
oossttrroowwmmaazz..ppll
Ostrów Mazowiecka
Informacje z zycia miasta

Nr 6 - Listopad 2015 Wydanie bezpłatne ISSN: 2449-8157

Przy realizacji miejskich inwestycji plano-
wany jest udział środków zewnętrznych.

Poprawka Burmistrza do budżetu zmniej-
szyła wysokość kredytu o połowę.

Zebrano już ponad 1 600 głosów popie-
rających inicjatywę.

W spotkaniu wziął udział syn Pileckie-
go oraz reżyser fi lmu.

Zmodernizowany stadion ma spełniać
wszelkie nowoczesne wymogi sportowe.

O inwestycji za ponad 1 3,5 mln zł opo-
wiada prezes ZGK.



os
tr

ow
m

az
.p

l

2 Urząd Miasta
Ostrów Mazowiecka

Honorowy Patronat nad uroczy-
stością objął Prezydent Rzeczypospo-
l i tej Polskiej Andrzej Duda. Uroczystość
odsłonięcia pomnika Żołnierzy Wyklę-
tych Ziemi Ostrowskiej rozpoczęła msza
święta w kościele pw. Wniebowzięcia
NMP. Przewodniczył jej ordynariusz łom-
żyński ks. biskup Janusz Stepnowski
wraz z l icznym gronem kapłanów z obu
dekanatów ostrowskich. Na mszę przy-
byl i znamienici goście oraz mieszkań-
cy Ostrowi i wielu innych miejscowości ,
których powitał burmistrz Jerzy Bauer.
Swoją obecnością zaszczyci l i nas: ro-
dziny Żołnierzy Niezłomnych, komba-
tanci , przedstawiciele Kancelari i
Prezydenta RP, senator RP Robert Ma-
mątow, minister Henryk Kowalczyk, po-
słowie - Anna Maria Siarkowska,
Arkadiusz Czartoryski oraz Marek Za-
górski , przedstawiciel Biura Bezpieczeń-
stwa Narodowego, przedstawiciel Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Adam Siwek, prezes Banku Zachodnie-
go WBK Mateusz Morawiecki (obecnie
wicepremier), środowisko Fundacj i „Pa-
miętamy” z mec. Grzegorzem Wąsow-
skim na czele, Kierownik Referatu Badań
Naukowych Oddziału IPN w Warszawie
dr Kazimierz Krajewski , Prezydent Mia-
sta Ostrołęki Janusz Kotowski oraz wi-
ceprezydent Grzegorz Płocha,
Wiceprezydent Siedlec Jarosław Gło-
wacki , przedstawiciele Powiatu Ostrow-
skiego ze starostą Zbigniewem
Kamińskim i wicestarostą Urszulą Wo-
łosiewicz, radni miasta z przewodniczą-
cym rady Zbigniewem Krychem,

burmistrz i wójtowie gmin - Marek Młyń-
ski , Józef Bogucki , Waldemar Brzostek,
I reneusz Gumkowski, Rafał Kowalczyk,
Jacek Murawski, Józef Rostkowski, Mi-
chał Rutkowski, przedstawiciele insty-
tucj i rządowych i samorządowych,
organizacj i pol i tycznych, związkowych
i pozarządowych, przedstawiciele biz-
nesu, l icznie zgromadzone poczty sztan-
darowe oraz media.

O poświęceniu żołnierzy podzie-
mia niepodległościowego mówił w cza-
sie mszy ks. biskup Janusz Stepnowski,
zaznaczając, że oddal i oni życie za nie-
podległość Polski , za wiarę katol icką
i wolność człowieka. Obecny na mszy
dr Kazimierz Krajewski , historyk Insty-
tutu Pamięci Narodowej mówił o pręż-
nie działającym na Ziemi Ostrowskiej
obwodzie AKO (Armia Krajowa Obywa-
tel i ) i żołnierzach z nim związanych jak
kpt. Stanisław Bęklewski vel Pieszkow-
ski „Bomba”, „Stanisławski” - zakatowa-
ny przez UB podczas przesłuchania
w 1 947 roku, por. Edward Nowicki „Tycz-
ka”, plut. Sylwester Cer „Sawicki”, „Ty-
rolski”. To tylko ki lka nazwisk, spośród
tych żołnierzy, których grobów nie uda-
ło się do dzisiaj ustal ić. To właśnie dla
nich odsłonięto pomnik, obok którego
ustawiono tabl ice z nazwiskami ponad
200 ofiar NKWD i reżimu komunistycz-
nego z terenu Ziemi Ostrowskiej . Lista
nazwisk, a niekiedy tylko pseudonimów
osób walczących o wolną Polskę w la-
tach 1 945-1 953 została opracowana
przez dr. Kazimierza Krajewskiego i zy-
skała akceptację Rady Ochrony Pamię-
ci Walk i Męczeństwa.

Po mszy świętej uczestnicy uro-
czystości udal i się na miejsce odsłonię-
cia pomnika. Monument upamiętniający
osoby walczące z komunistami o wol-
ną i niepodległą Polskę stanął u zbiegu
ul ic 3 Maja i S. Dubois. Uroczystość roz-
poczęła się od odegrania hymnu pań-
stwowego przez Młodzieżową Orkiestrę
Dętą OSP. Uroczystego odsłonięcia po-
mnika wspólnie dokonal i : Burmistrz Mia-
sta Jerzy Bauer, Prezes Banku
Zachodniego WBK Mateusz Morawiec-
ki , H ieronim Piotrowski reprezentujący
rodziny poległych i pomordowanych
oraz Tomasz Herman - harcerz, jako
przedstawiciel młodego pokolenia w asy-
ście harcerzy z 29. DH „Pogodni”. Po-
święcenia monumentu dokonał ks. biskup
Janusz Stepnowski. Następnie głos za-
brał gospodarz miasta burmistrz Jerzy
Bauer podkreślając, że - odsłonięcie te-
go pomnika to hołd dla ŻołnierzyWy-
klętych i wyraz uznania dla ich
niezłomnej postawy, uporu i patrioty-
zmu. Idea wzniesienia monumentu w na-
szym mieście jest częścią wielkiego,
ogólnopolskiego ruchu przywracania
pamięci walk o wolność w latach 1944-
1953, przywracania prawdy. - Ten po-
mnik jest kolejnym świadectwem tego,
iż Polakom nigdy nie było do twarzy
z despotyzmem. A te nazwiska i setki
i tysiące innych osób zaangażowanych
na różne sposoby w podtrzymywanie
świadomości narodowej i państwowej,
do dnia dzisiejszego dobitnie świadczą
o mieszkańcach Ziemi Ostrowskiej, któ-
rzy głęboko i osobiście odczuwają więź
z całą wspólnotą Narodu Polskiego.
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Tak my mieszkańcy Ziemi Ostrow-
skiej czujemy się częścią składową wiel-
kiej polskiej wspólnoty. Tak było, tak jest
i, jak sadzę, tak pozostanie! I aby tak po-
zostało upamiętniamy dobre czyny na-
szych przodków. I mamy nadzieję, że
nasi następcy, będąc wyrozumiałymi wo-
bec nas, nie zapomną o naszych do-
brych czynach. Wśród walczących nie
zabrakło żołnierzy z naszego regionu.
Jednym z nich był kpt. Stanisław Bęklew-
ski „Bomba”, „Żuk”, „Stanisław”, „Stani-
sławski”, „Jun”. Nie wiadomo, gdzie
kapitan „Stanisławski” został pochowa-
ny. Jego niezłomna walka na Ziemi
Ostrowskiej i Olsztyńskiej nie została do-
tychczas w żaden sposób upamiętnio-
na. Dziś na terenach swej działalności
jest postacią całkowicie zapomnianą
i nieznaną - zakończył burmistrz. List od
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy skierowany do uczestni-
ków uroczystości, odczytała Zastępca
Dyrektora Biura Szefa Gabinetu Prezy-

denta Wioletta Pruchnik. - Z okazji uro-
czystości odsłonięcia Pomnika Żołnierzy
Wyklętych Ziemi Ostrowskiej, składam
dzisiaj hołd uczestnikom powstania an-
tykomunistycznego – członkom organi-
zacji konspiracyjnych, wojskowym
i cywilom, którzy oddali życie w walce
z reżimem - napisał Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzej Duda.

W dalszej części uroczystości głos
zabral i wicepremier Mateusz Morawiec-
ki wówczas prezes Banku Zachodniego
WBK oraz Hieronim Piotrowski - brata-
nek Hieronima Piotrowskiego „Jura”,
w imieniu rodzin osób upamiętnionych
pomnikiem. Podniosłym elementem uro-
czystości był odczytany w przejmujący
sposób przez przedstawiciela Fundacji
„Pamiętamy” Rafała Werbanowskiego
Apel Poległych z udziałem Pododdziału
Honorowego 22. Wojskowego Ośrodka
Kartograficznego w Komorowie, którzy
oddali Salwę Honorową.

Przedstawiciele prezydenta, par-
lamentu, władze miasta, gmin, powiatu,

przedstawiciele organizacji pozarządo-
wych i związkowych, instytucj i oraz
mieszkańcy złożyl i wieńce i kwiaty. Hołd
Żołnierzom Wyklętym oddały także licz-
nie przybyłe poczty sztandarowe. Na za-
kończenie uroczystości odbył się krótki
koncert utworów patriotycznych w wy-
konaniu Zespołu Ad Alta Voce. Uroczy-
stość przy pomniku poprowadził mec.
Grzegorz Wąsowski z Fundacji „Pamię-
tamy”. Autorem pomnika jest artysta rzeź-
biarz Marek Bartosz Szczepanik,
absolwent Akademii Sztuk Pięknych w
Warszawie, mający w swoim artystycz-
nym dorobku szereg pomników o tema-
tyce historycznej.

W ramach projektu zrealizowano
już nie tylko odsłonięcie pomnika, ale
również wystawę o Rotmistrzu Witoldzie
Pileckim, rozpoczęto również zbieranie
informacji o znaczeniu historycznym i kul-
turowym. Do Wydziału Promocji Miasta
przekazywane są informacje oraz eks-
ponaty materialne, a wśród nich meda-
le, dyplomy, dokumenty.

Serdecznie zapraszamy do udo-
stępniania dokumentów, pamiątek histo-

rycznych dotyczących losów własnych
i rodziny. Zapraszamy do współpracy
rodziny Żołnierzy Wyklętych, które
posiadają dokumnety lub informacje
na temat swoich przodków.

Kontakt z Wydziałem Promocji
Miasta:

Tel. (29) 679 54 66

e-mail: promocja@ostrowmaz.pl
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Eksponaty przekazane przez p. J. Smejkalovą
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1 . Franciszek Ampulski „Skra” + 1 6 IX 1 951
2. Kazimierz Ampulski „Tęcza” + 1 2 VI 1 949
3. Henryk Bagiński „Grad” + 4 VI 1 949
4. Stanisław Bagiński „Piorun” + 1 2 XI I 1 948
5. Banaszak + XI I 1 946
6. Kazimierz Barczyński „Sławek” + 1 8 IV 1 948
7. Stanisław Bęklewski „Bomba” + 1 8 I 1 947
8. Jul ian Bielawski + 1 944
9. Michał Bieniek „Franek” + 1 945
1 0. Zbigniew Bieniek „Wnuczek” + 8 I 1 947
11 . Stanisław Bierka + 22 I I 1 946
1 2. Aleksander Biszewski + 22 I I 1 946
1 3. Sylwester Cer „Sawicki” + IX 1 945
1 4. Wacław Chojnowski „Osełka” + 25 I 1 949
1 5. Edmund Chrostowski „Chrobry + 1 4 IX 1 949
1 6. Mieczysław Chrzanowski „Greg” + 1 946
1 7. Stanisław Chrzanowski „Wał + V 1 946
1 8. Józef Chudziński + 4 X 1 947
1 9. Ryszard Czechowski + 1 3 I I 1 952
20. Władysław Czekin „Grom” + 23 VI 1 946
21 . Stefan Czerwiński „Bażant” + 4 I 1 947
22. Zygmunt Dąbkowski „Krym” + 1 2 VI 1 949
23. Mieczysław Dec + 25 XI 1 947
24. Jan Dąbek + 1 945
25. Józef Dłuski + 9 VI 1 947
26. Tadeusz Dłuski „Bierut” + 27 IV 1 947
27. Józef Domalewski + 9 XI 1 945
28. Hipol it Drewnowski „Konrad” + 8 VI I 1 945
29. Jan Dudziński + 1 947
30. Jan Dumała + 1 945
31 . Durka + 1 945
32. Józef Dyjak „Lipa + 1 2 V 1 948
33. Jerzy Frey „Kula” + 1 5 IV 1 945
34. Andrzej Głębocki + 7 VI 1 945
35. Mieczysław Głębocki „Dąb” + 1 946
36. Stefan Głowacki vel Edmund Baszko „Ster” +
21 XI 1 945
37. Sabina Gniazdowska + 1 945
38. Gocała + I I 1 946
39. Wacław Gołębiewski „Nóż” + 11 VI 1 945
40. Czesław Gołębiowski „Wolny” + 1 8 IX 1 951
41 . Wiesław Grabowski „Mietek” + 7 XI I 1 948
42. Jan Grądzki „Lis” + 22 VI 1 945
43. Wiktor Gregorczyk „Reniewicz” + 1 7 I 1 945
44. Eugeniusz Groblewski „Pilot” + VI I 1 946
45. Ludwik Grochowski + 24 IV 1 952
46. Antoni Gutowski „Słowik” + 3 V 1 948
47. Edward Gutowski + 1 7 VI 1 945
48. Zygmunt Hinc „Siekiera” + VI 1 946
49. Mieczysław Janiak + 1 945
50. Jarko + 1 945
51 . Franciszek Jarzyna „Jabłoń + 23 VI I 1 949
52. Tadeusz Jasiński + 1 948
53. Jan Jaśkiewicz + 28 I I I 1 951
54. Wojciech Jaźwiński + 1 945
55. Edward Józefowicz „Tygrys” + 8 I 1 947
56. Tadeusz Kaczmarczyk + 1 945
57. Aleksander Kandybowicz + 29 IX 1 952
58. Józef Karpiński „Śmiały” + 7 X 1 952
59. Kasprzyk + 20 X 1 946
60. Marian Kempisty „Burza” + VI I 1 945
61 . Zygmunt Kędzierski „Łazik” + 8 VI I I 1 946
62. Dariusz Kiel iszek „Ponury” + 4 VI I I 1 946
63. Józef Klimek + 7 V 1 945
64. Franciszek Kmiołek „Bogdan” + 1 6 IX 1 951
65. Jan Kmiołek „Wir” + 7 VI I I 1 952
66. Jan Komor „Szczupak” + 1 2 I 1 947
67. Władysław Kornelewski „Orl icz” + 1 4 I 1 947
68. Adam Kotowski „Kłos” + 1 8 I I 1 947
69. Jan Kowalczyk „Żyd” + 27 VI 1 947
70. Józef Kowalczyk + 28 VI I I 1 949
71 . Stanisław Kowalczyk „Baśka” + 7 VI I I 1 952
72. Wacław Kowalczyk + 1 8 VI I 1 945
73. Marian Kruk „Czarny” + IX 1 947
74. Krupa + I I 1 946
75. Stanisław Kryszczuk + 6 IX 1 946
76. Leon Kubuj + 1 5 I I 1 947
77. Marian Kućmierz „Sas” + VI 1 946
78. Stefan Kukliński + 1 948
79. Piotr Kulasiński „Walter” + 5 XI 1 946
80. Aleksander Kulesza „Krysia” + 1 6 I 1 947
81 . Bolesław Kulesza „Pomsta” + 1 2 VI 1 949

82. Stanisław Kulesza „Fryc” + 29 VI 1 946
83. Wincenty Kulesza „Błyskawica” + 4 XI I 1 946
84. Wincenty Kulesza „Piorun” + X 1 944
85. Zenon Kuryło „Zenek + 23 IX 1 950
86. Kuśmierczyk + 1 946
87. Jan Kutyłowski + 1 947
88. Tadeusz Kutyłowski + 24 VI 1 953
89. Jul ian Kwiatkowski „Miły” + VI 1 950
90. Franciszek Litwa „Deska” + 1 7 XI I 1 946
91 . Stanisław Łanecki „Przelotny” + 25 XI 1 946
92. Łasinowski + 1 946
93. Marian Łuba „Stal” + 1 4 V 1 948
94. Łuczak + 28 X 1 946
95. Feliks Łuniewski „Żbik” + 11 V 1 947
96. Antoni Malinowski + 5 XI 1 945
97. Józef Matusiak „Ponury” + 1 946
98. Marian Mądrak „Wicher” + 1 3 V 1 950
99. Antoni Malinowski + 5 XI 1 945
1 00. Stanisław Mikołajczyk + 9 VI I I 1 948
1 01 . Kazimierz Mikulski „Feluś” + 8 I 1 947
1 02. Henryk Mroczkowski „Zwierz” + 1 4 I I 1 946
1 03. Aleksander Mrozowski „Stach” + 1 2 XI I 1 948
1 04. Muczek + 28 X 1 946
1 05. Stanisław Najgrodzki + 22 I I 1 946
1 06. Bolesław Napiórkowski + 5 VI 1 952
1 07. Jul ian Nasiadko „Ostry” + 1 6 IX 1 951
1 08. Walenty Nienałtowski + 1 947
1 09. Edward Nowicki „Tyczka” + 1 2 I I 1 945
11 0. Henryk Olczak „Lew” + 1 4 I 1 947
111 . Ryszard Olczak „Wilk” + 29 VI 1 947
11 2. Władysław Olczak + 1 945
11 3. Roman Ostrowski „Wicher” + 3 X 1 946
11 4. Stanisław Ościłowski + 8 XI I 1 946
11 5. Jerzy Pabiszczak + 1 3 X 1 946
11 6. Franciszek Pasik „Zwinny” + 1 946
11 7. Wacław Pazik + 1 4 I I 1 946
11 8. Jan Pędzich „Tygrys” + 1 0 VI 1 950
11 9. Czesław Pękała + 8 I I 1 946
1 20. Józef Pęksa + 1 946
1 21 . Ryszard Pfenenhauzen „Dąb” + 1 946
1 22. Edward Pietrzyk + 1 5 I I 1 947
1 23. Katarzyna Piotrowska + 1 945
1 24. Hieronim Piotrowski „Jur” + 1 6 I 1 947
1 25. Stanisław Pisarski „Sęp” + 5 I 1 946
1 26. Ignacy Podbielski + 1 948
1 27. Stefan Podbielski + 11 VI 1 945
1 28. Henryk Prabucki + 1 946
1 29. Jan Prochniewicz + 1 5 I I 1 947
1 30. Apolonia Przygodzińska + 1 5 VI I I 1 949
1 31 . Bolesław Puścian „Sokół” + 1 3 I I 1 950
1 32. Jan Pych + 1 950
1 33. Antoni Pyśk „Lemiesz” + 21 I I I 1 945
1 34. Paweł Pyśk „Oracz” + 1 945
1 35. Wacław Radgowski + 22 I I 1 946
1 36. Włodzimierz Rajewski + 1 5 IV 1 945
1 37. Aleksander Rogalski „Skoczek” + 7 X 1 946
1 38. Antoni Rogalski + 22 I I 1 946
1 39. Józef Rostek „Iskra” + 23 V 1 948
1 40. Edward Rubinowski + 11 VI 1 945
1 41 . Czesław Rychliński + 26 VI I I 1 949
1 42. Jerzy Rytel „Koniczynka” + 23 XI 1 944
1 43. Józef Rytlewski + 27 XI I 1 946
1 44. Kazimierz Samsel + 5 VI I 1 945
1 45. Antoni Sępkowski „Zarzycki I I ” + 31 VI I I 1 945
1 46. Stanisław Siennicki + 31 X 1 946
1 47. Sikora + 31 VI I I 1 945
1 48. Kazimierz Siwek + 4 VI I 1 945
1 49. Roman Skałdanowski „Wiktor” + 1 5 VI I 1 948
1 50. Henryk Socik + 22 I I 1 946
1 51 . Stanisław Socik + 22 I I 1 946
1 52. Jan Sokołowski + 1 4 I I 1 946
1 53. Aleksander Sokołowski – Frycel + 24 X 1 946
1 54. Jul ian Soliwoda „Jurek” + 1 950
1 55. Piotr Sroka + 4 I I I 1 946
1 56. Ludwik Stefaniuk + XI I 1 946
1 57. Franciszka Strzeszewska + 1 946
1 58. Antoni Struniawski „Huragan” + 30 V 1 951
1 59. Kazimierz Szatkowski „Car” + 1 946
1 60. Henryk Szymański „Wilczek” + 28 X 1 946
1 61 . Bronisław Szyszko „Łysy” + 24 X 1 946
1 62. Stanisław Szyszko „Dąbek” + X 1 945
1 63. Mieczysław Tyszka + 23 VI 1 947

1 64. Jan Wiśniewski „Marchewka” + 1 946
1 65. Mieczysław Wiśniewski „Ryś” + 23 VI 1 946
1 66. Stanisław Wojsz „Jaskółka” + 1 2 VI 1 950
1 67. Szczepan Wojsz „Wilk” + 1 6 XI 1 948
1 68. Stanisław Wojtuch „Stopka” + 1 3 V 1 950
1 69. Jan Wróblewski „Roman” + 27 V 1 951
1 70. Bronisław Wysocki „Błyskawica” + 28 I 1 948
1 71 . Stanisław Wysocki „Piękny” + 1 946
1 72. Wacław Zadrożny „Kosa” + 7 XI I 1 946
1 73. Zalewski + 1 947
1 74. Antoni Zambrzycki + 1 946
1 75. Tadeusz Zamęcki „Czarny” + 27 I 1 947
1 76. Franciszek Zaręba + 1 945
1 77. Jan Zaręba + 5 I 1 951
1 78. Zygmunt Zaręba „Śmiały” + 1 947
1 79. Ryszard Zawadzki „Lis” + 28 I I 1 946
1 80. Władysław Zawadzki „Lampart” + 1 0 I 1 947
1 81 . Kazimierz Zdunek + 29 V 1 949
1 82. Czesław Ziemski „Szary” + 1 7 X 1 946
1 83. Stanisław Zienkiewicz „Kalina” + 28 I 1 948
1 84. Jan Zięba „Żbik” + 7 XI I 1 948
1 85. Wacław Żebrowski + 1 946
1 86. NN „Arkadek” + VI I 1 948
1 87. NN „Bystry” + 20 XI 1 945
1 88. NN „ Góra” + 25 XI 1 946
1 89. NN „Grześ” + V 1 946
1 90. NN „Kwiat” + 5 XI I 1 945
1 91 . NN „Lis” + 31 I 1 947
1 92. NN „Marian” + 1 946
1 93. NN „Nagan” + 1 946
1 94. NN „Nur” + 9 XI 1 946
1 95. NN „ Orzech” + 24 XI I 1 948
1 96. NN „ Pająk” + 1 2 I 1 947
1 97. NN „Pal” + 1 946
1 98. NN „Róża” + 1 VI I 1 948
1 99. NN „Ryś” + 24 X 1 946
200. NN „Sokół” + XI I 1 946
201 . NN „Szary” + IV 1 946
202. NN „Śmiały” + 1 947
203. NN „Zosia” + 1 946
204. 1 0 NN + 7 I I I 1 945
205. 4 NN + VI 1 945
206. 5 NN + 31 VI I I 1 945
207. 4 NN + 1 IX 1 945
208. 3 NN + IX 1 945
209. 1 0 NN + 1 8 IX 1 945
21 0. 2 NN + 1 9 X 1 945
211 . NN + 25 XI 1 945
21 2. 3 NN + 1 8 XI I 1 945
21 3. 4 NN + I I 1 946
21 4. NN + 24 I I 1 946
21 5. 5 NN + 1 6 V 1 946
21 6. NN + 24 V 1 946
21 7. NN + 28 VI 1 946
21 8. NN + 24 XI I 1 946
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Uroczystości rozpoczęły się mszą
św. w kościele parafialnym w Łochowie,
celebrowaną przez ks. biskupa Antonie-
go Dydycza. Po mszy uczestnicy uro-
czystości udali się na miejsce odsłonięcia
pomnika przy ulicy Armii Krajowej - park
miejski „Dębinka”. Odsłonięcia i poświę-
cenia pomnika w asyście Kompanii Re-

prezentacyjnej Wojska Polskiego, dokonał
ks. biskup Antoni Dydycz. Wśród zapro-
szonych gości byl i m. in: rodzina Hiero-
nima Piotrowskiego, władze samorządowe
gminy, mieszkańcy Łochowa i okolic.
W uroczystości udział wziął Burmistrz
Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer.

Bogdan Wasztyl, koordynator pro-
jektu „Pilecki” i producent fi lmu opowie-
dział o kul isach jego powstawania –
najważniejszych momentach i trudno-
ściach. Szczególnie tych związanych
z pozyskaniem środków finansowych.
Produkcja fi lmu mogła się odbyć dzięki
ofiarności zwykłych ludzi – powiedział
Bogdan Wasztyl. Na fi lm złożyło się po-
nad 2 tys. prywatnych osób. Dzięki
wszystkim datkom zebrano ok. 250 tys.
zł.

Mimo skromnego budżetu reali-
zatorom udało się przedstawić oddanie
Pileckiego w służbie na rzecz wolnej Pol-
ski w ujmującym widzów obrazie. Ob-
raz ten przedstawia najważniejsze
momenty życia Pileckiego, jego odda-
nie, miłość do rodziny, zachwyt nad przy-
rodą, tęsknotę i wiarę, która miała
szczególne znaczenie w kształtowaniu
jego patriotycznej postawy. Religi jność
Pileckiego wywarła również duże wra-
żenie na odtwórcy jego rol i Marcinie Kwa-
śnym – zdradził reżyser Mirosław
Krzyszkowski. Odegranie rol i Pi leckiego
miało umocnić w nim wiarę i skłonić do
jej głębszego odkrycia.

Pamięć o Pileckim stała się kwe-
stią narodową, częścią naszej kultury,
ale nie zawsze tak było. O należyte miej-
sce Rotmistrza w histori i Polski od lat
starały się jego dzieci: córka Zofia i syn

Andrzej, który był obecny w ostrowskim
kinie. Przybyłym na seans zdradził szcze-
góły ze swojego dzieciństwa, podziel i ł
się wspomnieniami o ojcu, rodzinie i chwi-
lach, które spędził w Ostrowi Mazowiec-
kiej.

Ostrów Mazowiecka odegrała waż-
ną rolę w życiu rodziny Pileckich. Pod
groźbą wywozu na Syberię przez sowie-
tów Maria Pilecka z dziećmi uciekła
z miejscowości Sukurcze, po długiej dro-
dze udało się jej znaleźć schronienie
w Ostrowi Mazowieckiej. Tutaj miała oka-
zję widzieć się jeszcze z mężem i tutaj
całą rodziną oczekiwano na niego, gdy
ten został schwytany przez UB w War-
szawie.

Dom w Ostrowi to jedyna nieru-
chomość, która wiąże się z osobą rotmi-
strza Witolda Pileckiego, a która
przetrwała do dzisiejszych czasów. Bur-
mistrz Jerzy Bauer przypomniał zebra-

nym, że trwają starania, by zakupić tę
nieruchomość i zagospodarować ją na
muzeum. Burmistrz zapowiedział rów-
nież, że w przyszłym roku, wspólnie
z IPN-em, zorganizowana zostanie re-
konstrukcja ślubu Marii i Witolda Pilec-
kich. Kościół, w którym zawarl i związek
małżeński istnieje, zabytkowy ratusz już
w tamtym czasie funkcjonował, ich dom
rodzinny przetrwał do dziś – zauważył
Burmistrz.

Po seansie fi lmowym widzowie
chętnie kupowali książkę „Pilecki. Śla-
dami mojego taty”, będącą wywiadem
rzeką z synem Rotmistrza Andrzejem Pi-
leckim. Nie obyło się również bez auto-
grafów z dedykacją od samego Andrzeja
Pileckiego.
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Kredyt niższy niż planowany

Miejscy radni jednomyślnie opo-
wiedziel i się za zaciągnięciem kredytu
w wysokości 1 ,5 mln zł (w pierwotnym
planie przewidywano kredyt w wysoko-
ści 3 mln zł – przyp. red.) na spłatę wcze-
śniej zaciągniętych zobowiązań.

Podatki

Przyjęta została również uchwa-
ła dotycząca podwyżki podatków od nie-
ruchomości. Część radnych odniosła się
negatywnie względem projektu uchwa-
ły. Burmistrz Jerzy Bauer wyjaśnił, że
podatki nie są zmieniane od 5 lat,
a wzrost o 5% nie przekroczy nawet
wskaźnika inflacj i z tego okresu. Na re-
al izację inwestycji , również tych, które
mają być finansowane ze źródeł ze-
wnętrznych są potrzebne środki własne
– wskazywał burmistrz. Podatki od środ-
ków transportowych pozostaną na nie-
zmienionym poziomie. Wprowadzona
uchwała ma spowodować wzrost plano-
wanych dochodów budżetu o kwotę ok.
400 tys. zł.

Brak korekty wysokości podatków
o stopień inflacj i , z biegiem lat wywiera
coraz większy nacisk na budżety gmin.
Miasto dysponuje takimi środkami jakie
spłyną z podatków i z tych środków mu-
si zapewnić bieżące finansowanie wszyst-
kich zadań będących w jego zakresie.
Pomoc socjalna, rozwój ośrodków kul-
tury, czy realizacja inwestycji odbywa się
ze środków zgromadzonych z podatków.
Nawet na pozyskanie środków zewnętrz-
nych niezbędne są środki własne, które
zabezpieczą inwestycję. Miasto w związ-
ku z nową unijną perspektywą finanso-
wą przygotowało wnioski
o dofinansowania na kilkadziesiąt mil io-
nów złotych.

Warto zauważyć, że w tym samym

czasie gdy zwiększono podatki od nie-
ruchomości w Ostrowi Mazowieckiej,
ostrołęccy radni zagłosowali za podnie-
sieniem podatków od nieruchomości
i środków transportowych o 9%, co dla
budżetu Ostrołęki ma przynieść wzrost
dochodów o ponad 2 mln zł.

W głosowaniu uchwałę o podnie-
sieniu podatków od nieruchomości
w Ostrowi Mazowieckiej poparło 1 2 rad-
nych, 7 głosowało przeciw i 2 wstrzyma-
ło się od głosu.

Uchwała dotycząca targowiska

Radni przyjęl i uchwałę w sprawie
wprowadzenia opłaty targowej, jednak,
jak wyjaśniła skarbnik Anna Wilczyńska
nie wprowadza ona żadnych zmian
w stawkach, ale ma zadanie porządku-
jące. Przy okazji jej uchwalania radni
podjęl i dyskusję na temat przeznacze-
nia targowiska i jego ogólnego stanu.
Wiceburmistrz Zbigniew Chrupek poin-
formował, że trwają konsultacje z Mazo-
wiecką Izbą Rolniczą, a na remont
targowiska są szukane środki zewnętrzne.

Strategia wspierania rozwoju sportu

Strategia to dokument planistycz-
ny, odpowiadający na pytanie - jakie ce-

le sportowe chce osiągnąć miasto –
wyjaśnił burmistrz Jerzy Bauer i podzię-
kował za zaangażowanie przy jego two-
rzeniu przewodniczącemu rady sportu
Grzegorzowi Helcbergielowi.

Radni pytają o koszty związane
z rewitalizacją centrum miasta

Pomnikowi poświęconemu pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych u zbiegu ulic S.
Dubois i 3 Maja towarzyszyła moderni-
zacja placu wokół niego. Radni zainte-
resowali się tą budową i spytal i o jej
koszty. Wiceburmistrz Zbigniew Chru-
pek wyjaśnił, że zgodnie ze środkami
przeznaczonymi w budżecie na rewita-
l izację centrum miasta, plac z chodnika-
mi, krawężnikami, ławkami, stojakami
na rowery i nasadzeniami zieleni został
wykonany za ok. 200 tys. zł. Natomiast
powstający pomnik został wykonany ze
środków fundacji „Pamiętamy”, przy
wsparciu Banku Zachodniego WBK. Pra-
ce związane z rewital izacją centrum mia-
sta wykonał Zakład Gospodarki
Komunalnej.

20 maja podczas spotkania kie-
rowniczego w Urzędzie Miasta, burmistrz
Jerzy Bauer zainicjował prace nad bu-
dżetem obywatelskim. Burmistrz zauwa-
żył, że istnieje potrzeba większego
zaangażowania mieszkańców w proces
tworzenia budżetu. Część środków in-
westycyjnych może być przeznaczonych
na zadania, które zostaną wskazane
przez Ostrowian i wobec tego należy
stworzyć mechanizmy, które to umożli-

wią – zauważył Burmistrz.

Tym mechanizmem jest tzw. „bu-
dżet obywatelski”, którego kształt może-
my poznać już w przyszłym roku. Wstępny
plan pracy nad nim został zatwierdzony
zarządzeniem Burmistrza z 1 2 paździer-
nika 201 5 r.

Budżet obywatelski cieszy się po-
wodzeniem – twierdzą radni klubu KWW
Zbigniewa Kamińskiego, którzy podczas

obrad 4 listopada zawnioskowali za je-
go wprowadzeniem w Ostrowi Mazo-
wieckiej. Burmistrz Jerzy Bauer
podziękował radnym za wniosek, zauwa-
żając, że to kolejny głos wsparcia dla ini-
cjatywy, która jest już realizowana.
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Stawki podatku od nieruchomości
uległy podwyższeniu średnio o 5% i wy-
noszą obecnie:

- od gruntów związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków –
0,75 zł. od 1 m2 powierzchni (Ostrołęka:
0,69 zł; Wyszków: 0,65 zł; Przasnysz:
0,80 zł; Łomża: 0,81 zł)

- od gruntów pozostałych, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publicznego
– 0,1 2 zl. od 1 m2 powierzchni (Ostrołę-
ka: 0,1 3 zł; Wyszków: 0,24 zł; Przasnysz:
0,31 zł; Łomża: 0,28 zł),

- od budynków mieszkalnych –
0,59 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej
(Ostrołęka: 0,53 zł; Wyszków: 0,55 zł;
Przasnysz: 0,72 zł; Łomża: 0,70 zł),

- od budynków związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działal-

ności gospodarczej – 1 8,21 zł. od 1 m2
powierzchni użytkowej (Ostrołęka: 1 8,53
zł; Wyszków: 1 7,53 zł; Przasnysz: 20 zł;
Łomża: 21 ,87 zł),

- od budynków pozostałych, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publicznego
– 3,95 zł. od 1 m2 powierzchni użytko-
wej (Ostrołęka: 6,1 6 zł; Wyszków: 3,75
zł; Przasnysz: 6,45 zł; Łomża: 7 zł).

Podatek od środków transporto-
wych nie został podniesiony i pobierany
jest wg. stawek uchwalonych w 201 0r.
– Uchwała Rady Miasta Ostrów Mazo-
wiecka Nr XXXIX/255/201 0 z dnia 3 l i-
stopada 201 0r.

.

.

- Wbieżącym roku wygasa doku-
ment strategii rozwoju miasta, który zo-
stał opracowany na lata 2003-2015.
Przystąpiliśmy właśnie do jego aktuali-
zacji co wymaga od nas wszystkich za-
angażowania we wspólny proces
planowania przyszłości miasta. - mówi

burmistrz Jerzy Bauer. - Perspektywa
aktualizowanej strategii sięgnie 2030 ro-
ku. Znajdą się w niej najważniejsze ce-
le miasta, jego problemy i sposoby ich
rozwiązania, będzie to plan inwestycyj-
ny, plan obejmujący nasz potencjał de-
mograficzny, materialny i geograficzny.
Poddamy nasze miasto głębokiej anali-
zie na każdej płaszczyźnie, m. in. kultu-
rowej, przedsiębiorczej, oświaty, ochrony
zdrowia, sportu, bezpieczeństwa.

Rozwój Ostrowi Mazowieckiej jest
priorytetem. Musimy stymulować zrów-
noważony wzrost wykorzystując nasz
potencjał. Do tego potrzebne jest jego
określenie i wytyczenie strategicznych
celów. Temu ma służyć przygotowywa-
na aktualizacja dokumentu. - zakończył
Burmistrz.

Szczegóły na:
www.ostrowmaz.pl/strategiarozwoju

Urząd Miasta poddany
samoocenie metodą CAF

Samooceny dokonał trzynasto-
osobowy zespół pracowników urzędu.

Model CAF (Common Asses-
sment Framework) – Wspólna Meto-
da Oceny jest stosowany przez
organizacje administracj i publ icznej
w całej Unii Europejskiej do oceny
oraz doskonalenia systemu zarządza-
nia. Wyżej opisany model został wy-
korzystany w ostrowskim urzędzie.
Na jego podstawie opracowano plan
doskonalenia świadczonych usług.

Stawki podatku od środków transportowych na 201 6 rok, za ciągnik siodłowy
z dwiema osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie całkowitej od 31 ton oraz nacze-
pę z trzema osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie całkowitej od 38 ton:



os
tr

ow
m

az
.p

l

8 Urząd Miasta
Ostrów Mazowiecka

Na wniosek burmistrza Jerzego
Bauera, Rada Miasta podczas XI I sesj i
w dniu 7 października opowiedziała się
za zbieraniem podpisów osób sprzeci-
wiających się l ikwidacji węzła Łomża
w Ostrowi Mazowieckiej i popierających
budowę "małej obwodnicy" (prowadzą-
cej od węzła "Podborze" do drogi woje-
wódzkiej nr 627). Podpisy pod petycją
można składać w Kancelari i Urzędu Mia-
sta od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 8.00-1 6.00 lub pobrać ze strony
urzędu formularz i samodzielnie zbierać
podpisy. Wypełnioną petycję należy zło-
żyć w Kancelari i Urzędu Miasta.

5 lipca 201 0r. – Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad (GDD-
KiA) zorganizowała konsultacje
społeczne w sprawie budowy drogi
ekspresowej S61 . Do końca lipca zbie-
rane były wnioski.

26 listopad 201 0r. – Zespół Oce-
ny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy
GDDKiA w Białymstoku rozpatrzył zło-
żone wnioski.

3 października 2011 r. – Odbyło
się posiedzenie Komisj i Oceny Przed-
sięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy
GDDKiA. Komisja dokonała wyboru
„wariantu I ” przebiegu drogi S61 , któ-
ra przewiduje budowę węzła „Podbo-
rze” i l ikwidację węzła „Łomża”.

3 lutego 201 4r. – Regionalna Dy-
rekcja Ochrony Środowiska wydała
decyzję środowiskową dla „wariantu
I ” przebiegu drogi S61 .

5 lutego 201 5r. – Burmistrz Jerzy
Bauer rozpoczyna dyskusję społecz-
ną na temat planów budowy dróg eks-
presowych i konieczności budowy
„małej obwodnicy” miasta.

Obecnie – opracowywana jest kon-
cepcja programowa, w której real izo-
wane są zapisy KOPI oraz decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia.
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Panie burmistrzu, czy likwidacja wę-
zła „Łomża” jest już przesądzona?

Decyzja o likwidacji węzła „Łomża”
nie jest ostateczna. Dlatego robimy wszyst-
ko aby rozwiązania w tym zakresie były
jak najbardziej korzystne dla miasta. Je-
śli jednak Generalna Dyrekcja podtrzyma
decyzję o likwidacji węzła na ulicy Lubie-
jewskiej, przygotowany jest drugi wariant,
który zapewni prosty dojazd do węzła
„Podborze” i nie spowoduje ruchu pojaz-
dów przez miasto. Zaproponowaliśmy
GDDKiA budowę drogi dojazdowej na od-
cinku od ul. Lubiejewskiej do węzła „Pod-
borze”. Będzie to droga umożliwiająca ruch
samochodów ciężarowych w obydwie stro-
ny. Pozwoli to na sprawny przejazd trans-
portu z ul. Białej poprzez Żwirową
i Lubiejewską do węzła „Podborze”.

Wśród radnych nie brak opinii, że li-
kwidacja węzła „Łomża” to będzie
„dramat”. Pojawiają się również gło-
sy, że może to spowodować wzrost
natężenia ruchu ciężkiego w mieście.

Węzeł „Łomża” to sprawdzone roz-
wiązanie, które funkcjonuje w naszym mie-
ście od lat. Wszyscy się do niego
przyzwyczailiśmy. Występuje jednak du-
że ryzyko, że zostanie on zlikwidowany.
Nie możemy w tej sytuacji pozostawać
bierni. My tę alternatywę wypracowaliśmy
uzgadniając ją z projektantami węzła „Pod-

borze”. Mieszkańcy nie muszą się bać, że
w wyniku ewentualnej likwidacji węzła
„Łomża” wzrośnie natężenie ruchu samo-
chodów ciężarowych przez miasto. Nawet
jeśli takie zagrożenie by się pojawiło, dys-
ponujemy środkami w postaci zakazów
poruszania się samochodów ciężarowych
po drogach miejskich. Z takiej możliwości
jesteśmy gotowi, w ostateczności, skorzy-
stać.

Widzę natomiast inne duże wyzwa-
nie, które obecnie nie jest nawet w fazie
projektów, a jest nim budowa „małej ob-
wodnicy” w kierunku Małkini. Na najbliż-
sze lata jest to dla miasta sprawą
strategiczną, by ruch z dróg ekspresowych
w kierunku Małkini mógł zostać skierowa-
ny poza miasto. W tej sprawie musimy roz-
mawiać z samorządem województwa
mazowieckiego. Podpisy, które obecnie
zbieramy nie dotyczą tylko utrzymania wę-
zła „Łomża”, ale również poparcia dla bu-
dowy obwodnicy po północnej stronie
miasta. Do chwili obecnej zebranych zo-
stało ponad 1 ,6 tys. podpisów, za co ser-
decznie dziękuję.

Droga dojazdowa to nowe rozwiąza-
nie. Czy może Burmistrz przybliżyć
jego szczegóły?

W trakcie rozmów z projektantami
ustaliliśmy, że jeśli węzeł „Łomża” miałby
zostać zlikwidowany, to musi istnieć do-

jazd od węzła „Podborze” do ul. Lubiejew-
skiej. Ustaliliśmy również, że musi to być
droga o wysokich parametrach, by swo-
bodnie mogły poruszać się po niej samo-
chody ciężarowe. Gdyby nie udało się
utrzymać węzła „Łomża” w dalszym cią-
gu dysponujemy rozwiązaniem, które za-
pewni dojazd do ul. Lubiejewskiej, a przy
tym zyskamy dostęp do potencjalnych te-
renów inwestycyjnych po stronie południo-
wej od obwodnicy.

Czy zatem może okazać się, że droga
dojazdowa to lepsze rozwiązanie?

Obydwa rozwiązania mają swoje
zalety, ale przede wszystkim obydwa roz-
wiązania są dla miasta korzystne. Jak już
powiedziałem budowa drogi dojazdowej
to poza skomunikowaniem z ul. Lubiejew-
ską, możliwość doprowadzenie dojazdu
do potencjalnych terenów inwestycyjnych.
Droga miałaby mieć wysokie parametry
techniczne do obsługiwania ruchu cięża-
rowego, zatem na tych terenach mogłyby
prosperować duże zakłady produkcyjne
oraz centra logistyczne i dystrybucyjne.
Co ważne, w granicach miasta, ale na je-
go obrzeżach i w bezpośrednim sąsiedz-
twie z dwiema kluczowymi drogami
ekspresowymi.

Rozmawiał
Adrian Paszczyk

Schemat węzła "Podborze" z drogą
dojazdową do ul. Lubiejewskiej
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Starzejące się społeczeństwo,
zwiększająca się l iczba osób korzysta-
jących z podstawowej opieki zdrowotnej
i coraz wyższe oczekiwania, sprawiają,
że ośrodki zdrowia stoją przed trudnym
wyzwaniem – wskazywał Ryszard Wolff,
przedstawiciel ośrodka „Zdrowie”.

Radni natomiast zasugerowali , że
miasto powinno podjąć debatę na temat
kondycji ostrowskiego szpitala, gdyż jest
to niezwykle istotne ze względu na bez-
pieczeństwo zdrowia mieszkańców.

Miasto ma Plan Gospodarki Nisko-
emisyjnej

Przedstawiciel Centrum Doradz-
twa Energetycznego Sp. z o.o. zapre-
zentował statystyki miasta dotyczące
emitowanych zanieczyszczeń i możliwo-
ści ograniczania emisj i gazów cieplar-
nianych. Wskazał, że miasto na tle innych
gmin szybko przystąpiło do opracowa-
nia planu. Ponadto miasto pozyskało na
ten cel środki zewnętrzne w przeciwień-
stwie do większości gmin w Polsce, któ-
re plan muszą sfinansować z własnych
budżetów.

Radni jednomyślnie uchwali l i plan,
którego posiadanie jest niezbędnym wa-
runkiem ubiegania się o środki finanso-
we z Unii Europejskiej.

Strategia rozwoju miasta do 2030 r.,
i wniosek o środki zewnętrzne

Burmistrz Jerzy Bauer poinformo-
wał radnych o przystąpieniu do aktual i-
zacji strategii rozwoju miasta
w perspektywie do 2030 roku. Zwrócił
się do radnych, ale również mieszkań-
ców miasta, by wyrazil i swoją opinię za
pomocą przygotowanej ankiety. Opinie
mają pomóc w głębokim zdiagnozowa-
niu potrzeb miasta.

Miasto planuje przystąpić również
do pozyskania wielomil ionowych środ-
ków zewnętrznych. Środki te miałyby po-
chodzić z programu odnowy i rewital izacji
zabytków. Ostrów Mazowiecka przystą-
piła do programu wspólnie z innymi sa-
morządami w ramach Regionalnych
Inwestycji Terytorialnych. Liderem na-
szego regionu jest Ostrołęka. Łączna su-
ma środków, o jakie wystąpił region to
370 mln zł.

W ramach dofinansowania mia-
sto planuje remont budynku Jatek i jego
adaptację dla Ośrodka Dokumentowa-
nia Dziejów Ostrowi Mazowieckiej – pro-
jektu realizowanego w ramach Wydziału
Promocji Miasta. Remont budynku bi-

bl ioteki i zakup nieruchomości, w której
mieszkała rodzina Pileckich i zaadapto-
wanie go pod muzeum. Ponadto plano-
wana jest budowa sieci ciągów
pieszo-rowerowych, które połączyłyby
wszystkie najważniejsze punkty w mieście.

Okazuje się, że miasto przystąpi-
ło do programu rzutem na taśmę – po-
informował Adam Radomski, doradca
burmistrza ds. urbanistyki i architektury.
Termin zgłoszeń upływał w bieżącym ro-
ku, a trwał od 201 2 roku, tuż przed za-
kończeniem przyjmowania wniosków
udało się jednak sporządzić stosowną
aplikację.

Radni pozytywnie odnieśl i się
względem wykonania budżetu za okres
6 miesięcy i real izacji inwestycji przyję-
tych do planu na 201 5 r. Jednomyślnie
wprowadzil i również poprawki do budżetu.

Ławnicy do sądu rejonowego
i okręgowego wybrani

W głosowaniu niejawnym miejscy
radni wybral i 6 ławników do Sądu Rejo-
nowego w Ostrowi Mazowieckiej oraz 7
ławników do Sądu Rejonowego w Ostro-
łęce.

Prawie 1 4 mln zł na kolejne inwe-
stycje w ZGK

Prezes Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej Paweł Mieczkowski przedsta-
wił radnym plan rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyj-
nych na lata 201 6-201 8. Wydanych ma
zostać w sumie ok. 1 4 mln zł, z czego
najważniejszą pozycją będzie moderni-
zacja Stacji Uzdatniania Wody, która po-
chłonie 11 mln zł. Obecnie poszukiwane
są środki zewnętrzne na ten cel. W ko-
lejnych etapach zmodernizowana ma zo-
stać oczyszczalnia ścieków i, w miarę
możliwości spółki, budowane będą sie-
ci kanalizacji , na które również opraco-
wywany jest plan.

Radni zobowiązali Burmistrza do
zbierania podpisów w sprawie wę-
zła „Łomża”

Pozostawienie węzła „Łomża” jest
bardzo ważne dla miasta – uważają rad-
ni i w związku z tym zobowiązali Burmi-
strza do zebrania podpisów popierających
pozostawienie węzła w obecnym kształ-
cie. Wiceburmistrz Zbigniew Chrupek
zapewnił, że nad tą sprawą cały czas
urząd pracuje. Miasto otrzymuje wspar-
cie od posłów, a ponadto czyni starania
by spotkać się z dyrektorem generalnym
GDDKiA. Burmistrz poinformował także,

że trwają rozmowy w sprawie innej, waż-
nej dla miasta inwestycji , jaką jest budo-
wa tzw. „małej obwodnicy”. Ożywioną
dyskusję wywołała również informacja
o tym, że w Ostrowi miałaby powstać
biogazownia, do której trafiałyby odpa-
dy spożywcze. Sekretarz Bożena Szo-
stak wyjaśniła, że obecnie trwa procedura,
został złożony wniosek przez firmę, po-
nadto wystąpiono o opinię do RDOŚ i sa-
nepidu. Miasto dopełnia w tej kwesti i
wszelkich formalności i musi czekać na
kolejne etapy procedury.

Problem bezdomności

Burmistrz Jerzy Bauer i przewod-
niczący Rady Miasta Zbigniew Krych
zwrócil i uwagę radnych na problem bez-
domności w mieście. Osoby o takim pro-
blemie wielokrotnie już zgłaszały się do
urzędu o pomoc. Burmistrz zauważył, że
nie jest to tylko problem tych osób, ale
i samorządu. Wskazał potrzebę zwięk-
szenia zasobów mieszkań socjal-
nych m. in. przez nadbudowę obecnych
bloków przy ul. Wołodyjowskiego. Za-
uważył również, że wiele z obecnych bu-
dynków, zasobów komunalnych jest
przeznaczonych do rozbiórki.

Inwestycja „Bursztynowa – Bielska
– Szpitalna” bez wsparcia powiatu

W ramach inwestycji w okolicy
szpitala ma powstać duży, bezpieczny
parking. Burmistrz wystąpił do starosty
o wsparcie inwestycji , z której będzie ko-
rzystał szpital powiatowy, a więc miesz-
kańcy całego powiatu. Poinformował, że
otrzymał odpowiedź odmowną, uzasad-
nioną brakiem odpowiednich środków
w budżecie. Nie udało się zatem złożyć
wniosku o środki zewnętrzne z udziałem
powiatu. Takie partnerstwo zwiększało-
by szansę na pozyskanie dofinansowa-
nia. Radni odnosząc się do braku
wsparcia starostwa zauważyli , że szpi-
tal rozbudował się w ostatnich latach,
ale rozbudowa nie była związana z bu-
dową wystarczających miejsc parkingo-
wych. Zasugerowano również, by radni
z komitetu Zbigniewa Kamińskiego spró-
bowali przekonać starostę do włączenia
się w ten projekt.
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Radnym Rady
Miasta w wyborach sa-
morządowych zostałem
wybrany z Okręgu wy-
borczego nr 3 obejmują-
cego wyborców
zamieszkałych przy ul.
Widnichowskiej, dlatego
też szczególnie z proble-

mami tych mieszkańców się identyfikuję i ja-
ko Radny Miasta skupiam się na ich
rozwiązywanie.

Zdecydowanie i stanowczo zabie-
gam o dokończenie przez Burmistrza Mia-
sta realizacji złożonych przez Spółdzielnię
„Nasz Dom” wniosków dotyczących prze-
kształcenia prawa użytkowania wieczyste-
go w prawo własności.

Będę analizował zasadność wyso-
kości cen jednostkowych; ciepła, wody kal-
kulowane przez ZEC i ZGK, a które po
zatwierdzeniu przez Burmistrza, Rada Mia-
sta zatwierdza uchwałą, gdyż są znaczą-
cym kosztem wwydatkach.

Wspieram także przedsięwzięcia Bur-
mistrza miasta zmierzające do poprawy pod
względem architektonicznym ładu prze-
strzennego miasta poprzez; rewitalizację je-
go zabudowy z dofinansowaniem środków
unijnych, budowę budynków komunalnych.
W tym zakresie wspieram także budowę
wmieście nowych nawierzchni ulic, chodni-
ków, miejsc postojowych, a szczególnie ich
budowę i remont w obrębie osiedli ulic; Wid-
nichowska, Sportowa , AKrajowej.

Jako Radny Klubu KWW Zbigniewa
Kamińskiego wspieram współpracę Miasta,
Gminy, Powiatu Ostrów Mazowiecka zmie-
rzające miedzy innymi do zwiększenia miejsc
pracy nawet za czasowe przyznanie ulg
w podatkach.

W Radzie Miasta pełnię funkcję Prze-
wodniczącego Komisji Planowania Prze-
strzennego, Gospodarki Gruntami. Jestem
członkiem Komisji Rewizyjnej.

Posiadam wykształcenia wyższe
techniczne, ekonomiczne a od 2007r pra-
cuję w SM”Nasz Dom” jako Członek Zarzą-
du–Vc Prezes ds. Technicznych.

Jestem wdowcem i ojcem córki. W
wolnym czasie chętnie jeżdzę na nartach
i czasami żegluję.

W listopadzie
201 4r. mieszkańcy okrę-
gu wyborczego Nr 11
wybrali mnie na radne-
go Rady Miasta Ostrów
Mazowiecka. Urodziłem
się w tym okręgu wybor-
czym i obecnie w nim
mieszkam ze swoją
wspaniałą żoną i dwie-

ma córkami. Podstawy do dobrej pracy ja-
ko radny oraz reprezentowania oczekiwań
moich wyborców, dają mi mimo mojego mło-

dego wieku (31 lat), zdobyte wykształcenie,
wiedza i doświadczenie. Ukończyłem stu-
dia wyższe o kierunku administracyjnym,
siedem lat pracowałem za granicą m.in. kie-
rowałem zespołem ludzi, biegle posługuję
się językiem angielskim, a obecnie prowa-
dzę dobrze prosperującą działalność gospo-
darczą w zakresie biura tłumaczeń języków
europejskich oraz usług wykonywania kon-
strukcji stalowych. Wyjeżdżając za granicę
zawsze wiedziałem, że powrócę do Polski,
do rodziny, licznego grona moich wspania-
łych przyjaciół i znajomych . Pobyt za grani-

cą to dla mnie dobra lekcja demokracji, która
pokazała mi jak powinien dobrze funkcjono-
wać samorząd, oparty przede wszystkim na
współpracy ze społeczeństwem lokalnym
i kontroli społecznej. Walczę o interesy i za-
spokajanie potrzeb Naszej (mojej) społecz-
ności lokalnej. Występuję z inicjatywą budowy
i remontów dróg oraz podwyższenia bez-
pieczeństwa mieszkańców. Prywatnie inte-
resuje się nowoczesnymi technologiami
i kulturą, a także współpracuję ze stowarzy-
szeniem wspierającym osoby wykluczone
społecznie.

W Ostrowi Mazo-
wieckiej mieszkam od
1981 r. kiedy po ukoń-
czeniu studiów i uzyska-
niu dyplomu mgr inż.
mechanika, rozpoczą-
łem pracę w Zakładzie
„ZURAD” na stanowisku
konstruktora a następnie
kierownika Wydziału. Od

tej pory Ostrów Mazowiecka stała się moim
miastem, stąd pochodzi moja żona Danuta,
tu urodziły się i wychowały moje dzieci-Ju-
styna i Radek.

Z samorządem miejskim związany
jestem od 1992 r. kiedy w dobie tworzenia
nowych struktur samorządowych, powierzo-
no mi stanowisko dyrektora ZGKiM. W 2000
r. doprowadziłem do przekształcenia tego

zakładu w spółkę miejską, a 3 lata później
powołany zostałem na stanowisko z-cy Bur-
mistrza Miasta. Stanowisko to piastowałem
przez dwie kolejne kadencje. W tym okre-
sie poszerzyłem swoje kwalifikacje, poprzez
uzyskanie licencji Zarządcy Nieruchomości
oraz ukończenie studiów podyplomowych
na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszaw-
skiego.

Od 2011 r. pracuję w Spółdzielni
Mieszkaniowej „Nasz Dom”, na stanowisku
Prezesa Zarządu.

Pragnąc wykorzystać swoją wiedzę
i doświadczenie w pracy społecznej dla do-
bra Miasta i jego mieszkańców, zgłosiłem
swoją kandydaturę na radnego Rady Mia-
sta z okręgu nr 4, w ostatnich wyborach sa-
morządowych, reprezentując KWWyborców

Porozumienie-Razem i dzięki poparciu wy-
borców zostałem Radnym Rady Miasta VII
kadencji, obejmując stanowisko Przewod-
niczącego Komisji Gospodarki Komunalnej
i Infrastruktury Technicznej oraz Ochrony
Środowiska. W pracy radnego staram się
konsekwentnie realizować swój program
wyborczy i spełniać obietnice składane swo-
im wyborcom, doceniając zaufanie, jakim
mnie obdarzyli. Jestem otwarty na wszelkie
słuszne inicjatywy, działając ponad podzia-
łami i dążąc do równego traktowania wszyst-
kich mieszkańców przy realizacji budżetu
miasta. Wstąpiłem do Klubu „Razem z PIS”
dążąc do przestrzegania dialogu społecz-
nego i właściwych relacji między Burmi-
strzem i Radą Miasta. Dołożę wszelkich
starań aby miasto rozwijało się a mieszkań-
com żyło się w nim coraz lepiej.
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Spotkanie rozpoczął burmistrz Je-
rzy Bauer witając przybyły gości i rozpo-
czynając dyskusję. Przedstawicielka
Naczelnej Izby Lekarskiej Marta Klim-
kowska Misiak przedstawiła ogólny za-
rys funkcjonowania opieki
stomatologicznej w polskim systemie
prawnym oraz schemat finansowania
poszczególnych działań. Okazuje się, że
niska wycena usług stomatologicznych
przez NFZ sprawia, że niewiele gabine-
tów podpisuje umowy z funduszem. Kon-
sekwencją jest niewielki dostęp do
bezpłatnych usług stomatologicznych.
Na Terenia miasta funkcjonuje jeden ga-
binet, który świadczy usługi finansowa-

ne ze środków NFZ.

Podczas spotkania głos zabrał
radny Stanisław Dylewski, wskazując
problem braku opieki stomatologicznej
w szkołach i utrudniony dostęp do usług
lekarzy dla uczniów z niezamożnych ro-
dzin. Ogromne koszty utworzenia gabi-
netów, problem ze źródłem finansowania
usług i ich zakres, bariery prawne, a na-
wet kwestia indywidualnych zgód rodzi-
ców – to według lekarzy stomatologów
skutecznie blokuje możliwość świadcze-
nia usług stomatologicznych w szkołach.

Burmistrz Jerzy Bauer zwrócił się
do zebranych o przesyłanie wniosków

dotyczących omawianej problematyki.
Zapewnił, że każdy z nich zostanie prze-
analizowany, a następnie podjęte zosta-
ną działania na rzecz stworzenia
miejskiego programu profi laktyki zdro-
wotnej. Do tworzenia programu zaprosił
wszystkich zaangażowanych i środowi-
sko lekarskie.

Nad zainicjowaną przez burmistrza
Jerzego Bauera koncepcją pracuje ze-
spół składający się z pracowników Urzę-
du Miasta, Dyrektora MOSiR Bartłomieja
Pieńkowskiego, przewodniczącego Ra-
dy Sportu Grzegorza Helcbergiela oraz

ekspertów.

29 października odbyło się spotka-
nie, podczas którego omówiono możliwe
rozwiązania projektowe i możliwości wy-
korzystania obiektu pod cele sportowe.
W spotkaniu wzięli udział eksperci: Tade-
usz Majsterkowicz były przewodniczący,
a obecnie członek Komisji Obiektów i Urzą-
dzeń Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
oraz Krzysztof Kaliszewski były młociarz,
a obecnie trener Anity Włodarczyk.

Po spotkaniu w Urzędzie Miasta
dokonano wizji lokalnej stadionu oraz
ustalono dalszy harmonogram prac.

Na modernizację bazy lekkoatle-
tycznej miasto będzie starło się pozyskać
zewnętrzne środki finansowe.

Wartość inwestycji wyniosła 1 mln 355 tys. zł netto, a efekty mon-
tażu nowego sprzętu już są widoczne.

Dotychczasowa norma spalin wy-
dalanych do atmosfery wynosi 400
mg/m3, od 1 stycznia 201 6 r. norma ta
ma ulec zmniejszeniu aż czterokrotnie.
W związku z tym Zakład Energetyki Ciepl-
nej Sp. z o.o. podjął się zadania moder-

nizacji instalacj i odpylania spalin z kotłów
węglowych znajdujących się przy ul. Li-
powej Pomiary wykonane przez wyko-
nawcę inwestycji wykazują i lość
wyrzucanego popiołu poniżej 50 mg/m3.
Widać to po kolorze dymu wydobywają-
cego się z komina Ciepłowni. Obecnie
trwają prace związane z ostatecznym
odbiorem powyższej inwestycji .

Podczas realizowania przedsię-
wzięcia poprawiono również system ste-
rowania poszczególnymi podzespołami
infrastruktury ciepłowni za sumę ok.
200 tys. zł.

Prace inwestycyjne rozpoczęto
w 201 4 roku.

Wykonawca i podwykonawcy in-
westycji są to w 1 00 % firmy polskie.

Inwestycja jest finansowana ze
środków ZEC Sp. z o.o.

Miasto otrzyma pieniądze na Centrum Aktywności Cyfrowej

Dofinansowanie wyniesie 80% wartości przedsięwzięcia.

Miasto znalazło się wśród 38 samorządów zatwierdzonych przez Ministra Administracj i i Cyfryzacji , które otrzyma-
ją dofinansowanie na przedsięwzięcie wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego. Projekt dofinansowany zosta-
nie kwotą 8,5 tys. zł.
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W Zakładzie Utylizacji Odpadów
Komunalnych pierwszy etap inwe-
stycji na kwotę 6 mln zł. został już
wykonany. Co zaplanowaliście wy-
konać w drugim etapie inwestycji
i i le to będzie kosztować?

Zakres zadania obejmuje: budowę kom-
postowni odpadów organicznych z pla-
cem dojrzewania, rozbudowę budynku
socjalno-biurowego oraz zakup maszyn.
Obecnie trwają procedury odbiorowe po-
szczególnych obiektów budowlanych jak
również dostarczonego sprzętu, koszt
realizacji tej inwestycji wynikający z pro-
cedur przetargowych to 1 3 622 754,00
zł brutto.

Dlaczego inwestycja jest tak waż-
na?

Gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi stanowi bardzo ważny ele-
ment kształtowania polityki ekologicznej
naszego kraju. Dzięki prowadzonym in-
westycjom Zakładu Utyl izacji Odpadów
Komunalnych w Starym Lubiejewie ma
szansę uzyskać status Regionalnej In-
stalacj i Przetwarzania Odpadów Komu-
nalnych. Prowadzona rozbudowa zapewni
wymaganą do uzyskania statusu RIPOK
moc przerobową instalacj i . Regionalne
instalacje, jako jedyne mogą zajmować
się przetwarzaniem i unieszkodliwianiem
śmieci, tak przewidują przepisy dotyczą-
ce gospodarki odpadami. Uzyskanie sta-
tusu RIPOK przez Zakład w Starym
Lubiejewie umożliwi nam odbiór i prze-
twarzanie zmieszanych odpadów komu-
nalnych z terenu ostrołęcko-siedleckiego,
jak również powinno pozytywnie wpły-
nąć na stan środowiska naturalnego
w naszym regionie.

I le środków zewnętrznych pozyska-
liście na obydwa etapy inwestycji?

Na pierwszy etap inwestycji pozy-
skaliśmy 2 259 41 2,31 zł, na drugi 6 1 04
055,96 zł. W sumie pozyskaliśmy 8 363
468,27 zł środków zewnętrznych.

W co jeszcze zakład planuje inwe-
stować w ciągu najbliższych lat?

Należy podkreśl ić, że ZGK w Ostrowi
Mazowieckiej to nie tylko Zakład Utyl i-
zacji Odpadów Komunalnych i gospoda-
rowanie odpadami. Oddziałami spółki
są: Wodociągi i Kanalizacja, Logistyka
Transport i Roboty Drogowe. Kluczową
działalnością z punktu widzenia miesz-
kańca Ostrowi Mazowieckiej jest seg-
ment działalności spółki związany
z gospodarką wodno ściekową.

Dbając o rozwój ZGK Ostrów Ma-
zowiecka przedsiębiorstwo już musi pla-
nować kolejne inwestycje. Dzisiaj nie

powinniśmy już ograniczać się do bie-
żących napraw i remontów. Musimy in-
westować w przyszłość i nową
infrastrukturę. Mieszkańcy muszą mieć
zapewnione bezpieczeństwo dostaw wo-
dy i odprowadzania ścieków. Dlatego po-
winniśmy korzystać z funduszy unijnych
i budować nową infrastrukturę kanaliza-
cyjną i wodociągową jak również moder-
nizować istniejące obiekty stacji
uzdatniania wody i oczyszczalni ście-
ków. Jednakże rozmawiając o dalszych
planowanych inwestycjach ZGK Ostrów
Mazowiecka należy zwrócić uwagę na
to jak dużym przedsięwzięciem dla na-
szego Zakładu są prowadzone od kilku
lat inwestycje w Zakładzie Utyl izacji Od-
padów Komunalnych. Chciałbym w tym
miejscu zaznaczyć, że zazwyczaj tego
typu przedsięwzięcia realizowane były
poprzez międzygminne porozumienia,
dzięki którym zapewniony został odpo-
wiedni strumień odpadów dla takiego
składowiska jak również finansowanie
inwestycji rozkładało się na poszczegól-
ne podmioty. Natomiast spółki związa-
ne z gospodarką wodno ściekową
w poprzedniej perspektywie 2007 - 201 3
skupiały się na realizacji zadań związa-
nych z tą infrastrukturą. Jeżeli spojrzy-
my na nasze województwo od strony
Warszawy i poszczególne miasta w na-
szym kierunku tj . Marki, Radzymin, Wy-
szków czy Ostrołęka, w perspektywie
2007-201 3 każde z nich poddało moder-
nizacji i rozbudowie w ramach projektów
współfinansowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Funduszu Spójno-
ści, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, infra-
strukturę związaną z gospodarką wod-
nościekową, realizując kilku
dziesięciomil ionowe projekty. Mając to
na uwadze należy zaznaczyć, iż obec-
nie województwo mazowieckie uzyska-
ło status regionu przejściowego co wiąże
się z innym przeznaczeniem unijnych
środków. W związku z powyższym
w obecnej perspektywie w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Mazowieckiego nie bę-
dzie możliwości pozyskania środków ze-
wnętrznych na inwestycje związane
z budową infrastruktury wodno-ścieko-
wej. Wiąże się to z koniecznością kon-
kurowania w programach ogólnokrajowych
jeżeli chodzi o realizację przez ZGK in-
westycji ze środków zewnętrznych. Pla-
nowane zadania inwestycyjne takie jak:
modernizacja suw, oczyszczalni ścieków
czy rozbudowa sieci kanalizacji sanitar-
nej możemy współfinansować pozysku-
jąc środki zewnętrzne w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-

sko działanie 2.3 gospodarka wodno-
ściekowa w aglomeracjach. Potrzeby in-
westycyjne Zakładu są bardzo duże
i kosztowne gdyż musimy myśleć o mo-
dernizacji kluczowych obiektów tj. stacj i
uzdatniania wody jak również oczysz-
czalni ścieków, zastanawiamy się także
nad rozbudową sieci kanalizacji sanitar-
nej w obrębie naszej aglomeracji . Jed-
nak w związku z prowadzonymi
inwestycjami możliwości finansowe Za-
kładu są ograniczone a skuteczne apli-
kowanie o środki zewnętrzne wiąże się
z koniecznością przygotowania komplek-
sowego projektu obejmującego sieć ka-
nal izacji sanitarnej i oczyszczalnię
ścieków, wtedy w ograniczonym zakre-
sie jest możliwość uzyskania dofinanso-
wania na inwestycje związane
z zaopatrzeniem w wodę tj. stacją uzdat-
niania wody, która jest dla nas inwesty-
cją priorytetową na najbl iższe lata.

Skoro jesteśmy przy stacji uzdat-
niania wody. Jak kształtują się ceny
wody i odbioru ścieków w Ostrowi
w porównaniu do innych miast?

Jeżeli chodzi o konkretną pozycję
Ostrowi Mazowieckiej w stosunku do in-
nych miast to jest ona niska, gdyż na
903 podmioty uczestniczące w takim ze-
stawieniu nasze Miasto jest na 871 miej-
scu (im niższe miejsce, tym niższe stawki
- przyp. red.) jeżel i chodzi o cenę wody
i ścieków (informacja z http: //cena-wo-
dy.pl/). W związku z rosnącymi koszta-
mi energii jak również coraz
kosztowniejszą eksploatacją oczyszczal-
ni ścieków, która została zmodernizowa-
na w 1 999 roku i suw, która została
wybudowana 1 986 roku stopniowe pod-
wyżki cen są nieuniknione. Mając na
uwadze rosnące koszty eksploatacyjne
tych obiektów jak również rozwój i zmia-
ny procesów technologicznych i zabu-
dowanych urządzenia na tych obiektach,
konieczność przystąpienia do ich mo-
dernizacji bądź przebudowy jest coraz
pilniejsza. Jeżeli chcemy przystąpić do
realizacji wspomnianych wcześniej klu-
czowych inwestycji ceny wody i ścieków
powinny być podnoszone.

Rozmawiał
Adrian Paszczyk
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Od maja zawarto 1 2 umów „na od-
pracowanie zadłużenia” na łączną kwotę
ponad 79 tys. złotych, z czego do końca
września faktycznie odpracowano ok. 1 8 tys.
zł zadłużeń. Jako, że istnieje również moż-
liwość rodzinnego (tylko osoby pełnoletnie)
„odpracowywania zadłużenia” dotychczas
program objął swym zasięgiem 1 8 osób,
z których tylko 3 nie realizują go zgodnie
z zawartą umową. Zainteresowani wyko-
nują swoje świadczenia rzeczowe na rzecz
miasta w następujących jednostkach miej-
skich: Zakładzie Gospodarki Komunalnej,
Towarzystwie Budownictwa Społecznego,
Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej, Środo-
wiskowym Domu Samopomocy, Miejskim
Przedszkolu nr 3, Wydziale Gospodarki Ko-
munalnej, Mieszkalnictwa i Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miasta.

Dzięki tej inicjatywie wiele osób uzy-
skało szansę na wyjście z problemu zadłu-
żenia czynszowego. Oprócz tego, niektóre
z tych osób odkryły w sobie drzemiące moż-

liwości i umiejętności, o które wcześniej się
nie podejrzewały. Niejako „przy okazji” wie-
le osób mogło się dobrze zaprezentować
i wyrobić pozytywną opinię w miejscach,
do których zostały skierowane celem wy-
konywania świadczeń rzeczowych. To na
pewno zaprocentuje w przyszłości, – jako
wartość dodatnia całego programu.

Przypominamy, iż osoby decydują-
ce się na taką formę rozliczenia nie otrzy-
mują wynagrodzenia za wykonywane
świadczenie rzeczowe, nie są też zatrud-
niane na podstawie umowy o pracę, czy
też umowy zlecenia. Osoby te odpracowu-
ją swoje zobowiązania na zasadzie umo-
wy świadczeń rzeczowych, a taka forma
pomocy dotyczy wyłącznie najemców za-
mieszkujących w lokalach mieszkalnych
(komunalnych/socjalnych) oraz osób zaj-
mujących te lokale bez tytułu prawnego.

„Odpracowanie zadłużenia” jest uzu-
pełnieniem innych form pomocy, takich jak
możliwość rozłożenia długu na raty lub od-
roczenie terminu spłaty zadłużenia.

Szczegółowych informacji dotyczą-
cych tej formy spłaty zadłużenia można za-
sięgnąć w siedzibie TBS Sp. z o.o. przy ul.
Kościuszki 20 i w Wydziale Gospodarki Ko-
munalnej, Mieszkalnictwa i Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miasta. Formalności
dotyczące spłaty zadłużenia w formie świad-
czenia rzeczowego, dłużnik rozpoczyna
poprzez wypełnienie dostępnego wniosku.
Po pozytywnej weryfikacji wniosku, dłużnik
podpisuje z Miastem, jako wierzycielem,
umowę dotyczącą spłaty zadłużenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkie
osoby borykające się z problemem zadłu-
żenia czynszowego, do podjęcia działań
mających na celu jego spłatę przy wyko-
rzystaniu tej formy pomocy, która obowią-
zuje, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza
Miasta, do końca marca 201 6 roku.

Psa oznakować mogą osoby za-
meldowane w Ostrowi Mazowieckiej.
Osoba chcąca oznakować psa winna
posiadać przy sobie dowód osobisty. Psa
można oznakować w gabinecie wetery-
naryjnym przy ul. Chopina 1 8 w Ostro-
wi Mazowieckiej prowadzonym przez
lek. weterynari i Piotra Sołowińskiego.

Zabiegi steryl izacji suk i kotek, ka-
stracj i psów i kotów oraz usypianie śle-

pych miotów, jest bezpłatne. Zabiegi
można wykonać w niżej wymienionych
gabinetach weterynaryjnych:

1 . Szymon Depta, ul. Armii Krajowej 1
Ostrów Mazowiecka
2. Piotr Sołowiński, ul . Chopina 1 8 Ostrów
Mazowiecka
3. Karol ina Jęczeń ul. Jana Kil ińskiego
2/4 Ostrów Mazowiecka
4. Roman Szarafiński i Arkadiusz Oniszk,

ul . K. Piłata 1 9 Ostrów Mazowiecka

Na dzień 31 października wyste-
ryl izowano 251 sztuk zwierząt.
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- Przy tej okazji trzeba wspomnieć
dwóch bohaterów - Józefa Piłsudskiego
i Romana Dmowskiego – powiedział bur-
mistrz Jerzy Bauer podczas przemówie-
nia na Placu Wolności, gdzie odbyła się
dalsza część obchodów. – Ich dzieło, jak-
kolwiek wielkie, nie byłobymożliwe bez
wielopokoleniowego trudu, codziennego
wysiłku w rodzinach i społecznościach.

Burmistrz wskazał na obecny sa-
morząd, którego zadaniem jest budowa-
nie miasta zgodnie z potrzebami
mieszkańców. – Każdego dnia przekonu-
je się jak wielka i odpowiedzialna to pra-
ca – powiedział burmistrz i wskazał
realizowane oraz planowane inwestycje,
a jest ich wiele: w przyszłym roku plano-
wana jest budowa 20 ulic, w bieżącym
roku realizowana jest inwestycja w go-
spodarce odpadami za 1 3,5 mln zł. Po-
nadto czynione są starania o jak najlepsze
skomunikowanie miasta z drogami eks-
presowymi i budowę obwodnicy łączącej
przyszły węzeł na Podborzu z ul. Małkiń-
ską.

- Chcę podkreślić, że
sprawy, które nazywamy
dziedzictwem, historią, to
sprawy dla nas ważne, bo
co czyni nas Polakami? –
pytał Burmistrz. – Owszem
inwestycje są ważne, ale
czym zbudujemy wspólnotę
jeśli nie przekonaniem, że
jest coś, co nas łączy. To
nasza wspólna kultura,
z której jesteśmy dumni –
mówił do zebranych. Utwo-
rzenie Ośrodka Dokumen-
towania Dziejów, odsłonięcie
pomnika pamięci Żołnierzy Wyklętych
i starania o pozyskanie domu, w którym
mieszkała rodzina rotmistrza Witolda Pi-
leckiego – te działania wskazał Burmistrz
jako ważne w budowaniu i wzmacnianiu
naszej wspólnej historii.

- Zapraszam wszystkich ludzi do-
brej woli do współuczestnictwa w dziele
budowyOstrowi Mazowieckiej, która mu-
si być miastem dobrym na przyszłość –
zakończył Burmistrz.

Uroczystość zakończyła się złoże-
niem przez delegacje kwiatów pod Dę-
bem Wolności. Obchody uświetnił występ
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotni-
czej Straży Pożarnej.

W festiwalu wzięło udział 27 ze-
społów, które zaprezentowały się w trzech
kategoriach wiekowych i trzech katego-
riach tanecznych: taniec nowoczesny, ta-
niec współczesny i inne formy tańca.

Koncert Galowy rozpoczął Polo-
nez w wykonaniu działającego przy Miej-
skim Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej
Zespół Pieśni i Tańca „Bezwianka”. Po
uroczystym powitaniu wszystkich przyby-
łych przez burmistrza Jerzego Bauera,
dyrektora MDK Jacka Kalinowskiego oraz
dyrektora MOSiR Bartłomieja Pieńkow-
skiego na scenie zaprezentowali się lau-

reaci. Punktem kulminacyjnym
i jednocześnie zwieńczeniem Koncertu
galowego było odczytanie Protokołu z ob-
rad jury przez przewodniczącego komisji
Roberta Śliżewskiego oraz wręczenie na-
gród laureatom. Były to pamiątkowe sta-
tuetki, dyplomy oraz nagrody pieniężne
i rzeczowe.

Źródło: MDK

W ramach imprezy odbyły się dwa
biegi - pierwszy w kategori i Open na dy-
stansie 1 0 km z pomiarem elektronicz-
nym oraz krótszy - Bieg Rodzinny -
o charakterze rekreacyjnym o długości
około 2 km. Silny wiatr nie zniechęcił do
biegania l icznego grona uczestników. Na
dystansie 1 0 km wzięło udział 1 1 9 za-
wodników, w tym 91 mężczyzn oraz 28
kobiet - reprezentujących różne rejony
Polski. Trasa przebiegała zarówno po
asfalcie, jak i terenach leśnych.

Pierwszy linię mety z czasem

33 min. 55,49 s. minął Krzysztof Żebrow-
ski z Karniewa, reprezentujący klub Fe-
niks Siedlce, drugie miejsce przypadło
Przemysławowi Dąbrowskiemu z klubu
AGRO METAL Ostrołęka, a na trzecim
uplasował się reprezentant Ostrowi Ma-
zowieckiej Kacper Rzuczkowski.

Wśród kobiet najlepsza okazała
się Anna Szyszka z klubu LŁKS Prefbet
Śniadowo Łomża, która uzyskała czas
37 min. 26,88 s. Drugie miejsce zajęła
Agnieszka Krawczyk z Błędowa, a trze-
cie Róża Chmielewska z Makowa Ma-

zowieckiego.

W Biegu Rodzinnym wystartowa-
ło również ponad 1 00 uczestników. Ca-
łe rodziny, starzy i młodzi, duzi i mali
w dobrych humorach pokonali wyzna-
czoną trasę. Wszyscy startujący otrzy-
mali pamiątkowe medale (specjalnie
zaprojektowane na tę okazję) oraz mo-
gl i posil ić się gorącą grochówką.

Źródło: MOSiR
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W biegu wzięło udział ok. 200
osób, a wśród nich osoby na wózkach,
uczestnicy ŚDS, uczniowie Zespołu Szkół
Specjalnych. Zwycięzcy biegu otrzyma-
l i puchary, a wszyscy uczestnicy pamiąt-
kowe medale.W uroczystości udział wzięl i :
władze miasta, mieszkańcy Ostrowi, oso-

by niepełnosprawne oraz młodzież szkol-
na. Organizatorem biegu było
Stowarzyszenie Osób Niepełnospraw-
nych „Przystań” w Ostrowi Mazowieckiej.

Bieg poprzedziło wręczenie na-
gród uczestnikom konkursu plastyczne-
go „Ja i moja Ojczyzna” oraz część

artystyczna w wykonaniu uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy,
młodzieży z Gimnazjum Publicznego
w Starym Lubotyniu oraz wolontariuszy
z Miejskiego Domu Kultury.

Źródło: SON "Przystań"

Podczas spotkania zostały wrę-
czone nagrody Burmistrza dla dyrekto-
rów i nauczycieli miejskich placówek
oświatowych. Wśród nagrodzonych zna-
leźli się dyrektorzy: Dorota Brzostek (ZSP
nr 1 ), Dorota Ewa Pasztaleniec (ZSP nr 2),
Ewa Subda (GP nr 1 ), Małgorzata Zalew-
ska (MP nr 1 ) oraz nauczyciele: Dorota
Lipka (ZSP nr 3), Teresa Konarzewska
(ZSP nr 3), Mirosława Oniszk (ZSP nr 3),
Krystyna Wysocka (ZSP nr 3), Elżbieta

Żubrowska (ZSP nr 3), Grażyna Duda
(SP nr 1 ), Magdalena Karpińska (SP nr 1 ),
Anna Kożuchowska (SP nr 1 ), Beata Ry-
dzewska (GP nr 1 ), Ewa Subda- Witkow-
ska (ZSP nr 1 ), Jolanta Bauer (ZSP nr 1 ),
Elżbieta Janina Piersza (ZSP nr 2), An-
na Jagielska (MP nr 2), Aneta Zadworna
(MP nr 3).

Uroczystość uświetnił występ
uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej

I stopnia w Ostrowi Mazowieckiej prowa-
dzonej przez Ostrowskie Towarzystwo
Inicjatyw Kulturalno-Oświatowych. Wy-
stąpil i : Amelia Andryszczyk, Karolina Da-
wid, Ewelina Dawidowska, Dominik
Golanko, Katarzyna Krawiec, Dawid Kry-
spin, Paulina Pieniążek, Lena Pieńkos,
Angelika Rubińska.

Agnieszka Gwardiak

Dzieci ze wszystkich przedszkoli
miejskich spotkały się pod pomnikiem
Księżnej Anny Mazowieckiej. Ogólnopol-
ski Dzień Przedszkolaka był okazją do
zabawy, ale także pomocy innym. Pod-
czas tegorocznych obchodów dzieci uło-

żyły serca z nakrętek ze specjalną
dedykacją dla Tosi. Nakrętki zostały prze-
kazane na rzecz chorej dziewczynki.

Burmistrz Jerzy Bauer podzięko-
wał organizatorom za przygotowanie ob-
chodów i włączenie się w akcję pomocy
bliźnim. Podziękował za wkład w opie-
kę i naukę przedszkolaków całej kadrze
przedszkoli , ale przede wszystkim rodzi-
com i dziadkom. Burmistrz podkreśl i ł wa-

gę bezpieczeństwa dzieci i prawidłowego
ich rozwoju. Zauważył, że dziś to my je-
steśmy odpowiedzialni za te wszystkie
maluchy, ale kiedy dorosną, to one bę-
dą decydować o naszej przyszłości.

Przedszkolaki podczas spotkania
z Burmistrzem m.in. odśpiewały swój
hymn i zaprezentowały wierszyki.

Adrian Paszczyk

Do dyspozycji czytelników dostęp-
nych jest ok. 900 publikacji zakupionych
przez Miejską Bibl iotekę Publiczną.
Szczegółowy wykaz książek dostępny
jest na stronie internetowej bibl ioteki
www.bibl.ostrowmaz.pl

Po zalogowaniu się na stronę
www.l ibra. ibuk.pl należy kliknąć polece-
nie „ZAREJESTRUJ SIĘ” i w pierwszej
kolejności zarejestrować swoje osobiste

konto myIBUK (tę czynność wykonuje
się tylko raz). Jest to konieczne, by móc
korzystać z zaawansowanych funkcjo-
nalności platformy. Podczas kolejnych
wejść rejestracja nie jest już wymagana,
wystarczy zalogować się do własnego
konta myIBUK. Indywidualny kod pin na-
leży odebrać w bibl iotece! Kod pin wpi-
suje się tylko podczas pierwszego
logowania (jeden raz).

IBUK LIBRA daje możliwość stwo-
rzenia własnej półki z książkami myIBUK
i pracy z tekstem. Jeżeli Czytelnik chciał-
by wydrukować fragment książki, zosta-
nie poinformowany o konieczności
uiszczenia opłaty oraz jej wysokości
i sposobu dokonania zapłaty. Bl iższe in-
formacje dotyczące platformy uzyskają
Państwo u bibl iotekarzy i na stronie in-
ternetowej bibl ioteki.

Agnieszka Kaczmarek
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1 3 l istopada, z inicjatywy burmi-
strza Jerzego Bauera, odbyło się spo-
tkanie z przedstawicielami Spółdzielni
Mieszkaniowej „Nasz Dom”. Zgodnie
z wcześniejszymi deklaracjami Burmistrz
podtrzymał wolę uregulowania spraw
własnościowych pomiędzy Spółdzielnią
i Miastem. Wymienił tu trzy zagadnienia:
przekształcenie użytkowania wieczyste-
go nieruchomości będących w zarządzie
Spółdzielni w prawo własności, uregulo-
wanie własności gruntów pod miejskimi
drogami i Miejskim Przedszkolem nr 3
oraz uregulowanie stanu prawnego grun-
tów pod ZEC. W dwóch pierwszych kwe-
stiach większość rozwiązań została już
dopracowana. 25 l istopada Burmistrz
podpisał zarządzenia, które umożliwią
Spółdzielni wykup użytkowanych grun-
tów w trybie bezprzetargowym. Dalsze
kroki w tej sprawie będą realizowane
w możliwie najkrótszym terminie.

W trakcie dyskusji Burmistrz przy-
pomniał znamienny fakt: w marcu 201 5
r. Trybunał Konstytucyjny zakwestiono-
wał dotychczasowe podstawy prawne
umożliwiające dokonywanie przekształ-
ceń prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności niezabudowanych
terenów. Podkreśl i ł jednak, że podtrzy-
muje swoje stanowisko w sprawie ko-

nieczności dokonania tych
przekształceń ze względu na ważne
interesy mieszkańców Ostrowi Ma-
zowieckiej. Zauważył również, że
przejawem otwartości Miasta na
oczekiwania SM „Nasz Dom” jest
zgłoszenie przez niego do Rady
Miasta projektu uchwały umożliwia-
jącej udzielenie wysokiej bonifikaty.
Opłata za przekształcenie wniosko-
wanych działek bez bonifikaty wy-
niosłaby 4 673 000,00 zł, natomiast
z bonifikatą wyniesie 467 300,00 zł.
Dodać należy, że inne spółdzielnie pro-
ces przekształceń mają już za sobą.

W sprawie gruntów pod ZEC,
o które konfl ikt pomiędzy Miastem a Spół-
dzielnią trwa od niemal 20 lat i koszto-
wał obydwie strony bardzo dużo
pieniędzy, Burmistrz zaproponował Spół-
dzielni godziwą rekompensatę w zamian
za zrzeczenie się roszczeń do gruntów
pod Zakładem. Podkreśl i ł przy tym, że
zarządzanie przedsiębiorstwem, które
ma jednego właściciela jest łatwiejsze,
a przede wszystkim znacznie bardziej
efektywne. Jerzy Bauer przypomniał, że
zaopatrzenie mieszkańców w ciepło jest
ustawowym obowiązkiem władzy samo-
rządowej i nikt nie może Burmistrza z te-
go obowiązku zwolnić. Dodał, że miastu

zależy na jak najszybszym zakończeniu
sporu, ponieważ Zakład wymaga moder-
nizacji . Samorząd chce pozyskać na ten
cel środki zewnętrzne. Będzie to możli-
we tylko i wyłącznie po uregulowaniu
spraw własnościowych. Nowa perspek-
tywa finansowa UE kończy się w roku
2020 i do tego czasu inwestycje powin-
ny być zakończone. Wszyscy zgodzil i
się co do konieczności jak najszybsze-
go uregulowania spornych spraw. O po-
stępach w tej w tej sprawie mieszkańcy
będą na bieżąco informowani.

Ul ice przewidziane do budowy:

1 . Traugutta
2. Podstoczysko
3. Żeromskiego
4. Łączna
5. Targowa
6. Wiśniowa, parking
7. Zachodnia
8. Leśna
9. Spacerowa
1 0. Kameralna
11 . Rodziewiczówny
1 2. Kukiela
1 3. Saperska - Artyleryjska (I etap)
1 4. Orzeszkowej
1 5. Pasażerska
1 6. Sportowa
1 7. Rondo Pocztowa-Sikorskiego
1 8. Bursztynowa, Bielska, Szpitalna z za-
planowaną kwotą wydatków 3.600.000
zł. – realizacja tego zadania zakłada po-
zyskanie środków zewnętrznych w wy-
sokości 1 800 000,00 zł. Poza budową

ulic przewiduje budowę 1 40 miejsc par-
kingowych przy Szpitalu.

Poza budową wyżej wymienio-
nych ulic przewiduje się wykonanie ko-
lejnych 11 dokumentacji projektowych.

Ponadto w ramach realizacji za-
dań inwestycyjnych projekt budżetu na
201 6 r. przewiduje:

1 . Nadbudowy i termomodernizacje bu-
dynków komunalnych przy ul. Wołody-
jowskiego,
2. modernizację i remont infrastruktury
drogowej osiedla Lubiejewska,
3. obiekty sportowe:

- siłownia na świeżym powietrzu,
- lodowisko,
- modernizacja stadionu,
- termomodernizację budynku przy ul.
Warchalskiego.

Projekt zakłada dbałość o dzie-
dzictwo narodowe poprzez ochronę za-
bytków, inwestycje w zieleń miejską,

wykupy gruntów, nowe punkty świetlne
oraz inne wydatki służące rozwojowi in-
frastruktury. W ramach dziedzictwa hi-
storycznego planowany jest wykup domu
rodziny rotmistrza Witolda Pileckiego
(zlokalizowanego przy Ogródku Jorda-
nowskim). W perspektywie planuje się
utworzenie w nim muzeum i zagospoda-
rowanie terenu wokół budynku.

Projekt budżetu na 201 6 rok prze-
widuje dochody w wysokości 70 765
353,00 zł oraz wydatki wysokości 77 31 0
209,00 zł.

Ponadto miasto w ramach nowej
perspektywy UE 201 4-2020 zakłada po-
zyskanie środków z tych funduszy. Część
wniosków zostało już przygotowanych.
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Kacper Rzuczkowski – ostrowia-
nin, uczeń I I I klasy l iceum w Zespole
Szkół Sportowych nr 50 im. J. Kusociń-
skiego w Warszawie. W wieku 1 4 lat wy-
jechał do Warszawy, by trenować w klubie
sportowym UKS G-8 Bielany. Jego tre-
nerem jest Cezary Figurski jeden z naj-
lepszych trenerów triathlonu w Polsce.
- Ucząc się w liceum sportowym mogę
połączyć naukę z bardzo wyczerpują-
cym cyklem treningowym. – mówi Kac-
per Rzuczkowski. - Mam dwa treningi
dziennie. Wczesnym rankiem dwie go-
dziny pływania a po południu dwie go-
dziny treningu biegowego lub
rowerowego. I tak przez sześć dni w ty-
godniu. Dzięki mojemu klubowi oraz
Ośrodkowi Szkolenia Sportowego Mło-
dzieży kilkakrotnie w ciągu roku uczest-
niczę w zgrupowaniach zarówno w kraju
jak i za granicą, gdzie mogę trenować
z najlepszymi zawodnikami w Polsce.

1 8 latek może pochwalić się spo-
rym dorobkiem sportowym, zdobywał m. in.
złote medale w zawodach pływackich
i triathlonowych rangi wojewódzkiej oraz
medale z zawodów rangi ogólnopolskiej.
To również wielokrotny uczestnik Mi-
strzostw Polski i Grand Prix Polski. Któ-
ry z sukcesów uważa za najcenniejszy?
- Za największy swój sukces uważam
powołanie do Kadry Narodowej przez
OSSM oraz udział w Pucharze Europy
JuniorówwWiedniu. Było to dla mnie
najcenniejsze z dotychczasowych do-
świadczeń i wielka radość, że mogę re-
prezentować swój kraj na tak dużej
imprezie.

Przyszłość należy do triathlonuK

- Bardzo ciężko pracuję i nie ukry-

wam, że wiążę swoją przyszłość z tria-
thlonem. Jeszcze kilka sezonów będę
rywalizował w kategorii juniora i młodzie-
żowca, walcząc o medalowe pozycje
oraz o kwalifikacje na Mistrzostwa Eu-
ropy. Jak każdy sportowiec marzę rów-
nież o Igrzyskach Olimpijskich. Ale to
plany na dalszą przyszłość. – mówi Kac-
per Rzuczkowski. Pozostaje tylko życzyć
sukcesów, powiększania dorobku spor-
towego i udziału w wymarzonej ol impia-
dzie!

SZLACHETNA PACZKA jest pro-
jektem pomocy bezpośredniej, w którym
darczyńcy przygotowują paczki dla ro-
dzin w potrzebie. Adresy tych rodzin są
pozyskiwane przez wolontariuszy, któ-
rzy działają lokalnie. Jest to ogólnopol-
ski projekt jednoczący Polaków w mądrej
pomocy rodzinom, które z niezawinio-
nych przyczyn znalazły się w trudnej sy-
tuacji materialnej. W tym roku projekt
jest organizowany w przeszło 600 loka-
l izacjach w całej Polsce. Jedną z nich
jest Ostrów Mazowiecka. Honorowy pa-

tronat nad projektem w rejonie naszego
miasta objął burmistrz Jerzy Bauer, udzie-
lając jednocześnie wsparcia finansowe-
go w organizacji finału akcji .

1 2 i 1 3 grudnia to najważniejsze
dni w projekcie. W tych dniach darczyń-
cy przywożą gotowe paczki do „Maga-
zynu”, które później wolontariusze
dostarczają rodzinom w potrzebie. Szcze-
góły dotyczące akcji można znaleźć na
stronie www.szlachetnapaczka.pl oraz
u lidera rejonu Ostrów Mazowiecka Edy-
ty Strzeszewskiej (tel . 787 767 809).
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Od 31 sierpnia 201 4 r. zgodnie
z Kodeksem Ruchu Drogowego każdy
pieszy, który przemieszcza się po zmierz-
chu drogą poza obszarem zabudowa-
nym ma obowiązek noszenia odblasku
w miejscu widocznym dla kierujących.
Brak elementu odblaskowego wiąże się
z konsekwencjami w postaci mandatu.
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy porusza się
drogą przeznaczoną dla pieszych lub
chodnikiem. Wówczas pieszy nie ma
obowiązku posiadania odblasku.

Elementy odblaskowe występują
pod różnymi postaciami. Mogą to być
opaski, smycze, zawieszki lub kamizel-
ki. Istotne jest miejsce ich zamieszcze-
nia, naj lepiej gdy są na wysokości kolan,
dłoni lub pośrodku klatki piersiowej, wte-
dy będą najlepiej widoczne dla kierują-

cych.

Często nie zdajemy sobie spra-
wy, że po zmroku pieszy ubrany w ciem-
ną odzież jest widoczny dla kierującego
samochodem dopiero z odległości oko-
ło 30 metrów. Powoduje to, że kierowca
ma mniej czasu na zareagowanie i bez-
pieczne ominięcie pieszego. Jeśl i posia-
da odblaski widoczny jest z odległości
nawet 1 50 metrów. Te dodatkowe 11 0
metrów niekiedy może uratować życie.

Niestety nadal dużą liczbę ofiar
wypadków drogowych stanowią piesi
przemieszczający się po drodze bez za-
chowania zasad ruchu drogowego.
W związku z tym ostrowska Policja od
1 9 do 23 października prowadziła dzia-
łania pod nazwą „Tydzień Bezpieczeń-

stwa Pieszych” ukierunkowane na
niechronionych uczestników ruchu dro-
gowego. Policjanci zwracali uwagę na
wykroczenia popełniane przez kierują-
cych i pieszych, które nierzadko kończą
się tragicznie. 22 października funkcjo-
nariusze z drogówki w trosce o bezpie-
czeństwo pieszych wręczali mieszkańcom
powiatu ostrowskiego kamizelki odbla-
skowe z okazji akcji profi laktycznej „Ży-
ję bo jestem widoczny”. Przypominali
o obowiązku noszenia odblasków i ape-
lowali , aby w trosce o swoje życie i zdro-
wie stosowali się do tego przepisu.

Fundusz stypendialny dla zdol-
nych dzieci, które potrzebują wsparcia,
by odważnie realizować swoje pasje
i marzenia już od przyszłego roku szkol-
nego będzie wspierał talenty z Ostrowi!
Placówki wraz z wolontariuszami będą
w trakcie obecnego roku szkolnego po-
zyskiwać pieniądze, które zostaną prze-
kazane na stypendia dla najzdolniejszych
dzieci w roku szkolnym 201 6/201 7. Udział
w projekcie został zainicjowany przez
władze miasta, a Burmistrz Ostrowi Ma-
zowieckiej objął go honorowym patrona-
tem.

Fundacja Świętego Mikołaja, któ-
ra prowadzi program stypendialny od 5
lat opiekuje się uzdolnioną młodzieżą
w wieku 1 2-1 8 lat, często ze wsi, małych
miejscowości czy niewielkich miast. Zgod-
nie z ideą przyświecającą działalności
Fundacji , w ten sposób wyrównuje szan-
se na dobry start dla tych młodych ludzi.
Dzięki stypendium dzieci mogą realizo-
wać swoje pasje i zainteresowania. Roz-
wijać siebie, a tym samym swoje małe
ojczyzny. Bo trzeba tu dodać, że oprócz
wyników w nauce jednym z kryteriów
uzyskania stypendium jest aktywność
społeczna uczniów. W ten sposób kre-
owani są młodzi l iderzy.

Wierzymy, że te
wszystkie działania nie tylko
zatrzymają zdolnych młodych
Polaków w kraju, ale też
w przyszłości pozwolą lokal-
nym społecznościom rosnąć
w siłę, wpływając pozytywnie
na rozwój całego kraju – mówi
Kinga Najkowska, koordyna-
torka programu Stypendia Św.
Mikołaja.

Ogólnopolski program
Stypendia św. Mikołaja, które-
go kulminacyjnym momentem
jest gala Solidarnej Szkoły został stwo-
rzony po to, by budować więź między
uczniami, szkołami i lokalnymi społecz-
nościami. Fundusz stypendialny dla zdol-
nych dzieci, które potrzebują wsparcia,
by odważnie realizować swoje pasje
i marzenia jest niepowtarzalny, bo funk-
cjonuje nie tylko dzięki Fundacji Święte-
go Mikołaja, ale także aktywnemu
wsparciu absolwentów i zaangażowaniu
społeczności lokalnej. Ze środków wpła-
conych przez darczyńców, zebranych
w wyniku kwest, przekazanych przez lo-
kalne instytucje wspólnie z Fundacją
przyznawane są roczne stypendia edu-
kacyjne, dające szansę uczniom na dal-

szą edukację i rozwój talentów. Bardzo
ważną rolę w całym procesie odgrywa-
ją szkoły.

Obecnie w programie Stypendia
św. Mikołaja bierze udział ponad 200 pla-
cówek edukacyjnych z całej Polski. Do-
tychczas Fundacja przyznała stypendia
już ponad 1 700 uczniom. Kontynuacją
programu jest Akademia Liderów Fun-
dacji Świętego Mikołaja, która wspiera
realizację autorskich projektów lokalnych.
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- Jestem wzruszony bardzo, dla-
tego niełatwo będzie mi podzielić się
z państwem tym co chcę powiedzieć -
mówi prof. dr hab. Jan Kaczyński, po
czym w ujmujący sposób deklaruje swo-
je ogromne przywiązanie do Ostrowi Ma-
zowieckiej – Jestem w ziemię ostrowską
mocno wrośnięty – mówił do zebranych.
Profesor w swojej karierze, jak sam
stwierdza – podpisał 1 tys. świadectw,
2 tys. matur, 600 prac magisterskich i ki l -
ka doktoratów. Uhonorowanie obywatel-
stwem określ i ł jako najwyższej wagi,
o ogromnym osobistym znaczeniu – Oży-
ły we mnie wspomnienia, które już zo-
stały zepchnięte do podświadomości –
powiedział.

Nie zabrakło gratulacj i , kwiatów
i symbolicznego „Sto lat!”.

Osobę prof. dr. hab. Jana Kaczyń-
skiego doskonale opisuje laudacja, któ-
rą odczytała Przewodnicząca Koła
Absolwentów i Wychowanków Szkół Eko-
nomicznych przy ZS nr 2 Maria Wolff.
Pełna treść laudacji jest dostępna na

stronie internetowej Urzędu Miasta
www.ostrowmaz.pl.

Wydarzenie to wpisało się w tra-
dycję naszego miasta i jest doskonałą
okazją do spędzenia czasu w kręgu ro-
dziny i przyjaciół. Spotkanie odbędzie
się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekre-

acji przy ul. H. Trębickiego 1 0. W tym ro-
ku po raz kolejny realizowana będzie
idea „Paczka dla każdego dziecka”. Otrzy-
mają je wszystkie dzieci z miejskich
przedszkoli i szkół podstawowych. Spo-
tkaniu towarzyszy koncert Majki Jeżow-
skiej. Bezpłatne wejściówki na koncert
dostępne w kasie kina Ostrovia od wtor-
ku do niedziel i w godz. 1 6.00-20.00. Moż-
na je pobrać indywidualnie - l iczba

ograniczona.

Szczegółowe informacje na
stronach: www.mdkostrowmaz.pl,
www.ostrowmaz.pl.

Szczegółowe informacje o wydarzeniach zostaną przedstawione na plaka-
tach informacyjnych i stronie internetowej Urzędu Miasta www.ostrowmaz.pl

5 grudnia - XXV Spotkanie ze
Świętym Mikołajem.

11 grudnia - Konferencja z oka-
zj i 35. rocznicy powstania NSZZ "Soli-
darność".

31 grudnia - Sylwester przed Ratuszem.




