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Konferencja poświęcona była m.in. pro-
gramowi Erasmus+.

Burmistrz podsumowuje działania z 201 6r.
oraz mówi o planach na 201 7 r.

Ministerstwo będzie dotować ostrowskie
muzeum łączną kwotą 7,3 mln zł.

Uroczystości odbyły się w 70. rocznicę
śmierciu porucznika.

Zakończył się już drugi etap moderniza-
cji ostrowskiego kina.

Pamięć o Żołnierzach Wyklętych uczci-
l i na spotowo.
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Umowa określa zasady na jakich Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Miasto OstrówMazowiecka będą
wspólnie prowadziły „Muzeum - Dom Ro-
dziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej”.
Działalność Muzeum będzie finansowana
przez Ministerstwo dotacją w wysokości
1 mln zł rocznie (w latach 201 7-2020). Wła-
dze miasta będą przekazywały na ten cel
200 tys. zł rocznie. MKiDN sfinansuje rów-

nież prace adaptacyjne istniejącego bu-
dynku Muzeum oraz powstanie wystawy
stałej, przekazując w latach 201 7- 201 8
dotację w wysokości 3,3 mln zł.

-Muzeum - DomRodzinyPileckich jest
przykładem działania ministerstwa kultu-
ry, ukierunkowanego
na wspieranie inicja-
tywoddolnych, nie-
zwykle ważnych dla polskiej kultury
i dziedzictwa narodowego. Ta wspólna ini-
cjatywa - miasta OstrowiMazowieckiej imi-
nisterstwa kultury jest przykładem dobrego
łączenia polityki centralnej i aktywności od-
dolnejwładz samorządowych.”- powiedział
minister Piotr Gliński podczas uroczysto-
ści, na której została podpisana umowa.

Głównym kierunkiem działalności Muzeum
będzie przedstawienie postaci i dokonań
rotmistrza Witolda Pileckiego oraz opieka
nad dziedzictwem związanym z jego dzia-
łalnością i reprezentowanymi przez niego
tradycjami. Ponadto Muzeum zajmie się
również dokumentowaniem i upowszech-
nianiem dziejów Ziemi Ostrowskiej i Pół-
nocno- Wschodniego Mazowsza.

Muzeum będzie mieściło się w domu ro-
dzinnym Marii Ostrowskiej, żony rotmistrza

Witold Pileckiego. - 85 lat temuwkoście-
le wOstrowiMazowieckiej ślub wzięliMa-
ria Ostrowska iWitoldPilecki. Do dziś
zachowałsię oryginalnydommurowany,
dom rodzinnyMariiOstrowskiej – powie-
dział podczas spotkania w ministerstwie
burmistrz Jerzy Bauer.

Inicjatorką współprowadzenia Muzeum
przez Ministerstwo jest wiceminister kultu-
ry Magdalena Gawin, która podkreśliła zna-
czenie powstawania tego typu placówek
w małych miejscowościach. Ważne jest to
zarówno dla życia kulturalnego społecz-
ności lokalnych, jak i pogłębiania świado-
mości na temat historii własnego regionu
i tożsamości narodowej.

Źródło: mkidn.gov.pl

Ukazały się l isty projektów wybranych
do dofinansowania w ramach Regional-
nych Inwestycji Terytorialnych w dwóch
konkursach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowiec-
kiego.

Miasto złożyło dwa wnioski na dofinan-
sowanie projektów, po jednym w każdym
konkursie. Pierwszy pn. „Ochrona zabyt-
kowego budynku „Jatek” w Ostrowi Ma-
zowieckiej i nadanie mu nowych funkcji
kulturalnych”. W konkursie wzięło udział
sześćdziesiąt podmiotów. Jedenaście
z nich znajduje się na wygranej l iście
rankingowej. Wniosek Ostrowi Mazo-
wieckiej znalazł się na drugim miejscu.
Wartość projektu wynosi 5 049 325,44
zł, a dofinansowanie 3 523 524,37 zł.

Drugi wniosek został złożony na projekt

pn. „Kultura Pod Napięciem” na remont
domu rodzinnego Marii Pi leckiej przy ul.
Warszawskiej i „starej elektrowni” przy
ul. 1 1 Listopada, który będzie pełnić
funkcje m. in. zaplecza edukacyjnego,
naukowego, wystawienniczego oraz za-
plecza biurowego. Ponadto obiekty bę-
dą zaadaptowane na potrzeby działalności
kulturalnej, w tym działalność Muzeum
- Dom Rodziny Pileckich. Rewital izacji
poddany zostanie również teren rynecz-
ku, który przystosowany będzie pod dzia-
łalność kulturalną, ale również handlową.

Spośród siedemdziesięciu pięciu złożo-
nych w konkursie wniosków do dofinan-
sowania zakwalifikowało się dziesięć.
Nasz wniosek również w tym konkursie
znalazł się na drugiej pozycji . Całość in-
westycji wyniesie 4 968 1 77,1 0 zł, a kwo-

ta dofinansowania 3 466 728,65
zł. Wnioski zostały złożone 1
l ipca 201 6. Realizacja projek-
tów rozpocznie się niebawem.

Unia Europejska posiada sied-
mioletnie perspektywy finanso-
we. Są one dostosowane do
polityki uni jnej. Obecna perspek-
tywa na lata 201 4-2020 wspie-
ra w znacznej części
rewital izację społeczną. Środki
finansowe, które przekazywa-

ne są samorządom, mają za zadanie
ożywienie zdegradowanych części miast.
Wspierane jest zagospodarowywanie
starych, opuszczonych obiektów budow-
lanych do nowych funkcji . Poprawi to es-
tetykę polskich miast i będzie sprzyjało
poszerzeniu oferty kulturalnej dla ich
mieszkańców.

Zadania na które Miasto złożyło wnioski
o dofinansowanie są konsekwencją re-
al izacji jego planów strategicznych, wy-
znaczonych w dokumentach: Strategia
Rozwoju Miasta Ostrów Mazowiecka do
2030 roku oraz Gminny Program Rewi-
tal izacj i dla Miasta Ostrów Mazowiecka
na lata 201 6-2023.

7,3 mln zł - tyle w latach 201 7 - 2020 przeznaczy Mini-
sterstwo Kultury na funkcjonowanie Muzem w Ostrowi.
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Proinwestycyjny budżet Ostrowi Ma-
zowieckiej

Jak mówił burmistrz Jerzy Bauer budżet
zawiera inwestycje zgłaszane zarówno
przez radnych, jak i mieszkańców oraz
wszystkie zadania wynikające z wielolet-
nich planów. – Ogromną częścią tego bu-
dżetu są inwestycje, w tym inwestycje
drogowe. Przeznaczamy też znaczne
środki na budowę chodników – mówił bur-
mistrz. Wprowadzając do uchwały auto-
poprawki burmistrz zapisał środki na
przebudowę ul. 63 Roku (prawie 500 tys.
zł w roku 201 7, planując kolejne 500 tys.
zł w roku 201 8), którą przy udziale środ-
ków Miasta realizował będzie Powiat
Ostrowski, przesunął 35 tys. zł przezna-

czone na przebicie ul. Chełmońskiego na
wykonanie dokumentacji dalszego odcin-
ka ul. Bielskiej (w sumie przeznaczono
na ten cel 65 tys. zł). Burmistrz poinfor-
mował też, że Miasto z planowanych na
201 6 r. ponad 6 mln zł kredytu zaciągnę-
ło tylko 4 mln zł.

Zanim radni przystąpil i do głosowania nad
uchwałą dyskutowali na temat zapisów
w budżecie. Sporo uwagi poświęcil i na
omówienie potrzeby remontu ulic na osie-
dlu Lubiejewska oraz usprawnieniu ruchu
na skrzyżowaniu ulic Kościuszki – War-
chalskiego – ks. Sobotki. Zarówno bur-
mistrz, jak i radni mówili o sukcesie
w pozyskiwaniu środków z Unii Europej-
skiej na realizację zadań w sferze kultu-
ry na kwotę prawie 7 mln zł.
Przypomnijmy, że Miasto złożyło dwa pro-
jekty - „Ochrona zabytkowego budynku
„Jatek” w Ostrowi Mazowieckiej i nada-
nie mu nowych funkcji kulturalnych” i „Kul-
tura Pod Napięciem”. Obydwa uzyskały
bardzo wysokie noty, zajmując drugą lo-
katę na kilkadziesiąt złożonych wniosków
(o czym piszemy na stronie 2).

Radni zdecydowali o imiennym głosowa-
niu nad uchwałą budżetową. Za jej przy-
jęciem głosowało 11 radnych – Małgorzata
Bartkiewicz, Jacek Golanko, Beata Her-
man, Bogusław Konrad, Robert Krajew-

ski, Władysław
Krzyżanowski,
Zbigniew
Krych,
Krzysztof La-
ska, Mirosław
Pędzich,
Edward Pod-
bielski, Roman
Świedziński; 4
się wstrzymało
- Stanisław
Dylewski, Je-
rzy Pawluczuk, Andrzej Pęksa, Alina Ry-
telewska, 1 głos był przeciw – Anna
Krajewska, 5 radnych nie brało udziału
w głosowaniu – Jolanta Kwiatkowska,
Mariusz Kwiatkowski, Tadeusz Malec, Ja-
cek Wilczyński, Mieczysław Równy.

Dziękując radnym za uchwalenie budże-
tu na 201 7 rok, burmistrz zaprosił do
wspólnego realizowania jego zapisów.
Jak powiedział – to jest dobry proinwe-
stycyjny budżet. Większość inwestycji to
zgłoszenia Państwa radnych i mieszkań-
ców. Jak podkreślał burmistrz budżet nie
powinien być zaskoczeniem dla Rady
Miasta, bo jest on wynikiem wspólnej pra-
cy. – Każdy z nas, funkcjonariuszy pu-
blicznych może zdecydować czy chce
przyłączyć się do dobrych spraw i do-
brych zmian, czy też stać obok lub być
przeciw – powiedział burmistrz. Zawsze,
kiedy formułujecie Państwo wnioski, czy
uwagi do budżetu, czy do mojej pracy,
czy do pracy Urzędu, którym kieruję, za-
wsze są one traktowane z najwyższą po-
wagą. Nie zawsze przyznam Państwu
rację, bo mam swoje zdanie – dodał.

Zgodnie z przyjętą uchwałą dochody te-
gorocznego budżetu miasta wyniosą
96.052.969,90 zł, zaś wydatki
1 05.81 7.81 7,90 zł.

Planowane zadania

Wśród zaplanowanych na 201 7 rok za-
dań znajdą się m.in. kontynuacja budo-
wy lodowiska z wielofunkcyjną
powierzchnią całoroczną, koncepcja bu-
dowy szkoły i przedszkola, budowa ulic
– Gosiewskiego, Leśna, Podstoczysko-
Witaminowa, Wiatraczna, Wołodyjowskie-
go, Lechonia, Pogodna, Zachodnia, wy-
konanie dokumentacji na ulice –
Lipowa-Sportowa, Na Polance, Piłsud-
skiego, Rodziewiczówny, Saperska, Siel-
ska, Trębickiego (przebicie), budowa
i modernizacja chodników, montaż no-
wych lamp ulicznych, modernizacja kina,

realizacja zadań w zakresie kultury –
ochrona zabytkowego budynku „Jatek”
oraz „Kultura pod napięciem”, dofinanso-
wanie budowy ulicy 63 Roku, realizacja
zadań z I edycji Budżetu Obywatelskie-
go – „Topolowy zakątek” i oświetlenie kor-
tów tenisowych.

Wśród zadań planowanych do realizacji
w tym roku znajdą się również te, które
były zapisane w budżecie z 201 6 roku.
Z uwagi na to, że są to tzw. wydatki nie-
wygasające zostaną one zrealizowane
do końca czerwca br. Wśród nich jest m.in.
wykonanie dokumentacji na ulice – Ko-
chanowskiego, Pasażerska, łącznik Ko-
pernika-Targowa, Lechonia, Morcinka,
Tetmajera, Pogodna, Matejki, Miszew-
skiego, dokumentacja na budowę ciągu
drogowego Prusa-Lubiejewska, budowa
ul. Saperskiej i Artyleryjskiej, budowa miej-
skiego parkingu publicznego przy ul. Ru-
binkowskiego, budowa zjazdu z ul.
Małkińskiej, budowa siłowni na świeżym
powietrzu. W wyniku połączenia wydat-
ków niewygasających i zapisów w budże-
cie na ten rok wykonana zostanie
modernizacja i remont osiedla Lubiejew-
ska, przybudowa ulicy Zachodniej oraz
parkingi przy ul. Wiśniowej.

W obradach uczestniczyli mieszkańcy,
którzy przyszli by bronić swoich intere-
sów. Wśród nich byli mieszkańcy osiedla
Lubiejewska i ulicy Podstoczystko oraz
właściciele ogródków działkowych „Sto-
krotka” zlokalizowanych w rejonie ulicy
Cmentarnej. Ci ostatni chcieli przedsta-
wić Radzie Miasta problem, jaki dotyczy
ich i jednego z mieszkańców ulicy Cheł-
mońskiego. Burmistrz obiecał przyjrzeć
się bliżej tej sprawie i pomóc w zakoń-
czeniu sporów.
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W związku z wejściem w życie uchwa-
ły nr XXIX/200/201 6 Rady Miasta Ostrów
Mazowiecka z dnia 20 grudnia 201 6 r.
w sprawie określenia metody ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki opła-
ty uprzejmie informujemy, że od dnia 1
lutego 201 7 r. opłata za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi stanowi i lo-
czyn l iczby mieszkańców

zamieszkujących daną nieruchomość
oraz stawki opłaty co oznacza brak
możliwości nal iczenia opłaty od po-
wierzchni lokalu.

Informujemy, że zmianie uległa staw-
ka opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi i wynosi 8 zł/ osobę
za odpady segregowane oraz 1 6 zł/oso-
bę za odpady niesegregowane.

W związku z powyższym uprzejmie pro-
simy wszystkich mieszkańców, którzy
w chwil i obecnej opłatę za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi mają
naliczoną od powierzchni lokalu o zło-
żenie deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi w celu zmiany danych dotyczą-
cych opłaty.

Podjęta podczas sesji uchwała w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia Miej-
scowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Ostrów Mazo-
wiecka pozwala na formalne rozpoczę-
cie i prowadzenie prac planistycznych.
Uchwałą objęty został teren całego mia-
sta, zaś uchwalanie planu zagospodaro-
wania przestrzennego podzielone będzie
na dziewięć etapów. Plany poszczegól-
nych etapów będą uchwalane niezależ-
nie, a kolejność uchwalania nie ma
znaczenia. Sporządzenie planu pozwo-
l i na ustalenie przeznaczenia terenów
o różnych zasadach zagospodarowania,
a także na uporządkowanie struktury
przestrzennej miasta, a tym samym za-
hamowanie realizacji chaotycznej zabu-
dowy.

Opłaty za odpady komunalne

W wyniku podjęcia przez Radę Miasta
uchwały ustalone zostały górne stawki
opłat ponoszonych przez właściciel i nie-
ruchomości niezamieszkałych, na któ-
rych powstają odpady komunalne.
Dotychczas właściciele ci nie byl i do te-
go zobowiązani. Podjęta uchwała wpro-
wadza możliwość ujednolicenia cen usług
świadczonych w tym zakresie na tere-
nie Ostrowi. Dzięki niej właściciele nie-
ruchomości korzystających z usług
różnych przedsiębiorców będą ponosić
z tego tytułu opłaty nieróżniące się od
siebie w znaczący sposób. Uchwała re-
guluje wysokość opłat w zależności od
rodzaju pojemników w przypadku zbiór-
ki selektywnej i nieselektywnej, oraz za
nieczystości ciekłe.

Statut Muzeum

27 grudnia 201 6 roku Burmistrz Jerzy
Bauer podpisał umowę z Ministrem Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego prof. Pio-
trem Glińskim na prowadzenie Muzeum
jako wspólnej instytucj i kultury. Podpisa-
na umowa to wynik podjęcia przez Ra-
dę Miasta w kwietniu ubiegłego roku
uchwały wyrażającej zgodę na prowa-

dzenie Muzeum w Ostrowi wspólnie z Mi-
nisterstwem. Podczas sesji Rada Miasta
uchwaliła statut Muzeum, który stanowił
załącznik do podpisanej umowy.

Zmiany w systemie oświaty

W związku ze zmianą struktury szkolnej,
która wchodzi w życie 1 września 201 7

roku, Rada Miasta podjęła uchwałę
w sprawie projektu dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do no-
wego ustroju szkolnego. Na tej podsta-
wie możliwe będzie dokonywanie zmian
organizacyjnych oraz dostosowanie ist-
niejących szkół miejskich do zmian
w strukturze szkolnej.

Opłaty za przedszkole

Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie
określenia wysokości opłat za korzysta-
nie z wychowania przedszkolnego w miej-
skich przedszkolach. Nie zmienia się
wysokość opłaty za każdą rozpoczętą
godzinę korzystania z wychowania przed-
szkolnego dzieci w wieku do 5 lat, po
przekroczeniu 5 godzin bezpłatnych za-
jęć, i wciąż wynosi 1 zł. Od 1 stycznia
br. zwolnione z tych opłat są dzieci w wie-

ku 6 lat i starsze realizujące obowiązek
rocznego przygotowania przedszkolne-
go w publicznych przedszkolach.

Profilaktyka i Rozwiązywanie Proble-
mów Alkoholowych

Przyjęty został Miejski Program Profi lak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta Ostrów Mazo-
wiecka na rok 201 7. Jest to dokument,
który przedstawia zakres profi laktyki oraz
określa zasady realizacji i planowane
działania w tym zakresie. Celem tego
programu jest zmniejszenie zjawiska
uzależnienia od alkoholu i substancji psy-
choaktywnych głównie poprzez działa-
nia informacyjne i edukacyjne wśród
dzieci i młodzieży, współpracę z rodzi-
cami, pomoc prawną i terapeutyczną,
a także kontrolę punktów sprzedaży al-
koholu.
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Zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym
spowodowane było koniecznością do-
stosowania wpisanych nowych zadań
do uwag Urzędu Marszałkowskiego.
Zmiany w niewielkim stopniu dotyczyły
części Planu obejmującego zadania wpi-
sane przez Miasto Ostrów Mazowiecka.
W zgłoszonym przez Miasto projekcie
„Ostrowski Pomost Drogowy” obejmują-
cym remont ciągu drogowego ulic: Bo-
lesława Prusa i Lubiejewskiej
doprecyzowano zapis dotyczący mon-
tażu finansowego. Ponieważ obejmuje
on drogi o dwóch różnych numerach,
jedna część tj . odcinek ulicy Lubiejew-
ska został przeniesiony do kosztów nie-
kwalifikowanych projektu.

Jak poinformował obecnych na sesji za-
stępca burmistrza Zbigniew Chrupek,
wpisanie powyższego projektu do RIT,
jest tylko jedną z opcji na dofinansowa-
nie tej inwestycji . Wniosek o jego dofi-
nansowanie został złożony również
w ramach programu współpracy trans-

granicznej „Polska-Białoruś- Ukraina”.

Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT),
to instrument funkcjonujący w obecnej
perspektywie finansowej w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Mazowieckiego na lata
201 4-2020. Ma on na celu wzmocnienie
poszczególnych subregionów wojewódz-
twa mazowieckiego poprzez realizację
spójnych działań na ich terenie. Partne-
rami ostrołęckiego RIT są samorządy
gminne i powiatowe oraz inne podmioty
działające w sferze publicznej np. szpi-
tale. Partnerstwo umożliwia ubieganie
się o środki uni jne na realizację zadań,
które są wpisane do wspólnego Planu.

Możliwość złożenia wniosku w ramach
ogłaszanych konkursów, przez Mazo-
wiecką Jednostkę Wdrażania Progra-
mów Unijnych, jest często warunkowana
obecnością projektu w Planie Inwesty-
cyjnym subregionu. Plany Inwestycyjne
podlegają wstępnej ocenie przez Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowiec-
kiego, który ocenia zgodność wpisanych
w Plan zadań z dokumentami programo-
wymi RPO WM.

W konferencji , która odbyła się 3 marca
udział wzięła Wiceminister Edukacji Na-
rodowej Teresa Wargocka, zastępca dy-
rektora Departamentu Spraw
Obywatelskich w Kancelari i Prezesa Ra-
dy Ministrów Weronika Najda, zastępca
dyrektora Kuratorium Oświaty Delega-
tury w Ostrołęce Mirosław Grzyb, wice-
starosta ostrowski Urszula Wołosiewicz
oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół miej-
skich i powiatowych, radni miejscy, księ-
ża, przedstawiciele instytucj i kultury,
spółdzielni socjalnych, Uniwersytetu I I I
Wieku, organizacji pozarządowych.

Zebranych powitał burmistrz Jerzy Bau-
er, który przedstawił działania samorzą-
du na rzecz oświaty w mieście, a także
wspomniał o kształtowaniu tożsamości
oraz powstającym Muzeum – Dom Ro-
dziny Pileckich.

Wiceminister Teresa Wargocka mówiła
na temat zmiany struktury szkolnej, któ-
ra zacznie obowiązywać od 1 września
br. Jak zapewniała decyzja Ministerstwa
Edukacji Narodowej w tym zakresie by-
ła przemyślana, podparta analizą dzia-
łania obecnego systemu oświaty. -
Siedemnaście lat funkcjonowania gim-
nazjów w systemie szkolnym, i w zasa-

dzie żadne założenie, które leżało
u podstaw ich zorganizowania, nie zo-
stało zrealizowane. Gimnazja miały być
samodzielnymi szkołami, przygotowują-
cymi do nauki w szkołach średnich, gdzie
l iczba uczniów miała nie przekraczać
trzystu – powiedziała wiceminister. - Pra-
wie cztery tysiące gimnazjów w Polsce
zaczęło funkcjonować jako zespoły szkół
ze szkołą podstawową – dodała. Samo-
dzielnych gimnazjów jest około dwóch
tysięcy i funkcjonują głównie w dużych
miastach. Jak usłyszeliśmy z ust wice-
minister, wyższe uczelni wyraźnie za-
częły sygnalizować pogorszenie poziomu
kształcenia młodzieży. Czynników, któ-
re miały wpływ na podjęcie decyzji o re-
formie edukacji było wiele. Wyjaśniła
zebranym, jaki jest sens programowy
szkoły po wprowadzeniu nowego syste-
mu edukacji - Szkoła przyjazna i szkoła
wymagająca – tak o zreformowanej
oświacie mówiła wiceminister - gdzie
każdy uczeń powinien mieć w szkole
swojego przewodnika, wychowawcę, któ-
ry nie pozwala mu marnować czasu.

W dalszej części konferencji mowa by-
ła o wychowaniu obywatelskim w edu-
kacji oraz o założeniach programu
Erasmus+. Program Erasmus, kojarzo-

ny głównie z wymianami studentów, ob-
chodzi 30-lecie działania. Z tej okazji
przygotowana została nowa propozycja
w sferze edukacyjnej, którą na spotka-
niach w całej Polsce przedstawiają przed -
stawiciele Fundacji Rozwoju Systemu
Edukacji , Narodowej Agencji Programu
Erasmus+. Podczas spotkania eksperci
przybliżyl i priorytety programu, pokazu-
jąc jak upowszechniać rezultaty projek-
tów edukacyjnych. Mowa była o edukacji
nauczyciel i , wspieraniu uczenia się osób
dorosłych oraz o programie eTwinning.
Erasmus+ to program Unii Europejskiej
obowiązujący na lata 201 4-2020. Zakła-
da on działania w dziedzinie edukacji ,
szkoleń, młodzieży i sportu. Wnioski
o dofinansowanie mogą składać insty-
tucje lub organizacje. Szczegóły na te-
mat programu można znaleźć na stronie
erasmusplus.org.pl.
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Panie burmistrzu, minął rok 2016. Jak
Pan go ocenia. Jakie najważniejsze za-
dania udało się realizować?

To był bardzo dobry rok dla Ostrowi Mazo-
wieckiej. Zrealizowaliśmy wiele projektów,
a ich sukces to wynik współpracy różnych
środowisk. Przyspieszyliśmy procesy inwe-
stycyjne, mamy nową Strategię Rozwoju
Miasta oraz Program Rewitalizacji, co po-
zwala aplikować o krajowe i europejskie
środki finansowe. W 201 6 roku zwiększy-
liśmy wydatki w budżecie miasta na zada-
nia inwestycyjne i remontowe związane
z infrastrukturą drogową do kwoty prawie
5,5 mln złotych. Przykładem ubiegłorocz-
nej inwestycji drogowej jest budowa ciągu
ulic Szpitalna – Bielska –Bursztynowa z par-
kingami na 1 40 miejsc przy szpitalu. War-
tość tej inwestycji wyniosła 2,7 mln złotych,
z czego ok. 1 ,4 mln złotych pochodzi ze
środków rządowych. Dokończyliśmy inwe-
stycje w gospodarce odpadami w Starym
Lubiejewie o wartości 1 3 mln złotych. Re-
alizowała je spółka miejska – Zakład Go-
spodarki Komunalnej. Instalacja
w Lubiejewie, jako jedna z trzech w tej czę-
ści Mazowsza, obok Siedlec i Ostrołęki,
uzyskała status Regionalnej Instalacji Prze-
twarzania Odpadów Komunalnych. Roz-
poczęliśmy budowę zadaszonego lodowiska
z wielofunkcyjną nawierzchnią, która bę-
dzie służyć mieszkańcom cały rok. Odda-
liśmy do użytku trzy siłownie plenerowe
i planujemy budowę kolejnych. Opracowa-
liśmy pełną dokumentację na remont sta-
dionu miejskiego. Kontynuujemy remont
kina, na który pozyskaliśmy środki z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. Podpisaliśmy umowę z tym samym
Ministerstwem na wspólne prowadzenie
nowopowołanej instytucji kultury – Muzeum
– Dom Rodziny Pileckich. To wielki sukces,
że wreszcie, po sześćdziesięciu latach two-
rzy się w Ostrowi muzeum, które zgodnie
z podpisaną umową na lata 201 6-2020 uzy-
ska dofinansowanie z Ministerstwa w kwo-
cie 7,3 mln złotych.

Dużo mówi się na temat zjazdu z ulicy
Lubiejewskiej po wybudowaniu dróg
ekspresowych S8 i S61 – międzynaro-
dowej trasy Via-Baltica. Jakie rozwiąza-
nia udało się wypracować, by usprawnić
ruch w tym miejscu?

Prowadzimy rozmowy z Generalną Dyrek-
cją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie
budowy dróg technicznych wzdłuż obwod-
nicy, zarówno na prawo, jak i na lewo od
ul. Lubiejewskiej. Budowa dróg o takim zna-
czeniu w okolicy Ostrowi Mazowieckiej,
z potężnym węzłem na Podborzu, stanowi
dla nas niewątpliwy atut. Chcemy jak naj-

lepiej wykorzystać swoje położenie, by przy-
ciągnąć kapitał do miasta. Dyskusję na ten
temat toczyliśmy podczas II Ostrowskiego
Forum Rozwoju, które odbyło się w Ostro-
wi pod koniec ubiegłego roku.

Jaki wpływ na rozwój Ostrowi Mazowiec-
kiej ma organizowane przez samorząd
Forum?

Ostrowskie Forum Rozwoju jest jednym
z działań samorządu, które ma przyczynić
się do dynamicznego rozwoju społeczno-
gospodarczego miasta. Zainaugurowali-
śmy je w kwietniu 201 5 roku. Forum spo-
tkało się z pozytywnym odbiorem, zarówno
w środowisku biznesu, jak i samorządu. Po
dwóch edycjach widać, że samorząd mia-
sta może i potrafi łączyć siły z podmiotami
sektora prywatnego, czego przykładem jest
choćby wspólna organizacja tego przed-
sięwzięcia z Fabrykami Mebli „FORTE”
i Bankiem Spółdzielczym. Chcąc realizo-
wać ambitne plany rozwoju miasta samo-
rząd szuka partnerów, których cele są
zbieżne z przyjętą polityką. Zależy nam,
aby Ostrów rozwijała się wszechstronnie
i była postrzegana, jako ośrodek sprawnie
zarządzany. To nasz priorytet.

Jakie są to działania?

Oprócz tych w sferze gospodarczej jest też
wiele innych działań, które zasługują na
przedstawienie. Po raz pierwszy w ubie-
głym roku przeprowadziliśmy głosowanie
na projekty, które mieszkańcy zgłaszali w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego. Prawie 2,5
tysiąca mieszkańców zagłosowało na zgło-
szone wcześniej sześć projektów. W tym
roku realizować będziemy dwa z nich. Jest
to zagospodarowanie placu zabaw przy ul.
Szkolnej oraz budowa oświetlenia kortów
tenisowych. Z uwagi na zły stan technicz-
ny szkoły przy ul. Partyzantów, zwanej „ma-
łą jedynką” oraz przedszkola przy ul.
Batorego, podjęliśmy decyzję o budowie
nowej szkoły i przedszkola. Wspólnie z Ra-
dą Miasta rozmawiamy na temat lokaliza-
cji. Sprawnie realizujemy program wsparcia
„Rodzina 500+”, w ramach którego nasi
mieszkańcy otrzymali środki na kwotę 1 3 mln
złotych. Skutecznie rozpoczęliśmy proces
wychodzenia miasta z nietrafionej inwesty-
cji w Centrum Handlowym przy PKS. Bu-
dujemy dobre relacje z lokalnymi
przedsiębiorcami i samorządami. Wymie-
nione przeze mnie działania, to najgłów-
niejsze przedsięwzięcia, które pokazują
tempo i kierunek prac podejmowanych
w samorządzie. Wiele z nich ma charakter
wieloletni i będzie kontynuowanych w naj-
bliższych latach.

Proszę opowiedzieć o planach na 2017
rok. Przed jakimi wyzwaniami stoi sa-

morząd miasta, jakie zadania zamierza
realizować?

Na 201 7 rok zaplanowaliśmy wiele ambit-
nych zadań. Część z nich to oczywiście
kontynuacja już podjętych, ale wiele z nich
to zupełnie nowe zadania. Planujemy zło-
żenie wniosku do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na dofinansowanie projektu rozbudowy sie-
ci wodno-kanalizacyjnej oraz przebudowy
Stacji Uzdatniania Wody i oczyszczalni ście-
ków na wartość 20-25 mln złotych. Zada-
nie to będzie realizować nasza spółka ZGK.
Zakładamy wzrost o ponad 40 procent
w stosunku do roku ubiegłego wydatków
na budowę i remonty ulic do kwoty 8 mln
złotych. Wśród głównych zadań zaplano-
wanych na ten rok znajdą się ulice Podsto-
czysko, Wołodyjowskiego, Zachodnia,
Leśna, Artyleryjska, Saperska, przebicie
Jagiellońska – Trębickiego w rejonie Urzę-
du Pracy, SP nr 1 i MOSiR. Ogłosiliśmy
przetarg na zagospodarowanie terenu przy
ul. Broniewskiego na cele gospodarcze
z funkcją lokalnego rynku zwierząt. Konty-
nuować będziemy rozmowy z Generalną
Dyrekcją w sprawie dróg technicznych przy
budowie dróg S8 i S61 (Via Baltica). Przy-
gotowujemy się do rozpoczęcia procesu
inwestycyjnego budowy nowej szkoły
i przedszkola, realizować będziemy drugi
etap budowy boiska-lodowiska, który po-
winien zakończyć się w lipcu tego roku. Zło-
żyliśmy wniosek do Ministerstwa Kultury
na dofinansowanie trzeciego etapu remon-
tu kina. Planujemy oddać do użytku dwa-
naście nowych mieszkań socjalnych
w budynku przy ul. Wołodyjowskiego, na
które uzyskaliśmy wsparcie ze środków
rządowych.

Jak pan ocenia plany na 2017 rok, czy
są realne do wykonania?

Jak najbardziej realne. Jedynym ryzykiem
spowolnienia marszu ku rozwojowi jest nie-
podjęcie uchwały budżetowej przez Radę
Miasta. Przedsięwzięcia, o których powie-
działem znalazły się w przedłożonym prze-
ze mnie projekcie budżetu na rok 201 7.
Tylko jego przyjęcie daje bezpieczną per-
spektywę realizacji tych ważnych dla mia-
sta inwestycji. Liczę, że radni ostatecznie
poprą prorozwojowy budżet na bieżący rok.
Przedstawione przeze mnie działania i pla-
ny to zobowiązania wynikające z mojego
programu wyborczego z 201 4 roku. Ostrów
staje się miastem dobrym na przyszłość,
za co dziękuję wszystkim osobom, które
przyczyniły się do takiego stanu rzeczy. Li-
czę na dalszą współpracę – wspólnie twórz-
my dobrą markę Ostrowi Mazowieckiej.

Dziękuję za rozmowę.
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Realizowany przez Miasto program odbył
się w ramach zadania Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie. Ogólny koszt wy-
miany pieców wyniósł 89 1 25,20 złotych.
Wysokość dofinansowania przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej wyniosła 63
135,00 złotych. Natomiast wnioskodaw-
cy (mieszkańcy miasta) ogółem ponieśli
koszt w wysokości 25 990,20 zł.

Osoby fizyczne objęte wnioskiem wymie-
niły stare piece na nowe o wyższej niż do-
tychczas sprawności wytwarzania ciepła.
Odbyło się to na podstawie umowy pomię-
dzy miastem, inwestorem oraz dostawcą.
Demontaż starej instalacji źródła ciepła
oraz montaż nowej został wykonany przez
osoby fizyczne.

Realizacja zadania objęła wymianę nastę-
pujących pieców:

- z węglowych na opalane biomasą – 1 szt.
- z węglowych na opalane gazem –7 szt.
- z węglowych na opalanych olejem opa-
łowym – 1 szt.
- z gazowych na opalanych gazem o wyż-
szej sprawności -7 szt.

Spotkanie rozpoczęło się od występu zna-
mienitego artysty Jacka Wójcickiego, któ-
ry przed ostrowską publicznością wystąpił
w towarzystwie dwójki wyśmienitych mu-
zyków. Jacek Wójcicki od lat zajmuje na
polskim rynku muzycznym pozycję wyjąt-
kową. Każdy jego koncert spaja niepo-
wtarzalna osobowość sceniczna, tworząc
brawurowe show. Artysta zaśpiewał mie-
dzy innymi znane szlagiery „Serce”, „Nie
dokazuj”, „ Już taki jestem zimny drań”,
którymi porwał gości do wspólnego śpie-
wania. Publiczność owacjami na stojąco
podziękowała za wspaniały występ. War-
to nadmienić, że w repertuarze znalazły
się zarówno pieśni neapolitańskie, pio-
senki z okresu międzywojennego, jak też
te z najnowszej płyty artysty. Po części
artystycznej głos zabrał gospodarz spo-
tkania - burmistrz Jerzy Bauer.

- Planujemy i wdrażamy przedsięwzięcia
wieloletnie z wielką starannością i gospo-
darnością –mówił burmistrz Jerzy Bau-
er. Burmistrz dokonał podsumowania
ubiegłego roku, wskazując na udane pro-
jekty i inwestycje oraz przedstawił plany
na najbliższy rok. Wśród ważnych projek-
tów wymienił Ostrowskie Forum Rozwo-
ju, które odbyło się po raz drugi. Natomiast
wśród zrealizowanych inwestycji wskazał
na wykonanie: infrastruktury drogowej
w mieście za 5,5 mln złotych, która w sto-
sunku do średniej z lat 2006-201 4 wzro-
sła o ponad 40%, w tym inwestycja ciągu

ulic Szpitalna- Bielska- Bursztynowa z par-
kingami przy szpitalu za 2,7 mln złotych,
czy wykonanie trzech plenerowych siłow-
ni. Podkreślił projekty, które się rozpoczę-
ły lub rozpoczną, a wśród nich: budowa
zadaszonego lodowiska z nawierzchnią
wielofunkcyjną, remont kina z udziałem
środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, pierwsza edycja budże-
tu obywatelskiego, opracowanie
dokumentacji na remont stadionu miej-
skiego.

Burmistrz podkreślił znaczenie współpra-
cy ze społecznością lokalną i dbanie o lo-
kalne dziedzictwo historyczne. W ramach
zadań o charakterze historycznym przy-
bliżył utworzenie Muzeum - Dom Rodzi-
ny Pileckich, które jest prowadzone
wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. W ramach umowy
o współprowadzenie miasto otrzyma od
Ministerstwa w latach 201 7-2020 ponad
7 mln złotych. Burmistrz przedstawił wie-
le ambitnych zadań na 201 7 rok, z któ-
rych część jest kontynuacją a część to
zadania nowe, a wśród nich: rozbudowa
sieci wodno-kanalizacyjnej oraz przebu-
dowa Stacji Uzdatniania Wody i oczysz-
czalni ścieków za ok. 20-25 mln złotych,
budowa ulic: Podstoczysko, Wołodyjow-
skiego, Zachodnia, Leśna, Artyleryjska,
Saperska, przebicie Jagiellońska-Trębic-
kiego, rozpoczęcie procesu inwestycyj-
nego w szkołach i przedszkolach.

Wymienione przy-
kładowe przedsię-
wzięcia obrazują
tempo i kierunek
prac podejmowa-
nych wsamorzą-
dzie. Część
przedsięwzięć ma
charakterwieloletni

i będzie kontynuowana w najbliższych la-
tach. Gospodarcze i społeczne przykła-
dy potwierdzają naszą wolę i determinację
prowadzenia sprawOstrowiMazowiec-
kiej w dobrym kierunku. Realizowanie po-
ważnych zamierzeń musi się odbywać
wzgodzie i współpracy - zapewniał Bur-
mistrz i dodał - Ostrów staje się miastem
dobrym na przyszłość. Po wystąpieniu
burmistrza Jerzego Bauera głos zabrali
zaproszeni goście, składając życzenia
zdrowia, wszelkiej pomyślności w 201 7
roku oraz dobrej współpracy na rzecz roz-
woju miasta i jego mieszkańców.

W spotkaniu noworocznym 201 7 uczest-
niczyli znamienici goście, a wśród nich
duchowni: ks. Prałat dr Jan Okuła, ks. Ka-
nonik Stanisław Gadomski, radni sejmi-
ku województwa mazowieckiego Krzysztof
Winiarski, Marian Krupiński, kierownik De-
legatury-Placówki Zamiejscowej w Ostro-
łęce Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie Marcin Gra-
bowski, wicestarosta ostrowski Urszula
Wołosiewicz z radnymi powiatu, przewod-
niczący rady miasta Zbigniew Krych z rad-
nymi, wójtowie, burmistrzowie poprzednich
kadencji Ostrowi Mazowieckiej, przedsta-
wiciele instytucji rządowych i samorządo-
wych, przedstawiciele służb mundurowych,
właściciele firm, dyrektorzy i prezesi miej-
skich jednostek i spółek.
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Proboszcz parafi i ksiądz Jerzy Kruszew-
ski przywołując postać żołnierza, mówił
o jego walce z niemieckim okupantem
i sowieckim zniewoleniem, a także
o śmierci z rąk rodzimych oprawców
z UB. Odczytał ostatni l ist, jaki Jan Tu-
rowski skierował do swojej matki. Dotarł
on z więzienia do rodziny Zawistowskich
- Droga Mamo, losy przekreśl i ły moje ży-
cie, przyszło mi zginąć za Polskę. Trud-
no, taka wola Boża. Nie rozpaczaj
MatkoJ

Na andrzejewskim cmentarzu w grobie
rodzinnym Zawistowskich pochowano
Jana Turowskiego w marcu 1 947 roku.
To do tego miejsca udali się po mszy
uczestnicy uroczystości, którzy po mo-
dl itwie złożyl i kwiaty na płycie grobu.
W uroczystości, która odbyła się 1 4 stycz-
nia udział wzięły władze samorządowe
gminy Andrzejewo, burmistrz Ostrowi
Mazowieckiej Jerzy Bauer, dyrektor Mu-
zeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce
Jacek Karczewski, a także delegacje
i poczty sztandarowe andrzejewskich
szkół, Okręgu Łomżyńskiego oraz Koła
w Czyżewie Związku Żołnierzy NSZ.

Ostatnia część uroczystości odbyła się
w gminnej bibl iotece, gdzie o „Orl iczu”
mówił Robert Radzik, przedstawiając
także wiele faktów na temat działalności
antykomunistycznego podziemia w po-
wiecie ostrowskim. Spotkaniu towarzy-
szyła wystawa fotograficzna, składająca
się ze zdjęć przedstawiających żołnie-
rzy NZW, a wśród nich również „Orl icza”.
Zostały one odnalezione w ubeckich ar-
chiwach, a pochodzą z rewizj i lub zosta-

ły znalezione przy zwłokach żołnierzy.
Zdjęcia udostępnił Instytut Pamięci Na-
rodowej, który posiada bardzo obszer-
ny ich zbiór. Można je obejrzeć na stronie
www.ostrowmaz.pl i jednocześnie włą-
czyć się w identyfikację osób, które się
na nich znajdują.

Jan Turowski pochodził z Pomorza. Pod-
czas okupacji przybrał nazwisko Włady-
sław Kornelewski. Za udział w konspiracj i
Niemcy poszukiwali go l istami gończy-
mi. Ukrywał się w okolicach Andrzejewa,
najpierw u rodziny Tymińskich w Kowa-
lówce, później u Józefa Kalupy z Andrze-
jewa oraz u Jana Nowackiego
z Załusk-Lipniewa. Gdy Jan Nowacki zo-
stał aresztowany Turowskim zaopieko-
wała się rodzina Zawistowskich z tej
samej wioski, której członkowie byli żoł-
nierzami podziemia. W kwietniu 1 946
Jan Turowski został komendantem Ko-
mendy Powiatowej Narodowego Zjed-
noczenia Wojskowego. W październiku
tego samego roku został aresztowany
wraz ze swoją narzeczoną Salomeą Za-
wistowską ps. „Grażyna”, córką gospo-
darzy. Po pokazowym procesie, który
odbył się 1 3 stycznia 1 947 roku w Ostro-
wi, następnego dnia "Orl icz" został roz-
strzelany w lesie przy szosie różańskiej,
wraz z trzema innymi żołnierzami pod-
ziemia. Jego ciało odnaleźl i w lesie Za-
wistowscy i przewieźl i w tajemnicy do
Andrzejewa, składając je w rodzinnym
grobie. Przez 60 lat wiedziel i o tym tyl-
ko niel iczni. Dopiero w roku 2007 na gro-
bie pojawiła się tabl ica z jego nazwiskiem.
Podkomendy „Orl icza” Tadeusz Zawi-

stowski ps. „Krakus”, który był bratem
Salomei, od wielu lat nosił się z zamia-
rem upamiętnienia siedemdziesiątej rocz-
nicy śmierci swojego dowódcy. Rodzina
„Krakusa” bez wahania zaangażowała
się w przygotowanie tej uroczystości.

Udało się zorganizować planowane
przedsięwzięcie, które zyskało wsparcie
wielu środowisk, m. in. sekretarza zarzą-
du łomżyńskiego Oddziału Związku Żoł-
nierzy Narodowych Sił Zbrojnych Dariusza
Syrnickiego, władz gminy Andrzejewo
z wójtem Michałem Rutkowskim na cze-
le, przedstawiciel i IPN-u - dra Kazimie-
rza Krajewskiego i Roberta Radzika.
Dzięki artykułowi, który ukazał się 1 0 lat
temu w Tygodniku Ostrołęckim autor-
stwa Andrzeja Mierzwińskiego udało
w pełni zidentyfikować „Orl icza” i nawią-
zać kontakt z rodziną. W dokumentach
archiwalnych dostępnych w IPN figuro-
wał on jedynie pod konspiracyjnym na-
zwiskiem Kornelewski. Na uroczystości
do Andrzejewa przyjechała rodzina,
a wśród niej trzej stryjeczni wnukowie
Jana Turowskiego.

Anna Kacpura, na podstawie tekstów
Andrzeja Mierzwińskiego.
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Podczas spotkania w miejskim ratuszu o pra-
cy nad książką i prowadzonych badaniach
opowiedzieli jej główni autorzy - dr Kazi-
mierz Krajewski i dr Tomasz Łabuszewski.
Jak podkreślali opór społeczeństwa Ziemi
Ostrowskiej względem władzy komunistycz-
nej był bardzo duży, co przekładało się na
skalę represji zastosowanych przez komu-
nistów. Tom poświęcony powiatowi Ostrów
Mazowiecka jest nietypowy – czytamy we
wstępie książki. Historia podziału admini-
stracyjnego terenów należących przed woj-
ną do powiatu OstrówMazowiecka jest
bowiem dość skomplikowana. Obszar te-
go powiatu zmieniał się na przestrzeni lat:
inaczej kształtował się przed wojną; inaczej
w czasie wojny, a jeszcze inaczej w okre-
sie powojennym. Dodatkowa trudność po-
lega na tym, że kolejne „ostrowskie” struktury
administracyjne nie w pełni pokrywały się
z zasięgiem terenowym powiatowych struk-
tur organizacji konspiracyjnych: Armii Kra-
jowej - Armii Krajowej Obywateli – Zrzeszenia
„Wolność i Niezawisłość” oraz Narodowych
Sił Zbrojnych – Narodowego Zjednoczenia
Wojskowego”. W obszernej publikacji au-
torzy przedstawili dzieje podziemnych struk-
tur niepodległościowych AK-AKO-WiN oraz
NSZ-NZW, a także działania strony komu-
nistycznej, zwłaszcza aparatu represji, skie-
rowane przeciwko społeczeństwu i podziemiu
tego regionu.

Ze względu na dobrą komunikację Ostrowi
z Warszawą na terenie powiatu działało wie-

le grup operacyjnych. Wśród przywódców
podziemia niepodległościowego byli m.in.
kpt. Stanisław Bęklewski „Bomba”, „Stani-
sławski” (komendant Obwodu AKO-WiN
OstrówMazowiecka), por. Hieronim Pio-
trowski „Jur”, „Mohort” (prezes Obwodu WiN
Ostrów Mazowiecka), ppor. Stefan Głowac-
ki vel Edmund Baszko „Ster” (zastępca ko-
mendanta Obwodu AKO-WiN Ostrów
Mazowiecka), por. Edward Nowicki „Tycz-
ka” (szef łączności Obwodu „Opocznik”),
pchor. Aleksander Kulesza „Krysia”, „Sła-
wek” (zastępca prezesa Obwodu WiN Ostrów
Mazowiecka), plut. Sylwester Cer „Sawic-
ki’, „Tyrolski” (dowódca oddziału samoobro-
ny AKO-WiN), ppor. Jan Turowski vel

Władysław Kornelewski
„Orlicz”, „Wezyr” (ko-
mendant Powiatu NZW
Ostrów Mazowiecka
„Olkusz”), plut. Dariusz
Kieliszek „Dorsz”, „Po-
nury”(dowódca Oddziału
samoobronyAKO-WiN).
Dr Krajewski w swoim
wystąpieniu przywołał te
i wiele innych postaci, które poprzez swoje
działania i postawę zapłacili niejednokrot-
nie największą cenę, ginąc z rąk swoich
oprawców. Tak opisuje on w książce ostat-
nie dni życia por. Nowickiego – Porucznik
„Tyczka” przeszedł ciężkie śledztwo w Ostro-
wi Mazowieckiej, wykazując niezłomną po-
stawę. Początkowo zajmował się nim
osobiście szef PUBP Emil Złotogórski, na-
stępnie przejęło go NKWD. Wożony po te-
renie przez pułkownika NKWD, wskazał mu
jedynie opróżnioną już kryjówkę leśną po
zabezpieczonej przez organizację broni.
Nie zeznał nic konkretnego i, co więcej –
starał się odciągnąć uwagę śledczych od
kadry dowódczej obwodu, pozostającej na
wolności. Zeznał m.in., iż pełnił funkcję ko-
mendanta Obwodu OstrówMazowiecka;
osłaniał w ten sposób kpt. Bęklewskiego,
którego nazwisko i pseudonim nie pada ani
razu w jego sprawie. (J) 29 stycznia 1 945
r. Złotogórski zamknął śledztwo w jego spra-
wie i przekazał go do dyspozycji Prokura-
tora Wojskowego Garnizonu Warszawskiego,
który w ciągu tygodnia sfabrykował akt oskar-
żenia. Już 9 lutego 1 945 r. Wojskowy Sąd
Garnizonowy wWarszawie skazał „Tycz-
kę” na karę śmierci. Zamordowano go dwa
dni później, 11 lutego 1 945 r.” Zarówno w wy-
powiedziach autorów książki, jak i w samej
książce jest wiele cennych faktów, bardzo
szczegółowo opisanych, które wcześniej
nie były nigdzie publikowane.

Teren powiatu ostrowskiego był szczegól-
ny, nie tylko ze względu na zmieniające się
granice administracyjne, ale też jak mówił
dr Łabuszewski ze względu na wyjątkowy
opór podziemnych struktur wobec reżimu
komunistycznego. - Trudno się oprzećwra-
żeniu, iż teren powiatu ostrowskiego stał się
dla resortu bezpieczeństwa swoistym poli-
gonem do testowania różnego rodzaju dzia-
łań operacyjnych – wtym przede wszystkim
obław–mówił dr Łabuszewski. Nawarstwie-
nie represji ciągnących się całymi latami
spowodowało trwałe zniszczenie przedwo-
jennej struktury społecznej powiatu, a w kon-
sekwencji do jej całkowitej przebudowy na
modłę socjalistyczną. Ofiar owych działań
nikt nie liczył – celowo – zarówno z uwagi

na skalę zjawiska, jak i jego przedmioto-
wość w rozumieniu władz komunistycznych.

W książce pada wiele nazwisk osób, które
są dzisiaj postaciami całkowicie zapomnia-
nymi i nieznanymi, a część z nich nie ma do
dziś własnych grobów. Ich niezłomną wal-
kę upamiętniono w listopadzie 201 5 roku,
wznosząc wOstrowi pomnik poświęcony
pamięci ŻołnierzyWyklętych Ziemi Ostrow-
skiej. Jak podkreślali autorzy, mają nadzie-
ję, że książka przyczyni się do przywrócenia
pamięci o bohaterach walki o niepodległość
Polski, którzy działali na Ziemi Ostrowskiej
w trudnych latach dyktatury komunistycz-
nej. - Ta książka daje Państwu prawdziwy
powóddo dumy– zwrócił się do osób przy-
byłych na promocję dr Łabuszewski.

Burmistrz Jerzy Bauer dziękując autorom
za wkład pracy w powstałą publikację, za-
znaczył, jak ważna jest ona dla mieszkań-
ców Ostrowi i całej Ziemi Ostrowskiej.
W promocji książki udział wzięło bardzo wie-
lu mieszkańcówOstrowi i okolic, rodziny
osób związanych z podziemiem niepodle-
głościowym, członkowie stowarzyszeń kul-
tywujących tradycje historyczne, dyrektorzy
instytucji, przedstawiciele służb munduro-
wych oraz samorządów powiatu ostrow-
skiego.

Organizatorami promocji książki byli: Bur-
mistrz Miasta OstrówMazowiecka, Dyrek-
tor Muzeum – Dom Rodziny Pileckich oraz
Dyrektor Oddziału IPN wWarszawie.

Książka dostęp-
na jest w sprze-
daży w księgarni
Dom Książki przy
ul. 3 Maja 47.
Wkrótce dostęp-
na będzie też
w kolejnych punk-
tach.
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Szlak zaczął się przy krzyżu u zbiegu ulic
63 Roku i Warszawskiej. Przy krzyżu sta-
nęła warta, składająca się z dwóch rekon-
struktorów historycznych w powstańczych
strojach, dwie harcerki oraz dwóch strzel-
ców. Zapalony został znicz i pochód ru-
szył dalej ulicami miasta, w stronę Kościoła
pw. Najświętszej Marii Panny, gdzie w po-
bliżu stoi pomnik upamiętniający szpital
powstańczy. Po wspólnej warcie i świateł-
ku korowód przeszedł do następnego punk-

tu. Na cmentarzu przy ul. Lubiejewskiej
zostały odwiedzone groby trzech znanych
nam powstańców oraz krzyż pamiątkowy
przy głównym wejściu. Ostatnim miejscem
związanym z Powstaniem był pomnik sto-
jący w miejscu, na którym odbywały się
egzekucje, na zbiegu ulic Sikorskiego
i Orzeszkowej.

Po uroczystej części wydarzenia wszyscy
ruszyli w stronę Skwerku Obfitości. Cze-
kała tam gorąca herbata i ognisko, przy
którym Pan Andrzej Mierzwiński opowia-
dał słuchaczom o historiach ostrowskich
powstańców. Można było zapoznać się
z autentyczną bronią z tamtego okresu
i obejrzeć stroje powstańców.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez
Grupę Sąsiedzką „Skwerek Obfitości”, 29
Drużynę Harcerską „Pogodni”, JS 4020
Ostrów Mazowiecka ZS „STRZELEC”

OSW, Grupę Rekonstrukcji Historycznej
„Garnizon Ostrów” przy wsparciu Muzeum-
Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazo-
wieckiej.

Wydarzenie patronatem medialnym obję-
ło Radio Nadzieja

Pierwszym działaniem w ramach tego
projektu były jednodniowe wycieczki do
Muzeum Regionalnego w Pułtusku, or-
ganizowane od 29 listopada do 8 grud-
nia. Prawie trzystu uczniów miejskich
szkół podstawowych i gimnazjów wraz
z nauczycielami, w ośmiu grupach zor-
ganizowanych, odwiedziło Pułtusk.

Uczestnicy wycieczki poznali zabytki
i ważne postaci historyczne związane
z tym miastem, utrwalając przy okazji wie-
dzę z histori i średniowiecza. W trakcie
wyjazdów młodzież zwiedziła wystawę
„Średniowieczne proto-miasto w Pułtu-
sku” w miejscowym Muzeum Regional-
nym, połączoną z multimedialną
prezentacją. Oprócz wystaw stałych eks-
ponowanych w oddziałach muzeum

uczniowie zwiedzali l iczne zabytki mia-
sta. Podziwial i unikatowe, kasetowe skle-
pienie Bazyliki Kolegiackiej Zwiastowania
Najświętszej Maryi Panny (dzieło Jana
Baptysty - artysty z Wenecji) wraz z inny-
mi cennymi zabytkami kościoła. O wyjąt-
kowości architektury pułtuskiej bazyliki
(jednej z dwóch w diecezji płockiej) świad-

czy fakt, że w podręcznikach
histori i sztuki istnieje termin
„kościoła typu pułtuskiego”.
Opisuje on ten właśnie nie-
spotykany sposób wyglądu
wnętrza (charakterystyczny
sufit ozdobiony geometrycz-
ną siecią połączonych kół)
powtórzony w innych świą-
tyniach Mazowsza (m. in.
w kościele Św. Andrzeja Apo-
stoła w Broku). Uczniowie

miel i okazję przemierzyć najdłuższy, bru-
kowany rynek w Europie (ok. 400 metrów
długości). Na środku rynku znajduje się
Ratusz – obecna siedziba władz miasta.
Całość otaczają kamieniczki z XVI I I i XIX
w., w większości użytkowane jako domy
mieszkalne. Zwieńczeniem spaceru po
rynku była wizyta w Domu Polonii – daw-
nym zamku biskupów płockich.

Uczniowie poznawali zabytki Pułtuska
pod kierunkiem doświadczonych prze-
wodników, między innymi p. Andrzeja Ro-
pelewskiego, wyróżnionego medalem
„Za zasługi dla Miasta Pułtuska”, obda-
rzonego darem gawędziarstwa, niepo-
zostawiającym słuchaczom możliwości
zmęczenia lub znudzenia. Przewodnicy
opowiadali nie tylko o zabytkach, lecz
również o ciekawych postaciach związa-
nych z miastem.

Wycieczka okazała się dla wszystkich
świetną okazją do rozwijania świadomo-
ści narodowej i historycznej oraz budo-
wania dumy z histori i naszego regionu,
histori i Mazowsza.
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Jest to impreza z wieloletnią tradycją
w naszym mieście. Tym razem spotkali-
śmy się po raz 26. , więc część rodziców,
którzy przyprowadzil i swoje pociechy na
sobotnią imprezę, sami kiedyś spotykali
się ze Świętym Mikołajem pod budyn-
kiem Ratusza.

Imprezę rozpoczął sam
Święty Mikołaj wraz z dy-
rektor Miejskiego Domu
Kultury Urszulą Równą, któ-
rzy pozdrowil i uczestników
życząc im wspaniałej zaba-
wy.

W pierwszej części „Spo-
tkania. . . ” bawil i się z dziećmi
Mikołaj, Skrzat i Śnieżynki
ze Studio Działań Kreatyw-
nych „Gwiazda”. Były węży-
ki, tańce i pląsy, wspólne
śpiewanie, cuda z balonów,
ogromne bańki mydlane
i mnóstwo innych zabaw.

Tuż przed godziną 1 7.00
życzenia świąteczne w imieniu władz mia-
sta Ostrów Mazowiecka złożył Zastępca
Burmistrza Miasta, pan Zbigniew Chru-
pek. Niespodzianką przygotowaną przez
pracowników Miejski Dom Kultury w Ostro-
wi Mazowieckiej była piosenka „Dzień je-
den w roku” w wykonaniu całej załogi
ostrowskiego MDKu, a zebrana publicz-
ność mogła obejrzeć krótki fi lm z przygo-
towań do imprezy.

W finale „Spotkania. . . ” wystąpił duet Bim-
BamBom i śpiewający Mikołaj, którzy
prócz piosenek związanych z zimą i Mi-
kołajem przygotowali również dla dzieci
zabawy i zagadki.

Tegoroczne „Spotkanie ze Świętym Mi-
kołajem”, tak jak
w ubiegłym roku prze-
biegło pod hasłem
„paczka dla każdego
dziecka”. Wszystkie
ostrowskie przedszko-
laki oraz uczniowie
ostrowskich podstawó-
wek otrzymały w swo-
ich placówkach talony,
które podczas trwania
imprezy mogły wymie-
nić na paczkę ze sło-
dyczami. Pomocnicy
Świętego Mikołaja
z Miejskiego Domu
Kultury przygotowali
ok. 2200 paczek, z któ-
rych ponad 1 ,5 tysiąca

wręczyli dzieciom podczas sobotniego
spotkania. Nie było by to możliwe bez po-
mocy wielu ludzi dobrej woli z naszego
miasta.

Darczyńcy, którzy
wsparli paczki dla dzieci
• Spółdzielnia Rolniczo Handlowa "Rolnik",
• Kefal Kempisty sp. j . ,
• Zakład Energetyki Cieplnej w Ostrowi
Mazowieckiej,
• Salon Fryzjersko Kosmetyczny "Barbara",
• Apteka mgr Maria Dorawska,
• Towarzystwo Budownictwa Społecznego
w Ostrowi Mazowieckiej,
• Bar Przystanek S.C. Halina Świerdzewska,
Małgorzata Ugniewska,
• Bank Spóldzielczy w Ostrowi Mazowieckiej,
• Canexpol Sp. z o.o. ,
• Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi
Mazowieckiej,
• Stowarzyszenie Przewoźników Krajowych
i Międzynarodowych w Ostrowi Mazowieckiej,
• Fabryki Mebli "Forte" S. A. ,
• Okręgowa Stacja Kontrol i Pojazdów Marek
Michalik,
• Zakład Remontowo Budowlany Waldemar
Brzostek,
• Okręgowa Stacja Kontrol i Pojazdów Katarzyna
Szpakowska,
• Cukiernia Burkiewicz S.C. ,
• Zakład Remontowo Budowlany Dawidowski
Tomasz,
• Rem-Bud Andrzej Klepacki,
• Sklep Spożywczo Przemysłowy Zofia
Wiśniewska,
• Drew-Now Kazimierz Nowak,
• Ogrobud Ireneusz Szymański,
• Kancelaria Notarialna Aldona Rzodkiewicz
Książek,
• Hurtownia Artykułów Spożywczych Teresa
Siennicka,
• P.P.H.U.T. "Długpol" Ryszard Długołęcki,
• Cezary Gołaś Multimediagroup - portal
OstrowMaz24.pl,
• Paweł Radomski, Dom Pomocy Społecznej
"Dom z Sercem" w Komorowie,
• Antoni Dziekoński,
• Zygmunt Wojtas,
• I rena Łaskarzewska,
• Marta Gonciarz-Wach.

Wszystkim darczyńcom serdecznie
dziękujemy.

Drugi etap remontu przewidywał całko-
wite odświeżenie sali widowiskowo – ki-
nowej. Leciwe już fotele zostały
zastąpione nowymi o lepszych parame-
trach, wymieniona została mocno zuży-
ta podłoga, a ściany pokryto wykładziną
akustyczną niwelującą pogłos – mówi
Stafan Pałaszewski z kina „Ostrovia”
i wylicza kolejne zmiany – sufit pokryto

farbą antyodblaskową, wymieniono pod-
łogę na scenie oraz schody na nie pro-
wadzące, powstała nowa toaleta dla
aktorów oraz wyremontowano gardero-
bę, powstały stanowiska dla akustyka
i operatora oświetlenia. Części zmian
nie widać na pierwszy rzut oka, a warto
o nich wspomnieć – mówi Stefan Pła-
szewski – remont objął również wymia-
nę instalacj i elektrycznej oraz drzwi na
zapleczach.

Montaż nowych, wygodniejszych fotel i
odbył się kosztem ilości miejsc. Wcze-
śniej było ich 202, obecnie znajduje się
ich 1 50.

- Kino Ostrovia ma w sobie niesamowi-
ty kl imat. Łączy w sobie subtelność kina
studyjnego i jakość dużych sal sieci kor-
poracyjnych. – mówi Marta Molska,

p.o. Dyrektora MDK. - Jesteśmy zado-
woleni startem. Od 2 tygodni mamy peł-
ne sale, a obecnie zamawiamy dodatkowe
seanse, gdyż rezerwacja miejsc więk-
szości seansów wynosi około 1 00%. Ma-
my nadzieję, że będziemy w ramach
możliwości propozycji dystrybutorów roz-
budowywać ofertę kina na tyle na ile
umożliwi nam to jedna sala kinowa.
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11 stycznia w Ostrowi Mazowieckiej od-
było się spotkanie z przedstawicielami
Polskiego Związku Koszykówki. Gość-
mi burmistrza Jerzego Bauera byli : dy-
rektor marketingu PZKosz Dariusz Pućka
i specjal ista ds. marketingu Przemysław
Żółtowski, oraz dyrektor MOSiR Bartło-
miej Pieńkowski i przewodniczący ostrow-

skiej Rady Sportu Grzegorz Helcbergiel.
W spotkaniu udział wziął także dyrektor
Wydziału Rozwoju Gospodarczego Da-
niel Choinka oraz dyrektor Wydziału Or-
ganizacji , Spraw Obywatelskich i Promocji
Rafał Zęgota.

Głównym, chociaż nie jedynym, celem
wizyty było przedstawienie władzom
Ostrowi Mazowieckiej propozycji współ-
organizacji w naszym mieście jednego
z pięciu ogólnopolskich turniejów kwali-
fikacyjnych Mistrzostw Polski w koszy-
kówce 3x3. Omawiano także szeroko
rozumianą współpracę Miasta z PZKosz
odnośnie systemu szkolenia w klasie
sportowej, której utworzenie planowane
jest na wrzesień 201 7 r. w Zespole Szkół
nr 1 . Dyscyplinami wiodącymi będzie ko-

szykówka i lekka atletyka.

Mamy nadzieję, że turniej koszykówki
3x3 z udziałem drużyn z Polski uda się
połączyć z oddaniem do użytku nowego
obiektu boiska wielofunkcyjnego przy ul.
Trębickiego, które w okresie zimowym
będzie służyć amatorom łyżwiarstwa
w charakterze miejskiego lodowiska. Je-
śl i to nastąpi, impreza o charakterze ogól-
nopolskim może spowodować przyjazd
do Ostrowi dużej l iczby zawodników i fa-
nów tej odmiany basketu.

Uczestnicy zostal i poinformowani o moż-
l iwościach pozyskania środków finanso-
wych w ramach perspektywy finansowej
201 4-2020 na realizację działań na rzecz
grup defaworyzowanych społecznie.

Warsztaty, które odbyły się 1 9 grudnia
w Centrum Dialogu Społecznego przy
ul. Partyzantów 7A, zorganizowało To-
warzystwo Amicus. Realizuje ono pro-
jekt „Fundusze Europejskie dla organizacji
pozarządowych w Polsce” na zlecenie
Ministerstwa Rozwoju. Warsztaty to pierw-

sze z cyklu ogólnopolskich działań edu-
kacyjnych na temat możliwości
aplikowania o fundusze europejskie przez
organizacje pozarządowe w perspekty-
wie 201 4-2020. Dalsza oferta obejmu-
je m. in. kolejne warsztaty tematyczne,
webinaria (seminaria on-l ine), e-learning
oraz bezpłatne doradztwo.

Zawodniczka wyraziła zadowolenie z wła-
snej postawy sportowej w 201 6 roku
i ostatniego wyniku, dodała jednak, że

brakuje jej takiej "wisienki na torcie". Tą
wisienką miałby być medal Mistrzostw
Świata, które w 201 7 roku odbędą się

w Japonii . Jak się okazało ostatni dobry
występ na Mistrzostwach Europy to nie
jedyny sukces Marii Jasko, która niedaw-
no z pozytywnym skutkiem ukończyła
kurs trenerski i oprócz występów w tur-
niejach zamierza trenować, być może,
swoje następczynie.

O przygotowaniach do turniejów opowie-
dziel i trenerzy zawodniczki Radosław
Grabowski oraz Tomasz Marcjaniak. Nie
zabrakło również tematów związanych
z przyszłością ostrowskiego sportu. Bur-
mistrz wyraził nadzieję, że bieżące suk-
cesy i działalność klubów sportowych
przełoży się na rozwój karate oraz in-
nych dyscyplin sportowych.

Serdeczne gratulacje dla Marii Jasko!
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Oprócz laureatów w spotkaniu udział
wzięl i rodzice zwycięzców konkursu, na-
uczyciele i dyrektorzy szkół, juror finało-
wej gal i pokazu mody- Andrzej
Mierzwiński, p.o. dyrektora Muzeum Dom
Rodziny Pileckich- Dorota Socik oraz dy-
rektor wydziału Oświaty, Kultury i Inte-

gracji Społecznej- Dorota Ambroziak.

Burmistrz Miasta podziękował młodzie-
ży, rodzicom i nauczycielom za chęć
udziału i zaangażowanie w konkurs po-
kazu mody, który był jednym z wydarzeń
poprzedzających "Upamiętnienie Ślubu

Marii i Witolda Pileckich". Przedstawił
proces tworzenia Muzeum w Ostrowi
Mazowieckiej, przy współpracy z Mini-
sterstwem Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Młodzież po raz kolejny
zaproszona została do wolontariatu dzia-
łającego przy Muzeum w ramach wdro-
żonych projektów edukacyjnych
i tworzeniu kolejnych. Zaprojektowany
kalendarz na rok 201 7 przedstawia zdję-
cia final istów pokazu mody z XX-lecia
międzywojennego. Pomysłodawcą i re-
al izatorem kalendarza jest Miasto Ostrów
Mazowiecka oraz Muzeum Dom Rodzi-
ny Pileckich.

Połączone siły zuchów, harcerzy, wędrow-
ników i uczniów brały udział w grze zorga-
nizowanej na terenie szkoły, która
prowadzona była przez druhenki w stro-
jach średniowiecznych. Kolejne punkty gry
zmuszały uczestników do ruszenia mó-
zgiem i ciałem i wykazać się sprytem oraz
zaradnością.

W drugiej części zbiórki odwiedził naszą
szkołę Pan Policjant, który wygłosił krótką
pogadankę o śladach, jakie człowiek zo-
stawia praktycznie w każdej chwili. Wszyst-
kich zebranych bardzo zaciekawił temat
odcisków palców i sposób ich pobierania.
Słodki poczęstunek i tańce to trzecia część
zbiórki. Walentynki trzeba uczcić!

Drużynowa phm Grażyna Duda

Otrzymali je najlepsi absolwenci, którzy
ukończyli naukę w roku szkolnym
201 4/201 5. Dyplomy i nagrody burmistrza
Ostrowi Mazowieckiej otrzymali : Andrea
Locatel l i , Alessia Donati, Giovanni Donghi,
Alessandro Pedretti , Laura Borghesi,
Martina Fidanza, Federica Lauro, Riccardo
Donati. Uroczystego wręczenia
stypendiów w imieniu burmistrza Ostrowi

Mazowieckiej, dokonał burmistrz Brembate
di Sopra Diego Locatel l i . Stypendia są
przejawem wieloletniej współpracy miast
partnerskich.
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W ramach imprezy odbyły się dwa bie-
gi - pierwszy w kategori i Open na dy-
stansie 1 0 km z pomiarem elektronicznym
oraz krótszy bieg o charakterze rodzin-
nym o długości 1 963 m. którego dystans
nawiązuje do daty śmierci ostatniego
partyzanta podziemia niepodległościo-
wego Józefa Franczaka ps "Lalek".

Imprezą towarzyszącą Biegowi "Tropem
Wilczym" był rajd rowerowy na trasie
Ostrów Mazowiecka – Turka - Brok – Gli-
na – Brok – Turka – Ostrów Mazowiecka.

Na dłuższym dystansie wystartowało 46
zawodników w tym 5 kobiet i 41 męż-

czyzn. Do biegu na 1 963 m przystąpiło
około 50 osób. Zarówno rowerzyści jak
i biegacze startowali spod pomnika "Żoł-
nierzy Wyklętych", meta znajdowała się
na ulicy Trębickiego przy Miejskim Ośrod-
ku Sportu i Rekreacji .

Tak jak w poprzedniej edycji , trasa głów-
nego biegu była urozmaicona i przebie-
gała po powierzchniach asfaltowych,
szutrowych i w terenie leśnym. Mimo
drobnych opadów deszczu zawodnicy
w komplecie dotarl i do mety.

Wyniki – 1 0 km Open

Kategoria mężczyzn:

1 . Tomasz Zych - Jasienica
(klub 1 2tri .pl) - czas
00:37:1 2.89
2. Przemysław Kotlenga - I ła-
wa - czas 00:40:1 1 .1 0
3. Damian Kacprzyk - Ostrów
Mazowiecka (klub Kawaleria
Powietrzna) – czas
00:40:1 9.22

Kategoria kobiet:

1 . Olga Malik - Podborze (klub
Ostrów Biega) - czas

00:47:07.1 0
2. Agnieszka Trojnar - Ostrołęka (klub
BBL) - czas 00:56:20.87,
3. Agata Nowacka - Ostrów Mazowiec-
ka (klub Ostrów Biega) - czas
00:59:26.30.

Wszyscy uczestnicy biegów i rajdu ro-
werowego na mecie otrzymali pamiąt-
kowe medale od przedstawiciel i naszego
miasta: Jerzego Bauera - Burmistrza
Miasta Ostrów Mazowiecka, Zbigniewa
Krycha - Przewodniczącego Rady Mia-
sta oraz dyrektorów MOSiR Bartłomie-
ja Pieńkowskiego i Waldemara
Konarzewskiego.

Dodatkowo na mecie na zawodników
czekała gorąca herbata i kawa oraz pysz-
na grochówka.

Zapraszamy na kolejną edycję już za rok.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zor-
ganizował dla dzieci i młodzieży półkolo-
nie, w których uczestniczyło 88 dzieci
w wieku od 6 do 1 0 lat. W programie prze-
widziano m.in. zajęcia na basenie, hali
sportowej, kręgielni, oraz naukę języka
angielskiego, gier planszowych i zajęcia
plastyczne. Nie zabrakło również spotkań
z interesującymi osobami m.in. ratowni-
kiem wodnym, policjantem czy przedsta-
wicielem sanepidu.

„Zimowe hece z książką”

Zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej
to przede wszystkim zabawa z książką.

Uczestniczące w zajęciach dzieci mogły
obejrzeć wystawę książek 3D, grających
i rozkładanych. Biblioteka włączyła się
w tym roku w akcję „Bezpieczne Ferie
201 7” i przy tej okazji uczestnicy ferii spo-
tkali się z policjantami i policyjnym psem
„Andi”. Ponadto zapoznali się z pracą
strażaków i leśników. Natomiast z okazji
tłustego czwartku wszystkie dzieci wzię-
ły udział w balu, na który własnoręcznie
wykonały maski karnawałowe.

Miejski Dom Kultury

Ferie w MDKu rozpoczęły się zajęciami
kreatywnymi i grami dla dzieci, w których
wzięło udział ok. 50 osób. Szeroki wa-
chlarz propozycji umożliwiał dzieciom
i młodzieży naukę tańców integracyjnych
z elementami zabawy, zumby i hip hop,

poznawanie brzmienia instrumentów dę-
tych oraz technik rękodzieła artystyczne-
go. Nie zabrakło również praktycznych
zajęć z dykcji oraz przedstawień teatral-
nych. Zwieńczeniem ferii był bal pod ha-
słem: „Bal karnawałowy z Antonim
i Margolciem”. Red. A.P.
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Rowerzysta tak samo jak kierujący jest nor-
malnym użytkownikiem drogi, który ma pra-
wa ale i obowiązki wynikające z przepisów
prawa o ruchu drogowym. Jednocześnie
apelujemy o ostrożność i rozwagę do kie-
rowców aut którzy zimą odzwyczaili się od
obecności rowerzystów na ulicach.

Rowerzysta zaliczany jest do grupy tzw. nie-
chronionych uczestników ruchu. Oznacza
to, że nie jest osłonięty blachą, nie jest za-
bezpieczony strefami kontrolowanego zgnio-
tu, pasami, poduszkami, i innymi
urządzeniami chroniącymi kierowców aut.
Kolizja samochodu i rowerzysty zawsze
skończy się większymi obrażeniami dla te-
go drugiego. W 201 6 roku wwypadkach
drogowych w powiecie ostrowskim zginęło
3 rowerzystów a 8 odniosło obrażenia. Wy-
padki, w których obrażeń doznają rowerzy-
ści powodowane są przez kierujących
samochodami ale i przez samych rowerzy-
stów.

Wystarczy tylko odrobina wyobraźni i zna-
jomość podstawowych zasad bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym aby uniknąć tragedii.

Przypominamy kierowcom:

• Rowerzysta tak jak kierujący autem jest
równoprawnym użytkownikiem drogi.
• Zbyt bliskie przejeżdżanie obok rowerzy-
sty może doprowadzić do zachwiania jego
równowagi i wypadku.
• Rowerzysta znajdujący się na przejeździe
dla rowerzystówma pierwszeństwo przed
kierującym pojazdem.
• Podczas zderzenia z samochodem naj-
większych obrażeń ciała zawsze dozna ro-
werzysta.

Apelujemy do rowerzystów:

• Na przejściu dla pieszych kierowca spo-

dziewa się pieszego. Wjeżdżając rowerem
na przejście dla pieszych łamiemy przepi-
sy narażając nasze życie i zdrowie
• Oświetlenie przednie i tylne to obowiąz-
kowe wyposażenie roweru. Dodatkowo war-
to założyć kamizelkę odblaskową która
zwiększy nasze szanse, że zostaniemy do-
strzeżeni wcześniej przez kierowcę
• Nawet posiadając pierwszeństwo prze-
jazdu zachowajmy rozwagę przy przejeż-
dżaniu przez przejazd dla rowerzystów,
zminimalizujemy ryzyko doznania obrażeń
przy kolizji z autem.
• Rowerzysta może korzystać z pobocza
lub jezdni tylko w razie braku drogi dla ro-
werów lub rowerów i pieszych.
• Kask, mimo że nie jest obowiązkowy,
znacznie zmniejsza ryzyko urazu w razie
kolizji lub upadku z roweru.
• Jeśli możesz zrezygnuj z jazdy rowerem.
Nie ryzykuj jazdy po ruchliwej jezdni, nie
wsiadaj także na rower podczas złej widocz-
ności – gdy występuje mgła, opady desz-
czu lub o zmierzchu na źle oświetlonej
drodze. Absolutnie nie wsiadaj na rower po
wypiciu alkoholu.
• Rowerzysta korzystając z chodnika lub
drogi dla pieszych jest zobowiązany jechać
powoli, zachować szczególną ostrożność
i ustępować miejsca pieszym;
• Kierującemu rowerem zabrania się:

- jazdy po jezdni obok innego uczestnika
ruchu,

- jazdy bez trzymania co najmniej jednej
ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub
podnóżkach,

- czepiania się pojazdów.

• Korzystanie z chodnika lub drogi dla pie-
szych przez kierującego rowerem jest do-
zwolone wyjątkowo, gdy:

- opiekuje się on osobą w wieku do 1 0 lat
kierującą rowerem;

- szerokość chodnika wzdłuż drogi, po
której ruch pojazdów dozwolony jest z pręd-
kością większą niż 50 km/h, wynosi co naj-
mniej 2 metry i brak jest wydzielonej drogi
dla rowerów;

- warunki atmosferyczne w postaci opa-
dów śniegu, silnego wiatru, ulewy, gołole-
dzi lub gęstej mgły zagrażają bezpieczeństwu
rowerzysty na jezdni

• Kierujący rowerem może jechać lewą stro-
ną jezdni, jeśli opiekuje się on osobą kieru-
jącą rowerem wwieku do lat 1 0 oraz pod
warunkiem zajmowania miejsca jak najbli-
żej jej krawędzi i ustępowania miejsca nad-
jeżdżającym pojazdom;
• Pamiętaj, że okazja czyni złodzieja dlate-
go nie pozostawiaj roweru bez żadnego za-
bezpieczenia nawet na chwilę. Przechowując
rowerw garażu czy piwnicy zaopatrz się
w dobre kłódki i zamki to utrudni kradzież

Wszystkim rowerzystom życzymy szero-
kiej drogi i bezpiecznej jazdy.

28 lutego odbyło się uroczyste otwarcie sal i wyposażonej w sprzęt
terapeutyczny.

Na uroczystość przybyli zaproszeni go-
ście: Burmistrz Miasta Jerzy Bauer, dr An-
na Formanowicz – Fundacja AMF, Dorota
Ambroziak Dyrektor Wydziału Oświaty,
Kultury i Integracji Społecznej, Ksiądz
Marek Żmijewski, Barbara Kędziora Kie-

rownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej oraz lokalne media, opiekunowie
i rodzice.

Na początku Kierownik ŚDS wraz
z uczestniczką powitały gości, następnie
Elżbieta Bednarczyk, prowadząca zaję-
cia w nowej Sali , przedstawiła prezenta-
cję multimedialną na temat wyposażenia
takich sal, odbiorców i efektów pracy.

Po prezentacji goście przeszl i do nowej
sal i celem symbolicznego otwarcia i prze-
cięcia wstęgi, a opiekunka sali dokona-
ła prezentacji znajdującego się w niej
sprzętu.

Fundusze na salę pochodzą z dotacji
Wojewody i Fundacji AMF „Nasza Dro-
ga” oraz od darczyńców anonimowych.



Uroczystości w Ostrowi miały charakter
powiatowo-miejski, a ich organizatorem
był Starosta Ostrowski i Burmistrz Miasta
Ostrów Mazowiecka. Wojskową asystę
honorową wystawił 22. Wojskowy Ośro-
dek Kartograficzny z Komorowa, którego
żołnierze wraz z harcerzami z 29. DH „Po-
godni” pełnil i także posterunek honorowy
przy pomniku poświęconym Żołnierzom
Wyklętym. W tym dniu przywoływano pa-
mięć o żołnierzach działających w pod-
ziemnych organizacjach, którzy
przeciwstawiali się podporządkowaniu Oj-
czyzny wpływom sowieckim. Przez
wiele lat uznawani za „wrogów ludu”
skazani byli na zapomnienie i nazy-
wani bandytami.

Uroczystości rozpoczęły się przy
pomniku poświęconym Żołnierzom
Wyklętym Ziemi Ostrowskiej, od-
słoniętym w 201 5 roku. Na cześć
Bohaterów odegrano hymn naro-
dowy, odczytano Apel Poległych
oraz oddano salwę honorową. Bur-
mistrz Jerzy Bauer, witając przyby-
łych na uroczystość gości
i mieszkańców, odniósł się do idei
samego święta. Zwrócił uwagę na
fakt, jak ważne jest przywracanie pamię-
ci o ważnych kartach w historii narodu pol-
skiego. Działalność żołnierzy podziemia
niepodległościowego na terenie Ziemi

Ostrowskiej od zakończenia I I wojny świa-
towej aż do połowy lata pięćdziesiątych
XX wieku zasługuje na uznanie. Działal-
ność podziemnych struktur na naszej zie-
mi stała się tematem książki, której
promocję organizowaliśmy kilka tygodni
temu w Ostrowi. Zarówno o publikacji, któ-
rej wydawcą jest Instytut Pamięci Naro-
dowej oraz o powstałej instytucji kultury
Muzeum-Dom Rodziny Pileckich mówił
burmistrz. Zebrani na uroczystości złoży-
li kwiaty i zapalil i znicze pod pomnikiem
poświęconym pamięci ŻołnierzyWyklę-

tych oraz przy popiersiu rotmistrza Witol-
da Pileckiego przy Zespole Szkół nr 1 .

W intencji żołnierzy niezłomnych odpra-
wiona została msza święta w kościele pw.
Wniebowzięcia NMP. Na zakończenie uro-
czystości w sali kinowej MDK odbył się
koncert patriotyczny „Polskie drogi do wol-
ności” w wykonaniu zespołu Sonanto. Ar-
tyści zaprezentowali niezwykle wzruszający
program, który był wokalno-aktorską nar-
racją o polskiej walce o wolność w drugiej
połowie XIX w. i pierwszej połowie XX w.
Usłyszeliśmy m.in. „Pierwszą Brygadę”,
„Rozkwitały pąki białych róż”, „Taki kraj”

Jana Pietrzaka, „Czarną Sukienkę” Kon-
stantego Gaszyńskiego, „Czerwone ma-
ki na Monte Cassino” Feliksa Konarskiego,

a także szczególnie dedykowane Żoł-
nierzom Wyklętym „Wilki” Zbigniewa
Herberta, „Panie Generale” Haliny
Mlynkowej, „Obławę” Jacka Kacz-
marskiego oraz „Biały Krzyż” Janu-
sza Kondratowicza.

W uroczystościach udział wzięli: ro-
dziny Żołnierzy Niezłomnych, miesz-
kańcy miasta i powiatu,
przedstawiciele służb mundurowych,
szefowie instytucji rządowych i sa-
morządowych, wójtowie gmin z po-
wiatu ostrowskiego, radni miasta
i powiatu, dyrektorzy miejskich i po-

wiatowych jednostek organizacyjnych,
poczty sztandarowe, uczniowie i przed-
szkolaki, harcerze, przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych, oraz ze strony
gospodarzy – wicestarosta Urszula Wo-
łosiewicz i burmistrz Jerzy Bauer. Współ-
organizatorami święta był 22. Wojskowy
Ośrodek Kartograficzny w Komorowie,
Muzeum – Dom Rodziny Pileckich oraz
Miejski Dom Kultury.




