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i�Przewodniczący�Rady�Miasta�

Robert�Krajewski���
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Boże�Narodzenie�2018
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Remont  budynku był możliwy dzięki pozyskanym przez Miasto środkom na projekt „Kultura Pod Napięciem”.

Teren przed budynkiem został zagospodarowany, posadzono drzewa, ustawiono ławki, zainstalowano też nowe oświetlenie, które zwłaszcza 
wieczorem daje wspaniały efekt . 

W starej elektrowni będzie teraz kulturalnie
Dobiegają końca prace przy remoncie 
budynku starej elektrowni przy ulicy 
11 Listopada. Budynek przeznaczony 
zostanie pod działalność kulturalną. 
Znajdzie się tu miejsce, aby swoją 
ofertę mogły realizować - dom kultury,  
muzeum i biblioteka.

Remont starej elektrowni przeprowadzono w ramach projektu „Kultura pod Napięciem”. 
Drugim budynkiem wyremontowanym z tego projektu jest rodzinny dom Marii Pileckiej przy 
ul. Warszawskiej. Koszt projektu to ok. 5 mln zł, a w tym ok. 3,5 mln złotych pochodzi z dofi-
nansowania.

Co jeszcze w najbliższym czasie?
Oddanie do użytku elektrowni to nie jedyne zadanie, które Miasto planuje w najbliższym czasie. 
Wśród nich będzie budowa nowej szkoły i przedszkola, budowa ciągów pieszo-
rowerowych, modernizacja stadionu, a także budowa dróg i chodników.

Red.



Mieszkańcy wybrali 
Burmistrza i Radę Miasta 
21 października mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej wybrali 
swoich przedstawicieli do Rady Miasta. 4 listopada odbyła 
się II tura wyborów na Burmistrza Miasta.W wyniku głoso-
wania ponownie Burmistrzem został Jerzy Bauer uzysku-
jąc 4853 głosy. Na Mieczysława Szymalskiego głosowało 
4168 mieszkańców. Kadencja samorządu potrwa 5 lat.

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miasta miała charakter uroczysty. 
Przybyli na nią przedstawiciele samorządów szczebla wojewódzkiego, 
powiatowego i gminnego, szefowie instytucji państwowych, firm, 
miejskich jednostek organizacyjnych i spółek.  Obrady sesji, która odbyła 
się 20 listopada rozpoczął najstarszy z radnych Edward Podbielski. 
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Ryszard Mierzejewski 
odczytał wyniki głosowania w wyborach na radnych oraz na burmistrza 
miasta. Treść ślubowania odczytał najmłodszy z radnych Paweł Pecura, 
po czym nowo wybrani radni dodali kolejno „Ślubuję” lub „Ślubuję, 
tak mi dopomóż Bóg” i odebrali zaświadczenia o wyborze. 

Ślubowanie złożył także burmistrz Jerzy Bauer, który podziękował za 
zaufanie, którym obdarzyli go mieszkańcy wybierając ponownie na 
kolejną kadencję. – To dla mnie sukces i jednocześnie zaszczyt 
– powiedział burmistrz. Podziękował swoim najbliższym współpraco-
wnikom, zespołowi osób pracującemu podczas kampanii wyborczej, 
najbliższej rodzinie, w szczególności żonie. Pogratulował radnym, licząc 
na dobrą współpracę. – Idziemy zespołem przygotowanym, idziemy 
z przygotowanym programem – powiedział podczas wystąpienia 
burmistrz Jerzy Bauer. Zaprosił do współpracy radnych, przedstawicieli 
organizacji pozarządowych oraz sąsiednie samorządy. Zapewnił, że 
swój urząd będzie pełnił w imieniu i na rzecz wszystkich mieszkańców 
Ostrowi Mazowieckiej.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym samorząd ma 
obowiązek utrwalania i transmitowania obrad sesji rady miasta. Przepisy 
obowiązują od początku VIII kadencji. Transmisje z obrad dostępne są na 
profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube.

Rada Miasta Ostrów Mazowiecka VIII kadencji: Stanisław 
Dylewski, Mirosław Gromek, Beata Herman, Michał Kacprzak, 
Bogusław Konrad, Anna Krajewska, Robert Krajewski, Jolanta 
Kwiatkowska, Krzysztof Laska, Ewa Orzechowska, Waldemar Pałys, 
Jerzy Pawluczuk, Paweł Pecura, Mirosław Pędzich, Andrzej Pęksa, 
Edward Podbielski, Mieczysław Szymalski, Renata Trojanowska, 
Henryk Wilczewski, Jacek Wilczyński, Edward Zalewski. Skład 
komisji stałych Rady Miasta - www.bip.ostrowmaz.pl.

Radni wybrali prezydium - Przewodniczącym Rady Miasta został 
Robert Krajewski, zaś wiceprzewodniczącymi - Bogusław Konrad 
i Krzysztof Laska. Ustalono też składy osobowe i wybrano przewo-
dniczących Komisji stałych Rady Miasta. 

Burmistrz Jerzy Bauer wymienił kilka najważniejszych zadań do re-
alizacji w rozpoczętej kadencji, jak budowa szkoły, dróg i chodników, 
w tym projekt budowy ciągów pieszo-rowerowych, otwarcie starej elekt-
rowni, rewitalizacja centrum miasta. 

Od lewej: Anna Krajewska, Andrzej Pęksa, Jerzy Pawluczuk, Mieczysław 
Szymalski, Renata Trojanowska.

Od lewej: Jolanta Kwiatkowska, Jacek Wilczyński, Michał Kacprzak, 
Henryk Wilczewski.

Od lewej: Paweł Pecura, Beata Herman, Waldemar Pałys, Ewa  Orze-
chowska.

Od lewej: Stanisław Dylewski, Mirosław Gromek, Edward Zalewski, 
Mirosław Pędzich, Paweł Pecura, Beata Herman, Waldemar Pałys, Ewa  
Orzechowska, Edward Podbielski.

Anna Kacpura

Wydział Organizacji, Spraw 
Obywatelskich i Promocji
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Badanie gruntów po byłej nasycalni
Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH) prowadziła w październiku prace terenowe w Ostrowi Mazowieckiej. Miały one 
na celu rozpoznanie skali zanieczyszczenia wód podziemnych kreozotem. Podjęto je także po to, aby zaplanować działania 
ograniczające wpływ zanieczyszczenia na ujęcie wód podziemnych oraz rozpoznanie zanieczyszczenia warstw wodonoś-
nych toksycznymi substancjami z grupy WWA, BTEX i fenoli.  

Uzyskano informacje ze wszystkich studni miejskiego ujęcia komunalnego i ujęcia dla Milkiland EU (dawne zakłady Ostrowia). Kartowaniem 
objęto także pozostałe studnie (kopane i wiercone) oraz piezometry monitoringu osłonowego ujęcia. Zebrane dane wykorzystano do modelowa-
nia przepływu wód podziemnych, czyli określenia kierunku i prędkości przepływu wód podziemnych w warstwie wodonośnej. Równolegle 
prowadzone były prace w studni wierconej na posesji pod 
adresem Wodna 16.  Pracownicy PSH rozbroili studnię 
demontując pompę głębinową zawieszoną na przewodzie 
tłocznym (po wykonaniu pomiarów pompa została 
ponownie zainstalowana). Pomiary w studni miały 
udokumentować strefę faktycznego zafiltrowania, co jest 
konieczne gdyż studnia nie posiada dokumentacji 
powykonawczej i brak jest wiarygodnej informacji na temat 
głębokości studni oraz ujętej warstwy wodonośnej. 
Kartowanie hydrogeologiczne trwało dwa tygodnie. 

Wykonywano kartowanie hydrogeologiczne polegające na zebraniu informacji 
o położeniu zwierciadła wody w istniejących otworach hydrogeologicznych 
(pomiary głębokości do zwierciadła wody w studniach) i eksploatacji wód 
podziemnych przez ujęcia zlokalizowane w obszarze badań. 

Dyrektor został zastępcą burmistrza 

Burmistrz Jerzy Bauer powołał Daniela Choinkę na stanowisko zastępcy bur-
mistrza. Obecny zastępca pełnił dotychczas w Urzędzie Miasta funkcję dyrektora 
Wydziału Rozwoju Gospodarczego. 

Zmiana na stanowisku zastępcy burmistrza wynika z faktu, że startujący w wyborach samo-
rządowych do Rady Powiatu Zbigniew Chrupek uzyskał mandat radnego. Na pierwszej sesji 
nowo wybranej Rady Powiatu 22 listopada Zbigniew Chrupek został Starostą Ostrowskim.

Red.

23 listopada burmistrz Jerzy Bauer po-
wołał na swojego zastępcę Daniela Cho-
inkę.

Bożena Szostak

Sekretarz Miasta

W� tegorocznych� wyborach� samorzą-
dowych� Zbigniew� Chrupek� otrzymał�
mandat� radnego� Powiatu� Ostrowskiego,�
a�następnie�został�wybrany�przez�Radę�na�
Starostę�Ostrowskiego.

Gratuluję� wyniku� wyborów� i� objęcia� tej�
zaszczytnej�i�odpowiedzialnej�funkcji.�Mam�
nadzieję�na�dobrą�współpracę�samorządu�
miasta�z�władzami�powiatu.

Burmistrz
Jerzy�Bauer

Opłaca się segregować odpady 

Obecna ustawa o utrzy-
maniu czystości i po-
rządku w gminach po-
zostawia nam, mieszkań-
com danej gminy wybór – 
segregujemy bądź nie. 
Jeżeli deklarujemy oddawanie śmieci nieposegregowanych wówczas płacimy więcej. 
Sami decydujemy o naszych kosztach i naszym środowisku. 

Nowy projekt ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakłada, abyśmy 
od stycznia 2019 r. wszyscy segregowali śmieci obowiązkowo. 

Projekt jest po konsultacjach publicznych i trafił do komitetów Rady Ministrów. Czekamy 
na skierowanie ustawy do Sejmu.

Selekcja odpadów niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim ograni-
czamy tony śmieci, które zanieczyszczają środowisko. Nie bez znaczenia 
jest fakt, że segregując płacimy mniej.

Sylwia Kos

Zastępca Dyrektora 
Wydziału Rozwoju Gospodarczego
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7 listopada została podpisana umowa na rozbudowę, przebudowę i zmianę 
sposobu użytkowania budynku jednorodzinnego położonego przy ulicy War-
szawskiej 4. Termin zakończenia prac został ustanowiony na 31 sierpnia 2019 
roku. Warto dodać, że Muzeum jest dotowane z budżetu państwa kwotą 1 mln 
rocznie na bieżącą działalność, zaś Miasto na jego funkcjonowanie przeznacza 
200 tys. zł rocznie. 

Muzeum prawie zrealizowane
Podpisy pod umową złożyli: dyrektor Muzeum, 
Dorota Socik oraz prezes zarządu ZKM-Asis 
Sp. z o.o.  Konrad Trzeszczkowski.

W aktualnie powstającej części budynku znaj-
dować się będzie sala audiowizualna, część 
wystawy stałej, czytelnia z mediateką dla dzie-
ci i młodzieży, sklep muzealny, szatnia i toalety 
dla odwiedzających a także pomieszczenia 
socjalne i techniczne.

Kontynuujemy również prace związane z przy-
gotowywaniem wystawy stałej oraz prowa-
dzimy działalność edukacyjno-kulturalną reali-
zując cele i zadania statutowe naszej instytucji. 

Zajęcia prowadzili trenerzy z NASK oraz EduSence w ramach Europejskiego 
Tygodnia Kodowania. 

– Dla Ostrowi Mazowieckiej, dla Muzeum to jest wielkie wydarzenie – powiedział burmistrz Jerzy Bauer w dniu podpisania umowy na rozbudowę 
Muzeum. Podkreślił fakt, że Muzeum jest nową instytucją kultury prowadzoną wspólnie przez Miasto oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Dodatkowo Ministerstwo przeznacza na inwestycje 8,3 mln złotych. Burmistrz dziękował za zaangażowanie w projekt powołania 
Muzeum wiceminister kultury Magdalenie Gawin.

CodeWeek z ministrem 
cyfryzacji
Uczniowie z miejskich szkół podstawowych wraz z ro-
dzicami wzięli udział w warsztatach z podstaw kodo-
wania i programowania. 

Rozwijają one myślenie obliczeniowe, umiejętność rozwiązy-
wania problemów oraz współpracy w grupie, a także umiejęt-
ności analityczne. W spotkaniu wziął udział minister cyfryzacji 
Marek Zagórski. 

Grzegorz Kozik

Muzeum Dom Rodziny Pileckich

Umowę na realizacji inwestycji podpisała dyrektor Muzeum Dom Rodziny Pileckich Dorota 
Socik oraz prezes zarządu ZKM-ASIS Konrad Trzeszczkowski.

Renata Subda

Wydział Oświaty, Kultury i Integracji 
Społecznej
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Złote Godło dla Miasta za 
usługi najwyższej jakości

To kolejne wyróżnienie dla Miasta w dzie-
dzinie jakości. W 2017 roku uhonorowano 
Ostrów Mazowiecką w kategorii QI Product – 
Produkt Najwyższej Jakości za organizację 
wydarzenia - Ostrowskie Forum Rozwoju. 

Tegoroczną nagrodę odebrał zastępca bur-
mistrza Daniel Choinka i dyrektor MOSiR 
Bartłomiej Pieńkowski podczas odbywają-
cego się 26 października w Katowicach 
Europejskiego Forum Jakości i Innowacyj-
ności.

Doceniono inwestycje infrastrukturalne i inicjatywy wzbogacające 
usługi miasta w zakresie zagospodarowania czasu wolnego mie-
szkańców. 

Kapituła Programu Najwyższa Jakość 
Quality International przyznała Miastu 
Ostrów Mazowiecka tytuł Laureata 
i Złote Godło w kategorii QI SERVICES 
– usługi najwyżej jakości. 

Ostatni krok przy rozbudowie 
składowiska został zrealizowany

ZGK wystąpił do Marszałka Województwa 
Mazowieckiego o wpisanie składowiska 
w Starym Lubiejewie, jako Regionalnej 
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komu-
nalnych (RIPOK).  W efekcie czego Sejmik 
Województwa Mazowieckiego 16 października 
podjął  uchwałę, zmieniającą uchwałę 
wykonawczą z 22 października 2012 r. 
w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu 
Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 
2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.

Składowisko odpadów w Starym Lubiejewie 
Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych (RIPOK).   

Składowisko odpadów Zakładu Gospodarki Komunalnej zlokalizowane w Starym 
Lubiejewie uzyskało status Regionalnej Instalacja Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych (RIPOK) do obsługi ostrołęcko-siedleckiego regionu gospodarki 
odpadami.

Paweł Mieczkowski

Prezes Zakładu Gospodarki 
Komunalnej sp. z o.o. 

Anna Kacpura

Wydział Organizacji, Spraw 
Obywatelskich i Promocji

Kolejny fragment ulicy Łącznej 
służy już mieszkańcom 

Do dyspozycji mieszkańców zostało oddanych 451 metrów 
bieżących nowej nawierzchni ulicy Łącznej. To jedna z najdłu-
ższych ulic w mieście. Jej wykonanie zostało podzielone na 
etapy. Zakończyła się realizacja odcinka od ul. Wąskiej do 
działki nr ew. 136. 

Komisja składająca się z inwestora i wykonawcy 17 października do-
konała odbioru wspomnianego odcinka ulicy.

Prace obejmowały wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, ale także 
regulacje wysokościowe istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej 
oraz usunięcie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi. 
Obecnie w fazie projektowej jest odcinek od działki nr ew. 136 do 
ul. Stacyjnej. 

Inwestycję o wartości 818 394,10 złotych zrealizował Zakład Robót 
Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski. Funkcję Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego przy reali-
zacji zadania pełnił Zdzisław 
Brzostek.

Sylwia Kos

Zastępca Dyrektora 
Wydziału Rozwoju Gospodarczego
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W Jatkach odbywają się spotkania, warsztaty, prelekcje, wernisaże, 
koncerty i wiele innych spotkań. 

Od czasu otwarcia gośćmi Jatek byli m.in. 
przedstawiciele ministerstw polskiego rządu, 
dyrektorzy spółek i instytutów państwowych, 
a w ostatnim czasie także Wojciech Tomczyk 
oraz Bronisław Wildstein. 18 września se-
niorzy i studenci UTW uczestniczyli w wykła-
dzie dotyczącym cyberbezpieczeństwa, 
14 października odbył się koncert „Nauczy-

Jatki tętnią życiem. Odwiedziło je już ponad 5 tysięcy osób!

ciele Nauczycielom”, a 14 listopada warsztaty 
motywacyjne dla młodzież prowadził Naczelny 
Kapelan Więziennictwa w Polsce ks. Adam 
Jabłoński. 20 listopada zakończyliśmy poka-
zem mody ludowej drugą wystawę zdjęć z fe-
stiwalu „Moda na Folklor” autorstwa Barbary 
Siwek i Gniewka Głogowskiego. 27 listopada 
wernisażem rozpoczęliśmy trzecią wystawę 

W ciągu niespełna trzech miesięcy od otwarcia, które odbyło się 11 września, Jatki odwiedziło ponad 5 tysięcy osób! 

Agnieszka Suwalska

Kierownik obiektów 
Miejskiego Domu Kultury

prac pokonkursowych „Moja, Twoja Wolność” 
(konkursy organizowane przez Centrum Kul-
tury Agora). 

Zachęcamy do obejrzenia trwającej wysta-
wy i zapraszamy już dziś na wernisaż kolej-
nej wystawy prac Stanisława Baja, który 
odbędzie się 3 stycznia 2019 roku.

O ostrowskim Muzeum w Wiedniu
W roku 2018 obchodzimy 70. rocznicę śmierci Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ramach obchodów otrzymaliśmy 
zaproszenie od Instytutu Polski w Wiedniu, aby zaprezentować nowo powstającą instytucję kultury, jaką jest Muzeum Dom 
Rodziny Pileckich. Prezentacja odbyła się 20 listopada.

W czasie wizyty, wspólnie z dyrektorem 
Instytutu odwiedziliśmy  Miejsce Pamięci 
Obozu Koncentracyjnego Gusen oraz sztol-
nię B8 Bergkristall,  gdzie złożyliśmy kwiaty 
i zapaliliśmy znicze. Odbyło się także spot-
kanie dyrektora Instytutu i Muzeum z Andreą 
Wahl z Regionu Świadomości Mauthausen - 
Gusen - St. Georgen. Rozmowy dotyczyły 
dotychczasowej współpracy oraz przyszłych 
wspólnych projektów.

Dorota Socik

Dyrektor Muzeum 
Dom Rodziny Pileckich

Podczas wizyty w Wiedniu przybliżono pos-
tać rtm. Witolda Pileckiego oraz opowiedzia-
no historii powstania, misji, planach ostro-
wskiej instytucji muzealnej.

Złożono kwiaty w Miejscu Pamięci Obozu 
Koncentracyjnego Gusen oraz sztol-nię B8 
Bergkristall 
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Ostrowska „Czwórka” Solidarną Szkołą 
W tym roku po raz kolejny ostrowskiej „Czwórce” udało się znaleźć w czołówce 
ogólnopolskiego rankingu szkół najlepiej działających na rzecz Fundacji Świę-
tego Mikołaja. 

Uroczysta gala rozstrzygnięcia konkursu „Solidarna Szkoła” odbyła się 4 grudnia w Sali 
Białej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 

Szkoła od trzech lat współpracuje z Fundacją, 
która jest inicjatorem konkursu „Solidarna 
Szkoła”. Jest on skierowanym do wszystkich 
szkół biorących udział w programie Stypendia 
św. Mikołaja. Program ten ma na celu uhonoro-
wanie szkół, które zbiorą na swoim subkoncie 
najwięcej środków na rzecz stypendiów dla 
uczniów. 
W uroczystej gali rozstrzygnięcia konkursu 
„Solidarna Szkoła” wzięli udział: dyrektor 
szkoły Piotr Siwek, koordynatorzy Monika Kruk 
i Sylwia Suchta oraz wolontariuszki Klaudia 
Krutczenko, Amelia Lendzioszek i Aleksandra 
Podbielska. SP nr 4 otrzymała dyplom „Soli-
darnej Szkoły” i nagrodę pieniężną w kwocie 
500 zł za zajęcie 3. miejsca w kategorii szkół 
podstawowych, pochodzących z miast powy-
żej 20 tysięcy mieszkańców. Dodatkową na-
grodą dla przybyłych na galę wolontariuszy by-
ło zwiedzanie Pałacu w Wilanowie.

Piotr Siwek

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

Życzenia i nagrody dla 
nauczycieli
Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej przebiegały 
dwutorowo. Było lokalnie i regionalnie.

11 października odbyło się spotkanie obejmujące swoim zasięgiem 
rejon ostrołęckiej delegatury Kuratorium Oświaty z udziałem Wice-
wojewody Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Wicekuratora. Podczas 
uroczystości, nauczyciele i pracownicy oświaty z powiatów: makowskie-
go, ostrołęckiego, ostrowskiego, przasnyskiego i wyszkowskiego 
otrzymali nagrody i odznaczenia państwowe i resortowe. 

12 października w ratuszu miejskim spotkali się nauczyciele miejskich 
jednostek oświatowych, aby odebrać Nagrody Burmistrza Miasta za 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Nagodzonych zostało 20 nauczycieli. Ponadto, z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej, w miejskich szkołach i przedszkolach dyrektorzy wręczyli nagrody 53 
nauczycielom oraz 25 pracownikom administracji i obsługi.

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej uświetnił występ chóru 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 i zespołu Appassionata .

Dorota Ambroziak

Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury 
i Integracji Społecznej

Tydzień Profilaktyki dla Miasta Ostrów 
Mazowiecka trwał od 15 do 19 paździer-
nika.

Realizowano program „Debata” i „Szkolna 
Interwencja Profilaktyczna”, które rekomendo-
wane są przez Państwową Agencję Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, Krajowe 
Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, 
Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Ośrodek 
Rozwoju Edukacji. 

Tydzień Profilaktyki w szkołach podstawowych

W zajęciach wzięło udział 225 uczniów miejskich szkół z klas VI – VIII oraz 191 nauczycieli. 

Sylwia Śladewska

Wydział Oświaty, Kultury i Integracji 
Społecznej
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Ostrowski Styl 2018 czyli 18. edycja Wirującego Kręgu 
z pewnością przejdzie do historii. Po sukcesie z ze-
szłego roku, kiedy zdecydowaliśmy się wprowadzić 
nową kategorię Ostrów Freestyle Battle, ilość zawo-
dników przekroczyła nasze oczekiwania. W tym roku 
ponownie liczba uczestników przekroczyła 1000 osób. 

Jeden z zawodników trafił do nas aż z Barcelony, nie zabrakło też zawodników 
z Ukrainy i Litwy. Pierwsze miejsca zajęły osoby z całej Polski: Krakowa, Biel-
ska Białej, Warszawy, Białegostoku, Szczecina i wielu innych miast. Na po-
dium – 3 miejsce zajęła również 
grupa Beton z Ostrowi Mazo-
wieckiej reprezentująca MOSiR 
i Stowarzyszenie Freeway. 

Dwa dni Ostrowskiego Stylu i ponad 1000 uczestników!

- Zebraliśmy mnóstwo pozytywnych opinii i mamy nadzieję, iż zawody będą nadal rozkwitać i na stałe wpiszą się w taneczną mapę Polski 
- powiedziała dyrektor MDK Marta Molska.

Przyjechało do nas 400 tancerzy z całej Polski 

 Po raz drugi odbyły się w Ostrowi Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne PASJA TAŃCA

Marta Molska

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury

W Ostrowi Mazowieckiej było ostatnio bardzo tanecz-
nie. Najpierw Ostrowski Styl, a zaraz po nim Ogólno-
polskie Konfrontacje Taneczne „Pasja tańca”.  Kon-
frontacje odbyły się 1 grudnia w hali MOSiR przy ulicy 
Trębickiego. Wzięło w nich udział około 400 tancerzy 
z całej Polski.

Swój debiut na scenie miały trzy ostrowskie zespoły z MOSiR, które 
otrzymały wysokie noty od 
sędziów. Mini Osy zajęły II 
miejsce, Ossa cherleaders grupa 
1 - II miejsce, Ossa cherleaders 
grupa 2  - II  miejsce.

Barbara Siwek

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
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Miasto wzięło udział w akcji „Niepodległa do hymnu”. Mieszkańcy wspólnie odśpiewali Hymn 
Państwowy, a chwilę później w niebo poleciało sto biało-czerwonych balonów. 

Ponad 20 wydarzeń w ciągu roku na 100-lecie niepodległości
Przypadająca w tym roku 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to okazja do organizacji wielu wydarzeń, 
które podkreślają to ważne dla nas Polaków święto. W Ostrowi Mazowieckiej przez cały 2018 rok odbywały się wydarzenia 
z okazji setnej rocznicy. Przedstawimy tylko wybrane wydarzenia, które odbyły się w listopadzie.

100 balonów wzbiło się w niebo
Tradycyjnie miejskie obchody Narodowego 
Święta Niepodległości rozpoczęły się mszą 
świętą za Ojczyznę w kościele pw. Wnie-
bowzięcia NMP. Po nabożeństwie delegacje 
władz samorządowych, organizacji komba-
tanckich, społecznych i młodzieżowych, in-
stytucji i zakładów pracy oraz mieszkańcy 
Ostrowi Mazowieckiej zebrali się na Placu 
Wolności. Burmistrz Jerzy Bauer mówił o set-
nej rocznicy odzyskania niepodległości, jako 
potężnym dziedzictwie. - Naszym zadanie 
jest przenosić to dziedzictwo w przyszłość, 
doceniać je i mówić młodszym. Dodał też, że 
- Walka o osobistą wolność, niepodległość 
i budowanie państwa polskiego jest częścią 
kodu genetycznego Polaków. Częścią tego 
kodu jest też umiejętność i zdolność do 
stawania ramię przy ramieniu w momentach 
przełomowych – powiedział. 

Zebrani pod Dębem Wolności obejrzeli część 
artystyczną w wykonaniu uczniów z SP nr 2. 
Odczytany został także Apel Pamięci, żoł-
nierze z Pododdziału Honorowego Wojska 
Polskiego wykonali salwę honorową, dele-

gacje złożyły kwiaty pod pamiątkowym obelis-
kiem oraz odegrano Pieśń Reprezentacyjną Woj-
ska Polskiego. Asystę honorową zapewnił 22. 
Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie 
oraz żołnierze z 5. Mazowieckiej Brygady Obrony 
Terytorialnej. Wartę honorową pełnili harcerze 29. 
Drużyny Harcerskiej „Pogodni” oraz 40. Ostro-
wskiej Wielopoziomowej DH „Horyzont” z SP 
Nr 4. Nie zawiodły także zuchy z 1. PGZ „Przy-

jaciele ze stumilowego lasu”.

Delegacja władz miasta złożyła wiązankę 
kwiatów na grobie burmistrza Ludwika Mie-
czkowskiego na cmentarzu parafialnym. 
Wieczorem w hali MOSiR lokalni artyści za-
prezentowali musical „Ramię w ramię ku nie-
podległości”.

Ewelina Szczapa

Utwory wielkich artystów na cześć 
niepodległości
28 października zaprosiliśmy mieszkańców 
Ostrowi na recital w wykonaniu dwóch arty-
stek na co dzień mieszkających w Stanach 
Zjednoczonych. 

W wykonaniu Ewy Marii Wójcik usłyszeliśmy 
m.in. „Stepy Akermańskie”, „Sonet do Laury”, 
„Hej radością oczy błysną…” Adama Mic-
kiewicza, fragment „Fortepianu Chopina” 
Cypriana Kamila Norwida oraz „Gdy noc 
głęboka wszystko uśpi i oniemi…” Juliusza 
Słowackiego. W prawdziwą podróż muzy-
czną zabrała słuchaczy Nina Kuźma-Sa-
piejewska, która zagrała m.in. Balladę 
g-moll, Scherzo b-moll, Poloneza As-Dur 
Fryderyka Chopina, a także „Chant d'Amour” 
Ignacego Jana Paderewskiego i Etiudę 
b-moll Karola Szymanowskiego. 

W wieczór pełen poezji i muzyki zabrała słuchaczy polska pianistka od wielu lat mieszkająca 
w Nowym Jorku Nina Kuźma-Sapiejewska oraz recytatorka urodzona w Waszyngtonie.Ewa 
Maria Wójcik.

Artystki dostały gromkie brawa od słuchaczy zebranych w kościele pw. Wniebowzięcia NMP. 

Organizatorami koncertu byli: Miasto Ostrów Mazowiecka, Muzeum Dom Rodziny Pileckich oraz 
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP, a inicjatorem Czesław Magrzyk. 

Anna Kacpura

Uczniowie dla Niepodległej
9 listopada w miejskich szkołach i przedszkolach odbył się Dzień dla Niepodległej, podczas 
którego uczniowie o godz. 11:11 śpiewali cztery zwrotki hymnu, biorąc udział w akcji organizo-
wanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W tym dniu odbyło się szereg wydarzeń 
przypominających o 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Na terenie ogródka przed-
szkolnego w MP nr 2 zasadzono dąb, a także zakopano kapsułę z rysunkami dzieci. Dotyczyły 
one Polski i symboli narodowych, zaznaczono też datę „11.11.2018 - 100-lecie niepodległości”. 
Młodzież z SP nr 1 zaprezentowała spektakl „Pociąg do Niepodległej”. 

Renata Subda
9 listopada  uczniowie o godz. 11:11 śpie-
wali cztery zwrotki hymnu
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„Czwórka” w projekcie „God-
ność, Wolność, Niepodległość”

SP nr 4 otrzymała dotację ze środków bu-
dżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej na 
zakup repliki munduru i wyposażenia 
żołnierza-artylerzysty oraz profesjonalnej 
gabloty z oświetleniem. Dodatkowo ucznio-
wie wzięli udział w wycieczce patriotycznej 
„Szlakiem 18. PAL-u, Patrona Szkoły”. 9 li-
stopada w ramach obchodów stulecia odzy-
skania niepodległości i setnej rocznicy po-
wstania 18. Pułku Artylerii Lekkiej odbyło się 
X Spotkanie Pokoleń. Podczas uroczystości 
poświęcony został nowy sztandar szkoły, 
a w Szkolnej Izbie Pamięci otworzono stałą 
wystawę dotycząca pamiątek związanych 
z 18. PAL-em oraz wystawę czasową do-
tyczącą życia codziennego mieszkańców 
naszej Małej Ojczyzny w okresie między-
wojennym. Spotkanie wzbogaciła insceniza-
cja historyczna „Wolność we krwi”, nawią-

zująca do dziejów 18. PAL-u i historii Ostrowi 
Mazowieckiej od powstań narodowych, przez 
okres II Rzeczypospolitej, do wybuchu II wojny 
światowej. 

Elżbieta Piersza, Joanna Borawska 
Koordynatorzy projektu

SP nr 4 zaprasza do obejrzenia wystawy pamiątek w Szkolnej Izbie Pamięci oraz do współpracy.

10 listopada ostrowskie Jatki przybrały wyjątkowy klimat przedwojennej Warszawy.

Powróćmy jak za dawnych lat… 

Miejska Biblioteka Publiczna zaprosiła mi-
łośników pięknych melodii w sentymentalną 
podróż, na koncert „Powróćmy jak za daw-
nych lat”. Nastrój, sceneria oraz niezapo-
mniane melodie do słów Juliana Tuwima, 

Mariana Hemara, Jerzego Jurandota, skom-
ponowane przez Jerzego Petersburskiego 
oraz Henryka Warsa, przybliżyły atmosferę 
słynnych stołecznych kawiarń i klubów.

Przed licznie zgromadzoną publicznością 
wystąpili: Jolanta Andruszkiewicz oraz Remi-

Śpiewali Bogu i Ojczyźnie

W MP nr 1 odbył się VI Przegląd Przedszkolnej Piosenki Religijnej pod 
hasłem „Bogu i Ojczyźnie”. Nawiązywał on do 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 

Mali wykonawcy przepięknie zaśpiewali, czasem bardzo trudne utwory. 
W tym roku po raz pierwszy zaśpiewały też panie nauczycielki utwór pt. 
„Polskie kwiaty”. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali obdarowani 
upominkami oraz pamiątkowymi dyplomami.

Na uroczystość, która odbyło się 6 listopada przybyli - burmistrz Jerzy 
Bauer oraz proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP ks. dziekan dr Jan 
Okuła, którzy objęli wydarzenie Honorowym Patronatem. Wśród 
publiczności byli też dyrektorzy miejskich przedszkoli, nauczyciele, 
przedstawiciele rodziców oraz media lokalne.

Małgorzata Zalewska 
Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 1

Uczestnicy tegorocznego przeglądu śpiewali piosenki o tematyce 
religijnej i patriotycznej. 

giusz Danelczyk - śpiew, Paweł Andrusz-
kiewicz – śpiew, piano, Artur Włodkowski – sa-
ksofon, Łukasz Klepacki – perkusja oraz 
Krzysztof Gorczyca – gitara basowa, którzy 
zaprosili słuchaczy do wspólnego śpiewania. 

W programie wieczoru znalazły się takie 
przeboje jak „Już taki jestem zimny drań”, „Sex 
appeal”, „Już nie zapomnisz mnie”, „Miłość ci 
wszystko wybaczy” czy „Odrobinę szczęścia 
w miłości”. Mimo upływu lat szlagiery dwu-
dziestolecia międzywojennego są nadal 
popularne, mają swoich miłośników, wiernych 
słuchaczy i to nie tylko wśród starszego 
pokolenia.  Kon-cert zwieńczył organizowany 
przez ostrowską książnicę projekt „Tydzień dla 
Polski”.

Anna Duda-Depta, MBP
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Na terenie Parku edukacyjno-historycznego pod nazwą „POLONIA RESTITUTA” 
w Feliksowie koło Broku przedstawiciele samorządów, szkół i innych podmiotów 
społeczności powiatu ostrowskiego zebrali się, aby uczcić 100-lecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

100 dębów na 100-lecie niepodległości
Uroczystość, która odbyła się 19 października, roz-
poczęła msza św. w intencji Ojczyzny. Przedstawiciel 
Zamku Królewskiego Krzysztof Jabłonka wygłosił 
prelekcję „Fenomen niepodległości 1918 i 1920 roku”. 
Kulminacyjnym punktem był Apel pamięci z udziałem 
Wojska Polskiego oraz zasadzenie w parku 100 dębów.

Nasze miasto reprezentował burmistrz Jerzy Bauer, 
dyrektorzy szkół podstawowych z pocztami sztandaro-
wymi, dyrektorzy instytucji kultury i sportu, kierownik 
ŚDS z podopiecznymi oraz drużyna harcerska „Po-
godni”. Na terenie parku postawiono tablicę upamiętni-
ającą wydarzenie z zestawieniem instytucji biorących 
udział w sadzeniu dębów. 

Renata Subda

Biegali dla wolności
Sprzed ratusza wystartowali uczestnicy 
półmaratonu, gdzie sygnał do startu dał 
burmistrz Jerzy Bauer. Na tym dystansie 
wystartowało 98 zawodników, w tym 12 ko-
biet. Trasa biegła ulicami miasta, przez 
okoliczne wioski i tereny leśne. Sprzed MO-
SiR wystartowali uczestnicy biegu honoro-
wego. Kilkadziesiąt osób miało do przebycia 

Po raz czwarty w naszym mieście odbył się Ostrowski Bieg Wolności i Solidarności. 4 listopada 
rywalizowano na dwóch dystansach - w biegu honorowym na 600 m oraz po raz trzeci na dys-
tansie półmaratonu 21 097,5 m. 

trasę wytyczoną w okolicach stawu miejskiego. 
Krótki dystans z powodzeniem pokonywali 
zarówno młodzi, jak i starsi uczestnicy. Na mecie 
każdy z zawodników otrzymał pamiątkowy 
medal.

Zwycięzcą półmaratonu został Przemysław 
Dąbrowski reprezentujący klub AGRO-METAL 
Ostrołęka. Była to już kolejna wygrana tego 
zawodnika w biegach organizowanych w Ostrowi 

Biało-czerwony 

Dzień Życzliwości 
W tym roku Samorząd Uczniowski SP nr 1 
przygotował działania pod hasłem „Wiwat 
Niepodległa”. 22 listopada uczniowie ubrali się 
na biało-czerwono. W czasie przerw można 
było posłuchać pieśni patriotycznych. Człon-
kowie Samorządu rozdawali cukierki, do któ-
rych przypięte były białe i czerwone karteczki 
ze słowami sławnych ludzi, dotyczące pa-
triotyzmu i ojczyzny. Warunkiem otrzymania 
cukierka była prawidłowa odpowiedź na py-
tania z historii Polski. W ramach obchodów 
Dnia Życzliwości Samorząd zorganizował tak-
że „Wieczór filmowy z nutką historii”. 

Łukasz Kuczyński

Opiekun Samorządu Uczniowskiego SP nr 1
W SP nr 1 obchodzony był Międzynarodowy Dzień Życzliwości. 

Mazowieckiej. Drugi przybiegł Konrad 
Nosarzewski (klub Badania Dieta Trening, 
Stupsk), a trzeci Daniel Chojecki (KP PSP 
Węgrów). Wśród pań, najlepszą okazała się 
Anna Kesler (klub Walnięta z Kopyta - Stare 
Lubiejewo) drugie miejsce zajęła Magdalena 
Malik (klub Ostrów Biega), trzecie Teresa 
Kempisty z Ugniewa. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe medale, które wrę-
czali m.in. burmistrz Jerzy Bauer, przew-
odniczący Międzyzakładowej Organizacji 
Z w i ą z - k o w e j  N S Z Z  S o l i d a r n o ś ć 
Pracowników Oświaty i Wychowania 
Waldemar Pałys, prezes klubu LKS 
Ostrowianka Michał Chojnowski oraz 
w i c e d y r e k t o r  M O S i R  W a l - d e m a r 
K o n a r z e w s k i .  Z w y c i ę z c o m  b i e g u 
w kategorii kobiet i mężczyzn przyznano pu-
chary, a najlepsza trójka otrzymała nagrody 
finansowe.

Organizatorem Biegu był LKS „Ostrowiank-
a”, a współorganizatorami MOSiR i Sto-
warzyszenie "Ostrów Biega”.

Arkadiusz Spinek, MOSiR
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Na parkiecie 10 listopada pojawiły się cztery drużyny - Starostwo Powiatowe, Miasto 
Ostrów Mazowiecka oraz Gminy Ostrów Mazowiecka i Andrzejewo. 

Siatkarskie „święto” samorządowców 
powiatu ostrowskiego!
Po raz kolejny MOSiR zaprosił wszystkie urzędy z terenu 
powiatu ostrowskiego do udziału w samorządowym 
turnieju siatkarskim. Doroczny turniej rozegrano sy-
stemem „każdy z każdym”, a o wyniku ostatecznym 
zdecydowała jedynie ilość punktów. Zwycięzcą została 
drużyna Gminy Ostrów Mazowiecka, II miejsce zajęło 
Starostwo Powiatowe, III - Miasto Ostrów Mazowiecka, IV 
- Gmina Andrzejewo.Turniej, który tradycyjnie ma cha-
rakter integracyjny, po raz kolejny okazał się bardzo 
udaną imprezą, w której wszyscy uczestnicy bawią się 
wyśmienicie, chociaż walka na siatce bywa naprawdę 
zacięta. 

Krzysztof Orzechowski, MOSiR 

Ocalić od zapomnienia podczas 
Tygodnia dla Polski
Miejska Biblioteka Publiczna już po raz drugi re-
alizowała projekt „Tydzień dla Polski”. W tym roku 
trwał on od 5 do 11 listopada. 

Odbyły się lekcje historii dla młodzieży z Ryszardem 
Ejchelkrautem oraz konkursy w kilku kategoriach 
wiekowych: plastyczny „Krajobraz Ojczyzny”, re-
cytatorski „A to Polska właśnie”, literacki „Niepo-
dległość… Ocalić od zapomnienia” oraz Festiwal 
Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Jest takie miejsce…”. 
W konkursach wzięło udział 400 uczestników 
z całego powiatu.

Powodzeniem cieszyły się prelekcje Ryszarda Ej-
chelkrauta „Ostatnia droga Marszałka”, podczas któ-
rych młodzież słuchała opowieści o Józefie Pił-
sudskim oraz zapoznała się z unikatowymi numerami 
„Gazety Polskiej” z lat 1935-36, informujące o śmierci 
Marszałka. Uroczysta gala wieńcząca projekt 

Włączając się w obchody jubileuszu 100. rocznicy odzyskania niepodległości, 
biblioteka zaproponowała cykl imprez mających na celu przywrócenie zbiorowej 
pamięci wydarzeń i ludzi, którzy zmienili losy naszej Ojczyzny. 

Kiełkująca historia w 100licy, 
czyli projekt Mirabelka

Miejska Biblioteka Publiczna włączyła się 
w ogólnopolski projekt Mirabelka - kiełkująca 
historia w 100licy, realizowany w ramach 
obchodów 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 

W warsztatach wzięli udział studenci UTW, 
a w szczególności uczestnicy Sekcji Li-

Akcja w ostrowskiej bibliotece została przeprowadzona 5 listopada w formie warsztatów. 

„Tydzień dla Polski” odbyła się 10 listopada. Laureaci konkursów wraz z rodzinami 
i pedagogami zawitali do ostrowskich Jatek. Podobnie jak w roku ubiegłym frekwencja 
była bardzo wysoka. Nagrodzono 96 osób. 

Jolanta Andruszkiewicz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

terackiej Uniwersytetu. Uczestnicy obejrzeli 
film Cezarego Harasimowicza, w którym autor 
opowiada o miejscach, gdzie odbywa się akcja 
Mirabelki. Następnie losowali opisy tych 
miejsc, zapoznali się z nimi i odszukiwali je na 
mapach Warszawy. Wzięli udział w rozmow-
ach na temat II wojny światowej, historii getta, 
które połączono z odczytaniem fragmentów 
powieści. Finałem warsztatów było stworzenie 
ostrowskiego drzewa pamięci, na którym 

uczestnicy warsztatów wypisali życzenia dla 
Polski. Na jego pniu została umieszczona 
panorama Ostrowi Mazowieckiej z lotu ptaka. 
Na zakończenie warsztatów uczestnicy pos-
makowali dżemu z mirabelek i otrzymali 
pamiątkowe dyplomy. Drzewo pamięci zostało 
wystawione w holu Biblioteki, dzięki czemu 
czytelnicy odwiedzający ostrowską instytucję 
mogli również dopisać swoje życzenia dla 
Polski. 

Agnieszka Kaczmarek, 
Miejska Biblioteka Publiczna
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W Jatkach dyskutowano o politycznej 
i kulturowej roli Józefa Piłsudskiego 
w procesie odbudowy niepodległego 
państwa polskiego. W spotkaniu, 
które odbyło się 13 listopada wziął 
udział autor scenariusza sztuki „Mar-
szałek" Wojciech Tomczyk, pisarz 
i publicysta Bronisław Wildstein oraz 
burmistrz Jerzy Bauer.

Podczas spotkania wyświetlono sztukę „Mar-
szałek” zrealizowaną przez Teatr Telewizji 
według scenariusza wybitnego dramaturga 
Wojciecha Tomczyka.

Organizatorem spotkania było kilka podmio-
tów: Teologia Polityczna, Miasto Ostrów Ma-
zowiecka i Miejski Dom Kultury. 

Tomczyk i Wildstein o Marszałku Piłsudskim 

Rafał Zęgota

Dyrektor Wydziału Organizacji, 
Spraw Obywatelskich i Promocji

O drogach do niepodległości 
podczas konferencji 

Muzeum Dom Rodziny Pileckich zaprosiło 
mieszkańców miasta i okolic na konferencję 
„Drogi do Niepodległości”. Wydarzenie od-
było się 6 listopada w Jatkach pod pa-
tronatem Biura Programu Niepodległa, w ra-
mach uczczenia stulecia niepodległości. 
Podczas konferencji, wystąpili znamienici 
goście, m.in. ks. prof. dr hab. Henryk Skoro-
wski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, prof. dr hab. Henryk Wnorowski 
prezes Łomżyńskiego Towarzystwa Nauko-
wego im. Wagów oraz ppłk Paweł Nawarycz 
z Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzi-
ctwa MON. Goście opowiadali o tym, czym 
jest lokalny, gospodarczy oraz wojskowy 
patriotyzm. Uwaga uczestników konferencji, 
skupiona była również na wystąpieniach 
dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. rtm. Witolda 

Celem konferencji było przedstawienie wartości patriotycznych polskiego społeczeństwa, w tym 
jego walki o wolność, a także zaprezentowanie działalności rożnych instytucji, odpowiedzialnych 
za upowszechnianie i kultywowanie szeroko pojętego patriotyzmu. 

Pileckiego Grzegorza Jasionowskiego, prezesa Oddziału Ostrowskiego Związku Piłsudczyków 
Jerzego Trojanowskiego, Kapitana Marcina Sochonia wiceprezesa Stowarzyszenia Wizna 1939 
oraz regionalisty, przedstawiciela Archiwum Akt Nowych w Warszawie Jarosława Stryjka. Ich 
prelekcje odnosiły się do roli edukacji kulturalno - historycznej młodzieży, przekazywania 
wartości patriotycznych we współczesnym kontekście jak też pobudzania w lokalnych 
społecznościach wrażliwości historycznej. Wypowiedzi naszych prelegentów zyskały uznanie 
wśród publiczności, wyrażone głośnymi brawami.  
 

Bożena Ogonowska, Muzeum Dom Rodziny Pileckich

Spotkanie odbyło się dzięki dofinansowaniu ze 
środków Programu Wieloletniego NIEPO-
DLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach 
Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

fot. źródło: Teologia Polityczna

Corocznie Burmistrz Miasta Ostrów Ma-
zowiecka ogłasza otwarte konkursy ofert 
na  rea l izac ję  zadań publ icznych
z zakresu pomocy społecznej oraz ob-
szarów określonych w Rocznym Pro-
gramie Współpracy Miasta Ostrów Mazo-

wiecka z organizacjami pozarządowymi. 

W 2018 roku 6 organizacji pozarządowych re-
alizowało zadania publiczne dla mieszkańców 
Ostrowi. W ramach współpracy zorgan-
izowaliśmy 3 bezpłatne szkolenia. 

Kolejne planujemy na początku 2019 roku 
z zakresu stosowania nowych wzorów ofert, 
umów i sprawozdań zgodnych z rozpo-
rządzeniem Przewodniczącego Komitetu do 
spraw Pożytku Publicznego. Informacje 
o konkursach i szkoleniach zamieszczane są 
na stronie internetowej Urzędu Miasta. 

Zachęcamy organizacje pozarządowe do 
śledzenia strony 

www.ostrowmaz.pl/organizacjepozarzadowe 

i korzystania z naszych ofert, a w szczeg-
ólności z tych przygotowanych specjalnie dla 
nich.

Dorota Goca

Wydział Oświaty, Kultury i Integracji 
Społecznej
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Przeżyli wspólnie 
50 lat!

Jubilaci odnawiając przysięgę małżeńską, 
oświadczyli, że nadal będą czynić wszystko, 
aby ich małżeństwo było zgodne, szczęśliwe 
i trwałe. Za pomyślność na dalsze lata 
wspólnego życia wzniesiono toast i odśpie-
wano „Sto Lat”. Z okazji tak dostojnego 
jubileuszu list do par małżeńskich skierował 
Prezydent RP Andrzej Duda i odznaczył me-
dalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. 
Popołudnie upłynęło w bardzo rodzinnej at-
mosferze przy muzyce w wykonaniu zespołu 
Ad Alta Voce.

Fot. Studio E

W tym roku jubileusz „Złotych Go-
dów” obchodziło 60 par małżeńskich 
z miasta i gminy Ostrów Mazowiecka. 
Uroczystość z tej okazji odbyła się 
14 października w ostrowskim ratu-
szu.

Życzenia zdrowia i szczęścia w życiu osobistym oraz wiele radości i pomyślności parom 
świętujących jubileusz złożyć burmistrz Jerzy Bauer. 

Wanda Wiśniewska
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Przystanek historia do już cykliczne wydarzenie

W Ogródku Jordanowskim odbyła się Gra Miejska „Odbudujmy Niepodległą”.

W ramach współpracy z Warszawskim 
Oddziałem Instytutu Pamięci Naro-
dowej odbywają się w Ostrowi Mazo-
wieckiej warsztaty historyczne dla 
młodzieży szkolnej. Młodzież spotyka 
się cyklicznie w tymczasowej siedzi-
bie Muzeum przy ul. 3 Maja 57.

25 października odbyły się warsztaty pod 
tytułem „Jeden cel, wiele dróg - pomysły na 
odzyskanie niepodległości”. Zajęcia, w któ-
rych udział wzięła młodzież ostrowskich 
szkół, prowadził przedstawiciel oddziału IPN 
w Warszawie Kacper Kempisty. Opowiadał 
młodym pasjonatom historii o licznych 
próbach odzyskania niepodległości. Spot-
kanie dotyczyło głównych nurtów niepod-
ległościowych oraz ich najważniejszych 
przedstawicieli. 

8 listopada młodzież z ostrowskich szkół 
uczestniczyła w interaktywnej, plenerowej 
edycji „Przystanku historia”. Gra Miejska 
„Odbudujmy Niepodległą” odbyła się 
w Ogródku Jordanowskim.

29 listopada zajęcia dotyczyły szeroko 
pojętej kultury XX–lecia międzywojennego 
(literatury, teatru, kina oraz malarstwa). 

Uczniowie poznali m.in. sylwetki ówczesnych gwiazd muzyki, filmu i sportu. Ponadto nauczyli się 
również korzystać z różnych źródeł informacji, a także selekcjonować informacje w kategoriach 
obiektywnych i subiektywnych. Uczestnicy war-
sztatów byli bardzo kreatywni, pracowici i twórczy. Grzegorz Kozik

Muzeum Dom Rodziny Pileckich
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Propagują dziedzictwo niematerialne  

Odbyły się wykłady dedykowane osobom 
prowadzącym badania terenowe i członkom 
kół gwaroznawczych, a były to m.in. pre-
lekcje na temat historii i perspektyw badań 
nad gwarami. Prof. Barbara Falińska 
przedstawiła historię badań terenowych 
w powiecie ostrowskim. Powodem do wielu 
wzruszeń był wykład mgr Jadwigi Bed-
narczyk na temat historii pierwszego koło 
gwaroznawczego w Ostrowi Mazowieckiej, 
działającego w latach 70-tych w ZS Nr 2 
(dawnej Handlówce). Kolejni prelegenci mó-
wili o metodach badania terenu pod kątem 
występowania określonych form gwarowych. 
Bardzo ciekawymi okazały się prelekcje 
ukazujące współczesne tendencje w ba-
daniach nad językiem. Dr Katarzyna 
Sobolewska zaprezentowała Słownik gwa-
rowy na Facebooku. Ks. prof. dr hab. Krzy-
sztof Kietliński mówił o zmianach znacze-
niowych wybranych nazw. Prof. dr hab. 
Adam Dobroński zwrócił uwagę na relacje 
językoznawców i historyków, wspomagają-
cych się w badaniach nad zachowywaniem 
dziedzictwa kulturowego.

Organizatorami konferencji, która odbyła się 
w CKR w Starym Lubiejewie w dniach 12-13 
października byli: Towarzystwo Kultury Języ-
ka, Miasto Ostrów Mazowiecka, Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej 
oraz CKR w Starym Lubiejewie. 

Miejska Biblioteka Publiczna, będąca koordynatorem projektu Dialog Pokoleń, zaprasza 
wszystkich zainteresowanych ochroną i propagowaniem dziedzictwa niematerialnego na 
kolejne konferencje.

W ramach projektu językoznawczego związanego z badaniem i dokumentowaniem kultury tradycyjnej i gwary odbyła się 
konferencja gwaroznawcza. Wziął w niech udział m.in. prezes Towarzystwa Kultury Języka prof. dr hab. Józef Porayski - 
Pomsta oraz burmistrz Jerzy Bauer. Warsztaty dla uczniów prowadzili: prof. dr hab. Barbara Falińska z UW Białymstoku, 
dr Katarzyna Sobolewska z IJP PAN w Krakowie oraz wykładowca SWPS w Warszawie prof. dr hab. Grzegorz Dąbkowski. 

Prof. Barbara Falińska i ks. dr Jan Okuła podczas konferencji gwaroznawczej. 

Jolanta Andruszkiewicz

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

Pobyt młodzieży w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim 
w ramach ćwiczeń ANAKONDA-18 

W kilku żołnierskich 
słowach 
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Wyszkowie prowadziła 
w Ostrowi kampanię promocyjno-informacyjną pod hasłem 
„Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”. W czasie akcji, 
prowadzonej w dniach 22-28 października, w Galerii 
Mazowieckiej oraz na placu przed kościołem pw. WNMP 
przedstawiciele Komendy promowali wszystkie rodzaje 
służby wojskowej ze szczególnym ukierunkowaniem na 
zawodową służbę wojskową. 

15 listopada na terenie miasta Ostrów Mazowiecka, przy 
wiodącym udziale pracowników Biura Bezpieczeństwa 
Urzędu Miasta został przeprowadzony epizod praktyczny 
w ramach ćwiczeń Sił Zbrojnych RP pk. ANAKONDA-18. 
Epizod pn. „Ewakuacja ludności z powiatów zagrożonych 
działaniami militarnymi na terenie województwa mazowie-

Marek Kuziak

Kierownik Biura Bezpieczeństwa

ckiego” polegał na transporcie 
grupy pozorantów z terenu mia-
sta do miejsca czasowego pobytu 
na terenie gminy Mińsk Mazo-
wiecki.
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Sekcja Seniora MDK stale się rozwija, 
a Seniorzy chętnie i aktywnie uczest-
niczą w różnych wydarzeniach orga-
nizowanych w Ostrowi Mazowieckiej. 

2 października odbyła się uroczysta Ina-
uguracja Roku Akademickiego 2018/2019 
UTW w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. 
Podczas inauguracji premierowo wystąpił chór 
seniora PrimaVolta pod dyrygenturą Zygmunta 
Chaberskiego. Wystąpili również uczniowie LO 
im. Mikołaja Kopernika, z którymi UTW ściśle 

Seniorzy mają głos!

 Występ uczestników chóru seniora PrimaVolta wraz  z dyrygentem  Zygmuntem Chaberskim podczas  inauguracji UTW 2018/2019

współpracuje. Młodzież chętnie uczestniczy 
w różnych projektach z Seniorami. W tym roku 
jest to wspólne czytanie „Przedwiośnia” przed 
wykładami Uniwersytetu. 5 listopada w Kinie 
Ostrovia obchodziliśmy Europejski Dzień Se-
niora. Wydarzenie świętowaliśmy między-
pokoleniowo. Na scenie występowali zarówno 
Seniorzy, jak i Wolontariusze MDK, zobaczyliśmy 
spektakl Teatru Seniora pt. „Wesele” pod 
kierownictwem Leny Alberskiej, wysłuchaliśmy 
monologów kabaretowych Ewy Radomskiej oraz 
E l i  B o r y s , 
a także zobaczyliśmy występ zespołu Cyganeria. 
Dodatkowo dla Seniorów zaśpiewali Wo-
lontariusze. Na pamiątkę Seniorzy otrzymali od 
Miejskiego Domu Kultury drobne upominki 

symbolizujące Europejski Dzień Seniora. 

Do najbliższych planów UTW można zaliczyć 
otwarcie nowej sekcji – fotograficznej oraz 
przygotowania do jubileuszu 10-lecia Uniwer-
sytetu, które wypada w październiku 2019 roku. 
Z tej okazji będzie wydana publikacja z historią 
UTW w Ostrowi Mazowieckiej.

W styczniu planowana jest również wystawa 
Klubu Kolorowej Nitki z okazji 10 lat działal-
ności. 

Aleksandra Olejarczyk

Specjalista ds. Promocji 
w Miejskim Dom Kultury 

 Uczestnicy Teatru Seniora  podczas Europejskiego Dnia Seniora w Ostrowi Mazowieckiej.

Ostrów na 
fotografiach
Stowarzyszenie Osób Niepełnospra-
wnych „Przystań” od 31 października 
do 3 grudnia realizowało zadanie pub-
liczne „Moje miasto”. 

Zadanie polegało na organizacji 12 godzin war-
sztatów fotograficznych - 4 sesji teoretycznych 
i 8 sesji praktycznych prowadzonych przez Barbarę 
Siwek i Grzegorza Gransickiego. 

3 grudnia w MDKulturalnie odbyło się podsumowa-
nie zadania, któremu towarzyszyła wystawa zdjęć.

Fot. Anna Gąska

Katarzyna Kolasińska 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Przystań”

Uczestnicy warsztatów prezentowali swoje 
prace w MDKulturalnie
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Spektakle edukacyjne w Bibliotece obejrzało 400 dzieci 
W październiku i listopadzie Miejska Biblioteka Publiczna zaprosiła przedszko-
laki i dzieci ze szkół podstawowych na cykl spektakli edukacyjnych w wykonaniu 
krakowskiego Teatru Maska. 

Przedstawienia zostały zrealizowane w ramach projektu MKiDN Biblioteka - Czytelnikom.

Młodzi czytelnicy obejrzeli cztery spektakle, 
podczas których poznali zasady savoir vivre'u, 
przypomnieli sobie, jak ważne jest dbanie 
o środowisko naturalne, m.in. poprzez se-
gregację śmieci oraz dowiedzieli się, że wa-
rzywa i owoce posiadają magiczne moce 
i warto je jeść. Spektakle poprzez zabawę 
promowały ważne wartości takie jak: rodzina, 
przyjaźń, szacunek, ukazując, że bycie do-
brym i życzliwym w stosunku do innych, daje 
poczucie szczęścia.

Jolanta Andruszkiewicz

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

300 osób przyjechało na wycieczkę do Ostrowi

Ostrów odwiedziła niezwykle liczna, bo ponad 300-osobowa grupa wycieczkowa, pragnąca oddać cześć pomordowanym 
w walce z reżimem totalitarnym. Byli to uczniowie szkół z Radzymina, Wołomina i okolicznych miejscowości, stowarzy-
szonych w Klubie Historycznym im. Armii Krajowej, a także Członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
Okręgu Warszawa Wschód na czele z prezesem Mirosławem Widlickim.

W wycieczce zorganizowanej 27 listopada 
uczestniczył również burmistrz Radzymina 
Krzysztof Chaciński. Gościom w zwiedzaniu 
towarzyszyli pracownicy Muzeum Dom Ro-
dziny Pileckich. Wycieczkowicze odwiedzili 
Jatki, zobaczyli ostrowski pomnik Żołnierzy 
Wyklętych oraz obejrzeli prezentację multi-
medialną na temat Ostrowi. Wizyta gości za-
kończyła się na cmentarzu parafialnym, 
gdzie burmistrz Jerzy Bauer podziękował za 
przybycie uczestnikom wycieczki, a na-
stępnie po odśpiewaniu hymnu narodowego 
oraz krótkiej modlitwie ku czci poległych 
w obronie ojczyzny. 

Uczestnicy wycieczki złożyli kwiaty pod pomnikiem w ostrowskim mauzoleum. 
Tadeusz Łuniewski

Muzeum Dom Rodziny Pileckich
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Jeszcze w tym roku zadziała dworzec autobusowy
Ze względu na potrzebę zapewnienia bezpie-
czeństwa i godziwych warunków podróżującym 
i przewoźnikom, burmistrz Jerzy Bauer i starosta 
ostrowski Zbigniew Chrupek spotkali się z nowym 
właścicielem dworca autobusowego w Ostrowi 
Mazowieckiej.

Podczas spotkania, które odbyło się 6 grudnia ustalono, że 
dworzec PKS przy ul. Mieczkowskiego zacznie na nowo 
funkcjonować w dniu 18 grudnia br.



10 października odwiedzili nas olimpij-
czycy Sebastian Chmara oraz Paweł 
Januszewski. A stało się to za sprawą 
akcji „Z podwórka na bieżnię”, realizo-
wanej pod patronatem Ministerstwa 
Sportu i Turystyki oraz Związku Lek-
kiej Atletyki.

Rywalizowali pod okiem Chmary i Januszewskiego
W wydarzeniu wzięli udział reprezentanci klas 
IV-VI szkół podstawowych z Jasienicy, Ka-
linowa, Komorowa, Starego Lubiejewa oraz 
wszystkich ostrowskich szkół podstawowych. 
Sportowcy przygotowali dla dzieci program 
pełen atrakcji: film o najważniejszych wyda-
rzeniach w historii lekkiej atletyki, quiz z na-
grodami, zapalenie znicza olimpijskiego oraz 

Na zakończenie odbyła się ceremonia dekoracji młodych sportowców oraz wręczenie upominków. 

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu dla każdej grupy na obiektach SP nr 2 oraz MOSiR. 

wspólny trening zakończony międzyszkolną 
rywalizacją sztafet.

Patrycja Kowalska

Wydział Oświaty, Kultury i Integracji 
Społecznej

SMOK w Szkole Podstawowej nr 2

Od września 2018 roku w SP nr 2 działa „SMOK”. Nie jest to jednak mityczny 
potwór ziejący ogniem a skrót nazwy programu Szkolny Młodzieżowy Ośrodek 
Koszykarski. Program finansowany jest przez Polski Związek Koszykówki ze 
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Program skierowany jest do chłopców z klas 
IV, V oraz VI a jego celem jest zarażenie 
koszykówką, a tym samym wspieranie 
prawidłowego rozwoju dzieci, propagowanie 
aktywności fizycznej i „zdrowego stylu życia”. 

Bezpłatne treningi prowadzone są przez 
wykwalifikowanych instruktorów i odbywają się 
z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu 
sportowego oraz multimedialnego przeka-
zanego w ramach programu przez Polski 

Michał Chojnowski 

Szkoła Podstawowa nr 2

Harmonogram  zajęć programu „SMOK”
KLASA IV (Prowadzący: Jakub Żyłowski)
Wtorek: 17:00 – 18:30
Czwartek: 16:30 – 18:00
KLASA V (Prowadzący: Michał Chojnowski)
Poniedziałek:   16:00 – 17:30
Wtorek 16:00 – 17:30
KLASA VI (Prowadzący Jakub Żyłowski)
Wtorek: 15:15 – 16:45
Środa: 15:15 – 16:45

Związek Koszykówki. Na dzień dzisiejszy 
programem „SMOK” łącznie objętych jest 37 
uczniów z klas IV-VI, którzy dzięki niemu 
rozwijają swoje koszykarskie zainteresowania 
w bardzo dogodnych warunkach. Ponadto 
każdy z uczestników programu przejdzie testy 
sprawnościowe i zostanie zarejestrowany 
w ogólnopolskiej bazie talentów. Warto 
wspomnieć, iż w szkole funkcjonują dwa 
oddzia ły  spor towe o profi lu :  koszyk-
ówka/lekkoatletyka. Uczestnictwo w program-
ie „SMOK” niewątpliwie znacząco wpłynie na 
jakość szkolenia zawodników.
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Ostrowscy karatecy z 5 medalami na Pucharze Europy 
9 zawodników i zawodniczek z Ostro-
wskiego Klubu Karate Kyokushinkai 
wystartowało w Warszawie na Pucha-
rze Europy w Karate Kyokushin.  

Nasi zawodnicy rywalizowali z zawodnikami z Białorusi, Bułgarii, Grecji, Niemiec, Izraela, 
Szwajcarii, Łotwy, Słowacji, Rumunii, Kazachstanu, Rosji, Hiszpanii, Ukrainy, Czech oraz 
Polski.

Wśród seniorów U2 rywalizowała Michalina 
Chrobot. W kategorii juniorów wystartowali: 
Maciej Grabowski w kata, Julia Skwier-
czyńska i Magda Baczewska w kumite, w ju-
niorach młodszych Ewa Pasek. Kumite mło-
dzików – Wiktoria Pędzich, Weronika Kem-
pista, Kacper Dzierżanowski. W kategorii 
kadetów wystartował Tomasz Parafiński.

Czworo z naszych zawodników dotarło do 
finałów zdobywając srebrne puchary. Micha-
lina Chrobot w pięknym stylu wygrała swoją 
pierwszą walkę z reprezentantką Czech, 
jednak w finale zmuszona była poddać walkę 
z powodu kontuzji dłoni. Maciej Grabowski 
w kata juniorów w bardzo wyrównanej ka-
tegorii przeszedł eliminacje, pokazał klasę w 
półfinale dostając się do ścisłego finału 
i ostatecznie zajął drugie miejsce. Piękną 
niespodziankę zrobiły Wiktoria Pędzich oraz 
Weronika Kempista, które jak burza przeszły 
przez eliminacje i dopiero w finałach uległy 
swoim przeciwniczkom z Ukrainy. Ewa Pa-
sek dostała się do półfinału jednak przegrała 
walkę o wejście do ścisłego finału i osta-

tecznie zajęła trzecie miejsce.  Nasze juniorki 
Julia i Magda niestety, mimo świetnych walk, 
również nie zdołały przebić się do strefy 
medalowej, podobnie jak Kacper Dzierża-
nowski i Tomasz Parafiński.

Podczas zawodów sensei Radosław Grabo-
wski znalazł się w składzie sędziowskim, 
sędziując również niektóre walki finałowe. 
Sensei Tomasz Marcjaniak opiekował się 
ostrowską drużyną i pełnił rolę sekundanta. 
Poziom organizacyjny i sportowy zawodów, 
które odbyły się w dniach 24-25 listopada był 
bardzo wysoki. 

Można było zobaczyć wiele ciekawych 
i efektownych walk. W turnieju wzięło udział 
453 zawodników z 19 krajów ze światowych 
organizacji Kyokushin tj.: World Kyokushin 
Budokai, IKO Matsushima, WKO Shinkyo-
kushin, Kyokushin-kan, IFK, IKA Kyoku-
shinryu, IKO Catalunya, IKO Matsui, IKO 
Nakamura i Oyama Karate. 

Organizatorem był KSW Bushi kierowany 
przez Shihan Pawła Juszczyka.

Źródło: 
Ostrowski Klub Karate Kyokushinkai

Grali w warcaby i uczyli się segregować odpady  
Podopieczni Środowiskowego Domu 
Samopomocy wzięli udział w turnieju 
w warcaby oraz wysłuchali prelekcji 
na temat segregacji odpadów. 

Podopieczni ŚDS zajęli III i IV miejsce na Turnieju w Warcaby, który odbył się w Mławie

Jak chronić środowisko i jak prawidłowo segregować odpady, tego uczyli się podopieczni ŚDS 
od przedstawiciela ZGK

Podczas odbywającego się 20 października 
w Mławie XVI Turnieju w Warcaby na 28 
uczestników nasi zawodnicy zajęli następu-
jące miejsca: Paweł Matys – III miejsce, 
Dariusz Sałata – IV miejsce. Dodatkowo 
Paweł Matys otrzymał propozycję udziału 
w zawodach ogólnopolskich. 

22 października kierownik Oddziału Gos-
podarki Odpadami ZKG Waldemar Świders-
ki poprowadził w ŚDS prelekcję na temat 
segregacji odpadów. Uczestnicy dowiedzieli 
się, w jaki sposób selekcjonować odpady, do 
jakich pojemników wrzucać papier, szkło, 
plastik, bioodpady oraz jak chronić środo-
wisko naturalne. Otrzymali także atrakcyjne 
upominki.

Katarzyna Kolasińska

Kierownik Środowiskowego Domu 
Samopomocy
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„Plac pełen radości” usytuowany przy SP 
nr 3 to pierwszy w Ostrowi Mazowieckiej 
ogród z elementami sensorycznymi. To 
zwycięski projekt Budżetu Obywatel-
skiego Miasta Ostrów Mazowiecka na 
2018 rok. 

Ideą ogrodu sensorycznego jest zintensyfi-
kowane i celowe oddziaływanie na zmysły. 
Plac wyposażony został m.in. w ścieżkę 
sensoryczną, platformę do balansowania, 
równoważnię oraz zestaw zręcznościowy 
z mostkiem. Z myślą o pobudzeniu zmysłu 

Pierwszy ogród sensoryczny został otwarty 

Uroczyste otwarcie „Placu pełnego radości” nastąpiło 13 października. Na najmłodszych czekało wiele atrakcji m.in. słodki poczęstunek, konkursy 
z nagrodami, malowanie twarzy.

węchu w ogrodzie przewidziano rośliny 
o różnych intensywnych zapachach. 

Stretching jako antidotum na stres Warsztaty poprowadziła Kamila Górecka, 
która uczyła kursantów, aby poprzez rozciąga-
nie, masaż, oddech przeciwdziałać sytuacjom 
stresowym. - Stres jest często cichym zabójcą 
naszego codziennego spokoju i dobrego 
humoru. Zaburza nasze codziennie funkcjon-
owanie, często zupełnie nas zmienia. Nie 
dopuszczajmy do tego … - podpowiada Kamila 
Górecka, która jest doświadczonym instrukt-
orem choreografii, tańca współczesnego, 
kulturystyki, szkoleniowcem i prezenterką 
Open Mind oraz Gravity Master Instructor, 
dyplomowaną trenerką Therapy Fitness.   Ini-
cjatorką warsztatów, które odbyły się 27 pa-
ździernika była Jolanta Szwagulińska, fizjo-
terapeuta, instruktor zajęć ruchowych, certy-
fikowany instruktor aqua fitness, prowadząca 
w MDK zajęcia zdrowy kręgosłup. 
Zapraszamy na kolejne warsztaty. 
Szczegóły w MDK i na stronie internetowej 
www.mdkostrowmaz.pl.

Renata Stepnowska
Przewodnicząca  Zespołu 
ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta 
Ostrów Mazowiecka na 2019 rok

Nowe formy zajęć w domu kultury cieszą się dużym zainteresowaniem. Jedną z nich 
były warsztaty - stretching jako antidotum na stres. 

Urszula Równa

Kierownik artystyczny 
Miejskiego Domu Kultury

To był bardzo udany warsztat, uczestnicy wychodzili bardzo zadowoleni i na pewno odstre-
sowani.
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Odliczamy dni do Sylwestra i Nowego Roku. Ten wyjątkowy wieczór większość spędzi 
na prywatkach w gronie najbliższych lub na zorganizowanych balach. Bez względu na 
miejsce w jakim spędzimy Sylwestra o północy hucznie przywitamy Nowy 2019 Rok. 
W związku z tym apelujemy do mieszkańców powiatu ostrowskiego o ostrożność 
podczas używania środków pirotechnicznych, aby ta "huczna zabawa" nie skończyła 
się wizytą w szpitalu. 

Bezpieczna zabawa podczas Sylwestra

st. sierż. Marzena Laczkowska
Rzecznik prasowy KPP Ostrów Mazowiecka

Ostrowscy policjanci będą sprawdzać 
miejsca sprzedaży środków pirotechni-
cznych. Funkcjonariusze skupią się szcze-
gólnie na sprzedaży wyrobów pirotechni-
cznych osobom niepełnoletnim, za co grozi 
kara ograniczenia wolności lub pozbawienia 
wolności do lat 2. Apelujemy do rodziców 
aby nie kupowali dzieciom fajerwerków. 
Niewłaściwe postępowanie z wyrobami 
pirotechnicznymi zwłaszcza przez dzieci 
i młodzież może skończyć się dla nich tra-
gicznie. Często występują przypadki po-
ranienia, poparzenia a niekiedy trwałego 
okaleczenia ciała.

Pamiętajmy o bezpiecznym używaniu fa-
jerwerków przez osoby pełnoletnie aby 
zabawa sylwestrowo-noworoczna nie za-
kończyła się wizytą w Szpitalu. 

ź różnego rodzaju materiały pirotechniczne 
nie powinny być używane przez dzieci, 

ź kupujmy fajerwerki tylko z wiadomego po-
chodzenia, opakowanie powinno zawierać 
napisy w języku polskim z nazwą produ-
centa lub importera oraz instrukcje obsługi 
a także znak dopuszczenia do użytku, 

ź materiały pirotechniczne mogą być sprze-
dawane wyłącznie osobom pełnoletnim, za 
sprzedaż osobom poniżej 18 lat grozi kara 
graniczenia lub pozbawienia wolności do 
lat 2, 

ź absolutnie nie należy używać fajerwerków 
w miejscu gdzie znajdują się inne osoby, 
może to doprowadzić do niebezpiecznych 
sytuacji, 

ź nie należy odpalać fajerwerków trzymając 

je w dłoni, stojąc na balkonie czy z okna. 
Odpalona petarda może wpaść do sąsie-
dniego mieszkania wywołując panikę 
a nawet pożar, 

ź zabawa w pirotechnika poprzez rozbraj-
anie fajerwerków, podchodzenie do niewy-
buchów, ponowne odpalanie czy wrzucan-
ie do ogniska może być tragiczne w sku-
tkach dla naszego zdrowia, 

ź odpalając środki pirotechniczne należy za-
wsze kierować je w górę, 

ź nie pozwólmy aby osoby nietrzeźwe odpa-
lały fajerwerki.

Pamiętajmy o czwornożnych przyjaciołach, 
jeśli nasz pupil źle znosi huk fajerwerków za-
pewnijmy mu bezpieczne miejsce, wystras-
zony pies może w panice wybiec na ulicę i wte-
dy może dojść do nieszczęścia.

Bawiąc się na imprezach sylwestrowych 
pamiętajmy o bezpieczeństwie swoim i in-
nych osób aby ta wyjątkowa noc pozosta-
wiła w pamięci jedynie miłe wspomnienia.

Lekcje muzealne w szkołach
Muzeum Dom Rodziny Pileckich przeprowadziło w listopadzie cykl spotkań z uczniami szkół podstawowych z terenu gminy 
Ostrów Mazowiecka. To jeden z elementów codziennej pracy Muzeum, które dąży do zapewnienia trwałej współpracy 
z okolicznymi szkołami i zachęca do podejmowania wspólnych działań. 

Muzeum zaoferowało szeroki wachlarz interesujących tematów do wyboru. Pra-
cownicy Muzeum odwiedzali szkoły, aby podczas lekcji przybliżyć młodzieży postaci 
m.in. Witolda i Marii Pileckich.

Lekcje dotyczyły m.in. historii tańca, mody, 
polskiej emigracji a także historii opowiedzia-
nej zdjęciem, archiwistyki, starożytności oraz 
antropologii. Uczniowie mogli dowiedzieć się 
wielu ciekawostek o genealogii i bohaterst-
wie Rotmistrza Pileckiego. Mieli też okazję 
poznania jak się bada człowieka z przeszłoś-
ci, jak pisać hieroglify, a także zobaczyć co 
było modne i co tańczyło się 50 lat temu. 

Serdecznie zapraszamy szkoły, które 
chciałyby wziąć udział po raz pierwszy lub 
uczestniczyć w kolejnych lekcjach.

Zgłaszania telefoniczne pod numerem 
792 199 192.

Bożena Ogonowska

Muzeum Dom Rodziny Pileckich
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Pod hasłem „Zapalamy się na Święta” 
odbyło się w Ostrowi wiele wydarzeń.  
Większość z nich miała miejsce 
6 grudnia, czyli w mikołajki, a dzień ten 
można było spędzić na wiele spo-
sobów. 

Zapaliliśmy się … 
na święta 

6 grudnia na placu przed ratuszem rozbłysła 
ogromna i piękna choinka, a do dzieci przybył 
Święty Mikołaj. Kolejka była ogromna, ale 
każde dziecko zdążyło zrobić pamiątkowe 
zdjęcie z Mikołajem. 

W mikołajki zaprosiliśmy mieszkańców na 
pokaz trzech świątecznych seansów, które wy-
świetliliśmy w Jatkach. Filmy skierowane były 
do widzów z różnym wieku, a salę filmową 
odwiedziło tego dnia prawie 100 osób. 

7 grudnia zorganizowaliśmy świąteczne 
warsztaty plastyczne dla przedszkolaków, 
w których wzięło udział 240 dzieci z trzech 
ostrowskich przedszkoli. Zadaniem dzieci było 
udekorowanie reprodukcji najbardziej znanych 
dzieł sztuki bożonarodzeniowymi ozdobami.

Każdy kto odwiedził ostrowską Bibliotekę 
w mikołajki, oprócz wypożyczenia książek, 
mógł wylosować upominek-niespodziankę. 
Były wśród nich książki, słodycze oraz 
zabawne bałwanki. 

Jeżeli ktoś chciał spędzić mikołajki aktywnie 
mógł skorzystać z sali fitness z zajęć takich jak 
step, stretching, salsation, potańczyć przy 
rytmach z lat 80-tych czy też pójść na zajęcia 
aqua fitness. Na lodowisku odbyła się dy-
skoteka z DJ oraz z Mikołajem i śnieżynkami. 
Dla najmłodszych odbyły się gry i zabawy 
w wodzie z animatorem. 

Red.

W oczekiwaniu na zapalenie choinki przed ratuszem, śnieżynki z Miejskiego Domu Kultury rozdawały cukierki oraz zimne ognie dla przybyłych 
mieszkańców. 

Zdjęcia z mikołajek można obejrzeć na profilu MDK na Facebooku. 

Upominki przygotowane przez Bibliotekę sprawiły radość zarówno osobom obdarowanym, jak 
i samym darczyńcom.
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Miejskie lodowisko na wielofunkcyjnym obiekcie 
Omega przy ul. Trębickiego wystartowało 24 
listopada. Cieszy się niesłabnącym zaintereso-
waniem. 
Szczegóły na www.mosir.ostrowmaz.pl/lodowisko

Czas na lodowisko!

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka po raz kolejny udzielił  
wsparcia finansowego przy organizacji Bezalkoholowego 
Balu Sylwestrowego. 
Organizatorami V edycji Balu są Rodziny Domowego 
Kościoła przy Parafii pw. Wniebowzięcia NMP. 

ostrowmaz.pl

Organizatorzy

UrzadMiastaOstrowMazowiecka dzieje się
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

SYLWESTROWE 
SPOTKANIE

 Zapraszamy 
od godz. 23:00  

O PÓŁNOCY
ŻYCZENIA OD BURMISTRZA MIASTA

POKAZ SZTUCZNYCH OGNI

PRZED RATUSZEM MIEJSKIM
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ


