizacyjny, naukowy
czy też promocyjny. Serdecznie zaprasza-
my do współpracy mieszkańców Ziemi
Ostrowskiej oraz wszystkich, którzy bez
względu na miejsce zamieszkania, mają
szacunek dla dzieła rtm. Witolda Pileckie-
go oraz historii Ziemi Ostrowskiej i Północ-
no-Wschodniego Mazowsza.
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Park Street Workout powstał w Ostrowi
Mazowieckiej w drugiej połowie roku,
a już w październiku stał się centrum
sportowej rywalizacji w dyscyplinach si-
łowo – wytrzymałościowych – wskazał
burmistrz Jerzy Bauer. Realizacja tej in-
westycji to również w dużej mierze ini-
cjatywa mieszkańców, która spotkała się
z pozytywnym odzewem samorządu i jak
zapewnił Burmistrz, samorząd będzie ta-
kiego wsparcia udzielał również w przy-
szłości. Nie zabrakło także życzeń udanej
zabawy i rywalizacji w duchu sportu.

Zanim zawodnicy mogli stanąć na lini i
startu pokaz Street Workout zaprezen-
towało trzech ostrowian: Sebastian To-
mala, Mateusz Kowalczyk i Krystian
Szuba. Dynamiczne ewolucje połączo-
ne z niezwykłą siłą, raz za razem skła-
niały widzów do spontanicznych oklasków.

Po pokazach przyszła kolej na zawod-
ników, reprezentantów różnych miejsco-
wości i klubów sportowych. Wśród nich
zawodnicy z Ostrołęki, Ząbek, Modlin-
ka, Małkini Górnej, Andrzejewa i oczy-
wiście Ostrowi Mazowieckiej. Jako
pierwsze wystartowały panie w konku-

rencji CrossFit. Na torze czekały na nie
takie ćwiczenia jak podciągnięcia, wsko-
ki na podest, przerzucanie opony, ude-
rzenia kijem w oponę czy wyciskanie
kettla. Najlepsza okazała się Dorota My-
siołowska (Fitnessfera Klub), zawodnicz-
ka z Ostrowi Mazowieckiej zakończyła
konkurencję z czasem 1 minuta, 52 se-
kundy. Identyczny tor czekał również na
panów startujących w dwóch katego-
riach. Zwycięstwo w kategori i zawodni-
ków sportów walki odniósł zawodnik
z Ostrołęki Karol Łasiewicki (Fight Aca-
demy) z czasem 1 minuta, 32 sekundy.
Natomiast w kategori i mężczyzn zawod-
nik z Ząbek Piotr Krupa (Projekt Worko-
ut) z czasem 1 minuta 36 sekund.

Konkurencję Street Workout również roz-
poczęły panie, które miały za zadanie
wykonać 3 ćwiczenia następujące po so-
bie. Za każde prawidłowo wykonane po-
wtórzenie przyznawane były punkty: 3
za wznosy nóg, 1 za wypchnięcia na ma-
szynie, 2 za podciągnięcia na maszynie.
Największą ilość punktów zgromadziła
zawodniczka z Ostrołęki Paulina Raj-
chenbach (Fight Academy) – 302 punk-
ty (24 wznosy nóg, 30 wypchnięć na
maszynie, 1 00 podciągnięć na maszy-
nie). Zawodnicy w kategori i mężczyzn
również zmierzyl i się w konkurencji skła-
dającej się z trzech ćwiczeń, choć od-
miennych niż te w kategori i kobiet:
podciągnięcia (3 punkty), pompki na zie-
mi (1 punkt) i pompki na poręczach (2
punkty). Wyraźną przewagę uzyskało
dwóch zawodników, a o końcowym zwy-
cięstwie zadecydowały zaledwie dwa
punkty. Ostatecznie Puchar Burmistrza
Ostrowi Mazowieckiej powędrował do

zawodnika z Ostrowi Karola Rzempołu-
cha (Academia Gori la), który zakończył
zmagania ze 1 40 punktami (20 podcią-

gnięć, 66 pompek na ziemi, 7 pompek
na poręczach).

Zwycięzcy uhonorowani zostal i pucha-
rami, a ponadto zawodnicy i zawodnicz-
ki z najlepszych trzech miejsc otrzymali
medale, dyplomy i karnety na zajęcia
w Academi Gori la Ostrów Mazowiecka
oraz karnety na basen.

Zawodom towarzyszyły zabawy na dzie-
cięcym torze przeszkód przygotowanym
przez Academie Gori la Ostrów Mazo-
wiecka. Dla każdego uczestnika zabaw
przewidziano upominkowe dyplomy „za
siłę, odwagę i sprawność fizyczną”.

I Mistrzostwa Ostrowi Street Workout
i CrossFit o Puchar Burmistrza Ostrowi
Mazowieckiej zorganizowali : Miasto
Ostrów Mazowiecka, Academia Gori la
Ostrów Mazowiecka oraz Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji .

Zespoły rywalizowały systemem każdy
z każdym - do dwóch wygranych setów
- aż w czterech z sześciu spotkań zwy-
cięzcę wyłonił dopiero tie-break. Tak by-
ło również w meczu, który zadecydował
o ostatecznym zwycięscy turnieju, gdzie
Urząd Miasta pokonał Gminę Ostrów

Mazowiecka w dodatkowym secie 20:1 8.
Spotkania toczyły się w miłej atmosfe-
rze, ale ambicj i i sportowej walki nie bra-
kowało.

Turniej został rozegrany 5 listopada w ha-
l i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
przy ul.Trębickiego w Ostrowi Mazowiec-
kiej.

Końcowa klasyfikacja:

1 . Miasto Ostrów Mazowiecka - 6 pkt
2. Gmina Ostrów Mazowiecka - 5 pkt
3. Powiat Ostrów Mazowiecka - 4 pkt
4. Gmina Andrzejewo - 1 pkt
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Urząd Miasta

Ostrów Mazowiecka 15

Do 2 listopada ostrowscy policjanci od-
notowali 1 1 2 zgłoszeń, z których 23 po-
twierdzono, natomiast nie potwierdzono
78. W weryfikacji było 1 0 zgłoszeń. Po-
jawiło się 1 nowe zgłoszenie. Na mapę
można zgłosić następujące zagrożenia:

- akty wandalizmu
- bezdomność
- dzikie kąpiel iska
- dzikie wysypiska śmieci
- kłusownictwo
- miejsca grupowania się małoletnich
- miejsca niebezpieczne na terenach
wodnych
- nielegalna wycinka drzew
- nielegalne rajdy samochodowe
- nieprawidłowe oznakowanie drogi
- nieprawidłowe parkowanie
- niestrzeżone przejście przez tory
- niestrzeżony przejazd kolejowy
- niewłaściwa infrastruktura drogowa
- niszczenie zieleni
- poruszanie się po terenach leśnych qu-
adami
- przekraczanie dozwolonej prędkości

- spożywanie alkoholu w miejscach nie-
dozwolonych
- utonięcia
- używanie środków odurzających
- wypalanie traw
- zdarzenia drogowe z udziałem leśnych
zwierząt
- znęcanie się nad zwierzętami
- zła organizacja ruchu drogowego
- żebractwo

Powyższe zagrożenia mogą mieć kolory:

- zielony – nowe zgłoszenie
-żółty – weryfikowane/sprawdzane
- czerwony - potwierdzone

W powiecie ostrowskim wśród zgłoszeń
najczęściej występuje przekroczenie do-
puszczalnej prędkości, spożywanie al-
koholu w miejscu niedozwolonym oraz
nieprawidłowe parkowanie.

Za wszystkie zgłoszenia dziękujemy, cie-
szy fakt, że mieszkańcy powiatu ostrow-
skiego wiedzą, że bezpieczeństwo
w najbl iższym otoczeniu zależy również
od nich.

Przypominamy, że aby zgłosić zagroże-
nie należy wejść na stronę internetową
KPP w Ostrowi Mazowieckiej pod adre-
sem http://www.kwp.radom.pl/komenda-
powiatowa-policj i-w-ostrowi-mazowiec-
kiej. Przekazanie tych informacji zajmuje
tylko chwilę. W razie potrzeby można
skorzystać z instrukcji obsługi. Zgłosze-
nie trafi do odpowiedniej komórki Policj i .

Pamiętajmy, że z mapy należy korzystać
rozsądnie. Każde naniesione na mapę
zagrożenie wywoła odpowiednią reak-
cję Policj i . Z jednego komputera można
zgłosić jedno zagrożenie na dobę.

Nie zapominajmy, że zgłoszenia w ra-
mach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpie-
czeństwa nie zastąpią potrzeby pilnej
interwencji Policj i gdy zagrożone jest ży-
cie lub zdrowie ludzkie. W tych przypad-
kach należy korzystać z numerów
alarmowych 11 2 lub 997.

Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się
czym jest karykatura, jak rysujemy kary-
katury osób uśmiechniętych i smutnych
oraz na co należy zwrócić uwagę podczas
rysowania. Tworzenie karykatury to wiel-
ka frajda, zarówno na etapie jej tworzenia,
ale przede wszystkim już po jej narysowa-
niu. To zabawny rysunek przedmiotu lub
osoby, charakteryzujący się przesadą w od-
daniu cech szczególnych. Młodzież bar-
dzo aktywnie włączyła się w tworzenie
karykatury polskiego piłkarza Roberta Le-
wandowskiego.

Warsztaty przeprowadził Ryszard Druch,
karykaturzysta znany w Stanach Zjedno-
czonych i Polsce. Od lat organizuje w USA
plenery malarskie dla młodzieży polonij-
nej i polskich artystów, plastyków oraz wy-
stawy grafiki, malarstwa i rzeźby w swojej
kameralnej Druch Studio Gallery. Od dzie-
sięciu lat uczy w polonijnych szkołach do-
kształcających języka polskiego, historii
o geografii Polski i za tę działalność otrzy-
mał Medal Komisji Edukacji Narodowej.
W roku 201 4 Prezydent RP Bronisław Ko-
morowski przyznał Ryszardowi Druchowi

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski, za wieloletnią promocję polskiej kultu-
ry w USA i własne osiągnięcia artystyczne.
Dorobek artysty można obejrzeć na jego
stronie internetowej:
http://www.druchstudio.com/.

Koncert odbył się w ramach XII Między-
narodowego Festiwalu Kameralistyki "Sa-
crum et Musica" zorganizowanego przez
Filharmonię Kameralną im. Witolda Luto-
sławskiego w Łomży. Przed ostrowską pu-

blicznością, która licznie zgromadziła się
w kościele zajmując niemalże wszystkie
miejsca, wystąpiła dwójka solistów: Ewa
Dębko – sopran oraz Zbigniew Dębko –
tenor, śpiewacy na co dzień współpracu-
jący z Warszawską Operą Kameralną. So-
listom towarzyszyła Orkiestra Filharmonii
Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego
w Łomży pod dyrekcją Juana Garcii Ro-
drigueza, pochodzącego z Hiszpanii dy-

rygenta, kompozytora i pianisty. Zabrzmiały
fragmenty dzieł W.A. Mozarta, G. Cacci-
niego, G. Bizeta, A.L. Webbera. Ostrow-
ska publiczność nagrodziła ich występ
olbrzymimi brawami.

Współorganizatorami koncertu było Mia-
sto Ostrów Mazowiecka oraz Parafia pw.
Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowiec-
kiej.



Grupa LemOn powstała w 2011 roku,
jest znana z takich utworów jak „Napraw,
„Scarlett”, „Spójrz”, „Nice”, czy „Jutro”.
Zespół może pochwalić się l icznymi wy-
różnieniami (m. in. SuperJedynka, Sopot
TOPTrendy, Eska Music Award, Przebój
25-lecia Radia Zet, Yach). Albumy , ,Le-
mON”, , ,Scarlett”, , ,Etiuda zimowa” w bły-
skawicznym tempie pokryły się złotem
i platyną.

Liderem zespołu jest wokalista Igor Her-
but. Igor na koncertach brawurowo wy-
konuje drapieżne rockowe kompozycje,
żeby za chwilę zasiąść przy pianinie i za-
śpiewać intymną balladę. Jego łemkow-
skie korzenie można usłyszeć zarówno
w nostalgicznych kompozycjach, jak i in-
trygujących wschodnich zaśpiewach.
Warsztat wokalny, który zdobył śpiewa-
jąc w cerkiewnych chórach, zespołach
ludowych, a wreszcie na studiach jazzo-
wych – pozwolił mu stworzyć styl, który
jest nie do podrobienia. Nie boi się wy-
zwań i ma dystans do tego co robi. Stwo-
rzony dla żartu utwór , ,Wkręceni”, który
trafił na ścieżkę dźwiękową kinowego hi-
tu i uzyskał ponad 25 mil ionów wyświe-
tleń na YouTube. Teksty Igora, niezależnie
czy te poważne, czy lekkie, czy to wy-
konywane w języku polskim czy łemkow-
skim, wyróżniają się jedną wspólną cechą:
płyną prosto z serca i mają przesłanie.

Członkowie grupy pochodzą z różnych
krańców Polski (od Dolnego Śląska,
przez Podkarpacie, Lubelskie, Górny
Śląsk po Lubuskie), ale przede wszyst-
kim z różnorodnych muzycznych środo-
wisk – od jazzu, przez garażowego rocka,
po hip hop i r’n’b.

W głosowaniu internetowym na „Gwiaz-
dę wieczoru Dni Ostrowi 201 7” zespół
LemON uzyskał 556 głosów. Mieszkań-

cy mogli oddać głos w sumie na pięć róż-
nych zespołów, cztery pozostałe to:
Afromental (436), Patrycja Markowska
(1 56), Pectus (1 29), Blue Cafe (64).

Już dziś serdecznie zapraszamy do
udziału w Dniach Ostrowi 201 7!

Red. Adrian Paszczyk, źródło: lem-on.pl

Miasto w bieżącym roku zrealizowało in-
westycję pn. „Rozbudowa ciągu ulic: Bursz-
tynowa, Szpitalna, Bielska i przebudowa
ul. Bursztynowej w Ostrowi Mazowieckiej”
dofinansowaną z Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w ramach Programu roz-
woju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 201 6-201 9.

Całkowita wartość projektu zamknęła się

w kwocie 2 697 057, 58 PLN, w tym dofi-
nansowanie ze środków PRGiPID wynio-
sło 1 31 9 082,00 zł oraz wkład własny
Miasta Ostrów Mazowiecka w wysokości
1 377 975,58 zł.




