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O modernizacjach w ostrowskim kinie
opowiedział dyrektor Jacek Kalinowski.

Z siłowni korzystają już setki uczniów
Zespołu Szkół nr 1 .

Podczas spotkania wykład wygłosiło
dwóch prelegentów.

Zmian w stawkach nie będzie. Oznacza
to konieczność zmniejszenia wydatków.

Prezentujemy ważne czy ciekawe wyda-
rzenia, które miały miejsce w 201 5 roku

Za wsparcia finansowe lokalnych samo-
rządów zakupione zostały 4 radiowozy.
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Trwająca kilka godzin dyskusja za-
kończyła się jednomyślnym uchwaleniem
budżetu z autopoprawką burmistrza Je-
rzego Bauera. Autopoprawka skorygowa-
ła wysokość wydatków m.in. na
termomodernizację budynku MOSiR, bu-
dowę domu kultury i biblioteki, fundusz dla
policji, remont wiaduktu przy ul. Armii Kra-
jowej, remont oznakowania poziomego.
Po korekcie wydatki budżetowe zmniej-
szono o 635 tys. zł. Wolę zmian w budże-
cie wyraziły komisje Rady Miasta, Burmistrz
uwzględnił wszystkie te wnioski, które by-
ły możliwe do realizacji.

20 ulic i dokumentacje na budowę
kolejnych 12

Burmistrz zwrócił uwagę, że przed-
stawiony budżet jest pierwszym, który
w całości został przygotowany pod jego
kierownictwem. Jako główny atut projek-
tu wskazał jego charakter proinwestycyj-
ny i prorozwojowy (wydatki inwestycyjne
stanowią ok. 20% wydatków – przyp. red.).
Uwzględniono w nim nie tylko wnioski rad-
nych, ale również mieszkańców miasta.
Wśród ważniejszych inwestycji należy za-
uważyć ambitne plany modernizacji infra-
struktury drogowej, na którą zaplanowano
blisko 8 mln zł wydatków. Środki wydatko-
wane będą m.in. na budowę 20 ulic i przy-
gotowanie dokumentacji na budowę 1 2
kolejnych. Największym zadaniem będzie
przebudowa ciągu ulic Bursztynowa – Biel-
ska – Szpitalna za ok. 3,9 mln zł z czego
50% środków pochodzić będzie z dofinan-
sowania. Miasto po raz pierwszy skutecz-
nie ubiega się o środki na budowę ulic
z narodowego programu dróg lokalnych.
Oprócz remontu wyżej wymienionych ulic
planowana jest budowa dwóch zatok au-
tobusowych i parkingu na ok. 1 40 miejsc
przy ul. Szpitalnej, co znacznie wpłynie na
bezpieczeństwo uczestników ruchu w tym
miejscu.

Projekty inwestycji z udziałem środ-
ków zewnętrznych

Budżet przewiduje remonty i budowę no-
wych obiektów sportowych – remont sta-
dionu, budowę lodowiska i siłowni
zewnętrznych. Przewidziano również środ-
ki na powiększenie zasobów socjalnych
przez nadbudowę istniejących budynków
przy ulicy Wołodyjowskiego. Jednym z waż-
niejszych projektów kulturowo – historycz-
nych jest zakup domu rodziny Pileckich.
Burmistrz zwrócił uwagę, że projekt ma
charakter ponadlokalny, że postać rotmi-
strza Witolda Pileckiego jest znana w Pol-
sce i Europie (publikacje medialne na jego
temat pojawiają się w prasie europejskiej
i światowej, powstają również na jego te-
mat książki m.in. w Japonii – przyp. red.).
Ponadlokalność projektu ma szczególne
znaczenie dla starań miasta o pozyskanie
dofinansowania w ramach Regionalnych
Inwestycji Terytorialnych. W ramach pro-
jektu planuje się odnowę i adaptacje na
cele kulturalne budynku Jatek, starej elek-
trowni, domu rodziny Pileckich, czy remont
biblioteki. Ponadto planuje się pozyskać
zewnętrzne środki finansowe na budowę
sieci ścieżek rowerowych.

Dom Pileckich szansą na pozyskanie
środków

Kwota 550 tys. zł na zakup i mo-
dernizację nieruchomości, która należała
kiedyś do rodziny Pileckich wzbudziła wąt-
pliwości wśród części radnych. Radny
Krzysztof Laska zauważył jednak, że jeśli
te środki mają przyczynić się do pozyska-
nia wielomilionowych dofinansowań, to
warto podjąć tę inwestycję. Zauważył tak-
że, że Ogródek Jordanowski mógłby po-
szerzyć działkę o ok. 3000 m2. Radni
z komitetu Zbigniewa Kamińskiego za-
wnioskowali, by zmniejszyć środki na za-
kup domu. Burmistrz zgodził się na
wprowadzenie autopoprawki do budżetu
w tym zakresie. – Nie chcemy tracić szan-
sy na pozyskanie dofinansowań – mówił
Burmistrz do radnych zauważając, że szan-
sa na sfinansowanie inwestycji ze środ-
ków zewnętrznych jest duża.

Radni zgłaszali również uwagi do
wysokości budżetu Promocji Miasta. Bur-
mistrz wyjaśnił radnym, że budżet Promo-
cji Miasta w zaproponowanej wysokości
jest konieczny ze względu na większą ilość
zadań Wydziału na 201 6 rok. Światowe
Dni Młodzieży, rekonstrukcja ślubu Pilec-
kich, wydanie publikacji o Ostrowi, reali-
zacja projektu Ośrodka Dokumentowania
Dziejów Ostrowi Mazowieckiej, Ostrow-
skie Forum Rozwoju – wymieniał Burmistrz.

Co z tymi ulicami?

Wołodyjowskiego, Wiatraczna, Su-
rowskiego i Żale – radni dopytywali kiedy
ulice zostaną wykonane. Wiceburmistrz
Zbigniew Chrupek wyjaśnił, że w przypad-
ku niektórych ulic procedury mogą potrwać
nieco dłużej ze względu na występujące
problemy. Z kolei burmistrz Jerzy Bauer
stwierdził, że drogi będą zrealizowane,
część z nich została przyjęta przez radę
jako inwestycje niewygasające na przy-
szły rok. W przypadku ulicy Żale jest na-
tomiast wola ze strony gminy Ostrów
Mazowiecka na realizację inwestycji wspól-
nymi środkami.

Jednomyślnie za budżetem

W obradach uczestniczyło 1 9 rad-
nych, wszyscy poparli projekt budżetu na
201 6 przedstawiony przez Burmistrza.
Burmistrz Jerzy Bauer podziękował rad-
nym za przyjęcie uchwały budżetowej i za-
pewnił, że wykorzystane zostaną wszystkie
atuty miasta

Ankiety dostępne są w każdym
wydziale na stanowiskach pracy, przy
których interesant załatwia sprawę.
O możliwości jej wypełniania informuje
pracownik na danym stanowisku.

Urząd Miasta w Ostrowi Mazo-
wieckiej przystąpił do realizacji planu do-
skonalenia na podstawie wyników
samooceny CAF. Plan doskonalenia jest
wynikiem troski o stałe podnoszenie ja-
kości pracy Urzędu. Zebrane opinie po-

mogą ocenić jakość pracy Urzędu
i dostosowywać go do oczekiwań klientów.
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W panelu uczestniczyl i eksperci,
studenci planowania przestrzennego, ar-
chitekci, architekci krajobrazu, przedsta-
wiciele dużych firm z terenu Ostrowi
Mazowieckiej, przedstawiciele władz mia-
sta i gminy Ostrów Mazowiecka oraz po-
wiatu ostrowskiego.

Dokumenty strategiczne dla mia-
sta

Miasto przygotowało aktual izację
strategii rozwoju miasta, z perspektywą
działań do 2030 roku. Na temat założeń
zaktual izowanej strategii i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta
mówił doradca burmistrza ds. urbanisty-

ki i architektury Adam Radomski. Wska-
zywał na usytuowanie strefy przemysłowej
w północnej części miasta, z dostępem
do dróg krajowych. Nawiązał do pozy-
skiwania inwestorów, dla których miasto
mogłoby stworzyć swoisty bank informa-
cj i na temat potencjalnych terenów pod
działalność. Jak podkreślal i rozmówcy
Ostrów Mazowiecka ma bardzo dogod-
ny układ komunikacyjny, posiada dużo
terenów przyrodniczych, rozdzielone są
tereny zurbanizowane z mieszkalnymi,
a ponadto jest centrum w obszarze kul-
tury, oświaty, handlu. Z prowadzonych
dyskusji wynika, że należy patrzeć na
tereny inwestycyjne szerzej, nie zamy-
kać się w granicach miasta, tworzyć stre-
fę przemysłową z „naturalnym” sąsiadem,
jakim jest gmina Ostrów, wtedy będzie-
my bardziej konkurencyjni. Dla inwesto-

ra granice administracyjne
nie powinny być przeszko-
dą, stąd połączenie sił
z gminą Ostrów Mazowiec-
ka, może stanowić duży
atut.

Infrastruktura w tere-
nach przemysłowych

Jak zaznaczył za-
stępca burmistrza Zbigniew
Chrupek w 201 5 roku wy-
konanych zostało dziesięć
nowych ulic. W 201 6 za-
planowanych jest dwukrot-
nie więcej. Ponadto zamiarem samorządu
na kolejny rok są też inwestycje w sfe-
rze kultury i modernizowania bazy spor-
towej. Na wiele działań zaplanowanych
na przyszły rok budżetowy ubiegamy się
o środki zewnętrzne, jak np. budowa cią-
gów pieszo-rowerowych czy moderniza-
cja stadionu.

Promocja gospodarcza

O tym, jak ważne jest, aby miasto
wyróżniało się na tle innych samorzą-
dów mówił naczelnik Wydziału Promo-
cj i Miasta Rafał Zęgota. Poza
obiektywnymi atutami, jak tereny inwe-
stycyjne czy zasoby ludzkie, konieczny
jest także wymiar wizerunkowy. Należy
pokazywać miasto, jako atrakcyjną lo-
kal izację dla biznesu. Samorząd miasta
dwukrotnie uzyskał tytuł „Przyjazna Gmi-
na”, do ogólnopolskich rankingów zgła-
sza najbardziej znaczących pracodawców,
wspierających i promujących region oraz
przedsiębiorczość, a także angażują-
cych się w działania na rzecz rozwoju
społecznego. Przykładem może być
udział w badaniu „Filary Polskiej Gospo-
darki” organizowanym przez Puls Bizne-
su, a także obszerny materiał na temat
atrakcyjności gospodarczej miasta w Fo-
rum Biznesu. Jedną z metod pobudze-
nia lokalnej gospodarki jest organizacja

Ostrowskiego Forum Rozwoju. Ta forma
dyskusji nad kierunkami rozwoju miasta,
nad jego potencjałem i szansami będzie
kontynuowana. Naczelnik Wydziału Pro-
mocji wskazywał na rozszerzenie formu-
ły Forum, zaprosił kolejne podmioty
gospodarcze do współorganizacji na-
stępnej edycji .

Podsumowując panel dyskusyjny
burmistrz Jerzy Bauer wskazał na isto-
tę kooperacji samorządów w sprawach
strategicznych, zaznaczył przy tym jak
ważne jest hol istyczne (całościowe) my-
ślenie, tak by współpraca ta przyniosła
jak najwyższe korzyści dla lokalnej spo-
łeczności.

Pozyskane dofinansowanie się-
gnie 1 930 1 73,00 zł i pochodzi z Progra-
mu rozwoju gminnej i powiatowej

infrastruktury drogowej na lata 201 6–201 9.

Inwestycja obejmie przebudową
ulic oraz budowę dużego parkingu przy

ul. Szpitalnej, który znacząco przyczyni
się do podniesienia bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym.
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Prezes Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej Paweł Mieczkowski, przekonywał
podczas sesji rady miada, że w związku
z planowanymi inwestycjami w gospodar-
kę wodną konieczne jest zwiększenie przy-
chodów. Aktualnie spółka realizuje inwestycje
w gospodarkę odpadami za ponad 1 3,5 mln
zł, w latach 201 6-201 8 przewiduje kolejne
inwestycje, tym razem w gospodarkę wod-
ną. W spółce szacują, że koszt moderniza-
cji może sięgnąć blisko 1 4 mln zł. Największe
środki pochłonęłaby modernizacja przesta-
rzałej Stacji Uzdatniania Wody. Oprócz sta-
cji konieczne są zakupy specjalistycznych
urządzeń, oczyszczania bieżącej sieci ka-
nalizacji i budowania nowych ujęć wody.

Podwyżki cen wody i odprowadza-
nia ścieków

W rankingu Serwisu Forum Dysku-
syjnego Wodociągów Polskich na 876 miej-
scowości, Ostrów Mazowiecka plasuje się
na 844 miejscu pod względem stawek cen
wody i odprowadzania ścieków. Oznacza
to, że stawki w mieście są jednymi z naj-
niższych w Polsce. Niższe stawki obowią-
zują tylko w 32 miejscowościach, natomiast
w 843 ceny są wyższe. Cena wody i ście-
ków za 1 m3 wynosi w Ostrowi 6,70 zł brut-
to, natomiast w najdroższej gminie 46,1 9
zł brutto.

Zaproponowany wzrost cen za wo-

dę i odprowadzanie ścieków mieścił się
w granicach 3-4%. W głosowaniu nad
uchwałą 1 0 radnych było przeciw, 8 za i 1
wstrzymał się od głosu. Z uwagi, że nie
stwierdzono niezgodności nowych sta-
wek z przepisami, weszły one w życie
po upływie 70 dni od złożenia w Urzę-
dzie Miasta.

Sesja Rady Miasta odbyła się 26 li-
stopada 201 5 r.

Od początku realizacji programu
zebranych zostało 275,544 ton wyrobów
zawierających azbest (eternit) wykorzy-
stywanych do pokryć dachów. W 201 4

roku koszt odbioru, transportu i utyl iza-
cj i nagromadzonych wyrobów zawiera-
jących azbest wyniósł 48 1 59 zł, z czego
30 tys. zł pochodziło z dotacji ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. W 201 5 roku koszt reali-

zacji zadania wyniósł 40 090 zł, z czego
34 072 zł pochodziło z dofinansowania.

O dofinansowanie mogą ubiegać
się mieszkańcy oraz właściciele nierucho-
mości położonych na terenie miasta Ostrów
Mazowiecka (osoby fizyczne nie prowa-
dzące i nie mające zarejestrowanej dzia-
łalności gospodarczej w miejscu
realizowanego zadania) zainteresowani
modernizacją indywidualnych źródeł cie-
pła tj. :

- wymianą kotłowni lub palenisk węglo-

wych na gazowe, olejowe lub opalane
biomasą.
- zastąpieniem pieców gazowych, olejo-
wych lub opalanych biomasą na źródło
o wyższej niż dotychczas sprawności
wytwarzania ciepła (z wyłączeniem mon-
tażu pieca na węgiel lub eko-groszek)

Wszelkich informacji dot. niniejsze-
go przedsięwzięcia i wnioskowania udziela

Jan Pskiet – Inspektor Ochrony Śro-
dowiska, Urząd Miasta Ostrów Mazowiec-
ka, pok. Nr 7, tel. 29 679 54 38. Termin
składania wniosków upływa 29 lutego
2016 roku.
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Od lipca 201 3 roku obowiązuje
w Polsce tzw. ustawa śmieciowa, która
przeniosła obowiązek odbierania odpa-
dów od mieszkańców na gminy. Ustawa
mówi też, że system gospodarowania
odpadami w gminie powinien się samo-
finansować. Oznacza to, że miasto po-
winno zebrać od mieszkańców opłaty
w kwocie, która wystarczy na pokrycie
kosztów związanych z gospodarowa-
niem odpadami. W związku z tym oraz
ze wzrostem cen Burmistrz przedłożył
Radzie Miasta na sesji 27 stycznia pro-

jekt uchwały zakładający zmiany stawek
za odbiór odpadów komunalnych. Prze-
widywany wzrost kosztów w przypadku
odpadów segregowanych miał wynieść
3 zł, a niesegregowanych 6 zł na miesz-
kańca w skali miesiąca. Mimo obszer-
nych wyjaśnień ze strony Burmistrza
i Prezesa ZGK uchwała nie uzyskała po-
parcia większości radnych. Oznacza to,
że z tego tytułu powstanie deficyt, który
w skali roku może przekroczyć mil ion
złotych. Spowoduje to konieczność
zmniejszenia innych wydatków. Warto
zauważyć, że za kwotę mil iona złotych
miasto mogłoby wybudować ok. ki lome-
tra drogi lub nawet ok. 7 kilometrów chod-
ników. Jeśli chcą państwo dopłacić 1 mln
zł, to państwa decyzja. – mówił do rad-

nych burmistrz Jerzy Bauer. – Jako Bur-
mistrz wykonuje państwa wolę. – dodał.

Warto przy tym zauważyć inne
zmiany jakie spowodowała przytoczona
na wstępie ustawa. Gminy nie mogą już
zlecać swoim spółkom odbioru odpadów
komunalnych. Rodzimy zakład musi star-

tować w przetargu. W przypadku ostrow-
skiego ZGK przychód z umowy na wywóz
odpadów ma bardzo istotny wpływ na
sytuację finansową firmy. Jeśl i okazało-
by się, że przetarg wygra firma zewnętrz-
na, rodzimy zakład, którego miasto jest
właścicielem, może borykać się z pro-
blemami finansowymi, prowadzącymi do
ograniczenia zatrudnienia.

Poprzednia umowa na odbiór
śmieci w Ostrowi Mazowieckiej zakoń-
czyła się i miasto rozpisało nowy prze-
targ, w którym decydującym kryterium
była cena. Do Urzędu Miasta wpłynęły
dwie oferty spełniające wymagania for-
malne. Były to oferty ostrowskiego ZGK
(średnio miesięcznie 1 67 tys. zł) oraz

MPK z Ostrołęki (średnio miesięcznie
324 tys zł. ). Wybrana została niższa
oferta przedstawiona przez Zakład Go-
spodarki Komunalnej. Zgodnie z nowy-
mi warunkami miasto zapłaci Gospodarce
Komunalnej za odbiór odpadów średnio
ok. 1 67 tys. zł. miesięcznie. W roku 201 5
średnia opłata miesięczna wynosiła ok.
111 tys. Tę różnicę tłumaczy prezes ZGK
Paweł Mieczkowski: Istotną cześć ceny
obioru odpadów stanowi koszt związa-
ny z przekazaniem ich do Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Ko-
munalnych, co jest naszym obowiązkiem
wynikającym z przepisów. Zgodnie z
obowiązującymi regulacjami odpady
z Ostrowi muszą być przekazywane do
RIPOKw Ławach (k. Ostrołęki) bądź RI-
POKSuchożebry. Wzeszłym roku pła-
ciliśmy za każdą przekazaną tonę 219
zł. W listopadzie stawka wzrosła do 320
zł. , czyli o niemal 50%. Koszt przekaza-
nia odpadów do alternatywnego RIPOK-
u jest jeszcze wyższy. Opisana podwyż-
ka miała znaczący wpływ na naszą ofertę.

Budżet przyjmowany przez Radę Miasta jest zawsze pla-
nem. Aby móc zrealizować zawarte w nim wydatki, trzeba naj-
pierw wykonać dochody. Te są z kolei w dużej mierze zależne
od podatków i opłat lokalnych, które uchwala Rada Miasta.

Skarbnik Miasta Anna Wilczyńska

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracj i
w styczniu 201 6r. przyznało
urzędowi Certyfikat Skutecz-
nego Użytkownika CAF.

CAF to metoda stoso-
wana do oceny i doskonale-
nia systemu zarządzania
w organizacjach administracj i
publ icznej.

Certyfikat dla Urzędu
Miasta
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– Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji już od kilku lat nie świadczy usług
związanych z siłownią – mówi dyrektor
MOSiR Bartłomiej Pieńkowski. – Po-
mieszczenia, w których niegdyś mieści-
ła się siłownia dziś służą jako szatnie dla
sportowców. Zaś sprzęt składowany był
w pomieszczeniach gospodarczych MO-
SiR – wyjaśnia. – Nawiązałem kontakt
z dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 i oka-

zało się, że szkoła od dawna interesuje
się wyposażeniem starej siłowni, a na-
wet posiada odpowiednie pomieszcze-
nia. – zdradził dyrektor MOSiR. – Po
konsultacjach z władzami miasta podją-
łem decyzję o przekazaniu urządzeń
i bardzo się cieszę, że sprzęt niewyko-
rzystywany od kilku lat znalazł zastoso-
wanie w szkole i służy setkom uczniów.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im.
Rotmistrza Witolda Pileckiego zaprezen-
tował szkolne pomieszczenia z przeka-
zanym sprzętem. Urządzenia nabrały

nieco nowego wyglądu za sprawą pra-
cy jaką włożyli zaangażowani nauczy-
ciele i uczniowie. Maszyny do ćwiczeń
zostały odmalowane, a także odnowio-
no ich obicia. Z siłowni korzystają już
uczniowie szkoły i jak zdradzają nauczy-
ciele – oni sami również.

Targowisko miej-
skie wrosło w krajobraz
gospodarczy naszego
miasta, a organizowany
co tydzień targ stał tak
istotnym elementem lo-
kalnej tradycji . Wielu
mieszkańców miasta i po-
wiatu nie wyobraża sobie,
że mogłoby go nie być.
Kupujący chętnie odwie-
dzają targ przede wszyst-
kim ze względu na szeroki
asortyment. Do niedaw-
na w Ostrowi można by-
ło handlować także żywym
inwentarzem. Ze wzglę-
du na uwagi Powiatowe-
go Lekarza Weterynari i ,
dotyczące braku spełnie-
nia warunków dla takiego
handlu, został on zabro-
niony.

Samorząd Ostrowi Mazowieckiej
od kilku lat podejmuje działania mające
odpowiedzieć na oczekiwania społecz-
ne związane z warunkami handlu na
miejskim targowisku. Obecnie miasto
planuje rozpocząć poszukiwania inwe-
stora, który przedłoży i zrealizuje kon-
cepcję zagospodarowania terenu przy
ul. Broniewskiego (patrz mapka). Nowe
rozwiązania będą miały na celu dosto-
sowanie targowiska do wymagań sani-
tarnych. To jednak nie wszystko. Władze
miasta chcą, aby handlujący tam przed-
siębiorcy miel i jak najlepsze możliwości
do prowadzenia działalności, a odwie-
dzający mogli robić zakupy w komforto-
wych warunkach.
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- Ten wielki ruch narodowo-wyzwo-
leńczy doprowadził do uwolnienia Polski
spod radzieckiej okupacji – powiedział
o Solidarności Burmistrz i dodał, że na-
leży pamiętać o tych znanych z nazwiska
działaczy jak również, tych którzy nieko-
niecznie byli na czele.

35. rocznica powstania NSZZ „So-
lidarność” była okazją do oddania hono-
rów wszystkim ludziom, którzy doprowadzil i
do przemian ustrojowych.

Zebrani goście, współtwórcy
ostrowskiej „Solidarności”, obejrzeli pro-
jekcję filmu pokazującego strajk i nego-
cjacje Międzyzakładowego Komitetu
Strajkowego w sierpniu 1 980 i podpisa-
nie Porozumień. Film pochodzi z wysta-
wy stałej Europejskiego Centrum
Solidarności, wykorzystano w nim frag-
menty materiału z filmu ROBOTNICY’80.

Wygłoszone zostały również dwa
wykłady okolicznościowe. Dr Tadeusz Ru-
zikowski, historyk IPN przedstawił począt-
ki Solidarności, a w tym oddziału w Ostrowi

Mazowieckiej, którego historię bada od
kilku miesięcy. Wskazał na istotny rok
1 980, kiedy odbyły się wybory w związ-
kach zawodowych, będące namiastką
demokracji. Dla ostrowskiego oddziału
Solidarności ważne było również stwo-
rzenie sztandaru i prowadzenie akcji in-
formacyjnych za pomocą biuletynu.
Działalność związkowa wiązała się z re-

presjami, które dosięgnęły również zaan-
gażowanych w ostrowską Solidarność.

Wykład na temat fenomenu wspól-
noty Solidarności wygłosił prof. Zbigniew
Stawrowski, fi lozof polityki, profesor In-
stytutu Politologii UKSW oraz współzało-

życiel i dyrektor Instytutu Myśli Józefa
Tischnera w Krakowie. Profesor wskazał
na aspekt wartości jaki towarzyszył ru-
chowi Solidarność. Mimo prowadzenia
polityki represyjnej i budowania podejrz-
liwości wobec każdego obywatela Polski
przez rząd PRL, Solidarność nie zeszła
z obranej przez siebie drogi. Nadal po-
dążała nią w zgodzie z wytyczonymi war-
tościami i w pokojowym tonie. Pewnym
fenomenem Solidarności była wspólno-
ta – Bez poszukiwania prawdy nie ma
wspólnoty – mówił prof. Stawrowski.

Każdy z wykładów kończyła dys-
kusja, w której zebrani goście wyrażali
własne odczucia na temat Solidarności.
– W1980 roku panowała euforia, że dzie-
je się coś wielkiego – mówi jeden
z uczestników i dodaje, że później było
coraz trudniej, bo przyszły represje i wie-
le osób nie było w stanie tego przetrwać,
ale mimo to udało się!

Do tej pory zrealizowano w ramach
działalności ośrodka szereg przedsię-
wzięć o charakterze edukacyjnym oraz
związanych z ochroną lokalnego i ogól-
nopolskiego dziedzictwa. Wśród działań
można wymienić: zorganizowanie w ra-
tuszu przygotowanej przez IPN wystawy
„Rotmistrz Witold Pilecki 1 901 – 1 948”,
którą zobaczyło ponad tysiąc osób, głów-
nie młodzieży z terenu miasta i powiatu,
czy organizacja uroczystości (pod Hono-
rowym Patronatem Prezydenta RP An-
drzeja Dudy) odsłonięcia pomnika
poświęconego pamięci Żołnierzy Niezłom-

nych Ziemi Ostrowskiej. Zorganizowano
też konferencję, o której szerzej można
przeczytać powyżej. Przez cały czas Ośro-
dek prowadzi też działalność związaną
z gromadzeniem i opracowywaniem do-
kumentów i pamiątek związanych z hi-
storią miasta i regionu. W ostatnim czasie
otrzymaliśmy między innymi darowizny
od Koła Przyjaciół Szkoły Podchorążych
Piechoty w Komorowie przekazane przez
Pana Ryszarda Ejchelkrauta, oraz doku-
menty związane z działalnością ostrow-
skiej „Solidarności” przekazane m.in. przez
Pana Wiesława Piórkowskiego.

Jeżeli chcieliby Państwo prze-
kazać do Ośrodka dokumenty, pamiąt-
ki lub ich kopie prosimy o kontakt
z Wydziałem Promocji Miasta.

Zapraszamy również do współpra-
cy wszystkich tych, którym zależy na upa-
miętnianiu oraz promocji lokalnej historii
i kultury na terenie całego powiatu ostrow-
skiego.
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Atmosfera była niezwykle świątecz-
na, dzielono się opłatkiem, składano życze-
nia i wspólnie śpiewano kolędy. W spotkaniu
wzięli udział proboszczowie wszystkich
ostrowskich parafii, miejscy radni, prezesi
spółek miejskich oraz prokurenci i przewod-
niczący Rad Nadzorczych, dyrektorzy i kie-
rownicy miejskich jednostek organizacyjnych,
dyrektorzy szkół i przedszkoli, kierownictwo
i pracownicy urzędu miasta, oraz lokalne
media. Na początku spotkania harcerze z 29.

DH „Pogodni” przekazali na ręce burmistrza
Betlejemskie Światło Pokoju, a chór „Fan-
tazja” z ZSP nr 3 dał koncert kolęd i pasto-
rałek. Życzenia z okazji zbliżających się świąt
Bożego Narodzenia i Nowego Roku złożył
burmistrz Jerzy Bauer i przewodniczący Ra-
dy Miasta Zbigniew Krych. Fragment ewan-
gelii o narodzeniu Jezusa odczytał ks. dziekan
dr Jan Okuła, następnie wszyscy zebrani
odśpiewali jedną z najbardziej popularnych
polskich kolęd „Wśród nocnej ciszy”.

- Celem nadrzędnym jestdla mnie
uczynienie z naszego miasta dobrego, per-
spektywicznego miejsca do życia zarówno
grup społecznych jak i jednostek–mówił
burmistrz Jerzy Bauer. Burmistrz dokonał
podsumowania ubiegłego roku wskazując
na udane projekty i inwestycji. Wśród waż-
nych projektów wymienił Ostrowskie Forum
Rozwoju. Natomiast wśród zrealizowanych
inwestycji wskazał na wykonanie 1 0 nowych
ulic, budowę ok. 2,5 tys. m2 nawierzchni
chodnika, budowę ponad 30 punktów świetl-
nych, czy inwestycje w gospodarkę odpa-
dami w wysokości ok. 1 9,5 mln zł z czego
8,5 mln zł pochodzi z dofinansowań.

Burmistrz podkreślił znaczenie współ-
pracy ze społecznością lokalną i dbanie o lo-
kalne dziedzictwo historyczne. W ramach
zadań o charakterze historycznym zapowie-

dział starania o zakup nieruchomości z do-
mem rodzinnym Marii Ostrowskiej, żony
rotmistrza Pileckiego. Realizowanie poważ-
nych zamierzeń musi się odbywać w zgo-
dzie i współpracy, zapewniał Burmistrz.

Spotkanie uświetnił występ Kwarte-
tu Obsession. Występ łączący muzykę, ko-
biecość i dowcip tworzył show, które

pozytywnie zaskakiwało publiczność.

W spotkaniu noworocznym 2016
uczestniczyli znamienici goście, a wśród nich

duchowni: ks. prałat dr Jan Okuła, ks. kano-
nik Stanisław Gadomski, radny sejmiku wo-
jewództwa mazowieckiego Krzysztof
Winiarski, honorowy obywatel Ostrowi Ma-
zowieckiej prof. dr hab. Adam Dobroński,
dziekan wydziału nauk Ekonomicznych
w Ostrowski Mazowieckiej Wyższej Szkoły
Finansów i Zarządzania w Białymstoku
dr Dorota Ostrowska, wicestarosta ostrow-
ski Urszula Wołosiewicz, przewodniczący
rady miasta Zbigniew Krych z radnymi, wój-
towie i burmistrzowie, byli burmistrzowie
Ostrowi Mazowieckiej, przedstawiciele in-
stytucji rządowych i samorządowych, przed-
stawiciele służb mundurowych,
przedstawiciele firm, dyrektorzy i prezesi
miejskich jednostek i spółek.

O godzinie 1 2.00 Święty Mikołaj wraz
z dyrektorem Jackiem Kalinowskim powita-
li wszystkich przybyłych na spotkanie. Roz-
poczęła się zabawa, którą poprowadziły
skrzaty Olaf i Omsia wraz ze śnieżynkami
z Miejskiego Domu Kultury. Były wspólne
tańce, a nawet bitwa na „śnieżne kule” z pa-
pieru. Do zabawy włączył się również sam
Święty Mikołaj. W międzyczasie pomocni-
cy Świętego Mikołaja wręczali dzieciom pacz-
ki. Każde dziecko mogło również zrobić sobie
zdjęcie ze Świętym Mikołajem.

Burmistrz wraz z dyrektorem Miej-

skiego Domu Kultury Jackiem Kalinowskim
oraz dyrektorem Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji Bartłomiejem Pieńkowskim
złożyli życzenia z okazji Świąt Bożego Na-
rodzenia. Kolejną niespodzianką był ogrom-
ny tort, który z okazji jubileuszu „Spotkania
ze Świętym Mikołajem” przygotowała cu-
kiernia państwa Burkiewiczów, i którego każ-
dy miał szansę spróbować.

Kulminacyjnym punktem Spotkania
był wieczorny koncert Majki Jeżowskiej.

Majki Jeżowskiej przedstawiać nie
trzeba. Ta obdarzona ciepłym głosem i nie-

zwykłym temperamentem estradowym wo-
kalistka i kompozytorka, autorka wielu
przebojów i widowisk muzycznych, produ-
cent muzyczny oraz szefowa własnej firmy
fonograficznej, zdobywczyni platynowej oraz
kilku złotych płyt. Jest również Kawalerem
Orderu Uśmiechu, Ambasadorem Dobrej
Woli UNICEF-u oraz członkiem Rady Fun-
dacji Ronalda McDonalda. Jej żywiołowe
koncerty od lat niezmiennie przyciągają
ogromną publiczność.

c.d. na str. 9
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c.d. ze strony 8

Podczas koncertu Majka zaśpiewa-
ła swoje największe przeboje, m. in. „Naj-
piękniejsza w klasie”, „Rytm i melodia”,
„Wszystkie dzieci nasze są” czy „Kochany
panie Mikołaju” rozdając wśród publiczno-
ści mnóstwo nagród i prezentów: podpisa-
nych płyt, plakatów i kartek. W trakcie
koncertu można było również nabyć płyty
Majki. Pomimo tego, że artystka spieszyła
się do Zakopanego, gdzie nazajutrz od ra-
na rozpoczynała próby do wieczornego kon-

certu telewizyjnego, po koncercie spotkała
się z publicznością, aby podpisać płyty i in-
ne gadżety.

Kolejne „Spotkanie ze Świętym Mi-
kołajem” już za rok, mamy nadzieję, że w rów-
nie ciepłej atmosferze.

Sponsorami tegorocznego „Spotka-
nia ze Świętym Mikołajem” byli:

• Fabryki Mebli „Forte” S.A.,
• Portal internetowy OstrowMaz24.pl,
• Zakład Energetyki Cieplnej w Ostrowi Mazowieckiej,
• Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej,
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazo-
wieckiej,
• Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej,
• Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Ostrowi Mazowieckiej,
• Hurtownia artykułów biurowych, środków czystości
i zabawek „Mimar”
• Krüger Polska Sp. z o.o.,
• „RemBud” Andrzej Klepacki,
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medi-Dent”
Ewa Zadroga,
• Zakład Remontowo BudowlanyWaldemar Brzostek,
• Alpla Sp. z o.o. Opakowania z tworzyw sztucznych,
• „Mar – Tel” Marek Sołowiej,

• Stacja PaliwWiG Waraccy i Grodzcy Sp.j
• Apteka Maria Dorawska,
• Spółdzielnia rolnicza „Rolnik” w Ostrowi Mazowieckiej,
• Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Mirosław Helcbergiel,
• Canexpol Sp. z o.o.,
• Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Marek Michalik,
• Sklep Spożywczo-Przemysłowy Zofia Wiśniewska,
• Sklep „REMONT” Jan Ponichtera,
• Zakład Obsługi Budownictwa WIBET s.c. S. Wilanow-
ski, E. Wilanowski,
• Daniel Wach,
• Bar gastronomiczny „Maxim”,
• Hurtownia Spożywcza Teresa Siennicka,
• Cukiernia Hanna i Marek Burkiewiczowie

Źródło: MDK

Panie Dyrektorze ostrowskie kino
przez wiele lat przypominało ostro-
wianom przeszłą epokę. W ostat-
nich latach sporo się w tej materii
zmieniło. Czy może Pan Dyrektor
przybliżyć co zostało w kinie zmo-
dernizowane?

Kino "Ostrovia" w Ostrowi Mazo-
wieckiej trwało w przeszłej epoce zwią-
zanej z taśmą celuloidową do
października 201 2r. kiedy stary projek-
tor zastąpil iśmy nowym w technologii cy-
frowej. Nowe urządzenie zakupil iśmy
przy 50% wsparciu Państwowego Insty-
tutu Sztuki Fi lmowej. Dzięki cyfryzacji ki-
na rozpoczęliśmy wyświetlać fi lmy nie
tylko w 2D, ale również 3D. Pozwoliło to
zapewnić mieszkańcom miasta aktual-
ny i atrakcyjny repertuar fi lmowy łącznie
z seansami premierowymi fi lmów pol-
skich, europejskich i światowych.

Staramy się by kino zapewniało
komfort i bezpieczeństwo widzów. Dlate-
go wymienil iśmy instalację elektryczną,
zakupil iśmy sprzęt nagłaśniający i ekran
dostosowany do projekcji 3D, zamonto-
waliśmy wentylację z klimatyzacją. Dą-
żąc do spełnienia wymogów stawianych
przez dystrybutorów filmów i podnosząc
jakoś obsługi widzów zakupil iśmy do ka-
sy kina program e-Bilet i sprzęt kompu-
terowy. Program umożliwia rezerwacje
biletów, a w przyszłości po zakończeniu
modernizacji pozwoli na internetowy za-
kup biletów. Ponadto zamontowaliśmy in-
stalację nagłośnienia teatralnego,

oświetlenie sceniczne i kurtynę.

Czy nowa oferta wpłynęła na wzrost
odwiedzin kina?

Od wymiany projektora na cyfro-
wy odnotowujemy regularny wzrost od-
wiedzin kina. Tuż po wymianie urządzenia
w ciągu niewiele ponad 2 miesięcy od-
notowaliśmy tyle samo odwiedzających,
co przez poprzednie niespełna 1 0 mie-
sięcy. W 201 3 roku odnotowaliśmy 1 8
025 widzów, w 201 4r. 1 9 684, natomiast
miniony rok był rekordowy, w którym pro-
jekcje fi lmowe w ostrowskim kinie obej-
rzało 23 991 widzów.

Czy planujecie dalsze moderniza-
cje?

Modernizacja kina będzie konty-
nuowana. Rozłożona jest na dwa etapy.
W etapie pierwszym planujemy m. in. wy-
mianę fotel i , podłogi, przebudowanie
sceny, węzła sanitarnego w garderobie
i pomieszczeniu operatorów, ułożenie
wykładziny akustycznej na ścianach sa-
l i widowiskowo – kinowej. Działania te
zdecydowanie poprawią komfort prze-
bywania w kinie. Na realizację tego za-
dania potrzebujemy oczywiście środków
pieniężnych, dlatego złożyl iśmy wniosek
o zewnętrzne źródła finansowania do Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go w ramach programu „Rozwój
Infrastruktury Kultury 201 6. Infrastruktu-
ra domów kultury”. Dofinansowanie mo-
że wynieść 70% kosztów realizacji
zadania.

Etap drugi modernizacji chcemy
rozpocząć w następnym roku, również
przy wsparciu środków zewnętrznych.

Budynek, w którym mieści się kino
nie jest własnością miasta. Poja-
wiają się w tej kwestii skrajne opi-
nie. Niektórzy uważają, że miasto
nie powinno inwestować w budy-
nek, którego nie jest właścicielem.
Jaki jest zatem aktualny stan praw-
ny nieruchomości i czy inwestowa-
nie w dzierżawiony budynek wiąże
się z jakimś ryzykiem?

Siedziba kina „Ostrovia” od kil-
kudziesięciu lat mieści się w budynku
OSP na ul. 1 1 go Listopada 5 w Ostro-
wi Mazowieckiej. Obecnie Miejski Dom
Kultury ma podpisaną umowę z Ochot-
niczą Strażą Pożarną w Ostrowi Mazo-
wieckiej na wynajem pomieszczeń
działalności kina do 31 grudnia 2043 roku.

Jest to umowa długoterminowa
umożliwiająca podejmowanie działań
modernizacyjnych za wiedzą i zgodą
właściciel i obiektu. Czas użytkowania ki-
na po modernizacji , dziś 27 lat, pozwoli
na pełną amortyzację poniesionych kosz-
tów i uzyskanie przychodów z działalno-
ści kina pokrywających zainwestowane
środki. Dzisiejsze miejsce działalności
kina jest zwyczajowo przyjęte i zaakcep-
towane przez mieszkańców miasta Ostrów
Mazowiecka.

Rozmawiał Adrian Paszczyk
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Urzędnicy rozmawiali z mieszkańcami o ulicach
Konsultacje z mieszkańcami w sprawie budowy ulic w mieście to innowa-

cyjny projekt, który był real izowany w 201 5 roku. - Konsultując się z mieszkańca-
mi miasta, chcę obniżyć ilość błędów przy realizowanych inwestycjach – mówił
burmistrz Jerzy Bauer podczas pierwszych konsultacj i . Informacje uzyskane od
mieszkańców pozwoliły na realizację zadań zgodnie z ich oczekiwaniami.

W Ostrowi powstała strefa ekonomiczna
9 marca ostrowscy radni wyrazil i zgodę na włączenie do obszaru Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów

położonych na terenie Ostrowi Mazowieckiej, dzierżawionych przez Fabrykę Mebli Forte S.A. Wyrażenie zgody przez Radę
Miasta rozpoczęło procedurę włączenia działki o powierzchni 1 8,695 ha do w/w strefy. Fabryka zadeklarowała, że rozbudo-
wując się stworzy ok. 1 60 nowych miejsc pracy.

Ostrowskie Forum Rozwoju
28 kwietnia odbyło się I Ostrowskie Forum Rozwoju organizowane przez

Miasto Ostrów Mazowiecka, Fabryki Mebli „FORTE” S.A. oraz Bank Spółdzielczy
w Ostrowi Mazowieckiej. Ostrowskie Forum Rozwoju (OFR) tworzy nową płasz-
czyznę do dialogu przedsiębiorczości i samorządu. Jego uczestnicy dziel i l i się swo-
imi opiniami i doświadczeniami w kwesti i pozyskiwania nowych inwestycji oraz
sposobów pozyskiwania kapitału na ich finansowanie.

Inwestycje w ZGK kosztowały prawie 20 mln zł
Zakończony został I etap inwestycji w gospodarkę odpadami za kwotę ok.

6 mln zł. Realizowany jest już I I etap za ok. 1 3,5 mln zł. Na całość inwestycji po-
zyskane zostało dofinansowanie w kwocie ok. 8,5 mln zł. Realizowane zadania
mają przyczynić się do uzyskania przez zakład statusu Regionalnej Instalacj i Prze-
twarzania Odpadów Komunalnych.

Powstał nowy Zespół Szkół Publicznych
1 8 marca miejscy radni przegłosowali uchwałę, na mocy której Szkoła Pod-

stawowa nr 3 i Gimnazjum Publiczne nr 3 stały się Zespołem Szkół Publicznych
nr 3. Szkoła w nowej organizacji funkcjonuje od 1 września 201 5 r.

Dni Ostrowi jakich dawno nie było
Ubiegłoroczne Dni Ostrowi Mazowieckiej odbyły się w dniach 1 9-21 czerw-

ca. W programie znalazły się m. in. : wieczorne spektakle teatralne, przegląd lokal-
nych zespołów artystycznych działających przy MDK, koncert artystów Społecznej
Szkoły Muzycznej, koncert muzyki klasycznej, występ Młodzieżowej Orkiestry Dę-
tej, Festiwal Przedszkolaków. Muzyczną gwiazdą wieczoru był zespół Happysad,
który zgromadził ogromną rzeszę fanów. Koncert zwieńczył widowiskowy pokaz
sztucznych ogni. Ogrom atrakcji , świetna pogoda i zaproszona gwiazda, sprawiły,
że XI I I Dni Ostrowi Mazowieckiej były niezwykle udane.

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Miasto po raz pierwszy realizowało projekt „Tropem Wilczym. Bieg Pamię-

ci Żołnierzy Wyklętych”, którego pomysłodawcą była Fundacja Wolność i Demo-
kracja. Tegoroczna edycja miała charakter ogólnopolski. Organizatorem ostrowskiego
biegu było Miasto Ostrów Mazowiecka, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz
członkowie Ludowego Klubu Sportowego „Ostrowianka”. Bieg odbył się 1 marca
201 5 r. , i towarzyszył obchodom Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Powstało 1 0 nowych ulic i wiele chodników
Nowopowstałe ul ice to: Leśna, Przeskok, Makuszyńskiego, Oficerska, Par-

celacyjna, Wiosenna, Sztarka, Sucharskiego, Kościuszki, Zagłoby. Oprócz ulic re-
montowane były chodniki, których łącznie zmodernizowano ok. 2,5 tys. m2.
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Organizatorzy zaprosil i pasjonatów,
hodowców i wszystkich, którzy kochają
te szlachetne ptaki. Uczestników wystawy
i zaproszonych gości powitał prezes
Polskiego Związku Hodowców Gołębi
Pocztowych Oddziału Ostrów Mazowiecka
Jerzy Mikołajczyk oraz prezes zarządu
Okręgu ZHGP Białystok Jacek Kulesza.
Prezesi powital i przybyłych gości i
sponsorów, którzy ufundowali puchary
dla zwycięzców. W oficjalnym otwarciu
burmistrz Jerzy Bauer podziękował
organizatorom wydarzenia za
przygotowywanie wystawy, która
przyciąga wielu miłośników gołębi i cieszy

się coraz większą popularnością. Piękne
ptaki podziwial i i ocenial i nie tylko
sędziowie, ale także mieszkańcy miasta,
którzy nierzadko z całymi rodzinami
odwiedzali wystawę.

Pośród tych pięknych ptaków na
zasłużonym – honorowym miejscu
mogliśmy podziwiać gołębia należącego
do Jarosława Świderka, który brał udział
w narodowym locie gołębi pocztowych
Barcelona 201 5. Pstry samczyk po niemal
dwóch tygodniach i pokonaniu 1 968 km,
uplasował się jako 1 6 gołąb wśród
polskich gołębi i zajął I I I miejsce w strefie
C - powyżej 1 800 km i obecnie jako
jedyny reprezentant okręgu pokonał
dystans z Barcelony. Na wystawie 70
hodowców reprezentujących 8 oddziałów
zrzeszonych w ramach Okręgu Białystok,
zaprezentowało 421 gołębi. Podczas
wystawy odbyła się również aukcja, na
którą hodowcy przekazali 31 gołębi.
Prezes Jerzy Mikołajczyk powiedział, że
dochód z aukcji przeznaczony zostanie

na ufundowanie sztandaru dla Oddziału
Ostrów Mazowiecka.

Zwycięzcy hodowcy odebral i
dyplomy i pamiątkowe puchary za różne
kategorie lotów, które wręczyli dyrektor
MOSiR Bartłomiej Pieńkowski oraz wójt
gminy Wąsewo Rafał Kowalczyk. Patronat
nad wystawą objął Burmistrz Miasta
Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer.

Upamiętniliśmy Żołnierzy Wyklętych Ziemi Ostrowskiej
7 listopada odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika Żołnierzy Wyklę-

tych Ziemi Ostrowskiej. Miasto upamiętniło żołnierzy podziemia niepodległościo-
wego i cywilnych mieszkańców Ziemi Ostrowskiej poległych i pomordowanych w
walce z komunistycznym zniewoleniem w latach 1 944-1 953. Honorowy Patronat
nad uroczystością objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Mo-
nument upamiętniający osoby walczące z komunistami o wolną i niepodległą Pol-
skę stanął u zbiegu ulic 3 Maja i S. Dubois.

Projekcja filmu „Pilecki” i spotkanie z jego twórcami
3 listopada w sali kinowej MDK odbyło się spotkanie z reżyserem filmu „Pi-

lecki” Mirosławem Krzyszkowskim, synem Rotmistrza Andrzejem Pileckim, koor-
dynatorem projektu „Pilecki” i producentem filmu Bogdanem Wasztylem oraz
prezesem Stowarzyszenia Auschwitz Memento Pauliną Wądrzyk. Bogdan Wasz-
tyl, koordynator projektu „Pilecki” i producent fi lmu opowiedział o kul isach jego po-
wstawania – najważniejszych momentach i trudnościach. W spotkaniu uczestniczył
syn rtm. Pileckiego, który zdradził ki lka ciekawych histori i z życia osobistego i re-
lacj i z ojcem.

Prof. dr hab. Jan Kaczyński Honorowym Obywatelem Miasta
Na sesji Rady Miasta w dniu 6 l istopada, radni przez aklamację przyjęl i

uchwałę dotyczącą nadania honorowego obywatelstwa miasta Ostrów Mazowiec-
ka prof. dr. hab. Janowi Kaczyńskiemu. Laudacje o prof. dr. hab. Janie Kaczyń-
skim wygłosiła Przewodnicząca Koła Absolwentów i Wychowanków Szkół
Ekonomicznych przy ZS nr 2 Maria Wolff. Profesor w swojej karierze jak sam mó-
wi – podpisał 1 tys. świadectw, 2 tys. matur, 600 prac magisterskich i ki lka dokto-
ratów. - Uhonorowanie obywatelstwem określ i ł jako najwyższej wagi, o ogromnym
osobistym znaczeniu – ożyły we mnie wspomnienia, które już zostały zepchnięte
do podświadomości – powiedział. Nie zabrakło gratulacj i , kwiatów i symboliczne-
go „Sto lat!”.
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Dyrektor Przedszkola Małgorzata
Zalewska przywitała wszystkich przyby-
łych na to wyjątkowe spotkanie, a szcze-
gólnie występujących małych artystów.
Podziękowała wszystkim, którzy włączy-
l i się w organizację tej uroczystości
a szczególne podziękowania skierowa-
ła do pani Ani Szymczak- katechetki za
przygotowanie dzieci. Wśród zaproszo-
nych gości obecni byli: Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer, Przewodniczący Rady Mia-
sta Zbigniew Krych, Proboszcz Parafii
pw. Wniebowzięcia NMP ks. dr. Jan Oku-

ła, Przewodnicząca Rady Rodziców Mał-
gorzata Gajewska oraz emerytowana
nauczycielka Regina Klimaszewska.

Mali wykonawcy wykazali się du-
żą pomysłowością i wielkim zaangażo-
waniem, a wykonane utwory wzbogacone
były pomysłową choreografią i ciekawy-
mi kreacjami. Na zakończenie spotkania
dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy,
książki oraz świąteczne aniołki.

Scenerią stało się część prezbi-
terium, głównie schodki, na których usta-
wił się szkolny chórek w liczbie ponad
pięćdziesięciu śpiewaków oraz odświęt-
nie wybielonych aniel ic, a resztę odgry-
wanych, przez młodych artystów, scen
jasełek, tworzyła przednia część nawy
głównej. To tu Maryja wraz z Józefem
zagościl i pośród l icznie zgromadzonych
widzów – wiernych, by przynieść im Ma-
leńką Miłość. Złożone w żłóbku Dziecię
Jezus, nad którym Boża Matka i Jego
opiekun roztoczyli rodzicielską troskę,
przyniosło jednym radość, innym zaś
strach i lęk. Pastuszkowie wyrwani ze
snu i przyprowadzeni blaskiem gwiazdy
betlejemskiej do miejsca narodzin, ogrom-
nie się ucieszyl i i oddali należny hołd
i szacunek Synowi Bożemu. Okrutny He-
rod popychany podszeptami szatana,
był gotów zgładzić to Dziecię, w obawie,
że utraci swą władzę i komfort życia. Jed-
nak aniołowie czuwali i podpowiadali Jó-
zefowi, by chronił tą Miłość, bo Ona jest
dla całego świata. Zdążyli do Niej po-
spieszyć i królowie, składając swe dary
serca: złoto, mirrę i kadzidło. Głos Mat-
ki stał się wdzięcznością za ich hojne
podarki, za które wszyscy otrzymamy
z Jej poręki wszelkie łaski od Bożej Dzie-
ciny. Wtórował Jej opiekun Józef, pro-
sząc, by ta Maleńkość błogosławiła
całemu światu radością i pokojem. Pa-

stuszkowie nie chcąc być gorszymi,
w imieniu wszystkich dzieci złożyl i Jezu-
skowi swe obietnice, bo niewiele miel i ,
a też bardzo chciel i coś od siebie. Dali
słowo, że kotka będą głaskać nie zaś ki-
jem ganiać, a nawet najmniejszej rośl in-
ki bezsensownie już nie zadepczą,

drzewka nie złamią i też nikogo nie okła-
mią. Żadne brzydkie słowo już się im
więcej nie wyrwie, a język, nawet swę-
dzący, nie pokaże lekceważenia kolegi
czy koleżanki. Mama i tata niech będą
spokojni, bo z ich powodu, nie będzie
już kłopotów, zmartwień czy białej go-
rączki.

Te wymowne sceny za każdym
razem były przerywane i podkreślane
śpiewem solo i chóralnie w akompania-
mencie wiolonczeli i poprzecznych fle-
tów. Kolędy, pastorałki i piosenki
o tematyce Bożonarodzeniowej profe-
sjonalnie wykonane przez szkolnych chó-

rzystów dawały ukojenie serca, radość
ducha i miód na duszę. „Pada Śnieg”,
„Jest taki dzień”, kolędy: „Pójdźmy wszy-
scy do stajenki”, „O Gwiazdo betlejem-
ska”, „Mędrcy świata”, „Gdy śliczna
Panna” stworzyły miłe tło dla wydarzeń
stajenki.

Piękne głosy, równy śpiew i talen-
ty grania na instrumentach w połącze-
niu z wykonaniem recytatorskim sprawiły,
że ten wieczór stał się ucztą iście ducho-
wą. To dzięki małym artystom wszyscy
zebrani mogli już zasmakować atmos-
fery świąt. Zostało to docenione grom-
kimi brawami i wezwaniem do choćby
małego kolędowego bisu.

Trud i praca nauczyciel i , katechet-
ki, szkolnych opiekunów przygotowują-
cych dzieci do takiej inscenizacji
i aranżacji technicznej jasełek, stworzo-
nych z tak wielkim rozmachem i donio-
słością, zostały zauważone i docenione
przez gospodarza miejsca, ks. Dzieka-
na Mirosława Mierzejewskiego. Nato-
miast radość przychodzącego Jezusa
w maleńkiej istocie z Betlejem stała się
okazją do złożenia życzeń radości, któ-
ra niech się narodzi się w sercach obec-
nych ale też wszystkich naszych parafian.

ks. Jan Wróbel
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Przed północą ostrowianom ży-
czenia złożył burmistrz Jerzy Bauer, że-
gnając stary i witając nowy rok, w który
weszliśmy widowiskowym pokazem
sztucznych ogni.

Siarczyste mrozy nie przestraszy-
ły mieszkańców, którzy l icznie przybyli
pod ratusz. Warunki pogodowe nie prze-
szkodziły również w dobrej zabawie po
północy, którą poprowadził DJ.

Klub dyskusyjny Miejskiej Biblioteki
Publicznej w 201 5 r., zaproponował miesz-
kańcom Ostrowi Mazowieckiej cykl spo-
tkań, związany z historią naszego miasta.
Miały one formułę prezentacji multimedial-
nych. Wykorzystano do nich ponad 500
zdjęć z prywatnego archiwum p. Ryszarda
Ejchelkrauta -ostrowskiego pasjonata hi-
storii. Kilkanaście multimedialnych poka-
zów podzielono tematycznie. Powstał w ten
sposób „Spacerek po Ostrowi”. Prezenta-
cje były opatrzone komentarzem i wspo-
mnieniami p. Ryszarda Ejchelkrauta.

Z uwagi na obszerny materiał, od-
były się cztery spotkania w Centrum Dialo-
gu Społecznego.

Podczas pierwszego, 9 lipca, p. Ry-
szard opowiadał o historii nazwy miasta.
Pokazał także unikatowe materiały z Po-
wszechnego Spisu Ludności z 1 921 r. Przed-
stawił skład Pierwszej Rady Miejskiej z roku
1 925. „Spacerowano” koło Ratusza, ulicą
3. Maja i 11 . Listopada. Uczestnicy usły-
szeli ciekawostki związane z miejskim Ra-
tuszem, Liceum Ogólnokształcącym, a także
dawną Elektrownią i ostrowskim Browa-
rem. Znajdująca się obecnie przed Ratu-
szem stara fontanna, dawniej mieściła się
przed wejściem do elektrowni.

W sierpniu „Spacerek po Ostrowi”
zawitał w okolicę ulic Kościuszki, Kilińskie-
go, Mieczkowskiego, Duboisa, Okrzei, Ogro-
dowej i Prusa. Uczestnicy spotkania mogli
obejrzeć zdjęcia przedstawiające budynek
„Rolnika”, plac dworca autobusowego i fa-
brykę octu przy ul. Mieczkowskiego. Na fo-
tografiach było też widoczne jak zmieniła
się okolica dzisiejszego „Ekonomika”, a daw-
niej Szkoły Powszechnej Nr 1 . Nie zabra-
kło zdjęć Domu Rzemiosła i Kina, które
początkowo mieściło się przy ul. Batorego.

Wrześniowe spotkanie z cyklu „Spa-
cerkiemJ” przypomniało uczestnikom oko-
lice ulicy Pocztowej, Stawu miejskiego wraz
z Ogródkiem Jordanowskim i ulicą Różań-

ską Na archiwalnych fotografiach można
było zobaczyć tzw. „Czerwoniak”, który to
w czasie okupacji był siedzibą gestapo,
a po wojnie Urzędu Bezpieczeństwa, ka-
mienicę Żyda Teitla, zakupioną przez Pań-
stwa Tatkowskich, jak również słynne „Jatki”,
gdzie było sprzedawane mięso. Pan Ry-
szard opowiadał o dawnym budynku Sta-
rostwa Powiatowego, który mieścił się na
rogu ul. Różańskiej i Warszawskiej. Uczest-
nicy mogli też zobaczyć zdjęcia dawnego
szpitala, który był przy ulicy Różańskiej,
w miejscu, w którym obecnie stoi market
Lidl. Staw, który był niegdyś jedną z głów-
nych atrakcji dla mieszkańców, pamięta
czasy carskie. Pływano po nim łódkami i ka-
jakami. W czasie trzeciego spacerku p. Ry-
szard opowiadał również o ostrowskich
cmentarzach.

Na ostatnim w 201 5 roku, listopado-
wym spotkaniu, miłośnikom spacerku przy-
bliżono historię osadnictwa żydowskiego
w Ostrowi Mazowieckiej. Wartym podkre-
ślenia, jak wspominał p. Ryszard, było za-
angażowanie części ostrowskich Żydów
podczas Powstania Styczniowego. Na prze-
strzeni dziejów gmina żydowska w Ostro-
wi Mazowieckiej posiadała dwie nekropolie.
Cmentarze obecnie nie istnieją. Z archiwal-
nych zdjęć wiadomo, że z jednego z nich
zachowało wiele macew, a w ostatnim cza-
sie odnaleziono kilka płyt nagrobnych.
Uczestnicy spotkania mogli zobaczyć sze-
reg obiektów Żyda Teitla m.in. młyn, budy-
nek administracyjno- mieszkalny, szkołę
religijną, a także browar i tartak. Cerkiew,
której zdjęcia pokazano, została pobudo-
wana na pamiątkę koronacji cara Mikołaja
II, 2 maja 1 896r. W1 91 5 r. Niemcy zamknę-
li Cerkiew. Rozbiórka nastąpiła w latach
1 929- 31 .

Na zakończenie czwartego spacer-
ku pokazano zdjęcia związane z żołnierza-
mi niemieckimi, którzy przebywali w czasie
II wojny światowej w Ostrowi Mazowieckiej.

Na fotografiach, które miłośnicy lo-

kalnej historii mogli zobaczyć podczas spo-
tkań, oprócz obecnych, widniały już
nieistniejące budynki i ulice. Organizatorów
cieszy fakt, że „Spacerek po Ostrowi” za-
interesował mieszkańców miasta. Na każ-
de spotkanie przybywało wielu miłośników
lokalnej historii, a także młodzież, zaintere-
sowana pogłębianiem wiedzy na temat
swojego miasta.

Ideą pomysłu było ocalenie od za-
pomnienia lokalnego skarbu, jakim jest
przede wszystkim wiedza, ale i cenne ar-
chiwum p. Ryszarda Ejchelkrauta, jak rów-
nież pogłębianie poczucia więzi z małą
ojczyzną, szczególnie wśród ludzi młodych.

W planach jest cykl spotkań dla mło-
dzieży. Bezcennym, było by, gdyby udało
się doprowadzić do wydania drukowanej
wersji cyklu. Dałoby to możliwość zapozna-
nia się z unikatowym materiałem następ-
nym pokoleniom, a tym samym poszerzyłoby
regionalny księgozbiór dotyczący Ostrowi
Mazowieckiej.

W 201 6 r. „Spacerek po Ostrowi” bę-
dzie kontynuowany, pierwsze spotkanie od-
będzie się już w lutym. Serdecznie
zapraszamy.
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Na te dni organizatorzy Szlachet-
nej Paczki otrzymali od Urzędu Miasta
lokal przy ul icy Partyzantów, w którym
mieści się Centrum Dialogu Społeczne-
go. Posłużył on jako magazyn na pacz-
ki a także miejsce spotkań z darczyńcami.
Pierwsze pakunki dotarły do magazynu
już w piątkowy wieczór. Tego dnia wo-
lontariusze zajęl i się przygotowaniem lo-
kalu na wielki finał.

W sobotni poranek w magazynie
pojawil i wolontariusze wspierani swoimi

najbl iższymi rodzinami. Praca przebie-
gała niezwykle sprawnie. Wszystkie do-
starczone paczki do magazynu szybko
były przekazywane do potrzebujących.
Zespół Szlachetnej Paczki swoją obec-

nością wspierała koordynator rejonu I lo-
na Kowalska. W centrum działań
gościl iśmy również naczelnik Wydziału
Edukacji , Zdrowia, Spraw Społecznych,
Kultury i Sportu Dorotę Ambroziak, z rąk
której wolontariusze na podsumowanie
finału otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Wsparcia udziel i ła nam także prezes To-

warzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział
w Ostrowi Danuta Umińska. Ostatecz-
nie przez dwa dni prezenty dotarły do 39
rodzin z Ostrowi Mazowieckiej i okolic.
Szacunkowa wartość wszystkich paczek
to 80 000 zł. Prezenty dla rodzin przy-
gotowywało blisko 1 600 darczyńców.
Projekt objął honorowym patronatem
burmistrz Ostrowi Mazowieckiej.

Wolonatariusz Paweł Skibiński

26 listopada sala konferencyjna Ratusza Miejskiego wypełniła się gośćmi, którzy przybyli na wykład
dr. Jarosława Szarka poświęcony postaci naszego wielkiego Polaka papieża Jana Pawła I I . Spotka-
nie rozpoczęło się od pieśni „Nie lękajcie się” w wykonaniu zespołu Ad Alta Voce.

W roku 201 5 poświęconym św. Ja-
nowi Pawłowi I I , oddaliśmy cześć i chwa-
łę najdostojniejszemu kapłanowi - patriocie,
którego serce głosiło Boga i Prawdę.

Dr Jarosław Szarek przybliżył
w skrócie nauki i przesłania wyjątkowe-
go człowieka, etyka, poety, a także peda-
goga i aktora. Fragmenty papieskiego
przesłania funkcjonują obecnie, jako po-
pularne cytaty, uniwersalne wskazówki
oraz złote myśli. Bardzo ważną dziedzi-
ną działania Ojca Świętego dla dobra
ludzkości było ogromne zaangażowanie
się na rzecz poparcia sprawiedliwych i po-
kojowych rozstrzygnięć w konfliktach
zbrojnych na świecie i poparcia tych, któ-
rych uważał za skrzywdzonych. My Po-
lacy, nie powinniśmy nigdy zapomnieć
jego wielkiego patriotyzmu, który głębo-
ko zakorzenił się w jego pamięci i w jego
sercu. Wykładowca przybliżył wyjątkowe
słowa Papieża, będące pełne wiary i mi-
łości, podczas wielu pielgrzymek do swo-
jej ukochanej Ojczyzny m.in. „Nie lękajcie
się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystu-
sowi!”, wygłoszone w czasie mszy św.,
którą rozpoczynał swój pontyfikat 22 paź-

dziernika 1 978 r. oraz
z Placu Zwycięstwa
w Warszawie w 1 979 r. ,
„Wołam, ja syn polskiej
ziemi, a zarazem ja, Jan
Paweł I I , papież. Wołam
z całej głębi tego Tysiącle-
cia, wołam w przeddzień
Święta Zesłania, wołam
wraz z wami wszystkimi:
Niech zstąpi Duch Twój
i odnowi oblicze ziemi. Tej
Ziemi! ”. Działalność Ojca
Świętego świadczyła nie
tylko o nieustannej trosce
o losy naszego polskiego narodu, ale tak-
że o losy całego współczesnego świata.
Poprzez swoją dobroć, mądrość i konse-
kwencję w działaniu zdobył uznanie na
całym świecie.

Druga część spotkania upłynęła
wokalnie i muzycznie. W ujmujący nastrój
wprowadził wszystkich zespół Ad Alta Vo-
ce wykonując m.in. utwory: „Totus Tuus”,
„Uwielbiam Cię”, „Wadowice moje mia-
sto”, „Maryjo Śliczna Pani” oraz ukocha-
ny utwór Papieża „Barkę”, którą zaśpiewała

cała sala. Słowem i pieśnią przypomnie-
liśmy postać Wielkiego Polaka. To nie-
zwykłe, pełne refleksji spotkanie zachwyciło
wszystkich zebranych na sali.

Organizatorem spotkania była Miej-
ska Biblioteka Publiczna pod kierownic-
twem dyrektor Elżbiety Chojnackiej.
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Okres zimowy jest czasem szcze-
gólnie trudnym dla osób ubogich, samot-
nych, pozbawionych możliwości
samodzielnego zabezpieczenia podsta-
wowych potrzeb bytowych ze względu
na wiek, chorobę czy niepełnosprawność.

Na ryzyko wychłodzenia najczę-
ściej narażone są osoby bezdomne
szczególnie będące pod wpływem alko-
holu, ale również osoby starsze i samot-
ne, które mają trudności z radzeniem
sobie w codziennych czynnościach.

Osoby bezdomne często szu-
kają schronienia przed zimą na ogród-
kach działkowych, w pustostanach czy
piwnicach. Wtedy wystarczy krótki czas
aby doszło do odmrożenia kończyn a na-
wet zamarznięcia. Tragiczny finał może
mieć nawet kilka godzin spędzonych na
ławce podczas niewielkich mrozów,
zwłaszcza gdy osoba jest pod wpływem
alkoholu.

Dlatego policjanci wspólnie ze
strażnikami miejskimi i pracownikami
MOPS kontrolują miejsca, w których mo-
gą przebywać osoby bezdomne. Udzie-
lają potrzebującym informacji , w jakich
placówkach mogą znaleźć schronienie
i bezpiecznie przetrwać zimę. Pamiętaj-
my, że naszym wspólnym obowiązkiem
jest dbanie o życie i zdrowie drugiego
człowieka. Dlatego każdy śpiący na ław-
ce, osłabiony czy nietrzeźwy człowiek to
sygnał do działania dla funkcjonariuszy.

Wiedząc, że w naszym sąsiedz-
twie zamieszkują osoby starsze i samot-
ne, zaoferujmy im swoją pomoc.

Informacje o osobach których
zdrowie lub życie może być zagrożone
z powodu długotrwałego przebywania
na mrozie należy przekazywać pod nr tel.
alarmowych 997 lub 11 2.

Zgłaszajmy niepokojące nas sy-

tuacje. Nie bądźmy także obojętni wo-
bec osób, które są pod wpływem alkoholu
– nietrzeźwe osoby szybko tracą ciepło.

Jeden telefon może uratować ko-
muś życie.

Udział władz powiatu, miasta i oko-
l icznych gmin w zakupie policyjnych ra-
diowozów jest od kliku lat znaczący.
Policja oraz obecni na uroczystości przed -
stawiciele lokalnej władzy widzą potrze-
bę ścisłej współpracy w związku
z zapewnieniem bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego mieszkańcom po-
wiatu ostrowskiego.

Zakup 4 radiowozów był możliwy
dzięki przekazanym środkom finanso-
wym przez Starostwo Powiatowe Ostrów
Mazowiecka i Miasto Ostów Mazowiec-
ka, a także Gminy Ostrów Mazowiecka,
Zaręby Kościelne, Małkinię Górną oraz
Miasto i Gminę Brok.

Podarowane radiowozy to ozna-

kowana Skoda Yeti z si lnikiem 1 ,2 l itra
oraz dwa pojazdy Cia Ceed oznakowa-
na i nieoznakowana z silnikami 1 ,6 l itra.
Oczekujemy na czwarty samochód mar-
ki Dacia Duster nieoznakowany, który
trafi do ostrowskiej Policj i w najbl iższym
czasie. Wszystkie pojazdy wyposażone
są w silniki benzynowe.

Komendant Powiatowy Policj i nad-
kom. Mirosław Olszewski wyraził zado-
wolenie z zaangażowania lokalnych władz
w bezpieczeństwo mieszkańców - Bez
okazanego przez Państwa wsparcia Po-
l icja nie zdołałaby w pełni zrealizować
swoich ambitnych celów. – powiedział
i dodał. - Dzięki współfinansowaniu za-
kupionych i przekazanych pojazdów i dro-
na policjanci będą szybciej i skuteczniej
real izować zadania w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Po przemówieniu ks. Kapelana
Marek Gruda poświęcił radiowozy i dro-
na, następnie zaproszeni goście prze-
kazali pol icjantom kluczyki do nowych
radiowozów.

Przy okazji rozpoczynającej się
kampanii „1 6 Dni Przeciwko Przemocy
wobec Kobiet” przedstawicielom lokal-

nej władzy wręczono białe wstążki. Kam-
pania jest wyrazem sprzeciwu wobec
przemocy stosowanej wobec kobiet. Od
kilku lat samorządy oraz kadra kierow-
nicza i pol icjanci z ostrowskiej Komen-
dy włączają się do kampanii poprzez
noszenie białej wstążki, jako wyraz sprze-
ciwu wobec przemocy skierowanej na
kobiety.

Na zakończenie zaprezentowano
drona, który wykonał zdjęcia „z lotu pta-
ka” wszystkim zebranym.
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Głosowanie odbyło się w grudniu
201 5 roku na stronie internetowej urzę-
du miasta na Facebooku. Internauci mo-
gl i oddać swój głos na trzy zespoły za
pomocą kliknięcia „lubię to”. Najwięcej
głosów zdobył zespół Coma, oprócz któ-
rego do wybory był zespół Feel oraz Ra-
fał Brzozowski.

Zespół COMA jest znany fanom
muzyki przede wszystkim z energetycz-
nych i widowiskowych koncertów, łączą-
cych w sobie elementy poezji , muzyki,
teatru i fi lmu.

Grupa powstała w 1 998 r. W ma-
ju 2004 r. wydała swój pierwszy album
pt. “Pierwsze Wyjście z Mroku”. Płyta zo-
stała nagrodzona m. in Fryderykiem w ka-
tegori i : Album Roku – Rock. W tym
samym roku Coma została laureatem 25
Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wro-
cławiu.

Przez kolejne lata zespół wydał 5
płyt studyjnych, z których 3 pokryły się
platyną i złotem, oraz 3 wydawnictwa
koncertowe (Platynowa i Złota płyta). Ze-
spół otrzymał za każdy z polskich albu-
mów studyjnych statuetkę Fryderyka
w kategori i Album Roku - Rock, oraz

w kategori i : Zespół Roku i Wokalista Ro-
ku – Piotr Rogucki.

Wokalista zespołu - Piotr Roguc-
ki, także aktor - absolwent Państwowej
Wyższej Szkoły Teatralnej im. Kazimie-

rza Solskiego w Krakowie, jest zdobyw-
cą wielu nagród na festiwalach piosenki
artystycznej m. in. : 2. nagroda na Festi-
walu Piosenki Studenckiej w Krakowie
2002, Grand Prix Festiwalu Piosenki Ak-
torskiej Wrocław 2004, Grand Prix Fe-
stiwalu Spotkania Zamkowe w Olsztynie

2004, laureat Nagrody Artystycznej Mia-
sta Torunia im. Grzegorza Ciechowskie-
go w 2004 r. Wydał dwa albumy solowe:
“Loki – Wizja Dźwięku” (2011 r. ) r oraz
“95-2003” (201 2 r.). Od trzech edycji jest
też jurorem w programie Must Be The
Music w telewizj i Polsat.

Przez cały okres od czasu pierw-
szego wydawnictwa zespół Coma nie-
przerwanie koncertuje. W latach 2007 –
2009 Coma supportowała m. in Pearl
Jam, Linking Park podczas koncertu na
Stadionie w Chorzowie, a także wystę-
piła na Metal Hammer Festival w Spodku
przed grupą Tool.

W czerwcu 2009 r. miał miejsce
specjalny koncert zespołu Coma wraz
z towarzyszeniem Orkiestry Symfoników
Gdańskich - marzenie każdej rockowej
grupy.

Pamięć o żołnierzach antykomu-
nistycznego i niepodległościowego pod-
ziemia nigdy nie wygasła. Nie była jednak
w przeszłości wystarczająco mocno ak-
centowana. Dopiero ustawą z 3 lutego
2011 roku 1 marca ustanowiono Naro-
dowy Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Przywracanie pamięci o ruchu nie-
podległościowym to trudny proces, ale
niezbędny w budowaniu histori i Polskiej
i tożsamości Polaków.

O działalności ruchu niepodległo-
ściowego pamięta również Ostrów, gdzie
mordowano setki osób zaangażowanych

w walkę o wolną Polskę. Symbolicznym
miejscem pamięci tych osób (miejsca
pochówków często nie są znane) jest
pomnik, który powstał w Ostrowi w 201 5
roku u zbiegu ulic Dubois i 3 Maja.

Obchody 1 marca 201 6 roku przy-
gotują wspólnie dwa samorządy: miasto
Ostrów Mazowiecka i powiat ostrowski.
Szczegółowy program uroczystości bę-
dzie podany do wiadomości na plaka-
tach informacyjnych i stronach
internetowych urzędów:
www.ostrowmaz.pl

Adrian Paszczyk

Dni Ostrowi Mazowieckiej 2016

odbędą się
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