
oossttrroowwmmaazz..ppll

Ostrów Mazowiecka
Informacje z zycia miasta

Nr 2 - Maj 2015 Wydanie bezpłatne

Dzięki zaoszczędzonym środkom bę-
dzie więcej inwestycji .

Na 3 Maja chodnik jest już gotowy, no-
wy powstaje przy ul. Kościuszki.

Inwestycja może przyczynić się do wzro-
stu znaczenia ZGK w regionie.

Tradycyjnie już obchody 3 Majowe od-
były się na Placu Wolności.

Tegoroczną gwiazdą Dni Ostrowi Ma-
owieckiej będzie zespół "Happysad".

Regionalna Izba Obrachunkowa wyda-
ła pozytywną opinię nt. wykonania bu-
dżetu za 201 4 r.
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- Miasto Ostrów Mazowiecka jako
największy ośrodek gospodarczy w po-
wiecie chce wziąć na siebie część odpo-
wiedzialności za tworzenie sprzyjających
warunków do rozwoju przedsiębiorczo-
ści w regionie. - powiedział podczas
otwarcia burmistrz Jerzy Bauer. - Forum
traktujemy jako przejaw naszej otwarto-
ści na wiedzę i doświadczenie tych, któ-
rym się powiodło, na szukanie tzw.
dobrych praktyk w działaniu zarówno biz-
nesowym, jak i samorządów. Dla nasze-
go miasta ma to szczególne znaczenie
gdyż stoimy u progu stworzenia nowej
strategii rozwoju Ostrowi Mazowieckiej.

Ostrowskie Forum Rozwoju (OFR)
tworzy nową płaszczyznę do dialogu
przedsiębiorczości i samorządu. Jego
uczestnicy dziel i l i się swoimi opiniami
i doświadczeniami w kwesti i pozyskiwa-
nia nowych inwestycji oraz sposobów po-
zyskiwania kapitału na ich finansowanie.

- Z wielką przyjemnością, z wiel-
ką nadzieją witam inicjatywę Pana Bur-
mistrza - powiedział Maciej Formanowicz
Prezes Zarządu Fabryk Mebli „Forte” S.A.
- To forum może stać się początkiem cie-
kawej inicjatywy wzięcia sprawy w swo-
je ręce. - mówił. Fabryki Mebli Forte to
największy producent mebli do samo-
dzielnego montażu w Polsce i jedno
z przodujących przedsiębiorstw w Europie.

Samorząd powinien tworzyć wa-

runki do rozwoju przedsiębiorstw, powi-
nien zapraszać do siebie jak najwięcej
firm, pokazywać swoje atuty i przygoto-

wywać odpowiednie tereny pod inwesty-
cje – to najczęściej dyskutowane podczas
paneli dyskusyjnych aspekty „atrakcyj-
ności inwestycyjnej miasta”. Uczestnicy
wskazywali również na źródła finanso-
wania, możliwości kooperacji lokalnych
firm i Partnerstwo Publiczno Prywatne.

Bartosz Kublik, Prezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazo-
wieckiej podkreśl i ł walory korzystania
z lokalnych banków m.in. krótka decyzyj-

ność i fakt, że kapitał inwestowany jest
w lokalną gospodarkę.

Współpraca z ludźmi sukcesu, dą-
żenie do wspólnego wzrastania, zbada-
nie si lnych i słabych stron miasta, zgoda
w samorządzie – to według Prezesa
Związku Banków Polskich Krzysztofa Pie-
traszkiewicza recepta na rozwój regionu.
Wskazał także, że miasto powinno za-
stanowić się jakim kapitałem społecznym
dysponuje.

- Postanowiliśmy wczuć się
w przedsiębiorcę, czego szuka jeśli chce
założyć firmę - mówił z kolei burmistrz
Wyszkowa Grzegorz Nowosielski. Wy-
magało to stworzenia stref gospodar-
czych, co wiązało się z wykupem gruntów,
doprowadzeniem mediów i budową in-
frastruktury drogowej o wysokich para-
metrach.

- Powinniśmy dokonać raportu
otwarcia, diagnozy kapitału zarówno ludz-
kiego jak i finansowego - mówił burmistrz
Jerzy Bauer, zadeklarował również wspar-
cie dla przedsiębiorczości i organizację
w ramach OFR Forum eksperckiego, któ-
re skupi się na konkretnej tematyce. Ma
się ono odbyć już na jesieni, zaś za rok
I I edycja OFR w podobnym formacie.

- Tylko poprzez połączenie sił pu-
blicznych i prywatnych jesteśmy w sta-
nie pchnąć naszą gospodarkę na tory
rozwoju. - mówił burmistrz.

I Ostrowskie Forum Rozwoju od-
było się w sali Infocentrum Fabryk Mebli
„FORTE” S.A. przy ul. Białej 1 . Wzięło
w nim udział około 200 uczestników,
wśród nich posłowie, lokalni i regionalni
samorządowcy, przedsiębiorcy, przed-
stawiciele instytucj i .

Burmistrz Jerzy Bauer
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Forum zostało podzielone na dwa pa-
nele dyskusyjne:

I panel dyskusyjny – Źródła finansowa-
nia inwestycji w sektorze publicznym i pry-
watnym.

I I panel dyskusyjny – Atrakcyjność inwe-
stycyjna miasta – co przyciąga inwesto-
rów?

Wzięli w nich udział:

Maciej Formanowicz – Prezes Zarządu
Fabryk Mebli „FORTE” S.A.

Bartosz Kublik – Prezes Zarządu Banku

Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej

Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związ-
ku Banków Polskich

Ewa Jakubczyk-Cały - Prezes Zarządu
PKF Consult Sp. z o.o.

Janusz Kotowski - Prezydent Miasta
Ostrołęki

Grzegorz Nowosielski - Burmistrz Wy-
szkowa

Paweł Grzybowski - Burmistrz Miasta Ry-
pin

Ostrowskie Forum Rozwoju poprowa-
dzili dwaj dziennikarze:

Piotr Chęciński – dziennikarz, publicysta,
prezenter Telewizj i Polskiej

Robert Łuchniak – redaktor, dziennikarz
radia RDC

Spotkania z mieszkańcami wnio-
sły wiele ciekawych spostrzeżeń w za-
kresie realizowanych inwestycji .
Poznaliśmy m. in. potrzeby mieszkańców
odnośnie bezpieczeństwa w zakresie bu -
dowy ograniczników prędkości oraz do-
datkowego oświetlenia.

Pierwszy sprzęt budowlany poja-
wił się na przebudowywanych odcinkach
miejscowych dróg wraz z końcem mar-
ca bieżącego roku. Modernizacja obej-
muje następujące ulice: Makuszyńskiego,
Leśna – Przeskok, Parcelacyjna, Wio-
senna oraz Oficerska , na realizację któ-
rej umowa z Wykonawcą została
podpisana na początku maja. Na ul. Le-
śnej - Przeskok, Wiosennej, Parcelacyj-
nej wybudowana została kanalizacja
deszczowa, natomiast na ul. Makuszyń-
skiego zostały wbudowane studnie chłon -
ne mające za zadanie odprowadzenie
wody deszczowej i wyeliminowane zale-
wania wodami opadowymi budynków
mieszkalnych posadowionych poniżej
planowanej drogi.
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Po rozstrzygnięciu przetargów
na budowę dróg w mieście, powstały
oszczędności w budżecie, co umożl i-
wi ło wprowadzenie nowych zadań in-
westycyjnych na ten rok. N a l istę nowych
zadań wpisano wykonanie dokumenta-
cj i na następujące ul ice: Artyleryjska,
Kameralna, Leśna, Łączna, I I etap Ro-
dziewiczówny, Saperska, Serwisowa,
Targowa, Wiśniowa (parkingi), Wołody-
jowskiego, Zachodnia, Wiatraczna, Spa-
cerowa, Bursztynowa - Bielska -
Szpitalna. Ponadto zaplanowano środ-
ki na opracowanie koncepcj i łącznika
komunikacyjnego Broniewskiego - M ał-
kińska, przebudowę skrzyżowań Ko-
ściuszki - Sobotki oraz Pocztowa-Prusa,
a także koncepcję przebudowy ul icy
Partyzantów oraz wykonanie dokumen-
tacj i i przebudowę ul . Zagłoby.

Rozwój miasta, jak również ko-
nieczność przygotowania terenów pod
budownictwo jednorodzinne, narzuca
konieczność rozbudowy istn iejącego
systemu kanal izacyjnego. Pojawia się
więc konieczność opracowania koncep-
cj i rozbudowy sieci kanal izacj i , która
wskaże kierunki inwestycyjne w po-
szczególnych rejonach miasta. Anal izy
wymaga także rozbudowa sieci kana-
l izacj i deszczowej i zagospodarowanie
wód opadowych w granicach admin i-

stracyjnych miasta Ostrów M azowiec-
ka. Odbiorn ik wód opadowych z terenu
miasta, tj . rzeczka Grzybówka, wyma-
ga zabiegów technicznych w formie po-
głębienia, regulacj i i czyszczenia. W celu
zmniejszenia i lości odprowadzanych
wód opadowych do odbiorn ika wodne-
go, jako priorytet powin ien zostać wy-
budowany zbiorn ik retencyjny.

Z uwagi na te czynniki burmistrz

J erzy Bauer zaproponował wprowadze-
n ie do budżetu zadania inwestycyjne-
go, które ma na celu opracowanie
koncepcj i rozbudowy sieci kanal izacj i
deszczowej i sani tarnej w mieście.

Do dyspozycji pieszych oddanych zostało 650 m2 no-
wej nawierzchni z kostki brukowej przy ul. 3 Maja.

Prace wykonał rodzimy Zakład Gospodarki Komunal-
nej w Ostrowi Mazowieckiej.

Modernizacja realizowana jest przy ul. Kościuszki na
odcinku od ulicy Kil ińskiego do ul. Księdza Jana Sobotki. Jej
zakres obejmuje budowę:

- chodnika o powierzchni ok. 225 m2

- zatoki postojowej o powierzchni ok. 225 m2

Prace wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej
w Ostrowi Mazowieckiej.
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Umowę na dofinansowanie pod-
pisal i Prezes Zarządu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie Artur Dą-
browski oraz Prezes Zarządu Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Ma-
zowieckiej Sp. z o. o. Krzysztof Winiarski .

Drugi etap, którego dotyczy pod-
pisana w dniu 05. 05. 201 5r. umowa,
obejmie głównie budowę kompostowni
odpadów organicznych z placem doj-
rzewania o mocy przerobowej 20 300
Mg/rok, rozbudowę budynku socjalno -
biurowego oraz zakup maszyn i urzą-
dzeń dla potrzeb Zakładu Utyl izacj i Od-
padów Komunalnych w Starym
Lubiejewie.

Projekt współfinansowany jest
z Programu Operacyjnego I nfrastruktu-
ra i Środowisko 2007 - 201 3 w ramach
działania 2. 1 – Kompleksowe przedsię-
wzięcia z zakresu gospodarki odpada-

mi komunalnymi ze szczególnym
uwzględnieniem odpadów niebezpiecz-
nych, priorytetu I I Gospodarka odpada-
mi i ochrona powierzchni ziemi.

Real izowany projekt jest zgodny
z Wojewódzkim Planem Gospodarki Od -
padami dla Mazowsza na lata 201 2-201 7
z uwzględnieniem lat 201 8-2023. Bar-
dzo ważnym zadaniem , które stoi przed
Zakładem Gospodarki Komunalnej
w Ostrowi Mazowieckiej jest zapewnie-
nie mocy przerobowych Zakładu Utyl i-
zacj i Odpadów Komunalnych w Starym
Lubiejewie na potrzeby obsługi regionu,
ponieważ wtedy ma szansę stać się on
Regionalną I nstalacją Przetwarzania
Odpadów Komunalnych. Takie działa-
nia pozytywnie wpłyną na stan środowi-
ska. Projekt zostanie zreal izowany do
końca 201 5 roku.

Wartość dofinansowania: 7 421
81 5,99 zł

1 kwietnia prezes Zakładu Gospo-
darki Komunalnej w Ostrowi Mazowiec-
kiej Sp. z o. o. Kazimierz Zacharski złożył
rezygnację z pełnionej funkcj i . Rada
Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu
8 kwietnia 201 5 roku jednogłośnie po-
wołała na to stanowisko Krzysztofa Wi-
niarskiego.

Kim jest nowy Prezes?

Krzysztof Winiarski ma 50 lat, jest
doświadczonym menadżerem branży
komunalnej . W latach 2003-201 2 pełni ł
funkcję dyrektora samorządowego za-
kładu budżetowego Zakład Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini
Górnej . Po przekształceniu zakładu
w spółkę prawa handlowego w dniu
01 . 01 . 201 3r. został jej prezesem. W la-
tach 2002-2006 Winiarski był radnym
powiatu ostrowskiego. Nowy Prezes
urodził się i mieszka w Ostrowi Mazo-
wieckiej . Prywatnie żonaty, ma dwójkę
dzieci .
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W odbiorze uczestniczyl i m. in. bur-
mistrz Jerzy Bauer, Krzysztof Winiarski
Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki

Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp.
z o.o. i Henryk Karpiński Prezes Zarzą-
du ZTOŚ FOLEKO Sp. z o.o.

Zakres rzeczowy robót zrealizo-
wany przez wykonawcę obejmował:

1 . Budowę kwatery składowiska,

2. Wykonanie zieleni izolacyjnej,

3. Rozbudowę hali sortowni.

Wykonawca otrzymał wynagrodze-
nie w kwocie netto 3.568.940,29 zł.

Dostawę fabrycznie nowego Kom -

paktora Dressta 534E LA zrealizował
„HYDROSPRZĘT” Spółka Jawna Wie-
sław Kukla i Elżbieta Kukla z Łąkty Dol-
nej, otrzymując wynagrodzenie w kwocie
netto 739 1 50,00 zł.
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Twardość wody jest powodowa-
na przez obecność w wodzie rozpusz-
czonych składników mineralnych,
głównie węglanów, wodorowęglanów,
chlorków, siarczanów i krzemianów wap-
nia oraz magnezu.

Według Rozporządzenia M in istra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. do-
puszczalna norma twardości ogólnej
wody nie powinna przekraczać 500 mg/l
CaCO3. Twardość wody w Ostrowi M a-
zowieckiej utrzymuje się w przedziale
31 0 – 325 mg/l CaCO3 (średnio twarda).

Kontrolę jakości wody uzdatn io-
nej na bieżąco prowadzi Laboratorium

Wody ZGK w Ostrowi M azowieckiej Sp.
z o. o. (dalej ZGK), które pracuje w sys-
temie jakości I SO 9001 : 2008. Badania
anal i tyczne wody obejmują:

• stały monitoring wody surowej ,
• kontrolę jakości wody uzdatn ionej po-
dawanej do sieci ,
• kontrolę procesów uzdatn iania i de-
zynfekcj i wody,
• kontrolę jakości wody wodociągowej
w końcowych punktach sieci (bezpo-
średnio u odbiorcy),
• kontrolę jakości wody po usuniętych
awariach.

N iezależnie od prowadzonych
przez ZGK badań, woda uzdatn iona
kontrolowana jest przez Powiatową Sta-
cję Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostro-
wi M azowieckiej . Ponad to okresowo
wykonywane są badania w dużo szer-
szym zakresie przez Państwową

Wojewódzką Stację Sanitarno- Epide-
miologiczną w Warszawie. Orzeczenia
tych organów potwierdzają, że jakość
wody dostarczanej mieszkańcom Ostro-
wi M azowieckiej spełn ia wymagania
określone przepisami krajowymi i un i j-
nymi .

W trosce o zdrowie mieszkańców
ZGK prowadzi cykl iczny monitoring u jęć
wody wykonywany przez firmę Geo-Lo-
gik Wojciech I rmiński . Badania i reme-
d iacja środowiska prowadzone są pod
kątem zanieczyszczenia związkami or-
ganicznymi z grupy BTEX, WWA, feno-
l i i krezol i migru jącymi do wód
gruntowych z terenu byłej N asycaln i
Podkładów Kolejowych (PKP).

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Ostrowi Mazowieckiej

J est to tak zwane świadczenie
rzeczowe zastępcze, które polega na
wykonywaniu przez dłużnika na rzecz
wierzyciela - M iasta Ostrów M azowiec-
ka drobnych prac porządkowych (sprzą-
tanie terenów miejskich, odśnieżanie,
grabienie l iści , i tp. ) oraz wykonywaniu
drobnych prac remontowo – budowla-
nych.

Taka forma pomocy dotyczy na-
jemców zamieszkujących w lokalach
mieszkalnych (komunalnych/socjalnych)
oraz osób zajmujących te lokale bez ty-
tułu prawnego.

Osoby decydujące się na taką
formę rozl iczenia nie otrzymują wyna-
grodzenia za wykonywaną pracę, n ie
są zatrudniani również na podstawie
umowy o pracę. Osoby te odpracowu-
ją swoje zobowiązania na zasadzie
umowy świadczeń rzeczowych. Świad-
czenie rzeczowe zamiast zapłaty jest
wykonywane przez dłużnika na podsta-
wie zawartej z M iastem umowy. Z ko-
deksu cywi lnego wynika bowiem, że
jeśl i d łużnik spełn ia za zgodą wierzy-
ciela inne świadczenie - zobowiązanie
wygasa. J ednocześnie informujemy, że
zgodnie z przepisami zawartymi w usta-
wie o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych w takim przypadku, dłużnik

wykonujący świadczenie rzeczowe nie
uzyskuje żadnego dochodu, gdyż po
prostu spłaca swój dług - tyle że za-
miast środkami pieniężnymi to poprzez
świadczenie określonej czynności . Od-
pracowanie długu w tej formie nie ma
znaczenia przy przyznawaniu lokato-
rom świadczeń w formie pomocy spo-
łecznej , zasi łków dla bezrobotnych ani
dodatków mieszkaniowych.

Dłużnik oświadcza w umowie, że
świadczenie wykonuje na własną od-
powiedzialność oraz że nie będzie do-
chodzić od M iasta jakichkolwiek
roszczeń z tytułu ewentualnych wypad-
ków czy innych zdarzeń losowych. Go-
dzina świadczenia rzeczowego została
wyceniona na 8 zł i o taką umowną kwo-
tę będzie pomniejszany dług. I stn ieje
również możl iwość rodzinnego (tylko
osoby pełnoletn ie) odpracowania za-
dłużenia.

Świadczenie rzeczowe - odpra-
cowanie może dotyczyć tylko zaległo-
ści czynszowych i n ie jest al ternatywą
do płacenia czynszu. Odpracowanie
jest uzupełn ieniem innych form pomo-
cy, takich jak możl iwość rozłożenia dłu-
gu na raty lub odroczenie terminu spłaty
zadłużenia.

Szczegółowych informacj i doty-

czących tej nowej formy spłaty zadłu-
żenia można uzyskać w siedzibie TBS
Sp. z o. o. przy ul . Kościuszki 20 i w Wy-
dziale Gospodarki Komunalnej i Ochro-
ny Środowiska U rzędu M iasta.
Formalności dotyczące spłaty zadłuże-
n ia w formie świadczenia rzeczowego
dłużnik rozpoczyna poprzez wypełn ie-
n ie dostępnego tam wniosku. Po pozy-
tywnej weryfikacj i wniosku, dłużnik
podpisu je z M iastem jako wierzycielem
umowę dotyczącą spłaty zadłużenia.
Odpracowanie będzie wykonywane
przez dłużnika pod kierownictwem i nad -
zorem jednostki miejskiej , do której d łuż-
n ik zostanie skierowany.

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kie osoby borykające się z problemem
powstałego zadłużenia, do podjęcia
działań mających na celu jego spłatę
przy wykorzystaniu powyżej formy po-
mocy. J ednocześnie informujemy, że
łączne skorzystanie z ki lku form pomo-
cy pozwol i w szybki sposób spłacić za-
ległości i un iknąć problemu grożącej
eksmisj i .
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1 8 marca 201 5 r. odbyła się VI I se-
sja Rady Miasta VI I kadencji . Podczas
kilkugodzinnych obrad miejscy radni pod -
jęl i ważne dla miasta uchwały oraz za-
poznali się z kluczowymi informacjami
na temat inwestycji , sportu, kultury, bez-
pieczeństwa w mieście, czy działalności
Międzygminnego Związku Ziemia Ostrow-
ska.

W mieście jest bezpiecznie

Ostrowska policja dobrze wywią-
zuje się ze swoich obowiązków, zauwa-
żył burmistrz Jerzy Bauer. Świadczy o tym
zmniejszający się wskaźnik przestępstw
wśród młodzieży, za co podziękował nie
tylko policj i , ale również rodzicom.

Inicjatywa „siłowni pod chmurką”

Podczas obrad głos zabrała uczen -
nica Gimnazjum Publicznego nr 1 Olga
Gajewska. Poinformowała radnych o re-
al izowanym projekcie w ramach sejmu
dzieci i młodzieży, który dotyczy spędza-
nia czasu przez młodych mieszkańców
miasta. Zaproponowała stworzenie
w Ostrowi Mazowieckiej siłowni zewnętrz-
nej. Jako możliwe lokalizacje wskazała
Ogródek Jordanowski lub okolice kortów
tenisowych. Burmistrz Jerzy Bauer po-
zytywnie ocenił inicjatywę i stwierdził, że
może zaistnieć potrzeba stworzenia więk-
szej i lości tego typu siłowni.

Drogi tańsze o pół miliona złotych

Dotychczas odbyło się 5 przetar-
gów na budowę 6 ulic w mieście, które
łącznie opiewają na sumę ok. 1 mln zł.
Wyceny kosztorysowe sięgały natomiast
1 ,5 mln zł. Ponadto burmistrz Jerzy Bau-
er poinformował radnych, że miasto dys-
ponuje terenami, które prawdopodobnie
kwalifikują się do projektów rewital izacji
finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
Zwrócił się również do radnych o włącze-
nie do wspólnego stworzenia wieloletniej
strategii budowy ulic.

Powstanie Zespół Szkół Publicz-
nych nr 3

Miejscy radni przegłosowali uchwa-
łę, na mocy której Szkoła Podstawowa
nr 3 i Gimnazjum Publiczne nr 3 staną
się Zespołem Szkół Publicznych nr 3 od
1 września 201 5 r. Zmiana ma przyczy-

nić się do lepszej organizacji pracy całej
szkoły. Radni otrzymali zapewnienie, że
zatrudnienie nie ulegnie zmianie. 1 8 rad-
nych poparło uchwałę, 1 był przeciw.

Radni chcą stworzenia Ośrodka In-
terwencji Kryzysowej

Radni Komitetu Wyborczego Zbi-
gniewa Kamińskiego zgłosi l i wniosek
o powołanie Ośrodka Interwencji Kryzy-
sowej. Miałby się on zajmować przeciw-
działaniem przemocy w rodzinie,
świadcząc pomoc w zakresie psycholo-
gicznym i udzielając wsparcia ofiarom.
Zaproponowano by do inicjatywy włączy-
ły się wszystkie gminy z terenu powiatu
ostrowskiego.

Budżet w 201 4 r. zamknął się
nadwyżką w kwocie ok. 2,9 mln zł przy
planowanym deficycie ok. 1 ,1 mln zł. Do-
chody wyniosły ok. 63,4 mln zł co
względem planu stanowi 1 01 ,9%
wykonania. Wydatki wyniosły ok. 60,5
mln zł co stanowi 95,6% planu.

Zadłużenie miasta na koniec 201 4r.
wyniosło 1 1 047 1 64,60 zł.
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Po Mszy św. na Placu Wolności
l icznie zgromadzil i się mieszkańcy, wła-
dze samorządowe miasta i powiatu, przed -
stawiciele służb, instytucj i , oświaty, prezesi
spółek i dyrektorzy miejskich jednostek

organizacyjnych, przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych oraz poczty sztan -
darowe.

Podczas tradycyjnego wystąpie-
nia burmistrz Jerzy Bauer podkreśl i ł wa-

gę obchodów uchwalenia
Konstytucj i 3 Maja. Wska-
zał poświęcenie i wysiłek
włożony w budowanie toż-
samości narodu polskie-
go. Nie zawsze było to
łatwe, wymagało podjęcia
wysiłku i niekiedy ryzyka
– zauważył Burmistrz.

Dziś również stoją
przed nami wyzwania,
a jednym z nich jest roz-
wój gospodarczy – stwier-
dził burmistrz. Przypomniał

o Ostrowskim Forum Rozwoju, na któ-
rym podjęto dyskusję o rozwoju gospo-
darczym Ostrowi Mazowieckiej. W Forum
wzięl i udział przedstawiciele samorządu
oraz biznesu.

Rozwój regionu wymaga współ-
pracy, burmistrz zaprosił do niej każde-
go kto ma pomysł i jest gotowy wciel ić
go w życie. Ze swojej strony zadeklaro-
wał otwartość i zaangażowanie.

Uroczystościom towarzyszyły wy-
stępy artystyczne w wykonaniu Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży
Pożarnej, mażoretek oraz uczniów ostrow-
skich szkół.

W Ogródku Jordanowskim przy-
gotowane zostały l iczne atrakcje dla dzie-
ci, młodzieży i ich rodziców m.in. gry,
zabawy rodzinne i pokazy artystyczne
lokalnych zespołów i grup artystycznych
- Zespół Pieśni i Tańca „BezWianka”
z wiązanką tańców łowickich; zespoły
dziecięco-młodzieżowe - „Pstryk”, „Mini
Zament” i „Zament”; grupy „Dziecięcej
Akademii Artystycznej”; zespół „Retro
Band”; sol iści „Ostrowskiego Studio Pio-
senki” - Jadwiga Danelczyk, Aleksandra
Zdziarska, Karol ina Tatko, Aleksandra
Staniszewska, Dominika Deptuła oraz
Nadia Żmijewska. Wystąpil i też laureaci
I Ostrowskiego Konkursu Recytatorskie-
go „Moja Mała Ojczyzna” - Karol ina Za-
drożna i Wiktor Kukwa.

Wieczorem w sali kinowej MDK
odbył się koncert Zespołu „BezWianka”
pod nazwą „Majówka z Bezwiankiem”.
Gościnnie podczas koncertu wystąpiły

grupy taneczne MDK i soliści Ostrow-
skiego Studio Piosenki na czele z instruk-
torem wokalnym Remigiuszem
Danelczykiem.

Nieco innego kalibru wydarzenia
odbywały się w Miejskim Ośrodki Spor-
tu i Rekreacji . Na kortach tenisowych od -
był się turniej o Puchar Dyrektora MOSiR,
natomiast ul icami miasta pobiegło ok.
1 60 uczestników chcących upamiętnić
w ten sposób uchwalenie Konstytucj i 3
Maja.

Miłośnicy sportów ekstremalnych
mogli „zawiesić” oko na pokazie w ska-
teparku, gdzie można było obejrzeć wy-
czyny sportowców na BMX’ach,
hulajnogach i łyżworolkach.

fo
t.

M
.

K
is

ie
le

w
sk

i
fo

t.
M

.
K

is
ie

le
w

sk
i

fo
t.

A
.

P
lis

zk
a



ostrow
m

az.p
l

Urząd Miasta
Ostrów Mazowiecka 9

Z tej okazji , we wtorek, 1 4 kwiet-
nia br. o godz. 1 8.00 w kościele pw. Wnie-
bowzięcia NMP odprawione zostało
nabożeństwo za ofiary Zbrodni Katyńskiej.

Mszę świętą w intencji pomordo-
wanych w Katyniu, Miednoje i Charko-
wie sprawowali : ks. dziekan dr Jan Okuła,
ks. płk Sławomir Niewęgłowski i ks. pro-
boszcz Marek Gruda. Udział w niej wzię-
l i mieszkańcy Ostrowi, burmistrz Jerzy
Bauer, starosta ostrowski Zbigniew Ka-
miński, przedstawiciele policj i , wojska,
straży pożarnej, harcerze, uczniowie oraz
rekonstruktorzy, oprawę zapewniły pocz-
ty sztandarowe.

Po Mszy świętej, na cmentarzu pa-
rafialnym, przy Mauzoleum „Córkom i Sy-
nom Ziemi Ostrowskiej zamordowanym
w latach 1 939-1 956”, delegacje zapaliły
znicze i złożyły symboliczne wiązanki
kwiatów.

Uroczystość odbyła się dzięki za-
angażowaniu członków Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Ostrowskiej. Na
zakończenie Andrzej Mierzwiński, głów-
ny pomysłodawca przedsięwzięcia po-
wiedział - Ostrów była jednym
z pierwszych miast w Polsce, którego
mieszkańcy 25 lat temu zaczęli upamięt-
niać ofiary sowieckiego ludobójstwa.
Chcemy uczcić Ich pamięć i teraz, w 75.
rocznicę Ich męczeńskiej śmierci. Dodał
- Nie możemy o Nich zapomnieć!

W ramach obchodów 75. roczni-
cy zbrodni Katyńskiej, w kruchcie kościo-
ła pw. Wniebowzięcia NMP została otwarta
wystawa fotograficzna A. Mierzwińskie-
go „Moje pielgrzymki na Golgotę Wscho-
du”.

W obchodach 75. rocznicy Zbrod-
ni Katyńskiej udział wzięli komendant KPP
w Ostrowi Mazowieckiej insp. Andrzej Cho-
romański, zastępca KPP w Ostrowi Ma-
zowieckiej Krzysztof Szymański, burmistrz
Jerzy Bauer, starosta ostrowski Zbigniew
Kamiński, prezes Stowarzyszenia „Rodzi-
na Policyjna” Hieronim Pakulski, ksiądz
kapelan Marek Gruda.

Delegacje złożyły kwiaty pod po-

mnikiem upamiętniającym policjantów po-
mordowanych przez NKWD, przed
Komendą Powiatową Policji w Ostrowi
Mazowieckiej.
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Z głębokim smutkiem przyjęl iśmy wiado-
mość, że po ciężkiej chorobie w dniu 1 3 maja
201 5 r. zmarł Zbigniew Kośnik, wieloletni pra-
cownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostro-
wi Mazowieckiej.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego
współczucia.
Cześć Jego pamięci

Burmistrz Jerzy Bauer
wraz z pracownikami Urzędu Miasta
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Wielu z jego znajomych przyzna-
je, że co jakiś czas pojawia się myśl, że
może jeszcze raz usłyszy telefon od Jan-
ka, który z zainteresowaniem zapyta: Jak
tam? Łańcuchy nasmarowane? Bo ro-
werem oczywiście jeździcie? Pamiętaj-
cie obowiązkowo o kaskach i jeździe
w kamizelkach odblaskowych. Mnie oso-
biście całkiem przypadła do gustu ta z lo-
go „Stowarzyszenia Zakręcona Ostrów”,
z którym Jan był tak mocno związany.
Wśród rowerzystów krążyło nawet stwier-
dzenie, że Stowarzyszenie to „dziecko”
Jana. Tak bardzo mu się poświęcił obok
pracy zawodowej i innych pasji , których
miał wiele.

Jan dbał o to, żeby Stowarzy-
szenie funkcjonowało w takiej formie, że-
by nie zabrakło w jego działalności
prawdziwych atrakcji turystycznych z ob-
szaru Ostrowi Mazowieckiej. Często pod -
kreślał, że priorytetem jest dla niego
realizowanie celów statutowych Stowa-
rzyszenia, do których zaliczał m. in. pro-
pagowanie turystyki rowerowej,
kultywowanie pamięci historycznej Pola-
ków oraz kształtowanie postaw patrio-
tycznych. Jeden z moich ulubionych
punktów dotyczył promowania roweru ja-
ko pojazdu doskonałego. Jana pasjono-
wał w kolarstwie fakt, że to sport dla
wszystkich, niezależnie od płci, wieku,
czy zajęcia. Twierdził, że jeździć na ro-
werze może każdy i skutecznie do tego
zachęcał. Taka właśnie postawa otwar-
tości charakteryzowała Jana. Tym spo-
sobem imprezy rowerowe, których był

inicjatorem przyciągały duże grono za-
interesowanych. Do udziału przystępo-
wali zarówno zawodowcy, jak też
amatorzy, którzy traktują rower jako oka-
zjonalny sposób spędzania wolnego cza-
su. Były to osoby z Ostrowi Mazowieckiej,
ale też wielu sąsiednich ośrodków miej-
skich, jak Łomża, Ostrołęka czy Zambrów.

Jan zachęcał do troski o sprzęt
i jego cyklicznej konserwacji , bo zawsze
przygotowywał dla nas wiele propozycji
wypraw, o których plany potrafił snuć go-
dzinami. Aktywizował przy tym w twór-
czy sposób innych rowerzystów. Było coś
charakterystycznego w sposobie, w jaki
Jan organizował wspólne wyprawy. Każ-
dy uczestnik, czuł, że za coś w grupie
odpowiada, że ma jakąś funkcję czy za-
danie do realizacji . Jan nikomu nie po-
zwalał pozostawać biernym. Włączał do
działania wszystkich, tworząc tym samym
przestrzeń do rozprzestrzeniania kultury
rowerowej i wspólnej integracji . W ten

sposób jako uczestnicy wspólnych wy-
praw uczyliśmy się od siebie, przekazy-
waliśmy sobie doświadczenia i poglądy
na kwestie związane z rowerowaniem.

Nie sposób wymienić wszystkich
wypraw organizowanych przez Jana. By-
ło ich naprawdę wiele. Co jakiś czas po-
jawiały się propozycje tras, które różniły
się dystansem i stopniem trudności do-
stosowując się do uczestników. Towa-
rzyszył im element historyczny, żeby
przypomnieć, a czasem wzbogacić wie-
dzę o bohaterach z przeszłości naszego
kraju. Pokonywanie szlaków rowerowych
przewidywało czas na przemówienia,
w których doceniano dokonania wybit-
nych postaci naszego kraju, jak Marsza-
łek Piłsudski, powstańcy styczniowi czy
żołnierze AK. Jan bez wątpienia kształ-
tował w nas ducha patriotyzmu. Nie po-
zwalał tym samym zapomnieć o istotnych
wydarzeniach z lat minionych. Potrafił
docenić historyczne dokonania naszych
rodaków i umiejętnie włączyć rowerzy-
stów w oddawanie należnego im szacun -
ku poprzez wspólny hołd poległym
bohaterom, kiedy odwiedzaliśmy miej-
sca ważne dla każdego Polaka.

W czasie udziału w zorganizo-
wanej przez Jana Sikorę Masie Powstań -
czej w 201 4 r. deklarowaliśmy przy
Muzeum Powstania Warszawskiego, że
„Pamiętamy o Polakach walczących i bę-
dziemy pamiętać”. O naszym wspania-
łym organizatorze, pełnym optymizmu
i zaangażowania też „Pamiętamy i bę-
dziemy pamiętać”. Wspominamy go ja-
ko pozytywnie zakręconego rowerzystę,
otwartego, pomocnego i serdecznego
dla innych. Jan żył z pasją. Odszedł, ro-
biąc to co kochał i czemu najbardziej się
poświęcił. Do końca.
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Mam 61
lat. Jestem rodo-
witym mieszkań-
cem Ostrowi
Mazowieckiej.

Po zakoń-
czeniu aktywności
zawodowej, jako
emerytowany na-
uczyciel staram
się być potrzebny

dla naszego miasta i jego mieszkańców.
Nauczyłem się słuchać ich potrzeb i ocze-
kiwań. Przekazuje je Panu Burmistrzo-
wi i radnym. Moim zdaniem w obecnej
kadencji współpraca z Burmistrzem Mia-
sta jak i z Radnymi układa się dobrze.

Funkcję radnego sprawuję drugą
kadencję. W ostatnich wyborach starto-
wałem z list Komitetu „Mazowiecka Wspól-
nota Samorządowa”. Obecnie jestem
radnym niezależnym.

W obecnej kadencji Rady Miasta

pełnię funkcję zastępcy Przewodniczą-
cego Komisj i Oświaty i Porządku Publicz-
nego. Jestem również członkiem Komisj i
Oświaty i Komisj i Gospodarki Komunalnej.

Sprawowanie funkcji radnego jest
dla mnie wielkim wyróżnieniem. Traktu-
ję ją również, jako powierzenie mi odpo-
wiedzialności za nasze miasto
i mieszkańców.

Praca w Radzie Miasta sprawia mi
dużo radości. Dzięki tej działalności mo-
gę brać czynny udział w procesie popra-
wy jakości życia naszych mieszkańców.
Pozwala mi to również brać czynny udział
w pracach na rzecz poprawy wyglądu
Ostrowi.

Moim zdaniem najważniejszą kwe-
stią dla mieszkańców jest możliwość po-
siadania stabilnej pracy w naszym
mieście. Utrata pracy to, oprócz utraty
środków do normalnego życia, odebra-
nie mieszkańcom godności.

Uważam, że jeżeli będzie dostęp-

na praca w mieście to pojawią się więk-
sze wpływy z podatków, które przyczynią
się do rozwoju naszego miasta. Istotną
kwestią jest również sprawiedl iwy dostęp
do opieki zdrowotnej dla dzieci i ludzi
starszych.

Nie można zapomnieć również
o zapewnieniu bezpieczeństwa miesz-
kańcom. Potrzebne są także mieszkania
oraz żłobek, o którym dzisiaj marzą mło-
dzi mieszkańcy naszego miasta.

Uważam również, że mieszkańcy
powinni mieć prawo do współdecydowa-
nia o rozwoju naszego miasta, dlatego
1 0% budżetu miasta powinno przyjąć for-
mę budżetu obywatelskiego. Chcę dzia-
łać na rzecz poprawy stanu technicznego
naszych ulic. Uważam, że to wszystko
jest obecnie realizowane małymi krocz-
kami, ponieważ nam Radnym i Burmi-
strzowi zależy na rozwoju naszego Miasta
by naszym mieszkańcom żyło się miło
i bezpiecznie.

Jestem ro-
dowitym miesz-
kańcem Ostrowi
Mazowieckiej
i aktualnie miesz-
kam przy ul. Li-
powej. Mam 63
lata, jestem żo-
naty i mam trzech
synów. Posiadam

wykształcenie techniczne. Swoją karie-
rę zawodową związałem z naszym mia-
stem. W nim postanowiłem stworzyć
zakład elektromechaniczny przy ulicy 3
Maja.

Staram się przekazywać zdobytą
wiedzę i doświadczenie młodzieży, po-
przez prowadzenie dla nich praktyk za-
wodowych. Funkcję radnego w Radzie
Miasta pełnię po raz drugi. Jako radny

reprezentuje okręg numer 9 z ramienia
KWW Porozumienia-Razem. Swoje pierw-
sze kroki na rzecz miasta jako radny sta-
wiałem w kadencji 2002-2006.

Celem mojej działalności w Radzie
Miasta jest: pomoc młodym w zdobywa-
niu zawodu, pozyskiwanie nowych miejsc
pracy oraz poprawa infrastruktury miej-
skiej.

Zostałam
wybrana radną po
raz trzeci, w wybo-
rach startowałam
z okręgu ulicy
Małkińskiej i są-
siadujących osie-
dl i . Urodziłam się
w Ostrowi Mazo-
wieckiej i dotych-
czasowe moje

życie upływa w tym samym miejscu -
oczywiście na ulicy Małkińskiej.

Dlaczego ubiegałam się o zaufa-
nie wśród wyborców? Bo kocham Moje

Miasto i chcę być w centrum zarządza-
nia naszymi podatkami i mieć wgląd na
co te środki są przeznaczane. Uważam,
że nie zawsze z oczekiwaniem miesz-
kańców miasta. Moja cała rodzina też
związała swoje życie i pracę z naszym
miastem i l iczy na dalszy jego rozwój.

W wolnym czasie wybieram się na
przejażdżki rowerowe. Pasjonują mnie
mecze piłki nożnej oraz dobre książki,
w szczególności biografie. Jestem otwar-
ta na ludzi. Nie lubię sprawiać innym przy-
krości. Jestem zaprogramowana na
niesienie pomocy bliźnim, a jak coś mi
nie wychodzi, na długo pozostaje we mnie

poczucie winy.

Uważam, że dziś urzędująca wła-
dza miasta w porozumieniu z Radą Mia-
sta podejmie problem moich wyborców.
Zaczniemy w tej kadencji budować dro-
gi w naszym okręgu, bo w poprzedniej
skonfl iktowanej Radzie, nie udało mi się
spełnić obietnic wyborczych. Jako Rad-
na Miasta, zachęcam mieszkańców z
mojego okręgu o kierowanie pytań do
mnie i zgłaszanie się z problemami, któ-
re wspólnie i w miarę moich kompeten-
cj i możemy rozwiązać.
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Nadleśniczy Piotr Uścian – Szaci-
łowski wskazał, że największe zanieczysz-
czenia powodowane są w lasach wokół
Ostrowi Mazowieckiej. I lość śmieci wzra-
sta najczęściej w okolicach weekendów,
znajdują się wśród nich odpady przemy-
słowe oraz odpady z gospodarstw domo-
wych.

Jeśli sprawca zanieczyszczeń nie
zostanie wykryty, do usunięcia śmieci zo-
bowiązany jest właściciel działki leśnej.
W przypadku lasów państwowych jest to
nadleśnictwo, zaś w przypadku pozosta-
łych działek jest to osoba prywatna.
Ostrowska straż pożarna każdego roku
dokonuje przeglądu lasów i w przypadku
wykrycia zanieczyszczeń wydaje decyzję
zobowiązującą właściciela lasu do ich
uprzątnięcia. Jak zauważył przedstawi-

ciel Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej
dużym problemem jest ustalenie granic
działek oraz ich właścicieli, a to uniemoż-
liwia egzekwowanie uprzątania lasów.

Powinniśmy zrobić wszystko by po-
móc oczyścić prywatne działki leśne, po-
wiedział burmistrz Jerzy Bauer, raczej nikt
nie zanieczyszcza własnej posesji – za-
uważył i zwrócił się by szukać rozwiązań
problemu, a nie karać właścicieli działek.
Burmistrz zasugerował zebranym, by utwo-
rzyć komisję, która na roboczo zajmie się
problemem zanieczyszczeń i tworzeniem
rozwiązań na ich zapobieganie oraz do-
celowe uprzątanie. Zapewnił, że miasto
będzie miało w tym swój wkład.

Do prac komisji włączyli się m.in.

przedstawiciele Urzędu Miasta, Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej, Nadleśnictwa, przedstawiciel starosty
i sanepidu.

- Warto byśmy byli konsekwentni
w naszych postanowieniach – powiedział
Nadleśniczy Piotr Uścian – Szaciłowski
i dodał – Musimy działać wspólnie, w po-
jedynkę nic nie zrobimy. Wszyscy uczest-
nicy spotkania byli zgodni, że warto zadbać
o czystość lasów przez wspólną pracę.

W każdym z dystrybutorów dostęp-
ny jest zestaw w skład którego wchodzi
torebka oraz łopatka. Zestawy dostępne
są bezpłatnie w każdym z ok. 20 dystry-
butorów rozmieszczonych na terenie mia-
sta przy ulicach: Orzeszkowej,
Lubiejewskiej, Kościuszki, Rubinkowskie-
go, Widnichowskiej, Armii Krajowej,
3 Maja, Partyzantów, Mieczkowskiego,
Szkolnej, Warchalskiego.

Torebki z nieczystościami można
wrzucać do ogólnego pojemnika na od-
pady.

Za niesprzątanie po swoim pupilu
w najgorszym przypadku grozi kara
grzywny w wysokości 500 zł na podsta-
wie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie.

Światowe Dni Młodzieży 201 6 od-
będą się w Polsce pod hasłem „Błogo-
sławieni miłosierni albowiem oni
miłosierdzia dostąpią”. Część młodzieży
z całego świata odwiedzających nasz
kraj trafi do Ostrowi Mazowieckiej. Na
spotkaniu w ratuszu zostały przedysku-
towane kwestie organizacyjne i możli-
wość udzielania pomocy ze strony
samorządów.

W spotkaniu uczestniczyl i : bur-
mistrz Jerzy Bauer, starosta Zbigniew

Kamiński, wójt Waldemar Brzostek, die-
cezjalne centrum ŚDM - bp. Tadeusz
Bronakowski, ks. Jacek Czaplicki, s. Ni-
kodema, koordynatorzy dekanalni ŚDM
oraz proboszczowie z Ostrowi Mazowiec-
kiej.



ostrow
m

az.p
l

Urząd Miasta
Ostrów Mazowiecka 13

Uroczystości rozpoczęły się Mszą
świętą w kościele pw. Chrystusa Dobre-
go Pasterza, następnie uczniowie prze-
szl i ul icami miasta do szkoły. Towarzyszyły
im poczty sztandarowe Szkoły Podsta-
wowej nr 1 i Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Długosiodle. Przed szkołą
uczestnicy uroczystości złożyl i kwiaty pod
tablicą upamiętniającą pomordowanych
w czasie I I wojny światowej i oddali cześć
poległym w walce o wolność. Następnie
uczniowie, nauczyciele i zaproszeni go-
ście wraz z dyrekcją szkoły udali się na
salę gimnastyczną na część artystyczną
uroczystości, którą poprowadziła p. Be-
ata Sochocka-Lipska. Zaproszonych go-
ści powitała dyrektor szkoły Dorota
Ziemczyk, wśród których obecni byl i : Na-
czelnik Wydziału Edukacji , Zdrowia
i Spraw Społecznych – p. Waldemar Sku -
rzyński, przewodniczący Rady Rodziców
– p. Bartosz Kublik, dyrektor Szkoły Pod -
stawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dłu -
gosiodle – p. Urszula Kmoch, dyrektor
Gimnazjum Publicznego nr 1 – p. Ewa
Subda. Pierwsza część artystyczna przy-
gotowana przez uczniów kl. IVc pod kie-
runkiem nauczyciel i Li l ianny Kuczyńskiej

i Łukasza Kuczyńskiego dotyczyła syl-
wetki patrona. Do tego celu wykorzysta-
ne zostały jego pisma, a także relacje
ludzi, którzy się z nim zetknęli . Pojawiły
się także wspomnienia, l isty i pisma Ame-
rykanów, którzy miel i kontakt z Kościusz-

ką w czasie jego pobytu na amerykańskiej
ziemi.

Pisma Waszyngtona, Jeffersona
czy amerykańskich generałów recytowa-
ne były po angielsku. Uczniowie wystę-
powali w strojach wzorowanych na
oryginale, w których przygotowanie ak-
tywnie włączyli się rodzice młodych ak-
torów. Uczniowie doskonale poradzil i
sobie z niezwykle trudnymi i poważnymi
tekstami po polsku i po angielsku. Do-
pełnieniem recytacji były piosenki chóru,
prowadzonego przez nauczyciela muzy-
ki Katarzynę Trętowską i prezentacja mul-
timedialna pokazująca tłumaczenie
tekstów angielskich, portrety osób zwią-
zanych z Kościuszką a także malarskie
obrazy bitew insurekcji . Po przedstawie-
niu wręczono nagrody uczniom wyróż-
nionym w konkursach poświęconych
patronowi, przygotowanych przez p. An-
nę Wyszyńską, Katarzynę Trętowską
i Małgorzatę Ryszewską.

Kolejnym punktem uroczystości
była prezentacja poświęcona dokona-
niom szkoły w bieżącym roku szkolnym,
przygotowana przez p. Grażynę Dudę.
Przewodniczący Samorządu Uczniow-
skiego złożył całej społeczności szkoły
serdeczne życzenia. Oprawę plastyczną
uroczystości przygotowała p. Małgorza-
ta Sienicka.

W drugiej części Święta Szkoły od -
był się Koncert Galowy w wykonaniu chó-
ru szkolnego SP1 z udziałem solistów
oraz zaproszonych absolwentów szkoły.
Chór "Melodia" pod kierunkiem pani Ka-
tarzyny Trętowskiej zaśpiewał piosenki:
„Straszny budzik", "Pszczoły na wrot-
kach", "Uśmiechnij się" oraz "Teraz my".
Piosenkę "Pszczoły na wrotkach" dopeł-
niły kolorowe stroje Zuzi Brejnak jako bie-

dronki i Wiktori i Rębowskiej jako pszczółki,
która tańczyła na wrotkach tworząc miłą
i zabawną atmosferę. Solistki chóru Pau -
l ina Pieniążek (śpiew) i Aleksandra Elert
(taniec) zaprezentowały się w piosence
pt." Laleczka z saskiej porcelany ", nato-
miast Amelia Andryszczyk zaśpiewała
piosenkę z fi lmu Titanic pt. "My heart wil l
go on".

Na koncercie wystąpil i nasi absol-
wenci - Patrycja Zadroga i Anna Zadro-
ga, które zagrały wspólnie utwór na
fagocie i fortepianie. Mateusz Zalewski
zatańczył solówkę do piosenki pt. " I t's oh
so quiet", którą przepięknie zaśpiewała
Aleksandra Radomska.

Profesjonalnym nagłośnieniem
i kolorowym oświetleniem estradowym
oraz efektami pirotechnicznymi w trakcie
koncertu, zajął się p. Piotr Trentowski.
Wszyscy młodzi artyści zostal i nagrodze-
ni gromkimi i gorącymi brawami przez
zgromadzoną na tej uroczystości publicz-
ność. Zaproszeni Goście skierowali wie-
le słów uznania do uczniów i nauczyciel i .
Pani dyrektor podziękowała wszystkim,
którzy włożyli mnóstwo pracy w przygo-
towanie tak pięknego widowiska. Po czę-
ści artystycznej wszyscy udali się, aby
obejrzeć wystawę poświęconą Tadeuszo-
wi Kościuszce przygotowaną przez p.
Annę Wyszyńską. Po raz kolejny spo-
łeczność „Jedynki” godnie uczciła pamięć
patrona szkoły, z którym związana jest
od 1 91 7 roku

Dziękujemy wszystkim za obec-
ność w tak ważnym dla szkoły dniu!

Lilianna Kuczyńska i Katarzyna Trętowska
red. Małgorzata Dąbkowska
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Pierwszym punktem programu by-
ła lekcja pt. „Chemiczna tęcza, czyl i co
wiemy o pH” w Muzeum Marii Skłodow-
skiej-Curie. W sposób praktyczny bada-
l iśmy odczyn coca - coli , octu, kwasu
borowego, wody, sody oczyszczonej, wo-
dorotlenku sodu oraz innych produktów
i substancji , z którymi spotykamy się na
co dzień. Po tej niezwykle ciekawej lek-
cj i odwiedzil iśmy Sejm RP.

Kolejnym punktem naszego poby-
tu było zwiedzanie ekspozycji w Muzeum
Sportu i Turystyki. Naszą uwagę przykuł

sprzęt sportowy sprzed kilkudziesięciu
lat, na którym ćwiczyli polscy medaliści
Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata.
W niezwykle ciekawy sposób pani prze-
wodnik mówiła o bardzo ciężkiej, nierzad -
ko pełnej wyrzeczeń, pracy polskich
sportowców i trenerów. Duże wrażenie
zrobiła na nas ściana sławy, na której
wiszą repliki i oryginały medali naszych
bohaterów sportowych.

Był to dla nas bardzo ciekawy i po-
uczający dzień.

Uczestnicy wycieczki

Organizatorem Festiwalu był Ze-
spół Szkół Publicznych nr 1 im. Papieża
Jana Pawła I I . Galę otworzyła dyrektor
Dorota Brzostek witając: burmistrza Je-
rzego Bauera, wiceprzewodniczącą ra-
dy miasta Jolantę Kwiatkowską,

przewodniczącą Komisj i Oświaty Annę
Krajewską, dyrektor Miejskiej Bibl ioteki
Publicznej Elżbietę Chojnacką, dyrekto-
ra MDK-u Jacka Kalinowskiego, dyrek-
torów, wicedyrektorów i nauczyciel i
miejskich szkół i przedszkoli , naczelni-

ków Wydziałów Urzędu Miasta, przewod -
niczącą rady rodziców Martę Jasionowską,
rodziców laureatów konkursu, samych
laureatów i media.

Celem Festiwalu było przede
wszystkim:

• popularyzowanie bogactwa piosenek
związanych z osobą Świętego Jana Paw-
ła I I stanowiących dziedzictwo narodo-
wej kultury,

• rozwijanie zdolności muzyczno-wokal-
nych wśród dzieci i młodzieży oraz pod-
noszenie poziomu ich ogólnej wiedzy
estetycznej i potrzeb kulturalnych,

• promocja utalentowanych dzieci i mło-
dzieży naszego miasta.

Na uroczystości wystąpił chór
szkolny pod batutą pani Uliany Kikoły,
który zaprezentował utwory muzyczne
poświęcone Papieżowi Św. Janowi Paw-
łowi I I . Następnie burmistrz Jerzy Bauer
wręczył nagrody final istom.

Sylwia Rembowska

1 4 kwietnia w Gimnazjum Publicz-
nym im. ks. Pułkownika Antoniego Wa-
rakomskiego w Jasienicy, odbyła się VI I
edycja Powiatowej Olimpiady Ekologicz-
nej im. Wiktora Ignacego Godlewskiego.

Naszą Szkołę reprezentowali :

1 . Anna Zadroga kl. I I A

2. Bartosz Jary kl. I I A

Wśród wszystkich uczestników ze
szkół gimnazjalnych, Bartek Jary wyka-
zał się największą wiedzą i zdobył I MIEJ -
SCE. W nagrodę od organizatorów
i sponsorów otrzymał tablet oraz słuchaw-
ki.

Bogusław Konrad
Gimnazjum Publiczne nr 1
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Apin zdołał obronić tytuł mistrza,
który wywalczył również w letniej edycji
ALPN. Drugie miejsce przypadło w udzia-
le drużynie OK Chicken, a trzecie zajął
Dream Team. Najskuteczniejszym strzel-
cem rozgrywek z dorobkiem 20 bramek

został Marcin Prusak, a tytuł Najlepsze-
go Bramkarza, zajęl i ex aequo, Paweł
Szulęcki (Apin) i Tomasz Adamiak (OK
Chicken).

Drużyny z miejsc VI I I – IV otrzy-
mały dyplomy. Czołowa trójka (36 siat-
karzy) została udekorowana przez Jerzego
Bauera – burmistrza miasta Ostrów Ma-
zowiecka oraz panie: Barbarę Przygodę
- wiceprezes Banku Spółdzielczego
w Ostrowi Mazowieckiej. Zawodnicy otrzy-

mali indywidualne upominki i medale od
Banku oraz nagrody zespołowe w posta-
ci piłki renomowanej firmy, pamiątkowe-
go dyplomu, a zwycięzcy – Dream Team
– podnieśl i w górę puchar zwycięzcy.

Źródło: MOSiR (red. A.P.)

Źródło: MOSiR (red. A.P.)

W zawodach wzięło udział około
1 00 zawodników w tym dzieci od 8 roku
życia w pokazach taneczno - akrobatycz-
nych.

W panelu sędziowskim można by-
ło zobaczyć legendy fitnessu i kultury-
styki: Aleksandrę Kobielak, Huberta

Olborskiego, Piotra Małachowskiego, An -
drzeja Brzezińskiego, Krzysztofa Gajew-
skiego.

Odbył się również pokaz karate
wykonaniu Grzegorza Wyszomierskiego
trenera I I klasy Taekwon-Do.

Barbara Siwek
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- Niestety, poziom na Mistrzostwach
Świata Kobiet oraz International Karate
Friendship zastrzeżony jest tylko dla do-
skonałych zawodników z Japonii i nie-
licznych z Rosji. - informują trenerzy klubu
OKKK Radosław Grabowski i Tomasz
Marcjaniak.

Zawodnicy z Ostrowi Mazowiec-
kiej ustępowali bardziej utytułowanym
i lepiej wyszkolonym zawodnikom, z pew-
nością jednak zebral i cenne doświadcze-

nie. Naukę zebral i nie tylko oni -
Pocieszające jest to, że od kilku lat co-
raz więcej instruktorów sięga po japoń-
skie wzorce treningowe i poziom
europejskiego kyokushin jest co raz wyż-
szy - informują trenerzy klubu OKKK Ra-
dosław Grabowski i Tomasz Marcjaniak.

Miasto Ostrów Mazowiecka było
jednym ze sponsorów wyjazdu karate-
ków do Japonii .

Adrian Paszczyk
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To jednak nie wszystkie atrakcje,
które przygotowali organizatorzy. W pro-
gramie znajdą się także m. in: wieczorne
spektakle teatralne, koncert muzyki kla-
sycznej, przegląd lokalnych zespołów ar-
tystycznych działających przy MDK,
koncert artystów Społecznej Szkoły Mu-
zycznej, występ Młodzieżowej Orkiestry
Dętej, Festiwal Przedszkolaków czy or-
ganizowany od wielu lat Mazowiecki Jar-
mark Księżnej Anny. Zapraszamy także
na zabawy z animatorami oraz specjal-
nie przygotowany z myślą o najmłod-
szych - park rekreacyjno-rozrywkowy.

Scena koncertowa stanie na pla-
cu przed MOSiR-em przy ul. Trębickie-
go i wokół niej toczyć się będzie w głównej
mierze życie rozrywkowe tegorocznego
Święta Miasta. Przy okazji Dni Ostrowi
odbędą się Rodzinne Igrzyska na Orliku,
Festiwal Fryzjerstwa oraz zaplanowane
na 1 3 czerwca 75-lecie ZS nr 2 połączo-
ne z VI Zjazdem Absolwentów i Wycho-
wanków.

Szczegółowy program przedsta-
wiamy na plakatach informacyjnych
i stronie internetowej Urzędu Miasta
www.ostrowmaz.pl.

Zapraszamy do wspólnego świętowania!
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