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Władze miasta oddały zasłużone hono-
ry bohaterom sprzed lat.

Dni Ostrowi to coroczna okazja do wspól-
nej zabawy i integracji mieszkańców.

Siłą sąsiedzkiej współpracy można zdzia-
łać wiele.

Tegoroczny budżet przewiduje realiza-
cję wielomilionowych inwestycji.

Program ma na celu poprawę opieki sto-
matologicznej dzieci i młodzieży.

Dorota Socik prowadzi sprawy muzeum
od 1 6 września 201 6 roku.
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29 czerwca odbyła się XXI sesja Rady
Miasta, podczas której ostrowscy radni
podsumowali wykonanie budżetu za 201 5
rok. Dochody w tym roku wyniosły 62 745
263,09 zł (1 00% planu) natomiast wydat-
ki 61 571 076,24 (95% planu). Budżet za-
mknął się nadwyżką w kwocie 1 1 74
1 86,85 zł.

Rok 201 5 minął pod znakiem realizacji
prac związanych z drogami, na które prze-
znaczono 4 003 41 6,55 zł z czego 2 898
404,96 zł to inwestycje drogowe, a 1 063
287,37 zł remonty dróg i chodników.

Oprócz dróg realizowano również budo-
wę chodników i parkingów na łączną kwo-
tę 537 tys. zł. Wybudowane zostały dwa
chodniki w pasie drogowym ul. Kościusz-
ki wraz z remontem i budową nowych
miejsc parkingowych oraz chodniki przy
ul. Trębickiego, 3 Maja, Lubiejewskiej oraz

Widnichowskiej. Dokonano rewitalizacji
centrum miasta na rogu ul. 3 Maja i Du-
bois za kwotę 1 95 tys. zł. Na skwerze
wzniesiono pomnik upamiętniający Żoł-
nierzy Wyklętych Ziemi Ostrowskiej sfi-
nansowany przez Fundację Pamiętamy.

Duże inwestycje w 201 5 roku realizowa-
no w ostrowskich spółkach. Zakład Go-
spodarki Komunalnej zrealizował
inwestycję za kwotę 1 3,6 mln zł, z czego
6,1 mln pochodziło z dofinansowania. In-
westycja związana jest z gospodarką
śmieciami a jej celem było uzyskanie
przez stację segregacji statusu Regional-
nej Instalacji Przetwarzania Odpadów Ko-
munalnych (dziś już wiemy, że status ten
został uzyskany - wywiad z prezesem
ZGK na str 1 6). Zakład Energetyki Ciepl-
nej wykonał modernizację kotłów, która
przyczyniła się do czterokrotnego zmniej-
szenia emisji spalin do atmosfery. Koszt
inwestycji wyniósł 1 mln 355 tys. zł. Na-
tomiast Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego w minionym roku realizowało
program oddłużania dla mieszkańców
TBS, w ramach którego zawarto 1 4 umów
na odpracowanie 70 tys. zł zaległości
czynszowych.

Burmistrz Jerzy Bauer wskazał również
na realizację zadań z zakresu oświaty,
kultury i sportu, spraw społecznych i go-
spodarczych. Podkreślił znaczenie pro-
wadzonych negocjacji w sprawie Centrum
Komunikacyjno Handlowego przy ul.
Mieczkowskiego, których efektem jest
perspektywa rozwiązania wieloletniego
sporu z osiągnięciem korzyści przez Mia-
sto. Ponadto w ubiegłym roku po raz
pierwszy zorganizowano Ostrowskie Fo-

rum Rozwoju, na którym omówiono moż-
liwości rozwoju gospodarczego miasta
przy udziale sektora publicznego i pry-
watnego.

Miejscy radni wyrazil i słowa uznania w sto-
sunku do realizacji ubiegłorocznego bu-
dżetu wskazując na duży zakres prac
infrastruktury drogowej. W efekcie 1 7 rad-
nych zagłosowało za udzieleniem Burmi-
strzowi absolutorium, natomiast 3 radnych
nie brało udziału w głosowaniu. Burmistrz
Jerzy Bauer podziękował radnym za
udzielenie absolutorium oraz pracowni-
kom Urzędu Miasta za wkład w realiza-
cję budżetu.

Zmiany w budżecie na 201 6 rok

3 sierpnia dokonano zwiększenia planu
wydatków o 321 300 zł z czego 271 300
zł przeznaczonych zostanie na zadania
inwestycyjne oraz 50 000 zł na działal-
ność jednostki muzealnej „Muzeum –
Dom Rodziny Pileckich”. Wśród zadań
inwestycyjnych znalazła się budowa cią-
gów pieszo -jezdnych, budowa pumptrac-
ka, skatepark z zapleczem socjalno –
magazynowym, zwiększono także środ-
ki na budowę ciągu drogowego Prusa –
Lubiejewska oraz ulic Kameralnej
i Orzeszkowej.

„Ostrowski pomost drogowy”

26 sierpnia radni przyjęli uchwałę budże-
tową oraz modyfikację planu inwestycyj-
nego, będącego podstawą do ubiegania
się o środki Unijne. W ramach planu do-
dano nowe zadanie pn. „Ostrowski po-
most drogowy” – rozbudowa ulic B. Prusa
i Lubiejewskiej. Koszt inwestycji to ok.
1 0 mln zł. z czego miasto może uzyskać
75% dofinansowania.

Remont ulicy 63 Roku

1 3 września Rada Miasta jednomyślnie
podjęła decyzję o dofinansowaniu rozbu-
dowy drogi powiatowej na odcinku Ostrów
Mazowiecka – Stara Grabownica. Pomoc
finansowa przekazana zostanie Staro-
stwu Powiatowemu w 201 7 roku, w for-
mie dotacji celowej. Jej wysokość
odpowiadać będzie deklarowanemu udzia-
łowi w wartości rozbudowy drogi na od-
cinku znajdującym się w granicach miasta,
tj. w kwocie 496 tys. 980 zł. W planie roz-
budowy w/w odcinka drogi zaprojektowa-
ny jest chodnik.

Wybudowanych zosta-
ło 1 0 ulic o łącznej dłu-
gości ok. 1 600 mb:

- ul . Kościuszki 1 82 mb
- ul. Leśna 11 7,44 mb
- ul. Przeskok 228,38 mb
- ul. Makuszyńskiego 1 91 ,20 mb
- ul. Oficerska 255,65 mb
- ul. Parcelacyjna 1 26,58 mb
- ul. Sucharskiego 1 26,07 mb
- ul. Wiosenna 1 07 mb
- ul. Sztarka 1 86,88 mb
- ul. Zagłoby 78,70 mb
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Największa inwestycja drogowa, o któ-
rej mowa to ciąg ul ic Bursztynowa – Biel-
ska – Szpitalna, która realizowana jest
za kwotę 2,7 mln zł z czego połowę pie-
niędzy miasto pozyskało w ramach do-
finansowania ze środków rządowych na
drogi lokalne. Oprócz budowy nawierzch-
ni asfaltowych ulic, wybudowane zosta-
ną chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi
przy szpitalu na ok. 1 40 miejsc oraz za-
toki autobusowe. Ponadto wykonana zo-
stanie kanalizacja deszczowa, nowe
punkty świetlne i l inia energetyczna.

Nie mniej ważne są inwestycje drogowe
o niższych budżetach, i nie tak okazałe
w swoim zakresie. Obecnie zakończo-
ne zostały budowy 5 ulic: Rodziewiczów-
ny, Targowej, Żeromskiego, Traugutta
i gen. Kukiela. Inwestycje zrealizowano
za ok. 700 tys. zł.

To jednak nie koniec prac na drogach.
W przygotowaniach lub w trakcie reali-
zacji są kolejne budowy, m. in. na ul. Spa-
cerowej, Kameralnej, El izy Orzeszkowej
i Poprzecznej, które mają kosztować ok.
900 tys. zł.

700 tys. zł na chodniki

Nie tylko drogi, ale również remonty i bu-
dowa nowych chodników to rzecz prio-
rytetowa w obecnym budżecie miasta.

Wśród już zrealizowanych inwestycji jest
chodnik przy ul. Białej, łącznik między
ulicami Batorego i Partyzantów oraz zmo-
dernizowane chodniki przy ul. Słowac-
kiego i 3 Maja. Na liście przyszłych prac
znajdują się chodniki przy ul icach: Ogro-
dowej, Tysiąclecia, Wyszyńskiego, Spor-
towej i Brokowskiej.

Inwestycje sportowe: lodowisko
i siłownie

Na lodowisko mieszkańcy Ostrowi cze-
kają od lat. W tym roku oczekiwanie to
nie zostanie jeszcze spełnione, ale in-
westycja już jest w trakcie realizacji .
Pierwszy jej etap polega na wybudowa-
niu zadaszenia. Na etapie drugim (w 201 7
roku) wykonana zostanie wielofunkcyj-
na nawierzchnia, która zimą posłuży za
lodowisko, a latem za boisko do gier ze-
społowych. Pierwszy etap inwestycji
kosztuje ponad 1 ,3 mln zł. Miasto stara
się o pozyskanie dofinansowania z Mi-
nisterstwa Sportu w kwocie 400 tys. zł.

Już teraz mieszkańcy Ostrowi Mazowiec-
kiej mogą korzystać z innych obiektów
sportowych jakimi są trzy siłownie ple-
nerowe. Obiekty, na których można ćwi-
czyć mięśnie całego ciała znajdują się
przy ul. Zwycięstwa - Orzeszkowej, Par-
tyzantów oraz Trębickiego. Ten ostatni,
najbardziej okazały, wyposażony jest

w street workout park, czyl i siłownię skła-
dającą się z drążków, na których można
wykonywać trening siłowo – akrobatyczny.

Rządowy program 500 plus ma na celu
wspomóc rodziny w wychowaniu dzieci.
Wypłacane w ramach programu środki
mają częściowo pokryć koszty związa-
ne z zaspokojeniem potrzeb życiowych
całej rodziny i przede wszystkim dziecka.

O funkcjonowanie programu spytal iśmy
kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej Barbarę Kędziorę. - Wdro-

żenie programu wymagało ustawiczne-
go doskonalenia organizacji pracy
począwszy od przygotowania pomiesz-
czeń do obsługi interesantów, aż po cykl
szkoleń pracowników. – mówi kierow-
nik MOPS. – Od momentu wdrożenia
programu przyjęliśmy 1871 wniosków,
na podstawie których wydaliśmy 1700
decyzji o przyznaniu świadczenia i 64
decyzje odmowne. Do Marszałka Wo-

jewództwa Mazowieckiego w ramach ko-
ordynacji systemu zabezpieczenia
społecznego, przekazaliśmy 21 wnio-
sków. Do końca września wypłaciliśmy
świadczenia na kwotę 7 181 000 zł.
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1 7 czerwca przed publicznością prezen-
towały się zespoły działające przy Miej-

skim Domu Kultury - Dziecięca Akademia
Artystyczna, Warsztat Recytatorski,
Ostrowskie Studio Piosenki, Zespół gi-
tarowy, Warsztat wokalny, Rytmika Smy-
ka, Dziecięcy Zespół Ludowy, Zespół
instrumentalny, Chaoz, Zamenciki I i I I ,
Mini Zament oraz Zament. Nie zabrakło
Zespołu Pieśni i Tańca „BezWianka”, któ-
ry zatańczył „Poloneza” i „Mazura” oraz
zaśpiewał pieśń „Kurdesz”, a także Ze-
społu „Retro Band” i Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej OSP której towarzyszyły
mażoretki.

Różnorodną propozycję skierowaną do
mieszkańców pokazały też grupy spor-
towe i taneczne działające w mieście -
Freeway Dance Studio, MOSiR – zum-

ba, trampoliny, salsation, cheerladerki,
Fitnessfera – aerodance, Studio Tańca
Saltare oraz Ostrowski Klub Karate Ky-
okushinkai, które prezentowały się w so-
botę.

Piątkowego popołudnia swoje talenty
prezentowała młodzież ze Społecznej
Szkoły Muzycznej I Stopnia działającej
przy Ostrowskim Towarzystwie Inicjatyw
Kulturalno-Oświatowych.

W tym roku po raz pierwszy zawitała do
Ostrowi grupa motocyklowa „Stajnia”,
która przejechała ul icami miasta, a na-
stępnie uczestniczyła w naszym świę-
cie, chętnie użyczając swoje motocykle
do fotografi i .

Wieczór zakończył się dużą dawką hu-
moru i zabawy w towarzystwie kabare-
tu Smile, który wystąpił w nowym

programie „To ci tłumaczę”. Artyści na-
wiązali z publicznością wspaniały kon-
takt, przedstawiając w zabawny sposób
relacje rodzinne. Jak sami przyznają -
preferują skecze obyczajowe, bazujące
na humorze sytuacyjnym oraz na cha-
rakterystycznych postaciach. Lubią ba-
wić się formą. Szukają absurdów życia
codziennego i przenoszą je na scenę.

Ostatnim punktem piątkowego progra-
mu był musical „9 6 6” reżyserowany
przez Piotra Trentowskiego. Cyfry w ty-
tule nawiązują do daty przyjęcia przez
Mieszka I chrztu. Zaakcentowaliśmy tym
spektaklem 1 050 rocznicę Chrztu Pol-
ski. Sztuka została bardzo dobrze przy-
jęta przez ostrowską widownię.

1 8 czerwca na ostrowskiej scenie wy-
stąpił zespół Cathleen. Grupę poznali-
śmy w ubiegłym roku, podczas siódmej
edycji Ostrow Maz Rock Festival. To oni
byl i zwycięzcą Festiwalu.

Zaraz po występie zespołu Cathleen, na
scenie pojawiła się gwiazda wieczoru -
zespół COMA, który dał bardzo widowi-
skowy i energetyczny koncert. Zagral i
zarówno nowe, jak i te bardziej znane
utwory – „Wola istnienia”, „Sierpień”,
„Pierwsze wyjście z mroku”, „Spadam”.
Nie obyło się też bez bisów, o które pro-
siła publiczność.

Zaraz po koncercie odbył się pokaz
sztucznych ogni, który podobnie jak w ro-
ku ubiegłym był wyjątkowym widowi-
skiem. Sponsorem pokazu były Fabryki
Mebli „Forte” S.A.

Pogoda sprzyjała wieczornym koncer-

tom, co zapewne zachęciło mieszkań-
ców do pozostania również na dyskotece
pod gołym niebem. Poprowadził ją DJ
Czarny.
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W tym roku mija 1 5 lat partnerstwa bliź-
niaczych miast Ostrów Mazowiecka
i Brembate di Sopra. W ramach współ-
pracy podejmowano przedsięwzięcia na
płaszczyźnie kultury czy sportu. Ponad-
to co roku przyznawane są 4 stypendia
Burmistrza Brembate di Sopra dla naj-
lepszych absolwentów ostrowskich gim-
nazjów oraz 4 nagrody Burmistrza Miasta
Ostrów Mazowiecka dla włoskich stu-
dentów.

1 8 czerwca podczas Dni Ostrowi 201 6
ostrowscy uczniowie przyjęl i stypendia
z rąk burmistrza Brembate di Sopra Die-
go Locatel l i , który wraz z naczelnikiem
ds. oświaty i ochrony cywilnej Claudio
Stucchi i księdzem Giacomo Ubbial i , oso-

biście przybyli na święto miasta.

Nagrodzeni uczniowie:

1 . Maciej Wierciński – Gimnazjum Pu-
bl iczne nr 1

2. Mateusz Świerżewski – Gimnazjum
Publiczne nr 2

3. Aleksandra Ewa Wardaszka – Gim-
nazjum Publiczne nr 3

4. Dawid Duda – Gimnazjum Publiczne
nr 4

Dni Ostrowi Mazowieckiej co roku są
okazją do wyróżnienia mieszkańców mia-
sta za osiągnięcia sportowe i naukowe.
22 osoby zostały wyróżnione Nagrodą

Burmistrza za szczególne osiągnięcia
w dziedzinie nauki i sportu oraz 1 6 za-
wodników i zawodniczek w ramach szkol-
nych rozgrywek sportowych.

Uroczystości uświetnił występ Zespołu
Pieśni i Tańca "BezWianka".

W kościele pw. Wniebowzięcia NMP zo-
stała odprawiona msza święta w inten-
cj i mieszkańców miasta, zaraz po niej
odbył się koncert „Miasto moich marzeń”
w wykonaniu kwartetu Alla Breve. Z kwar-
tetem wystąpił znany tenor Jacek Szy-
mański. Przybyli goście wraz
z mieszkańcami mogli usłyszeć m. in.
utwory: Te Deum (M. Charpentier), Pol-
skie Drogi (A. Kurylewicz), Milczące Ser-
ce (W. Lutosławski) oraz pieśni
neapolitańskie.

Muzycy przygotowali na tę okazję reper-
tuar z oryginalnymi aranżacjami. Wyso-
ki poziom artystyczny kwartetu Alla Breve
zagwarantował słuchaczom poczucie
głębokiej satysfakcji i dostarczył este-
tycznych wrażeń obcowania z pięknie
wykonaną muzyką. Koncert został na-
godzony przez publiczność owacjami na
stojąco. Uzupełnieniem aplauzu widzów
było podziękowanie Burmistrza Jerzego
Bauera.

W programie tegorocznych obchodów
Dni Ostrowi nie mogło zabraknąć Festi-

walu Przedszkolaków. Najmłodsi miesz-
kańcy naszego miasta prezentowali swoje
osiągnięcia kulturalne w niedzielne po-
południe 1 9 czerwca w Ogródku Jorda-
nowskim.

Do miejskich placówek dołączyło po raz
pierwszy niepubliczne przedszkole
KiDS&Co, zlokalizowane przy Fabrykach
Mebli „Forte” S.A.

Przedszkolaki pod okiem opiekunów i dy-
rektorów placówek prezentowały swoje
talenty wokalne i taneczne. Dzieci z nie-

publicznego przedszkola z przedstawie-
niem „Short travel around the Europe”
zaprosiły wszystkich na wspólną podróż
po Europie. Program artystyczny z tań-
cami ludowymi prezentowały przedszko-
laki z MP 1 . Twista, rock’n rol l ’a i poleczkę
zatańczyły dzieci z MP 2. Wiele różno-
rodnych tańców oraz bajkę „Kopciuszek”
można było zobaczyć w wykonaniu ma-
luchów z MP 3. Tradycyjnie wszystkie
dzieci otrzymały przypinki z okazji Festi-
walu oraz drobne upominki.

1 7 czerwca na rozpoczęcie Dni Ostro-
wi, w ostrowskim ratuszu odbyła się kon-
ferencja „Powiat ostrowski w pierwszej

dekadzie rządów komunistycznych”. Po-
prowadzil i ją przedstawiciele warszaw-
skiego oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej - dr Tomasz Łabuszewski -
naczelnik OBEP w Warszawie, badacz
histori i polskiego podziemia niepodległo-
ściowego z okresu I I wojny światowej
i lat powojennych oraz dr Kazimierz Kra-
jewski - historyk warszawskiego IPN, au-
tor publikacji „Żołnierze Wyklęci Ziemi
Ostrowskiej”. Zgromadziła ona wielu za-
interesowanych tematem mieszkańców
Ostrowi Mazowieckiej.

Głównym punktem konferencji była pre-

zentacja zbioru zdjęć mieszkańców po-
wiatu ostrowskiego, odnalezionych
w archiwum IPN. Celem prezentacji by-
ło zapoznanie mieszkańców powiatu ze
zbiorem oraz prośba o pomoc w identy-
fikacji zdjęć. Wiadomo, że padły one ofia-
rą zaboru dokonanego przez
funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa
w latach 40 i 50 XX wieku. Spotkanie
związane było z planowanym wydaniem
obszernej publikacji , dotyczącej histori i
powiatu ostrowskiego, l iczącej ok. tysią-
ca stron, która ukaże się wkrótce.
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Hanka Ordonówna, a właściwie Maria
Anna Pietruszyńska urodziła się 25 wrze-
śnia 1 902 roku w Warszawie, w ubogiej
rodzinie robotniczej. Mając sześć lat zo-
stała posłana do Szkoły Powszechnej
przy Teatrze Wielkim, zaczynając swo-
ją karierę artystyczną. Niezwykłym od-
kryciem Pana Ryszarda jest grób ojca
Hanki Ordonówny, Władysława Pietru-
sińskiego, znajdujący się na ostrowskim
cmentarzu, o czym nie informuje nas
żadne dotychczasowe źródło na temat
artystki.

Na zakończenie spotkania, burmistrz Je-
rzy Bauer wręczył Ryszardowi Ejchel-
krautowi odznaczenie resortowe
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przy-
znane przez Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego prof. Piotra Glińskiego.

W tym roku czytal iśmy powieść, która
zyskała światowy rozgłos i została prze-
tłumaczona na pięćdziesiąt języków –
„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Go-
ściem specjalnym ostrowskiej odsłony
Narodowego Czytania 201 6 był Marcin
Kwaśny, odtwórca rol i rotmistrza Witol-
da Pileckiego w filmie „Pilecki”. W spo-
tkaniu wziął również udział reżyser fi lmu
„Pilecki” Mirosław Krzyszkowski, który
włączył się w czytanie „Quo vadis”. Frag-
menty powieści czytał także zastępca
burmistrza Zbigniew Chrupek.

Wstęp Dlaczego Nobel dla Quo vadis?
przygotowała Zofia Sokolik, wieloletnia
nauczycielka języka polskiego, a obec-
nie prowadząca sekcję l iteracką Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. Szczególnie
cieszy fakt, że w tym roku do czytania

Quo vadis zgłosiły się wszystkie ostrow-
skie gimnazja i szkoły średnie. Ucznio-
wie Zespołu Szkół nr 1 , jako jedyni ze
wszystkich uczniów przygotowali stroje
nawiązujące do klimatu powieści. Byl i
też chętni mieszkańcy Ostrowi Mazo-
wieckiej, którzy swoje czytanie wzboga-
ci l i ubiorem, jak z epoki
sienkiewiczowskiej powieści. Czytający
dostal i podziękowania i egzemplarze po-
wieści „Quo vadis”, które ufundował To-
masz Pudełko, właściciel hurtowni książek
EDYP. Jak zawsze chętni do pomocy
harcerze z 29. Drużyny Harcerskiej „Po-
godni” częstowali przybyłych gości owo-
cami.

Każdy uczestnik spotkania miał okazję
przybić okolicznościową pieczęć w swo-
im egzemplarzu powieści „Quo vadis”,

a także otrzymać pamiątkową fiszkę, na
której Marcin Kwaśny składał autografy.
Nie zabrakło pamiątkowych zdjęć z go-
śćmi.

Celem akcji jest popularyzacja czytelnic-
twa oraz wzmocnienie poczucia narodo-
wej tożsamości poprzez kontakt
z arcydziełami l iteratury polskiej. Kolej-
ne Narodowe Czytanie już za rok. Lek-
turę, podobnie jak na 201 6 rok, wybiorą
Polacy. Zapraszamy w pierwszą sobotę
września 201 7 roku do ogrodu bibl ioteki.

Miejska Biblioteka Publiczna,
red. Anna Kacpura

Jak to wszystko się potoczyło?

Okazja do założenia ogrodu pojawiła się
w listopadzie 201 5 roku. Fundacja Gre-
en Cross Poland przeprowadziła nabór
do ogólnopolskiego projektu „Nasz ogród
społeczny”. Warunki były proste – trzeba
było znaleźć chętną grupę osób oraz te-
ren pod ogród. Szybko uzyskaliśmy po-
zwolenie od Urzędu Miasta na użytkowanie

działki na ulicy, przy której mieszkamy.
Pod koniec listopada chodzil iśmy po do-
mach sąsiadów i szukaliśmy sojuszników
do naszej idei. Spotykaliśmy się z różny-
mi opiniami. Od tych mniej do bardziej
przychylnych. Wiele osób tłumaczyło się
brakiem czasu oraz brakiem zaintereso-
wania ogrodnictwem. Jednak udało się
nam zebrać grono osób, które wpisały się

na listę i zadeklarowały swoją pomoc.
Wspólnie wykonaliśmy wstępny plan za-
gospodarowania działki i pełną dokumen-
tację wysłaliśmy do Fundacji. Dokładnie
1 6 maja otrzymaliśmy pozytywną wiado-
mość o zakwalifikowaniu się do progra-
mu. Otrzymaliśmy pakiet startowy, który
składał się z narzędzi ogrodniczych, sa-
dzonek, skrzynek, a także nasion.
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Przedstawiciele firmy Kamon Consulting
dr Sylwia Dudek- Mańkowska oraz dr Mi-
rosław Grochowski przedstawil i prze-
prowadzoną diagnozę oraz jej wyniki.
Uczestnicy spotkania miel i możliwość
przedstawienia uwag i wskazania swo-
ich pomysłów na przedsięwzięcia rewi-
tal izacyjne. Burmistrz Jerzy Bauer wyraził

swoje zadowolenie z aktywnego udzia-
łu mieszkańców miasta w przeprowa-
dzanej diagnozie i zaprosił wszystkich
do dalszej współpracy. Zwrócił uwagę,
że głównym celem rewital izacji są ludzie
i stworzenie im jak najlepszych warun-
ków do życia, a podejmowane działania
są jedynie narzędziem do osiągnięcia

tego celu.

Po spotkaniu informacyjnym
odbyły się warsztaty, podczas
których „grupy robocze” mia-
ły możliwość przedstawienia
swojego punktu widzenia na
potrzeby w zakresie rewital i-
zacji miasta oraz wypracowa-
nia wspólnych pomysłów na
podniesienie jakości życia
mieszkańców.

Wnioski ze spotkania infor-

macyjnego oraz warsztatów miały klu-
czowe znaczenie w procesie wyznaczenia
granic obszaru zdegradowanego i ob-
szaru rewital izacji . 3 sierpnia 201 6 r. Ra-
da Miasta Ostrów Mazowiecka podjęła
uchwałę o wyznaczeniu ww. obszarów
oraz przystąpieniu do sporządzenia gmin -
nego programu rewital izacji dla miasta
Ostrów Mazowiecka.

Przygotowanie programu rewital izacji
jest procesem złożonym, jednak w efek-
cie jego przygotowania miasto będzie
miało szansę na pozyskanie zewnętrz-
nych środków na finansowanie przed-
sięwzięć w nim opisanych.

Prace na skwerku rozpoczęliśmy
w czerwcu. Wyrównaliśmy i uprzątnęl i-
śmy działkę. Skuliśmy tynk ze ściany są-
siedniej kamienicy oraz rozebral iśmy
część zawalającej się szopki. Pomalo-
waliśmy skrzynki i zasadzil iśmy w nich
rośl iny. Nawieźl iśmy ziemię i posial iśmy
trawę. Przed skwerkiem ustawil iśmy ta-
bl icę zawierającą informacje o naszym
przedsięwzięciu.

Jednak poprawa estetyki tego miejsca
nie jest najważniejsza. Dużo większa
zmiana dokonała się w nas, w osobach,
które ten ogród tworzą. Do tej pory każ-
dy sąsiad żył własnym życiem. Mijal iśmy
się na ulicy mówiąc sobie bezpieczne
„dzień dobry”. Od kilku miesięcy jest zu-
pełnie inaczej. Wszyscy mamy jeden
wspólny cel, a poprzez wspólną pracę
odbudowaliśmy więzi międzyludzkie.
W działalność naszego skwerku są za-
angażowani różni ludzie. Niektórzy ma-
ją mniejsze lub większe problemy. To
wszystko nie ma jednak znaczenia. Gdy
spotykamy się razem przy gri l lu, potra-
fimy się świetnie bawić. Słuchamy na ży-
wo gry na akordeonie, śpiewamy piosenki
i tańczymy.

Do tej pory naszymi największymi przed-
sięwzięciami było zorganizowanie „Wie-
czoru z patriotyzmem” oraz wydarzenia
„EKO-RYTM”. Wspólnie z osobami, któ-
re angażują się społecznie w naszym
mieście chciel iśmy upamiętnić 72. rocz-
nicę Powstania Warszawskiego. Warsz-
taty z survivalu przeprowadził
przedstawiciel Jednostki Strzeleckiej
„Strzelec”. Historyczną gawędę popro-

wadził Pan Ryszard Ejchelkraut. Harce-
rze z 29. DH „Pogodni” przygotowali
inscenizację artystyczną. Zebrał się tłum
mieszkańców miasta. Mimo że zapew-
nil iśmy ok. 70 krzesełek to zabrakło miejsc
siedzących. Drugie wydarzenie poświę-
ci l iśmy na tematy ekologiczne i rytmicz-
ne. Odbyło się spotkanie z Martą
Kowalczyk, która opowiedziała nam jak
modyfikować tradycyjne potrawy w kie-
runku prozdrowotnym, jak odżywiać się
podczas aktywności fizycznej, a także
jak wykorzystać żywność w walce z cho-
robami. Posłuchaliśmy także koncertu
wokalistów z małkińskiego Studia OSU-
MI . Na koniec integrowaliśmy się przy
wspólnym ognisku przy muzyce zespo-
łu Bluebird.

W dniach 26, 27 i 28 września na Skwer-
ku odbyły się warsztaty STREET ART,

które zakończyły się wspólnym namalo-
waniem muralu na ścianie kamienicy,
graniczącej z naszym ogrodem. Dodat-
kowo 28 września zorganizowaliśmy pik-
nik, który podsumował nasze wakacyjne
działania.

Do naszej grupy można dołączyć w każ-
dej chwil i . Nie ma ograniczeń wiekowych.
Zapraszamy wszystkie pokolenia do
wspólnych działań. Niech rozrastają się
nie tylko posadzone rośl iny, ale także
grono „skwerkowiczów”.

Śledźcie nas na:
facebook.com/skwerekobfitosci
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej jest współreal izatorem projektu wartego
ok. 1 ,7 mln zł. Jego celem jest wzmocnienie kompetencji zawodowych jego uczestników.

Uczestnicy projektu mają możliwość sko-
rzystania z bogatej, zindywidualizowa-
nej i dostosowanej do ich potrzeb
oraz możliwości oferty wsparcia, która
obejmuje m. in. :

• kurs zawodowy z dziedziny gastrono-
mii/hotelarstwa,
• kurs języka angielskiego,
• przygotowanie psychologiczne: indy-
widualne i grupowe,
• przygotowanie kulturowe,
• wsparcie zawodowe,
• 70- dniowy wyjazd na staż zagranicz-
ny – Portugalia,
• 30- dniowy staż po powrocie do kraju,
• stypendium szkoleniowe,
• opiekę mentora przez cały okres pro-
jektu.

Podzielony na cztery fazy projekt obej-
mował rekrutację, przygotowanie uczest-
ników projektu na miejscu w kraju, staż
zawodowy w Portugali i oraz wsparcie po
powrocie do kraju.

1 5 września odbyło się spotkanie dwóch
grup wraz z mentorami oraz Burmistrzem
Jerzym Bauerem. Każdy z uczestników
miał okazję wypowiedzieć się na temat
pobytu w Portugali i czy też określ ić swo-
je plany na przyszłość. Burmistrz z wiel-
kim zaangażowaniem słuchał refleksj i
młodzieży. Młodzież otrzymała od przed-
stawiciel i władzy lokalnej wsparcie do

dalszego działania oraz motywację w
realizacji planów na przyszłość.

Koordynatorem projektu po stronie MOPS
jest Sławomir Jaronowski, mentorem
grupy Joanna Koc.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
red. Adrian Paszczyk

22 sierpnia zakończyły się trwające od 25 lipca zajęcia z obsługi komputera dla seniorów.

Zajęcia cieszyły się dużym zaintereso-
waniem mieszkańców miasta. Prowa-

dzone były w trzech pięcioosobowych
grupach. Wszyscy uczestnicy przeszko-

leni zostal i w zakresie pod-
staw obsługi komputera, jego
budowy i funkcjonalności. Po-
znali zasady tworzenia i edy-
cj i dokumentów tekstowych,
funkcjonowania portal i inter-
netowych, zakładania i użyt-
kowania kont pocztowych.
Korzystal i z możliwości in-
nych urządzeń współpracu-
jących z komputerem.
Nauczyli się obsługi skane-
ra, aparatu cyfrowego, prze-

noszenia danych na nośniki elektroniczne.
Zajęcia prowadzone były w Lokalnym
Centrum Kompetencji przez pracowni-
ków Wydziału Oświaty, Kultury i Integra-
cj i Społecznej Urzędu Miasta Ostrów
Mazowiecka. Uczestnicy wysoko oceni-
l i wartość merytoryczną zajęć. Na za-
kończenie kursu wszyscy seniorzy
otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.

Ostrowska Drużyna Harcerska „Pogod-
ni” uczestniczyła w poprzednim roku
szkolnym w Programowym Ruchu Od-
krywców, które było przedsięwzięciem
ogólnopolskim. W klasyfikacji ogólnej
drużyna z Ostrowi zajęła pierwsze miej-
sce. Do realizacji zadań zgłosiło się 237
drużyn. Już niedługo drużyna zaprezen-
tuje się w chustach PRO.

Drużynowa phm Grażyna Duda
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Godzina „W”

1 sierpnia, na cmentarzu parafialnym
przy Mauzoleum poświęconym „Córkom
i Synom Ziemi Ostrowskiej zamordowa-
nym w latach 1 936-1 956” odbyła się uro-
czystość, upamiętniająca mieszkańców
Ziemi Ostrowskiej biorących udział w Po-
wstaniu Warszawskim. Wzięl i w niej
udział mieszkańcy Ostrowi, władze mia-
sta z Burmistrzem Jerzym Bauerem,
Przewodniczącym Rady Miasta Zbignie-

wem Krychem i radnymi oraz członko-
wie organizacji społecznych z terenu
miasta. Posterunki honorowe w strojach
powstańczych zapewniła Grupa Rekon-
strukcji Historycznych „Garnizon Ostrów”,
a towarzyszyli jej harcerze z 29 DH „Po-
godni”. Znicze zapłonęły w kilku miej-
scach ostrowskiego cmentarza - przed
Mauzoleum, na wspólnej mogile żołnie-
rzy poległych na ostrowskich polach i ul i -
cach 4 sierpnia 1 920 roku oraz na
grobach żołnierzy. Organizatorami uro-
czystości byl i : Miasto Ostrów Mazowiec-
ka, Muzeum - Dom Rodziny Pileckich,
GRH „Garnizon Ostrów”. Z okazji tego-
rocznych obchodów wydana została ulot-
ka „Powstańcze biogramy”, autorstwa
Andrzeja Mierzwińskiego.

Akcja „Burza” i bitwa pod Pecynką

Liczna delegacja z Ostrowi wzięła udział
w obchodach rocznicy Akcji „Burza” i bi-
twy pod Pecynką - przedstawiciele władz
miasta, młodzieży z gimnazjów publicz-
nych, nauczyciele, harcerze, poczty sztan -
darowe, kombatanci oraz mieszkańcy.
Złożono kwiaty w miejscowości Lipniak-
Majorat, pod pomni-
kiem upamiętniającym
ponad 400 ofiar hitle-
rowskiego barbarzyń-
stwa, a także przy
zbiorowej mogile żoł-
nierzy AK w Pecynce.

Organizatorem uroczy-
stości 4 września był
Zarząd Okręgu War-
szawa-Wschód Koła
Krajowego „Opocznik”
Światowego Związku
Żołnierzy AK, zaś ob-
chodów z 6 września
Wójt i Rada Gminy Długosiodło, Pro-
boszcz Parafi i pw. św. Rocha w Długo-
siodle oraz Gimnazjum Publiczne im.
Armii Krajowej w Długosiodle, a partne-
rami Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiec-
ka, starostowie powiatów ostrowskiego

i wyszkowskiego, wójtowie gmin Ostrów
Mazowiecka i Wąsewo oraz Związek
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych w Dłu-
gosiodle.

Pieśni patriotyczne w miejskim ra-
tuszu

Upamiętniając rocznicę wojny obronnej
1 939 roku zorganizowaliśmy w ostrow-
skim ratuszu koncert pieśni patriotycz-
nych i operowych. Przed publicznością,
5 września wystąpił Męski Zespół Wo-
kalny „Oktawian”, składający się z arty-
stów wywodzących się z chóru Teatru
Wielkiego Opery Narodowej oraz War-
szawskiej Opery Kameralnej. Usłyszeć
można było znane pieśni patriotyczne
z różnych okresów histori i Polski - m. in.

„Bogurodzicę”, „Warszawiankę”, „My,
Pierwsza Brygada”, „Dziś do ciebie przyjść
nie mogę” czy „Moja piosnka”. Organi-
zatorem koncertu był Miejski Dom Kul-
tury oraz Miasto Ostrów Mazowiecka.

Bitwa pod Łętownicą i Andrzeje-
wem

11 września odbyła się uroczystość po-
święcona rocznicy bitwy pod Łętownicą
i Andrzejewem. W obchodach wziął udział
Zastępca Burmistrza Zbigniew Chrupek.
Główne uroczystości odbyły się na cmen-
tarzu parafialnym w Andrzejewie przy
Mauzoleum żołnierzy poległych w Bitwie
pod Łętownicą i Andrzejewem oraz mo-
gile żołnierzy AK i NOW, gdzie delega-
cje złożyły kwiaty.
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Do rywalizacji stanęło sześć drużyn,
a wśród nich: Sanniki, Przasnysz, War-
ka, Góra Kalwaria, Zwoleń i gospodarze
turnieju Ostrów Mazowiecka. Zmagania
zainaugurował „rzut zapałką”, który po-
legał na wyrzuceniu drewnianej belki za
siebie na możliwie najdalszą odległość.
Zawodnicy musiel i wykazać się siłą, ale
również szybkością, sprytem i zwinno-
ścią czego w szczególności wymagała
druga z konkurencji . Należało przenieść
drabinę bartniczą (Ostrowę) pod drze-

wo, na którym zawieszona była barć,
a w jej wnętrzu znajdowały się słoiki
z miodem. Cel był prosty – pokonać tor
przeszkód z drabiną bartniczą i zdobyć
słoik miodu z barci, co dodatkowo utrud-

nia drewniana belka, która niegdyś mia-
ła za zadanie odstraszać niedźwiedzie.

Zdobycz z barci posłużyła natomiast
w kolejnej konkurencji „Testu Puszczań-
skiego”, który polegał na odgadnięciu ro-
dzaju miodu na pierwszym etapie,
a w kolejnych dwóch gatunku drzewa
i rośl iny leśnej.

Na zakończenie zmagań drużyny zmie-
rzyły się w konkursie łuczniczym oraz
spływie fosą. Łucznictwo przykuło szcze-
gólną uwagą widzów, którzy po zakoń-
czeniu zmagań drużyn mogli spróbować
swoich sił.

Drużyna Ostrowi Mazowieckiej w czte-
rech konkurencjach zajmowała drugie
lub trzecie miejsce, tylko w jednej kon-
kurencji wypadła poza podium. W osta-
tecznej klasyfikacji wyniki pozwoliły na
zajęcie drugiego miejsca.

Turniejowi Miast towarzyszyła wystawa
przygotowana przez Nadleśnictwo
w Ostrowi Mazowieckiej na temat lasów
i Puszczy Białej. Turniej uświetnił rów-
nież występ Młodzieżowej Orkiestry Dę-
tej OSP w Ostrowi Mazowieckiej.

Ostatecznie miejsce szóste

Drużyna z Ostrowi Mazowieckiej na ko-
lejnych trzech turniejach plasowała się
kolejno na 2 miejscu w Warce, 3 miej-
scu w Zwoleniu i 5 miejscu w Czersku.
Do ostatniej chwil i ostrowscy zawodni-
cy l iczyl i się w walce o podium, jednak
słabsza dyspozycja w ostatnim turnieju
oraz dobre wyniki bezpośrednich rywa-
l i sprawiły, że Ostrów uplasowała się na
6 miejscu.

Celem imprezy była integracja środo-
wisk ostrowskich sportowców, działaczy,
nauczyciel i , samorządowców i zakładów
pracy. Głównym punktem programu by-
ły I Ostrowskie Igrzyska Firm, w których
wzięło udział sześć zespołów: Urząd Mia-
sta Ostrów Mazowiecka, Starostwo Po-
wiatowe, Bank Spółdzielczy, Fabryki
Mebli „Forte” SA, Zakład Gospodarki Ko-
munalnej oraz zespół składający się z na-
uczyciel i wychowania fizycznego
z ostrowskich szkół podstawowych i gim-
nazjów.

W programie był również marsz nordic
walking, prezentacje klubów sportowych
- KS Ostrovia, OKK SOKÓŁ, Neptun oraz
OKK Kyokushinkai a dodatkową atrak-
cją były mecze Bubble Ball . Najmłodszy-
mi pociechami zaopiekowała się Fundacja
A-D, która zapewniła wspaniałą rozryw-
kę - gry i zabawy, zajęcia plastyczne,
malowanie buziek itd

Na wstępie dyrektor MOSiR Bartłomiej
Pieńkowski przywitał zaproszonych go-
ści, przedstawiciel i drużyn, mieszkań-
ców oraz oficjalnie otworzył imprezę.

Zanim rozpoczęła się rywalizacja firm,
wystartowali uczestnicy marszu nordic
walking, a na scenie wystąpiły ostrow-
skie cheerleaderki. Potem rozgrzewkę
dla wszystkich poprowadziła instruktor-
ka MOSiR i rozpoczęły się prawdziwe
igrzyska.

Zawodnicy musiel i sprawdzić się w ośmiu
różnych konkurencjach m. in. strzały na
bramkę, rzuty do kosza, przeciąganie l i-
ny, gra logiczno sprawnościowa „kółko
i krzyżyk”, wyciskanie ciężarków, wielo-
etapowym cross ficie oraz przepłynięciu
fosy na czas. Zespoły rozegrały też po
kilka meczów w Bubble Ball .

Ostatecznie po kilkugodzinnej rywaliza-
cj i wyłoniono zwycięzców.

1 . Starostwo Powiatowe - 480 pkt
2. Fabryki Mebli „Forte” - 390 pkt
3. Zakład Gospodarki Komunalnej - 360
pkt
4. Ostrowscy W-F'iści - 345 pkt
5. Urząd Miasta - 340 pkt
6. Bank Spółdzielczy - 31 0 pkt

Na koniec imprezy - w części oficjalnej

- dyrektor MOSiR podsumował dotych-
czasową działalność sportową i współ-
pracę z klubami sportowymi, szkołami,
instytucjami i zakładami pracy. Pamiąt-
kowymi statuetkami uhonorowano pre-
zesów klubów, trenerów, dyrektorów
szkół, nauczyciel i wychowania fizyczne-
go oraz firmy i organizacje współpracu-
jące z MOSiR.

Na koniec nagrodzono uczestników
Ostrowskich Igrzysk Firm. Zwycięzca -
drużyna Starostwo Powiatowe - wznio-
sła w górę Puchar Przechodni ufundo-
wany przez organizatora. Dodatkowo
wszyscy uczestnicy zawodów otrzyma-
l i nagrody w postaci karnetów na zaję-
cia w MOSiR. Kolejna edycja planowana
jest już za rok.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
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Wychowankowie rozpoczęli wypoczynek
wyjazdem na tygodniową wycieczkę do
Mikoszewa. Podczas pobytu nad morzem
dzieci miały zapewnionych mnóstwo atrak-
cji. Wyjazd został całkowicie sfinansowa-
ny przez Miasto Ostrów Mazowiecka. Po
powrocie dzieci brały udział w zajęciach
prowadzonych w ramach akcji , ,Wakacje
w Mieście”. W sierpniu w świetlicy rów-
nież nie było miejsca na nudę. W każdym
tygodniu dzieci uczestniczyły w wielu cie-
kawych zajęciach, prowadzonych przez
różne osoby m.in.: przez ratownika me-
dycznego, ratownika wodnego, nauczy-

ciela wychowania fizycznego promującego
zdrowy styl życia, dogoterapeutkę, pra-
cowników Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej oraz w zajęciach edu-
kacyjnych prowadzonych przez pracow-
ników Nadleśnictwa. Ponadto
wychowankowie uczestniczyli w zajęciach
rzeźbiarskich oraz w zajęciach sportowych
w MOSiR na basenie, na trampolinach,
fitness. Ostatni dzień wakacji wychowan-
kowie spędzili w Gospodarstwie Agrotu-
rystyczno- Rekreacyjnym przy ognisku,
gdzie miały możliwość skorzystania z na-
uki jazdy konnej.

Do Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycz-
nej aktualnie uczęszcza 35 wychowan-
ków. W roku szkolnym świetlica otwarta
jest dla dzieci w godzinach od 1 3 do 1 7.

Działalność Świetlicy nadzoruje Wydział
Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej
Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

„Przygotowanie sprawozdania z rocznej
działalności UTW przyniosło mi wielką
przyjemność. Miałam okazję spojrzeć na
Wasze dokonania, zaangażowanie w zdo-
bywanie wiedzy oraz pomoc bliźnim. Na
szczególną uwagę zasługuje działalność
w wolontariacie gdzie ofiarowaliście coś,
czego nie da się wycenić - swój czas,
zaangażowanie i miłość. Myślę, że to za-
sługuje na najwyższe wyrazy uznania.
Jestem pod wrażeniem zaangażowania
słuchaczy UTW na płaszczyźnie spo-
łecznej oraz kulturowej. Choć każdy z nas
różni się od siebie, to łączy nas jedno:

chęć działania, nie-
ustannego rozwoju
wiedzy i umiejętno-
ści” - mówiła w swo-
im wystąpieniu
przewodnicząca Ra-
dy Słuchaczy, Wie-
sława Polak.

Burmistrz Miasta
Ostrów Mazowiecka,
Jerzy Bauer prze-
mawiając, podkre-
śl i ł m. in.
profesjonalizm, z ja-
kim organizowana
jest każda chwila
spędzana przez słuchaczy na uczelni:
„(. . . ) nie jest to tylko spędzanie czasu,
ale jest tam strawa intelektualna, ducho-
wa, artystyczna, kulturowa. To rzeczy-
wiście budzi szacunek i wdzięczność.”,
powiedział burmistrz.

Uroczystość uświetniły występy arty-
styczne sekcji tanecznej UTW, Emil i i Kru-

py i Remigiusza Danelczyka oraz zespołu
Retro Band. Uroczystość zakończył po-
częstunek oraz integrujące przybyłych
tańce w kręgu.

Miejski Dom Kultury
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Program polityki zdrowotnej „Ostrów Ma-
zowiecka – dla poprawy życia mieszkań-
ców” realizowany będzie od września do
grudnia 201 6 roku. Jego głównym ce-
lem jest poprawa stanu jamy ustnej dzie-
ci i młodzieży, poprzez badania i zabiegi
profi laktyczne, działania informacyjno-
edukacyjne skierowane do dzieci i mło-
dzieży, ich rodziców i opiekunów. Innym
założonym celem jest podniesienie wie-
dzy na temat zachowań prozdrowotnych
w zakresie profi laktyki zdrowia jamy ust-
nej u kobiet w ciąży oraz wpływu ich try-
by życia, higieny, sposobu odżywiania
na ich nienarodzone jeszcze dzieci.

Pierwszy etap programu to diagnoza pro-
blemu występowania próchnicy, następ-
nie wyłonienie grupy dzieci oraz ocena
zapotrzebowania tej grupy w zakresie
koniecznych zabiegów. Dodatkowo

u dzieci do siódmego roku życia zosta-
nie wykonane zabezpieczenie profi lak-
tyczne bruzd lakiem szczelinowym zębów
szóstych. Kolejnym zadaniem ujętym
w programie są spotkania informacyj-
no-edukacyjne skierowane do dzieci i
młodzieży, ich rodziców oraz do kobiet
oczekujących potomstwa.

Aby prawidłowo ocenić zakres występo-
wania próchnicy wśród dzieci i młodzie-
ży, potrzebna jest jak najl iczniejsza grupa
uczestników, gdyż wyniki przeprowadzo-
nej analizy posłużą do podjęcia dalszych
kroków w zakresie działań zdrowotnych.

W związku z realizacją Programu polity-
ki zdrowotnej Wydział Oświaty, Kultury
i Integracji Społecznej zorganizował kon-
kurs plastyczny pod hasłem: „Piękny
uśmiech może pomócJ” skierowany do
dzieci i młodzieży uczęszczających do

placówek oświatowych z terenu Miasta.
Celem konkursu jest upowszechnienie
wiedzy na temat higieny jamy ustnej.
Laureaci etapu miejskiego otrzymają
atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Badania i zabiegi real izowane będą przez
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Stomatologiczna i Lekar-
ska MEDI DENT Ewa Zadroga, w przy-
chodniach przy ul. S. Duboisa 1 5
i J. Słowackiego 6.

1 września uczniowie rozpoczęli naukę
w budynkach spełniających zasady bez-
pieczeństwa i higieny pracy, co zostało
potwierdzone protokołami przeglądów
budynków.

W miejskich placówkach oświatowych
w czasie wakacji przeprowadzono re-
monty na ogólną kwotę: 503 71 8,40 zł.

Przyjęto wszystkie sześcio, pięcio i cztero latki

W roku szkolnym 201 6/201 7 do miejskich przedszkoli przyjęto wszystkie zgłoszone 6, 5 i 4-latki, zgodnie z zapisami usta-
wy o systemie oświaty. W celu realizacji nałożonego na samorząd obowiązku, utworzono dodatkowe 2 oddziały (w Miej-
skim Przedszkolu nr 1 i Miejskim Przedszkolu nr 3). We wszystkich placówkach zajęcia prowadzone są łącznie w 27
oddziałach, w tym 243 sześciolatków realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w 1 2 oddziałach. Mając
na uwadze potrzeby rodziców, dodatkowo zapewniono miejsca do realizacji wychowania przedszkolnego dla 38 dzieci trzyletnich.
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Od 1 5 do 1 9 czerwca młodzież przemie-
rzała trasy związane z miejscami dzia-
łalności powojennego podziemia
niepodległościowego oraz terroru komu-
nistycznego. W tym roku trasy rajdu prze-
biegały przez tereny powiatów:
pułtuskiego, wyszkowskiego, węgrow-
skiego, ostrowskiego, łomżyńskiego,
ostrołęckiego i zambrowskiego.

Wśród uczestników rajdu byli gimnazja-
l iści, l iceal iści i harcerze z Ostrołęki,
Ostrowi Mazowieckiej, Maszewa (k. Płoc-
ka) i Pułtuska. Zostal i oni podzieleni na
patrole, których patronami byl i : Stani-
sław Bęklewski „Bomba”, Edward No-
wicki „Tyczka”, Dariusz Kiel iszek „Ponury”,
Zygmunt Dąbkowski „Krym”. Otrzymali
też materiały edukacyjne związane z pa-
tronami poszczególnych patrol i oraz za-
dania rajdowe. W trakcie rajdu młodzież

brała udział w inscenizacjach historycz-
nych z udziałem rekonstruktorów.

Wszystkie cztery grupy spotkały się
w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie odbyło
się uroczyste zakończenie rajdu. Jego
zwieńczeniem była rekonstrukcja histo-
ryczna „Rozbicie Powiatowego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego przez żoł-
nierzy powojennego podziemia niepod-
ległościowego”, która odbyła się 1 9
czerwca przed ratuszem miejskim.

W okazji rajdu wydrukowana została oko-
l icznościowa broszura dotycząca pod-
ziemnej walki AK-AKO-WiIN na Ziemi
Ostrowskiej (1 944-1 947) oraz pocztów-
ki z wizerunkami i biogramami patronów

patrol i . Uczestnicy marszu otrzymali spe-
cjalnie zaprojektowane koszulki oraz ryn-
grafy z wizerunkiem Matki Boskiej
Ostrobramskiej.

Rajd odbył się przy współpracy z Prezy-
dentem Ostrołęki, Burmistrzem Ostrowi
Mazowieckiej, Samorządem Pułtuskim,
Nadleśnictwem Ostrołęka, Nadleśnic-
twem Ostrów Mazowiecka i Pułtusk.

W sali konferencyjnej ratusza miejskie-
go młodzi ludzie spotkali się z Zastępcą
Burmistrza Zbigniewem Chrupkiem, Se-
kretarzem Miasta Bożeną Szostak oraz
pracownikami Wydziału Promocji Mia-
sta. Podczas spotkania, goście wysłu-
chali prezentacji o naszym mieście, jego
histori i i walorach. Rozmawiano również
o działalności samorządu i zadaniach
realizowanych przez niego. Młodzież
bardzo aktywnie włączyła się w rozmo-

wę z samorządowcami, pytając m. in. :
o przebieg i prowadzenie kampanii wy-
borczej czy długość kadencji władzy. Py-
tano też o wysokość podatków i budżet
obywatelski. Studenci podczas pobytu
mają szansę zobaczyć codzienne życie
w innym kraju – jego kulturę, obyczaje,
sztukę i historię. Jest to także okazja do
nawiązania interesujących znajomości.
Młodzież przebywała w Polsce na za-
proszenie Towarzystwa Naukowego im.
Adama Chętnika w Ostrołęce. Przewod-

nikiem młodzieży po naszym mieście
był Grzegorz Jasionowski - dyrektor Ze-
społu Szkół nr 1 im. Rotmistrza Witolda
Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej, wy-
stępujący jako organizacja współpracu-
jącą przy realizacji tego projektu.
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Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz
Jerzy Bauer, oraz Z-ca dyrektora MOSiR
Waldemar Konarzewski. Otwarcia turnieju
dokonał Prezes Stowarzyszenia Piotr Skow-
roński dziękując zaproszonym gościom, ro-
dzicom z dziećmi za bardzo liczne przybycie
oraz Burmistrzowi Miasta za udzielone
wsparcie finansowe zawodów. Burmistrz
wyraził ogromne zadowolenie, że oferta
w postaci turnieju tenisowego przedstawio-
na młodym mieszkańcom naszego miasta

została przyjęta z tak dużym zainteresowa-
niem i zaznaczył, jak istotnym dla propa-
gowania tenisa ziemnego w naszym mieście
było powstanie Stowarzyszenia Tenisowe-
go „GEM” im. Zenona Kacpury. Wyraził na-

dzieję, że dzięki tej inicjatywie nastąpi
ponownie szersze zainteresowanie teni-
sem wśród naszych mieszkańców, a dzię-
ki zaangażowaniu instruktorów dzieci
przyswoją podstawowe umiejętności teni-
sowe. Ponadto w swej wypowiedzi podkre-
ślił jak trafną decyzją było nadanie
Stowarzyszeniu imienia Zenona Kacpury
ze względu na jego ogromny wkład w stwo-
rzenie w latach 70-tych kortów tenisowych
w Ostrowi Mazowieckiej oraz rozwój tej dys-
cypliny sportu. Na koniec swej wypowiedzi
życzył wszystkim uczestnikom osiągnięcia
zadowalających wyników, a przede wszyst-
kim mile spędzonego czasu.

Po krótkiej części oficjalnej rozpoczęto spor-
tową zabawę, połączoną z grami dla dzie-
ci i młodzieży w wieku od 7 do 1 4 lat. Do
zawodów przystąpiło 26 dzieci, które zo-
stały podzielone na 4 grupy, rywalizując
w 1 0 konkurencjach z podziałem na grupy
wiekowe. W jednej z konkurencji razem
z dziećmi swoje umiejętności sprawdzili ro-
dzice. W czasie trwania turnieju organiza-
torzy zapewnili poczęstunek w postaci grilla
z kiełbaskami, ciasteczek i napojów, które
wyjątkowo smakowały po intensywnym wy-
siłku. Rywalizację dzieci obserwowali licz-

nie przybyli członkowie ich rodzin.

Konkurencje przebiegały sprawnie, a rywa-
lizacja była zacięta. Po trzech godzinach

zmagań nastąpiła dekoracja zwycięzców
oraz wręczenie wszystkim uczestnikom pa-
miątkowych medali, dyplomów oraz paczek
ze słodyczami. Organizatorzy wyrazili
ogromne zadowolenie z przebiegu impre-
zy, gdyż zrealizowano wszystkie założenia,
pogoda dopisała a duża frekwencja napa-
wa optymizmem na przyszłość.

Sekretarz Stowarzyszenia „GEM”

Dorota Socik ma 36 lat. Ukończyła studia
magisterskie na Uniwersytecie im. A. Mic-
kiewicza w Poznaniu na Wydziale Histo-
rycznym o specjalizacji Historia Kultury.
Jest też absolwentką studiów podyplomo-
wych w zakresie Archiwistyki i Zarządza-
nia Dokumentacją na Uniwersytecie im.
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Przez
kilka lat prowadziła własną działalność go-
spodarczą. Zajmowała się też porządko-
waniem szkolnego archiwum w Liceum

Ogólnokształcącym im. M. Kopernika
w Ostrowi Mazowieckiej. Od roku zajmu-
je się realizacją projektu Ośrodek Doku-
mentowania Dziejów Ziemi Ostrowskiej
i Północno-Wschodniego Mazowsza w ra-
mach Wydziału Promocji Miasta.
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Ostatnio narodziła się nowa tradycja ku-
powania dzieciom/młodzieży motorowe-
rów z okazji I Komunii Świętej czy
urodzin. Niestety rodzice nie mają świa-
domości jakie osoby mogą kierować mo-
torowerem. W związku z tym coraz
częściej dochodzi do wypadków drogo-
wych z udziałem młodych kierujących
motorowerami bez uprawnień.

Niestety tragicznie zakończyła się jazda
dla 1 7-letniego motorowerzysty z Ostro-
wi Mazowieckiej. Na początku l ipca
przed godz. 23:00 1 7-latek nie mając
uprawnień kierował motorowerem mar-
ki Apri l la. Na skrzyżowaniu w Ostrowi
Mazowieckiej jadąc ul. Sielską nie ustą-
pił pierwszeństwa pojazdowi marki Sa-
ab jadącemu ul. Zwycięstwa, którym
kierował 41 -latek z powiatu ostrowskie-
go. Niestety w wyniku odniesionych ob-
rażeń 1 7-latek zmarł.

Apelujemy do rodziców aby przed zaku-
pem motoroweru zastanowil i się, czy ta-
ki pojazd będzie bezpieczny dla ich
dziecka. Kierujący motorowerem ma ta-
kie same obowiązki jak inni uczestnicy
ruchu drogowego i musi stosować się
do przepisów. Nieznajomość prawa
z uwagi na brak uprawnień często pro-
wadzi do tragedii na drodze.

Przypominamy że, 1 9 stycznia 201 3 r.
weszła w życie ustawa „O kierujących
pojazdami” zgodnie z którą do kierowa-

nia motorowerem, czyli pojazdem jedno
lub wielośladowym zaopatrzonym w sil-
nik spalinowy o pojemności skokowej
nieprzekraczającej 50 cm3 lub silnik elek-
tryczny o mocy nie większej niż 4 kW,
którego konstrukcja ogranicza prędkość
do 45 km/h, uprawnia prawo jazdy kate-
gori i AM.

Osoby, które przed 1 9 stycznia 201 3 r.
uzyskały na starych zasadach kartę mo-
torowerową, uprawnienia z niej wynika-
jące zachowują ważność do ukończenia
przez tą osobę 1 8 roku życia. Po osią-
gnięciu tego wieku karta motorowerowa
podlega wymianie na prawo jazdy kate-
gori i AM. Koszty jej wymiany ponosi oso-
ba posiadająca te uprawnienia. Wówczas
należy zgłosić się do właściwego wy-
działu komunikacji starostwa powiato-
wego, złożyć stosowny wniosek ze
zdjęciem i poddać się badaniom lekar-
skim.

Wspomniana wyżej ustawa określa ja-
kie warunki należy spełnić aby otrzymać
uprawnienia do kierowania motorowerem:

1 . mieć ukończone 1 4 lat,
2. uzyskać orzeczenie lekarskie o bra-
ku przeciwwskazań lekarskich do kiero-
wania pojazdami,
3. odbyć kurs w ośrodku nauki jazdy,
4. zdać egzamin państwowy wymagany
do uzyskania prawa jazdy,
5. osoby, które nie ukończyły 1 8 lat mu-

szą dodatkowo przedstawić pisemną
zgodę rodzica lub opiekuna, na otrzy-
manie uprawnień.

Prawo jazdy kategori i AM dodatkowo
uprawnia do kierowania czterokołowcem
lekkim, czyl i takim, którego masa wła-
sna nie przekracza 350 kg i konstrukcja
ogranicza prędkość do 45 km/h. Od oso-
by, która przed 1 9 stycznia 201 3 r. ukoń-
czyły 1 8 lat nie wymaga się uprawnień
do kierowania motorowerem. Pojazdy
z kategori i AM mogą prowadzić kierow-
cy, posiadający uprawnienia kat. A1 , A2,
A, B1 ,B, C1 , C,D1 ,D i T.

Kierowanie pojazdem bez uprawnień, to
zgodnie z obowiązującym taryfikatorem
mandat karny w wysokości 500 zł.

Ponadto pojazd, którym kieruje osoba
nie posiadająca uprawnień może zostać
umieszczony na parkingu strzeżonym,
koszt holowania motoroweru to wyda-
tek 1 80 zł, a koszt przechowywania na
parkingu strzeżonym 1 8 zł za każdą roz-
poczęta dobę.

Odpowiedzialność ponoszą również wła-
ściciele pojazdu czyli najczęściej rodzi-
ce, którzy udostępniają pojazd dzieciom
nieposiadającym uprawień.

Ciekawą osobliwością ornitologiczną
wcześniej nie obserwowaną – to kokosz-
ka (kurka wodna) z 5 małymi pisklętami
obserwowanymi 1 3 czerwca br. Nieste-
ty następnego dnia, sfotografowane zo-
stały już tylko 3 pisklęta. Co stało się
z pozostałą dwójką? Niestety nie udało
się ustal ić. Pozostałe trzy okazy wraz

z ich mamą obserwowano jeszcze 1 8
czerwca po południu. Liczymy, że w ko-
lejnych latach zarówno kaczka krzyżów-
ka i koszka wyprowadzą skutecznie
następne lęgi.

Gimnazjum Publiczne nr 1



11 lipca Zakładowi Gospodarki Komu-
nalnej w Ostrowi Mazowieckiej przy-
znany został status Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Ko-
munalnych. Do czego ten status
uprawnia zakład?

Uzyskanie statusu RIPOK pozwala ZGK
w Ostrowi Mazowieckiej na przetwarza-
nie: zmieszanych odpadów komunal-
nych, selektywnie zebranych odpadów
oraz przetwarzanie selektywnie zebra-
nych odpadów zielonych (bioodpadów).

Jak wpłynie RIPOK na ceny gospoda-
rowania odpadami/jakie korzyści nie-
sie dla mieszkańców?

Uzyskanie statusu RIPOK przede wszyst-
kim zmniejszy koszty transportu odpa-
dów do odległych instalacj i
zlokalizowanych w Ostrołęce i Siedlcach.
Uzyskanie tego statusu wiązało się z po-
czynieniem wielu inwestycji , a te przy-
czyniły się do zmniejszenia i lości odpadów
deponowanych na składowisku, czy
zwiększeniu udziału odzysku szkła, me-
tal i , tworzyw sztucznych, papieru i tek-
tury oraz odzysku energii z opadów.
Wszystko to ma duże znaczenie dla fi-
nansów zakładu oraz lokalnego środo-
wiska naturalnego.

Jak uzyskanie statusu RIPOK wpły-
nie na przyszłość spółki?

Dzięki uzyskanemu statusowi RIPOK,
Spółka ma możliwość zagospodarowa-
nia odpadów z regionu ostrołęcko-sie-

dleckiego, w którym znajduje się powiat
ostrowski, a więc i miasto Ostrów Mazo-
wiecka. Możliwość samodzielnego za-
gospodarowanie odpadów zapewnia
ZGK dobrą pozycję konkurencyjną na
rynku odpadów komunalnych, jak rów-
nież otwiera nowe możliwości współpra-
cy z większą ilością kontrahentów.
Działania w segmencie rynku odpadów
komunalnych, które zamierzamy podjąć
powinny przełożyć się na większą sta-
bi lność finansową Spółki, którą w per-
spektywie czekają kolejne zadania
inwestycyjne w zakresie gospodarki wod-
no-ściekowej.

Co ZGK musiało zrobić by uzyskać
status RIPOK?

Zakład Utyl izacji Odpadów Komunalnych
w Starym Lubiejewie przede wszystkim
wymagał rozbudowy w zakresie zmian
w technologii przetwarzania odpadów,
jak i mocy przerobowej. Spełnienie okre-
ślonych wymagań było podstawą by osią-
gnąć status RIPOK. Wiązało się to
oczywiście z podjęciem kosztownych in-
westycji , które realizowaliśmy dwueta-
powo. Na etapie pierwszym
przebudowaliśmy sortownię i wybudo-
waliśmy nową kwaterę składowiska od-
padów balastowych. Etap drugi obejmował
budowę kompostowni, przebudowę za-
plecza socjalnego oraz zakup sprzętu.
Całą inwestycję zamknęliśmy w kwocie
1 6,6 mln zł z czego 8,3 mln zł pochodzi-
ło z dofinansowania.

Nasycalnia podkładów torowych po-
zostawiła po sobie skażone środowi-
sko. Czy istnieje ryzyko, że wpłynie
ono na jakość wody z miejskich ujęć?

W trosce o zdrowie mieszkańców ZGK
wykonuje laboratoryjne badania wody.
Obliguje nas do tego m. in. rozporządze-
nie ministra zdrowia z 1 3 l istopada 201 5
r. w sprawie jakości wody przeznaczo-
nej do spożycia przez ludzi. Niezależ-
nie od naszych badań, jakość wody
kontroluje Powiatowa Stacja Sanitarno
– Epidemiologiczna w Ostrowi Mazo-
wieckiej. Ponadto prowadzone są bada-
nia przez Państwową Wojewódzką Stacje
Sanitarno – Epidemiologiczną w War-
szawie. Orzeczenia tych organów po-
twierdzają, że jakość wody dostarczanej
mieszkańcom spełnia wymagania okre-
ślone przepisami krajowymi i uni jnymi.
W związku, iż w okolicy byłej nasycalni
badania w studniach pomiarowych wska-
zują na istnienie skażenia wód grunto-
wych, ZGK monitoruje ujęcia wody
poprzez sieć piezometrów badawczych.
Obecnie nie stwierdzono występowania
kreozotu i jego pochodnych zagrażają-
cego ujęciom wody przy ul. Sikorskiego.
Zakład we współpracy z Miastem anali-
zuje najkorzystniejsze alternatywy za-
bezpieczające ujęcia wody przed
z ewentualnym wystąpieniem kreozotu
w ich okolicy.

Rozmawiał Adrian Paszczyk




