
ooss ttrroowwmmaazz ..ppll

Ostrów Mazowiecka
Informacje z zycia miasta

Nr 2 (11) - Czerwiec 2017 Wydanie bezpłatne ISSN: 2449-8157

Ze środków zrealizowane zostaną ścieżki
rowerowe, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe

RadaMiasta jednogłośnie przyjęła sprawozda-
nie finansowe i udzieliła burmistrzowi absolutorium

Inwestycje z nowym rokiem budżetowym
ruszyły pełną parą

Podczas konferencji wiceminister podpi-
sał ważny dla miasta dokument

Ostrowskie muzeum włączyło się w ogól-
nopolską akcję Nocy Muzeów

Zofia Pilecka-Optułowicz, Andrzej Pilecki
i Edward Radwański
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1 5. Dni Ostrowi Mazowieckiej to różnorod-
ność form i propozycji skierowanych za-
równo do mieszkańców, jak i przybyłych
gości. Święto Miasta to doskonała okazja
do promocji miasta, dokonań mieszkań-
ców oraz integracji lokalnego środowiska.
Staramy się utrzymywać wysoki poziom
wydarzeń organizowanych w trakcie Dni
Ostrowi. W tym roku Partnerem medial-
nym Święta było Polskie Radio RDC. Roz-
poczęliśmy je już w czwartek, 1 czerwca,

gdzie na hali sportowej przy ul. Trębickie-
go odbyły się zawody sportowe "Mały
Przedszkolak na Wielki Medal", a w Ogród-
ku Jordanowskim - Dzień Dziecka.

W piątek, 2 czerwca na scenie prezento-
wały się grupy działające przy Miejskim
Domu Kultury - Dziecięca Akademia Arty-
styczna, zespół Zament, Rytmika Smyka,
Mini Zament, Zamenciki oraz Anna Plisz-
ka z poppingiem. Z okazji 1 5. Dni Ostrowi
MDK przygotował wyjątkowy program - 1 5
hitów ostatnich 1 5 lat w wykonaniu ostrow-
skich artystów. Podczas Festiwalu Feel Li-
ke a Star mogliśmy usłyszeć - m.in. „Urke"
zespołu Wilki, „Dżaga" Dody, „Umbrella"
Rihanny, „Rolling in the Deep" Adele czy
„Przez Twe oczy zielone" zespołu Akcent.
Artyści przygotowywali się pod okiem in-
struktora MDK Remigiusza Danelczyka,
o makijaż wykonawców zadbało Jolla Stu-
dio i Olga Gajewska, natomiast o fryzury
Sylwia Michalik. W niecodziennych styli-

zacjach przed publicznością wystąpili: To-
masz Traczyk, Aneta Wapniewska, Jolanta
i Paweł Andruszkiewicz, DoubleGib - Ewa
Ogrodnik i Ola Zdanowska, Paulina Pie-
niążek, Jadwiga Danelczyk, Ola Zdziar-
ska, Remigiusz Danelczyk, Mateusz
Fydrych, Olga Gajewska, Joanna Białkow-
ska, Amelia Andryszczyk. Choreografię do
pokazów Feel Like a Star przygotowali i za-
prezentowali: Bartosz Skalik i Mateusz Za-
lewski oraz reprezentanci Freeway Dance
Studio.

Na zakończenie wieczoru zagrał ostrow-
ski zespół KASYNO. Nasz rodzimy zespół
tworzą: Michał Chojnowski - wokal, gitara,
Szymon Koziatek - gitara basowa oraz Łu-
kasz Klepacki - perkusja, wokal. Znani są
już nie tylko ostrowskiej publiczności, a ich
styl stał się rozpoznawalny. Jak sami o so-
bie mówią - krążą na pograniczu gatun-
ków rock, blues i funky, czerpiąc z nich
esencję, kreują własny styl, brzmienie i prze-
kaz.

Sobota, 3 czerwca to jeszcze większa daw-
ka muzyki, głównie na żywo. Oczekując

na występ Gwiazdy Wieczoru – zespołu
LEMON, można było usłyszeć dwa zespo-
ły – RADIO SLAM i VERMIS. Ostrowskiej
publiczności bardziej znany był za pewne
zespół VERMIS, który w ubiegłym roku zo-
stał zwycięzcą Ostrów Maz Rock Festival.
Można było też zobaczyć ostrowskie gru-

py taneczne i sportowe - Freeway Dance
Studio, Studio Tańca Saltare, młodzież
z ZS Nr 1 , MOSiR – Salsations i trampoli-
ny oraz Ostrowski Klub Karate Kyokushin-
kai.

Widać było, że publiczność czekała na kon-
cert zespołu LEMON. Przed sceną zgro-
madziły się tłumy mieszkańców. Koncert
był bardzo energetyczny, publiczność ży-
wo reagowała, a wokalista Igor Herbut nie

musiał długo namawiać do wspólnego śpie-
wania. Koncert był prawdziwą ucztą mu-
zyczną. Usłyszeć można było m.in. takie
utwory jak – „Myśl”, „Napraw”, „Będę z To-
bą”, „Nice”, „Jutro”, „Spójrz” czy „Scarlett”,
na którą zdaje się wszyscy czekali.

Sobotni wieczór skończył się sporo po pół-
nocy. Zaraz po koncercie zespołu LEMON
odbył się pokaz tańca z ogniem w wyko-
naniu grupy Freakus, na który zaprosiło
Muzeum Dom Rodziny Pileckich. Najwy-
raźniej spodobał się on ostrowskiej publicz-
ności, bo tłumnie zgromadziła się by oglądać
kilkunastominutowe fire show. Przy ryt-
mach tanecznych bawiło się jeszcze bar-
dzo wielu mieszkańców z DJ Czarnym na
dyskotece.

2 czerwca w godzinach wieczornych,
przed ostrowską publicznością wystąpił
kabaret Jurki. Zielonogórski kwartet
w składzie Agnieszka „Marylka” Litwin
–Sobańska, Wojtek Kamiński, Przemy-
sław Żejmo i Marek Litwin, zaprezento-
wał swoje najbardziej znane skecze.
Artyści przyjechali do Ostrowi ze swoim
najnowszym programem „Święta pol-

skie”. „Święta mają to do siebie, że za-
wsze się kończą. Czasem kończą się ot
tak, po prostu. Innym razem, tak jak zwy-
kle. A czasem kończy je jakaś głębsza
refleksja albo wymiana zdań, czynów,
pieniędzy a nawet żon. Czy warto świę-
tować? Warto. Dlaczego? Bo zawsze
możemy się czegoś nauczyć. Jak zro-
bić orła w śmietanie? O czym rozmawiać
przy grobach? I co robi Ninja w jaseł-
kach? Przy naszym stole każdy znajdzie
dla siebie dodatkowe nakrycie". - czyta-
my w opisie nowego programu Jurków.

Po przywitaniu się z publicznością i na-
wiązaniu z nią wesołej relacj i , której ele-
menty pojawiały się co pewien czas

w występie, artyści przedstawil i skecz
„Ojciec ma zawsze rację” – historię po-
kłóconych rodziców o plany na przy-
szłość, wobec bezrobotnego syna.
W kolejnych skeczach również pojawiły
się wesołe scenki z życia rodziny. W bar-
dzo zabawny sposób przedstawil i „Wi-
zytę u mechanika”. W kolejnych skeczach
mogliśmy zobaczyć historię znużonej ży-
ciem małżeńskim żony i jej męża poli-
cjanta oraz skecz o ojcu, który poza
domem spędził 1 4 lat. Publiczność na-
grodziła artystów gromkimi brawami, za
ich poczucie humoru i żarty, które nie-
jednokrotnie rozbawiły do łez.

A. Kacpura

M. Dąbkowska
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W piątkowy wieczór odbył się spektakl
plenerowy „Bal – Inspiracje”, wystawio-
ny przez aktorów Sceny Kotłownia. In-
spiracją do stworzenia tego spektaklu,
była przede wszystkim pasja i wzajem-
na sympatia młodych aktorów. Powstał

w ramach projektu „Inspiracje” real izo-
wanego przez Mazowiecki Instytut Kul-
tury w Warszawie we współpracy z grupą
teatralną Scena Kotłownia w Ostrowi Ma-
zowieckiej. Spektakl został wystawiony
nad Stawem Miejskim. Aktorzy w cieka-

wej choreografi i przedstawil i wie-
le pantomimicznych scenek
komediowych.

W ramach 1 5. Dni Ostrowi Mazowiec-
kiej odbyła się Ostrowska Parada. Wzię-
l i w niej udział przedstawiciele środowisk
artystycznych, sportowych, społecz-
nych, szkolnych, zaproszeni goście, ofi-
cjalne delegacje, władze miasta. Barwny
korowód poprowadziła Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta, mażoretki oraz Zespół Pie-
śni i Tańca „BezWianka”. Od wspólnego
spotkania wszystkich uczestników Pa-
rady przed Ratuszem Miejskim rozpo-
częl iśmy oficjalne obchody Święta
Miasta. Wszyscy przemaszerowal i u l i-
cami miasta nad Staw Miejski .

Bardzo l icznie zgromadzona publ icz-
ność obejrzała występ Młodzieżowej
Orkiestry Dętej , któremu towarzyszył
pokaz mażoretek. Na Święto Miasta
przybyło wielu znamienitych gości – bur-
mistrz Brembate di Sopra z małżonką,
viceminicter cyfryzacj i Marek Zagórski ,
proboszcz parafi i pw. Wniebowzięcia
NMP ks. prałat dr Jan Okuła, członek
Zarządu Województwa Mazowieckiego
– Elżbieta Lanc, i radni mazowieccy -
Krzysztof Winiarski , Marian Piłka, Ma-
rian Krupiński , wicestarosta ostrowski
Urszula Wołosiewicz, radni miasta i po-
wiatu, samorządowcy obecnej i poprzed-
nich kadencj i , wójtowie i burmistrzowie,
przedstawiciele wojska i służb mundu-
rowych, instytucj i rządowych i samorzą-

dowych, organizacj i pozarządowych,
zawodnicy Turnieju Miast, właściciele
firm, prezesi miejskich spółek, dyrekto-
rzy miejskich jednostek, szkół i przed-
szkol i , media oraz mieszkańcy Ostrowi.

Burmistrz Jerzy Bauer podziękował bur-
mistrzowi Brembate Diego Locatel l i za
obecność na Dniach Ostrowi oraz za
zaangażowanie we współpracę obu
miast. Ze względu na zasadę dwuka-

dencyjności burmistrz Diego Locatel l i
kończy w tym roku swoją misję burmi-
strza. Wizyta w Ostrowi była swego ro-
dzaju pożegnaniem, ale przestanie
pełnienia funkcj i n ie oznacza zerwania
relacj i z Ostrowią. W ramach współpra-
cy miast bl iźniaczych przyznawane są
cztery stypendia Burmistrza Brembate
di Sopra dla naj lepszych absolwentów
ostrowskich gimnazjów oraz cztery na-
grody Burmistrza Miasta Ostrów Mazo-
wiecka dla włoskich studentów. W tym
roku z rąk burmistrza Diego Locatel l i
stypendia otrzymal i : Agnieszka Ryszew-
ska, Wiktoria Wasi lewska, Konrad Kar-
piuk, Martyna Drużyńska. Burmistrz

J. Bauer w oficjalnym przemówieniu
przedstawił działania samorządu, któ-
re należą do niewątpl iwych sukcesów
Ostrowi Mazowieckiej . Mówił o środ-
kach zewnętrznych, które trafi ły do Ostro-
wi, o inwestycjach zreal izowanych lub
będących w trakcie real izacj i , o wskaź-
nikach, które pokazują, że Ostrów się
rozwija. W tym szczególnym dniu Bur-
mistrz uhonorował nagrodami osoby,
które wyróżniają się w znaczący spo-
sób w dziedzinie nauki , kultury, sztuki
i sportu. Nagrody w dziedzinie nauki
otrzymal i : Jakub Mikołajczyk, Aleksan-
dra Nurkiewicz, Olga Kożuchowska,
Klaudia Iwańczuk, Anna Rutkowska,
Natal ia Bek, Ol iwia Mal iszewska, El iza
Podleś, Szymon Kordek, Natal ia Bo-
rowska-Beszta, Al icja Kruk, Mateusz
Ruszkowski, Adam Stefaniak, Jan Bi l-
win. Za osiągnięcia w dziedzinie kultu-
ry i sztuki nagrody otrzymal i : Michał
Świderski , Tomasz Herman, Wiktoria
Pachowska, Joanna Bauer. Za osiągnię-
cia sportowe nagrody otrzymal i trene-
rzy, zawodnicy ostrowskich klubów

sportowych oraz uczniowie ostrowskich
szkół. Za pracę trenerską nagrody otrzy-
mal i : Waldemar Pecura, Tomasz Mar-
cjaniak, Michał Kacprzak, Paweł
Kowalczyk, Grzegorz Kowalczyk, Hen-
ryk Wilczewski, Bernard Pietkiewicz,
Grzegorz Szydło, Adam Napiórkowski,
Aleksander Zaremba, Piotr Kania, Łu-
kasz Nienałtowski , Waldemar Rępa. Na-

grodzeni zawodnicy: Anna Grala, Paweł
Skarpetowski , Kacper Rzuczkowski,
Maksymil ian Matyjasik, Zuzanna Wań-
czyk, Jakub Krakowiak, Daniel Lipski ,
Karol Baran, Mateusz Białach, Mikołaj
Jasionowski, Jan Bi lwin, Dominik Miko-
łajczyk, Marta Rydzewska, Karol ina Sie-
kierzycka, Karol ina Krawiec, Marek
Pakuła, Karol ina Brzostek. W czasie
bloku oficjalnego nagrody otrzymal i tak-
że naj lepsi sportowcy ostrowskich szkół:
Ol iwia Jastrzębska, Jakub Falkowski,
Amel ia Skowrońska, Bartosz Lipski , Łu-
cja Wójcik, Mateusz Majbański , Domi-
nika Bączyk, Kacper Piórkowski, Wiktoria
Baranowska, Kacper Zadroga, Aleksan-
der Zapatka, Mikołaj Jasionowski, Pau-
l ina Jarmoluk, Patryk Kacprzyk, Amel ia
Andrzejczyk, Fi l ip Polak.

W oficjalnych wystąpieniach głos rów-
nież zabral i goście - Marek Zagórski
i Elżbieta Lanc. Na zakończenie części
oficjalnej wystąpił Zespół Pieśni i Tań-
ca „BezWianka”.
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Ostatni dzień obchodów 1 5. Dni Ostrowi
Mazowieckiej to czas prezentacji najmłod-
szych mieszkańców naszego miasta.
4 czerwca w Ogródku Jordanowskim od-
był się XVI Festiwal Przedszkolaków.

Festiwal otworzył burmistrz Jerzy Bauer.
Podziękował dyrektorom, nauczycielom
i rodzicom za pracę włożoną w naukę i wy-
chowanie dzieci. Pogratulował wspania-
łych osiągnięć i sukcesów. Zwrócił
szczególną uwagę na rolę rodziny w wy-
chowaniu dzieci i podkreślił znaczenie
wspólnoty w procesie kształtowania mło-
dego człowieka.

Festiwal Przedszkolaków stał się również
okazją do zaprezentowania audiobooka

z wierszami Piotra Rowickiego pt. „Hipo-
chondryczny Hipopotam” w wykonaniu
przedstawicieli samorządu, dyrektorów
miejskich instytucji oraz zaproszonych go-

ści. Z inicjatywą nagrania 1 5 wierszy na
1 5. Dni Ostrowi Mazowieckiej wyszły Miej-
ska Biblioteka Publiczna i Miejski Dom Kul-
tury. Zebrani w Ogródku Jordanowskim
mieli okazję usłyszeć trzy wiersze w ory-
ginalnym wykonaniu burmistrza Jerzego
Bauera, p.o. dyrektora Agnieszki Kaczma-
rek oraz zastępcy burmistrza Zbigniewa
Chrupka.

Na scenę wkroczyli najmłodsi wykonaw-
cy. Ogródek rozbrzmiewał dźwiękami „Gra-
jącej Szafy” w prezentacji przedszkolaków
z Niepublicznego Dwujęzycznego Przed-
szkola KiDS&Co. Następnie swój repertu-
ar przedstawiły kolejne, założone
w bieżącym roku szkolnym, niepubliczne
przedszkola: „Szczęśliwe Aniołki” z piosen-
kami „Krasnoludki”, „Kaczuchy”, „Teddy
Bear” i „Family Finger” oraz „Przedszko-
le Planeta Fantazji” w tańcach „Pszczółka
Maja” oraz „Ługi bugi”. Kolejnym tańcem,
inscenizowanym na melodię piosenki „Mam
tę moc”, porwały do zabawy dzieci z Miej-
skiego Przedszkola Nr 3. Scenę wypełni-
ły różnorodne melodie i energia płynąca
od przedszkolaków. Występ Miejskiego
Przedszkola Nr 2 rozpoczął taniec „Kalin-
ka” w wykonaniu 5-6 latków, w kolejnych
utworach „Taniec Kowbojski”, „Rudy rudy
rydz” oraz „toka toka” zaprezentowały się
pozostałe grupy. Występy przedszkolaków

zakończyło Miejskie Przedszkole Nr 1 pro-
gramem artystycznym złożonym z piose-
nek „Namaluję Polskę” i „Polskie ABC”,
wiersza „Kto Ty jesteś” oraz tańców ludo-
wych: Kujawiak i Polka.

Wszystkie występy nagradzane były grom-
kimi brawami. W imieniu Burmistrza Mia-
sta, prowadząca Festiwal dyrektor Marta
Molska, przekazała na ręce dyrektorów dy-
plomy oraz upominki dla młodych artystów.
Wszyscy uczniowie miejskich i niepublicz-
nych przedszkoli otrzymali audiobook „Hi-
pochondryczny Hipopotam”.

Dodatkową atrakcją dla dzieci zebranych
w ogródku były stoiska tematyczne przy-
gotowane przez przedszkola oraz drobne
upominki i balony rozdawane maluchom
przez pracowników Urzędu. Nad organi-
zacją i przebiegiem festiwalu czuwał wy-
dział Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej
Urzędu Miasta.

W sobotę, 3 czerwca na terenie wokół miej-
skiego stawu odbył się Mazowiecki Jar-
mark Księżnej Anny. Oferta dla kupujących
była bogata i różnorodna – od produktów
regionalnych, sztuki ludowej, rękodzieła
artystycznego i kolekcjonerstwa po zabaw-
ki i gastronomię. Tradycyjny Jarmark zgro-
madził wystawców z całego regionu, a także

stałych sprzedawców z Kiermus. Były też
stoiska promocyjne ostrowskich firm, in-
stytucji, organizacji pozarządowych, twór-
ców i rzemieślników. Jarmarkowi towarzyszył
Turniej Miast na Szlaku Książąt Mazowiec-
kich, którego uczestnicy walczą o tytuł Ho-
norowej Stolicy Księstwa Mazowieckiego.

W niedzielny wieczór, 4 czerwca zakoń-
czyliśmy obchody 1 5. Dni Miasta. O go-
dzinie 1 8.00 w kościele pw. Wniebowzięcia
NMP została odprawiona msza święta
w intencji mieszkańców miasta. Po mszy
odbył się koncert Kwartetu Alla Breve, zło-
żonego z muzyków Filharmonii Kameral-
nej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży.

Kwartet Alla Breve założony został w 1 992
roku przez Jana Zugaja, muzyka Łomżyń-
skiej Orkiestry Kameralnej. Pozostali człon-

kowie kwartetu to również artyści FKWL:
Katarzyna Janas-Dziewa (skrzypce), Ewa
Barczyk (wiolonczela) oraz Tatiana Bara-
nowska (fortepian). Alla Breve w swoim
repertuarze posiada utwory kompozyto-
rów od baroku do czasów współczesnych,
jak również muzykę filmową i standardy
muzyki jazzowej. Kwartet koncertuje w Pol-
sce, kilka koncertów odbył również w Niem-
czech.

Z kwartetem wystąpił znany tenor Jacek
Szymański, który poprowadził koncert oraz
zaśpiewał utwory znanych kompozytorów.
Szymański od lat organizuje festiwal „Mu-
zyczne Dni Drozdowo-Łomża”, podczas
którego zajmuje się m.in. reżyserią i insce-
nizacją spektakli operowych oraz projek-
towaniem scenografii i kostiumów. Na co
dzień mieszka w Trójmieście, jest soli-

stą m.in. w Operze Bałtyckiej w Gdańsku.
W swoim dorobku posiada liczne koncer-
ty krajowe oraz zagraniczne.

Muzycy przygotowali na tę okazję reper-
tuar z oryginalnymi aranżacjami. Uczest-
niczący w koncercie goście oraz
mieszkańcy mogli usłyszeć utwory zna-
nych kompozytorów: E. Elgar - Ave Ve-
rum; C. Franc - Panis Angelicus; A.
Kurylewicz – Lalka; W. Kazanecki – Dom;
A. Zieliński - Szanujmy Wspomnienia; I .
Kalman - Graj Cyganie; B. Kaper – Ninon;
E. di Capua - O sole mio oraz G. Winkler
- Chianti Lied.

W podziękowaniu za wspaniały koncert,
artyści zostali nagrodzeni owacjami na sto-
jąco.

D. Ambroziak

A. Kacpura

M. Dąbkowska

fo
t.
B
.
S
iw
e
k

fo
t.
B
.
S
iw
e
k

fo
t.
B
.
S
iw
e
k

fo
t.
B
.
S
iw
e
k



o
s
tro

w
m
a
z
.p

l

Urząd Miasta

Ostrów Mazowiecka 5

Do rywalizacji w Street Workout Parku przy
ul. H. Trębickiego stanęło pięciu śmiałków,
którzy zawalczyli o trzy miejsca w rundzie fi-
nałowej. Jako pierwszy na drążku zameldo-
wał się Albert Daniłowicz i wykonał 23
podciągnięcia co było 4 rezultatem, kolejno
do swoich prób podchodzili Aleksander Za-
remba 27 podciągnięć (2 rezultat), Seba-
stian Stepnowski 27 podciągnięć (2), Kacper
Napiórkowski 1 8 podciągnięć (5) i Karol
Rzempołuch, który tego dnia nie miał sobie
równych, wykonał 30 podciągnięć przecho-
dząc do finału z pierwszego miejsca.

Runda finałowa to start trzech zawodników
równocześnie, których zadaniem było wy-
konanie podciągnięcia na komendę sędzie-
go. Sebastianowi Stepnowskiemu (chwilę
wcześniej biorącemu udział w pokazach
Street Workout – przyp. red.) wyraźnie za-
brakło świeżości w finale, który zakończył
z 20 pociągnięciami. Aleksander Zaremba
dołożył jedno podciągnięcie więcej i zajął
drugie miejsce. Podobnie jak w rundzie pierw-
szej najlepszy okazał się Karol Rzempołuch,
który tym razem wykonał 25 podciągnięć
i pewnie sięgnął po tytuł Mistrza Ostrowi Ma-
zowieckiej w podciąganiu na drążku!

Zwycięzca oprócz symbolicznego pucharu
otrzymał nagrodę rzeczową w postaci od-
żywek, suplementów i odzieży sportowej.
Nagrodę ufundował sklep z suplementami
PROFIT z Ostrowi Mazowieckiej.

Pokazy Street Workout i sztuk walki

Mistrzostwom towarzyszyły dwa pokazy.

W pierwszym z nich licznie zgormadzona
publiczność miała okazję zobaczyć Ostrow-
ską Grupę Street Workout, która pokazała
kilka trików, akrobacji i niesamowitej siły na
drążkach Street Workout Parku. Warto za-
uważyć, że jest to grupa nieformalna, która
powstała wraz z uruchomieniem tzw. „siłow-
ni pod chmurką”. Grupa pokazała się szer-
szej publiczności podczas Dni Ostrowi
Mazowieckiej by zachęcić mieszkańców do
uprawiania tej, jeszcze mało znanej dyscy-
pliny.

Ci co tego dnia przyszli na Street Workout
Park nie mogli narzekać na brak emocji
i atrakcji sportowych. Rywalizacja, pokaz si-
ły i akrobatyki oraz sporty walki. Właśnie ten
ostatni element należał do Academii Gorila
Ostrów Mazowiecka, której zawodnicy za-
prezentowali się w różnych stylach – BJJ,
MMA i Muay Thai. Nie tylko style były róż-

ne, ale również wiek i płeć, co pokazuje, że
sporty walki może uprawiać każdy. Wśród
prezentujących mogliśmy zobaczyć wielu
zawodników biorących udział w niedawno
zorganizowanej gali sportów walki WOR-

war01 . Jak ćwiczą? Jak wygląda walka?
Wszystko można było zobaczyć z bliska.

Podziękowania

Mistrzostwa odbyły się dzięki pracy wielu
osób z różnych instytucji i społeczności. Or-
ganizacja wydarzenia to zasługa Urzędu
Miasta Ostrowi Mazowieckiej, Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji orazAcademii
Gorila Ostrów Mazowiecka. To również za-
angażowanie Ostrowskiej Grupy Street Wor-
kout i nieoceniona pomoc Miejskiego Domu
Kultury w zapewnieniu nagłośnienia.

Ogromne podziękowania należą się rów-
nież fundatorowi nagrody dla najlepszego
zawodnika Mistrzostw Ostrowi Mazowiec-
kiej w podciąganiu firmie PROFIT, ul. Bato-
rego 1 9, Ostrów Mazowiecka.

Mistrzostwa odbyły się 3 czerwca w Street
Workout Parku przy ul. H. Trębickiego i to-
warzyszyły 1 5. Dniom Ostrowi Mazowieckiej.
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Przyznanie turnieju naszemu miastu to niewąt-
pliwy sukces ostrowskiego środowiska spor-
towego, które od kilku miesięcy starało się
o możliwość jego współorganizacji. 11 stycz-
nia wRatuszu odbyło się spotkanie z przed-
stawicielami Polskiego Związku Koszykówki.
Gośćmi burmistrza Jerzego Bauera byli: dy-
rektormarketingu PZKosz Dariusz Pućka i spe-
cjalista ds. marketingu Przemysław Żółtowski
oraz dyrektorMOSiR Bartłomiej Pieńkowski
i przewodniczący ostrowskiej Rady Sportu
Grzegorz Helcbergiel. Na spotkaniu omawia-
no warunki współorganizacji turnieju oraz sze-
roko rozumianą współpracę Miasta z PZKosz.

OstrówMazowiecka coraz bardziej jest widocz-
na na mapie koszykarskiej Polski. W tradycyj-
nej odmianie koszykówki ostrowska młodzież
trenuje w LKS OSTROWIANKAi gra w roz-
grywkach ligowych, najmłodsi rozpoczynają

pierwsze kroki wAkademii Koszykówki, a se-
niorska drużyna OKKSOKÓŁ gra w rozgryw-
kach centralnych w II lidze PZKosz.

Najbardziej jednak znaną w Polsce jest senior-
ska reprezentacja w odmianie 3x3 - SOKOŁY
Ostrów, która w poprzednich latach wielokrot-
nie awansowała do finałowych turniejówMi-
strzostw Polski 3x3. W jednym z nich, w 2013,
zajęła czwarte miejsce w Polsce. Kilku zawod-
ników dostało również powołanie do reprezen-
tacji Polski, a PiotrBarszcz reprezentował
Polskę na Mistrzostwach Świata wMoskwie.

Obecnie SOKOŁYnadal plasują się wysoko
w ogólnopolskim rankingu zespołóww tej od-
mianie koszykówki. W tym roku, jako jedna
z 12 drużyn, została zaproszona do udziału
w Narodowym Turnieju Selekcyjnym w koszy-
kówce 3x3, gdzie zwycięska drużyna miała re-

prezentować nasz kraj na Mistrzostwach Europy
i w turniejach eliminacyjnych Mistrzostw Świa-
ta. W tym mocno osadzonym i prestiżowym
turnieju nasi reprezentanci przegrali dopiero
w finale.

Dynamika działań w koszykówce w połącze-
niu z oddaniem w najbliższym czasie do użyt-
ku nowego obiektu - boiska wielofunkcyjnego
przy ul. Trębickiego sprawią, że w kolejnych la-
tach mogą odbyć się wOstrowi Mazowieckiej
koszykarskie imprezy o ogólnopolskim cha-
rakterze. Sprawią, że do Ostrowi przyjadą ko-
lejni zawodnicy i fani tej odmiany basketu z
całego kraju.
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Parking przy ul. Rubinkowskiego

Mimo, iż Zespół Szkół nr 1 oraz Bursa
Szkolna są instytucjami prowadzonymi
przez powiat ostrowski Miasto we współ-
pracy z powiatem ostrowskim wykonało
parking miejski przy ul. Rubinkowskiego
obok bursy szkolnej. W wyniku realizacji
inwestycji powstały 43 nowe miejsca par-
kingowe wraz z zagospodarowaniem te-
renu.

Ulica Saperska i Artyleryjska

Z końcem maja 201 7 roku zakończona
została inwestycja drogowa obejmująca
budowę odcinka ul. Artyleryjskiej oraz od-
cinka ul. Saperskiej. Budowa ulicy Saper-
skiej podzielona jest na etapy ze względu
na skomplikowaną sytuację dotyczącą po-
działu nieruchomości w celu wytyczenia
drogi. W tym roku zostanie wykonana do-
kumentacja techniczna obejmująca drugi
jej etap.

Nadbudowy budynków socjalnych na
ul. Wołodyjowskiego

W 201 7 roku przybędzie w mieście 1 2 no-
wych lokali socjalnych w wyniku realizacji
inwestycji „Nadbudowa budynków socjal-
nych przy ulicy Wołodyjowskiego”. Istnie-
jąca część wraz mieszkaniami zostanie
wyremontowana i poddana gruntownej

termomodernizacji. Miasto pozyskało środ-
ki na zrealizowanie nadbudowy ww. bu-
dynków w ramach Funduszu Dopłat Banku
Gospodarstwa Krajowego. Na termomo-
dernizację istniejącej części budynków
Miasto wystąpi o pożyczkę częściowo uma-
rzalną z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wykonawcą inwestycji jest firma GAB-
BUD Zbigniew Gabelski, ul. Jana Kazimie-
rza 1 6, 07-1 30 Łochów. Planowany termin
zakończenia robót: 30.09.201 7r.

Lodowisko

5 czerwca rozpoczął się II etap budowy
boisko - lodowiska zlokalizowanego przy
ulicy Henryka Trębickiego. Obecnie wy-
konywane prace obejmą również urucho-
mienie lodowiska na sezon zimowy
201 7-201 8. Mieszkańcy Ostrowi Mazo-
wieckiej będą w tym roku mogli cieszyć
się nową atrakcją zimową.

Siłownia zewnętrzna przy Widnichow-
skiej, vis a vis szkoły „Trójki”

Powstała kolejna, czwarta już siłownia ze-
wnętrzna w mieście. Przy ulicy Widnichow-
skiej zostały zamontowane 4 podwójne

urządzenia do ćwiczeń: narciarz, wioślarz,
twister, wahadło, prasa nożna, drabinka

z podciąganiem, biegacz i rowerek kla-
syczny. Bezpośrednia bliskość szkoły,
osiedla i stadionu powoduje, że sprzęt jest
wykorzystywany wyjątkowo często przez
osoby z różnych grup wiekowych.

Zagospodarowanie terenu przy Jatkach
na osiedlu Lubiejewska

Na osiedlu "Lubiejewska" kończą się pra-
ce nad przebudową układu komunikacyj-
nego, która obejmuje modernizację
kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicz-
nego oraz wykonanie nawierzchni jezdni,
chodników, zjazdów i parkingów. Inwesty-

cja jest związana m.in. z rewitalizacją za-
bytkowego budynku JATEK i dzięki temu
stworzona zostanie nowa, atrakcyjna prze-
strzeń publiczna.

Budynek Jatek jest jednym z nielicznych
budynków zabytkowych w Ostrowi Mazo-
wieckiej. Dzięki otrzymanemu dofinanso-
waniu przejdzie przebudowę, remont
i konserwację. W odrestaurowanym obiek-
cie odbywać się będą imprezy kulturalne,
wystawy, konferencje, a także przedsta-
wienia teatralne i koncerty. „Kultura pod
Napięciem” to projekt, którego tematem
przewodnim jest postać rotmistrza Witol-

da Pileckiego i tworzone w Ostrowi Mazo-
wieckiej Muzeum - Dom Rodziny Pileckich.
W ramach otrzymanego dofinansowania
wyremontowane zostaną dwa budynki, tj.
dom rodzinny Marii Ostrowskiej, żony rtm.
Pileckiego, w którym tworzone jest mu-
zeum oraz budynek starej elektrowni, w któ-
rej powstanie przestrzeń do spotkań, wystaw
oraz gromadzenia materiałów archiwalnych.

W obydwu projektach wyłoniono już wy-

konawców. Prace zostaną zrealizowane
do połowy przyszłego roku, a całkowita
wartość każdego z projektów to 5 milionów
złotych, z czego kwota dofinansowania to
ok. 3,5 miliona.
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Całkowita wartość projektu wynosi prawie
20 milionów złotych, z czego kwota dofinan-
sowania to prawie 1 6 milionów. Projekt otrzy-
mał dofinansowanie ze środków RPO
Województwa Mazowieckiego 201 4-2020
w ramach Działania 4.3. Redukcja emisji
zanieczyszczeń powietrza. Umowę o dofi-
nansowanie podpisali: Wicemarszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego Janina Ewa
Orzełowska, Członek Zarządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz bur-
mistrz Jerzy Bauer i skarbnik Anna
Wilczyńska. Zgodnie z założeniami projek-
tu już w 201 8 roku w Ostrowi Mazowiec-
kiej powstanie nowa sieć ścieżek
rowerowych. Łącznie planowane jest wy-
konanie 1 2,6 km ścieżek rowerowych, po-
nad 1 0,4 km chodników i około 4,1 km
ciągów pieszo-rowerowych. Inwestycja za-
kłada też powstanie małej architektury, jak
ławki, stojaki na rowery, miejsca serwisowe
i postojowe, drzewka solarne, źródełka wo-
dy pitnej. Jak podkreślał Burmistrz – Myśli-
my całościowo. Chcemy połączyć
projektowane trasy z już istniejącymi lub
projektowanymi ścieżkami na terenie po-
wiatu ostrowskiego. Planujemy też powsta-
nie Parku Południe, obszaru o szczególnych

walorach dla wypoczynku
popołudniowego i week-
endowego, zachęcające-
go do aktywności
w kierunku południowym
– na atrakcyjne tereny le-
śne i łąkowe aż do doliny
Bugu wBroku. To projekt
wieloetapowy i wieloletni,
wymagającywspółpracy
samorządów.

Burmistrz skierował
szczególne podziękowania do pracowni-
ków Urzędu, którzy zaangażowani są w przy-
gotowanie i realizację projektu budowy
ścieżek jak i wszystkich projektów związa-
nych z pozyskiwaniem zewnętrznych środ-
ków finansowych. Słowa uznania skierowała
też Wicemarszałek Janina Ewa Orzełow-
ska, która na ręce Burmistrza złożyła gra-
tulacje, bo jak sama przyznała - 1 6 mln zł,
to kwota niebagatelna, a środki unijne „nie
leżą na ulicy”. W tej dziedzinie konkurencja
jest bardzo duża a samorządy coraz lepiej
piszą wnioski. Gratulowała Burmistrzowi
szerokiego spojrzenia na sprawy miasta,
ale też Radzie Miasta, która wyraziła zgo-
dę na realizację tego zadania. Swoją ra-

dość z przekazania środków dla Ostrowi
Mazowieckiej wyraziła też Członek Zarzą-
du Elżbieta Lanc, mówiąc, że tu nie tylko
ważne są ścieżki rowerowe, ale też podnie-
sienie komfortu życia mieszkańców. Jak za-
uważyła, 30 mln zł, które trafi do Ostrowi na
realizację projektów „przepracują” ludzie, to
będzie dźwignia rozwoju miasta. Dziękując
za zaproszenie do Ostrowi podkreśliła rolę
samorządu w rozwoju całego kraju.

Do wyborów samorządowych jesienią
201 4 roku szedł z hasłem – „Zgoda -
Rozwój - Praca”. I jak przyznał, założe-
nia te przyświecają mu w codziennej pra-
cy na rzecz mieszkańców. Formuła
spotkania zakładała przedstawienie dzia-
łań podjętych przez burmistrza od po-
czątku kadencji , a także możliwość
zadawania pytań przez mieszkańców
oraz odpowiedź na nie ze strony władz
miasta.

Burmistrz zaprezentował zmiany, jakie
zaszły w Ostrowi przez ostatnie dwa la-
ta. Wskaźniki pokazują tendencję wzro-
stową w mieście na kilku płaszczyznach.
Odnotowujemy systematyczny wzrost

wydatków na inwestycje drogowe oraz
wzrost dochodów do budżetu miasta
z podatku od osób fizycznych i praw-
nych, a także wzrost l iczby mieszkań-
ców. Wskaźniki pokazują spadek ilości
osób bezrobotnych w mieście. Jak mó-
wił burmistrz, za działaniami podejmo-
wanymi przez samorząd stoi praca
zespołu osób - najbl iższych współpra-
cowników, która służy temu, aby Ostrów
Mazowiecka codziennie stawała się do-
brym miastem na przyszłość. Działania
samorządu oraz plany na przyszłość
w sferze inwestycji , rozwoju miasta, stra-
tegii działania, pozyskiwania środków
opisane zostały w specjalnym wydaniu
biuletynu Ostrowmaz.pl.

Mieszkańcy, którzy uczestniczyl i w spo-
tkaniu miel i możliwość zadawania pytań,
na które odpowiadał zarówno burmistrz
Jerzy Bauer, jak i jego zastępca Zbigniew
Chrupek. Pytania dotyczyła m. in. infra-
struktury drogowej, parkingów, nasycal-
ni, monitoringu miejskiego, remontu kina,
małej obwodnicy, lokal izacji nowej szko-
ły. Pytania do burmistrza można kiero-
wać poprzez specjalną skrzynkę „Napisz

do Burmistrza” na stronie internetowej
www.ostrowmaz.pl, jak też bezpośred-
nio podczas dni przyjęć interesantów
w ratuszu.
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Dyrektorzy miejskich jednostek przedło-
żyl i radnym sprawozdania z zakresu swo-
jej działalności. Przy pomocy
przygotowanych prezentacji , które zo-
stały zaprezentowane radnym, opowie-
dziel i o działaniach podejmowanych
w kierowanych przez nich instytucjach,
wykonanych projektach oraz o przedsię-
wzięciach, które zostaną zrealizowane
w roku bieżącym.

Jako pierwsza głos zabrała Dorota So-
cik – dyrektor nowej miejskiej instytucj i
kultury, czyl i Muzeum - Dom Rodziny Pi-
leckich. Przedstawiła cele działalności
Muzeum oraz swoje plany i założenia na
przyszłość. Mówiła o dużym wydarze-
niu organizowanym w tym roku, jakim
była „Noc Muzeów” (odbyło się 20 maja
br). W najbl iższym czasie zostanie wy-
dana publikacja Ryszarda Ejchelkrauta
pt. „Rzeczpospolita Podchorążacka”. Ko-
lejnym, już rozpoczętym, dużym projek-
tem realizowanym przez Muzeum będą
warsztaty genealogiczne dla szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych. W planie in-
westycyjnym realizowanym ze środków

MKiDN, przewidziana jest rozbudowa,
dzięki której Muzeum stanie się placów-

ką kulturalną o zasięgu krajowym. Umoż-
l iwi to budowanie marki Ostrowi w oparciu
o najlepsze wzorce dużych miast, dys-
ponujących ogólnonarodowym dziedzic-
twem kultury. Otwarcie wystawy stałej
przewidziane jest na kwiecień 201 9 ro-
ku. Działalność Muzeum jest w znaczą-
cej mierze finansowana przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego.

Następnie działalność kierowanych przez
siebie jednostek prezentowali kolejno:

dyrektor Miejskiego Domu Kultury - Mar-
ta Molska, dyrektor Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji - Bartłomiej Pieńkow-
ski oraz p.o. dyrektora Miejskiej Bibl io-
teki Publicznej Agnieszka Kaczmarek.

Radni zapoznali się również z informa-
cją nt. podejmowanych działań na rzecz
promocji miasta, którą przedstawił niżej
podpisany. Burmistrz Jerzy Bauer po-
dziękował dyrektorom za włożoną pra-
cę w prowadzenie instytucj i kultury i sportu
oraz życzył dalszych sukcesów w pracy.

Ponadto radni przyjęl i regulamin przy-
znawania stypendium Burmistrza Mia-
sta Ostrów Mazowiecka dla uzdolnionych

uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjów oraz uchwali l i Miejski Program
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzie-
ci i Młodzieży. Program określa lokalną
strategię w zakresie działań dotyczących

wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.
Burmistrz poinformował też o pozyska-
niu kolejnych środków z UE w kwocie
1 6 mln złotych. Dzięki temu miasto wy-
buduje sieć ciągów pieszo – rowerowych;
szerzej o tym sukcesie można przeczy-
tać na stronie 7.

W sesji uczestniczyło 21 radnych.
W głosowaniu nad przyjęciem

sprawozdań za 201 6 rok udział wzięl i
wszyscy radni, popierając je jednogłośnie.

Również w głosowaniu nad udzieleniem
absolutorium Burmistrzowi głosowało 21
radnych – 1 3 było za, 3 przeciw,
5 wstrzymało się od głosu. Burmistrz
Jerzy Bauer dziękując Radzie Miasta za
głosowanie powiedział - Mimo różnicy
zdań dziękuję za dostrzeganie rzeczy
dobrych, to zasługuje na uznanie.
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Jak podkreślał minister Jerzy Szmit bu-
dowa drogi S61 , ale także drogi S8, któ-
ra jest w trakcie realizacji , wpisuje się
w politykę obecnego rządu, która ma na
celu poprawę infrastruktury drogowej we
wschodniej Polsce. - To inwestycja waż-
na dla naszego miasta, ale też dla całej
Ziemi Ostrowskiej – powiedział burmistrz
Jerzy Bauer. – Odcinek od Ostrowi Ma-
zowieckiej do Łomży, to fragment dużej
międzynarodowej trasy Via Baltica – do-
dał.

Fragment S61 od Ostrowi Mazowieckiej
do Łomży, to według numeracji dwa
pierwsze z sześciu odcinków, jednak
przetargi były ogłaszane geograficznie
od północy. W związku z tym skierowa-
nie do przetargu dwóch ostatnich zadań
wieńczy ten etap budowy Via Baltica.
Chodzi o odcinek od węzła Podborze
(z węzłem) do węzła Śniadowo (bez wę-
zła) oraz od węzła Śniadowo (z węzłem)
do węzła Łomża Południe (bez węzła),
co daje w sumie prawie 37 km.

Należy zaznaczyć, że dokończenie bu-
dowy trasy S8 na odcinku Warszawa –
Białystok w lipcu 201 8 roku, a następnie
budowy trasy S61 do 2021 roku spowo-
duje, że Ostrów Mazowiecka stanie się
miastem na skrzyżowaniu tych dwóch
bardzo ważnych dróg. Daje nam to du-
że perspektywy rozwoju, chociażby ze

względu na lokalizację centrów logistycz-
nych. Istotnym jest jednak również to, że
nasze miasto będzie doskonale skomu-
nikowane zarówno z Warszawą, czy Bia-
łymstokiem, jak też na przykład z Łomżą.
Spowoduje to z jednej strony, że firmy,
które zechcą tu inwestować, jak i te, któ-
re już u nas działają, będą mogły korzy-
stać z pracowników z innych miast.
Z drugiej strony Ostrów może stać się
atrakcyjnym miejscem do osiedlenia się
dla osób, które pracują w większych
ośrodkach, jednak cenią sobie spokój
i bezpieczeństwo.

W konferencji udział wzięl i także: wice-
wojewoda mazowiecki Artur Standowicz,

poseł na Sejm RP Arkadiusz Czartory-
ski, zastępca Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad Jacek Gry-
ga, dyrektor Oddziału GDDKiA w Bia-
łymstoku Wojciech Borzuchowski oraz
wicestarosta ostrowski Urszula Wołosie-
wicz, burmistrz miasta Ostrów Mazo-
wiecka Jerzy Bauer, wójt gminy Stary
Lubotyń Ireneusz Gumkowski, radni mia-
sta oraz media.

Obchody w Ostrowi Mazowieckiej roz-
poczęła msza święta za Ojczyznę w ko-
ściele pw. Wniebowzięcia NMP, której
przewodniczył proboszcz parafi i ks. dr Jan
Okuła. Oprawę mszy zapewniły l icznie
zgromadzone poczty sztandarowe oraz
Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą
kapelmistrza Sławomira Gąglewskiego.
Orkiestrze towarzyszył także goszczący
w naszym mieście zespół instrumental-

no-wokalny „Promyki Krakowa”. Trady-
cyjnie po mszy odbyły się uroczystości
na Placu Wolności. Po odegraniu przez
Orkiestrę hymnu państwowego głos za-
brał burmistrz Jerzy Bauer. W swoim wy-
stąpieniu nawiązał do okoliczności
uchwalenia Konstytucj i 3 Maja. Zwrócił
uwagę na to, abyśmy dzisiaj umiel i wzno-
sić się ponad podziałami, tak jak miało
to miejsce 226 lat temu, budując dobrą
przyszłość. Pod pamiątkowym obeli-
skiem, gdzie wartę honorową pełni l i żoł-
nierze 22. Wojskowego Ośrodka
Kartograficznego w Komorowie i harce-
rze 29. Drużyny Harcerskiej „Pogodni”
delegacje złożyły wiązanki kwiatów i za-
pali ły znicze. Wśród składających byli
przedstawiciele organizacji kombatanc-
kich, służb mundurowych, wojska, władz
samorządowych miasta i powiatu, insty-

tucj i , zakładów pracy, oświaty, miejskich
spółek i jednostek, organizacji pozarzą-
dowych, harcerzy. Na zakończenie ob-
chodów w sali kinowej odbył się koncert
zespołu „Promyki Krakowa”.



o
s
tr
o
w
m
a
z
.p

l

10
Urząd Miasta

Ostrów Mazowiecka

W ideę Nocy Muzeów zaangażowanych
jest już ponad 1 50 miast europejskich.
Zrodziła się ona w Berl inie w 1 997 roku,
gdzie odbyła się Pierwsza Noc Muzeów
(Lange Nacht der Museen). W związku
z olbrzymim zainteresowaniem wielu
mieszkańców zaczęły powstawać po-
dobne imprezy w kolejnych mia-
stach, m. in. pod nazwą Nuit Blanche
w Paryżu i museums-n8 w Amsterdamie.
W Polsce pierwszą Noc Muzeów zorga-
nizowano w 2003 roku w Muzeum Na-
rodowym w Poznaniu. Polega ona na
udostępnianiu muzeów, galeri i i instytu-
cj i kultury, w wybranym dniu, w godzi-
nach nocnych. Organizatorzy przygotowują
także specjalne atrakcje np. zwiedzanie
obiektów zazwyczaj niedostępnych, kon-
certy, poczęstunki, warsztaty, scenki ro-
dzajowe i inne atrakcje. Zwiedzanie
umożliwiane jest za symboliczną kwotę
lub za darmo.

W ramach Europejskiej Nocy Muzeów,
20 maja, Muzeum – Dom Rodziny Pilec-
kich w Ostrowi Mazowieckiej zorganizo-
wało Święto Rotmistrza Witolda
Pileckiego. Wydarzenie zostało objęte
Patronatem Honorowym Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Tegoroczną uroczystość swoją obecno-
ścią zaszczycil i m. in. Andrzej Pilecki syn
Rotmistrza, Edward Radwański – sio-
strzeniec Marii Pi leckiej, wraz z żoną,
Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego Generalny Konserwator Za-
bytków dr hab. Magdalena Gawin,
Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka
Jerzy Bauer, Naczelnik Biura Edukacji
Narodowej IPN dr Dariusz Gałaszewski,
Dyrektor Muzeum Powstania Warszaw-
skiego Jan Ołdakowski, wicestarosta po-
wiatu ostrowskiego Urszula Wołosiewicz,
radny sejmiku Województwa Mazowiec-
kiego Krzysztof Winiarski, przedstawi-
ciele 22. Wojskowego Ośrodka
Kartograficznego w Komorowie z ppłk
Mirosławem Habą i przedstawiciele Wojsk
Sprzymierzonych NATO, kapitan Agniesz-
ka Krystman z Wojskowej Komendy Uzu-

pełnień w Wyszkowie, wychowankowie
Marii Pi leckiej z Ogniska Przywrócić Dzie-
ciństwo - Towarzystwo Przyjaciół Dzie-
ci Ul icy im. Kazimierza Lisieckiego
„Dziadka”, przedstawiciele Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Koło
Krajowe „Opocznik”, Piotr Uścian – Sza-
ciłowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrów
Mazowiecka, Szwadron Kawaleri i 1 0.
Pułku Ułanów Litewskich, Ryszard Ej-
chelkraut Prezes Koła Przyjaciół Szko-
ły Podchorążych Piechoty, Stowarzyszenie
„Wizna 1 939”, Łomżyńskie Towarzystwo
Naukowe im. Wagów, przedstawiciele
lokalnych władz i instytucj i .

Uroczystość rozpoczęła się w kościele
pw. Wniebowzięcia NMP Mszą Świętą
w intencji rodzin Pileckich, Ostrowskich,
Radwańskich, Rogowskich i Wasilew-
skich, którą celebrował Jego Ekscelen-
cja Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski. Po
mszy delegacja ułańska udała się na
cmentarz parafialny złożyć kwiaty na
symbolicznym grobie rotmistrza Witolda
Pileckiego oraz na grobie rodziców Ma-
ri i Pi leckiej, Franciszki i Konstantego
Ostrowskich.

Drugim etapem obchodów była Parada
rtm. Witolda Pileckiego z udziałem
40 kawalerzystów, w tym 21 jeźdźców

konnych reprezentowanych przez Szwa-
dron Kawaleri i im. 1 0 Pułku Ułanów Li-
tewskich, 22. Wojskowego Ośrodka
Kartograficznego w Komorowie, młodzie-
ży i opiekunów ze szkół podstawowych,

gimnazjalnych i średnich, mieszkańców
oraz przybyłych gości.

Uczestnicy parady przemaszerowali do
Ogródka Jordanowskiego, gdzie otwar-
to I Piknik Historyczny. Podczas powita-
nia burmistrz Jerzy Bauer oficjalnie
wręczył Honorowe Obywatelstwo Mia-
sta Ostrów Mazowiecka Andrzejowi Pi-
leckiemu i Edwardowi Radwańskiemu.

Na uczestników Pikniku czekało wiele
atrakcji , m. in. punkty edukacyjno – hi-
storyczne, stoiska tematyczne oraz wy-
stawy. Dla najmłodszych gości zabawy
i gry zorganizowały animatorki. Dużą po-
pularnością cieszyły się pokazy ułańskie
podczas, których mogliśmy obserwować
niezwykłe umiejętności doskonale wy-
szkolonej kawaleri i konnej. Po emocjo-
nujących pokazach wszyscy uczestniczyl i
we wspólnym śpiewaniu pieśni patrio-
tycznych prowadzonych przez wybitną
śpiewaczkę Weronikę Grozdew Kołaciń-
ską wraz z zespołem.

Wieczorem na scenę wszedł Lukasyno
z zespołem Live Band, którzy swoją ener-
gią i niezwykłym kontaktem z publiczno-
ścią wywołal i entuzjazm wśród
zgromadzonych fanów.

W nocy fragment spektaklu pt. „Rot-
mistrz Pilecki – Ofiarowanie” przedsta-
wiła Ostrowska Grupa Teatralna
Rzeczpospolita Apostolska.

Następnie odbyła się plenero-
wa projekcja fi lmu Jacka Fran-
kowskiego „Inka. Są sprawy
ważniejsze niż śmierć.”, po-
święconego sanitariuszce Da-
nucie Siedzikównie. Fi lm został
zrealizowany przez Lasy Pań-
stwowe przy współpracy z In-
stytutem Pamięci Narodowej.

Wydarzenie zakończyło wspól-
ne czuwanie przy ognisku,
gdzie o dobrą zabawę, śpiew
i muzykę zadbali harcerze wraz
z ułanami.

fo
t.
B
.
S
iw
e
k

fo
t.
B
.
S
iw
e
k

fo
t.
B
.
S
iw
e
k

fo
t.
B
.
S
iw
e
k



o
s
tro

w
m
a
z
.p

l

Urząd Miasta

Ostrów Mazowiecka 11

1 5 marca Rada Miasta podjęła uchwały
w sprawie nadania Honorowych
Obywatelstw Miasta Ostrów Mazowiecka
Zofii Pileckiej-Optułowicz, Andrzejowi
Pileckiemu i Edwardowi Radwańskiemu.
– Nadanie Honorowego Obywatelstwa jest
swego rodzaju symboliczną formą
spełnienia obowiązku względem tych osób
– powiedział podczas sesji burmistrz Jerzy
Bauer. To wielki zaszczyt dla Ostrowi
Mazowieckiej mieć takie osoby w gronie
Honorowych Obywateli.

W dzień, w którym odbywało się w Ostrowi
posiedzenie Rady, przypadała 69. rocznica
wydania wyroku śmierci na rotmistrza
Witolda Pileckiego. 1 5 marca 1 948 roku
Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie
wydał wyrok, na mocy którego Witold Pilecki
został skazany na karę śmierci. Wyrok
wykonano dwa miesiące później, 25 maja.

Uroczystości w Ostrowi miały charakter
powiatowo-miejski, a ich organizatorem
był Starosta Ostrowski i Burmistrz Mia-
sta Ostrów Mazowiecka. Wojskową asy-
stę honorową wystawił 22. Wojskowy
Ośrodek Kartograficzny z Komorowa, któ-
rego żołnierze wraz z harcerzami z 29.
DH „Pogodni” pełni l i także posterunek
honorowy przy pomniku poświęconym
Żołnierzom Wyklętym. W tym dniu przy-
woływano pamięć o żołnierzach działa-
jących w podziemnych organizacjach,
którzy przeciwstawial i się podporządko-
waniu Ojczyzny wpływom sowieckim.
Przez wiele lat uznawani za „wrogów lu-
du” skazani byl i na zapomnienie i nazy-
wani bandytami.

Uroczystości rozpoczęły się przy pomni-
ku poświęconym Żołnierzom Wyklętym
Ziemi Ostrowskiej. Na cześć Bohaterów
odegrano hymn narodowy, odczytano
Apel Poległych oraz oddano salwę hono-
rową. Burmistrz Jerzy Bauer, witając przy-
byłych na uroczystość gości i mieszkańców,
odniósł się do idei samego święta. Zwró-
cił uwagę na fakt, jak ważne jest przywra-
canie pamięci o ważnych kartach w histori i

narodu polskiego. Działalność żołnierzy
podziemia niepodległościowego na tere-
nie Ziemi Ostrowskiej od zakończenia I I
wojny światowej aż do połowy lata pięć-
dziesiątych XX wieku zasługuje na uzna-
nie. Działalność podziemnych struktur na
naszej ziemi stała się tematem książki,
której promocję organizowaliśmy kilka ty-
godni temu w Ostrowi. Zarówno o publi-
kacji , której wydawcą jest Instytut Pamięci
Narodowej oraz o powstałej instytucj i kul-
tury Muzeum-Dom Rodziny Pileckich mó-
wił burmistrz. Zebrani na uroczystości
złożyl i kwiaty i zapali l i znicze pod pomni-
kiem poświęconym pamięci Żołnierzy Wy-
klętych oraz przy popiersiu rotmistrza
Witolda Pileckiego przy Zespole Szkół nr 1 .

W intencji żołnierzy niezłomnych odpra-
wiona została msza święta w kościele pw.
Wniebowzięcia NMP. Na zakończenie
uroczystości w sali kinowej MDK odbył
się koncert patriotyczny „Polskie drogi do
wolności” w wykonaniu zespołu Sonan-
to. Artyści zaprezentowali niezwykle wzru-
szający program, który był wokalno-aktorską
narracją o polskiej walce o wolność w dru-
giej połowie XIX w. i pierwszej połowie
XX w.

W uroczystościach udział wzięl i : rodziny
Żołnierzy Niezłomnych, mieszkańcy mia-

sta i powiatu, przedstawiciele służb mun-
durowych, szefowie instytucj i rządowych
i samorządowych, wójtowie gmin z po-
wiatu ostrowskiego, radni miasta i powia-

tu, dyrektorzy miejskich i powiatowych
jednostek organizacyjnych, poczty sztan-
darowe, uczniowie i przedszkolaki, har-
cerze, przedstawiciele organizacji
pozarządowych, oraz ze strony gospo-
darzy – wicestarosta Urszula Wołosiewicz
i burmistrz Jerzy Bauer. Współorganizato-
rami święta był 22. Wojskowy Ośrodek
Kartograficzny w Komorowie, Muzeum –
Dom Rodziny Pileckich oraz Miejski Dom
Kultury.



o
s
tr
o
w
m
a
z
.p

l

12
Urząd Miasta

Ostrów Mazowiecka

Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej
przypomina o Polskim Państwie Podziem-
nym – zjawisku wyjątkowym w okupowa-
nej w latach I I wojny światowej Europie.
Opowiada o początkach polskiej konspi-
racji we wrześniu 1 939 r. , jej rozwoju i róż-
norodnych formach walki podziemnej
przeciwko obu okupantom − zarówno
Niemcom, jak i Sowietom. Poprzez archi-
walne zdjęcia i dokumenty z epoki poka-
zuje najważniejsze wydarzenia, w tym
akcję „Burza" i Powstanie Warszawskie,
których 70. rocznicę obecnie obchodzi-
my. Na wystawie znalazły się sylwetki wy-
branych bohaterów, w tym także Żołnierzy
Wyklętych, którzy kontynuowali walkę
o niepodległość Polski, stawiając opór
komunistycznej dyktaturze. Dopełnieniem
opowieści były zdjęcia z prac ekshuma-
cyjnych prowadzonych przez Instytut Pa-

mięci Narodowej
w miejscach, w których
odnajdywane są i identy-
fikowane szczątki boha-
terów Polski Walczącej,
straconych w komuni-
stycznych więzieniach.

W oficjalnym otwarciu
wystawy udział wziął se-
nator RP Robert Mamą-
tow, poseł na Sejm RP
Arkadiusz Czartoryski, kierownik Delega-
tury Urzędu Wojewódzkiego w Warsza-
wie Marcin Grabowski, wicestarosta
ostrowski Urszula Wołosiewicz, a także
mieszkańcy Ostrowi, w tym młodzież. Pre-
lekcję przygotował naczelnik Oddziało-
wego Biura Edukacji Narodowej IPN
w Warszawie dr Dariusz Gałaszewski.

Organizatorzy wystawy: Instytut Pamię-
ci Narodowej, Wojewoda Mazowiecki,
Miasto Ostrów Mazowiecka i Muzeum –
Dom Rodziny Pileckich.

Na wstępie uroczystości dyrektor szkoły
Piotr Siwek powitał przybyłych gości, wśród
których obecni byli członkowie rodzin
żołnierzy 1 8-PAL-u, przedstawiciele wojska
z dowódcą garnizonu płk Tomaszem Cze-
kalskim, władze miasta na czele z burmi-
strzem Jerzym Bauerem, wicestarosta
Urszula Wołosiewicz, dyrektorzy instytucji

miejskich i poczty sztandarowe. Burmistrz
w swoim wystąpieniu nawiązał do tradycji
obchodzonego święta. – Przez lata święto
obchodzone było nie mniej uroczyście, ale
miało rangę święta szkolnego. Od pewne-
go czasu stało się świętem ogólnomiejskim.
Tak ważny patron - zbiorowy patron, czyli
liczne grupy osób związanych z wojskiem
i grono zasłużonych ludzi w czasie pokoju
i wojny, powinno być szczególnie obecne
w pamięci lokalnej społeczności Ostrowi
Mazowieckiej i okolic - powiedział burmistrz.
Po złożeniu kwiatów przez delegacje pod
pomnikiem 1 8. Pułku Artylerii Lekkiej, uczest-
nicy obchodów we wspólnym przemarszu
udali się na Cmentarz Parafialny, by zapa-

lić znicze na mogiłach poległych żołnierzy
1 8. PAL-u. Kolejnym elementem obchodów
była msza w Kościele Garnizonowym w Ko-
morowie w intencji żołnierzy i ich rodzin
oraz prezentacja osiągnięć uczniów i szko-
ły, która odbyła się w Zespole Szkół Pu-
blicznych nr 2.

Święto Pułku i Święto Zespołu Szkół Pu-
blicznych nr 2 im. 1 8. Pułku Artylerii Lek-
kiej odbyło się 6 czerwca.

Organizatorem konkursu był Komitet Pamię-
ci Rotmistrza Witolda Pileckiego, który został
objęty Honorowym Patronatem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Na
konkurs nadesłano ponad 2 tys. prac z po-
nad 20 krajów świata. Wśród autorów wyróż-
nionych i nagrodzonych prac znalazły się
nasze uczennice pod opieką Marty Pielaszek:

- Łucja Kotwica w kategorii szkoły podstawo-
we – „znaczek pocztowy”
- Weronika Strzeszewska w kategorii szkoły
gimnazjalne – „komiks”

Gala Finałowa odbyła się 3 kwietnia w Mu-
zeum ŻołnierzyWyklętych i Więźniów Poli-
tycznych PRL, przy ulicy Rakowieckiej 37
wWarszawie. Laureaci zostali nagrodzenia
dyplomami i nagrodami, które wręczyli m.in.
Mariusz Błaszczak - Minister SWiA, Mariusz
Kamiński - Minister Koordynator Służb Spe-
cjalnych, MirosławWidlicki ze Światowego
Związku ŻołnierzyAK oraz Bogdan Grzen-
kowicz propagator dokonań rtm. W. Pileckie-
go. Uroczystość prowadził redaktor Rafał
Patyra. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy

dalszych sukcesów.

Źródło: ZSP nr 1 im. Papieża Jan Pawła II
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Organizatorami konferencji, która odbyła
się 4 maja było Miasto Ostrów Mazowiec-
ka, Muzeum - Dom Rodziny Pileckich oraz
Ostrowskie Stowarzyszenie LUDZIE Z PA-
SJĄ. Konferencja rozpoczęła się od zło-
żenia kwiatów i zapalenia zniczy przez
zaproszonych gości, pod pomnikiem po-
święconym Żołnierzom Wyklętym Ziemi
Ostrowskiej.

Tytułem wstępu burmistrz Jerzy Bauer
oraz prezes Ostrowskiego Stowarzysze-
nia LUDZIE Z PASJĄ Eliza Drewnowska
serdecznie przywitali wszystkich gości.
Burmistrz wprowadził uczestników w te-
matykę konferencji, pielęgnowania i pod-
trzymywania wspólnoty i dziedzictwa
lokalnego. Jak powiedział - minął rok od
pojawienia się pierwszego numeru Rocz-
nika Ostrowskiego, pisma zupełnie nowe-
go na Ziemi Ostrowskiej i mającego ambicje
popularnonaukowe. Zapewne z tych po-
wodów, słowom uznania i życzliwości to-
warzyszyły pytania o trwałość tej inicjatywy.
Podejmując inicjatywę Rocznika, jako re-
gionalnego pisma popularnonaukowego
chcemy uzyskać trwałe efekty i nową ja-
kość wmyśleniu i opisywaniu tej części
Mazowsza i Polski.

Konferencja adresowana była do wszyst-
kich przedstawicieli nauk humanistycz-
nych i społecznych, zainteresowanych
badaniami regionalnymi na Ziemi Ostrow-
skiej i w jej okolicach. Powstanie Roczni-
ka Ostrowskiego i wydanie 2. numeru
należy uznać za duży sukces. Głównym
celem pisma jest konsekwentne i meto-
dyczne gromadzenie i opisywanie wszyst-
kiego co istotne dla lokalnej społeczności.

Prezentowany Rocznik Ostrowski jest za-
lążkiem spisanej historii kultury i dziedzic-
twa lokalnej społeczności.

Podczas konferencji pierwszym prelegen-
tem był dr Paweł Loro z Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wygłosił

wykład „Czego nas uczy ks. Krzysztof
Kluk - ciechanowiecki proboszcz, wybitny
przyrodnik i przedstawiciel polskiego Oświe-
cenia”. Przybliżył postać księdza, wybit-
nego przedstawiciela polskiego Oświecenia,
przyrodnika, badacza historii naturalnej,
który cieszył się zasłużoną sławą i uzna-
niem od czasów jemu współczesnych.

Na temat działalności NSZZ „Solidarność”
Regionu Mazowsze w Ostrowi Mazowiec-
kiej mówił kolejny prelegent dr Tadeusz
Ruzikowski z Instytutu Pamięci Narodo-
wej w Warszawie. Przedstawił zarys wy-
darzeń składających się na historię Oddziału
„Solidarność” w Ostrowi Mazowieckiej w la-
tach 1 980-1 981 , który opisał w nr 2. Rocz-
nika Ostrowskiego.

O archeologicznych badaniach wykopali-
skowych mówił Marek Milewski z Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w Warszawie. Badania prowadzone są na
stanowisku Nowa Osuchowa oraz na bu-
dowanej trasie S8 na odcinku od obwod-
nicy Ostrowi Mazowieckiej do węzła Poręba.
W oparciu o mapy i wykonane zdjęcia
z wykopalisk, mogliśmy obejrzeć różne
przedmioty i części umundurowania z cza-
sów I wojny światowej, które również
w przyszłości możemy wpisać w dziedzic-
two Ziemi Ostrowskiej.

Ostatnim etapem konferencji była dysku-
sja na temat dziedzictwa lokalnego i edu-
kacji regionalnej na Ziemi Ostrowskiej.
Ksiądz dr Jan Okuła proboszcz parafii pw.
Wniebowzięcia NMP przedstawił postać
rotmistrza Witolda Pileckiego, dla którego
wiara była zasadą życiową i duchową si-
łą w czasie uwięzienia. Szczególne zna-
czenie wiara odgrywała w okresach dla
niego najtrudniejszych - w obozie koncen-
tracyjnym w Oświęcimiu, jak też w komu-

nistycznym więzieniu.

O organizowanych Międzynarodowych
Nadbużańskich Plenerach Malarskich
w Broku opowiedział Marcin Celiński - dy-
rektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury
w Sokołowie Podlaskim. Plener organizo-

wany jest przez Miejski Dom Kultury
w Ostrowi Mazowieckiej oraz Sokołowski
Ośrodek Kultury. Celem organizowanych
plenerów jest poznawanie dorobku kultu-
rowego artystów, wymiana doświadczeń
i integracja środowisk kulturotwórczych.
Ważne jest upowszechnianie i promocja
profesjonalnej twórczości artystycznej ob-
razującej różne nurty w sztuce współcze-
snej. To ważne wydarzenie kulturalne
wpisało się na stałe do kalendarza imprez
instytucji promujących Ziemię Ostrowską.

Na temat projektu edukacyjnego "Siemia-
nówka - przyroda i kultura wschodniego
pogranicza Polski" oraz edukacji środowi-
skowej, mówił Paweł Cieśluk ornitolog, na-
uczyciel LO im. M. Kopernika w Ostrowi
Mazowieckiej. Nieformalna edukacja śro-
dowiskowa, to wszelkie pozaszkolne dzia-
łania natury wychowawczej, głównie
proekologicznej, prowadzone przy wspar-
ciu różnych instytucji. Przykładem takich
działań są m.in. organizowane wycieczki
nad jezioro Siemianówka, gdzie od wielu
lat realizowane są badania ornitologiczne.
Wyjazdy te łączą ze sobą edukację eko-
logiczną z edukacją historyczną, etnogra-
ficzną i krajoznawczą oraz kształtują wśród
młodych ludzi postawy szacunku do przy-
rody i chęć poznawania własnego kraju.

Na zakończenie spotkania Burmistrz oraz
prezes Stowarzyszenia, podziękowali
współtwórcom Rocznika, autorom tekstów,
uczestnikom konferencji, oraz instytucjom
współfinansującym Rocznik i osobom pro-
mującym to dzieło.

W Pałacu
Prezydenc-
kim odbyło
się spotkanie
z okazji „Dnia
Samorządu
Terytorialne-
go”. W trakcie
uroczystości
Prezydent

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Du-
da wręczył odznaczenia państwowe
przedstawicielom samorządu. W spo-
tkaniu, które odbyło się 29 maja w War-
szawie udział wziął Burmistrz Ostrowi
Mazowieckiej Jerzy Bauer.
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Zebranych gości powitała Wanda Wi-
śniewska - Kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego, w tym burmistrza Jerzego
Bauera, członków rodzin, lokalne media
oraz wszystkich, którzy przyjęl i zapro-
szenie na to szczególne spotkanie. Jed-
nak najserdeczniej powitała dostojnych
Jubilatów obchodzących Jubileusz „Zło-
tych Godów”.

Jubileusz Długoletniego pożycia małżeń-
skiego to jedna z wielu uroczystości
w której uczestnictwo daje wiele satys-
fakcji i jednocześnie skłania do refleksj i .
Mija 50 lat, gdy związaliście się węzłem
małżeńskim przyrzekając sobie nawza-
jem dozgonną miłość i wiarę, szacunek
i przyjaźń. Przyrzeczenia tego dotrzy-
maliście mimo wielu złożonych zdarzeń
losowych. 50 lat to wiele, ale jakże szyb-
ko minęły te lata. Wasze 50-lecie trwa-

łego i szczęśliwego pożycia małżeńskiego
to symbol wierności i miłości rodzinnej,
to dowód wzajemnego zrozumienia isto-
ty związku dwojga kochających się osób
– powiedziała kierownik USC Wanda Wi-
śniewska

Jubilaci odnowil i przysięgę małżeńską,
oświadczając, że nadal będą czynić
wszystko, aby ich małżeństwo było zgod-
ne, szczęśliwe i trwałe.

Do wyrazów uznania i gratulacj i dołączył
Burmistrz, który stwierdził, - że nie jest
rzeczą prostą, jak się dwoje ludzi, ob-
cych sobie do pewnego czasu, schodzi
i pod jednym dachem mieszka przez 50
lat w zdrowiu i w chorobie, w dobrym
i złym czasie. Czasem trudno jest polu-
bić wady męża czy żony, ale jak się za-
akceptuje drugą osobę, to ta jedność
promieniuje nie tylko wobec dwojga lu-

dzi, ale też na zewnątrz widać, że w re-
lacji pomiędzy mężczyzną i kobietą jest
coś szczególnego, po prostu jakiś blask
bije. Na zakończenie złożył najserdecz-
niejsze życzenia zdrowia, wzajemnej
cierpliwości, wyrozumiałości i miłości.

Postanowieniem Prezydenta RP Andrze-
ja Dudy, medalami „Za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie” zostało odznaczonych
60 par. Odznaczenia osobiście wręczył
burmistrz Jerzy Bauer.

Piknik rozpoczął się programem arty-
stycznym pt. „Ja wiem com dla Polski
uczynił”- rzecz o Marszałku Józefie Pił-
sudskim, w wykonaniu uczniów z Zespo-
łu Szkół Publicznych nr 1 (popularnej
„Dwójki”). Program występu składał się
z dwóch części, spektaklu i montażu
słowno - muzycznego. Przedstawienie
wyreżyserowały nauczycielki Jolanta
Bauer, Anna Piankowska, stroje przygo-
towała Agnieszka Karpińska, część mu-
zyczną Uliana Kikoła, natomiast
prezentację multimedialną Janina Gost-
kowska. Nauczyciele i uczniowie, w po-
dziękowaniu za uświetnienie uroczystości,
otrzymali od organizatorów upominki

w postaci książek. Tego dnia
obchodzil iśmy również Dzień Matki, który
uświetnił koncert pt. „Dla Mam w stylu
retro” w wykonaniu Remigiusza
Danelczyka oraz artystów z Ostrowskiego
Studia Piosenki.

Drugiego dnia Pikniku, z okazji zbl iżają-
cego się Dnia Dziecka, zaproponowano
najmłodszym „Zabawy z Gaponiem”. Ani-
matorzy, przy piosenkach nawiązujących
do postaci z bajek, postaral i się, aby mi-
ło upłynął dzieciom czas. Niesłabnącym
powodzeniem cieszyło się malowanie
twarzy.

Podczas dwudniowego święta książki
trwał kiermasz. Książki były dostępne
w promocyjnych cenach, a nawet za

przysłowiową złotówkę. Piknikowi towa-
rzyszyła wystawa nagrodzonych prac
w konkursie plastycznym.

VI I Ostrowski Piknik z Książką był im-
prezą towarzyszącą 1 5. Dniom Ostrowi
Mazowieckiej, a tym samym doskonałą
okazją do integracji mieszkańców i za-
chęcenia ich do systematycznego od-
wiedzania progów bibl ioteki.

Wydarzenie zorganizowała Miejska Bi-
bl ioteka Publiczna oraz hurtownia ksią-
żek EDYP.

Miejska Bibl ioteka Publiczna przyłączy-
ła się 3 czerwca po raz pierwszy do ak-
cj i Nocy Bibl iotek. W tym roku odbyło się
ono po hasłem "Czytanie porusza".
Ostrowska bibl ioteka była otwarta dla
czytelników w tym dniu, w godz. 1 7.00-
23.00. Ponadto zaproponowano kino fa-
mil i jne, w ramach którego wyświetlono
fi lm, na podstawie seri i książek Biuro de-
tektywistyczne Lassego i Mai pt. „Stel la
Nostra”. Dla dorosłych był „Fl irt z Leśmia-

nem”- gra karciana z uczestnikami Sek-
cj i l i terackiej UTW. Ponadto tej jedynej
nocy bibl ioteka udostępniła unikatowe
zbiory tzw. białe kruki, które na co dzień
nie są możliwe do obejrzenia, z uwagi
na ich wartość. Można było też zwiedzić
bibl iotekę. Każdy dostał w prezencie au-
torskie zakładki promujące ostrowską bi-
bl iotekę i pamiątkowy exil ibris. Noc
Bibl iotek 201 7 była imprezą towarzyszą-
cą 1 5. Dniom Ostrowi Mazowieckiej.
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Aplikacja umożliwia wyszukanie każdego
dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić wy-
starczy wpisać np. własny adres zamiesz-
kania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza,
który dba o nasz rejon zamieszkania oraz
pokaże, w której jednostce on pracuje.
Dzielnicowych możemy wyszukać także
po ich imieniu lub nazwisku. Aby połączyć
się z funkcjonariuszem wystarczy jedno
kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych
działa w trybie offline. Użytkownik nie mu-
si mieć dostępu do Internetu, aby odna-
leźć swojego dzielnicowego.

Aplikacja „Moja komenda” zawiera także
bazę teleadresową wszystkich komend

i komisariatów
w Polsce. Do-
datkowo zawiera
jednostki, m.in.
rewiry dzielnico-
wych oraz posterunki. Aplikacja została
wyposażona w dwa tryby wyszukiwania
informacji. Po włączeniu usług lokalizacyj-
nych w telefonie sama odnajdzie najbliż-
sze policyjne obiekty. Po przejściu w tryb
online wystarczy jedno kliknięcie, by wska-
zała trasę do najbliższej komendy lub ko-
misariatu. Równie sprawnie połączy nas
z dyżurnymi policjantami z wybranej jed-
nostki. Dodatkowo „Moja komenda” umoż-

liwia wyszukanie po nazwie jednostki, ulicy
lub kodzie pocztowym.

„Moja Komenda” jest dostępna na telefo-
ny z systemem Android. Usługa jest bez-
płatna.

Szkolenie sportowe o profi lu koszyków-
ka i lekkoatletyka, rozpocznie się w kla-
sie IV od 1 września 201 7 roku.

Uczniowie będą mieć optymalne warun-
ki do łączenia zajęć sportowych z pozo-
stałymi zajęciami edukacyjnymi.

Do oddziału sportowego przyjmowani
będą uczniowie obecnych klas I I I , któ-
rzy 30 maja przeszl i testy sprawnościo-
we. Zadaniem uczniów było wykonanie
następujących prób technicznych: krą-
żenia po „ósemce”, kozłowanie slalo-
mem i rzut do kosza oraz próby
motoryczne: skok w dal z miejsca, bieg

wahadłowy, bieg na 50 m oraz bieg prze-
dłużony na 600 m.

Rywalizacja o Puchar Burmistrza toczyła
się między 1 4 drużynami z województwa
mazowieckiego. Drużynowo najlepsi oka-
zali się zawodnicy z Sokołowa Podlaskiego.

Klasyfikacja indywidualna:

I miejsce w kategorii kobiet zdobyła Lidia
Kardaś z Makowa Mazowieckiego.
I I miejsce zajęła Elżbieta Nasiłowska z So-
kołowa Podlaskiego.
I I I miejsce zajęła Ewa Styczewska z So-
kołowa Podlaskiego.

I miejsce w kategorii mężczyzn zajął Mar-
cin Wyszyński z Sokołowa Podlaskiego.
I I miejsce zajął Zdzisław Matwiejczuk z So-
kołowa Podlaskiego.
I I I miejsce zajął Andrzej Jasionek z Ostro-

wi Mazowieckiej.

Impreza odbyła się przy wsparciu wolon-
tariuszy z Gimnazjum Publicznego nr 1
i Zespołu Szkół nr 2 z Ostrowi Mazowiec-
kiej.



31 marca w Urzędzie Miasta odbyła się kon-
ferencja prasowa burmistrza miasta Jerze-
go Bauera i Zespołu ds. Budżetu
Obywatelskiego. – Budżet obywatelski jest
próbą pobudzenia mieszkańcówOstrowi
Mazowieckiej do życia publicznego. Chce-
my, żeby zainteresowali się swoim otocze-
niem imieli na nie realnywpływ. –mówił
Burmistrz. – Pomysłymieszkańcóworaz
ich zaangażowanie w realizację projektów
miejskich jest niezwykle cenne, dlatego za-
chęcam wszystkich do zgłaszania swoich
pomysłóww ramach Budżetu Obywatel-
skiego 2018.

Na czym polega Budżet Obywatelski?

Miasto przeznacza 200 tys. zł na realizację
projektów zgłoszonych przez mieszkańców
z zastrzeżeniem, że muszą one mieścić się
w kompetencjach gminy. Wyłączone są
projekty związane z budową i remontem
dróg, ulic, chodników i ścieżek rowerowych.
Jeśli projekt spełnia wszystkie kryteria pod-
dawany jest pod głosowanie mieszkańców.
Projekty, które uzyskają największą ilość
ważnych głosów zostaną zrealizowane
w 201 8 roku.

Kto może wziąć udział?

W procesie Budżetu Obywatelskiego mo-
że uczestniczyć każdy mieszkaniec Ostro-
wi Mazowieckiej, który ukończył 1 6 lat oraz
posiada adres zamieszkania możliwy do
zweryfikowania na podstawie rejestrów ewi-
dencji ludności.

Te daty warto zapamiętać

1 – 30 czerwca: mieszkańcy składają za
pośrednictwem strony www.budzetobywa-

telski.ostrowmaz.pl lub w Urzędzie Miasta
propozycje projektów z listami poparcia co
najmniej piętnastu osób.

7 lipca: publikowana jest lista wszystkich
złożonych projektów.

1 września: publikowana jest lista projek-
tów, które spełniają wymagane kryteria.

11 – 1 7 września: na stronie www.budzeto-
bywatelski.ostrowmaz.pl uruchamiany jest
system głosowania.

6 października: publikowana jest lista zwy-
cięskich projektów.

Platforma internetowa

I I edycja Budżetu Obywatelskiego będzie
realizowana głównie w oparciu o platformę
internetową znajdującą się pod adresem
www.budzetobywatelski.ostrowmaz.pl Na
specjalnie przygotowanej stronie mieszkań-
cy mogą pobierać wszystkie niezbędne for-
mularze, zasięgnąć informacji o przebiegu
Budżetu Obywatelskiego, a także oddać głos.

Oprócz strony internetowej w Urzędzie Mia-
sta uruchomiony został punkt informacyjny
dostępny od 3 kwietnia (od poniedziałku do
piątku w godzinach 8:00 – 1 6:00). W punk-

cie można uzyskać informacje na temat
sposobu składania propozycji projektów,
niezbędnych dokumentów, czy też kryte-
riów jakie projekt musi spełniać.

Podczas głosowania (11 – 1 6 września
w godzinach 8:00 – 1 7:00) uruchomionych
zostanie sześć punktów, w których będzie
można oddać głos na jeden wybrany projekt:

1 . Urząd Miasta, ul. 3 Maja 66
2. Miejski Dom Kultury, ul. 3 Maja 50
3. Miejska Biblioteka Publiczna, ul. 11 Li-
stopada 8
4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.
K. Warchalskiego 3
5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. H.
Trębickiego 1 0
6. Centrum Dialogu Społecznego, ul. Par-
tyzantów 7a

Szczegółowe informacje na temat
Budżetu Obywatelskiego znajdują
się na stronie:

www.budzetobywatelski.ostrowmaz.pl

Wakacje w mieście nie muszą być nudne!
Ostrowskie szkoły, miejski ośrodek spor-
tu, dom kultury oraz biblioteka organizują
w tym roku liczne atrakcje. Młodzież bę-
dzie mogła wziąć udział w zajęciach spor-
towych, rekreacyjnych, historycznych
i edukacyjnych.

Zespół Szkół Publicznych nr 1 w dniach 4
– 1 3 lipca zorganizuje m.in. turniej piłki noż-
nej czy koszykówki. W Zespole Szkół Pu-
blicznych nr 2 będzie można wziąć udział
w zajęciach sportowych w każdy ponie-
działek, środę i piątek w dniach 3 lipca –
25 sierpnia. Zespół Szkół Publicznych nr 3
zorganizuje zajęcia sportowo rekreacyjne
na Orliku obok szkoły w dniach 26 czerw-
ca – 4 lipca. Szkoła Podstawowa nr 1 za-
prasza w dniach 26 – 27 czerwca na zabawy
terenowe „W poszukiwaniu śladów histo-
rii”, natomiast od 28 czerwca do 5 lipca na
zajęcia sportowe. Podobnie Gimnazjum
Publiczne nr 1 , które zajęcia sportowe zor-
ganizuje w dniach 27 czerwca – 4 lipca.

Miejski Dom Kultury w dniach 3 - 7 lipca,
24 – 28 lipca oraz 21 -25 sierpnia zorgani-

zuje trzy turnusy półkolonii.

Półkolonie zorganizuje również Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji, natomiast
w czterech turnusach: 26 – 30 czerwca, 3
– 7 lipca, 1 0 – 1 4 lipca, 1 7 – 21 lipca. Do-
datkowo odbędą się liczne turnieje sportowe.

Miejska Biblioteka Publiczna w każdą śro-
dę lipca i sierpnia zaprasza na „Wakacyj-
ną przygodę z książką”. W programie można
znaleźć m.in. historyczny spacer po mie-
ście, zajęcia literackie, savoir vivre dla naj-
młodszych, zajęcia plastyczne i wiele więcej.

Szczegółowe informacje można
znaleźć na stronie www.ostrow-
maz.pl w zakładce Miasto i miesz-

kańcy




