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Najważniejsze fragmenty z życia Marii
Ostrowskiej i jej rodziny .

Współpraca ma się przyczynić do polep-
szenia oferty edukacyjnej i zawodowej.

Obchody 1 marca po raz kolejny Miasto
zorganizowało wspólnie z powiatem.

Rozmawiano m.in. o sytuacji związanej
z budową dróg ekspresowych.

Tablicę odsłonięto z okazji 85. rocznicy
wydarzenia.

Wybudowanych zostanie ok. 1 ,2 km
dróg, ścieżek rowerowych i chodników.
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Porozumienie czterech podmio-
tów na rzecz edukacji zawodowej i lo-
kalnego rynku pracy należy do
przedsięwzięć nowatorskich nie tylko na
Mazowszu ale również w kraju. Wynika
przede wszystkim z zapaści w kształce-
niu zawodowym i technicznym młodzie-
ży oraz z niedoboru wykwalifikowanych
pracowników na rynku pracy. Aktu pod-
pisania porozumienia dokonano 1 7 ma-
ja w hali sportowej Liceum
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Koper-
nika. Celem porozumienia jest poprawa,
na miarę możliwości lokalnych samorzą-
dów, oferty edukacyjnej w zakresie kształ-
cenia zawodowego. Chodzi o to, aby
lokalny rynek edukacyjny odpowiadał na
potrzeby rynku pracy, zapewniając tym
samym młodym ludziom pewny start
w przyszłość, a firmom działającym
w Ostrowi i okolicach dostarczał dobrze
przygotowanych pracowników. To wszyst-
ko ma zapewnić całościowy rozwój spo-
łeczno – gospodarczy regionu.

Podczas spotkania przedstawicie-
le Fabryk Mebli „FORTE” S.A. oraz Wy-
działu Technologii Drewna Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego wygłosil i wy-
kłady nt. dotychczasowej współpracy
środowiska naukowego z biznesem.
Wskazali m. in. na już wypracowane mo-

dele współpracy takie jak program sta-
żowy dla studentów Wydziału Technologii
Drewna SGGW w Fabrykach Mebli „FOR-
TE” S.A. czy utworzenie klas zawodo-
wych ukierunkowanych na przemysł
drzewny w Zespole Szkół nr 1 im. rotmi-
strza Witolda Pileckiego w Ostrowi Ma-
zowieckiej.

Podpisane porozumienie pokazu-
je, że istnieje potrzeba pogłębiania współ-
pracy, przy szerokim zaangażowaniu
szkolnictwa już od poziomu gimnazjal-
nego.

Porozumienie o współpracy pod-
pisal i czterej przedstawiciele każdego

z podmiotów:

1 . Prezes Zarządu Fabryk Mebli „FOR-
TE” S.A. Maciej Formanowicz
2. Dziekan Wydziału Technologii Drew-
na SGGW prof. dr hab. Krzysztof Kra-
jewski
3. Starosta Powiatu Ostrowskiego Zbi-
gniew Kamiński
4. Burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Je-
rzy Bauer

Na drugiej ze wspomnianych se-
sj i Rada ostatecznie zatwierdziła zmia-
ny, dzięki czemu miasto będzie mogło
wnioskować o wielomil ionowe dotacje.
Planowane inwestycje to: ochrona za-
bytkowego budynku Jatki, Muzeum po-
łączone z modernizacją starej elektrowni,

budowa ścieżek rowerowych i termomo-
dernizacja miejskich budynków. Wśród
zgłoszonych przez Burmistrza zmian
znalazły się również środki na koncep-
cją budowy nowej szkoły i przedszkola
oraz dokumentacja na budowę ul. Żale.

Będzie nowa szkoła
i przedszkole

Wśród zmian w budżecie, które
w ostatnim czasie zaproponował radnym
burmistrz znalazło się między innymi no-
we zadanie dotyczące powstania budyn-
ku oświatowego, łączącego funkcję szkoły
i przedszkola. Burmistrz Jerzy Bauer za-
znaczył, że nie jest to inwestycja, którą
planował zrealizować w tej kadencji sa-
morządu. Potrzeba poprawy bazy oświa-
towej w mieście jest bardzo duża. Na
majowej sesji przedstawiono informację
dotyczącą podjętych w tym zakresie prac
oraz przedstawiono potencjalne lokaliza-
cje. Radni mieli okazję zgłosić swoje su-
gestie. Z dyskusji wynikało, że najlepszą
lokalizacją jest działka, na której obecnie
stoi "mała jedynka" przy ul. Partyzantów.
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Panie Burmistrzu, po ponad roku
trudnych rozmów z Inwestorem, o któ-
rych na sesji mówił zarówno Pan, jak
i James Fife z LCP TAIMA, jest Pan nie-
wątpl iwie osobą, która doskonale zna te-
mat. Czy mógłby Pan przypomnieć
czytelnikom, o co w sprawie chodzi?

J.B. : Sprawa centrum handlowe-
go była jedną z pierwszych, których roz-
wiązania podjąłem się na początku
kadencji. Historia udziału miasta w reali-
zacji centrum handlowego przy Dworcu
PKS ma już 10 lat. Z podpisanych wów-
czas umówwynikało, że miasto w za-
mian za przekazanie gruntów pozyska
9 lokali handlowych. Ich ówczesna war-
tość wyceniona została na ok 1.8 mln.
Do dzisiaj miasto nie otrzymało lokali.
Dzisiaj wiemy, że umowa z punktu wi-
dzenia prawa była od początku nieważ-
na. Wkonsekwencji na naszym gruncie
w centrum miasta stoi budynek handlo-
wy, z którego dotychczasowy zarządca
czerpał korzyści a miasto nic z tego nie
miało. Wostatnim czasie w miejsce ocze-
kiwanych korzyści pojawiło się widmo
poniesienia wysokich strat między inny-
mi z tytułu pogarszającego się stanu
technicznego budynku. Symbolem pro-
blemów technicznych są ruchome scho-
dy, które w praktyce najczęściej były
nieruchome.

Podsumowując, miasto udostęp-
niło grunt pod budowę centrum i nie dość,
że nie czerpie z tego żadnych korzyści,
to dodatkowo jest zagrożone konieczno-

ścią poniesienia wysokich kosztów. Do
tego trzeba dodać, że budynek stojący
w centrum miasta, nie jest, mówiąc oględ -
nie, naj lepszą jego wizytówką. Koniecz-
ność podjęcia przez władze działań
wydaje się w tej sytuacji oczywistością.

J.B. : Jak powiedziałem, sprawa
ta była w centrum uwagi odkąd zosta-
łem burmistrzem. Zlecone przeze mnie
analizy prawne wskazały najlepsze – na-
szym zdaniem – rozwiązania tej sytuacji.
Obecnie jesteśmy w trakcie ich wdraża-
nia. Wnajbliższym czasie zostaną wy-
konane konieczne naprawy, które pozwolą
uniknąć zamknięcia budynku centrum
i zapewnią jego prawidłowe funkcjono-
wanie. Jestem przekonany, że podjęte
działania doprowadzą do ostatecznego
uregulowania stanu prawnego nierucho-
mości, przysporzą miastu oczekiwanych

korzyści, a samo centrum stanie się do-
brze działającym obiektem handlowym.

Możemy powiedzieć, że wynego-
cjowana i podpisana umowa, otwiera
drogę do pozytywnego zakończenia spra-
wy?

J.B. : Dokładnie tak. Podkreślę, że
sukces miasta polega na tym, iż w wy-
niku rozpoczętego regulowania stanu
prawnego Centrum, miasto będzie mo-
gło przejąć lokale handlowe lub otrzyma
od firmy LCP Taima rekompensatę w go-
tówce w wysokości 3,4 mln złotych. Wy-
bór ten będzie zależał wyłącznie od
decyzji władz miasta.

Trwają właśnie prace nad przygotowaniem kompleksowego programu rewital izacji . W jego tworzenie
mogą włączyć się wszyscy mieszkańcy. Opracowanie planu przyczyni się do poprawy atrakcyjności
miasta.

Władze Ostrowi Mazowieckiej pod -
jęły decyzję o konieczności przygotowa-
nia kompleksowego programu rewitalizacji.
W mieście występują różne problemy
o charakterze społecznym i ekonomicz-
nym. Potrzebne są też działania na rzecz
poprawy ładu przestrzennego. Rozwią-
zywaniu problemów i działaniu na rzecz
poprawy jakości przestrzeni miasta słu-
żyć będzie Gminny Program Rewitaliza-
cji (GPR) miasta Ostrów Mazowiecka.
Powstaje on w oparciu o zapisy ustawy
z dnia 9 października 201 5 r. o rewitali-
zacji. Planowane działania rewitalizacyj-
ne będą odpowiedzią na problemy
społeczne. Działania w sferze planistycz-

nej, techniczne, środowiskowej i gospo-
darczej będą miały charakter uzupełniający
i wynikać będą właśnie z potrzeb spo-
łecznych.

Rewitalizacja przyczyni się do po-
prawy atrakcyjności Ostrowi Mazowiec-
kiej jako miejsca zamieszkania,
inwestowania i prowadzenia działalności
gospodarczej. Wzrośnie jego atrakcyj-
ność turystyczna. W przygotowanie GPR
zaangażowani będą mieszkańcy miasta
bowiem tworzony będzie on w formule
partycypacyjnej. Program realizowany
będzie poprzez kompleksowe, zintegro-
wane i skoncentrowane terytorialnie dzia-
łania projektowe nakierowane na

zdiagnozowane problemy lokalnej spo-
łeczności.

Zakończenie prac nad GPR zapla-
nowano na wrzesień 201 6 roku. Obecnie
prowadzone są prace diagnostyczne, któ-
re prowadzić mają do wyznaczenia ob-
szarów zdegradowanych i obszaru
rewitalizacji w mieście. Informacje o prze-
biegu prac w tym o spotkaniach i konsul-
tacjach społecznych publikowane będą
na stronie internetowej Urzędu Miasta.
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W obradach Rady Miasta uczest-
niczyła dr Magdalena Gawin, Wicemini-
ster Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W trakcie obrad Pani Minister stwierdziła
wprost: – Pilecki, to bohater formatu świa-
towego. Podkreśliła, że mieszkańcy mo-
gą być dumni z silnych związków
Rotmistrza z Ostrowią Mazowiecką a wy-
korzystanie domu rodzinnego żony Marii
na Muzeum pozwoli Miastu skuteczniej
budować świadomość historyczną miesz-
kańców, atrakcyjniej realizować edukację
dzieci i młodzieży szkolnej oraz związać

swoją promocję w Polsce z postacią Rot-
mistrza. Pani Minister podtrzymała też
wcześniejszą pisemną deklarację Mini-
sterstwa w/s pomocy finansowej w zaku-
pie nieruchomości na Muzeum oraz
wsparcie przy jego organizowaniu, szko-
leniu kadr i współfinansowaniu przez naj-

bliższe lata. Potwierdziła też, że z inicjatywą
wsparcia ze strony Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego wystąpił burmistrz
Jerzy Bauer a partycypacja ministerstwa
w tworzeniu muzeum daje gwarancję, że
projekt zyska rozgłos i będzie rozwijany
na miarę postaci rtm. W. Pileckiego.

Maria i Witold Pileccy honorowymi
obywatelami miasta

7 kwietnia 1 931 r. w kościele pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Ostrowi Mazowieckiej rtm. Witold Pilec-
ki wziął ślub z Marią Ostrowską. Tu w okre-
sie wojny i po wojnie mieszkała jego żona
Maria wraz z dziećmi. A do dnia dzisiej-
szego przy ul. Warszawskiej, bezpośred-
nio przy Ogródku Jordanowskim, stoi dom
rodzinny Marii, na tle którego Państwo Pi-
leccy mają zdjęcie również zachowane do
naszych czasów. Z uwagi z oczywiste
związki Państwa Pileckich z Ostrowią Ra-
da Miasta przez aklamację podjęła uchwa-
łę w sprawie nadania pośmiertnie
Honorowego Obywatelstwa Miasta Ostrów
Mazowiecka.

Historyczna decyzja

Dyskutowana w Ostrowi Mazowiec-
kiej od lat 60. XX w. potrzeba powołania

miejskiego muzeum zbiegła się obecnie
ze sprawą ewentualnego wykorzystania
na jego siedzibę rodzinnego domu żony
rtm. Pileckiego przy ul. Warszawskiej. Jak
zauważył Burmistrz uzasadniając projekt
uchwały, w ten sposób może spełnić się
marzenie wielu osób. Na taką instytucję
czekamy od dziesięcioleci, a do tego, po-
wtarzając za Panią Minister, możemy być
dumni, że OstrówMazowiecka stanie się
ważnym punktem na mapie upamiętnia-
nia wielkiej postaci Witolda Pileckiego.
Uwzględniając deklarację Ministerstwa
Kultury w/s pomocy finansowej przy za-
kupie historycznego domu wraz z działką
gruntu wielkości 2802 m2 samorząd
ostrowski opowiedział się za utworzeniem
muzeum łączącego upamiętnianie Rotmi-
strza z dokumentowaniem dziejów Miasta
i Ziemi Ostrowskiej. Na kolejnej sesji, w
dniu 20 kwietnia, Rada Miasta przyjęła
uzgodniony z Ministerstwem Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego statut Muzeum, a
także wyraziła zgodę na współprowadzenie
go przez miasto z ministerstwem.

Na zaproszenie burmistrza Jerze-
go Bauera, w Ostrowi Mazowieckiej go-
ściło dwóch Ministrów - członek Rady
Ministrów, przewodniczący Stałego Komi-
tetu Rady Ministrów Henryk Kowalczyk
oraz wiceminister Jerzy Szmit z Minister-
stwa Infrastruktury i Budownictwa. W spo-
tkaniu wziął także udział Zastępcę
Dyrektora ds. Inwestycji białostockiego od -
działu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad (GDDKiA) Macieja Gorysza
wraz z inżynierami.

Sprawa budowy drogi ekspresowej
S61 , a przy tym likwidacji węzła „Łomża”
jest bardzo mocno dyskutowana w na-
szym mieście. Inwestycja ta realizowana
jest w ramach budowy paneuropejskiego
korytarza transportowego „Via Baltica”, łą-
czącego kraje bałtyckie z południem Eu-
ropy. Powiązanie projektowanej drogi S61
z innymi drogami publicznymi planowane
jest za pośrednictwem dwóch węzłów dro-
gowych - „Podborze” i „Komorowo”. Ostrów

najbardziej interesuje węzeł „Podborze”,
który daje początek projektowanej drodze
S61 , a przy tym łączy się z drogą S8 i sie-
cią dróg lokalnych w mieście i gminie
Ostrów Mazowiecka.

Wiadukt na Lubiejewskiej

- Niezwykle istotną sprawą dla lo-
kalnej społecznością są drogi krajowe oraz
wojewódzkie w rejonie Ostrowi Mazowiec-
kiej – rozpoczął spotkanie burmistrz Jerzy
Bauer. - Od dłuższego czasu samorząd
miasta nadaje temu tematowi możliwie jak
najwyższy priorytet – dodał burmistrz. Za-
pewnił, że sprawę wiaduktu na ulicy Lu-
biewskiej, czyli węzła „Łomża” przedstawiał
ministrowi Henrykowi Kowalczykowi, a piąt-
kowe spotkanie planowane od grudnia
ubiegłego roku, było wynikiem wcześniej
omawianych spraw dotyczących dróg w re-
jonie Ostrowi. Burmistrz przypomniał po
krótce sytuację w jakiej miasto się znajdu-
je i jakie kroki podjął samorząd miasta, aby
uchronić Ostrów przed negatywnymi skut-

kami wybudowania dróg krajowych. Bu-
dowa trasy „Via Baltica” i powstanie węzła
„Podborze” skutkować będzie likwidacją
węzła „Łomża”. Związane jest to z obo-
wiązującymi przepisami, które mówią, że
odległość pomiędzy węzłami nie może być
mniejsza niż 5 km, a w naszym przypad-
ku jest to ok. 2 km.

W sierpniu ubiegłego roku na spo-
tkaniu z mieszkańcami Ostrowi przedsta-
wiciele białostockiego oddziału GDDKiA
informowali o stopniu zaawansowania in-
westycji. Wtedy dyskutowano też o likwi-
dacji węzła „Łomża”. Inwestor, czyli GDDKiA
zakładał wybudowanie drogi dojazdowej
od wiaduktu na ul. Lubiejewskiej do węzła
„Podborze”, umożliwiającego dojazd do
strefy przemysłowej miasta przez ulicę
Żwirową. Rozwiązania dotyczące przebie-
gu i parametrów drogi dojazdowej były
omawiane z firmą AECOM Polska Sp.
z o. o. - Projektantem Koncepcji Progra-
mowej Drogi Ekspresowej nr S61 .
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Sprawa węzła „Łomża” była też
omawiana na sesji Rady Miasta. Miesz-
kańcy mogli podpisać się pod petycją
w sprawie węzła i tzw. „małej obwodnicy”.
Na piątkowym spotkaniu burmistrz Jerzy
Bauer przekazał na ręce obu Ministrów
oficjalne pisma w sprawie sytuacji w Ostro-
wi, do których dołączył kopie ponad 1 ,6 tys.
podpisów mieszkańców pod wspomnia-
ną petycją oraz kopie pism dużych ostrow-
skich firm, informujące o liczbie pojazdów
ciężarowych korzystających z węzła „Łom -
ża” i szacunkach na przyszłość.

Dostęp do strefy przemysłowej

Obecni na spotkaniu Ministrowie
zapoznali się z problemem, z jakim bory-
ka się miasto Ostrów Mazowiecka w per-
spektywie wybudowania węzła „Podborze”.
W momencie uruchomienia tego węzła
zjazd i wyjazd poprzez wiadukt na ul. Lu-
biejewskiej nie będzie możliwy. Wśród
obecnych na sali byli radni Rady Miasta
oraz przedstawiciele największych zakła-
dów pracy. Do Ministrów kierowano pyta-
nia dotyczące dostępności terenów
przemysłowych do nowo wybudowanych
dróg ekspresowych. Były też słowa niepo-
koju na temat zwiększenia ruchu samo-
chodów ciężarowych na ulicach Ostrowi.
Dyskusja toczyła się w obszarze, jak wy-
prowadzić ciężki transport z dzielnicy prze-
mysłowej miasta przez drogę wojewódzką
(ul. Lubiejewską) do węzła „Podborze”.
Zlokalizowane w tym obszarze zakłady
produkcyjne korzystają z węzła „Łomża”.
Gigantyczny ruch wyprowadzany jest ul.
Żwirową, a będzie on jeszcze większy, bo
sama firma Forte planuje zwiększenie ru-
chu ciężarowego kilkakrotnie. I jak zauwa-
żył Burmistrz, wyprowadzenie tego ruchu
z części przemysłowej do węzła „Podbo-
rze” to dla nas bardzo poważny problem.
Propozycje rozwiązania tej sytuacji pada-
ły z ust radnych. Przewodniczący RM Zbi-
gniew Krych pytał o możliwości rozważenia
przez ministerstwo zapisu dotyczącego
odległości pomiędzy węzłami, jak to zro-
biony np. w miejscowości Knurowiec. Wi-
ceprzewodniczący RM Krzysztof Laska
zasugerował, żeby pozostawić wjazd i wy-

jazd przez wiadukt na ul. Lubiejewskiej
skoro po wybudowaniu węzła „Podborze”
ma on pozostać, a przynajmniej zostawić
wjazd od strony Warszawy. Mariusz Gaz-
da, członek zarządu firmy FORTE, wska-
zał na problem na ul. Żwirowej.
Spowodowany on jest dużą ilością tirów,
które wyjeżdżają z zakładu i poruszają się
tą drogą. Firma ma w Ostrowi centralę,
planuje dalszy rozwój, co wiązać się bę-
dzie z jeszcze większą liczbą samocho-
dów ciężarowych. Może to spowodować,
jak zauważył przedstawiciel zarządu fir-
my, zablokowanie miasta, bo Forte nie ma
innej drogi komunikacji. Zwrócił uwagę na
możliwości drogi dojazdowej i jej parame-
trów.

Dyrektor Maciej Gorysz nie widzi
zagrożenia w tym zakresie, podał przy tym
przykład podobnej drogi, która została wy-
budowana między Jeżewem a Białymsto-
kiem.

Sprawa nie jest zamknięta

Z informacji dyrektora Macieja Go-
rysza wynika, że na ukończeniu są już pra-
ce firmy projektującej koncepcję
programową drogi S61 , po zaopiniowaniu
projektu na KOPI (Komisja Oceny Przed-
sięwzięć Inwestycyjnych) przy GDDKiA
ogłoszony zostanie przetarg w ramach
programu „Projektuj i buduj”. W wyniku te-
go przetargu wyłoniony wykonawca bę-
dzie realizował inwestycję w okresie 34
miesięcy. Planowany termin realizacji przy-
padnie na lata 201 7-2020 (roboty budow-
lane 201 8-2020). Ze względów technicznych
po uruchomieniu węzła „Podborze” może

zostać tylko „przelot” górą ul. Lubiejewską,
z doprowadzeniem łącznika obu węzłów.

Jak podkreślali Ministrowie, ostat-
nim etapem budowy dróg w rejonie Ostro-
wi jest ewentualna likwidacja węzła na ul.
Lubiejewskiej. Obiecali przyjrzeć się tej
sprawie, aby dostępność do dróg ekspre-
sowych w Ostrowi była jak najlepsza. Jak
powiedział wiceminister Jerzy Szmit –
Sprawy nie zamykamy, będziemy się sta-
rali, tak ją rozwiązać, żeby było po Pań-
stwa myśli. Dodał przy tym, że - Ważna
jest spójność komunikacyjna i możliwie jak
największa dostępność do dróg ekspre-
sowych.

Mała obwodnica

Na spotkaniu poruszono też spra-
wę tzw. „małej obwodnicy” i ewentualne-
go połączenia jej z nowoprojektowanym
węzłem „Podborze”. Mała obwodnica to
sprawa dyskutowana od wielu lat w Ostro-
wi. Chodzi tu o drogę wojewódzką 627
w kierunku Siedlec. Jest ona poza zada-
niami GDDKiA, ale w obecności wicemi-
nistra transportu warta do zasygnalizowania.

Wiceminister Jerzy Szmit w kontek-
ście budowy dróg poruszył temat admini-
strowania nimi. W Polsce jest ponad 3 tys.
administratorów dróg. Potrzebny jest me-
chanizm, który pozwalałby na koordyno-
wanie budowy dróg w całym kraju, aby
funkcjonalność wydatków była jak najlep-
sza. Jak powiedział – powinien to być sys-
tem komunikacyjny, a nie drogi, które tylko
się ze sobą łączą.

Podsumowanie pracy rządu

W drugiej części spotkania minister
Henryk Kowalczyk przedstawił działania,
jakie rząd Premier Beaty Szydło podjął
podczas pierwszych stu dni. Wymienił m.in.
program „500+”, który ruszył 1 kwietnia,
darmowe leki dla seniorów, obniżenie wie-
ku emerytalnego, podniesienie kwoty wol-
nej od podatku, budżetowe finansowanie
służby zdrowia, minimalne wynagrodze-
nie za pracę przy umowach zlecenie czy
ustawy podatkowe.
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Mimo niesprzyjających warunków
atmosferycznych licznie zebral i się przed -
stawiciele rodzin Żołnierzy Niezłomnych,
mieszkańcy miasta i powiatu, poczty
sztandarowe, uczniowie, harcerze, przed -
stawiciele służb mundurowych, rekon-
struktorzy historyczni, przedstawiciele
organizacji kombatanckich, pozarządo-
wych, klubów sportowych i instytucj i , wój-
towie gmin z powiatu ostrowskiego, radni
miasta i powiatu. - Wchwili obecnej trwa
w Polsce proces przywracania pamięci
o Żołnierzach Niezłomnych - powiedział
burmistrz Jerzy Bauer, witając zebranych
na uroczystości. - 1 marca ustanowiony
został Narodowym Dniem Pamięci „Żoł-
nierzyWyklętych”. W listopadzie 2015
roku OstrówMazowiecka dołączyła do
grona miast, które żołnierzy podziemia
niepodległościowego uczciły pomnikiem.
Patronat nad uroczystością objął Prezy-
dent RP Andrzej Duda. Na pamiątkę tam -
tej uroczystości symbolicznie odsłonięta
została przy pomniku wystawa zdjęć.
Będzie to ekspozycja stała.

Oddawali życie za wolną Polskę

Mszę świętą w intencji Żołnierzy
Niezłomnych i Ojczyzny sprawowali ka-
płani z obu dekanatów ostrowskich. -
Przywracamy pamięć, która jest funda-
mentem naszej polskiej tożsamości. Mo-
dlimy się za tych, którzy życie swoje
złożyli na ołtarzu Ojczyzny – powiedział
ks. dziekan dr Jan Okuła a ks. płk Sła-
womir Niewęgłowski odczytał treść ostat-
niego grypsu płk. Łukasza Cieplińskiego
do syna Andrzeja z więzienia na war-
szawskim Mokotowie. - Cieszę, się, że
będę zamordowany jako katolik, za wia-

rę świętą, jako Polak, za Polskę niepod-
ległą i szczęśliwą, jako człowiek za
prawdę i sprawiedliwość. Płk Ciepliński
był absolwentem Szkoły Podchorążych
Piechoty w Komorowie, przywódcą IV
Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawi-
słość. Został aresztowany przez UB w li-
stopadzie 1 947 r. a 1 marca 1 951 r. został
zamordowany przez komunistów strza-
łem w tył głowy razem ze swoimi towa-
rzyszami walki. Tworzyli oni ostatnie
kierownictwo ogólnopolskiej konspiracji
kontynuującej od 1 945 r. w nowych for-
mach walkę Armii Krajowej. Stąd też 1
marca, na pamiątkę tego tragicznego wy-
darzenia, stał się datą dorocznych obcho-
dów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Sejm ustanowił to święto państwowe 2011 r.

W dalszej częścią uroczystości
miało miejsce złożenie kwiatów pod po-
mnikiem rtm. Witolda Pileckiego na te-
renie Zespołu Szkół nr 1 przy ul.
Rubinkowskiego, wystąpienie starosty

Zbigniewa Kamińskiego oraz część ar-
tystyczna w wykonaniu młodzieży Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja
Kopernika.

Jako wydarzenia towarzyszące
obchodom zorganizowany został I I Rajd
Rowerowy Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Ziemi Ostrowskiej, bieg „Tropem Wil-
czym” oraz specjalny pokaz fi lmu „Histo-
ria Roja”.
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Spektakl autorstwa i reżyseri i Pań
Beaty Rydzewskiej i Agnieszki Jakubiak
w przejmujący sposób pokazał bohate-
rów powojennej walki o niepodległość
Polski, ich poświęcenie i wiarę w honor.
Ich walce towarzyszył strach, rozpacz
i ból. Młodzi artyści wiarygodnie poka-
zali w jak dramatycznej sytuacji się zna-
leźl i i jak trudnych wyborów musiel i
dokonywać. Główną postacią spektaklu
była Danuta Siedzikówna „Inka” - sie-
demnastoletnia sanitariuszka i łącznicz-
ka 5. Wileńskiej Brygady, która została
zamordowana przez ubeckich oprawców
w sierpniu 1 946 r. - Prawda z kłamstwem
wygrała, choć wiele lat na to czekała.
Nad mogiłami unosi się mgła, pamięć
w naszych sercach trwa. Wanonimo-
wych grobach śpicie. Co o dzisiejszej
Polsce myślicie?- recytowała jedna
z uczennic.

Niezwykłe poruszenie, owacje na
stojąco i łzy wzruszenia wywołała koń-
cząca spektakl piosenka Czesława Nie-
mena Dziwny jest ten świat wykonana

przez trzy uczennice. Uzupełnieniem
aplauzu widzów były podziękowania dy-
rektora GP nr 1 Ewy Subdy i burmistrza
Jerzego Bauera.

Zakres prac obejmuje remont i mo-
dernizację sali widowiskowo - kinowej:
wymianę fotel i , podłogi, wymianę cen-
tralnego ogrzewania, modernizację gar-
deroby, sceny i pomieszczenia
operatorów, montaż wykładzin akustycz-
nych.

1 3 kwietnia przypomniano o
zamordowanych w Katyniu, Kalininie,
Charkowie oraz w innych miejscach kaźni

na „nieludzkiej ziemi” - oficerów i
policjantów związanych z Ziemią
Ostrowską służbą lub więzami krwi. Po
nabożeństwie zapalono ognie pamięci,
łącząc się z tymi, którzy oddali życie za
Ojczyznę wiosną 1 940 roku. Uroczystość
zakończył montaż poetycko-muzyczny
„Requiem za Rozstrzelaną Armię”.

Katyński Marsz Cieni przygotowała
Grupa Rekonstrukcji Historycznych

„Garnizon Ostrów” na czele z Andrzejem
Mierzwińskim przy udziale Towarzystwa
Miłośników Ziemi Ostrowskiej oraz
ostrowskiego oddziału Związku
Piłsudczyków RP.
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Należała do szlachetnego rodu, ro-
dziny Ostrowskich. Jej rodzice Konstanty
Ostrowski i Franciszka z Krawczyków –
Ostrowska, prowadzili gospodarstwo ogrod -
nicze. Miała trzy siostry – Zofię, Wiktorię
i Stefanię oraz dwóch braci – Bronisława
i Edwarda. Można by rzec, że dzieciństwo
spędziła szczęśliwie wraz z rodzicami i swo-
im rodzeństwem w mieście. Swoje pierw-
sze nauki, gimnazjum oraz dwuletni kurs
metodyczno- pedagogiczny ukończyła
w 1 925 r. w Ostrowi Mazowieckiej.

Maria Ostrowska będąc wykształ-
coną nauczycielką wyjechała na Kresy
Wschodnie. Pierwszą posadę nauczyciel-
ki otrzymała na rok szkolny 1 925/1 926 w Pu -
blicznej Szkole Powszechnej
w Bieniakoniach w powiecie Nowogródek.
Chcąc być bliżej dużego miasta przeniosła
się w okolice Lidy, do siedmioklasowej szko-
ły w Krupie zostając nauczycielką wiodą-
cą, ucząc kilku przedmiotów. Była bardzo
oddana swojej pracy ale także udzielała się
społecznie w środowisku lokalnym. Poświę-
cała się z pasją pracy społecznej w Kole
Gospodyń Wiejskich a także patronując
środowisku Młodzieży Wiejskiej. Nie bez
przyczyny była szanowaną i lubianą oso-
bą wśród okolicznej ludności.

Zbliżone pasje i zainteresowania
a także spotkania towarzyskie w dworku
majątku Krupa bardzo zbliżyły do siebie
Marię i Witolda. Maria Ostrowska i Witold
Pilecki pobrali się 7 kwietnia 1 931 r. w Ostro-
wi Mazowieckiej. Po ślubie mieszkali w ma-
jątku Pileckich w Sukurczach. Nie przerwała
pracy w szkole i nadal poświęcała się śro-
dowisku wiejskiemu. Wkrótce na świat przy-
szły ich dzieci. W 1 932 r. urodził się ich
pierworodny syn Andrzej, a rok później cór-
ka Zofia. Do 1 939 r. mieszkali w Sukur-
czach wiodąc szczęśliwe i beztroskie
rodzinne życie. Kiedy wybuchła wojna, wraz

z nadchodzącym zagrożeniem wywózek
na Sybir podjęła decyzję ucieczki wraz
z dziećmi do swojej matki do Ostrowi Ma-
zowieckiej. Dopiero po drugiej próbie, pod-
jętej w lutym 1 940 r. przekroczyli granice
z Generalnym Gubernatorstwem w okoli-
cy Małkini.

Czas jaki Maria wraz z dziećmi spę-
dzili w Ostrowi Mazowieckiej to dziesięć lat
zmagań z okupacją niemiecką i nie mniej
trudną rzeczywistością powojenną Polski
Ludowej. To także czas pielęgnowania wię-
zi rodzinnych w tak trudnych i niepewnych
czasach. Oprócz rodziny Ostrowskich szcze-
gólną rolę w życiu Pileckich odegrała rodzi-
na Radwańskich oraz Rogowskich. Wszyscy
dbali o siebie i pomagali sobie nawzajem.
O bohaterskich cechach Marii świadczy m.in.
jej decyzja o udaniu się do Gestapo po
wstawiennictwo o zwolnienie siostry- Zofii
Radwańskiej. Była to wizyta wielce ryzy-
kowna, niebezpieczna i bezowocna.

Maria wraz z Edwardem Radwań-
skim prowadzili księgarnię, mieszczącą się
w Kamienicy Leśniewskich (róg 3-go Maja
i Małkińskiej), następnie spaloną w 1 944 r.
przez uciekających z miasta Niemców. Księ-
garnia pełniła rolę jedynej w mieście wypo-
życzalni książek, do czasu powstania
biblioteki miejskiej. Po powrocie Zofii z obo-
zu, księgarnia była prowadzona wspólnie,
co w późniejszych czasach umożliwiło Ma-
rii Pileckiej częste potajemne kontakty z Wi-
toldem w Warszawie.

Dzieci Pileckich w Ostrowi Mazo-
wieckiej miały dość liczną rodzinę, wielu
kuzynów i znajomych, którzy otoczyli ich
swoją opieką i tworzyli bezpieczne miejsce
w okresie dzieciństwa. Przy obcych nigdy
nie mówiły do Witolda Pileckiego tato, był
wujkiem albo dalekim kuzynem Marii. Ze
względów bezpieczeństwa bardzo rzadko
widywały się z ojcem. Dobroć i miłość Ma-
rii do rodziny i ludzi jak również wychowa-
nie i wartości rodzinne jakie przekazywali
sobie nawzajem pozwoliły przetrwać cza-
sy wojenne i powojenne.

Maria z Ostrowskich swoją odwagą,
siłą i determinacją potrafiła wyrwać dzieci
z Kresów dzięki czemu nie trafili do niewo-
li sowieckiej. Odważnie wstawiła się dwa
razy na posterunku Gestapo aby ratować
swoich bliskich. Warto nadmienić, że ostrow-
skim Gestapo rządził sadysta Anton Bir-
kenfeld „Cyk”.

Aresztowanie Witolda Pileckiego by-
ło dla Marii i jej dzieci straszną tragedią.
Podjęła wiele starań aby mu pomóc. Rtm.
Witold Pilecki został zamordowany 25 ma-

ja 1 948 r. o godzinie 21 : 30 w więzieniu mo-
kotowskim. Dla Marii Ostrowskiej – Pileckiej,
żony "wroga ludu" i jej dzieci, życie musia-
ło się toczyć dalej, nieustannie w trudnych
warunkach. Prowadzenie księgarni opiera-
ło się głównie na jej pracy, jednak pomimo
wszelkich starań aby ją utrzymać została
zamknięta w 1 950 r. Maria wyjechała do
Warszawy ciągle poszukując pracy. Pierw-
szą pracę podjęła w charakterze wycho-
wawcy na koloniach leczniczych
Towarzystwa Burs i Stypendiów w Busku.
Kolejną pracę przyjęła w Państwowym
Ośrodku Szkolenia Kadr Ministerstwa Han-
dlu Zagranicznego w Miedzeszynie. Do jej
zadań należało zakwaterowanie, wyżywie-
nie i szkolenia. Zapewniło to chwilowy spo-
kój i perspektywę wykształcenia dzieci.
W każdej pracy czuła niepokój o jej utratę.
Kolejną pracę jaką podjęła za pośrednic-
twem swojego szwagra Stanisława Rogow-
skiego, który pracował w Ministerstwie
Oświaty (nauczyciel i pierwszy starosta
Ostrowi Maz. po wyzwoleniu). Po jego wsta-
wiennictwie do Kazimierza Lisieckiego, zw.
„Dziadkiem” ten ostatni przyjął Marię do
pracy, nie zważając, że powszechnie uzna-
waną ją za żonę „wroga ludu”. Kazimierz
Lisiecki był znanym przedwojennym wy-
chowawcą młodzieży, pionierem pedago-
giki, założycielem Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci Ulicy. Dzięki niemu, od kwietnia 1 951
r. Maria pracowała w Towarzystwie aż do
emerytury, pełniąc szereg funkcji. Zawsze
oddana swojej pracy, ceniona i kochana
przez pokolenia wychowanków.

Maria Pilecka z Ostrowskich zmar-
ła 6 lutego 2002 r. Została pochowana na
Powązkach w Panteonie Polski Walczącej
w symbolicznym grobie męża – bohater-
skiego rotmistrza Witolda Pileckiego. Po-
mimo wojny, a następnie narastającej
bezwzględności komunistów była kobietą
silną i zdeterminowaną by dobrze wycho-
wać dzieci i zapewnić im byt, nie dając po
sobie poznać smutku i żalu. Nigdy nie na-
rzekała, motywowała do działania siebie
i swoje dzieci. Z pewnością miała tez chwi-
le zwątpienia. W takich momentach otrzy-
mywała ogromne wsparcie ze strony swoich
dzieci. Jak wspomina jej syn Andrzej Pilec-
ki, mówił do niej tak -,,Mamo, przyjdzie ta-
ki czas, że o ojcu wszyscy będą mówić, bo
prawda wyjdzie na jaw. Wtedy wszystkie
te cierpienia zbledną, znikną,,.

Maria (właść. Marianna) Pilecka z Ostrowskich, żona rtm. Witolda
Pileckiego była niewątpl iwie wielką patriotką i bohaterką.
Pochodziła z Ostrowi Mazowieckiej, urodziła się 20 maja 1 906 r.
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21 kwietnia odbył się „Spacerek po Ostrowi” przygotowany przez
Ryszarda Ejchelkrauta oraz Miejską Bibl iotekę Publiczną.

Na wstępie prowadzący przypo-
mniał pochodzenie i karierę wojskową Rot-
mistrza. Głównym tematem spotkania był
ślub Marii i Witolda Pileckich w Ostrowi
Mazowieckiej. Dowiedzieliśmy się, że w tym
dniu odbyły się trzy śluby - Piłatów, Pilec-
kich i Kozłowskich. Co ciekawe, w dniu
7.04.1 931 r. za mąż wychodziły trzy przy-
jaciółki, każda o imieniu Marianna.

Pan Ryszard w oparciu o stare zdję-

cia miasta odtworzył drogę jaką przebyli
młodzi w dniu ślubu z domu Ostrowskich
przy ul. Warszawskiej do Kościoła pw.
Wniebowzięcia NMP.

Nie zapomniano także o powiąza-
niach Rotmistrza z naszym miastem. Ma-
ria, rodowita Ostrowianka z zacnej rodziny,
tutaj wzięła ślub z Witoldem Pileckim
i a w okresie wojny i w latach powojennych
tutaj wychowywała swoje dzieci w otocze-

niu rodziny i przyjaciół. Z przytoczonych
z książki fragmentów wspomnień Andrze-
ja Pileckiego mogliśmy dowiedzieć się jak
poznali się jego rodzice i jakimi byli ludź-
mi. Na zakończenie spotkania zapowie-
dziano kolejny wykład. Jego tematem
będzie proces i skazanie Witolda Pileckiego.

Odegraniem Hymnu Narodowe-
go, w wykonaniu Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej OSP, rozpoczęła się druga
część obchodów na Placu Wolności. Bur-
mistrz Jerzy Bauer, w swoim przemó-
wieniu, podkreśl i ł wagę przemian jakie
niosła Konstytucja 3 Maja dla naprawy
Rzeczpospolitej . Zawiązana w Targowi-
cy konfederacja, przy pomocy Rosji , oba-
l i ła Konstytucję i doprowadziła do upadku
Polski. Burmistrz zauważył, że spory to
naturalne zjawisko każdej wspólnoty po-
l itycznej - zawsze będą istnieć, ale na-
leży rozwiązywać je poprzez współpracę.
Tylko w ten sposób można budować –
mówił Burmistrz, zapraszając do współ-
pracy wszystkich zainteresowanych.

Burmistrz poinformował również
o planowanych inwestycjach w bieżą-
cym roku i na najbl iższe lata. Wybudo-
wany ma zostać ciąg ul ic Bursztynowa
– Bielska – Szpitalna z parkingiem przy
szpitalu na ok. 1 40 miejsc. Inwestycja
zostanie zrealizowana ze środków wła-
snych i dofinansowania, które wyniesie
ok. 2 mln zł. Ponadto samorząd podjął
decyzję o budowie szkoły i przedszko-

la. W miejsce obecnej „małej jedynki”
powstanie nowoczesny budynek miesz-
czący oddziały szkolne dla klas I-I I I
i przedszkole. Inwestycja ma zostać zre-
al izowana w ciągu najbl iższych lat.

Uroczystościom towarzyszył wy-

stęp Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochot-
niczej Straży Pożarnej.



o
s
tr
o
w
m
a
z
.p

l

10
Urząd Miasta

Ostrów Mazowiecka

Po raz ósmy spotkaliśmy się, by
odbyć „podróż w przeszłość”. Spotka-
nia Pokoleń budują kl imat szacunku do
przeszłości, składając jej należyty hołd.
Działania, w których bierzemy udział,
służą nie tylko pogłębianiu wiedzy, ale
głównie kształtowaniu postaw patriotycz-
nych, budowaniu tożsamości regional-
nej, kultywowaniu tradycji „naszego”
Pułku. Sprawiają, iż – jak to podkreśl i l i
nasi przyjaciele, pan Ryszard Ejchelkraut
i pan Andrzej Mierzwiński, we wspomnie-
niach z okazji jubi leuszu 60–lecia „Czwór-
ki”- „szkoła jest spadkobiercą pułkowej
histori i , żywym pomnikiem w pamięci
i w sercach starszego i młodego poko-
lenia”. W tym roku swoją obecnością za-
szczycil i uroczystość: córka i synowie
żołnierzy 1 8 PAL-u, wnuki i prawnuki,
a także przedstawiciele władz samorzą-
dowych oraz Rady Rodziców.

Duch żołnierzy 1 8. Pułku jest
wśród nasM Przedstawiciele Rodziny
„Osiemnastki”, sympatycy i pasjonaci hi-
stori i dbają o spuściznę po ojcach, dziad -

kach i pradziadkach, pielęgnują tradycję
i przekazują ją z pokolenia na pokole-
nie, co zaprezentowali uczniowie w swo-
im wystąpieniu poetycko-muzycznym.

Na zakończenie goście skierowali do
młodzieży słowa refleksj i dotyczących
przeszłości, pracy i życia.

źródło: http: //zsp2.ostrowmaz.pl

Po raz piąty spacerowaliśmy po
Ostrowi

25 lutego "Spacerek po Ostrowi"
miał niecodzienną formułę, ale i nieco-
dziennych gości.

Ostrowski pasjonat histori i Ry-
szard Ejchelkraut, opowiadał o osobisto-
ściach związanych z Miastem. Wspominał
parę prezydencką Państwa Kaczorow-
skich i znamienitego gościa lutowego
"spacerku" Panią dr Magdalenę Gawin
- Podsekretarz stanu w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Go-
ście mogli również obejrzeć zdjęcia i po-

słuchać o znanej aktorce Zofi i Kucównej,
która jest związana z Komorowem.

1 7 marca tematem spotkania był
rtm. Witold Pilecki i jego związki
z Ostrowią Mazowiecką

Na wstępie można było usłyszeć
o bohaterskich zasługach Rotmistrza.
Dalsza część spotkania to wnikl iwe roz-
szerzenie wstępu, oparte o badania sa-
mego autora i przedstawienie Witolda
Pileckiego jako człowieka, społecznika
oraz odpowiedzialnego za swoją rodzi-
nę ojca. Szczególnie zwrócił uwagi na
te niezwykle trudne czasy, nieustannej
walki, ucieczki, niepewności jutra i nę-
dzy zaglądającej w oczy.

Istotą spotkania było przedstawie-
nie nie tylko Witolda Pileckiego, ale je-
go rodziców i rodziny Pileckich,
szczególnie jego żony Marii (Marianny)
Ostrowskiej oraz ich dzieci.

Z pełną satysfakcją wysłuchali-
śmy o związkach rtm. Witolda Pileckie-
go z naszym miastem, które przysparzają

nam niemało dumy i splendoru. W tym-
że wątku nie został pominięty ród Ostrow-
skich szanowany w mieście w latach
międzywojennych i okupacji , rozszerza-
jący się o zacne rodziny Pileckich, Ra-
dwańskich i Rogowskich.

Całość wykładu oparta była m. in.
o fotografie z prywatnych zbiorów Ry-
szarda Ejchelkrauta.

Agnieszka Kaczmarek
Dorota Socik
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Uroczystość zgromadziła 41 par
małżeńskich, które postanowieniem Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy, zostały uho-
norowane medalami za „Długoletnie
Pożycie Małżeńskie”. Medale wręczył
burmistrz Jerzy Bauer.

- Jubileusz Długoletniego pożycia
małżeńskiego to jedna z wielu uroczy-
stości w której uczestnictwo daje wiele
satysfakcji i jednocześnie skłania do re-
fleksji. – powiedziała Wanda Wiśniew-
ska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
i dodała. - Mija 50 lat, gdy związaliście
się węzłem małżeńskim przyrzekając so-
bie nawzajem dozgonną miłość i wiarę,
szacunek i przyjaźń. Przyrzeczenia te-
go dotrzymaliście mimo wielu złożonych
zdarzeń losowych. 50 lat to wiele, ale

jakże szybko minęły te lata. Wasze 50-
lecie trwałego i szczęśliwego pożycia
małżeńskiego to symbol wierności i mi-
łości rodzinnej, to dowód wzajemnego
zrozumienia istoty związku dwojga ko-
chających się osób.

Jubilaci odnowil i przysięgę mał-
żeńską, oświadczając, że nadal będą
czynić wszystko, aby ich małżeństwo by-

ło zgodne, szczęśliwe i trwałe.

- Korzystanie z tej spo-
sobności spotkania to dowód, że
te 5 dekad wspólnego rodzinnego
życia Państwo sami uznajecie za
sukces. Tego Państwu serdecznie
gratuluję. – zwrócił się do jubila-
tów burmistrz Jerzy Bauer. -
Przez te wszystkie lata wzajem-
nie się wspieraliście, byliście dla
siebie źródłem radości, byliście
dla siebie pomocą. Wspólnie je-
steście pomocą dla bliższej i dal-
szej rodziny. Dla nas jesteście
przykładem, nawet dla tych, którzy
Państwa może w ogóle nie znają, ale wi-
dzą, jak wzajemnie się wspieracie, trosz-
czycie o siebie. – dodał Burmistrz życząc
wszystkim zdrowia i dalszego umacnia-
nia więzi w miłości.

Odznaczone medalem Prezyden-
ta RP pary małżeńskiea:

Jadwiga i Stanisław Algrzym, Kry-
styna i Stanisław Ambroziak, Irena i Eu-
geniusz Bednarczyk, Anna i Józef
Bednarczyk, Alicja i Ignacy Borowi, Ja-
dwiga i Czesław Dębkowscy, Alicja i Ry-
szard Długołęccy, Czesława i Henryk
Duda, Teresa i Edward Fijas, Elżbieta
i Tadeusz Głęboccy, Helena i Jan Gre-
gorek, Danuta i Stefan Górak, Jadwiga
i Eugeniusz Jastrzębscy, Teresa i Euge-
niusz Jóźwiak, Henryka i Józef Kalisz,
Barbara i I reneusz Kempisty, I rena
i Szczepan Kietl ińscy, Halina i Antoni Ki-
sielewscy, Janina i Józef Klimczak, Ja-
dwiga i Ludwik Kłosińscy, Anna i Zygmunt

Kujawińscy, Janina i Mieczysław Kukuć,
Jadwiga i Tadeusz Krassowscy, Zofia
i Marian Lendzioszek, Barbara i Kazi-
mierz Listwon, Alicja i Eugeniusz Łuka-
siak, Maria i Józef Nowiccy, Stanisława
i Marian Pawlak, Krystyna i Eugeniusz
Piotrak, Marianna i Andrzej Przastek, Zo-
fia i Jan Różańscy, Halina i Henryk Sa-
dłowscy, Karol ina i Stanisław Smulscy,
I rena i Edward Subda, Zdzisława
i Krzysztof Szulc, Lucyna i Edward Szy-
dło, Ewa i Tadeusz Ścibich, Marianna
i Józef Świderek, Zofia i Józef Zalewscy,
Sabina i Zygmunt Zalewscy.

Po wręczeniu medali przy lamp-
ce szampana odśpiewano „Sto Lat” za
zdrowie Jubilatów. Uroczystość uświet-
nił zespół Ad Alta Voce.

Dotychczas odbyły się dwa turnieje. Reprezentanci miasta wzięl i
udział w obydwu. Przed nimi jeszcze pięć rywalizacji – każda w in-
nej miejscowości, w tym jedna w Ostrowi Mazowieckiej.

Całe przedsięwzięcie ma na celu
spopularyzowanie Szlaku Książąt Mazo-
wieckich jako atrakcji turystycznej. Jest to
również atrakcyjna propozycja dla miesz-
kańców uczestniczących w turniej miast
na spędzenie wolnego czasu i populary-
zacja wiedzy o regionie.

Pierwszy turniej (1 4 maja) odbył się
na zamku w Liwie, gdzie nasza drużyna
zajęła 5 miejsce na 8 startujących drużyn.
Turniej drugi miał miejsce 21 maja na ryn-
ku w Przasnyszu. Drużyna miasta zajęła
w nim 5 miejsce na 6 startujących zespołów.

Jeden z turniejów odbędzie się rów-
nież w Ostrowi Mazowieckiej w Grodzie
Książąt Mazowieckich. Do kibicowania
drużynie miasta i do świetnej zabawy za-
praszamy już dziś na 23 lipca!
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Dla uczestników przygotowano
mnóstwo atrakcji. Panie mogły skorzystać
z bezpłatnych usług i porad kosmetyczek,
fryzjerek, masażystów oraz wziąć udział
w warsztatach tanecznych z Rafałem Ma-
serakiem, warsztatach salsy z Agatą i Łu-
kaszem Sakowicz, warsztatach wizażu
z Kingą Pasztaleniec, warsztatach aran-
żacji wnętrz z Katarzyną Paszko, warsz-
tatach z trenerem personalnym Kamilem
Anuszkiewicz oraz warsztaty aqua fit & fun
z Martyną Cholewińską.

Dla najmłodszych przygotowano
warsztaty z robotyki, które poprowadziła
Anna Andryszczyk oraz zabawy z anima-
torami, malowanie buzi, dmuchany zamek.

Wiele radości najmłodszym uczestnikom
sprawiły trampoliny, które na co dzień wy-
korzystuje się w MOSiR na zajęciach Jum -
ping Frog Trampoliny.

W trakcie imprezy można było zo-
baczyć pokazy mody z kolekcji projektant-
ki Anny Długołęckiej oraz ubrania firmy
Alla Moda. Na stoiskach Filmy przedsta-
wiały swoje oferty, a na scenie prezento-
wali się lokalni artyści i grupy taneczne.
Tradycyjnie jak co roku nie zabrakło kon-

kursów i nagród na loterię fantową. Do-
chód ze sprzedaży biletów przeznaczony
jest na Stowarzyszenie Osób Niepełno-
sprawnych „Przystań”. Na zakończenie
wieczoru przed publicznością wystąpił ze-
spół Mega Stars.

Serdecznie dziękujemy wszystkim
wystawcom, artystom i sponsorom oraz
osobom zaangażowanym w organizację
imprezy. Festiwal odbył się 1 3 marca 201 6.

Źródło: MOSiR

Prelegentami konferencji byli
prof. Barbara Falińska, ks. dr Dariusz Tu-
łowiecki, dr Bartosz Zakrzewski, Rafał Zę-
gota, Arkadiusz Parzych i Sylwia Kos.

Do uczestnictwa w konferencji za-
proszeni zostali dyrektorzy i kierownicy miej-
skich jednostek organizacyjnych i instytucji
działających na terenie miasta i powiatu,
radni Rady Miasta, przedstawiciele władz
gmin z powiatu ostrowskiego oraz przed-
stawiciele przedsiębiorstw, bibliotekarze
i społecznicy. Konferencję zaszczycili swo-
ją obecnością naukowcy- regionaliści, ję-
zykoznawcy, socjologowie, badacze .

Otwarcia konferencji dokonał bur-

mistrz Jerzy Bauer wraz z prezesem Ostrow-
skiego Stowarzyszenia LUDZIE Z PASJĄ
- Elizą Drewnowską. Podziękowali insty-
tucjom i osobom za współtworzenie Rocz-
nika Ostrowskiego oraz wsparcie finansowe
w jego wydaniu. Wydanie Rocznika, było
przedsięwzięciem niełatwym ze względu
na brak w Ostrowi środowiska akademic-
kiego. Zdecydowana większość tekstów
jest recenzowana przez osoby mające sto-
pień co najmniej doktora nauk. Burmistrz
wprowadził uczestników w tematykę pod-
trzymywania i pielęgnowania dziedzictwa
kulturowego na Ziemi Ostrowskiej. Ważną
częścią tej pracy ma być Rocznik Ostrow-
ski. Publikowane w nim teksty mają zwią-

zek tematyczny nie
tylko z historią Ostro-
wi Mazowieckiej ale
dotyczą osób, zda-
rzeń, przyrody i zja-
wisk społecznych
o charterze ponadlo-
kalnym i regionalnym.
Rocznik może stać się
miejscem prezento-

wania dorobku wypracowanego w ramach
powstającego Muzeum a przy nim Ośrod-
ka Dokumentowania Dziejów Ziemi Ostrow-
skiej i Północno-Wschodniego Mazowsza.
Prezentowany Rocznik Ostrowski został
przygotowany i wydany przez Stowarzy-
szenie w ramch konkursu dla organizacji
pozarządowych Jest dostępny w bibliote-
kach miejskich, gminnych i szkolnych na
terenie powiatu ostrowskiego oraz – w wer-
sji elektronicznej - na stronie internetowej
Ostrowskiego Stowarzyszenia LUDZIE
Z PASJĄ.

Wiemy już, że został rozstrzygnięty
kolejny konkurs dla organizacji pozarządo-
wych. Jednym z zadań dofinansowanych
przez samorząd Ostrowi Mazowieckiej jest
kolejny numer Rocznika. Zapraszamy za-
interesowane osoby do współpracy przy
tworzeniu tego popularnonaukowego pisma.

fo
t.

A
.

S
p

in
e

k



o
s
tro

w
m
a
z
.p

l

Urząd Miasta

Ostrów Mazowiecka 13

Na lini i startu stanęło ok. 1 30 osób,
które zdecydowały się biegiem upamięt-
nić walczących o wolną Polskę. Rywali-
zacja odbyła się na dwóch dystansach
1 0 km i niespełna 2 km w biegu rodzin-

nym. Zawodnicy bieg rozpoczęli pod po-
mnikiem Żołnierzy Wyklętych, a zakończyli
przed MOSiR’em przy ul. H. Trębickiego.

Adrian Paszczyk

Dwunastu uczestników w pierw-
szym etapie zostało w drodze losowa-
nia podzielonych na dwie grupy. W drodze
dalszej rywalizacji wyłonionych zostało
czterech uczestników półfinałów a na-
stępnie para finałowa. Reprezentujący

Miasto, radny Rady Miasta Bogusław
Konrad zajął dobre 4 miejsce. – Turniej
został zorganizowany bardzo profesjo-
nalnie, dziękuję za to organizatorom. Za
rok zechcę również wziąć udział w tym
sportowym przedsięwzięciu i powalczyć

o wyższą lokatę – powiedział radny Bo-
gusław Konrad.

Adrian Paszczyk

Podczas turnieju zobaczyliśmy re-
prezentantów gmin: Ostrów Mazowiec-
ka (gospodarz), Wąsewo, Andrzejewo,
Zaręby Kościelne, Miasta Ostrów Mazo-
wiecka i powiatu ostrowskiego.

Miasto w fazie grupowej zmierzy-

ło się z gminami Andrzejewo i Ostrów
Mazowiecka. Pierwszy mecz zakończył
się zwycięstwem 2:0, drugi zaś porażką
w identycznym stosunku setów. Wyniki
pozwoliły jednak na awans do kolejnej
fazy turnieju, w której drużyna Miasta
pokonała powiat ostrowski 2:1 i awan-
sowała do finału.

Mecz o pierwsze miejsce rozegrał
się między dwoma wcześniejszymi ry-
walami z fazy grupowej – Miastem Ostrów

Mazowiecka a gminą Ostrów Mazowiec-
ka. Tym razem lepsze okazało się Mia-
sto, które zwyciężyło 2:0 i sięgnęło po
puchar I Samorządowego Turnieju Piłki
Siatkowej.

Turniej odbył się 5 marca w hali
sportowej Zespołu Szkół Publicznych
w Nagoszewie.

Adrian Paszczyk

Dzieci i młodzież aktywnie spę-
dzały ferie na zabawach integracyjnych
i grach zespołowych. Codziennie odby-
wały się zajęcia tematyczne między in-

nymi kul inarne, taneczne, komputerowe,
plastyczne, sportowe. Na zakończenie
karnawału dzieci uczestniczyły w zaba-
wie tanecznej z l icznymi konkursami.
Wychowankowie miel i również okazję
uczestniczyć w zajęciach z policjantem
na temat bezpieczeństwa w sieci gdzie
poznały zagrożenia jakie niesie ze sobą
nieumiejętne korzystanie z zasobów in-
ternetu.

W ostatni dzień feri i odbyła się wy-
cieczka do Warszawy dla najsystema-
tyczniej uczęszczających wychowanków.
Podczas wycieczki dzieci zwiedzały in-
teraktywne Centrum Nauki „Kopernik”,

a raczej bezpośrednio doświadczały róż-
nych eksperymentów i rozbudzały cie-
kawość. Na zakończenie wyjazdu grupa
obejrzała seans fi lmowy pt. „Alwin i wie-
wiórki”.

Ferie są szczególnym czasem od -
poczynku, integracji oraz nawiązania
bliższych relacj i między wychowankami,
a także wzmacniają przynależność do
grupy co dobrze rokuje przed nadcho-
dzącym półroczem wytężonej pracy wy-
chowawczej.

Wychowawcy Miejskiej Świetlicy
Socjoterapeutycznej
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Chcąc upamiętnić to wydarzenie
i podkreślić związek rotmistrza Witolda
Pileckiego z Ostrowią Mazowiecką zor-
ganizowano „Upamiętnienie Ślubu Pilec-
kich”. Organizatorem uroczystości, która
odbyła się 8 maja było Miasto Ostrów Ma-
zowiecka, a partnerami: Instytut Pamię-
ci Narodowej, Stowarzyszenie Auschwitz
Memento oraz Muzeum Żołnierzy Wyklę-
tych w Ostrołęce. Mszę świętą w intencji
Marii i Witolda Pileckich celebrował J. E.
ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski. Po
nabożeństwie odsłonięta została tablica
upamiętniająca zawarcie związku mał-
żeńskiego przez Państwa Pileckich. Na
tablicy umieszczono ryngraf, na wzór te-
go, który Witold ofiarował swojej żonie
Marii.

W wydarzeniach tych uczestniczy-
ło wielu znamienitych gości: syn Marii
i Witolda Pileckich - Andrzej Pilecki, ro-
dzina - Edward Radwański z żoną oraz
Marek Ostrowski z synem, przedstawi-
ciele wychowanków Marii Pileckiej z To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy im.
Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” na cze-
le z prezesem honorowym Bogdanem
Homickim, oraz przedstawiciele władz
państwowych i samorządowych - mini-
ster kultury i dziedzictwa narodowego
prof. Piotr Gliński, minister Szef Komite-
tu Stałego RM Henryk Kowalczyk, sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
Marek Zagórski, wiceminister kultury i dzie-
dzictwa narodowego dr Magdalena Ga-
win, wicewojewoda mazowiecki Artur
Standowicz, prezydent Ostrołęki Janusz
Kotowski, burmistrz Sulejówka Arkadiusz
Śliwa, a także przedstawiciele Stowarzy-
szenia Auschwitz Memento – twórcy fil-
mu „Pilecki”: Paulina Wądrzyk, Zbigniew

Klima i Bogdan Wasztyl. Oprawę uroczy-
stości zapewnili: Szwadron Kawalerii im.
1 0. Pułku Ułanów Litewskich z Białego-
stoku, Stowarzyszenie 1 0. Pułku Ułanów
Litewskich z Zarąb Kościelnych, 26 Pułk
Ułanów Wielkopolskich im. Jana Korola
Chodkiewicza z Bydgoszczy, 7 Pułk Uła-
nów Lubelskich z Mińska Mazowieckie-
go, 5 Pułk Ułanów Zasławskich z Ostrołęki,
Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Gar-
nizon Ostrów”, a także aktorzy – odtwór-
cy głównych ról Marii i Witolda Pileckich
z filmu „Pilecki” Małgorzata Kowalska
i Marcin Kwaśny oraz młodzież z ostrow-
skich szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych w strojach z okresu XX-lecia
międzywojennego.

Tablica pamiątkowa umieszczona
została na zewnętrznym filarze kościoła,

po prawej stronie wejścia głównego. Tę
formę upamiętnienia zaakceptował
ks. proboszcz dr Jan Okuła zgodę wyra-
zil i ordynariusz diecezji łomżyńskiej
bp Jausz Stepnowski oraz, w imieniu wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków -
kierownik Elżbieta Olejak, z delegatury
w Ostrołęce. Jej odsłonięcia dokonał syn
Marii i Witolda - Andrzej Pilecki, a poświę-
cenia, celebrujący mszę świętą -
ks. bp Tadeusz Bronakowski. Podczas
uroczystości wysłuchaliśmy pełnych wzru -
szenia i szacunku wspomnień o rodzinie
Pileckich. O swojej ukochanej nauczy-
cielce mówił jeden z jej wychowanków
Bogdan Homicki, podkreślając, że żoną
Rotmistrza była rodowita ostrowianka.
Bardzo wzruszającym momentem było
odczytanie wiersza, jaki Witold Pilecki na-
pisał do swoich dzieci. Wiersz, na proś-
bę Andrzeja Pileckiego, odczytał aktor
odtwarzający Witolda nie tylko podczas
uroczystości ale i w filmie, Marcin Kwaśny.

Po uroczystości, sprzed kościoła,
wyruszył barwny orszak nawiązujący do
epoki XX-lecie międzywojennego.Prze-
maszerował przez centrum miasta z udzia-
łem Młodzieżowej Orkiestry Dętej,
rekonstruktorów, aktorów, ułanów, gości
i mieszkańców, którzy tłumnie uczestni-
czyli w tym niecodziennym wydarzeniu.
Pod ratuszem wykonano pamiątkowe
zdjęcie, a następnie udano się do Ogród -
ka Jordanowskiego na dalszą część pro-
gramu.
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Podpisanie porozumienia było czę-
ścią uroczystości „Upamiętnienia Ślubu Pi-
leckich” zorganizowanej przez samorząd
miasta w 85. rocznicę wydarzenia i nasta-
piło w Ogródku Jordanowskicm, na tle ro-
dzinnego domu Marii Pileckiej z domu
Ostrowskiej.

- To jest taki konkret, któryma nieść
pamięć dalej. Ministerstwo bez żadnych
wahań zdecydowało się, żebywspólnie
z miastem OstrówMazowiecka prowadzić
muzeum rotmistrza Witolda Pileckiego - po-
wiedział prof. Piotr Gliński.

Umowa na zakup przez miasto hi-
storycznej nieruchomości „Domu Ostrow-
skich – Pileckich” przy ul. Warszawskiej 4,
została sfinalizowana 6 maja 201 6 r. Nie-
ruchomość położona jest bezpośrednio
przy Ogródku Jordanowskim a powierzch-
nia działki ma 2800 m2.

W trakcie tej uroczystości burmistrz
Jerzy Bauer i miłośnik lokalnej historii Ry-
szard Ejchelkraut zostali uhonorowani re-
sortowymi odznaczeniami „Zasłużony dla
Kultury Polskiej”, które wręczył Minister Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. Szczegól-
ne podziękowania za osobiste
zaangażowanie na rzecz powstania Mu-
zeum w Ostrowi skierował prof. Piotr Gliń-

ski oraz burmistrz Jerzy Bauer do
wiceminister kultury i dziedzictwa narodo-
wego dr Magdaleny Gawin.

Prof. Wiesław Jan Wysocki, autor
pierwszej monografii o rotmistrzu Witoldzie
Pileckim, przekazał na ręce burmistrza dar
dla powstającego Muzeum: dwa rysunki,
których autorem jest najprawdopodobniej
W. Pilecki.

Po zakończeniu oficjalnych uroczy-
stości burmistrz zaprosił wszystkich na ma-
jówkę w stylu XX-lecia międzywojennego.

W Grodzie Książąt Mazowieckich
odbyło się wesele, które przeniosło uczest-
ników w tamtą epokę. Wraz z przejściem
uroczystego, barwnego orszaku od kościo-
ła Wniebowzięcia NMP do Ogródka było
imprezą towarzyszącą upamiętnieniu ślu-
bu Pileckich w Ostrowi 85 lat temu.

Było to wesele oficera, gdzie w rolę
pary młodej wcielili się aktorzy z filmu „Pi-
lecki” – Małgorzata Kowalska oraz Marcin

Kwaśny. „Młodzi” powitani zostali w grodzie
tradycyjnym chlebem i solą. Natomiast
pierwszy taniec ich autorstwa porwał uczest-
ników wydarzenia na parkiet.

Obecni na „weselu” mogli poczuć
klimat XX-lecia międzywojennego za spra-
wą rekonstruktorów – pary młodej, uczest-
ników w stylizowanych strojach i ułanów.
Ci ostatni przygotowali również pokaz przy-
śpiewek i zwyczajów weselnych.

Nie zabrakło dobrego, swojskiego
jedzenia, którym chętnie częstowali się licz-
nie przybyli mieszkańcy. Na stołach wesel-
nych można było znaleźć produkty m.in. od
wystawców z różnych rejonów Polski. By-
ły tradycyjne wędliny, sery, czy kwas chle-
bowy.

Na zakończenie majówki w stylu XX-
lecia międzywojennego, uczestnicy biesia-
dy przenieśli się nad Staw Miejski, gdzie

grupy rekonstrukcyjne przedstawiły niezwy-
kły pokaz umiejętności ułańskich.
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Mogliśmy wysłuchać tekstów naj-
większych polskich poetów w rockowych
aranżacjach. Lider zespołu Norbert „Smo-
ła” Smoliński, to artysta obdarzony nie-
zwykłymi, potężnymi możliwościami
wokalnymi, ale przede wszystkim cha-
ryzmą i wrażliwością patriotyczną.

W każdej frazie czul iśmy u woka-
l isty duszę biało-czerwoną, niczym sztan -
dar zawieszony na statywie jego
mikrofonu. Repertuar zespołu to kompo-
zycje "Smoły" do wierszy mistrzów pió-

ra: S. Wyspiańskiego, J. Słowackiego,
C. K. Norwida, K. K. Baczyńskiego, T.
Gajcego, Z. Herberta, a także kilka tek-
stów mniej znanych twórców. Pomiędzy
utworami wokalista potęgował podnio-
słość widowiska cytując fragmenty po-
ezji . To koncert opowiadający o polskiej
i naszej lokalnej histori i .

Na zakończenie chętni uczestni-
cy koncertu otrzymali bezpłatny album
CD wraz z autografem wokalisty.

Konkurs skierowany był do wszyst-
kich osób zainteresowanych tym tema-
tem, ale szczególnie do młodzieży szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy, uczniowie ostrowskich
szkół, wykazali się dużą inwencją i kre-
atywnością, co doceniła komisja konkur-
sowa, której przewodniczyła Agata
Uchman, kostiumograf realizujący pro-
jekty dla teatrów i fi lmów.

Wcześniej, w kwietniu, miały miej-
sce warsztaty edukacyjne dla ok. 200

uczniów gimnazjów i szkół średnich.

Final iści konkursu wzięl i udział
w uroczystościach „Upamiętnienia ślu-
bu Pileckich”. Fotografie osób w najlep-
szych styl izacjach zostaną umieszczone
w kalendarzu promocyjnym Miasta Ostrów
Mazowiecka na 201 7 rok.

Final iści sobotniej Gali : Żaneta
Piotrowska i Krzysztof Szczepański – ZS
nr 1 , Wiktoria Kaczmarek – GP nr 4, Alek-
sandra Wiśniewska – GP nr 4, Zuzanna
Pasiak- GP nr 2, Emil ia Wyszomirska

i Adam Qarashouli – GP nr 1 , Kacper
Pych, Piotr Brzozowski i Adam Świder-
ski – ZSP nr 3, Monika Siwek – ZS nr 2,
Ewa Karpińska – ZSP nr 3, Jul ia Paw-
lak – ZSP nr 3, Paulina Sułek – GP nr 4,
Patrycja Ludwichowska – ZSP nr 3, Ewa
Zawadzka i Adam Dębiński - GP nr 1 ,
Natal ia Majewska – ZSP nr 3.
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Celem projektu jest przeciwdziała-
nie wykluczeniu informacyjnemu w woje-
wództwie. Jest on w całości sfinansowany
ze środków Unii Europejskiej oraz ze środ -
ków budżetu państwa i budżetu wojewódz-
twa mazowieckiego. Głównym zadaniem
LCK jest rozpowszechnianie e-usług i idei
społeczeństwa informacyjnego.

Pierwsi użytkownicy zostali zapo-
znani z możliwościami, które daje LCK.
W Centrum można korzystać ze sprzętu
i dostępu do Internetu, a poprzez portal
Mazowszanie.eu - m.in. profesjonalnie na-
pisać i wydrukować swoje CV, szukać ofert
pracy czy brać udział w szkoleniach on-li-
ne. Opiekun LCK udzieli indywidualnego
wsparcia w opanowaniu podstaw obsługi

komputera np. założeniu poczty, korzysta-
niu z edytorów tekstu, skanowaniu czy
zgrywaniu zdjęć z aparatu.

Lokalne Centrum Kompetencji sta-
wia na integrację społeczności lokalnej,
promocję lokalnych inicjatyw oraz ułatwie-
nie dostępu do nowoczesnych technolo-
gii informacyjnych. Do dyspozycji jest pięć
stanowisk komputerowych z dostępem do
sieci, drukarka, xero, skaner, projektor oraz
aparat fotograficzny.

Siedzibą LCK jest Centrum Dialo-
gu Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. Partyzantów 7A- wejście od strony osie-
dla, czynne jest w piątki, w godz. 1 2.00-
1 6.00. Korzystanie z LCK jest bezpłatne.

Jak podkreślał burmistrz Jerzy
Bauer, święto to jest ważne dla całego
Miasta, nie tylko dla społeczności szko-
ły. Jest to szczególnie istotne teraz, kie-
dy w Ostrowi została powołana nowa
instytucja kultury, mająca na celu dba-

łość o lokalną spuściznę historyczną.

W święcie Pułku uczestniczyły ro-
dziny żołnierzy „osiemnastki”, przyjeż-
dżające do Ostrowi często z odległych
stron, młodzież z ostrowskich szkół pod-

stawowych i gimnazjal-
nych, uczniowie ZS nr 1
z klasy mundurowej,
a także przedstawicie-
le urzędów i instytucj i .
Oprawę uroczystości
zapewniła Grupa Re-
konstrukcji Historycz-
nych „Garnizon Ostrów”.
Po wspólnej fotografi i
przy pomniku wszyscy
zebrani udali się cmen-
tarz parafialny, gdzie na
mogiłach żołnierzy 1 8.
PAL zapalono znicze

i złożono kwiaty, a młodzież „czwórki”
wykonała krótki montaż l iteracki. Dyrek-
tor ZSP nr 2 Dorota Pasztaleniec przy-
pomniała, że społeczność szkolna,
przyjmując imię zobowiązała się do kul-
tywowania tradycji 1 8. Pułku oraz dba-
nia o miejsca pamięci. W intencji żołnierzy
i ich rodzin odprawiona została msza
święta w kościele pw. Św. Jozafata w Ko-
morowie.

W tym samym dniu „Czwórka”
miała swoje święto, podczas którego pre-
zentowane były osiągnięcia uczniów
i szkoły.
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Planowane przyjęcia do służby w Po-
licji w 2016 roku:

• 1 2 września 201 6 r. – 56 osób
• 28 listopada 201 6 r. – 48 osób

w następujących jednostkach:

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji
w Płocku, Samodzielny Pododdział Pre-
wencji Policji w Radomiu

Komendach Miejskich Policji w:

Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach

Komendach Powiatowych Policji w:

Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie,
Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku,
Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie,
Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasny-
szu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Socha-
czewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu,
Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żuromi-
nie, Żyrardowie.

Informacje dotyczące procedury
kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie
internetowej Komendy Głównej Policji
(www.policja.pl).

W KPP w Ostrowi Mazowieckiej
obecnie jest 6 wolnych wakatów.

Spośród reprezentantów Zespo-
łu Szkół Publicznych nr 1 Weronika Strze-
szewska (uczennica klasy I Ia gminazjum)
zajęła I I I miejsce w kategori i komiks „Żoł-
nierze Wyklęci”, natomiast Łucja Kotwi-
ca (uczennica klasy Vb) otrzymała
wyróżnienie w kategori i prac plastycznych.

Należy wspomnieć, że konkuren-
cja była bardzo duża, gdyż prac na kon-
kurs nadesłano ponad tysiąc z różnych
krajów. Oczywiście z Polski, ale również
z Litwy, Wielkiej Brytanii , Węgier, czy na-

wet Stanów Zjednoczonych.

Finał I I I Konkursu Historycznego
o Żołnierzach Wyklętych został zorgani-
zowany w ramach ogólnopolskich ob-
chodów ku czci Żołnierzy Wyklętych,
objętych Patronatem Narodowym Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy.

Konkurs skierowany był do uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych, po-
nad gimnazjalnych w Polsce, na Kre-
sach, szkół polonijnych oraz osadzonych

w Aresztach Śled-
czych.

Uczniowie
ZSP nr 1 wzięl i
udział w następu-
jących kategoriach:

1 . Kategoria szkoły
podstawowe kl. 1 -
3 – praca pla-
styczna "Żołnierze
Wyklęci"
2. Kategoria szkoły podstawowe kl. 4-6
– praca plastyczna "Żołnierze Wyklęci"
3. Kategoria szkoły gimnazjalne – po-
ezja "Żołnierze Wyklęci"
4. Kategoria szkoły gimnazjalne – ko-
miks "Żołnierze Wyklęci".

Marta Pielaszek (ZSP nr1 )
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Miasto zrealizuje w tym roku jed-
ną z największych inwestycji drogowych
ostatnich lat, co w jej ramach zostanie
wykonane?

- Inwestycję wykonamy komplek-
sowo tzn. oprócz budowy nawierzchni
asfaltowej ulic Bursztynowej, Bielskiej,
Szpitalnej, wybudowane zostaną chod-
niki, ścieżki rowerowe, parking przy szpi-
talu oraz zatoki autobusowe. Ponadto
wykonana zostanie kanalizacja deszczo-
wa, nowe oświetlenie oraz linia elektro-
energetyczna. – mówi kierownik biura
inwestycji Daniel Choinka i dodaje –
Koszt inwestycji wyniesie niespełna

2,7 mln zł, z czego połowę kosztów po-
kryje dofinansowanie z Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego.

Prace inwestycyjne zostaną za-
kończone do 1 5 października 201 6 r.

Budowa ciągu
ulic w liczbach
Wybudowanych zostanie:

- 11 62,47 mb. nawierzchni
asfaltowej
- 1 230,25 mb. ścieżek
rowerowych
- 1 237,31 mb. chodnika
- ok. 1 40 miejsc parkingowych
- 40 opraw oświetleniowych na
25 słupach
- 57 zjazdów indywidualnych
i 2 publiczne
- 2 zatoki autobusowe






