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Szanowni Państwo,

Oddajemy w Wasze ręce pierwsze, w nowej kadencji samorządu, wydanie biuletynu
informacyjnego Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka. Istotnym elementem mojego hasła
wyborczego, jak i całej kampanii , była „Zgoda”. Od początku urzędowania wprowadzam
ją do ostrowskiego samorządu i do funkcjonowania miasta. Aby jednak wypełnić założe-
nia zgody, niezbędny jest dialog oraz otwarta komunikacja. Biuletyn, który trzymacie Pań-
stwo w ręku, ma być jednym z elementów tej komunikacji . Chcę, aby informacja o naszych
działaniach docierała do mieszkańców na bieżąco. Dlatego podjąłem decyzję o regular-
nym wydawaniu biuletynu. Tytuł gazety bezpośrednio nawiązuje do adresu strony interne-
towej Urzędu Miasta, na której codziennie można znaleźć najważniejsze informacje.

Poza biuletynem wprowadziłem nowe formy konsultowania spraw samorządowych. Wśród nich są bezpośred-
nie spotkania z mieszkańcami w sprawie budowy i remontów ulic oraz skrzynka kontaktowa „Napisz do burmistrza”.
Zapraszam do lektury biuletynu.

Z okazji zbl iżających się Świąt Wielkiej Nocy składam Państwu życzenia zdrowia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności.

Burmistrz
Jerzy Bauer

Samorząd ostrowski ukonstytuowany
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Budżet miasta uchwalo-
ny już w grudniu

Jest zgoda na strefę eko-
nomiczną w Ostrowi

ZGK: inwestycja za
5 mln zł

Budżet przewi-
duje wydatki na
inwestycje dro-
gowe za ok.
4,5 mln zł.
Z czego wyko-

nane zostaną drogi niezrealizowane
w roku 201 4.

W obszarze
strefy ma po-
wstać centrum
logistyczne za
ok. 32 mln zł,
a zatrudnienie

w fabryce wzrośnie o przynajmniej 1 60
pracowników.

Modernizacja
Zakładu Utyl iza-
cj i Odpadów Ko-
munalnych jest
dofinansowana
w kwocie 2 490

661 ,58 zł, co stanowi 74,00% wydat-
ków kwalifikowanych.
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Wśród nowo wybranych radnych
jedenastu uzyskało mandat na kolej-
ną kadencję z rzędu, jeden piastował
funkcję radnego w IV kadencji , pozo-
stałych ośmiu to debiutanci. Po złoże-
niu ślubowań 1 grudnia radni dokonali
obsad funkcji .

Natomiast 8 grudnia 201 4 r. ślubo-
wanie złożył burmistrz Jerzy Bauer -
Obejmując urząd burmistrza miasta
Ostrowi Mazowieckiej, uroczyście ślu-
buję, że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować bę-
dę tylko dla dobra publicznego i po-
myślności mieszkańców miasta. – Tymi
słowami rozpoczął pracę jako nowy
burmistrz Ostrowi Mazowieckiej.
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Samorząd ostrowski ukonstytuowany

Włodarz miasta podziękował miesz-
kańcom za udział w wyborach, naj-
bl iższym współpracownikom za
wsparcie w kampanii , a szczególnie
żonie i dzieciom. Podziękował rów-
nież swoim rywalom i komisjom wy-
borczym.

Burmistrz zapewnił, że deklaracje
z kampanii wyborczej będą realizowa-
ne. Zwrócił uwagę na sytuację gospo-
darczą kraju, która jest nie bez wpływu
na sytuację gospodarczą w mieście.
Wskazał problem pracy, niskich za-
robków i dostępu do szkolnictwa wyż-
szego jako obszary wymagające
poprawy. Zaprosił do współpracy lo-

kalne samorządy, przedsiębiorstwa
i przedstawiciel i nauki, wychodząc
z inicjatywą powołania Ostrowskiego
Forum Ekonomicznego.

Podziękowania i gratulacje

Licznie przybyli goście zgodnie ży-
czyl i nowemu burmistrzowi sukcesów,
które jednocześnie zapewnią sukces
Ostrowi Mazowieckiej w postaci roz-
woju. Ustępujący burmistrz Władysław
Krzyżanowski podziękował społecz-
ności za wsparcie w burzl iwym okre-
sie, w jakim sprawował urząd,

podziękował rów-
nież pracownikom
urzędu i jednostek
miejskich, których
pożegnał symbo-
l icznym kwiatem.
Nowemu burmi-
strzowi życzył suk-
cesów i realizacji
marzeń, które jak
zaznaczył – są dla
dobra Ostrowi Ma-
zowieckiej.

Na uroczystość
ślubowania burmi-
strza miasta Ostrów Mazowiecka przy-
byl i m. in. poseł Henryk Kowalczyk,
senator Robert Mamątow, wiceprezy-
dent Ostrołęki Grzegorz Płocha, oraz
przedstawiciele lokalnych samorzą-
dów m.in. starosta z zastępcą, radni
powiatu, burmistrzowie poprzednich
kadencji , pracownicy urzędu miasta,
dyrektorzy szkół i przedszkoli , preze-
si i dyrektorzy miejskich jednostek,
mieszkańcy miasta.

Miejscy radni ślubowali

Wśród nowo wybranych radnych
jedenastu uzyskało
mandat na kolejną ka-
dencję z rzędu, jeden
piastował funkcję rad-
nego w IV kadencji ,
pozostałych ośmiu to
debiutanci. Wśród de-
biutujących radnych
znalazł się m. in. były
burmistrz Władysław
Krzyżanowski i były wi-
ceburmistrz w latach
2006 - 201 0 Jerzy
Pawluczuk.

Skład rady VII kadencji:

1 . Mieczysław Stanisław Równy
2. Alina Rytelewska
3. Tadeusz Malec
4. Jerzy Pawluczuk
5. Anna Krajewska-Polak
6. Stanisław Dylewski
7. Beata Herman
8. Jolanta Jadwiga Kwiatkowska
9. Jacek Bogdan Golanko
1 0. Małgorzata Bartkiewicz
11 . Mariusz Kwiatkowski
1 2. Andrzej Pęksa
1 3. Bogusław Konrad
1 4. Krzysztof Laska

1 5. Robert Krajewski
1 6. Edward Witold Podbielski
1 7. Mirosław Pędzich
1 8. Jacek Wilczyński
1 9. Władysław Krzyżanowski
20. Roman Tadeusz Świedziński
21 . Zbigniew Krych

Radni 1 grudnia 201 4 r. złożyl i ślu-
bowanie i dokonali wybory na prze-
wodniczącego rady miasta Zbigniewa
Krycha. Po krótkiej przerwie w obra-
dach 3 grudnia 201 4 r. na wiceprze-
wodniczącą rady miasta wybrana
została Jolanta Kwiatkowska. Nato-
miast 8 grudnia 201 4 r. miejscy radni
dokonali ostatecznego podziału funk-
cj i . Drugim wiceprzewodniczącym ra-
dy miasta wybrany został radny
Krzysztof Laska. Radni dokonali rów-
nież przydziałów do komisj i stałych ra-
dych miasta i wyboru ich
przewodniczących.

Adrian Paszczyk

Obejmując urząd burmistrza mia-
sta Ostrowi Mazowieckiej, uro-
czyście ślubuję, że dochowam
wierności prawu, a powierzony
mi urząd sprawować będę tylko
dla dobra publicznego i pomyśl-
ności mieszkańców miasta. – Ty-
mi słowami, 8 grudnia 201 4r.,
Jerzy Bauer rozpoczął pracę jako
nowy burmistrz Ostrowi Mazo-
wieckiej.

Wiceburmistrz powołany

Burmistrz Miasta Jerzy Bauer
wręczył akt powołania na sta-
nowisko Pierwszego Zastęp-
cy Burmistrza Miasta Panu
Zbigniewowi Chrupkowi.

ostrowmaz.pl
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Budżet przewiduje wydatki na in-
westycje drogowe za ok. 4,5 mln zł.
Z czego wykonane zostaną drogi nie-
zrealizowane w roku 201 4: Kościuszki,
Leśna, Makuszyńskiego, Oficerska,
Parcelacyjna, Przeskok, Sucharskiego,
Sztarka, Wiosenna. Wykonana zosta-
nie również dokumentacja na ulice:
Bursztynową, Podstoczysko, Traugutta.
Ponadto pozostawiono rezerwę na in-
westycje drogowe w wysokości 1 ,4 mln
zł.

Nowe taryfy za wodę i odprowa-
dzanie ścieków

Na wniosek wiceprzewodniczące-
go rady miasta Krzysztofa Laski, do
porządku obrad wpisany został punkt
dotyczący zmian w taryfach za wodę
i odprowadzanie ścieków. Burmistrz
Jerzy Bauer zauważył, że w związku
z trwającymi wyborami nie było cza-
su by rada mogła procedować nad
uchwałą w sprawie taryf. Burmistrz

poinformował, że kwe-
stia stawek została
poddana głębokiej
analizie, czego efek-
tem jest ujednolicenie
cen dla gospodarstw
domowych.

Prezes Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej Kazimierz Zacharski wyra-
ził ubolewanie, że rada miasta nie
otrzymała możliwości procedowania
nad uchwałą dotyczącą taryf. Zauwa-
żył jednak, że kwestie prawne zosta-
ły zachowane. Zmiany w taryfach wiążą
się z nieznacznym wzrostem stawek
za wodę i odprowadzanie ścieków
w granicach 4-5%. Mimo to Ostrów
Mazowiecka znajduje się wśród miej-
scowości, które posiadają najniższe
stawki w Polsce. Spośród 871 miej-
scowości jest na 38 miejscu (źródło:
www.ceny-wody.pl).

Adrian Paszczyk

Budżet uchwalony już w grudniu

Autopoprawka burmistrza zwiększyła środki na:

- modernizację chodników + 300 tys. zł (wzrost o 1 00%)
- inwestycje w zieleń miejską + 40 tys. zł (wzrost o 1 33%)
- nowe punkty świetlne +30 tys. zł (wzrost o 1 5%)
- wykupy gruntów +50 tys. zł (wzrost 1 3,5%)
- plan gospodarki niskoemisyjnej +93 tys. zł

Rada Miasta jednogłośnie przyjęła projekt uchwały budżetu 201 5 z autopoprawką burmistrza. Wynik głoso-
wania został nagrodzony brawami. Zadowolenia nie krył również burmistrz Jerzy Bauer – Chciałbym
wszystkim Państwu podziękować za życzliwe potraktowanie pierwszego dla mnie budżetu – powiedział
i dodał. – wszyscy możemy czuć się zwycięzcami.

Burmistrz rozmawiał z mieszkańcami o ulicach

- Konsultując się z mieszkańcami
miasta, chcę obniżyć ilość błędów przy
realizowanych inwestycjach – powie-
dział burmistrz Jerzy Bauer. Konstruk-
tywny głos mieszkańców pozwoli
wykonać ulice w oparciu o ich potrze-
by. – dodał.

Konsultacje mają towarzyszyć re-
al izacji wszystkich inwestycji drogo-
wych, pierwsze odbyły się 9 lutego
201 5 r. w Sali Reprezentacyjnej Urzę-
du Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.
Zaproszeni zostal i na nie mieszkańcy
ul. Kościuszki (odcinek od ul. Armii
Krajowej do ul. Wileńskiej) oraz ul. Le-
śnej (od ul. I łłakowiczówny do ul. Prze-
skok) i ul . Przeskok. Proces konsultacj i
zainaugurował burmistrz Jerzy Bauer,
dalszą ich część poprowadzil i wice-
burmistrz Zbigniew Chrupek oraz na-

czelnik biura inwestycji Paweł
Mieczkowski. Mieszkańcy wśród po-
trzeb wymienial i m. in. budowę dodat-

kowego oświetlenia, ogranicznika
prędkości, czy zadbanie o właściwe
odwodnienie.

Kolejne spotkania odbyły się
z mieszkańcami ul ic: Wiosenna, Ma-
kuszyńskiego, Oficerska, Parcelacyj-
na, Sucharskiego, Sztarka. W sumie
uczestniczyło w nich około 80 miesz-
kańców Ostrowi Mazowieckiej.

Wnioski, sugestie i podpowiedzi
mieszkańców zostały zapisane, teraz
zostaną poddane analizie i w miarę
możliwości miasta zrealizowane.

O inicjatywie konsultacj i z miesz-
kańcami miasta burmistrz Jerzy Bauer
informował podczas sesji Rady Mia-
sta 4 lutego 201 5 r. Pierwsze z nich
pokazały, że jest to inicjatywa potrzeb-
na i wnosi konstruktywne relacje mię-
dzy urzędem a mieszkańcami miasta.
Zabierany przez nich głos pozwala na
szersze ujęcie kwesti i budowy ulicy,
a czasami wskazanie ewentualnych
przeszkód, które należy l ikwidować
zanim rozpocznie się inwestycja.

Adrian Paszczyk

Z inicjatywy burmistrza Jerzego
Bauera rozpoczął się innowacyj-
ny projekt konsultacji społecz-
nych w sprawie inwestycji
drogowych.

Na stronie internetowej Urzędu Miasta www.ostrowmaz.pl pojawiła się no-
wa funkcjonalność - NAPISZ DO BURMISTRZA. Za pomocą dostępnego for-
mularza kontaktowego mieszkańcy miasta mogą wysłać wiadomość e-mail do
Burmistrza Ostrowi Mazowieckiej.

Przetargi na 6 ulic roz-
strzygnięte

Makuszyńskiego, Wiosenna, Ofi-
cerska, Parcelacyjna, Leśna, Prze-
skok – już niebawem ruszy budowa
tych ulic. Kwota inwestycji wyniesie-
nie niespełna 1 mln zł, to znacznie
mniej od kwoty kosztorysowej w wy-
sokości 1 ,5 mln zł.
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Jest zgoda na strefę ekonomiczną
w Ostrowi

W obszarze strefy przy ul. Białej
ma powstać centrum logistyczne, któ-
rego budowa może ruszyć już w I I
kwartale bieżącego roku. Nakład in-
westycyjny ma wynieść 32 mln zł, a za-
trudnienie w fabryce wzrośnie
o przynajmniej 1 60 pracowników. Wy-
rażenie zgody przez Radę Miasta jest
potrzebne do rozpoczęcia procedury
włączania działki o powierzchni
1 8,695 ha do Suwalskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. – poinformował
burmistrz Jerzy Bauer i wyraził opinię,
że inwestycja na tym obszarze przy-
czyni się do ogólnego rozwoju gospo-
darczego miasta.

Kilkoro radnych udziel i ło poparcia
planowanej inwestycji . Nie zabrakło
też pytań i wątpl iwości innych. Radni
pytal i o zatrudnianie obcokrajowców,
ewentualne zwolnienia, utratę wpły-
wów z podatków i powody włączenia
w strefę istniejących już budynków
Forte S.A. oraz ewentualne konse-

kwencje.

Burmistrz
Jerzy Bauer
zauważył, że
inwestycja
będzie mo-
nitorowana
przez rząd.
Poinformo-
wał, że jeśl i
w granicach
strefy po-
wstanie no-
wa
inwestycja, to fabryka może ubiegać
się o zwolnienia z podatku CIT, ale tyl-
ko w związku z nową inwestycją. Zwró-
cił uwagę na nowe kierunki rozwoju –
możliwość kooperacji lokalnych firm,
wzrost zarobków, czy udział samorzą-
du w podatkach. Jako przykład podał
strefę ekonomiczną w Małkini Górnej.
Jej powstanie miało przyczynić się do
znacznego wzrostu wpływów z tytułu
podatku PIT, które w ciągu 7 lat zwięk-
szyły się o 3,5 mln zł i wynoszą w su-
mie 7 mln zł.

Wątpl iwości rozwiał również przed-
stawiciel Forte S.A. Mariusz Gazda,
członek zarządu ds. Finansowych (na
zdjęciu). Poinformował, że ewentual-
ne zwolnienia z podatku nie obejmu-
ją dotychczasowej działalności,
a jedynie planowaną nową inwesty-
cję. Wskazał, że firma przede wszyst-

kim poszukuje kadry wśród
mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej,
ale napotyka trudności w znajdowa-
niu wykwalifikowanych pracowników.
Wyjaśnił również, że wzrost zatrud-
nienia l iczony jest od aktualnego sta-
nu, to znaczy jeśl i Forte S.A. zwiększa
zatrudnienie o ponad 1 60 nowych
miejsc pracy, to nie wiąże się to ze
zwolnieniami w innych miejscach.

Kiedy dyskusja została wyczerpa-
na przewodniczący rady miasta Zbi-
gniew Krych zarządził głosowanie.
Dwudziestu radnych podniosło rękę
za przyjęciem uchwały, jeden radny
wstrzymał się. Oznacza to, że dalsza
procedura może się rozpocząć.

Adrian Paszczyk

9 marca 201 5 r. odbyła się VI se-
sja Rady Miasta zwołana na
wniosek burmistrza Jerzego
Bauera. Przedstawiona na sesji
uchwała dotyczyła wyrażenia
zgody na włączenie do obszaru
Suwalskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej gruntów położo-
nych na terenie Ostrowi Mazo-
wieckiej, dzierżawionych przez
Fabrykę Mebli Forte S.A.

Mariusz Gazda, członek zarządu ds. Finansowych Forte S.A.

Program usuwania azbestu

W ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów za-
wierających azbest na terenie Miasta Ostrów Mazowiec-
ka", miasto pokrywa koszty odbioru, transportu oraz utyl izacji
azbestu (np. eternitu).

W celu zgłoszenia odbioru wyrobów azbestowych na-
leży wypełnić i złożyć odpowiedni formularz. Można go po-
brać w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka (pokój nr 7)
oraz ze strony internetowej www.bip.ostrowmaz.pl z za-
kładki Ochrona Środowiska. Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać pod numerem telefonu (29) 679 54 38.

Grzegorz Czyronis, red. Adrian Paszczyk

Powstaje nowy chodnik
Przy ul. 3 Maja ruszył

właśnie remont pierw-
szego chodnika w tym
roku.

Nawierzchnia zosta-
nie wymieniona na po-
wierzchni 395 m2. Prace
potrwają maksymalnie
do 30 kwietnia. Jeśl i po-
goda dopisze można spodziewać się, że gotowy chodnik
będzie dostępny dla przechodniów zdecydowanie wcześniej.

Adrian Paszczyk

ostrowmaz.pl
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GDDKiA planuje likwidację węzła na ul. Lubiejewskiej
Burmistrz Jerzy Bauer podczas sesji Rady Miasta 4 lutego 201 5 r. zainicjował debatę na temat budowy dróg
krajowych w Ostrowi Mazowieckiej.

Informacja w podstawowej treści
jest pozytywna. Do 201 8 r. zostanie
zrealizowana droga ekspresowa S8
na odcinku Wyszków – granica woje-
wództwa podlaskiego. Natomiast do
2020 r. zrealizowana zostanie droga
ekspresowa S61 „Via Baltica” na od-
cinku Szczuczyn – Ostrów Mazowiec-
ka. Miasto stanie się wtedy
skrzyżowaniem dwóch dużych szla-
ków komunikacyjnych. Jak się okazu-
je, oczekiwany kierunek rozwoju
infrastruktury drogowej niesie ze so-
bą także zagrożenia dla miasta. Zl i-
kwidowany ma zostać węzeł na ul.
Lubiejewskiej, natomiast proponowa-
na trasa komunikacyjna wiodąca od
przyszłego węzła S8 i S61 do Małkini
ma wieść przez centrum miasta.

Nie spełnia wymogów prawnych

Planowana likwidacja węzła przy
ul. Lubiejewskiej ma być spowodowa-
na zbyt bl isko usytuowanym węzłem
Podborze, które ma połączyć do 2020r.
drogi S8 i S61 . GDDKiA powołuje się
w tym przypadku na prawo, które ma
zabraniać umieszczanie węzłów zbyt
bl isko siebie. – Likwidacja węzła Łom-
ża, wynika z konieczności zachowa-
nia minimalnej wymaganej odległości
między węzłami oraz faktu, że nowy
węzeł Podborze (ten realizowany w ra-
mach S61 ) będzie w stanie całkowi-
cie przejąć funkcję komunikacyjną obu
zlikwidowanych węzłów. – napisał dy-
rektor oddziału GDDKiA mgr inż. Je-
rzy Doroszkiewicz. Logika jednak
skłania by spytać – po co likwidować
węzeł, który już istnieje? Konsekwen-
cją takiej decyzji będzie zwiększony
ruch samochodów ciężarowych w mie-
ście.

Brak „małej obwodnicy”

Połączenie aktualnej obwodnicy
z ulicą Małkińską stanie się szczegól-
nie istotne w momencie powstania wy-
żej opisanych obydwu odcinków dróg
ekspresowych. W planach inwestycyj-
nych województwa mazowieckiego
znajduje się budowa „małej obwodni-
cy” w Ostrowi Mazowieckiej, jednak
województwo nie wydało jeszcze de-
cyzji o realizacji .

Burmistrz chce rozmawiać

Rozwiązanie przedstawione przez
GDDKiA spowoduje wzrost natężenia
ruchu, spalin, hałasu oraz przyczyni
się do szybszego zużycia nawierzch-
ni drogowych w mieście mówił bur-
mistrz Jerzy Bauer. W celu
poszukiwania lepszych rozwiązań bur-
mistrz zaproponował, by zorganizo-
wać konferencję, na którą zaproszeni
zostaną miejscy radni, samorząd po-
wiatu ostrowskiego i mazowieckiego,
ostrowscy przedsiębiorcy i przedsta-
wiciele GDDKiA. Burmistrz chce by
jednostki odpowiedzialne za budowę
dróg krajowych i wojewódzkich odpo-
wiedziały na wszystkie wątpl iwości
i zaproponowały możliwe do zaakcep-
towania przez mieszkańców i władze
Ostrowi rozwiązania, m. in. na pokie-
rowanie ruchu w kierunku Małkini.

Miejscy radni zgodnie opowiedzie-
l i się, że nie można dopuścić do likwi-
dacji węzła na ul. Lubiejewskiej oraz
należy rozpocząć rozmowy w celu zna-
lezienia lepszego rozwiązania na sko-
munikowanie ruchu w kierunku Małkini.

Na lata 201 5-2020 zaplanowano
zakończone budowy dróg krajowych
S8 i S61 (Via Baltica) na odcinku łą-
czącym te dwie trasy z ostrowską ob-
wodnicą. W związku z ich realizacją
powstaje wiele słusznych pytań i obaw,
które burmistrz Jerzy Bauer postano-
wił przedstawić publicznie podczas
sesji Rady Miasta. Wskazał dwie pod-
stawowe kwestie tj . l ikwidacja węzła
na ul. Lubiejewskiej i brak planów bu-
dowy obwodnicy łączącej projektowa-
ny węzeł Podborze z ul. Małkińską.
Likwidacja węzła i brak „małej” obwod-
nicy może oznaczać dla Ostrowi Ma-
zowieckiej wzmożony ruch ciężkiego
transportu przez centrum miasta. To
cofa nas o kilka lat wstecz – zauwa-
żyli radni. Pismo w tej sprawie zosta-
ło skierowano do GDDKIA, które
w odpowiedzi przesłało plany budo-
wy odcinka i informację o wyłączeniu
z użytkowania węzła przy ul. Lubie-
jewskiej, w związku z budową nowe-
go węzła w okolicy Podborza. Warto
zauważyć, że z węzła na ul. Lubiejew-
skiej korzysta wiele samochodów cię-
żarowych, kierujących się do
ostrowskich przedsiębiorstw m. in. Fa-

bryki Mebli Forte, skąd codziennie wy-
jeżdża i przyjeżdża kilkadziesiąt
ciężarówek.

Miejscy radni jednoznacznie opo-
wiedziel i się, że nie wolno dopuścić
do zamknięcia węzła, wskazali przy
tym przykład Knurowca. Tam jednak
mieszkańcy wywalczyl i budowę wę-
zła, w przypadku Ostrowi chodzi jedy-
nie o pozostawienie go bez zmian.
Sytuacja zatem wydaje się prostsza,
choć opinia GDDKiA jest w tej spra-
wie następująca – Likwidacja węzła
Łomża, wynika z konieczności zacho-
wania minimalnej wymaganej odległo-
ści między węzłami oraz faktu, że nowy
węzeł Podborze (ten realizowany w ra-
mach S61 ) będzie w stanie całkowi-
cie przejąć funkcję komunikacyjną obu
zlikwidowanych węzłów. – napisał dy-
rektor oddziału GDDKiA mgr inż. Je-
rzy Doroszkiewicz. „Funkcję
komunikacyjną” potraktowano w dość
ogólny sposób, nie biorąc pod uwagę
realnego kierowania się ruchu tranzy-
towego i niekorzystnych konsekwen-
cj i dla miasta, jakie to spowoduje.

Budowa drogi S8 ma zostać za-
kończona w latach 201 5-201 8 nato-
miast drogi S61 w latach 201 8-2020
i to właśnie wtedy ma zostać urucho-
miony węzeł Podborze oraz zlikwido-
wany węzeł przy ul. Lubiejewskiej.

Burmistrz Jerzy Bauer wskazał, że
takie rozwiązanie spowoduje wzrost
natężenia ruchu, spalin, hałasu oraz
spowoduje zniszczenia ul ic. Zapropo-
nował, by w sprawie tej zorganizować
konferencję, na którą zaproszeni zo-
staną miejscy radni, samorząd powia-
tu ostrowskiego i mazowieckiego,
ostrowscy przedsiębiorcy i przedsta-
wiciele GDDKiA. Burmistrz chce by
jednostki odpowiedzialne za budowę
dróg krajowych i wojewódzkich odpo-
wiedziały na wszystkie wątpl iwości
i zaproponowały możliwe do zaakcep-
towania przez mieszkańców i władze
Ostrowi rozwiązania, m. in. na pokie-
rowanie ruchu w kierunku Małkini.

Adrian Paszczyk
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Opracują plan pro-ekologiczny

Ma on na celu wskazanie możl i-
wości zrównoważonego rozwoju po-
przez real izację inwestycj i efektywnych
energetycznie, a zarazem wysoce
ekologicznych. Jego zapisy dotyczą
zarówno obiektów oraz infrastruktu-
ry publ icznej , przedsiębiorstw dzia-
łających na terenie miasta, a także
jego mieszkańców. Ponadto, jego
przyjęcie ułatwi pozyskiwanie ze-
wnętrznych środków finansowych
w ramach perspektywy budżetowej
201 4-2020. Co więcej , w niektórych
obszarach posiadanie Planu jest
warunkiem obl igatoryjnym przy
ubieganiu się o finansowanie
zewnętrzne.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

ma przyczynić się do osiągnięcia
celów określonych w pakiecie kl ima-
tyczno-energetycznym do roku 2020
(m. in. redukcj i emisj i gazów cieplar-
nianych oraz zwiększenia udziału
energi i pochodzącej ze źródeł odna-
wialnych). Oprócz korzyści w skal i
makro docelowo Plan ma służyć
wszystkim mieszkańcom miasta po-
przez poprawę jakości powietrza oraz
zmniejszenie kosztów energi i .

Po pozytywnym rozpatrzeniu wnio-
sku złożonego w ramach działania
9.3. "Termomodernizacja obiektów
użyteczności publ icznej - plany go-
spodarki niskoemisyjnej" miasto
Ostrów Mazowiecka otrzymało dofi-
nansowanie w wysokości 85% kosz-

tów przygotowania Planu. Po
rozstrzygnięciu postępowania prze-
targowego wybrana została firma spe-
cjal istyczna - Centrum Doradztwa
Energetycznego Sp. z o.o. - która po-
może w jego opracowaniu.

W Planie Gospodarki Niskoemi-
syjnej zostaną także przedstawione
możl iwe źródła wsparcia zewnętrz-
nego, przy pomocy których będzie
można sfinansować inwestycje zwią-
zane z efektywnością energetyczną,
takie jak termomodernizacja budyn-
ków czy produkcja energi i ze źródeł
odnawialnych.

Paweł Mieczkowski

Miasto Ostrów Mazowiecka rozpoczęło przygotowania do stworzenia strategicznego dokumentu dla rozwo-
ju gospodarki energetycznej miasta pod nazwą Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

XXIII Spotkanie Noworoczne

Spotkanie rozpoczął koncert ze-
społu Plateau w repertuarze Marka
Grechuty. Poza znanymi utworami
Klasyka zespół wykonał autorskie
piosenki oraz zabrał zebranych go-
ści w sentymentalną podróż, zapra-
szając do wspólnego odśpiewania
utworu śp. Marka Jackowskiego
„Oprócz błęki tnego nieba”. Na sce-
n ie wystąpi ł również gość zespołu
Plateau, znany muzyk Krzysztof Ki l-
jański .

Najważniejsza
„zgoda”

Po koncercie głos
zabrał gospodarz spo-
tkania burmistrz Jerzy
Bauer. Poinformował
zebranych o pracy ja-
ka została już wyko-
nana w bieżącej
kadencj i , którą bur-
mistrz rozpoczął 9
grudnia 201 4 r. Przy-
pomniał swoje hasło
wyborcze, które

w pierwszym członie posiada słowo
„zgoda”. Podczas konstytuowania
się Rady Miasta Ostrów Mazowiec-
ka, to właśnie „zgoda” była najważ-
n iejsza. Dlatego radni wszystkich,
największych komitetów, zostal i za-
angażowani do prac w prezydium
i przewodnictwa w komisjach stałych
Rady Miasta. Burmistrz wskazał, że
pierwszym przykładem zgodnej
współpracy jest przyjęty budżet na
201 5 r. z autopoprawką, którą zapro-
ponował Radzie. W budżecie prze-

widziano m. in . 4,5 mln zł na budowę
dróg, zwiększono o 300 tys. zł wy-
datki na remonty chodników (w sto-
sunku do pierwotnego planu budżetu),
więcej środków przeznaczonych zo-
stanie na zieleń miejską, wykupy
gruntów i punkty świetlne.

Burmistrz poinformował o wpro-
wadzeniu konsol idacj i zakupów urzę-
du miasta i miejskich jednostek, co
ma przyczynić się do oszczędności .
Pierwsze efekty widoczne są m. in .
przy zakupie energi i elektrycznej ,
której cena pozostanie na niezmie-
n ionym poziomie, mimo ogólnemu
trendowi wzrostowemu. Szczególną
uwagę postanowiono zwrócić na Za-
kład Gospodarki Komunalnej , w któ-
rym real izowana jest duża inwestycja
związana z gospodarką odpadami .
Burmistrz zwróci ł uwagę na istotne,
strategiczne znaczenie statusu Re-
gionalnej Instalacj i Przetwarzania
Odpadów Komunalnych (RIPOK),
o który stara się ostrowski ZGK.

Po raz pierwszy spotkanie noworoczne, organizowane przez Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej, odbyło
się w Zespole Szkół Publicznych nr 1 im. Papieża Jana Pawła II. Nowo wybudowany sala gimnastyczna
pozwolił pomieścić około 200 gości, którzy odpowiedzieli, na zaproszenie burmistrza Jerzego Bauera,
obecnością podczas spotkania 23 stycznia 201 5 r.
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- Naszym celem jest uzyskanie dla
Lubiejewa statusu RIPOK, który obro-
ni nas przed bezlitosną konkurencją
innych firm operujących w sektorze od-
padów. – powiedział burmistrz Jerzy
Bauer. - Ich zwycięstwo w tym gospo-
darczym wyścigu może w perspekty-
wie skutkować monopolistycznym
dyktatem cenowym w zakresie odbio-
ru śmieci oraz stanowić zagrożenie dla
funkcjonowania ZGKwOstrowi Maz.

Rozpoczęte zostały również prace
nad koniecznymi zmianami w
miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

W związku z planowaną budową
dróg szybkiego ruchu S8 i "Via Baltica"
burmistrz wskazał potrzebę zabiega-

nia o realizację obwodnicy po stronie
północno – wschodniej miasta, która
połączyłaby obecnie istniejącą drogę
szybkiego ruchu (S8 – w przyszłości
węzeł S8 i S61 ) z ul. Małkińską. Ma to
zapobiec ewentualnemu przemiesz-
czaniu się przez miasto ciężkiego trans-
portu. Sprawa zostanie poruszona
podczas obrad Rady Miasta.

Ostrowskie Forum Ekonomiczne

- Wpierwszej kolejności zbuduje-
my atmosferę zgodnej współpracy bur-
mistrza, rady i administracji
samorządowej. Pozwoli to na spokoj-
ną debatę i szukanie optymalnych roz-
wiązań na dany czas. Wperspektywie
służyć ma to zdynamizowaniu lokalnej
gospodarki, przyciągnięciu kapitału,
zwiększeniu ilości miejsc pracy oraz
dochodów rodzin i ogólnej poprawie
jakości życia. Chcemy, aby Ostrów Ma-
zowiecka stała się dobrym miastem na
przyszłość. – mówił do zebranych bur-
mistrz Jerzy Bauer. Do realizacji kolej-
nych haseł „rozwój” i „praca” przyczynić
ma się powołanie Ostrowskiego Forum
Ekonomicznego - Już dzisiaj mogę po-
wiedzieć, że propozycja ta spotyka się
z życzliwym przyjęciem i deklaracjami
udziału i wsparcia. – powiedział bur-
mistrz. - Forum to projektowane jest ja-
ko płaszczyzna spotkania, współpracy

i wymiany myśli pomiędzy środowiska-
mi dużego i małego biznesu, samorzą-
dów lokalnych Ziemi Ostrowskiej i okolic,
samorządu wojewódzkiego, instytucji
rządowych i pozarządowych oraz śro-
dowisk naukowych.

- Jak Państwo zauważyli w dniu dzi-
siejszym skupiłem się głownie na pierw-
szych dwóch członach mojego hasła
wyborczego: zgodzie i rozwoju. – zwró-
cił się do zebranych burmistrz Jerzy
Bauer. - Podjęte oraz planowane dzia-
łania mają przyczynić się do rozwoju
gospodarczego Ostrowi oraz, w per-
spektywie, zwiększyć ilość miejsc pra-
cy i poprawić dochody rodzin. – wyjaśnił.
- Oczywistym jest, że sprawy oświaty,
kultury, sportu i dziedzictwa narodowe-
go nie zeszły na drugi plan w naszych
działaniach. Przeciwnie pracujemy nad
nimi równolegle. Jestem przekonany,
że na kolejnym dorocznym spotkaniu
poinformujemyPaństwa o efektach.
Dziękuję Państwu za uwagę – zakoń-
czył burmistrz Jerzy Bauer.

Głos zabrali również znamienici Go-
ście, którzy z dużą serdecznością ży-
czyli miastu i mieszkańcom miasta
wszelkiej pomyślności, zaś rządzącym
trafnych decyzji.

Adrian Paszczyk

Tradycyjny sylwester
wrócił pod ratusz

Mieszkańcy Ostrowi Mazo-
wieckiej i burmistrz Jerzy Bauer
wspólnie powitali Nowy 201 5
rok. Były życzenia, oraz pokaz
sztucznych ogni, któremu to-
warzyszyła muzyka zespołu
Vangelis „Rydwany ognia”.
Burmistrz podziękował miesz-
kańcom za skorzystanie z za-
proszenia na plenerowy
Sylwester, który po kilku latach
przerwy wrócił pod ostrowski
ratusz.

Urząd Miasta w ramach „Progra-
mu opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności
na terenie miasta Ostrów Mazowiec-
ka” umożliwia bezpłatne znakowa-
nie psów mikroczipami. Oznakowania
mogą dokonać osoby zameldowane
w Ostrowi Mazowieckiej, posiadające
dowód osobisty. Usługa świadczona
jest w gabinecie weterynaryjnym przy

ul. Chopina 1 8 w Ostrowi Mazowiec-
kiej prowadzonym przez Piotra Soło-
wińskiego.

Miasto w 1 00% pokrywa koszty
za zabiegi sterylizacji suk i kotek,
kastracji psów i kotów oraz usy-
piania ślepych miotów. Zabiegi moż-
na wykonać w niżej wymienionych
gabinetach weterynaryjnych w Ostrowi
Mazowieckiej:

1 . Szymon Depta, ul. Armii Krajowej 1
2. Piotr Sołowiński, ul . Chopina 1 8,
3. Karol ina Jęczeń ul. J. Kil ińskiego 2/4,
4. Roman Szarafiński i Arkadiusz
Oniszk, ul. K. Piłata 1 9.

Grzegorz Czyronis,
red. Adrian Paszczyk

Bezpłatne: czipowanie, sterylizacja i kastracja zwierząt
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Obchody rozpoczęły się złożeniem
kwiatów pod pomnikiem rtm. Witolda
Pileckiego przy ZS nr 1 .

Następnie poczty sztandarowe,
uczniowie, harcerze, wojskowi, policjan-
ci, strażacy, rekonstruktorzy historycz-
ni, mieszkańcy miasta i powiatu, przeszli
ulicami miasta do kościoła pw. Wniebo-
wzięcia NMP, gdzie odbyła się Msza
Święta w intencji pamięci „Żołnierzy Wy-
klętych”.

Sesja naukowa

Po części oficjalnej obchodów w sa-
li kinowej Miejskiego Domu Kultury od-
była się sesja naukowa z udziałem
Grzegorza Wąsowskiego z fundacji „Pa-
miętamy” pt. „Jesteśmy stróżami na-
szych braci. Czy na pewno?” oraz
dr Kazimierza Krajewskiego Kierowni-
ka Referatu Badań Naukowych Oddzia-
łu IPN w Warszawie pt. „Żołnierze
Wyklęci Ziemi Ostrowskiej”.

Zanim jednak głos zabrali prelegen-
ci, burmistrz Jerzy Bauer przywitał ze-
branych gości, a wśród nich rodziny
„żołnierzy wyklętych”, duchowieństwo,
przedstawicieli samorządów, a w szcze-
gólności starostę ostrowskiego Zbigniewa
Kamińskiego, który był współorganiza-
torem obchodów, pracowników urzędu
i starostwa, przedstawicieli instytucji,
dyrektorów szkół i jednostek, prezesów,
radnych miejskich i powiatowych,
uczniów, harcerzy oraz media relacjo-
nujące wydarzenie.

Bardzo się cieszę, że te obchody or-
ganizujemy wspólnie z powiatem ostrow-
skim, powiedział do zebranych burmistrz
Jerzy Bauer. Wtórował mu starosta
Zbigniew Kamiński, wskazując zara-
zem, że to pierwsze wspólne obchody
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” po-
wiatu ostrowskiego i miasta Ostrów Ma-
zowiecka.

W dalszej części głos należał już do
prelegentów sesji naukowej.

Dr Kazimierz
Krajewski opo-
wiedział o pol-
skim
podziemiu, któ-
re najpierw
walczyło prze-
ciw niemieckiej
okupacji, by
następnie wal-
czyć z okupa-
cją sowiecką.
Wśród walczą-
cych przytoczył
bohaterów
z ziemi ostrow-
skiej i struktury
partyzanckie

tworzące się na tych terenach. Zazna-
czył zebranym, że nie jest błędem stwier-
dzenie „okupacja sowiecka”, wskazując
na represje z jakimi spotykali się żołnie-
rze AK i całe polskie podziemie. To wła-
śnie tych Polaków nazywamy dziś
„Żołnierzami Wyklętymi”, których komu-

niści starali się wymazać z pamięci na-
rodowej. Komuniści dysponowali
przeszkolonymi propagandystami i ofi-
cerami NKWD, do tego na terenie Pol-
ski stacjonowało kilkaset tysięcy żołnierzy
armii czerwonej. Prowadzono represje
na dużą skalę, a z żołnierzy AK walczą-
cych z hitlerowcami starano się zrobić
bandytów, mówił Grzegorz Wąsowski.
Wskazał, że było to celowe działanie
propagandowe w obawie, że na mę-
czeństwie odbuduje się państwo pol-
skie. Dziś chce by o tę pamięć zadbano,
upamiętniając bohaterów tamtych cza-
sów m.in. na pomnikach. Zaprezento-
wał dotychczasowe miejsca pamięci,
które powstały z inicjatywy stowarzy-
szenia „Pamiętamy” i zaproponował by
kolejne powstało w Ostrowi Mazowiec-
kiej.

Propozycja spotkała się z aprobatą
zebranych gości, którzy inicjatywę na-
grodzili brawami. Grzegorz Wąsowski
zaprezentował szkic pomnika i zapew-
nił, że fundacja ma na niego zabezpie-
czone środki. Burmistrz Jerzy Bauer nie
kryjąc wzruszenia poparł inicjatywę.

Na zakończenie odbył się występ
artystyczny poświęcony „Żołnierzom
Wyklętym” przygotowany przez mło-
dzież Liceum Ogólnokształcącego im.
Mikołaja Kopernika.

Adrian Paszczyk

27 lutego 201 5 r. miasto Ostrów Mazowiecka wspólnie z powiatem ostrowskim obchodziło Narodowy Dzień
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Uczciliśmy pamięć „Żołnierzy Wyklętych”

Burmistrz Jerzy Bauer ze starostą ostrowskim Zbigniewem Kamińskim
przy pomniku rtm. Witolda Pileckiego przed Zespołem Szkół nr 1.

Projekt pomnika przedstawiony przez mec. Grzegorza Wąsowskiego.
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1 60 biegaczy ruszyło „Tropem Wilczym”!
Pogoda w niedzielne południe dopisała wybornie – słońce i 7-8 stopni wydaje się, że odpowiadało biega-
czom, którzy stawili się na pierwszą ostrowską, lecz już trzecią krajową edycję Biegu Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych.

Pierwszy bieg na dystansie 1 963 m
zgromadził ok. 1 00 zawodników, z któ-
rych najmłodszy miał siedem lat, naj-
starszy nieco ponad sześćdziesiąt.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe medale, a młodzież szkolna
i pierwsza trzydziestka, która zgłosiła
się najwcześniej pamiątkowe koszul-
ki biegu. Na tym dystansie wystarto-
wał również Burmistrz Miasta Jerzy
Bauer, który po zakończeniu konku-
rencji przyznał, że nieco zaskoczyło
go początkowe tempo narzucone przez
młodszych uczestników, ale jest bar-
dzo zadowolony ze swego biegu. Im-
preza miała charakter masowy
i okolicznościowy, więc trudno tutaj
mówić o wynikach, gdyż l iczył się
przede wszystkim udział w tej szczyt-
nej zabawie rekreacyjnej. Mimo wszyst-
ko, z dziennikarskiego obowiązku
odnotujemy po trzy pierwsze miejsca:

1 963 m (panowie) - Paweł Nowak, Ma-
teusz Kisiel , Karol Kuczyński;

1 963 m (panie) - Zuzanna Wańczyk,
Magdalena Reluga, Justyna Selwon;

1 963 m (Środowiskowe Domy Samo-
pomocy) - Paweł Kośnik, Karol Mar-
chewka, Beata Gromek.

W drugim biegu, na wymagającym
bardziej dystansie 5 km wystartowa-

ło ok. 70 ochotników. Pierwsza na me-
cie trzydziestka otrzymała pamiątkowe
medale, a pierwsze trójki w katego-
riach panów i pań wyglądały następu-
jąco:

5000 m (panowie) - Kacper Rzucz-
kowski, Daniel Juniewicz, Konrad Pe-
płowski;

5000 m (panie) - Teresa Kempisty, Ju-
styna Bauer, Karol ina Gałązka.

Wszyscy biorący udział w biegu,

w nagrodę za swój wysiłek otrzymali
„wojskowe” wyżywienie w postaci gro-
chówki, która przy ognisku smakowa-
ła wybornie. Śmiało można pokusić
się o wróżbę, że kolejna edycja Bie-
gu Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" w ro-
ku 201 6 zgromadzi jeszcze większą
liczbę uczestników, gdyż opinie o bie-
gu były naprawdę pozytywne. Zapra-
szamy za rok.

KrzysztofOrzechowski

Rada Sportu III kadencji powołana

W dniu 11 marca br. odbyło się
pierwsze posiedzenie nowo powoła-
nej Rady Sportu. Zgodnie z jej Regu-
laminem Burmistrz Miasta Jerzy Bauer
powołał na przewodniczącego Rady

Sportu Grzegorza Helcbergiela. Człon-
kowie Rady jednogłośnie wybral i na
zastępcę przewodniczącego Bartło-
mieja Pieńkowskiego, a na sekreta-
rza Barbarę Jaroszkiewicz.

Już pierwsze spotkanie wskazało
kierunek działania Rady. Jako najistot-
niejsze zostały wskazane:

• sport szkolny w mieście z otwarciem
na powiat,

• uszczegółowienie kryteriów przyzna-
wania stypendiów sportowych,

• opracowanie strategii rozwoju spo-
ru w mieście,

• dostępność miejskich hal sportowych
z wykorzystaniem sal miejskich szkół,

• sport seniorów.

Wszyscy zadeklarowali chęć bez-
stronnego działania na rzecz rozwoju
sportu i kultury fizycznej w Ostrowi
Mazowieckiej.

Waldemar Skurzyński,
red. Anna Kacpura

ostrowmaz.pl
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V Mistrzostwa Ostrowi Mazowieckiej o Puchar Burmistrza

11 stycznia 201 5 do zawodów
o główną nagrodę stanęli zawod-
nicy z Zambrowa, Sokołowa Pod-
laskiego, Mińska Mazowieckiego,
Ostrołęki, Wyszkowa i oczywiście
z PUKS „Orka" z naszego miasta.

Reprezentanci wzięl i udział w 40
konkurencjach we wszystkich katego-
riach wiekowych. Zawodnicy prezen-
towali swe umiejętności i kunszt
pływaków w 4 stylach: dowolnym, kla-
sycznym, grzbietowym i delfinie. Z każ-

dymi zawodami obserwujemy
wzrost formy naszych zawod-
ników. Dużą grupę stanowiły
najmłodsze dzieci (kat. I ) do 9
lat. Popłynęło również 5 senio-
rów.

Wyniki turnieju, ze względu
na swoją dużą objętość, są do-
stępne na stronie internetowej:
http: //mosir.ostrowmaz.pl w za-
kładce „Pływanie”.

MOSiR

7 marca Miasto należało do Kobiet
Po raz piąty MOSiR zorganizował
Festiwal Zdrowia i Urody - Miasto
dla Kobiet, który odbył się w so-
botę 7 marca.

Festiwal otworzył pierwszy zastęp-
ca burmistrza Zbigniew Chrupek i dy-
rektor MOSiR Waldemar Konarzewski,
składając wszystkim Paniom życze-
nia zdrowia, szczęścia, wszelkiej po-
myślności i uśmiechu, na co dzień.
Szczególne podziękowania oraz bu-

kiet tul ipanów otrzymała pomysłodaw-
czyni tej imprezy Barbara Siwek.

Festiwal umożliwiał udział w bez-

płatnych warsztatach, Panie mogły
skorzystać za darmo z usług kosme-
tyczki, makijażystki, zmierzyć ciśnie-
nie, spróbować zdrowej żywności oraz
napić się dobrej kawy lub herbaty. Na
scenie odbył się pokaz mody sklepów:
„Top Secret”, „Coccodri l lo”, „Mary-
sieńka”, „Atel ier All for Ladies” oraz
„TUP-TUP”. Publiczność nagrodziła
gromkimi brawami słuchaczki UTW,
występujące w roli modelek.

Przed zgroma-
dzoną publicznością
zaprezentowali się
artyści z Ostrowskie-
go Studia Piosenki,
zespół BezWianka,
Retro Band, Zamęt,
tancerze z Freeway
Dance Studio oraz
tancerze prezentujący
taniec klasyczny ze
Studia Saltare.
W krótkich przerwach
pomiędzy występami

artystów, odbywała się loteria fanto-
wa, w której można było wygrać: ze-
stawy kosmetyków, karnety na zabiegi
kosmetyczne i zajęcia zumby, suszar-
ki czy dobry sprzęt AGD. Na zakoń-
czenie festiwalu wystąpiła gwiazda
wieczoru Elena Rutkowska z zespo-
łem cygańskim.

Małgorzata Dąbkowska

Po raz 23. Ostrów zagrała z orkiestrą
11 stycznia br. po raz dwudziesty

trzeci w naszym mieście, tak jak w ca-
łym kraju, zagrała Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. W tym roku z wo-
lontariuszami z Ostrowi kwestowali
wychowankowie i wychowawcy Za-
kładu Poprawczego w Laskowcu, gdyż
w tej miejscowości nie utworzył się
sztab. Zbieral i oni pieniądze w Gale-

ri i Bursztynowej w Ostrołęce.

Po zakończonej kweście zl icyto-
wano orkiestrowe gadżety, a wśród
nich: koszulki, torby, płyty, kalendarze
i zegary. Muzycznym akcentem wie-
czoru był występ Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej OSP oraz DJ Pako (Grzegorz
Jasiński), który nadawał ton całej im-

prezie. O godzinie 20.00 odbyło się
tradycyjne „Światełko do Nieba”.

Podczas tegorocznego finału
ostrowski Sztab zebrał 23.252,66 zł. ,
z czego ponad 5.800 zł przekazali wo-
lontariusze z Laskowca.

MDK, red. Anna Kacpura

Fot. B. Siwek

ostrowmaz.pl
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Ostrowska młodzież wystawiła musical Katharsis

Jak mówi Piotr Trentowski - Chcie-
liśmy zrobić coś profilaktycznego, co
nie opiera się na sztampowej fabule.
Coś co wykracza poza granice obec-
nie znanej nam profilaktyki, coś co
przykuwa uwagę, coś co jest inne. -
zakończył. Cała akcja dzieje się w klu-
bie "Katharsis", który staje się na ten
jeden wieczór dla młodych ludzi miej-
scem relaksu i wspaniałej zabawy. Ce-
lem musicalu jest uświadomienie
każdego człowieka o ogromnej rol i od-
powiedzialności w życiu, jak z pozoru
niewinny czyn prowadzi w konsekwen-
cj i do tragedii .

Spektakl adresowany był głównie
do młodzieży i opowiadał historię mło-
dych ludzi, którzy na imprezie klubo-
wej pod wpływem emocji i narkotyków
dopuszczają się niemoralnych czy-
nów, których konsekwencją jest śmierć
człowieka. Fabułę oparto na konwen-
cj i tragedii greckiej - jedność czasu,

miejsca i akcji . Nowatorskie było wy-
korzystanie samej muzyki klubowej
do oprawy tego dzieła.

Autorem scenariusza i reżyserem
spektaklu był Piotr Trentowski, auto-
rami tekstów: Piotr Trentowski i Jul ia
Wityńska, za oprawę
muzyczną odpowia-
dali : Piotr Trentowski,
Bartosz Zadroga
i Marek Orti la. Obsa-
da spektaklu: Paweł
(narzeczony) - Kamil
Zalewski, Daria (na-
rzeczona) - Olga Ga-
jewska, Dj - Bartosz
Zadroga, Angelika
(główna zła rola)
-Klaudia Dąbkowska,
Klaudia (I I zła rola) -
Jul ia Wityńska, Bar-
man - Jacek Stachacz, Sebastian (di-
ler) - Remigiusz Danelczyk. Inicjatorem

realizacji projektu „Lokalni Niezwyczaj-
ni” był ostrowski l iceal ista, Bartosz Za-
droga. W organizację spektaklu
włączyła się również ostrowska gru-
pa PaT. Projekt był dofinansowany
przez Miasto Ostrów Mazowiecka.

Małgorzata Dąbkowska,
Anna Kacpura

W niedzielne popołudnie, 1 marca 201 5 roku, hala sportowa MOSiR przy ul. Warchalskiego zmieniła się
w prawdziwą salę koncertową. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili wokaliści z Ostrowskiego
Studia Piosenki, zespół Besmall oraz tancerze Freeway Dance Studio. Na koniec odbył się musical „Kathar-
sis”, w którym wystąpili ostrowscy aktorzy.

„Lokalni Niezwyczajni” u Burmistrza
W piątek 1 3 marca w godzinach

popołudniowych w ratuszu gościl iśmy
młodych, ostrowskich artystów -
twórców musicalu Katharsis, którzy
przybyli na zaproszenie Burmistrza
Miasta Jerzego Bauera. Artyści w luźnej
rozmowie opowiedziel i o real izacji
swojego projektu, o tym jak odkrywali
tajemnice warsztatu, pobudki, które
pchnęły Ich do przedstawienia widzom
właśnie takiego spektaklu. Ci młodzi
ludzie, wymykając się okowom
problemów finansowych, dręczących
z reguły początkujących artystów,
stworzyl i dzieło, które zachwyciło

zarówno, jakością efektów jak
i nietuzinkowością poruszonej
problematyki.

Ludzie zaangażowani w projekt
„Lokalni Niezwyczajni”, którego
inicjatorem był Bartosz Zadroga, są
żywym dowodem na to, że promocja
miasta nie musi, a wręcz nie powinna
zamykać się tylko na oficjalnych
obchodach uroczystości. Takie
ujawniające się samorodne talenty,
świadczące o rzeczywistym potencjale
naszych mieszkańców dają wielkie
nadzieje na rozwój bogactwa

intelektualnego Ostrowi
Mazowieckiej. Burmistrz Jerzy
Bauer mówił, - warto było
zaangażować publiczne środki,
gdyż w tak krótkim czasie bez
udziału instytucji organizacyjnych,
udało się zrobić coś wyjątkowego
o wysokiej wartości artystycznej
i na wysokim poziomie. Warto
inwestować i dać szansę młodym
ludziom, wspomagać osoby
chętne i ambitne. Musimy starać
się takie zjawiska dostrzegać,

pomagać i dbać o ich nieustanny
rozwój.

Spektakl adresowany był głównie
do młodzieży i opowiadał historię
młodych ludzi, którzy na imprezie
klubowej pod wpływem emocji
i narkotyków dopuszczają się
niemoralnych czynów, których
konsekwencją jest śmierć człowieka.

Burmistrz mówił o potrzebie
i znaczeniu działania wspólnie,
w grupie. - Jako młodzi ludzie musicie
tak projektować swoje działania, aby
mieć wsparcie życzliwych osób, czy
to biznesowych czy organizacyjnych.
Nie zmarnujcie tego, co już
dokonaliście i przechodźcie na wyższy
poziom, ponieważ poczucie sukcesu
po zakończonej pracy jest bardzo
motywujące i napędza do działania,
do zrobienia czegoś nowego.

Gratulujemy sukcesu i oczekujemy
na następne spektakle.

Małgorzata Dąbkowska

ostrowmaz.pl
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W piątek, 20 lutego w Sali
Reprezentacyjnej Ratusza odbył
się wernisaż fotograficzny pt.
„Efekt Motyla”, otwierający drugą
indywidualną wystawę Mariusza
Kuleszy.

Goście mogli podziwiać 21 zdjęć
pokazujących w sumie 1 6 gatunków
motyl i . Jak powiedział autor zdjęć -
Wiele gatunków pospolitych jeszcze
kilkadziesiąt lat temu w Europie,
obecnie wyginęło ze względu na
chemizację rolnictwa i wieloobszarowy
system upraw. Chciałbym, by moje
prace wywołały kiedyś w oglądających
pozytywny, emocjonalny „efekt motyla”
– dodał autor wyjaśniając skąd wziął
się pomysł na tytuł wystawy. „Efekt
Motyla” to zjawisko w przyrodzie
polegające na tym, że bardzo małe
rzeczy powodują olbrzymie skutki.
Wystawę można oglądać w Ratuszu
do połowy kwietnia.

MDK, red. Anna Kacpura

Efekt motyla

2 marca 201 5 roku ruszył nabór dzieci do miejskich
przedszkoli na nowy rok szkolny 201 5/201 6. Po raz pierwszy
jest on prowadzony za pośrednictwem systemu V-NABÓR.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną i tradycyjną.
1 3 marca nastąpiło uruchomienie systemu elektronicznej

rejestracji wniosków o przyjęcie do przedszkola, za
pośrednictwem strony internetowej https://naborp-
k.vulcan.net.pl/ostrowmazowiecka. Wypełniony wniosek
należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do placówki.
Można też zgłosić się po wniosek do dyrektora Przedszkola.

Waldemar Skurzyński

H2O -TO JEST TO!
Uczniowie SP nr 3 wzięl i udział

w Ogólnopolskim Konkursie Fotogra-
ficznym pod patronatem Ministerstwa
Środowiska, pod hasłem „H2O - TO
JEST TO!”, zajmując I miejsce. Celem
konkursu było podniesienie świado-
mości ekologicznej w zakresie oszczę-
dzania zasobów wodnych. Zadaniem
uczestników było stworzenie fotogra-
fi i dotyczącej tematyki wody. W reali-
zację projektu zaangażowanych było
23 uczniów z klas: IVB, VC i VD. Uro-
czysty finał konkursu odbył się 1 5 grud-
nia 201 4 r. w Pałacu Kultury i Nauki
w Warszawie, gdzie laureatom zosta-
ły wręczone nagrody.

SP nr 3, red. Anna Kacpura

Trwa nabór dzieci do miejskich przedszkoli

ostrowmaz.pl

Fot. M. Kisielewski
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We wtorek, 9 grudnia, około go-
dziny 1 5 grupa uczniów Szkolnego
Koła Caritas funkcjonującego przy
Gimnazjum Publicznym nr 1 w Ostro-
wi Mazowieckiej pod okiem swych
opiekunów księży z parafi i Chrystusa
Dobrego Pasterza odwiedziła miejsco-
wy szpital, a w szczególności dzieci
z oddziału pediatri i . W przedświątecz-
nym czasie nie mogło zabraknąć świę-
tego Mikołaja, który jak zawsze zabrał
ze sobą podarki. Towarzyszyła mu po-
kaźna brygada śnieżynek i elfów
z Gimnazjum Publicznego nr 1 . Byl i

oni niezwykle przydatni, rozbawiając
maluchy swą młodzieńczą radością,
entuzjazmem i uśmiechem, rozdając
prezenty i śpiewając kolędy.

Święty Mikołaj wraz ze swoją świ-
tą pocieszał maluchy, osładzając ich
trudne chwile chorowania słodkościa-
mi i wspólnym śpiewem kolęd. Nie
można było w takiej chwil i pominąć
i tych nieco starszych pacjentów pe-
diatri i , którzy przyznawali się, że też
lubią Mikołaja i wierzą w niego. Świę-
ty Mikołaj nie zapomniał także o ma-
musiach, babciach i personelu
medycznym opiekującym się malu-
chami.

Na koniec członkowie SKC życzy-
l i wszystkim chorym szybkiego powro-
tu do zdrowia, swych rodzinnych
domów oraz wesołych i radosnych
świąt Bożego Narodzenia.

Gimnazjum Publiczne nr 1

8 stycznia 201 5 r. . w Zespole Szkół
nr 1 im. rot. Witolda Pileckiego w Ostro-
wi Mazowieckiej, odbył się IV Powito-

wy Festiwal Kolęd i Pastorałek.
Uczestników festiwalu ocenial i : Ber-
nard Karwowski, Piotr Dąbrowski i Łu-
kasz Sienicki.

Uczestnicy rywalizowali w trzech
kategoriach: szkoły podstawowe, gim-
nazja i szkoły ponadgimnazjalne,
a każda kategoria dziel i ła się na wy-
stępy solistów i zespołów.
I miejsce zajął Chór SP 1 w Ostrowi
Mazowieckiej, który wystąpił w pasto-
rałce „Gwiazdy tańczyły”. Wśród soli-

stów wyróżnienie zdobyła Paulina
Pieniążek z klasy IVc, która zaśpie-
wała kolędę „Zegar babci”.

Natomiast I miejsce oraz nagrodę
specjalną proboszcza parafi i pw.
WNMP ks. Jana Okuły wyśpiewała
Amelia Andryszczyk z klasy V c, utwo-
rem „Pada śnieg”. Wszystkich uczest-
ników naszej szkoły przygotowała do
występów p. Katarzyna Trętowska.

Amelia Andryszczyk

1 6 lutego 201 5 r. w „Czwórce” spo-
tkała się „Rodzina 1 8” integrująca mło-
de i starsze pokolenie społeczności
szkolnej oraz społeczności związanej
1 8. Pułkiem Artyleri i Lekkiej. Celem
tych spotkań jest podtrzymywanie pa-
mięci o żołnierzach i rodzinach 1 8.
PAL-u . Z roku na rok przybywa sym-
patyków Pułku, a dzięki wspólnym roz-
mowom pogłębiamy wiedzę
o wydarzeniach , które towarzyszyły
naszym Bohaterom. Po raz pierwszy
w „Spotkaniu Pokoleń” wzięła udział
p. Halina Szredzińska, która przeka-
zała rodzinne pamiątki po swoim oj-
cu. Dzięki temu szkolne archiwum
wzbogaciło się o kolejne cenne zbio-
ry. Obecnością zaszczyciły nas wła-
dze miasta: p. Jerzy Bauer – Burmistrz
Miasta, Radni Miasta z Przewodniczą-
cym p. Zbigniewem Krychem.
„To, co przeżyło jedno pokolenie, dru-
gie przerabia w sercu i pamięciJ” ta-
kie hasło towarzyszyło tegorocznemu
Spotkaniu, podczas którego odbył się
finał szkolnego konkursu historyczne-

go o losach Patrona Szkoły.

Uzupełnieniem spotkania były re-
fleksje naszych gości: Burmistrza Mia-
sta oraz p. Ryszarda Ejchelkrauta -
sympatyka 1 8 PAL-u, przyjaciela na-
szej szkoły. Uroczystość zakończyła
prezentacja najnowszego wiersza p.
Janiny Brzeszczak- córki żołnierza 1 8.

PAL-u oraz wspólne śpiewanie. Ofi-
cjalne Spotkanie Pokoleń zamknęła
pamiątkowa fotografia, ale jeszcze
długo przyjaciele „Czwórki” przy sto-
le rozmawial i i wspominali .

Zespół Szkół Publicznych nr 2

Mikołaj w szpitalu

Zwyciężyły na Festiwalu Kolęd i Pastorałek

Spotkanie Pokoleń

ostrowmaz.pl
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Jubileusz 50-lecia Zakładu Gospodarki Komunalnej

Zaczątkiem uroczystości była ubie-
głoroczna konferencja, która odbyła się
1 2 czerwca 201 4 roku w Sali Reprezen-
tacyjnej budynku Ratusza podczas „Dni
Ostrowi Mazowieckiej 201 4”. Wtedy to
prezes zarządu spółki Kazimierz Za-
charski zapowiedział, że na początku
następnego roku - zgodnie z kalenda-
rzem - zostanie zorganizowana druga
część uroczystości głównie dla byłych
- emerytowanych i obecnych pracow-
ników zakładu. I tak też się stało.

Podczas oficjalnego wystąpienia pre-
zes spółki wskazał na zapaść finanso-
wą z lat 201 0-2011 i obecny stan, który
stwarza pozytywne perspektywy i umoż-
liwia realizację zadań na rzecz miasta
z własnych środków. Ważnym elemen-
tem przemówienia była informacja o po-
zyskiwaniu środków zewnętrznych na
inwestycje mające strategiczne znacze-
nie dla miasta. Przedsięwzięcia te obej-
mują przebudowę Zakładu Utylizacji
Odpadów Komunalnych w Starym Lu-
biejewie, modernizację Stacji Uzdatnia-
nia Wody i modernizację Miejskiej
Oczyszczalni Ścieków. Jak podkreślił
K. Zacharski ocenia się , że unijna per-
spektywa finansowa na lata 201 5 – 2020

będzie ostatnią pulą dobrego budżetu
dla Polski. Dlatego należy dołożyć wszel-
kich starań aby te środki wykorzystać.

Burmistrz Jerzy Bauer w swoim wy-
stąpieniu podkreślił, że w sposób szcze-
gólny są mu bliskie sprawy Spółki. Śledzi
je z wielką starannością pamiętając
o tym, że realizowana jest duża inwe-
stycja związana z gospodarką odpada-
mi. Jednocześnie burmistrz zwrócił
uwagę na istotne znaczenie statusu Re-
gionalnej Instalacji Przetwarzania Od-
padów Komunalnych, o który stara się
ZGK oraz na zagrożenia wynikające
z działań firm konkurencyjnych, dążą-
cych do zmonopolizowania rynku tej
części województwa mazowieckiego.
Burmistrz zgodził się ze słowami pre-
zesa zarządu, że obrane kierunki dzia-
łań są dobre, potrzebna jest tylko
stabilizacja. Na koniec Burmistrz prze-
kazał w imieniu władz miasta prezeso-
wi i całej załodze list gratulacyjny. Oprócz
gratulacji zawiera on również życzenia
satysfakcji z wieloletnich doświadczeń
w pracy na rzecz Mieszkańców Ostro-
wi Mazowieckiej oraz by świętowany ju-
bileusz był powodem do zadowolenia
z dotychczasowych osiągnięć.

Ostatnim oficjalnym punktem pro-
gramu było wręczenie odznak „Zasłu-
żony dla Gospodarki Komunalnej”.
Otrzymali je pracownicy z co najmniej
20 letnim stażem pracy. Odznaki wrę-
czał burmistrz wraz z prezesem.

ZGK

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Ostrowi Mazowieckiej Sp.
z o.o. w dniu 1 2 sierpnia 201 4r. pod-
pisał umowę o dofinansowanie pro-
jektu pn. „Kompleksowy system
gospodarki odpadami realizowany
przez Zakład Gospodarki Komunalnej
w Ostrowi Mazowieckie Sp. z o.o. Etap
1 ” w wysokości około 2,5 mln zł. Umo-
wę na przekazanie unijnej dotacji pod-

pisal i Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego Adam Struzik, Członek Za-
rządu Województwa Mazowieckiego
Janina Ewa Orzełowska oraz Prezes
Zarządu Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej Kazimierz Zacharski. W spo-
tkaniu uczestniczyła również Pierwszy
Zastępca Burmistrza Miasta Ostrów
Mazowiecka, Danuta Janusz.

Inwestycja będzie przebiega-
ła w dwóch etapach. Koszt inwe-
stycyjny pierwszego etapu
przebudowy i modernizacji Zakła-
du Utyl izacji Odpadów Komunal-
nych w miejscowości Stare
Lubiejewo szacowany jest na kwo-
tę około 5 mln złotych z czego do-
finansowanie wynosić będzie 2
490 661 ,58 zł, co stanowi 74,00%
wydatków kwalifikowanych.

Drugi etap, na realizację któ-
rego złożono wniosek o dofinansowa-

nie do Wojewódzkiego Funduszu
Gospodarki Wodnej i Ochrony Środo-
wiska, będzie głównie obejmował bu-
dowę kompostowni odpadów
organicznych, rozbudowę budynku
administracyjno – socjalnego oraz za-
kup maszyn i urządzeń dla potrzeb
Zakładu Utyl izacji Odpadów Komunal-
nych w Starym Lubiejewie.

Dnia 07.1 0.201 4r. w wyniku wcze-
śniej rozstrzygniętego przetargu pod-
pisano umowę z Zakładem Techniki
Ochrony Środowiska FOLEKO Sp.
z o.o. z siedzibą w Świdnicy na robo-
ty budowlane. Wkrótce po podpisaniu
umowy rozpoczęto prace przy reali-
zacji I etapu inwestycji . Termin zakoń-
czenia robót ustalono na dzień
30.04.201 5 r.

ZGK, red. Adrian Paszczyk

30 stycznia 201 5 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., uroczyście obchodził
pięćdziesięciolecie swojej działalności.

W ZGK powstaje inwestycja za 5 mln zł

ostrowmaz.pl

Fot. A. Jasiński
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Nowy dowód osobisty
Od 1 marca 201 5 r. w Polsce obo-

wiązują nowe dowody osobiste, zmia-
nie uległ także sposób ich wyrabiania.

O nowym dowodzie osobistym

Z dokumentów zniknie adres za-
meldowania. Dzięki temu, przy każdej
zmianie meldunku nie trzeba będzie
wymieniać dowodu. Nie będzie także
informacji o kolorze oczu i wzroście
ani skanu podpisu posiadacza. Zre-
zygnowano z wszelkich danych, któ-
re nie są niezbędne albo polegają na
subiektywnej ocenie obywatela lub
urzędnika.

Nowa fotografia do dowodu

Fotografia, która będzie wykorzy-
stywana w dowodzie osobistym bę-
dzie taka sama jak ta, która obowiązuje
w paszportach. Zdjęcie dołączone do
wniosku powinno być wykonane nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem
złożenia wniosku.

Wniosek o nowy dowód złożymy
w dowolnej gminie

Dowód będzie można wyrobić
w najbl iższym urzędzie gminy, nieza-
leżnie od meldunku. Dotychczas mo-
gl iśmy to zrobić tylko w urzędzie
właściwym dla naszego miejsca za-
meldowania. Nasz nowy dokument
odbierzemy w tym samym urzędzie,
w którym złożyliśmy wniosek.

Wniosek o wydanie dowodu oso-
bistego złożymy na nowym, bardziej
przejrzystym wniosku. Prace nad wnio-
skiem poprzedzil iśmy badaniem, z któ-
rego wynika, że obywatele w nowym
formularzu popełniają 5 razy mniej błę-
dów.

Czy musisz wymienić stary do-
wód?

Nie! Dotychczasowe dowody oso-
biste zachowają ważność do upływu
terminów w nich określonych. Nie bę-
dzie konieczności wymiany dokumen-
tów.

Czy będziesz musiał zapłacić za
wyrobienie dowodu?

Nie! Tak jak do tej pory dowód oso-
bisty otrzymamy za darmo.

Źródło: msw.gov.pl

Program prac społecznie użytecznych
Ruszyła czwarta edycja programu, w którym udział weźmie 1 8
długotrwale bezrobotnych mieszkańców miasta. Prace
organizowane są w dwóch jednostkach miejskich: Towarzystwie
Budownictwa Społecznego (8 osób) oraz Zakładzie Gospodarki
Komunalnej (1 0 osób). Podejmowane działa to szansa na
stworzenie systemu w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej.
Wynagrodzenie dla pracowników refundowane jest w 60% przez
Powiatowy Urząd Pracy.

ostrowmaz.pl
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Zdobycie przez Ostrów Mazowiec-
ką tytułu „Przyjazna Gmina 201 4” in-
formuje potencjalnych inwestorów
o sprzyjających warunkach, jakie Mia-
sto może im zapewnić i staje się za-
razem „Liderem Samorządności”.
Ostrowski samorząd, wyróżniony wśród
zgłoszonych miast i gmin z całej Pol-
ski, stawia na ścisłą współpracę na
poziomie partnerstwa publiczno-pry-
watnego, zwłaszcza w trójkącie biz-
nes-nauka-samorząd, racjonalne
inwestowanie, działania promocyjne
oraz zwiększenie funkcjonalności Ra-
tusza, by poprawić, jakość obsługi in-
teresantów.

Program „Przyjazna Gmina” ma na
celu wyłonienie najlepszych Gmin
w Polsce oraz wskazanie kierunków
rozwoju w polskim samorządzie lokal-
nym, a także promocję Gminy przyja-
znej inwestorom, mieszkańcom
i turystom.

Kapituła konkursowa w ocenie bra-
ła pod uwagę gminne i prywatne te-
reny inwestycyjne, inwestycje własne
gminy (w tym proekologiczne), plano-
wanie rozwoju gminy, projekty przed-
sięwzięć, promocja inwestycyjna
i gospodarcza, skuteczność działań
promocyjnych, walory przyrodnicze,
geograficzne, tradycje gospodarcze,

kapitał ludzki, struktury gospodarcze,
organizacje przedsiębiorców, funda-
cje, stowarzyszenia i inicjatywy oby-
watelskie, instytucje kultury i edukacji ,
zagospodarowanie budżetu, dostoso-
wanie instytucj i do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, nagrody i wyróżnienia.

Małgorzata Dąbkowska

Miasto Ostrów Mazowiecka zostało laureatem prestiżowego konkursu organizowanego przez Forum
Biznesu, dodatku do Dziennika Gazeta Prawna pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
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