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Decyzja Ministra Obrony Narodowej doty-
cząca lokalizacji już zapadła

Przygotowania do realizacji zwycięskiego
projektu już się rozpoczęły

Miasto otrzymało 3,4 mln zł za działkę, któ-
rą wiele lat temu przekazało pod budowę

Podobnie jak rok temu mieszkańcy zde-
cydują na co miasto wyda 200 tys. zł

W tym roku ostrowianie czytali Wesele
Stanisława Wyspiańskiego

Do Ostrowi przyjechali najlepsi zawod-
nicy koszykówki 3x3
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Ponad 1 0 lat temu na działce należącej
do miasta wybudowane zostało centrum
handlowe przy ul. Mieczkowskiego. Od
momentu powstania centrum miasto nie
czerpało z tytułu przekazania działki pod
budowę oczekiwanych korzyści zapisa-
nych w pierwotnej umowie (miasto mia-
ło otrzymać 9 lokali). Co więcej, miasto –
w świetle prawa, jako właściciel działki -

narażone było na wielomilionowe rosz-
czenia dewelopera (firmy Centrum Ko-
munikacyjno-Handlowego), który wzniósł
budynek. Wiosną 201 5 r. burmistrz Jerzy
Bauer przystąpił do negocjacji z firmą LCP
(Taima Investments Sp. z o. o.) w spra-

wie rozwiązania problemu z centrum han-
dlowym. LCP Taima Investments należy
do brytyjskiej grupy kapitałowej. Niemal
w całości sfinansowała budowę a później
ani nie otrzymała centrum handlowego
w zamian za wyłożone środki ani nie do-
konano zwrotu wyłożonych przez nią środ-
ków finansowych. Stąd też interesy Miasta
Ostrów Mazowiecka i LCP można było

uznać za zbieżne. 28 czerwca br. na
sesji Rady Miasta burmistrz przed-
stawił finał dwuletnich negocjacji z fir-

mą LCP. Zaprezentował dwa warianty,
z których wynikało, że miasto może za-
trzymać 9 lokali na własność lub otrzy-
mać 3,4 mln złotych. Obsługę prawną
przedsięwzięcia burmistrz powierzył me-
cenasowi Grzegorzowi Wąsowskiemu,

który był obecny również na tej sesji RM.
Większość radnych opowiedziała się za
zapłatą 3,4 mln złotych przez LCP. 7 lip-
ca burmistrz Jerzy Bauer podpisał sto-
sowną umowę i tym samym wpłata
3,4 mln złotych na rachunek Miasta Ostrów
Mazowiecka przez LCP stała się możli-
wa. Po 1 0 latach od wybudowania na
działce miejskiej centrum handlowego
oraz po dwóch latach negocjacji i konsul-
tacji prawnych problematyczna sprawa
z centrum została zakończona sukcesem
i przeszła do historii.

Prezes ZGK Sp. z o.o. Paweł Mieczkow-
ski przedstawił sprawozdanie z działal-

ności Spółki
oraz cele
priorytetowe
jakie zostały
postawione
w roku 201 6.
Zadaniem
strategicznym
dla Spółki
w roku 201 6

było uzyskanie niezbędnych pozwoleń
i statusu RIPOK dla instalacj i w Starym
Lubiejewie. Uzyskanie stosownych po-
zwoleń umożliwiło Spółce rozszerzenie
działalności w zakresie kompleksowej
gospodarki odpadami na rynku regional-
nym, a nie tylko lokalnym oraz rozpoczę-
cie zadań inwestycyjnych związanych
z rozbudową i modernizacją gospodar-
ki wodno - ściekowej w mieście Ostrów
Mazowiecka. Rok 201 6 zamknął się zy-
skiem netto w wysokości ok. 31 4 tys. zł
przy planowanym zysku ok. 80 tys. Wy-
nik dodatni został osiągnięty przy bar-
dzo dobrym trendzie, jakim jest wzrost
przychodów przy niewielkim wzroście
kosztów.

TBS Sp. z o.o. przeprowadziło szereg
dociepleń i termomodernizacji budynków
znajdujących się przy ul icy: Staszica 2
i 2A, B. Prusa 59, Wołodyjowskiego 23,
23 A i 23 B, który znajduje się w trakcie
nadbudowy. Rok 201 6 zamknął się zy-
skiem w wysokości 25 085,38 zł netto.
Prezes Mirosław Przastek poinformował
o stworzonej przez Burmistrza Miasta

możliwości
„odpraco-
wania” za-
dłużenia
czynszo-
wego przez
zamiesz-

kujących w lokalach komunalnych lub
socjalnych najemców lub członków ich
rodzin, mających zadłużenie z tytułu opłat
czynszowych i pozostających w trudnej
sytuacji materialnej lub życiowej. Odpra-
cowanie zadłużenia przebiegać będzie
na podstawie zawartej umowy zamiany
świadczenia pieniężnego na świadcze-
nie rzeczowe – polegające na wykony-
waniu na rzecz Miasta Ostrów
Mazowiecka różnego rodzaju prac po-
rządkowych lub innych - w zależności
od umiejętności i kwalifikacji oraz po-

trzeb Miasta.

Prezes ZEC Sp. z o.o. Andrzej Bukłaha
przedstawił
wynik fi-
nansowy
Spółki, który
jest efektem
pracy całej
załogi.
Przychód

wyniósł 8.931 695,1 2 zł, koszty - 7 969
082,1 2 zł oraz zysk w wysokości 962.
61 3,00 zł. Inwestycje poczynione w la-
tach 201 2-201 6 polegały na technicznych
usprawnieniach w zakresie sterowania
ciepłownią i jej elementami przy ul. Lipo-
wej 4. Zostały wykonane niezbędne pra-
ce dotyczące wymiany elementów kotłów,
które są dokonywane w każdym roku,
w celu podniesienia jakości sterowania
ciepłownią. Wyniki pomiarów, które wy-
konuje spółka wskazują, że wszystkie
normy zanieczyszczeń mieszczą się w ra-
mach ustalonych przez dyrektywy unijne.

Rada Miasta podjęła uchwałę,
zatwierdzającą taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie
ścieków. Ceny, w stosunku do roku

ubiegłego, nie uległy zmianie. Taryfy
obowiązywać będą od 1 października
201 7 do końca września 201 8.

Wysokość stawek dostępna na stronie
internetowej www.ostrowmaz.pl

A.K.

Miasto zyskało 3,4 mln zł
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Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostro-
wi Mazowieckiej kupił dwa nowe klima-
tyzowane mini autobusy typu KARSAN
JEST+ do obsługi komunikacji miejskiej.
Zastąpią one użytkowane do tej pory naj-
starsze i najbardziej wyeksploatowane
pojazdy. Decyzja o wymianie taboru au-

tobusowego podjęta została z myślą
o poprawie jakości świadczonych usług
publicznych. Dzięki temu poprawi się
komfort podróży, ale także wizerunek
transportu zbiorowego. Zakupu nowych
pojazdów dokonano w drodze przetar-
gu nieograniczonego.

Dr Tadeusz Ruzikowski z Instytutu Pa-
mięci Narodowej spotkał się po raz ko-
lejny z działaczami ostrowskiej
„Solidarności”. Prowadzi on wywiady
zmierzające do wydania publikacji na-
ukowej na temat dziejów ruchu niepod-
ległościowego lat 80-tych XX wieku na
terenie Ostrowi i okolic. W spotkaniu,
które odbyło się 1 4 l ipca uczestniczyl i :
Elżbieta Pryzwan, Henryk Stelmaszczyk,
Jan Brzózka, Wiesław Piórkowski, Miro-
sław Lipski, Andrzej Morawski, Bogdan
Jamiołkowski oraz Zygmunt Klepacki.
Działacze opowiedziel i o sytuacji jaka
zastała ich po ogłoszeniu stanu wojen-
nego, o swojej rol i jaką odegral i w zakła-
dach pracy, o przejściu do podziemnej
działalności oraz zaangażowaniu w bu-
dowanie nowej rzeczywistości po obra-
dach „Okrągłego stołu”.

Osoby, które były zaangażowane w la-
tach 80-tych w działalność na rzecz NSZZ
SOLIDARNOŚĆ i które chciałyby po-
dziel ić się swoją historią zapraszamy do
współpracy. Zadanie jest real izowane
w ramach projektu Ostrowskiego Stowa-
rzyszenia „LUDZIE Z PASJĄ”, przy współ-
pracy z samorządem miasta Ostrów

Mazowiecka. Koordynatorem projektu
w Stowarzyszeniu jest Dorota Subda,
tel. 668 068 465.

Oferta służby w Wojskach Obrony Tery-
torialnej kierowana jest do wszystkich
osób, zarówno cywil i jak i wojskowych
i ma prowadzić do umocnienia zdolno-
ści obronnych naszego kraju. Ci, którzy
zdecydują się skorzystać z takiej możli-
wości, a dotyczy to zarówno mężczyzn,
jak i kobiet, będą miel i szansę na pod-
pisanie kontraktu od 1 do 6 lat w ramach
OT.

Wszyscy ci, którzy chciel iby zasil ić kor-
pus oficerski WOT – zgodnie z decyzją
Ministra Obrony Narodowej – będą mo-
gl i ubiegać się o miejsce na szkoleniu
oficerskim Wojsk Obrony Terytorialnej.
Na takie szkolenie aplikować mogą ab-
solwenci następujących kierunków stu-
diów: obronność i bezpieczeństwo
państwa, zarządzanie kryzysowe, nauki
społeczne, nauki humanistyczne, wy-

chowanie fizyczne, edukacja i wychowa-
nie, ekonomia. Ma to na celu
zaspokojenie kluczowego zapotrzebo-
wania na ekspertów z dziedzin newral-
gicznych dla tej formacji .

Do końca 201 7 roku na terenie woje-
wództwa mazowieckiego maja powstać
dwie brygady obrony terytorialnej.

Źródło: MON, red. M. Dąbkowska

Planowane dochody miasta w bieżącym
roku to ponad 94 mln zł. Bl isko połowa
z tej kwoty (ok. 44 mln zł) została już wy-
konana. Dochody bieżące wykonane zo-
stały w ok. 43,2 mln zł planu.

Wydatki zaplanowane zostały na pozio-
mie ponad 1 05 mln zł z czego wykona-
nych zostało ok. 40 mln zł.

Pierwsze półrocze budżetowe zamknę-

ło się nadwyżką ok. 6,1 mln zł w związ-
ku z czym zaplanowany w budżecie
Miasta kredyt nie został dotychczas za-
ciągnięty. Informacja przedłożona przez
Burmistrza Miasta o wykonaniu budże-
tu za pierwsze półrocze 201 7 r. została
pozytywnie zaopiniowana przez Regio-
nalną Izbę Obrachunkową. Izba podję-
ła stosowną uchwałę w oparciu
o wspomnianą informację oraz wielolet-

nią prognozę finansową, a w tym o prze-
biegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich
oraz informację z wykonania planów fi-
nansowych samorządowych instytucj i
kultury.

ZGK
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Dzięki środkom finansowym pozyska-
nym z dotacji zewnętrznych możliwa jest
real izacja wielu przedsięwzięć, które pod-
niosą jakość życia mieszkańców.
W pierwszej kolejności wymienić należy
trzy duże projekty infrastrukturalne w ob-
szarze kultury tj . remont zabytkowego
budynku JATEK, remont Starej Elektrow-
ni przy ul. 1 1 Listopada oraz remont do-
mu należącego do rodziny żony
Rotmistrza Pileckiego przy ul. Warszaw-
skiej 4, który będzie główną siedzibą Mu-
zeum Dom Rodziny Pileckich. JATKI to
budynek z 1 903 roku, jako jeden z nie-
l icznych w Ostrowi Mazowieckiej, wpi-
sany do rejestru zabytków. Ze względu
na brak środków nie można było dotąd
podjąć się remontu tego budynku. W 201 7
r. otrzymaliśmy dotację (prawie 3,5 mln
zł) na realizację projektu „Ochrona za-
bytkowego budynku JATEK w Ostrowi
Mazowieckiej i nadanie mu nowych funk-
cj i kulturalnych”. Obecnie trwają prace
budowlane, które zakończą się wiosną
201 8 r. Z realizacją tego projektu ściśle
powiązana jest inwestycja obejmująca
modernizację parkingu na osiedlu przy
ul. Lubiejewskiej. Miejsce to wraz z wy-
remontowanym budynkiem Jatek oraz
zagospodarowanym terenem wokół nich
stworzą nowoczesną i funkcjonalną prze-
strzeń publiczną dla mieszkańców mia-
sta. W ramach projektu pn. „Kultura Pod
Napięciem” (na który pozyskaliśmy rów-
nież prawie 3,5 mln zł) real izowane są
prace remontowo- budowlane w budyn-
ku Starej Elektrowni oraz domu rodzin-

nym żony Rotmistrza Pileckiego. Prace
przy obydwu budynkach realizowane są
w formule „zaprojektuj i wybuduj” co ozna-
cza, że wybrani wykonawcy odpowie-
dzialni są zarówno za wykonanie
projektów technicznych jak też później-

szą realizację. Realizacja projektu, zgod-
nie z harmonogramem, zakończy się do
połowy 201 8 roku. Muzeum Dom Rodzi-
ny Pileckich jest instytucją współprowa-
dzoną przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, które zgod-
nie z umową przekaże Miastu ponad
7 mln zł. W ramach przekazanej przez
Ministerstwo dotacji został przeprowa-

dzony konkurs na projekt architektonicz-
ny budynku Muzeum Dom Rodziny
Pileckich. Realizacja tych przedsięwzięć
jest skomplikowana, ale mamy duże
wsparcie ze strony instytucj i finansują-
cych tj . Mazowieckiej Jednostki Wdra-

żania Programów Unijnych oraz
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Powyższe projekty wzmoc-
nią miejskie instytucje kultury, które będą
mogły dzięki nim poszerzyć swoją ofer-
tę o nowe działania.

Ścieżki rowerowe

Kolejnym przedsięwzięciem realizowa-
nym przy wsparciu środków unijnych jest
budowa ścieżek rowerowych na terenie
miasta Ostrów Mazowiecka. Realizacja
całego projektu kosztować będzie 20 mln
zł z czego 1 6 mln zł pochodzić będzie
z dofinansowania w ramach RPO WM
201 4-2020 i zakończy się w połowie 201 8
roku. Wybudowanych zostanie prawie
1 7 km ścieżek i ciągów pieszo – rowe-
rowych oraz 1 0 km nowych chodników.
Inwestycja będzie wzbogacona o ele-
menty małej architektury m. in. ławki, par-
kingi dla rowerów, poidełka ul iczne, czy
drzewka solarne.

Boisko - lodowisko

Już w tym roku mieszkańcy Ostrowi ale
też przyjezdni będą mogli skorzystać
z zadaszonego boiska- lodowiska, któ-
re już niebawem zostanie oddane do
użytku. Obecnie trwają prace wykończe-
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niowe przy zagospodarowaniu terenu.
Już tej zimy uruchomione zostanie po

raz pierwszy lodowisko, które działać bę-
dzie przez cały okres zimowy.

Nowe mieszkania socjalne

Nie zapominamy również o potrzebach
społecznych. W trzech budynkach przy
ul. Wołodyjowskiego prowadzone są pra-
ce związane z nadbudową budynków
wraz z termomodernizacją istniejącej
części. Powstanie 1 2 nowych mieszkań
socjalnych a w już istniejących wykona-
na zostanie wymiana źródeł ciepła z pie-

ców węglowych na nowoczesne,
energooszczędne kotły gazowe. Miesz-

kania będą gotowe do końca tego roku.

Środki na remont Biblioteki

Przygotowujemy się również do ubiega-
nia się o środki z programów Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na
remont zabytkowego budynku Miejskiej
Bibl ioteki Publicznej. Obecnie zleci l iśmy
wykonanie projektu budowlanego, na
podstawie którego pod koniec tego ro-
ku złożymy wniosek o dofinansowanie.

Inwestycje drogowe

W 201 8 roku realizowane są budowy lub
rozbudowy następujących odcinków ulic:
Gosiewskiego, Lechonia, Leśnej, Pogod-
nej, Surowskiego i Zachodniej. Dużą 2-let-
nią inwestycją jest przebudowa ulic
Podstoczysko - Witaminowa wraz z budo-
wą instalacji sanitarnej i deszczowej. We
wrześniu został złożony wniosek o dofi-
nansowanie tej inwestycji w ramach Pro-
gramu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 201 6-201 9.

Miasto przygotowuje dokumentacje tech-
niczne, by w latach następnych realizować
kolejne budowy ulic: Modrej- Bielskiej- Cy-
prysowej, Lipowej- Sportowej, Łącznej, Na
Polance, Pasażerskiej, Piłsudskiego, Ro-
dziewiczówny, Saperskiej, Sielskiej, Woło-
dyjowskiego, Kochanowskiego, Prusa-

Lubiejewskiej, Morcinka, Tetmajera, Ma-
tejki, Miszewskiego, przebicia do ul. Trę-
bickiego, łącznika Kopernika- Targowej
oraz zjazdu publicznego na ul. Małkińskiej.

We wszystkich nowopowstających inwe-
stycjach miejskich planowane są nowe par-
kingi, realizowane są również
przedsięwzięcia obejmujące budowę sa-
mych parkingów jak przy ul. Wiśniowej,
gdzie powstało 70 nowych miejsc oraz 2

miejsca parkingowe dla autobusów.

Dla poprawy bezpieczeństwa mieszkań-
ców zlecone zostało wykonanie doświe-
tlenia przejścia dla pieszych przy Szkole
Podstawowej nr 3 (ul. Widnichowskiej) oraz
przy ul. Warszawskiej. Przygotowywana
jest również dokumentacja techniczna bu-
dowy oświetlenia ulic: Fiołkowej i Irysowej,
Orzechowej, Strzeleckiej, Kawaleryjskiej,
Sezamkowej, Diamentowej i Traugutta.
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Wśród złożonych projektów znalazły się:

1 . Biblioteka pod chmurką (wnioskodawca
Agnieszka Kaczmarek) - 1 8 200 zł.

2. Ławeczka z postacią śp. Krystyny Sien-
kiewicz, znakomitej aktorki teatralnej, filmo-
wej i kabaretowej, urodzonej w Ostrowi
Mazowieckiej (Janina Brzeszczak) - 80 350
zł.

3. Mini Park Osiedlowy (Osiedle Lubiejew-
ska) przy M.D.K. w Ostrowi Mazowieckiej
(Stanisław Dylewski) - 1 26 1 06 zł.

4. Nawodnienie stadionu miejskiego (Pa-
weł Skarpetowski) - 11 0 000 zł.

5. Plac pełen radości przy Zespole Szkól
Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej
(Ewa Orzechowska) - 1 05 867 zł.

6. Spełniamy dziecięce marzenia – Budo-
wa placu zabaw przy Zespole Szkół Pu-
blicznych nr 1 im. Papieża Jana Pawła II,
ul. Stefana Grota Roweckiego 6 (Marta Ja-
sionowska) - 1 55 768 zł.

7. Szach i mat (Anna Krajewska) - 35 000 zł.

8. Zatrzymać czas (Anna Katarzyna Kola-
sińska) - 21 000,00

6 września odbyła się konferencja pra-
sowa burmistrza Jerzego Bauera oraz
zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego po-
święcona złożonym projektom oraz pro-
cesowi głosowania. Budżet Obywatelski
jest jednym z elementów realizacji inwe-
stycji w Mieście, o których w sposób
szczególny decydują Mieszkańcy - po-
wiedział Burmistrz.

W dniach 11 -1 7 września Mieszkańcy
wybieral i naj lepsze ich zdaniem projekty.

Już 6 października podamy do publicz-

nej wiadomości wyniki głosowania.

Zapraszamy do odwiedzania naszej stro-
ny www.budzetobywatelski.ostrowmaz.pl,
gdzie na bieżąco informujemy o poszcze-
gólnych etapach Budżetu Obywatelskie-
go oraz o realizacji projektów z poprzedniej
edycji .

Tegoroczny Turniej Miast na Szlaku Ksią-
żąt Mazowieckich rozgrywany był w trzech
miejscach – w Przasnyszu, Ostrowi Ma-
zowieckiej i Sannikach. Organizatorzy
przygotowali szereg trudnych i bardzo
ciekawych konkurencji , które w poszcze-

gólnych miejscach czekały na zawodni-
ków. Nie było łatwo, bo każdemu
zespołowi zależało na wygranej. Ostat-
ni, decydujący Turniej odbył się 2 l ipca
w Sannikach. Po podliczeniu punków oka-
zało się, że tytuł Honorowej Stol icy Księ-

stwa Mazowieckiego
wywalczyły dwa ze-
społy, podobnie jak
w roku ubiegłym.
Zwycięzcami Tur-
nieju Miast została
Ostrów Mazowiec-
ka i Przasnysz.
W tegorocznych za-
wodach wzięło
udział 1 4 zawodni-
ków reprezentują-
cych nasze miasto,

a byli to: Radosław Brzostek, Kamil Glin-
ka, Anna Kacpura, Milena Kozłowska,
Marek Kukiełka, Krzysztof Lotek, Adrian
Paszczyk, Monika Pawlik, Paweł Pecu-
ra, Grażyna Reluga, Karol Rzempołuch,
Anna Stepnowska, Andrzej Stepnowski,
Renata Stepnowska.

Mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej zdecydowali , kto wystąpi w rol i Gwiazdy Wieczoru Dni Miasta’201 8. Głosowanie odby-
ło się po raz kolejny na profi lu społecznościowym Urzędu Miasta. Do wyboru były trzy zespoły. Sonda pokazała, że zwy-
cięzcą głosowania jest zespół VIDEO, który uzyskał 532 „polubienia”, drugie miejsce zajął Kamil Bednarek (425), trzecie
zaś Golec uOrkiestra (1 47). Głosowanie trwało od 21 czerwca do 5 lipca. A.K.
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Muzeum jest poświęcone rtm. Witoldowi
Pileckiemu, Jego żonie Marii z Ostrowskich
oraz najbliższej Rodzinie, a także sprawu-
je opiekę nad lokalną historią i dziedzic-
twem. Od czasu powstania nowo powołanej
instytucji prowadzimy wszelkie możliwe
działania edukacyjno-kulturalne, jak rów-
nież działania związane z przygotowaniem
i realizacją inwestycji przy ul. Warszawskiej
4. Wramach tych przygotowań został ogło-
szony konkurs na opracowanie koncepcji
architektonicznej przyszłego Muzeum. –
powiedziała Dyrektor Dorota Socik.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs 22 pra-
ce podlegały ocenie sądu konkursowego.
Decyzją Jury przyznano 3 nagrody oraz jed-
no wyróżnienie. Najlepszym okazał się pro-
jekt pracowni BDRArchitekci. Praca odznacza
się wysokimi umiejętnościami warsztatowy-
mi i kulturą wypowiedzi architektonicznej.
Na szczególne uznanie zasługuje wrażli-
wość i wnikliwość w potraktowaniu zadania
konkursowego: stworzenia ram dla opowie-
ści o legendarnej, heroicznej postaci rotmi-
strza Witolda Pileckiego w relacji z atmosferą

jego rodziny, miejsca pogodnego, kame-
ralnego i skromnego.

Otwarciu wystawy towarzyszyli m.in.: syn
Rotmistrza Andrzej Pilecki, Wiceminister

Kultury i Dziedzictwa Narodowego Profe-
sor Magdalena Gawin, Kierownik Wydzia-
łu Wdrażania Projektów w Mazowieckiej
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
Sylwia Maksim Wójcicka, Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer, Dyrektor Muzeum Dorota So-
cik, wychowankowie Marii Pileckiej z „Ogni-

ska” Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy
im. Kazimierza Lisieckiego, zespół BDRAr-
chitekci - Maria Roj i Paweł Dadok oraz pre-
zes zarządu ZKM-ASIS Konrad
Trzeszczkowski.

Muzeum

Misją Muzeum Dom Rodziny Pileckich jest
upamiętnienie postaci rotmistrza Witolda
Pileckiego i jego żony Marii (z Ostrowskich)
oraz najbliższej Rodziny. Ponadto zada-
niem Muzeum jest sprawowanie opieki nad
lokalną historią i jej dziedzictwem.

Muzeum Dom Rodziny Pileckich będzie re-
alizować swoją misję poprzez:

- prowadzenie wystawy stałej,

- gromadzenie zbiorów i ich naukowe opra-
cowanie,

- organizację wystaw i wydarzeń kulturalnych,

- oraz działalność edukacyjną, popularyza-
torską i wydawniczą z zakresu historii. Po-
przez programy edukacyjno-kulturalne
i akcje społeczne Muzeum ma ambicję
stać się platformą spotkań i dialogu oraz
źródłem inspiracji edukacyjno-kulturowych
jak również przestrzenią autorską dla arty-
stów i publiczności.
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Mimo upływu lat, pan Stanisław cieszy
się dobrym zdrowiem i pogodą ducha.
W tym szczególnym dniu dostojnego Ju-
bi lata odwiedził Burmistrz Miasta Jerzy
Bauer, Kierownik Delegatury Placówki
Zamiejscowej w Ostrołęce-Mazowiec-
kiego Urzędu Wojewódzkiego w War-
szawie Marcin Grabowski, Kierownik
Inspektoratu ZUS Małgorzata Zawadz-
ka, Kierownik Wydziału Świadczeń i Eme-
rytur Rentowych Agata Sikora oraz
inspektor ds. obywatelskich Urzędu Mia-
sta Beata Rewkowska.

Z tej jubi leuszowej okazji wręczono kwia-

ty, l isty gratulacyjne, prezenty i życzenia
długich lat życia w zdrowiu i szczęściu
rodzinnym. W imieniu samorządu ostrow-
skiego burmistrz Jerzy Bauer życzył
wszelkiej pomyślności oraz samych
szczęśliwych chwil w gronie rodziny
i przyjaciół. Jubilat otrzymał również l ist
gratulacyjny od Premier RP Beaty Szy-
dło, który wręczył kierownik delegatury
Marcin Grabowski. Kierownik ZUS-u od-
czytała decyzję o przyznaniu specjalne-
go dodatku do emerytury. Zgromadzeni
goście wraz z najbl iższą rodziną Jubila-
ta wznieśl i toast i zjedl i urodzinowy tort.
Atmosfera towarzysząca urodzinom

utwierdza w przekonaniu, jak wielką war-
tością jest życie człowieka na każdym
jego etapie.

Uroczystość rozpoczęła się w Pecynce
Mszą Świętą polową w intencji poległych
partyzantów oraz za zdrowie tych żyją-
cych, z udziałem zespołu „Largo i Przy-
jaciele”. Wojskową asystę honorową
wystawił 22. Wojskowy Ośrodek Karto-
graficzny z Komorowa, którego żołnie-
rze wraz z harcerzami z 29. DH „Pogodni”
pełni l i także posterunek honorowy przy
pomniku. Po mszy odczytany został rys
historyczny Akcji Burza w obwodzie AK
Ostrów Mazowiecka oraz bitwy pod Pe-
cynką. Przedstawiciele ŚZŻAK Zarządu
Okręgu Warszawa-Wschód, wręczyli dy-
plomy i odznaczenia za zasługi na rzecz
Koła Krajowego "Opocznik" ŚZŻAK. Na
cześć Bohaterów odśpiewano hymn na-
rodowy, odczytano Apel Poległych oraz
oddano salwę honorową. W swoim krót-
kim wystąpieniu wiceminister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego prof. Magda-
lena Gawin powiedziała, że to zaszczyt
i honor móc być razem z kombatantami
i ich rodzinami przy mogile symbolizują-
cej tragiczną śmierć żołnierzy walczą-

cych w obronie naszej Ojczyzny.
Podkreśl i ła, jak ważne jest pielęgnowa-
nie naszej histori i . Mówiąc to do wszyst-
kich zebranych, zachęcała młodzież do
aktywnego uczestnictwa w podobnych
uroczystościach.

Po oficjalnych wystąpieniach obecne de-
legacje złożyły kwiaty u podnóża pomni-
ka. W uroczystościach wzięl i udział:
wiceminister Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego dr hab. prof. IH PAN Magda-
lena Gawin, kombatanci zrzeszeni
w ŚZŻAK oraz Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych,

przedstawiciele władz samorządowych
z Ostrowi Mazowieckiej, Wąsewa, Dłu-
gosiodła, przedstawiciele Muzeum-Dom
Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowiec-
kiej, druhowie z OSP Wąsewo i Długo-
siodło, leśnicy, harcerze, młodzież
szkolna, przedstawiciele związków i or-
ganizacji społecznych, okoliczni miesz-
kańcy z całymi rodzinami, a także wojsko
z 22. Ośrodka Kartograficznego w Ko-
morowie. Poza główną uroczystością
w Pecynce obchody odbyły się także
w Ostrowi Mazowieckiej, Długosiodle
i Lipniaku-Majoracie, gdzie złożono kwia-
ty w miejscach pamięci. W Lipniaku-Ma-
joracie znajduje się tabl ica upamiętniająca
ofiary zbrodni niemieckiej, na której wid-
nieje napis „W hołdzie zamordowanym
2 IX 1 944 r. 400 mieszkańcom okolic,
ofiarom hitlerowskiego barbarzyństwa”.

Głównym organizatorem obchodów był
Światowy Związek Żołnierzy Armii Kra-
jowej Koło Krajowe „Opocznik”.
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Zebranych pod Mauzoleum poświęco-
nym „Synom i Córkom Ziemi Ostrow-
skiej” powitała dyrektor Muzeum Dom
Rodziny Pileckich Dorota Socik, podkre-
ślając jak ważny dla histori i i dla nas jest
ten dzień. Burmistrz Jerzy Bauer w krót-
kim wystąpieniu przywitał zgromadzo-
nych i nie ukrywał wzruszenia z tak l icznie
przybyłych na uroczystość, a szczegól-
nie z obecności wojska oraz młodzieży.
Podkreśl i ł wagę pamięci o Powstaniu
Warszawskim i bohaterską postawę po-
wstańców. Ksiądz dr Krzysztof Chod-
kowski odmówił modlitwę za wszystkich
poległych w Powstaniu Warszawskim.

Po wystąpieniach złożono kwiaty i zapa-
lono znicze pod pomnikiem. W uroczy-
stościach udział wzięl i : Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer, Zastępca Burmistrza Zbi-
gniew Chrupek, radny sejmiku wojewódz-
twa mazowieckiego Krzysztof Winiarski,
radni miasta, przedstawiciele 22. Woj-
skowego Ośrodka Kartograficznego
w Komorowie, przedstawiciele oddziału
ostrowskiego Związku Piłsudczyków RP
Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskie-
go, Ryszard Ejchelkraut - Prezes Koła
Przyjaciół Szkoły Podchorążych Piecho-
ty, prezesi miejskich spółek, dyrektorzy
i kierownicy miejskich jednostek organi-

zacyjnych, dyrektorzy szkół, pracowni-
cy Urzędu Miasta, harcerze z 29. DH
„Pogodni” oraz mieszkańcy miasta.

Organizatorami uroczystości było Mia-
sto Ostrów Mazowiecka oraz Muzeum
Dom Rodziny Pileckich.

Do Warszawy przyjechało ponad 500
harcerzy z czterech organizacji harcer-
skich: Związku Harcerstwa Rzeczypo-
spolitej , Związku Harcerstwa Polskiego,
Stowarzyszenia Harcerskiego i Skau-
tów Europy. Program zlotu zawierał ty-
powo harcerskie zajęcia np. grę
miejską, której trasa prowadziła po
miejscach historycznie związanych
z Powstaniem Warszawskim. Harcerze
mogli odszukać ślady historycznych
wydarzeń, ale też zobaczyć jaką rolę te
miejsca pełnią współcześnie w życiu
miasta. Jednak najważniejsza na zlocie
była służba i pomaganie w różnorodny
sposób uczestnikom uroczystości rocz-
nicowych.

Ważnym wydarzeniem dla zlotowiczów był
udział w spotkaniu Powstańców Warszaw-
skich z Prezydentem Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzejem Dudą i Prezydentem m.st.

Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz. 1
sierpnia o godz.1 7:00 ostrowscy harcerze
stanęli na warcie honorowej przy budyn-

ku „PASTA” w Warszawie. Po raz pierw-
szy w dziejach drużyny, w dwóch różnych
miastach harcerze 29. DH „Pogodni” jed-
nocześnie oddali hołd Powstańcom. Fi-

nałem Zlotu dla „Pogodnych” było
śpiewanie piosenek powstańczych na
Placu Piłsudskiego wspólnie z miesz-

kańcami Warszawy i setkami Pola-
ków przybyłymi do stol icy na
uroczystości. Tegoroczne hasło zlo-
tu „Harcerze łączą miasto“ trafnie od-
daje harcerską działalność w tych
dniach. Uczestnicząc w zlocie odda-
l iśmy hołd Powstańcom i pokazali-
śmy że chcemy zadbać, by pamięć
o tym, co zrobil i dla Warszawy nigdy
nie przeminęła. Pełnienie służby bli-
sko Powstańców oraz w miejscach
związanych z powstaniem, wspólnie
z harcerzami z różnych organizacji
harcerskich, było dobrą okazją do
wzmocnienia braterskich więzi. Zlot

odbył się w dniach 30 lipca -2 sierpnia br.

29. DH „Pogodni” Ostrów Mazowiecka

Biorący udział w Pieszej Pielgrzymce
Łomżyńskiej na Jasną Górę tradycyjnie
zatrzymują się w Ostrowi. Zawsze bar-
dzo ciepło witają ich mieszkańcy, a nie-
którzy towarzyszą odprowadzając do
pobliskiego Broku. Część pielgrzymów
stanowi Grupa Srebrna, która dołącza
w Ostrowi. Organizacja pielgrzymki zo-
stała dofinansowana przez Miasto Ostrów
Mazowiecka.
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Sześć dni spędzonych na Polach Grun-
waldzkich, było dla wielu pierwszą w ży-
ciu harcerską przygodą z wątkiem
historycznym. Już pierwszego dnia na ape-
lu mieliśmy okazję zobaczyć, ilu tak na-
prawdę nas jest. Cały Zlot Grunwaldzki
liczył 1 340 osób.

Wzięliśmy udział w tajemniczo brzmiącej
Akademii „Od pazia do giermka”. Pierw-
sza pomoc w sytuacjach taktycznych, psy
poszukiwawczo-ratownicze, czy wizyta
w muzeum i w izbie tradycji to tylko nie-
które punkty, na których byliśmy. Każdy
z nich był bardzo ciekawy i za każdym ra-
zem czegoś się uczyliśmy. W godzinach
wieczornych mieliśmy okazję być na Tur-
nieju Gniazd, organizowanym po raz pierw-
szy w tym roku. W reprezentacji Gniazda
Mazowieckiego wystąpiła nasza harcerka
- druhna Basia i z niezwykłym uporem, mi-
mo swojej małej postury walczyła w imie-
niu Mazowsza. Uczestniczyliśmy w Apelu
Pamięci poświęconym wszystkich tych in-
struktorów, którzy od 26 lat współtworzyli
Wspólnotę Drużyn Grunwaldzkich. Pod-
czas uroczystego Apelu Grunwaldzkiego
druh Adam pełniący rolę proporcowego
odebrał siódmą już Odznakę Grunwaldz-
ką zdobytą przez naszą drużynę.

Tradycyjnym punktem Zlotu jest insceni-
zacja bitwy, którą oglądaliśmy z pierwsze-
go rzędu, dzięki temu nic nie mogło nam

umknąć. Po bitwie nie mogło zabraknąć
naszego grunwaldzkiego, obowiązkowe-
go punktu programu, czyli pierogów z jed-
nego ze straganów stojących niedaleko
pola bitwy. Tego dnia jeszcze czekał nas
jeden punkt programu - festiwal kolorów.

Nikt nie mógł z niego wrócić czysty. Każ-
dy z nas od góry do dołu był obsypany ko-
lorowym proszkiem. Z żalem opuszczaliśmy
amfiteatr, na którym jeszcze trwał festiwal
kolorów i ze smutkiem spoglądaliśmy na
pole namiotowe z okien autobusu. Dla
wszystkich z nas ten zlot był niezapomnia-
ną przygodą i czasem spędzonym ze wspa-

niałymi ludźmi. Zapraszamy do oglądania
zdjęć, które podkreślają jak dobrze się ba-
wiliśmy, a u nas, uczestnikach zlotu, wy-
wołują łezkę w oku z powodu zakończenia
tak pięknej przygody. Dziękujemy burmi-
strzowi Jerzemu Bauerowi, za pomoc

w zorganizowaniu tego wyjazdu. Bez tej
pomocy część osób nie zdecydowałaby
się na wyjazd i nie przeżyła niezwykłej
przygody podczas „Największej Harcer-
skiej Ustawki Lata 201 7”.

Katarzyna Kulesza, przyboczna
29. DH „Pogodni”

Burmistrz zwrócił się w kilku słowach do
zebranych, podkreślając rangę zawodu
nauczyciela oraz wielką odpowiedzial-
ność za rozwój młodego pokolenia. Wy-
raził przekonanie, że pracownicy szkół
otaczają troską i opieką wszystkich
uczniów, w tym szczególnie uzdolnio-
nych oraz uczniów ze specyficznymi trud-
nościami w nauce. Prosił o otwartość na
zmiany i potrzeby drugiego człowieka.
Zapewnił, że Miasto dołoży wszelkich

starań, by w dalszym ciągu rozszerzać
i doskonalić ofertę edukacyjną kierowa-
ną do uczniów i ich rodziców.

Burmistrz Miasta wręczył Małgorzacie
Zalewskiej Akt powierzenia stanowiska
Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 .
Dyrektor będzie pełnić nadaną funkcję
od 01 .09.201 7 r. do 31 .08.2022 r.

Zebrani nauczyciele złożyl i ślubowanie
i otrzymali z rąk Burmistrza Miasta Akty

nadania stopnia awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego.

Mianowanymi nauczycielami zostal i : Ka-
tarzyna Majbańska – Miejskie Przed-
szkole nr 3; Katarzyna Grabowska -
Miejskie Przedszkole nr 3; Dorota Anna
Mysiołowska - Zespół Szkół Publicznych
nr 3; Jolanta Załęgowska - Zespół Szkół
Publicznych nr 3; Agnieszka Hryciuk -
Zespół Szkół Publicznych nr 1 ; Ks. Mar-
cin Mielnicki – Gimnazjum Publiczne nr 1

Kończąc uroczystość Burmistrz Miasta
pogratulował nauczycielom pomyślnego
rozwoju zawodowego i złożył życzenia
z okazji rozpoczynającego się nowego
roku szkolnego 201 7/201 8.
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Reforma edukacji wychodzi naprzeciw
potrzebom Polaków, którzy chcą szkoły
nowoczesnej, a jednocześnie si lnie za-
korzenionej w naszej tradycji . Zmiany są
przemyślane i zaplanowane na wiele lat.
Od 1 września 201 7 r. zaczął obowiązy-
wać nowy ustrój szkolny. Uczniowie do-
tychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej
stal i się uczniami 8-letniej szkoły pod-
stawowej. Po jej ukończeniu będą mo-

gli kontynuować naukę w: 4-letnim liceum
ogólnokształcącym, 5-letnim technikum
lub 3-letniej branżowej szkole I stopnia.
Uczniowie, którzy w roku szkolnym
201 6/201 7 ukończyli klasę VI szkoły pod-
stawowej, rozpoczną naukę w klasie VI I
szkoły podstawowej. Przez dwa kolejne
lata będzie przebiegał proces wygasza-
nia gimnazjów. W Ostrowi Mazowieckiej
funkcjonują 4 szkoły podstawowe, w któ-

rych uczy się 21 89 uczniów. W Szkole
Podstawowej nr 2 utworzono oddział
sportowy o profi lu – koszykówka i lekko-
atletyka.

Odnowione zostały sale dydaktyczne,
toalety, korytarze szkolne, pomieszcze-
nia socjalne oraz sala gimnastyczna. Za-
kupiono również elementy wyposażenia
wnętrz, meble i pomoce dydaktyczne,
w tym sprzęt komputerowy. Dyrektorzy
placówek systematycznie doskonalą wa-
runki pracy uczniów i nauczyciel i .

W Szkole Podstawowej nr 2 w czasie
przerwy wakacyjnej powstała pierwsza
w Ostrowi Mazowieckiej ścieżka eduka-
cyjna. Posiada ona walory edukacyjne
oraz odkrywczo-poznawcze. Dzięki niej
uczniowie będą poznawać świat przyro-
dy poprzez naukę i zabawę. Składa się
ona z siedmiu przystanków: Ekologicz-

ne koła wiedzy „Eko koło”; Multi labirynt
– budowa warstwowa lasu; Jakie to drze-
wo – wrzutki; Sprawność ornitolog – po-
znajemy ptaki; Gra światowid „ łańcuch
pokarmowy”; Zegar fenologiczny; Gra
edukacyjna „płazy i gady”. Elementy
ścieżki znajdują się na szkolnym dzie-
dzińcu.

Laureatki konkursu Lenę Betle-
jewską, Weronikę Borkowską
i Nikolę Pasztaleniec przygoto-
wywała Alina Pyśk. Wręczenie
nagród odbyło się 21 czerwca
się w warszawskim Ogrodzie
Zoologicznym. Wszyscy otrzy-
mali dyplomy oraz nagrody rze-
czowe. Przygotowane zostały
też nagrody dla przedszkola,
które odebrała dyrektor Małgo-
rzata Zalewska. Dodatkową

atrakcją dla dzieci było zwiedzanie ZOO
oraz bardzo bliski kontakt z niektórymi
zwierzętami. Cieszymy się bardzo, że
talenty naszych dzieci są rozwijane i do-
ceniane. Organizatorem konkursu był
Departament Polityki Ekologicznej, Geo-
logi i i Łowiectwa Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie.

Alina Pyśk

D.A.

SP2
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Arkadiusz Spinek, Agnieszka Kaczmarek,
Marta MolskaW terminie 26 czerwca - 21
lipca, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
zorganizował półkolonie dla dzieci pt.
"WAKACJE z MOSIRem”. Półkolonie cie-
szyły się dużym zainteresowaniem. W tym
roku skorzystało z nich ponad 1 50 dzie-
ci w wieku 6-1 0 lat, nie tylko z miasta
i gminy Ostrów Mazowiecka, ale i z dużo
dalej położonych miejscowości.

W trakcie czterech pięciodniowych turnu-
sów dla najmłodszych przygotowano du-
żo atrakcji. Oprócz zajęć edukacyjnych
takich jak lekcje języka angielskiego oraz
spotkań z zaproszonymi gośćmi, stawia-
no na aktywne spędzanie czasu. Dzieci
uczestniczyły w zajęciach na hali sporto-
wej, basenie i kręgielni oraz dużo czasu
spędzały na świeżym powietrzu. Nie bra-
kowało też zajęć tanecznych oraz atrak-
cji przygotowanych przez animatorów m.in.

dmuchanego zamku, malowania twarzy
i różnych zabaw z konkursami. Wiele sa-
tysfakcji sprawił dzieciom trening bokser-
ski, seans filmowy w ostrowskim kinie

i wycieczka autokarowa do parku linowe-
go w Broku.

Po raz kolejny okazało się, że półkolonie
w MOSIR to przysłowiowy "strzał w dzie-
siątkę". Zarówno po letnich turnusach
i tych organizowanych w ferie zimowe -
dzieci i ich rodzice byli zadowoleni ze spę-
dzonego czasu w MOSiR, wspominali

też, że mimo wczesnej pory rozpoczęcia
zajęć (godz.8.00) dzieci chętnie rano wsta-
wały na półkolonie i już teraz pytali o re-
erwację miejsc na kolejny rok.

Wakacje w Bibliotece

Tegoroczne wakacyjne spotkania z dzieć-
mi przebiegły pod hasłem „Wakacyjna
przygoda z książką”.

Uczestnicy zajęć poznali historię polskich
miast oraz brali udział w rozwijających
warsztatach dziennikarskich z Krzyszto-
fem Warackim właścicielem ostrowskiej
telewizji Amazing oraz pszczelarskich
z Mirosławem Pędzichem i Antonim Bia-
łym - lokalnymi pszczelarzami.

Półkolonie w Miejskim Domu Kultury

Podczas wakacji Miejski Dom Kultury za-
prosił dzieci na 3 turnusy półkolonii, w któ-
rych udział wzięło ponad 60 dzieciaków.

Opiekunowie półkolonii zapewnili dzie-
ciom liczne atrakcje m.in. seanse filmo-
we, spektakle teatralne, wyjścia na basen,
czy wycieczki do gospodarstw agrotury-
stycznych w Broku i Ugniewie. Oprócz
tego zorganizowane zostały warsztaty
mydlarskie, ceramiczne, ruchowe oraz
spotkania z ostrowskimi policjantami, stra-
żakami, leśnikami oraz pracownikami sa-
nepidu. Dużym zainteresowaniem wśród
dzieci cieszył się pokaz iluzjonisty, w któ-
rym mógł wziąć udział każdy mieszka-
niec miasta.

Wakacje rozpoczęły się koncertem ze-
społu Bethel w Ogródku Jordanowskim,
który jednocześnie był okazją do świę-
towania 5-lecia istnienia Ostrowskiej gru-
py PaT (Profi laktyka a Ty). Oprócz
występu artystycznego mieszkańcy mo-
gl i obejrzeć prace z konkursu malarskie-
go „Las Bliżej Nas” oraz zrobić zakupy
na Jarmarku Ostrowskim.

Na zakończenie wakacji odbył się kon-

cert Pożegnanie lata – tym razem RAP.
Na scenie wystąpil i : Radzias, Hukos i Ci-
ra, Dom Latających Tancerzy, a gwiaz-
dą wieczoru był Bisz | B.O.K. Koncertom
towarzyszył pierwszy Ostrowski Zjazd
Food Trucków. Smakołyków sporządzo-
nych w autach, przyszły skosztować tłu-
my. Od godz. 1 7.30 do godz. 22.30
kolejka przy Hamburgerach i Lodach Taj-
skich była nieprzerwana. Ponadto dla

najmłodszych animację zapewniła firma
Discoland.

Arkadiusz Spinek, Agnieszka Kaczmarek,
Marta Molska
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Ostrowski MDK postanowił w tym roku
poszerzyć ofertę kulturalną. By mieć ta-
ką możliwość jedno z biur zamienione
zostało w Salę Teatralną. W bieżącym
roku MDK przeprowadził również drob-
ne remonty - By dać większą elastycz-
ność małej sali wstawiliśmy w niej lustra
i przenieśliśmy do niej głośnik. – mówi
Marta Molska, dyrektor MDK. - Obecnie
w trakcie gdy dzieci mają zajęcia na du-
żej sali mamy jednocześnie zajęcia dla
dorosłych: Taniec Towarzyski, Latino So-
lo, Zumbę, FitMix, Zdrowy Kręgosłup
i Stretching. Na obu salach wymienili-

śmy podłogi, które zapewnią większy
komfort ćwiczeń dzieciom i dorosłym
oraz minimalizują kontuzje i problemy
z kolanami i stawami skokowymi. – do-
daje.

Dzieci i młodzież mogą korzystać w bie-
żącym sezonie kulturalnym z zajęć ta-
necznych: Balet/Jazz, Teatr Tańca, Hip
Hop, Taniec Towarzyski, Break Dan-
ce/Akrobatyka, Dancehall . Kolejną no-
wością w MDK są lektoraty z języka

angielskiego dla 5 grup wiekowych, w tym
początkująca dla dorosłych. - Chcemy
umożliwić rodzicom przywożenie dzieci
w 1 miejsce na różne zajęcia, by czas
poświęcany na dojazdy był jak najmniej-
szy. – mówi dyrektor Marta Molska.

Lektorat angielskiego prowadzony jest
w ramach sekcji Postaw na przyszłość.
Od października ruszą kolejne zajęcia
tej sekcji : Szkolenie Photoshop i Kre-
atywność w Grafice. Sekcja plastyczna
rozszerzyła swoje zajęcia o Rysunek Ar-
chitektoniczny, który będzie budował
w młodzieży nie tylko talent i nowe umie-

jętności, ale również ścieżkę kariery za-
wodowej. Zajęcia instrumentalne, czyl i
nauka gry na gitarze również zyskała no-
we grupy początkujące.

Dodatkowym projektem jaki real izuje
MDK jest Moda na folklor. W tym celu co
miesiąc prowadzone są darmowe warsz-
taty z różnymi specjal istami, a grupa
Dziecięcy Zespół Ludowy i BezWianka
korzysta z zajęć nieodpłatnie, by w jak
największym stopniu zachęcić Ostrowian

do tej pięknej kultury i tradycji .

- Po pierwszych 2 tygodniach września
możemy stwierdzić jak bardzo potrzeb-
ne były tego typu zajęcia w mieście, gdyż
obecnie do części grup prowadzone są
zapisy na listy rezerwowe i skupiamy się
obecnie na tworzeniu nowych grup dla
zainteresowanych. – mówi dyrektor Mar-
ta Molska i dodaje - W kolejnym miesią-
cu mamy nadzieję, iż uda nam się
rozpocząć dialog również z młodzieżą
licealną i gimnazjalną, która pomoże nam
znaleźć propozycje dla siebie, którymi
być może będą zainteresowani.

Oprócz wyżej wspomnianych nowości
MDK realizuje już tradycyjne zajęcia:
Pracownia Plastyczna, Dziecięca Aka-
demia Artystyczna, Ostrowskie Studio
Piosenki, Kluby Seniora Złota Jesień
i Pogodna Przystań, Uniwersytet I I I wie-
ku i zajęcia taneczne Hip Hop, Zdrowy
Kręgosłup, BezWianka i Dziecięcy Ze-
spół Ludowy postanowil iśmy rozszerzyć
naszą ofertę.

Gości witały pracownice bibl ioteki w stro-
jach ludowych, przypinając weselne ko-
kardki. Orszak poprowadziła para młoda,
w tej rol i Anna Duda- Depta-bibl iotekar-
ka MBP i Tomasz Pudełko- właściciel
hurtowni książek EDYP oraz zespół Bez-
wianka, który uświetnił swoim występem
Narodowe Czytanie. Kulisy powstania
Wesela przedstawiła Jolanta Andrusz-
kiewicz- dyrektor ostrowskiej bibl ioteki.

W sceneri i iście z Wesela, na ławach
i przy chochole, fragmenty dramatu czy-
tal i Zbigniew Chrupek- Zastępca Burmi-
strza Miasta z małżonką, Rafał Zęgota-
Dyrektor Wydziału Organizacyjnego,
Spraw Obywatelskich i Promocji Urzę-
du Miasta, Anna Krajewska- radna, Piotr
Rowicki- pisarz, Bartosz Kublik- prezes
Zarządu Banku Spółdzielczego z mał-
żonką i Wiktor Sułkowski- ordynator Od-
działu Anestezjologi i i Intensywnej Terapii
ostrowskiego szpitala. W czytanie włą-
czyl i się także studenci Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, podopieczni Środowi-
skowego Domu Samopomocy oraz mło-
dzież ostrowskich szkół gimnazjalnych

i średnich. Czytal i również Ostrowianie-
Patrycja Żebrowska, Barbara Jary i Wal-
demar Rakowski oraz Dawid i Paweł An-
druszkiewicz. Wszyscy czytający otrzymali
w prezencie egzemplarze Wesela z pa-
miątkowym stemplem.

Na weselu nie mogło zabraknąć muzy-
kanta, w tej rol i Waldemar Jaszczak, któ-
ry grą na akordeonie umilał gościom
czas. W trakcie imprezy goście byli czę-
stowani owocami i słodkościami. Był też
tort, przygotowany specjalnie na tę oka-
zję. Jak to bywa na weselu, państwo mło-

dzi częstowali nim gości. Nie zabrakło
pamiątkowych zdjęć. Każdy, kto przybył
na czytanie Wesela, mógł przybić oko-
l icznościową pieczęć w swoim egzem-
plarzu powieści.

Kolejne Narodowe Czytanie już za rok.
Z niecierpl iwością czekamy na tytuł dzie-
ła, ponieważ wybór lektury należy do Po-
laków.

Zachęcamy dzieci i młodzież do interesowania się
i konsumowania kultury ludowej. Dyrektor Marta Molska
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20 września w ramach obchodów Ogól-
nopolskiego Dnia Przedszkolaka, sze-
ściolatki, dyrektorzy i nauczyciele
z miejskich przedszkoli odwiedzil i Bur-
mistrza Miasta Jerzego Bauera. Na tę
okazję mali mieszkańcy przygotowali
upominki i dyplomy. Dzieci przeczytały
przygotowane na ten dzień wiersze i wrę-
czyły je Burmistrzowi. Poruszony wizy-
tą, odwagą i talentem przedszkolaków,
burmistrz wręczył im słodkie upominki.
Życzył dzieciom radości, prawdziwych
przyjaciół i wielu pięknych wspomnień
oraz sukcesów w nauce.

Na stronie internetowej www.ostrowmaz.pl uru-
chomiona została nowa zakładka pod ikoną "O nas
w mediach", gdzie czytelnicy będą mogli znaleźć
informacje na temat wiadomości o Ostrowi Mazo-
wieckiej w mediach lokalnych, regionalnych i ogól-
nokrajowych.

Odwiedź: www.ostrowmaz.pl

Jest to projekt real izowany przez Towa-
rzystwo Kultury Języka w ramach pro-
gramu Ojczysty – dodaj do ulubionych,
ogłoszonego przez Narodowe Centrum
Kultury. Jego celem jest ocalanie od za-
pomnienia resztek gwary, która zacho-
wała się jeszcze w języku, spisanie
informacji dotyczących obyczajów, czy
też zwykłego codziennego życia naszych
przodków. Jest to inicjatywa społeczna,
wynikająca z potrzeby ratowania ludo-
wej kultury i gwar, o których pamięć zgi-
nie wraz z odejściem najstarszego
pokolenia.

W lutym 201 7 mieszkańcy naszego mia-
sta miel i możliwość uczestniczenia w kon-
ferencji naukowej w Warszawie,
promującej badania regionalne i gwaro-
znawcze prowadzone wspólnie przez
naukowców, nauczyciel i i uczniów. A już
w październiku, w Sali Konferencyjnej
Ratusza, językoznawcy, w tym znana
ostrowianom prof. Barbara Falińska, opo-
wiedzą uczniom o zróżnicowaniu teryto-

rialnym polszczyzny, zaopatrzą w
kwestionariusze do zbierania słownic-
twa i pokażą, jaki zapis jest stosowany
współcześnie przy transkrypcji tekstów
gwarowych. Następnie uczniowie zain-
teresowani projektem, pod kierunkiem
nauczyciel i , zaczną spotkania i rozmo-
wy z najstarszymi mieszkańcami miasta
i gmin- odwiedzą swoje babcie, swoich
dziadków, sąsiadów, którzy opowiedzą,
jak to bywało dawniej, jak wyglądały róż-
ne obrzędy, życie codzienne, jakie było
ich dzieciństwo, szkoła, w co najchętniej
się bawil i . Również osoby dorosłe za-
praszamy do udziału w projekcie, moż-
na będzie odświeżyć własne wspomnienia
i przenieść je na papier lub nagrać. Ba-
dania te pozwolą odkryć na nowo wyra-
zy już dziś nieużywane, czasami
niezrozumiałe dla młodych ludzi. Najczę-
ściej są to słowa gwarowe, bezcenne
w badaniach językoznawców dialektolo-
gów, którzy opisują różne odmiany tery-
torialne polszczyzny, ale nie wszędzie

mogą dotrzeć w porę. Takie klejnoty pol-
skiej mowy, na które natrafią uczniowie
biorący udział w projekcie, będą następ-
nie opracowane przez naukowców z To-
warzystwa Kultury Języka i omawiane
na warsztatach prowadzonych przez ję-
zykoznawców z różnych ośrodków aka-
demickich.

Mamy ogromną nadzieję, że również
w Ostrowi Mazowieckiej i w powiecie
ostrowskim znajdą się miłośnicy języka,
którzy będą chciel i wygrać z czasem
i ocalić od zapomnienia to, co piękne
i ważne dla naszej lokalnej społeczno-
ści. Całość badań nad gwarą i kulturą
naszej małej Ojczyzny zwieńczona zo-
stanie publikacją Dialog pokoleń na zie-
mi ostrowskiej.



o
s
tro

w
m
a
z
.p

l

Urząd Miasta

Ostrów Mazowiecka 15

Zawody, a w zasadzie wesoły piknik in-
tegracyjny, bo takie jest główne zamie-
rzenie organizatorów, czyl i MOSiR, odbyły
się w Ogródku Jordanowskim.

Mimo iż pogoda dwukrotnie próbowała
pokrzyżować program dnia to rywaliza-
cja ZGK, Starostwa Powiatowego, Urzę-
du Miasta i Zuradu trwała cztery godziny.

Tegoroczna edycja Igrzysk liczyła osiem
konkurencji , wśród których były takie jak:
kręgle jordanowskie, przeciąganie l iny,
Latający Holender czyli wyścigi drezyn-
ką, wyciskanie sztangi, cross-fit tereno-

wy, strzelanie z wiatrówki, przeprawa
wodna oraz eliminator. Zwycięzcami zo-
stała ekipa ZGK i to do nich na rok po-

wędrował puchar przechodni Igrzysk. Na
drugim miejscu w klasyfikacji generalnej
uplasowała się ekipa ubiegłorocznych
mistrzów - Starostwo Powiatowe, a trze-
cie miejsce zajęl i ex aequo reprezentan-
ci Zuradu i Urzędu Miasta.

W zgodnej opini i uczestników zabawa
była znakomita, a nieobecni powinni
szczerze żałować absencji .

Na boisku przy ul. Trębickiego do rywa-
l izacji stanęli amatorzy siatkówki plażo-
wej. W zawodach, które odbyły się 26
sierpnia zmierzyło się 5 par systemem
„każdy z każdym”. Zawody sędziowali
Konrad Krysiak (główny) oraz Jakub Ży-
łowski („stol ikowy”). Wyniki klasyfikacji
końcowej: 1 . Szymański/Wujkowski - 3
zwycięstwa (+5 sety), 2. Domasik/Do-
masik - 3 zwycięstwa (+4 sety), 3. Wy-

socki/Kośnik - 3 zwycięstwa (+3 sety),
4. Mierzejewski/Bloch - 1 zwycięstwo (-
4 sety), 5. Kubat/Ruszkowski - 0 zwy-
cięstw (-8 sety). Trzem najlepszym pa-
rom zostały wręczone pamiątkowe
medale.
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Organizatorzy przygotowali dla startują-
cych dwie dyscypliny Street Workout oraz
Trening Funkcjonalny. W tej pierwszej za-
wodnicy mieli za zadanie wykonać 1 0 pod-
ciągnięć i 20 pompek na poręczach
z obciążeniem 20 kg, oraz 30 pompek bez
obciążenia. 6 zawodników z najlepszym
czasem rywalizowało w rundzie finałowej
polegającej na równoczesnym wykonaniu
pompek na komendę sędziego. Pierwszą
jak i drugą rundę wygrał Bartek Kruk re-
prezentujący Skawinę koło Krakowa, w dru -
giej rundzie osiągając życiowy wynik
ustanawiając niesamowity rekord 200 pom-
pek, których wykonanie zajęło mu ponad
1 2 minut bez przerwy. Świeżo upieczone-
mu mistrzowi dzielnie stawiał czoła repre-
zentant Ostrowi Mazowieckiej Sebastian
Stepnowski, który zajął drugie miejsce od-
dając pole przeciwnikowi dopiero przy 1 50
pompce.

W silnie obsadzonej konkurencji Treningu
Funkcjonalnego zawodnicy i zawodniczki
mieli za zadanie w jak najkrótszym czasie
wykonać następujące ćwiczenia: bieg
z oponami, podrzuty sztangi, bieg przez

płotki, przerzut piłki nad drążkiem oraz
podrzuty kettle’a. W kategorii kobiet naj-
lepszy wynik osiągnęła Martyna Wardasz-
ka, w kategorii mężczyzn reprezentant
Ostrowi Artur Zadroga oraz w kategorii za-
wodników sportów walki Dawid Sawicki
reprezentujący Hrubieszów.

Zwycięzcy poszczególnych dyscyplin i ka-
tegorii zostali nagrodzeni pucharami, na-
tomiast wszyscy zawodnicy z miejsc 1 -3
otrzymali medale, dyplomy oraz bony
o wartości 300, 200 i 1 00 zł ufundowane
przez organizatora zawodów Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazo-
wieckiej.

Warto odnotować, że w zawodach uczest-
niczyło liczne grono zawodników i zawod-
niczek z różnych miejscowości Polski,
oddalonych od Ostrowi Mazowieckiej na-
wet o ponad 400 km. W Power Challen-

ge 201 7 wzięli udział reprezentanci: Łomży,
Wyszkowa, Ostrołęki, Opoczna, Skawiny
k. Krakowa, Komorowa, Warszawy, Bia-
łegostoku, Hrubieszowa i oczywiście Ostro-
wi Mazowieckiej.

Ponadto poza konkurencją nagrodzona
została Małgorzata Luckner, która jako je-
dyna z Pań wystartowała w Street Worko-
ucie. Nagrodę w postaci paczki odżywek
i suplementów ufundował Club Atletyczny
Active.

Współorganizatorzy zawodów – Miasto
Ostrów Mazowiecka, Academia Gorila
Osrów Mazowiecka. Wsparcie meryto-
ryczne – Ostrowska Grupa Street Workout.

Organizatorem imprezy był Polski Związek
Koszykówki, a OstrówMazowiecka jako
jedno z pięciu miast w Polsce podjęła się
współorganizacji zawodów. Był to ostatni
turniej eliminacyjny z cyklu 3x3 QUEST.
Tydzień później w Poznaniu miał się odbyć
turniej finałowy w którym do obsadzenia
pozostały tylko dwa miejsca. Było więc o co
walczyć. Oprócz awansu, na najlepsze
drużyny czekały nagrody rzeczowe i
finansowe. Do Ostrowi przyjechało kilka
czołowych zespołów, włącznie z Mistrzami
Polski z 201 5 i 201 6 roku - R8 Basket 3x3
Kraków. Nie zabrakło też Reprezentacji Polski
w kategorii mężczyzn i kobiet.
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