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Burmistrz poinformował dziennikarzy o
działalności z okresu ostatnich 6 miesięcy.

Zostało zrealizowanych lub jest w trak-
cie realizacji w sumie 9 inwestycji .

Jeszcze nic nie jest przesądzone, mia-
sto posiada jednak alternatywę.

Pomnik ma upamiętnić ponad 200 ofiar
NKWD i reżimu komunistycznego.

Święto to doskonała okazja do kultywo-
wania histori i i dobrych tradycji .

Rajd poświęcony był szwadronom 6.
Brygady Wileńskiej AK.
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Wydarzenie rozpoczął Burmistrz
miasta Jerzy Bauer, który przedstawił
mieszkańcom atrakcje, jakie zostały przy-
gotowane w ramach święta miasta, po
czym wraz z Przewodniczącym Rady Mia-
sta Zbigniewem Krychem oficjalnie otwo-
rzyli XI I I Dni Ostrowi Mazowieckiej

Po oficjalnym otwarciu swoje umie-
jętności przedstawili artyści związani z Miej-
skim Domem Kultury. Jako pierwszy
zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca,
„BezWianka”, który zgromadzonej publicz-
ności zatańczył „Poloneza”, „Mazura” oraz
zaśpiewał pieśń „Kurdesz”.

Tuż po pierwszej prezentacji jedy-
nego ostrowskiego zespołu ludowego, wy-
stąpił działający przy klubie seniora „Złota
Jesień” Zespół Śpiewaczy „Retro Band”,
który wykonał szlagiery polskiej muzyki
rozrywkowej z lat 70-tych oraz 80-tych.
Wśród wyśpiewanych utworów znalazły

się między innymi piosenki Ireny Jaroc-
kiej, czy zespołu Partita. Oprócz Retro
Band swoje wokalne umiejętności przed-
stawili wokaliści kształcący się pod okiem
Remigiusza Danielczyka w Ostrowskim
Studiu Piosenki. Następnym punktem
programu była ponowna prezentacja „Bez-
Wianka” z tańcami łowickimi. Blok Miej-
skiego Domu Kultury zamknęli młodzi

tancerze z Zespołu „Pstryk”, „Mini Za-
ment”, „Zamenciki” oraz „Zament”.

Kolejną jednostką, która miała oka-
zję przedstawić talenty drzemiące
w ostrowskiej młodzieży była Społeczna
Szkoła Muzyczna I Stopnia działająca przy

Ostrowskim Towarzystwie Inicjatyw Kul-
turalno - Oświatowych. Publiczność mo-
gła posłuchać aranżacji instrumentalnych
na pianinie, akordeonie i gitarze. Zapre-
zentowali się również wokaliści, we wła-
snych utworach oraz opracowań autorstwa
The Beatels, Ali Boratyn czy Ireny Jarockiej.

Ciekawym akcentem podczas Dni
Ostrowi był koncert zespołu „Kapela War-
szawska z Targówka”, która w swoim re-
pertuarze posiada piosenki, jakie można
było usłyszeć na przedwojennym war-
szawskim podwórku oraz szlagiery Sta-
nisława Grzesiuka. Mieszkańcy mogli
posłuchać takich hitów jak „U cioci na imie-

ninach”, „Zimny Drań” czy „Bal na Gnoj-
nej”. Kapeli towarzyszył ostrowski zespół
„BezWianka”, który zaprezentował wią-
zankę tańców Starej Warszawy, a w trak-
cie występu zachęcał mieszkańców do
wspólnego tańca w rytm sztajerka wal-
czyka czy fokstrota.

Piątek był dniem nie tylko pod zna-
kiem tańca i piosenki. W godzinach wie-
czornych na mieszkańców czekał m.in.
spektakl teatralny wykonany przez ostrow-
skich aktorów. „Zjawy Andersena” w re-
żyserii Rafała Swaczyny inspirowany
bajkami "Dobry humor", "Dziewczynka
z zapałkami", "Matka”, oraz "Babunia"
przepełniony był elementami wizualnymi,
świetlnymi oraz pirotechnicznymi. Pod-

czas spektaklu aktorzy przenieśli miesz-
kańców na opuszczony cmentarz, po
którym oprowadzał narrator bajki „ Dobry
humor”, opisując historie osób pochowa-
nych w poszczególnych grobach.

Ostatnim punktem piątkowego pro-
gramu był musical „Katharsis” reżysero-

wany przez Piotra Trentowskiego, podczas
którego widzowie mogli przekonać się jak
pozornie błahe zabawy mogą zmienić ży-
cie innych osób.

Pierwszy dzień XII I Dni Ostrowi Ma-
zowieckiej pokazał, że nasze miasto bo-
gate jest w ciekawe inicjatywy kulturalne,
z których mieszkańcy czerpią wiele rado-
ści. Pokazał również, że z powodzeniem
można realizować się, jako tancerz, ak-
tor czy muzyk.
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Oficjalna część obchodów XII I Dni
Ostrowi Mazowieckiej była doskonałą
okazją do nagrodzenia uczniów i spor-
towców z wybitnymi osiągnięciami w dzie-
dzinie nauki i sportu. Wręczony został
również medal im. Ludwika Mieczkow-
skiego trenerowi, byłemu przewodniczą-
cemu rady miasta Zygmuntowi
Klepackiemu, za szczególne zasługi
w działalności na rzecz rozwoju społecz-
nego i sportowego w Ostrowi Mazowiec-
kiej.

W ramach współpracy z miastem
Brembate di Sopra przyznane zostały 4
stypendia Burmistrza, tego bliźniaczego
miasta, absolwentom ostrowskich gim-
nazjów.

W oficjalnym bloku uczestniczyło
wielu znamienitych gości, a wśród nich
posłowie, radni województwa mazowiec-
kiego, starosta ostrowski, radni powiato-
wi, wójtowie, miejscy radni,
przedstawiciele instytucj i i przedsiębiorstw,
dyrektorzy i prezesi miejskich jednostek,

naczelnicy Urzędu Miasta, a przede
wszystkim mieszkańcy Ostrowi Mazo-
wieckiej.

Na spotkanie w sali reprezen-
tacyjnej ratusza miejskiego,
burmistrz Jerzy Bauer zaprosił
wszystkich ostrowskich samo-
rządowców. Spotkanie uświet-
nił wykład filozofa dra Dariusza
Karłowicza.

Burmistrz podkreślił
znaczenie przeniesienia kom-
petencji do samorządów
(sprzed 25 lat), wyrażając sza-
cunek dla tej decyzji jak rów-
nież dla osób, które wdrażały
ustawę samorządową w życie
na szczeblu centralnym i lokalnym. Bur-
mistrz podniósł również kwestię wyzwań
jakie w dalszym ciągu stoją przed nami,
podkreślając znaczenie umacniania posta-
wy obywatelskiej i zwiększania świadomo-
ści na temat funkcjonowania samorządów
i tkwiącym w nich różnic na poziomach –
gminy, powiatu, województwa.

Dr Dariusz Karłowicz na przykładzie
ustroju Demokracji Ateńskiej, potęgi kultu-
ralnej, handlowej i politycznej tego pań-
stwa, odniósł się do współczesnej
problematyki społeczno – politycznej Pol-
ski. Przede wszystkim zwracając uwagę
na kryzys jakim jest brak poczucia bezpo-

średniego wpływu na rządzenie przez
mieszkańców Polski. Wskazał na potrze-
bę budowania postaw obywatelskich na
bazie doświadczeń historycznych i boga-
tej kulturze wojskowej, jako czynnik wpły-
wający m.in. na odpowiedzialność
społeczności za swój kraj.

Po zakończeniu wykładu, dalsze
uroczystości związane z XIII Dniami Ostro-
wi Mazowieckiej odbyły się przy stawie
miejskim.
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Jako support gwiazdy wieczoru
wystąpił zespół Cryouts, który prezento-
wał się na scenie przez pełną godzinę.
Nie zabrakło mocnego gitarowego brzmie-
nia, które zgromadzonej publiczności, jak
można było obserwować, bardzo się po-
dobało. Nie był to pierwszy występ ze-
społu w naszym mieście. Miel iśmy już
okazję widzieć ich wcześniej na Ostrow
Maz Rock Festiwalu, i jak zapowiadali
muzycy, chętnie do nas jeszcze powró-
cą, jeśl i nadarzy się taka okazja. Warto
przy tym dodać, że jeden z członków ze-
społu pochodzi z Ostrowi.

Porządną dawkę dobrej muzyki
dostarczył zespół Happysad, który za-
władnął ostrowską publicznością na pół-
torej godziny. Zagral i utwory ze swojej
najnowszej płyty „Jakby nie było jutra”,
ale nie zabrakło także tych najbardziej
znanych jak „Mów mi dobrze”, „Zanim

pójdę” czy „Taką wodą być”. Koncert
gwiazdy wieczoru zgromadził ogromną
rzeszę fanów. Wszystko wskazywało na
to, że najchętniej nie rozstawaliby się
z członkami zespołu, co widać było na-
wet po zakończonym koncercie. Tłum
oczekujący na autografy przed budyn-
kiem MOSiR wciąż skandował „happy-
sad”. Koncert wzbudził ogromne
zainteresowanie, bo przybyli na niego
nie tylko Ostrowiacy, ale też grupy osób
z bliższych i dalszych miejscowości.

Zaraz po koncercie odbył się po-
kaz sztucznych ogni, który wzbudził
ogromny zachwyt tych, którzy miel i oka-
zję go oglądać. Sponsorem pokazu by-
ły Fabryki Mebli FORTE S.A. Sporą dawkę
dobrej dyskotekowej muzyki dostarczył
DJ Rafael Lambert prowadzący dysko-
tekę wspólnie ze znanym dziennikarzem
radia RDC Markiem Wiernikiem.

Na placu przed sceną przy budyn-
ku MOSiR rozpoczęła się zabawa ze
Szkołą Klaunów, w której animatorzy przy-
gotowali dla dzieci wiele wspaniałych za-
baw i konkursów. Parę metrów dalej od

godziny 1 4: 00 do 1 9.00 najmłodsi miesz-
kańcy mogli korzystać z parku rekreacyj-
no-rozrywkowego, który był sponsorowany

przez Fabryki Mebli „FORTE” S.A. Dzie-
ci mogły pobawić się m. in. na: dmucha-
nej zjeżdżalni, ściance wspinaczkowej,
kulach wodnych, eurobungee oraz po-
jeździć autami terenowymi. Wstęp do
parku rekreacyjno-rozrywkowego był zu-
pełnie bezpłatny!

Sobota tradycyjnie rozpoczęła się
Jarmarkiem Księżnej Anny, kiermaszem
sztuki ludowej i rękodzieła artystyczne-
go, na którym wystawcy z całego regio-
nu i Ostrowi prezentowali swoje wyroby.
Każdy mógł kupić wartościowe starocia,
bibeloty, produkty regionalne jak pyszny
miód, chleb przyprawy, ciasta, czy wę-
dl iny, obejrzeć warsztaty garncarskie Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy,
ekspozycje banków, szkół, lokalnych or-
ganizacji pozarządowych oraz ostrow-
skich firm. Ci, którzy postanowil i wziąć
w nich udział nie miel i powodów do na-
rzekań. Każdy mógł znaleźć coś dla sie-
bie.

Ogrom atrakcji , świetna pogoda
i zaproszona gwiazda, sprawiły, że XI I I
Dni Ostrowi Mazowieckiej były niezwy-

kle udane. Nie byłoby to możliwe gdyby
nie l icznie obecni mieszkańcy miasta i nie
tylko – jest to w końcu ich święto. Ser-
decznie zapraszamy za rok, z pewnością
i tym razem nie zabraknie ciekawych
atrakcji , które zapewni miasto.
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Ostatnim punktem bogatego i róż-
norodnego programu Dni Miasta był kon-
cert „Szlagiery Wszech Czasów”, który
odbył się w sali kinowej Miejskiego Do-
mu Kultury. Wejściówki na koncert roz-
chodziły się jak „świeże bułeczki”, ale
koncert był tego wart. Sala była wypeł-
niona po brzegi a publiczność usłyszała
najbardziej znane przeboje muzyki kla-
sycznej, rozrywkowej oraz fi lmowej.

Przed ostrowską publicznością wy-
stąpiła Milena Lange - sopran oraz Adam
Szerszeń - baryton, sol istom towarzyszy-
ła Orkiestra Salonowa Impressione oraz
akompaniujący na fortepianie Marek Ste-
fankiewicz. Koncert poprowadził znany
spiker Polskiego Radia Andrzej Krusie-
wicz.

Uczestniczący w koncercie bur-
mistrz Jerzy Bauer podziękował wszyst-
kim zaangażowanym w przygotowanie
Dni Ostrowi, mediom za relacje oraz
mieszkańcom za udział w poszczegól-
nych wydarzeniach.

Program przygotowany na ten dzień
rozpoczął koncert Młodzieżowej Orkiestry
Dętej OSP i występ mażoretek, który od-
był się w Ogródku Jordanowskim. Młodzi
muzycy pod batutą pana Sławomira Gą-
glewskiego dali prawdziwy popis swoich
umiejętności. Po koncercie o godz. 1 4.00
rozpoczął się Festiwal Przedszkolaków.
Już po raz czternasty małą sceną tzw.
„Muszlą” zawładnęły Przedszkolaki. Uro-
czystego otwarcia festiwalu dokonał bur-
mistrz Jerzy Bauer, życząc wszystkim
dzieciom wspaniałej zabawy oraz bezpiecz-
nych i radosnych wakacji, które za tydzień
się rozpoczną. Każde ostrowskie przed-
szkole wystąpiło na scenie z ciekawym
programem rozrywkowym, prezentującym
poszczególne grupy wiekowe. W repertu-
arze opartym na pełnej dowolności arty-
stycznej mogliśmy zobaczyć występy
wokalne i taneczne. Jak co roku czekały

na dzieci nagrody, dyplomy i wspaniała za-
bawa. Występy wszystkich wykonawców
zostały nagrodzone licznymi brawami zgro-
madzonej tłumnie publiczności, a każde
przedszkole otrzymało z rąk burmistrza Je-
rzego Bauera dyplom z podziękowaniem
za cały rok pracy w szczególności przygo-
towanie do dzisiejszej uroczystości.

Festiwalowi Przedszkolaków towa-
rzyszyła kampania społeczna „Tu miesz-
kam, tu zmieniam” Fundacji Banku
Zachodniego WBK. Dla dzieci czekało wie-
le atrakcje m.in. malowanie buziek, wspól-
ne malowanie obrazów, możliwość zrobienia
sobie zdjęcia na gotowym tle oraz gadże-
ty. Pracownicy Fundacji zapraszali osoby
chętne do wzięcia udziału w kampanii po-
przez wypełnienie formularza z przedsta-
wieniem propozycji zmian w mieście
i okolicy. Wypełnione formularze wezmą
udział w II edycji konkursu grantowego „Tu
mieszkam, tu zmieniam”, który rozpoczął
się 22 maja i trwa do 26 lipca 201 5 r. Zwy-
cięzców wyłoni kapituła konkursowa a zwy-
cięskie projekty zostaną sfinansowane
przez Fundację Banku Zachodniego WBK.
Podczas festiwalu wszyscy zainteresowa-
ni mogli dowiedzieć się, gdzie i jak złożyć
wiosek o bezzwrotną dotację na realizację
swoich społecznych planów, jakie pomy-
sły mogą zgłaszać oraz co będzie brane
pod uwagę przy ocenie projektów. Wszyst-
kie zebrane pomysły Fundacja przedsta-
wi władzom miasta, aby dowiedzieli się,
jakie zmiany chcieliby wprowadzić miesz-
kańcy w swoim mieście.
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Jednymi z najważniejszych punk-
tów obrad było przyjęcie sprawozdania
z wykonania budżetu za 201 4 rok, udzie-
lenie absolutorium burmistrzowi, czy też
udzielenie zgody na budowę pomnika
ku czci Żołnierzom Wyklętym.

W każdym przypadku miejscy rad-
ni poparl i stosowne uchwały (na temat
absolutorium i budowy pomnika czytaj
więcej na stronie 7).

Na wstępie sesj i burmistrz Jerzy
Bauer zwrócił się do radnych i wszyst-
kich mieszkańców Ostrowi Mazowiec-
kiej . - Dziękuję za niezwykłą kulturę
udziału w uroczystościach, przedsię-
wzięciach i projektach XIII Dni Ostrowi
Mazowieckiej. – mówił, wskazując jed-
nocześnie na duży zakres atrakcj i kul-
turalnych, sportowych i rozrywkowych
tegorocznych Dni Miasta. - Jestem pod
wrażeniem organizacji i odpowiedzial-
ności za wspólne przedsięwzięcie, dzię-
kuje bardzo – powiedział burmistrz
zwracając się do pracowników Urzędu
Miasta, Miejskiego Domu Kultury, Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacj i oraz
Zakładu Gospodarki Komunalnej .

Nowa sekretarz miasta

Burmistrz poinformował zebra-
nych o zakończonym konkursie na sta-
nowisko sekretarza miasta. Komisja
konkursowa po ocenie wykształcenia,
predyspozycj i , wiedzy z zakresu prawa
samorządowego oraz umiejętności gwa-
rantujących prawidłowe wykonywanie
obowiązków na stanowisku sekretarza
miasta, rekomendowała na to stanowi-
sko Bożenę Szostak. Nowa sekretarz
rozpoczęła pracę w ostrowskim urzę-
dzie 1 l ipca 201 5 r.

Stopień realizacji inwestycji miej-
skich

Radni zapoznal i się ze stopniem
real izacj i inwestycj i miejskich, ponadto
burmistrz poinformował o rozpoczęciu
przygotowań do dużego projektu inwe-
stycyjnego na ul . Bursztynowa – Biel-
ska – Szpitalna. Wstępna koncepcja
przewiduje budowę parkingu ze 1 36

miejscami po-
stojowymi
w okol icy ost-
rowskiego szpi-
tala. Ponadto
dwie zatoki dla
autobusów
i wiaty
przystankowe,
ścieżkę rowero-
wą z chodnikiem
od ul . Burszty-
nowej poprzez
Bielską, Szpital-
ną, do Dubois i Małkińskiej . Przebudo-
wane zostałyby ul ice, wykonane
oświetlenie oraz kanal izacja deszczo-
wa wzdłuż ul . Bielskiej . Burmistrz wska-
zał, że planowany parking znacząco
zwiększyłby bezpieczeństwo na ul . Szpi-
talnej , ponieważ prowadziłaby do niego
droga wewnętrzna. Na całość inwesty-
cj i poszukiwane są środki zewnętrzne,
stosowne wnioski są już przygotowywa-
ne. Gdyby jednak nie udało się pozy-
skać pieniędzy z funduszów
zewnętrznych, burmistrz zapewnił, że
inwestycja będzie real izowana z wła-
snych środków, ale zostanie podzielo-
na na ki lka etapów.

Bonifikata dla Spółdzielni Mieszka-
niowej „Nasz Dom”

To dobra wiadomość dla spółdziel-
ców. Miejscy radni podjęl i uchwałę, któ-
ra umożl iwi spółdzielni wykup
nieruchomości przeznaczonych na ce-
le mieszkaniowe z 90% bonifikatą. Dzię-
ki takiemu rozwiązaniu Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Nasz Dom” zaoszczędzi
około 1 00 tys. zł rocznie, nie musząc
płacić za dzierżawę wieczystą. Prze-
wodnicząca Komisj i Gospodarki Finan-
sowej i Rozwoju Społeczno –
Gospodarczego Beata Herman wyrazi-
ła nadzieję, że środki przyczynią się do
poprawy jakości życia mieszkańców
spółdzielni .

Rada Miasta przeciw likwidacji wę-
zła „Łomża”

Miejscy radni sformułowal i stano-
wisko dotyczące l ikwidacj i węzła „Łom-
ża”, które zostanie skierowane do
Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz
Marszałka Województwa Mazowieckie-
go. „Rada Miasta Ostrów Mazowiecka
stanowczo stwierdza, że likwidacja wę-
zła Łomża wymusi zwiększenie natę-
żenia ruchu pojazdów ciężarowych
w centrum miasta. Zwiększy to zagro-
żenie bezpieczeństwa mieszkańców,

nasili hałas i obniży komfort życia,
w znacznym zakresie przyczyni się do
zniszczenia miejskiej infrastruktury dro-
gowej oraz zanieczyszczenia środowi-
ska, zaprzepaszczony zostanie główny
cel wybudowania funkcjonującej obec-
nie obwodnicy miasta.” – czytamy w sta-
nowisku.

Miejscy radni zapoznal i się rów-
nież ze sprawozdaniami ostrowskich
spółek oraz podjęl i ki lka uchwał m. in.
o przystąpieniu do zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta, przeznaczeniu dotacj i na
remont cmentarza oraz dofinansowaniu
zakupu samochodu dla ostrowskiej Stra-
ży Pożarnej . Podczas sesj i podsumo-
wano również podjęte działania na rzecz
oczyszczania lasów ze śmieci : w ciągu
dwóch miesięcy z ostrowskich lasów wy-
wieziono ponad 800 worków zanieczysz-
czeń.

Podczas obrad odczytany został
l ist wiceprezes fundacj i „Dzień Dobry”
Hanny Pieńkowskiej . W imieniu wice-
prezes fundacj i l ist odczytała radna KWW
Zbigniewa Kamińskiego Anna Krajew-
ska (prezes zarządu fundacj i „Dzień Do-
bry” – red. ). Wiceprezes w l iście zwróciła
się z podziękowaniami skierowanymi do
członków KWW Zbigniewa Kamińskie-
go za pomoc w organizacj i obchodów
Dnia Pieczy Zastępczej .
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IX Sesja Rady Miasta odbyła się
24 czerwca 201 5 r. Przed przystąpieniem
do głosowania nad absolutorium miejscy
radni przegłosowali sprawozdanie finan-
sowe za 201 4 rok.

Komisja Rewizyjna pod przewod-
nictwem Edwarda Podbielskiego pozy-
tywnie zaopiniowała uchwałę dotyczącą
udzielenia burmistrzowi absolutorium.
Podobną opinię wydała również Regio-
nalna Izba Obrachunkowa w Warszawie.

Wśród radnych pojawiały się gło-
sy, że absolutorium powinno dotyczyć
poprzedniego burmistrza, ponieważ to
on realizował budżet przez prawie cały
201 4 rok. W związku z tym część rad-
nych uważała, że nie sposób ocenić pra-
cę obecnego Burmistrza za poprzedni

rok, w którym sprawował stanowisko za-
ledwie przez 3 tygodnie. Padła nawet
propozycja, by podjąć dodatkową uchwa-
łę, która miałaby mieć krytyczne brzmie-
nie względem pracy poprzedniego
burmistrza. Propozycja okazała się jed-
nak niemożliwa do realizacji . Zgodnie
z prawem następuje ciągłość władzy, dla-
tego mimo zmiany personalnej na stano-
wisku burmistrza, absolutorium udziela
się aktualnie urzędującemu włodarzowi
miasta.

Burmistrz Jerzy Bauer wskazał, że
podobna sytuacja miała miejsce w 2011
roku, kiedy udzielano absolutorium bur-
mistrzowi, który w praktyce miał za sobą
jedynie kilka tygodni pracy, a nie cały rok.
Burmistrz zwrócił się do radnych z proś-

bą o przyjęcie uchwały i tak też się sta-
ło. 1 2 radnych poparło uchwałę udzielającą
absolutorium, 8 radnych wstrzymało się
od głosu.

Miejscy radni wyrazil i wiele pozy-
tywnych słów na temat dotychczasowej
pracy burmistrza Jerzego Bauera, za co
ten podziękował. Wskazując jednocze-
śnie, że współpraca z radą miasta jest
bardzo ważna. Podziękował również za
przyjęcie obydwu uchwał dotyczących
sprawozdania finansowego oraz udzie-
lenia absolutorium.

Pomnik powstanie na placu u zbie-
gu ulic 3 Maja i Dubois. Wniosek o reali-
zację przedsięwzięcia złożył Grzegorz
Wąsowski, prezes Fundacji „Pamiętamy”.
Pomnik ma upamiętnić ponad 200 ofiar
NKWD i reżimu komunistycznego z tere-
nu Ziemi Ostrowskiej. Wszystkie nazwi-
ska i pseudonimy zostaną wyryte na
specjalnych tablicach. Lista osób, ofiar
walczących o wolną Polskę w latach 1 945-
1 953, zyskała akceptację Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa.

Idea powstania pomnika jest bar-
dzo szeroka. To sygnał dbałości o histo-
rię, patriotyzm, tożsamość narodową
i odpowiedzialność za wspólnotę. Ważną
kwestią jest też ocalenie pamięci o tych
bohaterach, po których władza komuni-
styczna usiłowała zatrzeć wszelkie ślady.
Wiązało się to z zagładą dokonywaną
przez NKWD, szwadronami śmierci i in-
nymi strukturami aparatu komunistyczne-
go. Pomordowanych najczęściej chowano
w anonimowych grobach, by wymazać
o nich pamięć i uniemożliwić oddanie im
czci.

Wśród ofiar wielu było z Ziemi
Ostrowskiej, a ich nazwiska ustaliła gru-
pa prowadzona przez doktora Kazimie-

rza Krajewskiego. Według niego ofiar
z naszej okolicy mogło być znacznie wię-
cej. Problemy z ich ustaleniem wskazują
jednak na to, jak silnie zaangażowana by-
ła władza komunistyczna w walkę prze-
ciwko ruchom wolnościowym po 1 945 roku.

W obecnej chwili, kiedy terror ko-
munistyczny jest już jedynie widmem prze-
szłości, winniśmy zadbać o pamięć ofiar
walczących o wolność. W ten sposób moż-
na odczytać decyzję Rady Miasta, która
jednomyślnie podjęła uchwałę pozwala-
jącą Fundacji na realizację pomnika w na-
szym mieście.

- Jest to oddanie szacunku tym,
którzy nas poprzedzali i złożyli ofiarę ze
swego życia w imię wolności Ojczyzny –
powiedział burmistrz Jerzy Bauer. Wska-
zał również, że trzeba akcentować w ten
sposób historię, bo pamięć ludzka jest
ulotna.

Pomnik w całości zostanie sfinan-
sowany przez Fundację „Pamiętamy”,
a jego odsłonięcie ma się odbyć 11 listo-
pada 201 5 r. , podczas obchodów Naro-

dowego Święta Niepodległości.

Propozycja jego budowy po raz
pierwszy ujrzała światło dzienne 27 lute-
go 201 5 r. podczas obchodów Narodowe-
go Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
w Ostrowi Mazowieckiej.

Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych

Żywym pomnikiem, upamiętnia-
jącym Żołnierzy Wyklętych był rajd, w któ-
rym udział wzięli uczniowie ostrowskich
szkół pod opieką pana Andrzeja Wardasz-
ki. Uczniowie w dniach 1 7-20 czerwca
przeszli ok. 80 km, wcielając się w rolę
żołnierzy Armii Krajowej. Po drodze cze-
kały ich liczne zadania, a wśród nich re-
konstrukcje historyczne, podczas których
dowiadywali się o bohaterskich czynach
swoich patronów, a także o trudach wal-
ki o wolną Polskę.

Uczestnicy rajdu, wraz z opieku-
nem, wzięli udział w sesji rady miasta, na
której podzieli l i się swoimi wrażeniami.
Podziękowali również burmistrzowi za
wsparcie logistyczne i materialne.
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Od początku roku zrealizowanych zostało lub jest w trakcie realizacji 8 inwestycji drogowych i jedna prze-
budowa chodnika z budową zatoki parkingowej. Poniżej przedstawiono ostatnio realizowane inwestycje.



ostrow
m

az.p
l

Urząd Miasta
Ostrów Mazowiecka 9

W spotkaniu uczestniczyl i burmistrz
Jerzy Bauer, wójt gminy Ostrów Mazo-
wiecka Waldemar Brzostek, pracowni-
cy reprezentowanych urzędów oraz
przedstawiciele firmy projektowej URS
Polska sp. z o.o. z Poznania. Firma URS
przygotowuje koncepcję programową dla
GDDKiA, odnośnie drogi ekspresowej
S61 i połączenia z drogą ekspresową S8
na odcinkach będących w obszarze za-
interesowania miasta.

Burmistrz Jerzy Bauer przedsta-
wił obawy wynikające z likwidacji węzła
„Łomża”. Zwrócił uwagę, że pojawiają się
sygnały m. in. ze strony ministerstwa i Wi-
cewojewody Mazowieckiego, że żadne
decyzje w kwesti i l ikwidacji węzła „Łom-
ża” jeszcze nie zapadły. Zauważył jed-
nak, że brak decyzji nie oznacza, że węzeł
pozostanie i już teraz należy szukać sa-
tysfakcjonujących rozwiązań.

Jest szansa na inne rozwiązanie

Nie czekając na decyzję w spra-
wie węzła „Łomża” rozpoczęto rozmowy
na temat alternatywnej koncepcji , która
uchroniłaby miasto przed wzrostem trans-
portu ciężkiego, kierującego się przez
centrum miasta. Optymistyczna i realna
koncepcja ma trafić do GDDKiA. Zanim
jednak do tego dojdzie, miasto przy współ-
pracy z lokalnymi firmami przygotuje da-
ne dotyczące transportu ciężkiego

kierującego się w strefę przemysłową
w okolicach ul. Białej. Burmistrz Jerzy
Bauer zauważył także, że w dłuższej per-
spektywie strefa przemysłowa w tym miej-
scu może się rozrastać, co dodatkowo
zwiększy ruch transportu ciężkiego. Wśród
rozbudowujących się firm są choćby Fa-
bryki Mebli „Forte” S.A, czy Kefal Kem-
pisty s. j .

Przedstawiciele firmy URS Polska
sp. z o.o. wskazali , że na obecnym eta-
pie nie są możliwe radykalne zmiany
przebiegu trasy drogi ekspresowej S61 .
Jest to spowodowane uzyskaną już de-
cyzją środowiskową, która w zasadzie
zamyka etap zmian przebiegu trasy.
Ewentualne wnioski należało kierować
na etapie konsultacj i społecznych, za-
mkniętych w roku 201 0.

Mimo planowanej l ikwidacji węzła
„Łomża” została wstępnie wypracowana
alternatywna koncepcja, która umożliwi
skierowanie ciężkiego transportu poza
obszarem zabudowanym. Burmistrz Je-
rzy Bauer i wójt Waldemar Brzostek wy-
pracowali w tej kwesti i wspólne
stanowisko.

Po wypracowaniu ostatecznej wer-
sj i przebiegu drogi ekspresowej S61 z po-
zostałą infrastrukturą mają odbyć się
konsultacje społeczne.

Burmistrz wskazał również potrze-
bę zaprojektowania łącznika dla przyszłej
obwodnicy, która miałaby skomunikować
ruch z kierunku Małkini.

Konsultacje z przedsiębiorcami

1 2 czerwca burmistrz Jerzy Bau-
er spotkał się z ostrowskimi przedsiębior-
cami. Na spotkaniu przedstawił plany
dotyczące budowy dróg ekspresowych
oraz wypracowane wnioski ze spotkania
z firmą projektową URS Polska sp.
z o.o. Zwrócił się również o wspólne sta-
nowisko względem planów budowy dróg,
by skutecznie zabiegać o satysfakcjonu-
jące rozwiązania dla miasta, jego miesz-
kańców i przedsiębiorców.

Przy ulicy Widnichowskiej zostało
wymienionych 1 93 m2 starej płyty chod-
nikowej na nową kostkę brukową. Zakres
prac przy ulicy Kościuszki był nieco więk-
szy, bo oprócz wymiany nawierzchni
chodnika na obszarze 225 m2 (odcinek
od ulicy Kil ińskiego do ulicy Księdza Ja-

na Sobotki), wymieniona została na-
wierzchnia zatoki parkingowej (również
na obszarze 225 m2).

Remonty wykonał Zakład Gospo-
darki Komunalnej Sp. z o.o. w Ostrowi
Mazowieckiej.
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Burmistrz poinformował dziennika-
rzy o działalności z okresu ostatnich 6 mie-
sięcy, ze szczególnym uwzględnieniem
inwestycji miejskich. Dokonał podsumo-
wania działalności w zakresie społecznym,
finansowym i właśnie inwestycyjnym.
W kwestii społecznej wskazał na wprowa-
dzone za jego kadencji konsultacje z miesz-
kańcami miasta w sprawie budowanych
ulic, przewidzianych w budżecie na 201 5
rok. Nowością jaka się pojawiła jest także
możliwość wysłania wiadomości bezpo-
średnio do Burmistrza drogą elektronicz-
ną. Odpowiedni formularz kontaktowy
dostępny jest na stronie internetowej Urzę-
du Miasta. Burmistrz poinformował rów-
nież o programach aktywizujących
długotrwale bezrobotnych, z których ko-
rzysta 1 8 osób, a także o możliwości od-
dłużania lokatorów bloków administrowanych

przez TBS przez odpracowanie długu.

W kwestii finansowej burmistrz zwró-
cił uwagę na poprawę relacji na linii Bur-
mistrz – Rada Miasta. Wskazał, że
osiągnięto stabilizację, która umożliwi-
ła m.in. szybkie uchwalenie budżetu na rok
201 5. Budżetu, do którego burmistrz Je-
rzy Bauer zgłosił poprawki m.in. zwiększa-
jąc środki na modernizację chodników
o 400 tys. zł, inwestycje w zieleń miejską
o 40 tys. zł, na nowe punkty świetlne
o 30 tys. zł, na wykupy gruntów o 50 tys.
zł i na plan gospodarki niskoemisyjnej
o 93 tys. zł. Zmiany zostały również doko-
nane w kwestii szeroko dyskutowanej w la-
tach poprzednich, a dotyczącej różnych
stawek za wodę i odprowadzenie ścieków.
Aktualnie stawki zostały ujednolicone dla
wszystkich.

Podczas konferencji przedstawio-
ne zostały również informacje nieco mniej-
szej wagi, ale również mające wpływ na
miasto, a mianowicie montaż 20 dystrybu-
torów z woreczkami na psie odchody, czy
powołanie komisji podejmującej działania
na rzecz poprawy czystości lasów.

Inwestycje miejskie

Najważniejszym punktem konferen-
cji były zrealizowane i będące w realizacji
inwestycje miejskie. Burmistrz na wstępie

zwrócił uwagę zebranych, że do budżetu
na rok 201 5 miejscy radni wpisali inwesty-
cje z roku poprzedniego, które aktualnie
są realizowane. Ważną wiadomością jest,
że łącznie zaoszczędzono już 900 tys. zł
na budowie ulic, co przyczyniło się do wpi-
sania 1 9 nowych zadań inwestycyjnych do
budżetu.

Od marca, kiedy ruszyły pierwsze
roboty drogowe, wykonano bądź jest w trak-
cie realizacji blisko 1 ,5 km dróg, tj. ok. 7500
m2. Zrealizowane bądź będące w trakcie
realizacji ulice to: Makuszyńskiego, Leśna,
Przeskok, Parcelacyjna, Wiosenna, Ofi-
cerska. Niedługo sfinalizowana zostanie
umowa na budowę ulic Sucharskiego
i Sztarka. Burmistrz zwrócił uwagę, że bu-
dowa dróg to nie tylko nowa nawierzchnia,
ale także setki metrów kanalizacji desz-
czowej oraz studnie chłonne. Poza droga-
mi wykonano ok. 1 000 m2 nowej
nawierzchni chodników przy ulicach 3 Ma-
ja, Widnichowskiej i Kościuszki oraz 200
m2 zatoki parkingowej przy tej ostatniej
(w trakcie realizacji jest kolejny chodnik
przy ul. Kościuszki o powierzchni 354 m2
i zatoki parkingowej o powierzchni 470 m2
-według ostatnich danych z 29 maja 201 5 r.).

Zaoszczędzone środki z tegorocz-
nych inwestycji drogowych zostały prze-
znaczone na wykonanie dokumentacji na
następujące ulice: Artyleryjska, Kameral-
na, Leśna, Łączna, I I etap Rodziewiczów-
ny, Saperska, Serwisowa, Targowa,
Wiśniowa (parkingi), Wołodyjowskiego, Za-
chodnia, Wiatraczna, Spacerowa, Bursz-
tynowa-Bielska-Szpitalna. Opracowanie
koncepcji łącznika komunikacyjnego Bro-
niewskiego-Małkińska, budowa dwóch rond
Kościuszki-Sobotki oraz Pocztowa-Prusa,
a także koncepcję przebudowy ulicy Par-
tyzantów oraz wykonanie dokumentacji
i przebudowy ul. Zagłoby.

Inwestycje w ZGK

O działalności inwestycyjnej Zakła-
du Gospodarki Komunalnej informacje
przedstawił prezes spółki Krzysztof Winiar-
ski. Poinformował o zakończonym etapie
inwestycji w Zakładzie Utylizacji Odpadów,
który zamknął się kwotą 4,3 mln zł netto
oraz o podpisaniu umowy na dofinanso-
wanie drugiego etap inwestycji w wysoko-
ści 7,5 mln zł. W ramach pierwszego etapu
wybudowana została kwatera składowi-
ska, wykonano zieleń izolacyjną, rozbudo-
wano sortownię i zakupiono kompaktor.
W ramach drugiego etapu ma zostać wy-
konana kompostownia odpadów organicz-
nych z placem dojrzewania o mocy
przerobowej 20 300 Mg/rok, rozbudowa

budynku socjalno - biurowego oraz zakup
maszyn i urządzeń. Rozbudowa zakładu
utylizacji odpadów jest szansą na uzyska-
nie statusu Regionalnej Instalacją Prze-
twarzania Odpadów Komunalnych. Prezes
zaznaczył także, że zwycięzcą przetargu
na odbiór odpadów z terenu miastu jest
właśnie ZGK z Ostrowi Mazowieckiej, co
pozwala zakładowi utrzymać swoją pozy-
cję rynkową.

Na zakończenie konferencji bur-
mistrz Jerzy Bauer przypomniał ostatnie
działania na rzecz poprawy możliwości in-
westycyjnej Ostrowi Mazowieckiej. Jako
wstęp do tego wskazał Ostrowskie Forum
Rozwoju, które odbyło się 28 kwietnia. Po-
informował również o powołaniu zespołu
ds. Strategii Rozwoju Miasta i przystąpie-
niu do poprawienia Miejscowego Planu Za-
gospodarowania Przestrzennego Miasta.

Zauważył również dotychczasowe
działania na rzecz rozwoju miasta m.in.
przyjęcie przez radę uchwały, która umoż-
liwia Fabrykom Mebli Forte przystąpienie
do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej i rozpoczęcie dużej inwestycji, któ-
ra przyczyni się do powstania 1 60 nowych
miejsc pracy. Burmistrz powrócił również
do zainicjowanego przez siebie tematu,
który w dalszym ciągu pozostaje żywy,
a mianowicie plany GDDKiA odnośnie li-
kwidacji węzła drogi ekspresowej S8 przy
ul. Lubiejewskiej i zagrożenie przed skie-
rowaniem się ciężkiego ruchu przez cen-
trum miasta. Burmistrz wskazał, że w tej
sprawie podejmowane są działania samo-
rządu. Zauważył jednak, że poza stanowi-
skami samorządu trzeba również
wypracować stanowiska m.in. w środowi-
skach biznesowych i działać wspólnie
w obronie interesu całego miasta.

Oprócz Burmistrza w konferencji
wzięli udział: skarbnik miasta Anna Wil-
czyńska, prezes ZGK Krzysztof Winiarski,
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunal-
nej, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska
Grzegorz Czyronis, kierownik Biura Obsłu-
gi Inwestycyjnej Miasta i Pozyskiwania Ze-
wnętrznych Środków Finansowych Paweł
Mieczkowski. W roli moderatora: Naczel-
nik Wydziału Promocji Miasta i Obsługi Me-
dialnej Rafał Zęgota.
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W listopado-
wych wyborach sa-
morządowych 201 4
zostałem wybrany
Radnym Rady Mia-
sta z okręgu wybor-
czego nr 1 3.
W bieżącej kaden-
cj i pracuję w dwóch
stałych komisjach:

Finansów i Rozwoju Społeczno - Gospo-
darczego oraz Oświaty, Kultury, Kultury
Fizycznej, Sportu, Spraw Socjalnych oraz
Porządku Publicznego.

Głęboko wierzę, że wysokie tem-
po rozwoju różnych dziedzin życia w na-

szym mieście zapoczątkowane przez
nowo wybranego Burmistrza Jerzego
Bauera zostanie utrzymane przez całą
kadencję.

Jestem również przekonany, że
przy zgodnej współpracy Burmistrza z Ra-
dą Miasta zrealizuję mój program wybor-
czy, który został zaakceptowany przez
wielu mieszkańców okręgu wyborczego.

Prawdziwą satysfakcją napawa
mnie fakt, że w naszym mieście mają
miejsce wydarzenia o charakterze spor-
towym, kulturalnym, edukacyjnym i rel i-
gi jnym; zasięg ich nierzadko jest
ogólnopolski lub międzynarodowy.

Pracuję w Gimnazjum Publicznym
Nr 1 . Jestem nauczycielem biologii i che-
mii oraz wychowawcą młodzieży. Posia-
dam wyższe wykształcenie oraz tytuł
doktora nauk rolniczych. Ponadto ukoń-
czyłem Podyplomowe Studia: Admini-
stracj i i Prawa oraz Chemii na
Uniwersytecie Warszawskim, Biologi i
i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie
Przyrodniczo - Humanistycznym w Sie-
dlcach. Chętnie organizuję różnego ro-
dzaju wycieczki, rajdy. W wolnych chwilach
dużo jeżdżę rowerem oraz czytam książ-
ki biograficzne. Jestem żonaty, mam dwie
dorosłe córki oraz wnuczka Wiktora.

Urodziłam
się w Ostrowi Ma-
zowieckiej i tu od
zawsze mieszkam.
Stąd pochodzi mo-
ja rodzina. Rodzice,
których przodkowie
mieszkali w naszym
mieście już w XIX
wieku, zaszczepil i

we mnie kult dla unikatowego charakte-
ru naszej miejscowości. W naszym mie-
ście ukończyłem szkołę podstawową
i l iceum. Pracę magisterską obroniłam
na Uniwersytecie w Białymstoku na Wy-
dziale Ekonomii.

Od kilku lat aktywnie uczestniczę
w życiu społecznym, kulturalnym i poli-
tycznym miasta. Staram się pomagać
mieszkańcom z różnych części miasta
w rozwiązywaniu ich problemów. Jako
dziennikarka, od wielu lat publikuję arty-
kuły w ogólnopolskich i lokalnych me-
diach. Od wielu też lat angażuję się
również w działalność społeczną. Od te-
go roku współprowadzę fundację działa-
jącą na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, szczególnie
zajmujemy się osobami niepełnospraw-
nymi.

Chciałabym, by nasze miasto by-
ło budowane zgodnie z ideą zrównowa-

żonego rozwoju, ale też w harmonii
z przyrodą i szacunkiem dla tradycji . Ja-
ko radna zamierzam poruszyć ważne te-
maty wsparcia mieszkańców SMLW Nasz
Dom i TBS, pobudzania inicjatyw, by
miasto współpracowało z organizacjami
pozarządowymi, zwiększenia udziału
mieszkańców w podejmowaniu decyzji
istotnych dla kierunku rozwoju naszego
miasta, uporządkowania planowania prze-
strzennego w mieście ze szczególnym
naciskiem na prawo mieszkańców do de-
cydowania o swoim otoczeniu oraz chcia-
łabym zwrócić uwagę na potrzeby
młodzieży, rozszerzenie oferty kultural-
nej, sportowej, zajęć pozalekcyjnych.

Dzięki zaufa-
niu wyborców,
mieszkańców mia-
sta Ostrów Mazo-
wiecka, zostałam
radną po raz drugi.
Z zawodu jestem
nauczycielem języ-
ka polskiego. Pra-

cuję w gimnazjum. Ukończyłam filologię
rosyjską i fi lologię polską na Uniwersy-
tecie Warszawskim. Jestem kuratorem
społecznym w ostrowskim sądzie. Dzia-
łam również w Stowarzyszeniu „Ludzie
z Pasją”. Wchodzę w skład zespołu re-
dakcyjnego „Zapisków Ostrowskich”.
W poprzedniej kadencji Rady Miasta peł-

niłam funkcję Przewodniczącej Komisj i
Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdro-
wia, Spraw Socjalnych oraz Porządku
Publicznego. Byłam również Zastępcą
Przewodniczącego Komisj i Rewizyjnej.
W obecnej kadencji zostałam Przewod-
niczącą Komisj i Gospodarki Finansowej
i Rozwoju Społeczno – Gospodarczego.
Jestem również członkiem Komisj i Oświa-
ty. Kandydowałam do Rady Miasta
z okręgu nr 7 z Komitetu PiS. Większość
ulic tego okręgu należy do rejonu Ostro-
wi popularnie nazywanego Wojtówką.

Pełnienie funkcji radnej to dla mnie
zaszczyt, ale również ogromna odpowie-
dzialność. Jestem przekonana, że mo-

je działania na rzecz lokalnej społeczności
w obecnej kadencji będą bardziej sku-
teczne niż w latach 201 0-201 4. Nowo
wybrana Rada Miasta jest dla Burmistrza
Jerzego Bauera autentycznym partne-
rem do rozmów, konsultacj i i działań po-
dejmowanych dla dobra miasta i jego
mieszkańców. Podejmowanie decyzji za-
równo w komisjach stałych jak i podczas
sesji odbywa się w spokojnej atmosfe-
rze, a dyskusje są merytoryczne i efek-
tywne. Taka praca jest źródłem satysfakcji
dla radnego i motywuje do jeszcze więk-
szej determinacji w działaniu na rzecz
rozwoju miasta.
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Uroczystość, której nadano rangę
obchodów miejskich, rozpoczęła się za-
paleniem zniczy na mogiłach żołnierzy
1 8. Pułku Artyleri i Lekkiej. Następnie
uczestnicy obchodów przeszli ul icami
miasta pod głaz upamiętniający 1 8. PAL,
pod przewodnictwem Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej OSP w Ostrowi Mazowieckiej.

- Przyjmując imię 18. Pułku Arty-
lerii Lekkiej społeczność Zespołu Szkół
Publicznych nr 2 przyjęła odpowiedzial-
ność za pielęgnowanie tradycji, podtrzy-
mywanie więzi z rodzinami żołnierzy. –
powiedziała dyrektor ZSP nr 2 Dorota
Pasztaleniec. Na tradycję i chęć utrwa-
lania wiedzy historycznej uwagę zwrócił
również burmistrz Jerzy Bauer, zauwa-
żając, że uroczystości podniesiono do
rangi miejskiej.

Młodzież szkoły, której patronem
jest 1 8. Pułk Artyleri i Lekkiej odczytała
apel pamięci i złożyła przed pomnikiem
symboliczne znicze.

Po złożeniu kwiatów przez dele-
gacje, uroczystości zakończyły się Mszą
Święta w kościele pw. Św. Jozafata w Ko-
morowie w intencji żołnierzy i ich rodzin.

Patronami każdego z czterech pa-
troli byli zasłużeni żołnierze AK: Władysław
Łukasiuk „Młot”, Walerian Nowicki „Lech”,
Antoni Borowik „Lech” oraz Józef Małczuk
„Brzask”.

Trasy rajdu nie były przypadkowe.
Ich przebieg związany był z miejscami dzia-
łalności powojennego podziemia niepod-
ległościowego oraz z terrorem
komunistycznym, skierowanym przeciwko
polskiemu społeczeństwu po 1 945 roku.

Ważnym elementem rajdu był aspekt
edukacyjny. Młodzież miała okazję poznać
sylwetki bohaterów walki podziemnej oraz
poczuć na własnej skórze trudności jakie
im towarzyszyły. Sam rajd był wyzwaniem,
a do tego organizowano inscenizacje hi-
storyczne, a wśród nich zasadzki.

Ostrowianie na rajd wyruszyli 1 7
czerwca 201 5 r. spod Ratusza Miejskiego,
skąd pożegnał ich burmistrz Jerzy Bauer.
Wzięli w nim udział: Jakub Iwański, Jakub

Kosior, Dawid Walentowicz, Mateusz Ro-
manik, Sylwia Kobylińska, Damian Step-
nowski, Aleksandra Skonieczna, Mateusz
Białach, Karolina Waniewska oraz opiekun
Andrzej Wardaszka. Po powrocie uczest-
nicy rajdu podzielili się swoimi wrażeniami
podczas sesji rady miasta, która odbyła się
24 czerwca 201 5 r.



ostrow
m

az.p
l

Urząd Miasta
Ostrów Mazowiecka 13

Były tradycyjne podsumowania, spra-
wozdania poszczególnych sekcji i podzię-
kowania. Wśród najważniejszych były te
skierowane do założycielki Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, byłej dyrektor Miejskiego
Domu Kutury Bożenny Rostkowskiej.

Uniwersytet Trzeciego Wieku funk-
cjonuje w Ostrowi Mazowieckiej już szósty
rok akademicki, w minionym uczestniczyło
w nim 1 59 słuchaczy (na początku było ich
ok. 40). - informowała Danuta Kołodziej-
czyk, przewodnicząca rady słuchaczy UTW.

Burmistrz Jerzy Bauer podkreślił za-
angażowanie słuchaczy UTW, dążenie do
zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

To dobry przykład dla wszystkich, również
dla ludzi młodych – zauważył, po czym wraz
z przewodniczącą rady słuchaczy UTW Da-
nutą Kołodziejczyk, Dyrektorem MDK Jac-
kiem Kalinowskim oraz koordynator UTW Hanną Sasinowską, wręczył dyplomy ukoń-

czenia minionego roku akademickiego.

Uroczystość zakończenia roku
uświetnił występ zespołu Retro Band. Na
zakończenie słuchacze UTW przemasze-
rowali ulicami miasta do Ogródka Jorda-
nowskiego.

Organizatorem festiwalu jak co ro-
ku był Miejski Dom Kultury w Ostrowi Ma-
zowieckiej przy ogromnym wsparciu
Miasta Ostrów Mazowiecka. W projekt
zaangażowani byl i również Michał Choj-
nowski oraz Paweł Andruszkiewicz, któ-
rym składamy serdeczne podziękowania.
Ci, którzy przybyli bardzo dobrze się ba-
wil i , szczególnie, że różnorodność styl i-
styczna występujących zespołów była
bardzo duża. W niedzielnych przesłucha-

niach wzięło udział osiem zespołów:
Otherside (Łuków), Fobia Inc. (Białysto-
k) Chopin Died (Warszawa), Karrakan
(Ostrołęka), Cryouts (Warszawa), Bom-
ba Kaloryczna, (Warszawa), Firewalk
(Łomża), Cathleen (Warszawa).

Zwycięzcą tegorocznego festiwalu
został zespół Cathleen, drugie miejsce jury
przyznało grupie Chopin Died, natomiast
miejsce trzecie ostatecznie przyznano ze-
społowi Fobia Inc. Jury w składzie: Wojciech
Dudkowski - lider grupy „Droga na Ostrołę-
kę”, Mirosław Dziewa - muzyk, pedagog,
dziennikarz Radia Nadzieja oraz Michał
Chojnowski - gitarzysta i wokalista zespołu
„Kasyno” bardzo wysoko oceniło poziom

uczestników festiwalu. Laureaci otrzymali
z rąk Burmistrza Miasta Jerzego Bauera
oraz Dyrektora MDK Jacka Kalinowskiego
nagrody w wysokości odpowiednio 2000
zł., 1 500 zł. i 1 000 zł.

MDK

Organizacją szkoły zajęło się Ostrow-
skie Towarzystwo Inicjatyw Kulturalno Oświa-
towych OTIKO, powołane między innymi
w tym celu. We wrześniu 2004 r. Społecz-
na Szkoła Muzyczna I stopnia została wpi-
sana do ewidencji niepublicznych szkół
artystycznych prowadzonej przez Ministra
Kultury, a Centrum Edukacji Artystycznej
w Warszawie objęło nadzór pedagogiczny
nad działalnością szkoły. Dyrektorem szko-
ły została Jolanta Swaczyna. Wynajęto po-
mieszczenia w ostrowskim MDK-u, a do
pracy z uzdolnioną muzycznie młodzieżą
powołano kolejnych nauczycieli: Mirosława
Dziewę i Adama Krześniaka. W roku szkol-

nym 2005/2006 było już w szkole 37 uczniów.
Konieczna stała się przeprowadzka do ZS
nr 1 przy ul. Rubinkowskiego, a następnie
w roku szkolnym 2009/201 0 do Szkoły Pod-
stawowej nr 3 przy ul. Widnichowskiej. Z ro-
ku na rok przybywało uczniów i rozpoczynali
pracę kolejni nauczyciele: Artur Miernicki,
Katarzyna Urbanowska, Andrzej Sikora, Ka-
rol Trentowski, Katarzyna Trętowska i Olga
Rembowska. W roku szkolnym 201 4/201 5
kształciło się 69 uczniów w klasach forte-
pianu, gitary, skrzypiec, fletu, klarnetu, akor-
deonu, instrumentów klawiszowych i śpiewu
solowego. Obchody 1 0-lecia szkoły trwały
cały rok. Odbyło się 1 0 recitali młodych i uta-

lentowanych piosenkarzy, 4 koncerty uczniów
i nauczycieli szkoły oraz w maju uroczysty,
finałowy koncert absolwentów, którzy zwią-
zali swoją przyszłość z muzyką. W ciągu 1 0
lat ukończyło szkołę 88 uczniów i część
z nich kontynuowała naukę w szkołach mu-
zycznych II stopnia w Warszawie, Ostrołę-
ce i Łomży. Warunkiem dalszego rozwoju
kształcenia muzycznego w Ostrowi Mazo-
wieckiej jest powołanie publicznej szkoły
muzycznej II stopnia i jest to zadanie rów-
nież dla ostrowskiego samorządu.

Krzysztof Swaczyna
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Uroczystość rozpoczęła się Mszą
świętą w kościele pw. Wniebowzięcia
NMP w Ostrowi Mazowieckiej, której prze-
wodniczył ks. dziekan dr Jan Okuła oraz
ks. Paweł Szabłowski. Oprawę muzycz-
ną przygotowali uczestnicy ŚDS pod kie-
runkiem terapeutki Joanny Klimek. Po
mszy wszyscy przeszli do hali sportowej
MOSiR przy ul. K. Warchalskiego, gdzie
odbyła się dalsza część uroczystości.

Na turniej przybyli przedstawicie-
le władz samorządowych, kierownicy i dy-
rektorzy miejskich jednostek,
przedstawiciele instytucj i i organizacji po-
zarządowych, przyjaciele Domu, rodzi-
ce, opiekunowie, sędziowie.

W turnieju brały udział Domy z Ra-
dzymina, Ostrołęki, Przasnysza, Mako-
wa Mazowieckiego, Sochaczewa,
Białusnego Lasku, Sokołowa Podlaskie-
go Ciechanowa, Warszawy ul. Górska,

Warszawy ul. Grębałowska, Warszawy
ul. Św. Wincentego, Otwocka, Mińska
Mazowieckiego, Mławy i Ostrowi Mazo-
wieckiej.

Po ceremonii powitania zawody
otworzył Pierwszy Zastępca Burmistrza
Zbigniew Chrupek.

W XV TURNIEJU zwycięska oka-
zała się drużyna z Sokołowa Podlaskie-
go, która zdobyła puchar ufundowany
przez Burmistrza Ostrowi Mazowieckiej.

Wyniki w kategori i kobiet: I miej-
sce - Wiesława Mikołajczuk z Sokołowa

Podlaskiego (nagrodę ufundował „Inter-
chemall” Zespół Młynów Jelonki); I I miej-
sce - Lidia Kardaś z Makowa
Mazowieckiego (nagrodę ufundowała p.
Babrara Stępkowska Kancelaria Finan-
sowa z Ostrołęki), I I I miejsce - Katarzy-
na Borowa z Ostrowi Mazowieckiej
(nagrodę ufundował PZW Koło nr 64
w Ostrowi Mazowieckiej).

Wyniki w kategori i mężczyzn:
I miejsce - Kamil Mirowski z Sokołowa
Podlaskiego (nagrodę ufundował „Inter-
chemall” , Zespół Młynów Jelonki); I I miej-
sce - Marcin Wyszyński z Sokołowa
Podlaskiego (nagrodę ufundowała p.
Barbara Stępkowska Kancelaria Finan-
sowa); I I I miejsce - Andrzej Jasionek
z Ostrowi Mazowieckiej (nagrodę ufun-
dowała Drukarnia Wiktoria). Wszyscy za-
wodnicy Turnieju otrzymali pamiątkowe
medale i dyplomy.

Katarzyna Kolasińska, Kierownik ŚDS

9 maja w stol icy Niemiec spotkali
się najlepsi zawodnicy z Europy w tym
również elita rosyjskich zawodników i za-
wodniczek, którzy walczyl i w Tokio. Ma-
ria w pierwszej walce miała zmierzyć się
z Węgierką Anet Ksabi. Ta potężna za-
wodniczka waży blisko 1 20 kilogramów
jednak Maria przeciwstawiła jej swoją
szybkość i nie pozwoliła się skutecznie
trafiać natomiast jej ataki były o wiele
skuteczniejsze i sędziowie jednogłośnie
wskazali na naszą zawodniczkę. W ko-
lejnej walce starła się z Mileną Kowale-
wą , reprezentantką Niemiec. Tu z kolei
przy takich samych warunkach fizycz-

nych, Maria wykazała się dużo większą
siłą i odpornością a walka od połowy to-
czyła się już tylko jednostronnie - Maria
biła Milenę. W walce finałowej niestety
nie było już tak różowo. Na naszą za-
wodniczkę czekała aktualna mistrzyni
świata Uliana Grebenchikova. Niestety
ta zawodniczka okazała się ponownie
najlepsza również wśród europejskich
zawodniczek. Rosjanka potwierdziła swój
poziom mistrzyni świata, wygrywając
w Berl inie najcięższą kategorię seniorek.

W berl ińskich mistrzostwach wzię-
ło udział 575 zawodniczek i zawodników

z 27 krajów Europy.
Najl iczniej reprezento-
wane były oczywiście
Polska i Rosja, gdzie
osób trenujących ky-
okushin jest w Europie
najwięcej. Zawodnicz-
ka Ostrowskiego Klu-
bu Karate Kyokushinkai
osiągnęła najlepszy
wynik spośród polskich
zawodniczek w kate-
gori i seniorek. Jako je-
dyna walczyła w finale.
Ogółem Polacy zdoby-
l i 6 medali w kategori i

seniorów, 5 medali w kategori i senior +35
lat i 20 medali w śród juniorów (katego-
rie wiekowe 1 2 – 1 7 lat).

OKKK
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Po oficjalnej inauguracji , przez dy-
rektor bibl ioteki Elżbietę Chojnacką i To-
masza Pudełko, organizatorów imprezy,
piknik rozpoczął się montażem słowno -
muzycznym w wykonaniu uczniów z Ze-
społu Szkół Publicznych nr 1 w Ostrowi
mazowieckiej. Był oparty na tekstach Św.
Jana Pawła I I . Następnie rozstrzygnięto
I I I edycję konkursu l iterackiego „Tu jest
moje miejsce, tu jest mój dom”. Konkur-
sem bibl ioteka stara się popularyzować
historię i tradycje regionu, jak również
promuje amatorską i l iteracką twórczość.
Nagrodę główną w kategori i osób doro-

słych otrzymała Marlena Rymer - Rymar-
czyk, za tekst „Ja i moje miasto”,
a w kategori i uczniów szkół średnich- Ka-
tarzyna Kulesza z Zespołu Szkół Nr 2
w Ostrowi Mazowieckiej za tekst „Naj-
piękniejsze barwy Ostrowi”. Tego dnia
ostrowscy bibl iotekarze obchodzil i rów-
nież swoje święto.

Drugiego dnia pikniku, w sobotę,
z okazji zbl iżającego się Dnia Dziecka,
odbyło się moc atrakcji dla dzieci. Gru-
pa teatralna ECHO wystawiła „Roszpun-
kę”, spektakl utrzymany w konwencji
aktorsko - lalkowej. Po występie, aktorzy
zaprosil i dzieci do zabaw popularyzują-
cych czytanie. Nie zabrakło rozrywki ru-
chowej. Rozstrzygnięto również konkurs
plastyczny „Ja i moja rodzina wspaniała

kraina”, skierowany do przedszkolaków
i dzieci klas I-I I I szkół podstawowych.
W konkursie wzięło udział 259 dzieci. Ko-
misja przyznała 1 6 nagród i 29 wyróż-
nień. Protokół z konkursu jest dostępny
na stronie internetowej bibl ioteki
www.bibl.ostrowmaz.pl. Upominki książ-
kowe dla wszystkich uczestników ufun-
dowała hurtownia książek EDYP z Ostrowi
Mazowieckiej

Podczas dwudniowego święta
książki trwał kiermasz. Książki były do-
stępne w promocyjnych cenach, a nawet
za przysłowiową złotówkę. Piknikowi to-
warzyszyła wystawa nagrodzonych prac
w konkursie plastycznym.

Agnieszka Kaczmarek, MBP

Piąta edycja Ostrowskiej Olimpiady Sportowej Przedszkolaków
tradycyjnie już przyniosła wiele emocji , ogłuszający doping z trybun
i oczywiście radosną rywalizację maluchów.

Jak co roku, puchar przechodni
powędrował do zwycięzców, którymi po-
nownie okazali się mali sportowcy z Miej-
skiego Przedszkola nr 1 , przy ul icy
Batorego.

Podobnie jak w latach ubiegłych

przedszkolaki rywalizowały w podziale
na dwie grupy wiekowe pięcio- i sześcio-
latków.

TABELA KOŃCOWA:

1 . Przedszkole Miejskie nr 1 – 39 pkt
2. Przedszkole Miejskie nr 3 – 32 pkt
3. Przedszkole Miejskie nr 2 – 27 pkt

MOSiR

Są to: „Potrójne klasy”, „Chińczyk”,
„Pająk” oraz „Twister hopla”. Nie chciel i-
śmy tradycyjnych huśtawek, bujadeł czy
zjeżdżalni. Pragnęliśmy, aby dzięki temu
niezwykłemu miejscu w naszej szkole,
dzieci mogły każdego dnia wkraczać do
tajemnej, kreatywnej strefy gier rozwija-
jącej nie tylko sprawność fizyczną, ale
przede wszystkim sprawność intelektu-
alną. Będzie to na pewno miejsce do-
świadczeń i spotkań, miejsce, które
zachęci do aktywności fizycznej i umy-
słowej, miejsce, które będzie zachęcać
do zabawy. Wyzwanie, które nigdy nie
nudzi a rozwija dziecko. Wyzwanie, któ-

re pozwoli na odkrywanie w dziecku drze-
miących w nim możliwości. Współczesne
gry podwórkowe angażują rodziców, na-
uczyciel i do kreatywnej zabawy z dzieć-
mi i młodzieżą – poprzez naukę połączoną
z ruchem na świeżym powietrzu z dala
od telewizorów, komputerów i smartfo-
nów. Aktywność taka pozwoli zintegro-
wać szkolną społeczność oraz będzie
przeciwdziałać nudzie i nauczy młodzież
zachowań prospołecznych. Różnorod-
ność kształtów i form poszczególnych
gier wpływa na intelektualny rozwój dzie-
ci i młodzieży, które uczą się przez za-
bawę rozpoznawać kolory, kształty, uczą

się alfabetu, działań matematycznych,
komunikacji i zasad społecznych. Kre-
atywne gry edukacyjne będą używane,
jako pomoce dydaktyczne podczas lek-
cj i dla nauczyciel i . Spełniły się marzenia
dzieci, gdzie każdego dnia, będą uda-
wać się do świata, który będzie inspiru-
jącą przygodą oraz pomostem do
budowania doświadczeń i wiedzy.

Dorota Brzostek, dyrektor ZSP nr 1
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Wrzucamy:

- gazety, książki, zeszyty;
- katalogi, Prospekty, foldery;
- torby i worki papierowe;
- tekturę, kartony oraz opakowania wykona-
ne z tych materiałów.

Nie wrzucamy:

- papieru i tektury pokrytych fol ią metalową
lub tworzyw sztucznych (opakowań po na-
pojach, środkach spożywczych);
- kalki, zabrudzonego i tłustego papieru, np.
z masła, margaryny.

Pamiętaj:

- usuń spinacze, zszywki czy okładki jeżel i
nie są z papieru;
- złóż na płasko pudełka, zgnieć foremki z jaj;
- wyjmij resztki produktów spożywczych;
- wyrzucaj tylko czyste surowce wtórne.

Wrzucamy:

-opakowania szklane bezbarwne i kolorowe
tj. butelki, słoiki itp.

Nie wrzucamy:

- luster i szkła zbrojonego;
- fajansu i porcelany;
- zużytych żarówek;
- lamp jarzeniowych;
- stłuczki szklanej;
- szkła nietłukącego typu DURALEX, ARCO-
ROC, VERECO

Pamiętaj:

- zdejmij nakrętkę lub pokrywkę;
- nie tłucz szkła przed wrzuceniem (grozi ro-
zerwaniem worka);
- wrzucaj czyste opakowania(opróżniaj bu-
telki i słoiki z zawartości).

Wrzucamy:

- opakowania po płynach i napojach typu PET;
- kartony po mleku i napojach;
- opakowania po chemii gospodarczej;
- puszki po napojach, sokach i konserwach;
- drobny złom stalowy i metal i kolorowych;
- woreczki fol iowe, reklamówki, fol ie.

Nie wrzucamy:

-puszek po farbach, lakierach;
- opakowań po olejach i smarach;
- opakowań po medykamentach.

Pamiętaj:

- wrzucaj tylko czyste opakowania;
- zgnieć butelki przed wrzuceniem.

Wrzucamy:

- odpady biodegradowalne, kuchenne (reszt-
ki żywności, obierki z owoców i warzyw);
- odpady zielone: l iście, trawę, kwiaty, reszt-

ki rośl in ciętych i doniczkowych, chwasty,
gałązki z drzew, krzaków i żywopłotów.

Nie wyrzucamy:

- kamieni, popiołu, żużlu;
- resztek jedzenia w płynie;
- odchodów zwierzęcych.

Wrzucamy:

- zimny popiół paleniskowy.

Nie wrzucamy:

- gorącego popiołu paleniskowego.

Wrzucamy:

- pozostałe odpady komunalne, których nie
można poddać dalszej segregacji

Nie wrzucamy:

- odpadów podlegających selektywnej zbiórce;
- gruzu i materiałów budowlanych;
- zużytego sprzętu elektrycznego, AGD;
- odpadów niebezpiecznych tj . zużytych ba-

teri i i akumulatorów;
- leków i opakowań po nich;
- opon;
- pozostałości farb;
- gorącego popiołu.

Punkt selektywnego zbierania odpadówkomunalnych ul. Łąkowa 10, 07-300 OstrówMazowiecka. Odpady komunalne przyjmowane są od po-
niedziałku do soboty w godzinach 9:00 – 14:00.

Mieszkańcy z terenu miasta Ostrów Mazowiecka, mogą BEZPŁATNIE przekazać do PSZOK pozostałe odpady segregowane powstałe w gospodarstwach domowych.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostro-
wi Mazowieckiej sp. z o.o. informuje, że w związ-
ku z coraz częściej pojawiającymi się przypadkami
nieprawidłowego prowadzenia selekcji odpadów
komunalnych zostaną przeprowadzone kontrole
pojemników na odpady. Brak właściwie prowa-
dzonej segregacji ma znaczący wpływ na wzrost
kosztów zagospodarowania odpadów. Przypo-
minamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu po-

rządku i czystości w gminach art. 9f „w przypadku
niedopełniania przez właściciela nieruchomo-
ści obowiązku w zakresie selektywnego zbie-
rania odpadów komunalnych podmiot
odbierający odpady komunalne przyjmuje je
jako zmieszane odpady komunalne i powia-
damia o tym gminę.”. Niedopuszczalne jest więc,
aby część odpadów kwalifikujących się do segre-
gacji znajdowała się w pojemnikach na odpady

zmieszane lub te, które są zmieszanymi umiesz-
czane były w workach lub pojemnikach do segre-
gacji. Informacje dotyczące zasad prawidłowego
segregowania odpadów komunalnych znaleźć
można na stronie internetowej Urzędu Miasta
www.bip.ostrowmaz.pl w zakładce zmiany do-
tyczące gospodarowania odpadami komunalny-
mi, informacja dotycząca segregacji odpadów lub
na stronie internetowej Spółki www.gkostrow.pl .

Papier – worek niebieski

Szkło – worek zielony

Plastik– worek żółty

Bioodpady – worek czarny

Popiół paleniskowy – worek szary

Odpady zmieszane – pojemnik




