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Rozkład jazdy autobusów
już w aplikacji

Prezydent i Wojewoda
odznaczyli samorządowców

W bezpłatnej aplikacji na telefon ZGK Info, pojawiła się nowa
użyteczność, o którą prosiło wielu mieszkańców Ostrowi
Mazowieckiej - rozkład jazdy komunikacji miejskiej. Nowa
funkcja w aplikacji ZGK Info jest maksymalnie prosta i przejrzysta. To bezpośredni dostęp z telefonu do wszystkich linii
autobusowych i godzin odjazdów z konkretnych przystanków. Istnieje także możliwość wyszukania właściwego dla nas
przystanku i sprawdzenia godzin odjazdów autobusów na
wszystkich liniach, które obsługują ten przystanek.

27 maja obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego upamiętniający
pierwsze demokratyczne wybory do rad gmin i miast z 27 maja 1990 r. Z tej
okazji Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł w Belwederze wręczył
odznaczenia samorządowcom, m. in. z naszego województwa. W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim również wręczono tego dnia państwowe
odznaczenia. Na uroczystościach obecni byli także burmistrz Jerzy Bauer
i Kierownik Biura Rady Izabela Rejniak. Prezydent Andrzej Duda uhonorował
11 osób z naszego miasta. Odznaczono w tym dniu: radnego Krzysztofa
Laskę, Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, Srebrnym Krzyżem Zasługi za
długoletnią pracę i rozwój samorządu Ostrowi Mazowieckiej; radnego Waldemara Pałysa, Przewodniczącego Komisji oświaty, kultury, kultury ﬁzycznej,
zdrowia, spraw socjalnych oraz porządku publicznego, Medalem 100-lecia
Odzyskania Niepodległości. Odznaczono także Wójta Gminy Wąsewo,
Rafała Kowalczyka, brązowym Krzyżem Zasługi, co dla pana Wójta było
„zwieńczeniem 20 lat pracy w administracji publicznej.”

1 lipca w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim miała miejsce uroczystość
wręczenia odznaczeń państwowych 24 osobom zasłużonym, m. in.
przedstawicielom Naczelnej Izby Lekarskiej, służb mundurowych, czy
samorządowcom. Wśród nich znalazł się Radny Miasta Ostrów Mazowiecka,
Bogusław Konrad, którego Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł
odznaczył Złotym Krzyżem Zasługi.
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Rozpoczęliśmy budowę nowej szkoły
11 kwietnia byliśmy świadkami historycznego wydarzenia: Miasto podpisało umowę na budowę nowej
szkoły i przedszkola w Ostrowi Mazowieckiej. Na uroczystości obecni byli zaproszeni goście, m. in. przedstawiciele oświaty, kadry zarządzającej w mieście, dyrektorzy jednostek, media i delegaci z Urzędu Miasta.
Wśród gości znalazł się także wicepremier i minister rolnictwa, Henryk Kowalczyk. Pogratulował on burmistrzowi
Jerzemu Bauerowi inwestycji wynoszącej niemal 50 mln

zł, dodając, iż promesa przyznana miastu Ostrów Mazowiecka w kwocie 30 mln zł należała do najwyższych przyznanych
środków pomocowych programu Polski Ład, a podpisanie
umowy jest z kolei jedną z pierwszych umów tego programu.
Środki, jak wyjaśnił wicepremier, kierowane są głównie do
obszarów poza metropolitalnych, ponieważ za cel stawia się
wsparcie i rozwój społeczności lokalnych. Dodał także, że budowa szkoły jest najlepszym dowodem na wzrastającą obecność młodego pokolenia w Ostrowi Mazowieckiej.
Burmistrz Jerzy Bauer podsumował na spotkaniu proces starania się o nową szkołę, dziękując współpracownikom i osobom zaangażowanym w sﬁnalizowanie projektu. Mówił również o zrównoważonej strategii rozwoju Ostrowi Mazowieckiej.
Środki pomocowe z ramienia państwa polskiego znacząco pomogły przyspieszyć ten rozwój.
Przeprowadzone postępowanie przetargowe opiewające na
47.917.239,43 zł wygrała ﬁrma JL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Budynek będzie miał 2 części, o łącznej powierzchni 10,5 tys.
m²: przedszkole na 10 oddziałów dla 250 dzieci oraz szkołę na
12 oddziałów dla 300 dzieci.

Daniel Choinka

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH

Zastępca Burmistrza Miasta

Trwa budowa Stacji Uzdatniania Wody
Przy ul. Sikorskiego powstaje nowoczesna Stacja Uzdatnia Wody. Prace przy budowie i rozbudowie przebiegają zgodnie z planem. Harmonogram prac przewiduje zakończenie inwestycji jesienią 2022 roku. Wartość
zadania to ponad 15 mln zł.

Na budowę stacji Zakład Gospodarki Komunalnej uzyskał doﬁnansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 12,3 mln zł.

Prezes Zarządu Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

B I U L E T Y N M I A S TA O S T R Ó W M A Z O W I E C K A

3

INWESTYCJE

5 mln dla Ostrowi na budowę dróg
Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało 5 mln złotych, które pozwolą na budowę dróg na terenie naszego miasta.
Są to ulice: Bajkowa, Gajowa, Sportowa do Lipowej, Artyleryjska, Różana, Srebrna. 31 maja w Galerii Sztuki
Jatki wicepremier Henryk Kowalczyk
wraz z senatorem Robertem Mamątowem przekazali dla gmin i powiatu
ostrowskiego promesy na łączną kwotę
76.805.688 zł.

FOT.ARCH. UM

Wsparcie ﬁnansowe państwa polskiego
opiewa na 95% współﬁnansowania
budowy ww. dróg, wg. wyceny wstępnej
przed przeprowadzonym przetargiem.
Ostateczny poziom współﬁnansowania
zależy jednak od cen, które będą ustalone w wyniku postępowania przetargowego.

Daniel Choinka
Zastępca Burmistrza Miasta

Przebudowa ulicy Sikorskiego
Trwa przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku 2.483,6 mb, od skrzyżowania z ul. Prusa, Lubiejewską, Pocztową
do skrzyżowania z ul. Szkoły Podchorążych Piechoty i Legionową. Zadanie obejmuje przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej i istniejących skrzyżowań wraz z przepustami, budowę chodników, zatok postojowych
oraz kanalizacji deszczowej.

FOT. ARCH. UM

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

i

Obecnie prowadzone są prace od skrzyżowania z ulicą Białą do skrzyżowania
z ul. Legionową i Szkoły Podchorążych
Piechoty.
Wartość inwestycji to 8.706.567,43 zł,
w tym 70% doﬁnansowania w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Przebudowę wykonuje Przedsiębiorstwo
Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o.
z Ostrowi Mazowieckiej, na realizację tego zadania ma czas do 31 października br.

Aneta Golanko
Wydział Rozwoju Gospodarczego

Opracowujemy dokumentacje na kolejne ulice

Miasto Ostrów Mazowiecka zleciło przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę ulicy Bema, Piaskowej oraz Sztarka - Wróblewskiego. Koszt dokumentacji na ul. Bema to 232.285,50 zł, na ul. Sztarka – Wróblewskiego
67.035,00 zł, wykonawcą jest BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Olszyna; koszt dokumentacji na ul. Piaskową to
158.670,00 zł, wykonawcą jest Road Concept Renata Kozak z Węgorzewa. Wykonawcy mają czas na przygotowanie dokumentacji do 30 czerwca 2023 roku.

4

B I U L E T Y N M I A S TA O S T R Ó W M A Z O W I E C K A

INWESTYCJE

Powstają nowe mieszkania komunalne
z 80% dotacją z BGK
Budowa budynku komunalnego przy ulicy Wołodyjowskiego przebiega zgodnie z harmonogramem. Wykonane zostały ławy i ściany fundamentowe, strop nad piwnicą. Obecnie murowane są ściany parteru.
Jest to pierwsza z 3 zaprojektowanych kondygnacji nadziemnych. Inwestycja zaplanowana na lata 2022-2023, z udziałem bezzwrotnej dotacji udzielonej przez Bank Gospodarstwa
Krajowego w wysokości 80% kosztów kwaliﬁkowanych
pozwoli powiększyć zasób mieszkaniowy Miasta Ostrów Mazowiecka o 27 lokali o łącznej powierzchni 891m2.
Wartość inwestycji to 4.938.179,49 zł. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Kazimierz
Mitelsztedt z Ostrołęki. Funkcję Inwestora zastępczego
podczas realizacji budynku pełni spółka miejska Towarzystwo
Budownictwa Społecznego.

FOT.ARCH. UM

Piotr Skłodowski
Prezes Zarządu Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Ulica Rodziewiczówny i Zielona
z nową nawierzchnią

Budowa ul. Olszynowej
z 80% doﬁnansowaniem

Nową nawierzchnię z kostki betonowej zyskał odcinek
o długości 94 m ul. Rodziewiczówny. W ramach budowy
powstała jezdnia o szerokości 6 m z kostki betonowej szarej
oraz chodnik o szerokości 2 m z kostki betonowej. Wartość
zadania to 190.724,42 zł w tym 75 tys. zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

FOT.ARCH. UM

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FOT.ARCH. UM

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

Na ul. Zielonej została wykonana jezdnia o szerokości
3,70 m z kostki betonowej. Koszt budowy odcinka o długości 104,41 m wyniósł 129.191,07 zł, w tym 35 tys. zł
z RFIL. Wykonawcą obu inwestycji był Zakład Robót Budowlano – Drogowych Tomasz Dawidowski.

Rozpoczęła się budowa ul. Olszynowej na odcinku 461 m, od
ul. Kaczej do ul. Łąkowej. W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia jezdni z kostki brukowej i jednostronny
chodnik, wybudowane zostaną skrzyżowania i zjazdy oraz
odwodnienie wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudowane zostaną kolizje z istniejącą infrastrukturą.
Wykonawcą robót jest Zakład Robót Budowlano-Drogowych
„Drogbud” Andrzej Pecura.
Wartość inwestycji to 2.274.008,13 zł. Miasto pozyskało
środki na budowę ul. Olszynowej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.602.302,63 zł.

Natalia Kwiatkowska

Aneta Golanko

Wydział Rozwoju Gospodarczego

Wydział Rozwoju Gospodarczego
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Podwórko

otwarte

31 maja odbyło się oﬁcjalne otwarcie
Podwórka Nivea przy Szkole Podstawowej nr 4 . Jest ono nagrodą w konkursie, w którym wystartowała SP 4.
Scenariusz do zwycięskiego ﬁlmu
stworzyła dyrektor Miejskiego Domu
Kultury Marta Molska, a inspirowany był
on „Akademią Pana Kleksa”.

FOT. ARCH. UM

Michał Chojnowski
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

14 i 15 czerwca gościliśmy we Wrocławiu na Smart City Forum 2022,
była to już XIV edycja wydarzenia łączącego świat samorządu,
biznesu i nowych technologii. Burmistrz Jerzy Bauer na zaproszenie
organizatorów uczestniczył w debacie „Małe miasta i wsie też mogą
być SMART!”. Mówił tam o Ostrowi Mazowieckiej jako miejscu, gdzie
technologia służy poprawie warunków życia ludzi.

Przytoczył „obieranie kierunku smart na miarę możliwości małego miasta”, które
nie chce konkurować z aglomeracjami takimi jak Warszawa, ponieważ dysponuje
innymi zasobami. Wdrażanie „smartowych” rozwiązań polega w Ostrowi np. na poprawie efektywności zarządzania ciepłem (termomodernizacje), przywracania do
życia budynków (rewitalizacje Muzeum Dom Rodziny Pileckich czy MBP), poprawie
świadczenia usług publicznych (np. cyfryzacja Urzędu Miasta) i budowaniu małej
i dużej infrastruktury (ścieżki rowerowe).
Zmiany były możliwe dzięki środkom pomocowym, co obrazują cyfry: budżet
Ostrowi Mazowieckiej wykonany za 2015 rok wyniósł 60 mln zł, natomiast środki
pomocowe pozyskane z różnych źródeł przez Miasto i jego instytucje w latach
2015-2020, to znacznie ponad 120 mln. Pomogły one wprowadzić wiele zmian
służących ludziom. Dzisiaj są już one zauważane i docenione przez mieszkańców
a i Miasto coraz sprawniej posługuje się rozwiązaniami #smart, w szczególności
w jego społecznym wymiarze.
Debatę prowadził dr hab. Sławomir Kalinowski, (prof. IRWiR PAN), w panelu
uczestniczyli także: Adam Lewandowski, Burmistrz Śremu, Waldemar Paluch,
Burmistrz Jarosławia, Małgorzata Ciechomska, Dyrektorka Sprzedaży i Rozwoju
Biznesu Smart City, Orange Polska.

Katarzyna Choromańska
Biuro Promocji
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Kolejne wsparcie
dla Miasta
Zastępca burmistrza Daniel Choinka oraz skarbnik miasta Anna Wilczyńska podpisali umowę o udzieleniu pomocy ﬁnansowej ze środków ﬁnansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze
dla działkowców 2022”.

FOT. ARCH. UM

Małe miasta też mogą być SMART!

Całkowita wartość zadania pn. „Modernizacja głównej sieci wodociągowej i przyłączy na terenie Rodzinnych Ogrodów
Działkowych – Etap II” wyniesie 50 tys. zł,
w tym pomoc ﬁnansowa Województwa
Mazowieckiego - 20 tys. zł, środki Miasta
Ostrów Mazowiecka – 20 tys. zł, środki
Stowarzyszenia Ogrodowego – 10 tys. zł.
Podpisanie umowy o udzielenie dotacji
miało miejsce 15 czerwca w Wąsewie.

Anna Kacpura
Wydział Rozwoju Gospodarczego

DLA MIESZKAŃCÓW

Czas prac w terenie
Pracownicy Ostrowskiej Spółdzielni Socjalnej niestrudzenie dbają o nasze miasto. Naprawiają i remontują elementy miejskiej architektury, jak ławki, znaki drogowe czy kosze na śmieci. Do ich obowiązków
należy także koszenie trawy, nasadzenia roślin i prace pielęgnacyjne na terenach zielonych.

Pod koniec maja na ul. Mieczkowskiego
w pasie zieleni pracownicy przekopali
ziemię, posiali trawę i nasadzili kwiaty
w gazonach. Begonie oraz Starzec
(Mrozy) cieszą oko również na ul. Kościuszki i ul. Warchalskiego. Łącznie to ponad
150 szt. kwiatów. Przy Ratuszu, a także
wokół niego posadzono ponad 500 sztuk
kwiatów. Są to Supertunie Merlot oraz
Vista w odmianach Fuchsia i Silverberry.
Kwitną one w konstrukcjach kwietnikowych stojących, skrzynkach balkonowych, kwietnikach wiszących oraz gazonach.
W ostatnim czasie pracownicy Spółdzielni

FOT.ARCH. OSTROWSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

Dzięki pracy Spółdzielni przy Ratuszu powstało nowe atrakcyjne miejsce – „Motyli
kącik”. W ramach tego zadania przygotowany został teren, posadzono 3 drzewa,
a na nich zamontowano budki dla owadów. Nasadzone zostało: 110 szt. lawendy wąskolistnej, 333 szt. kocimiętki
Faasseny, 228 szt. szałwii omszonej.
Łącznie to 671 sztuk nowych kwiatów,
które kwitną w naszym mieście.

zrobili porządek przy grobach żołnierzy
na cmentarzu paraﬁalnym. Skosili trawę, a z grobów uprzątnęli nieczystości.

Marek Kuziak
Dyrektor Wydziału
Organizacji i Bezpieczeństwa

NIE CZAS NA NUDĘ

Dzień Ziemi po ostrowsku
Z okazji Dnia Ziemi Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej zaprosił do wspólnej akcji sprzątania Ostrowi. Przedszkola
i szkoły z entuzjazmem wzięły w niej udział.
Dzieci i młodzież przemierzały tereny
miasta i zbierały zadziwiające czasami
„eksponaty”, pozostawione w beztroskim stylu przez nieodpowiedzialnych
spacerowiczów. Ta wyprawa była okazją
nie tylko do sprzątania, ale także do
ciekawych warsztatów i poznawania
naszego kawałka ziemi. Priorytetem było budowanie społecznej postawy odpowiedzialności za wspólne tereny publiczne.
Chcielibyśmy, żeby tego typu aktywności odbywały się cyklicznie i na stałe wpisały w kalendarz życia mieszkańców Ostrowi. W podziękowaniu za udział w akcji sprzątania Ostrowi ZGK podarował przedszkolom i szkołom sadzonki ciekawych, wieloletnich
roślin.

Joanna Kruszewska
Zakład Gospodarki
Komunalnej sp. z o.o.

W ramach tegorocznej Ogólnopolskiej
Kampanii Proﬁlaktycznej „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”, organizowanej pod
hasłem „Nie czas na nudę” do ostrowskich szkół podstawowych traﬁły materiały proﬁlaktyczne m.in. programu
„SMART – to znaczy mądrze” oraz kam-

panii „Przemoc boli”. Przekazali je
pracownicy Wydziału Oświaty, Kultury
i Integracji Społecznej.

Sylwia Śladewska
Wydział Oświaty, Kultury
i Integracji Społecznej
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MROZU gwiazdą 18. Dni Ostrowi Mazowieckiej
Po dwóch latach przerwy Dni Ostrowi Mazowieckiej powróciły. Święto miasta odbyło się w dniach 3-5 czerwca.
W tym roku na scenie pojawił się MROZU, ukraińsko-polski zespół DAGADANA, DEJW, ForFun Band i DJ CZARNY.
Swoje programy artystyczne prezentowali lokalni artyści i amatorzy. Burmistrz Jerzy Bauer przyznał nagrody za
szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i sportu. Ponadto w programie obchodów nie zabrakło Festiwalu Przedszkolaków, koncertu muzyki klasycznej, Mazowieckiego Jarmarku Księżnej Anny, a także stoisk promocyjnych
i handlowych oraz wesołego miasteczka. Dziękujemy mieszkańcom, partnerom, sponsorom oraz mediom za wspólne stworzenie tej imprezy.
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DLA MIESZKAŃCÓW

FOT.BARBARA SIWEK

Stypendia Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka otrzymali absolwenci szkół podstawowych za uzyskanie w klasyﬁkacji końcowej
roku szkolnego 2020/2021 najwyższą średnią ocen: Maria Maliszewska (SP 1, średnia ocen 5,83), Wiktoria Kurowska (SP 1,
średnia ocen - 5,83), Bartosz Polak (SP 1, średnia ocen - 5,83),
Dominika Podleś (SP 2, średnia ocen - 5,66), Paulina Elert (SP 3,
średnia ocen - 5,89), Jakub Bloch (SP 4, średnia ocen - 5,72) oraz
uczniowie SP nr 3 za uzyskanie tytułów laureatów konkursu „Mazowieckie Talenty”: Nikola Samsel (język angielski), Kacper Krystoszyk (historia). Wyróżnienia i nagrody Burmistrza za wysokie
wyniki sportowe otrzymali: Julia Kaczorowska, Karolina Brzostek, Martyna Narewska, Mateusz Ambroziak, Michał
Kostka, Szymon Grzymała, Michalina Chrobot, Michał
Grabowski, Jakub Skarpetowski, Olaf Bartkiewicz, Amelia
Burkiewicz, Karolina Krawiec, Karolina Małecka, Zuzanna
Nietubyć. Burmistrz nagrodził także trenerów oraz osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej: Adama Krupę,
Jakuba Żyłowskiego, Adriana Orłowskiego, Karola
Dmochowskiego, Jarosława Polaka, Piotra Kanię, Marcina
Majewskiego, Michała Kacprzaka, Grzegorza Helcbergiela,
Wojciecha Syposza. Podczas bloku oﬁcjalnego wręczono dyplomy
laureatom konkursu OSTROWSKI EKOLIDER, którego organizatorem był Zakład Gospodarki Komunalnej. W ciągu dwóch miesięcy
udało się zebrać ponad dwie tony zużytych baterii. Tytuł OSTROWSKIEGO EKOLIDERA otrzymała Szkoła Podstawowa nr 1 za zebranie 634 kg zużytych baterii.
Organizatorzy 18. Dni Ostrowi Mazowieckiej: Miasto Ostrów
Mazowiecka, Miejski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Dom Rodziny Pileckich.

Katarzyna Choromańska
Więcej zdjęć: https://www.facebook.com/
MiastoOstrowMazowieckaOﬁcjalnie

Biuro Promocji
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100. urodziny Pani Stanisławy
Mieszkanka Ostrowi Mazowieckiej, Pani Stanisława Janina Brzostek obchodziła 8 maja swoje setne urodziny. Z tej okazji jubilatkę odwiedzili burmistrz Jerzy Bauer, kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcin Grabowski oraz zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
Grażyna Reluga.
Goście złożyli jubilatce życzenia z okazji jej święta, życząc zdrowia, pomyślności
oraz optymizmu na dalsze szczęśliwe lata; wręczyli kwiaty oraz drobny upominek.

Pani Stanisława jest pełną optymizmu,
ciepłą osobą, wychowała czwórkę dzieci.
Nie miała lekkiego życia - w młodym
wieku została wdową. Jak się okazało,
pracowała także w ostrowskich Jatkach,
będących dawniej siedzibą targu mięsnego. To silna i pracowita kobieta, do
niedawna jeszcze samodzielna. Wciąż
cieszy się dobrym zdrowiem, mieszka
z synem i synową. Otacza ją wspaniała
rodzina, wnuki i prawnuki.
Pani Stanisławie życzymy zdrowia i radości na kolejne lata życia!

Grażyna Reluga
Zastępca Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego

Wiosna w Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej
W miejskiej placówce wsparcia dziennego na dobre zagościła wiosna, a co za tym idzie nastrój udzielił się również wychowankom. Pośród różnorodnych zajęć tematycznych, socjoterapeutycznych, sportowych i ciekawych wydarzeń ta radosna pora roku odgrywała w tym okresie rolę przewodnią.
Podopieczni Świetlicy rozpoczęli prace ogrodowe w Topolowym Zakątku, gdzie po wypieleniu i przygotowaniu terenu przyszedł czas na zasadzanie nowych roślin i kwiatów.
Oprócz nabywania nowych i utrwalania już poznanych umiejętności społecznych dzieci
i młodzież uczęszczająca do świetlicy otrzymuje wsparcie psychologiczne, pedagogiczne
i codzienną pomoc w prawidłowym realizowaniu obowiązku szkolnego. Z coraz większym
zaangażowaniem i zainteresowaniem uczestniczą również w zajęciach kulturalnych,

historycznych i plastycznych podczas wizyt
w Muzeum Dom Rodziny Pileckich, Miejskiej Bibliotece Publicznej i Jatkach. Gry
i zabawy zespołowe organizowane na Orliku i w Ogródku Jordanowskim służą coraz
lepszym relacjom pomiędzy uczestnikami.
Wyjścia na miejską pływalnię, a także zajęcia ze zdrowego żywienia i dbania
o odpowiednią dietę pozwalają na zachowania zdrowej sylwetki i odpowiedniego
samopoczucia.
W wakacje wychowankowie wyjadą na zasłużony kilkudniowy wypoczynek na pojezierze mazurskie do miejscowości Ostrów
Pieckowski.

Piotr Szymalski
Kierownik Miejskiej Świetlicy
Socjoterapeutycznej
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Sprawy miasta idą w dobrą stronę
Podczas odbywającej się 29 czerwca sesji Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ﬁnansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostrów Mazowiecka za 2021 r. oraz udzieliła absolutorium burmistrzowi. Podjęcie uchwał poprzedziła dyskusja na temat raportu o stanie miasta za ubiegły rok.
Burmistrz Jerzy Bauer mówił podczas sesji m.in. o wsparciu z programów rządowych na inwestycje miejskie w latach 2021-2024, które wyniosło 66.653.702,81 zł. Wymienił najważniejsze
inwestycje, jak budowa szkoły oraz budynku wielorodzinnego, a także ulic: Sikorskiego, Prusa-Lubiejewskiej, Najmoły, Olszynowej oraz wielu innych, których budowa była możliwa dzięki pozyskanym przez Miasto środkom. Przypomniał też o modernizacji stadionu miejskiego, remoncie

biblioteki, budowie boiska do koszykówki
i Stacji Uzdatniania Wody.
Udział ﬁnansowania zewnętrznego miejskich
projektów jest bardzo duży. Miasto konsekwentnie sięga po środki rządowe i unijne na
rozwój miejskiej infrastruktury oraz projekty
edukacyjne i społeczne. Pytanie burmistrza
„Czy sprawy miasta idą w dobrą stronę?”
okazało się retoryczne. Radni niejednokrotnie
w swoich wypowiedziach wyrażali swoje zadowolenie z realizacji miejskich inwestycji, dzięki
którym w Ostrowi żyje się lepiej. Codzienna
praca urzędu, miejskich jednostek i spółek
przekłada się na obecny obraz miasta.

Anna Wilczyńska
Skarbnik Miasta

Nagroda dla burmistrza za projekty na rzecz mieszkańców
20 maja w Gdańsku burmistrz Jerzy Bauer odebrał nagrodę R&D Impact 2022.
Była to I edycja nagród R&D, przyznawana „dla inspirujących osób i organizacji
pozytywnie wpływających na gospodarkę i nasze życie
poprzez realizowane projekty, kreatywne pomysły, nowatorskie zarządzanie”.
Burmistrz odbierając nagrodę podziękował przede wszystkim ludziom, z którymi pracuje na co dzień, a którzy przyczynili się do pozytywnych zmian w mieście. Za jeden z największych sukcesów
w pracy podał zatrzymanie wypływu ludzi z miasta i podwojenie
budżetu w ciągu 5 lat, przeznaczonego na poprawę jakości życia
w Ostrowi Mazowieckiej. Jury doceniło m. in. rewitalizacje zabytkowych budynków miejskich a burmistrz przybliżył uczestnikom
gali związki Witolda Pileckiego z naszym miastem i poinformował

o Muzeum Dom Rodziny Pileckich.
Galę prowadził Marcin Prokop, inaugurując
ją wygłoszeniem „power speecha” w którym mówił o sposobach budowania marki
i dobrych praktykach zarządzania, a samą
nagrodę przyznano 34 osobom lub organizacjom.

Katarzyna Choromańska
Biuro Promocji

Połączenie spółek ZEC i ZGK początkiem zmian w ciepłownictwie
Podczas posiedzenia Rady Miasta 6 kwietnia burmistrz Jerzy Bauer zaproponował plan działań
naprawczych w ciepłownictwie miejskim. Jednym z pierwszych etapów jest połączenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. i Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w celu zwiększenia potencjału ekonomicznego ZGK oraz zapobieżenia upadłości ZEC-u.
Trudna sytuacja w ciepłownictwie wynika m.in. z wdrażania polityki europejskiego
Zielonego Ładu. Dodatkowymi wyzwaniami dla Ostrowi Mazowieckiej są niezbędne
inwestycje w przebudowę instalacji z lat 70-tych przy ul. Lipowej, zmiana sposobu
produkcji energii oraz zakup nieruchomości dla Zakładu Energetyki Cieplnej, gdyż
działki przy ul. Lipowej należą do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”.
Podejmowane działania naprawcze zagwarantują pełne bezpieczeństwo produkcji
i dostarczania energii cieplnej dla mieszkańców naszego miasta.

Rada Miasta zaakceptowała program
przedstawiony przez burmistrza.

Wojciech Tyl
Prezes Zarządu Zakładu
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
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Miasto tworzy tereny przyjazne owadom
Miasto Ostrów Mazowiecka uczestniczy w „Programie kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów
terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach”, które prowadzi Instytut Rozwoju Miast i Regionów. W ramach tego programu zrealizowaliśmy zadanie polegające na nasadzeniu na części
działki otaczającej Ratusz Miejski bylin wieloletnich z gatunku, tj. lawenda wąskolistna, kocimiętka i szałwia
omszona oraz trzech drzew z gatunku wiśnia piłkowana, zainstalowaliśmy także domki dla owadów i posadziliśmy tulipany.
uważanymi za szkodniki roślin ogrodowych, takimi jak mszyce, przędziorki i wciornastki. Ich obecność
pozwala więc zwalczać niechcianych
lokatorów. Ten naturalny sposób
jest dużo tańszy i zdrowszy niż stosowanie chemicznych środków
ochrony roślin.

FOT.ARCH. UM

ź

Projekt pod nazwą „Motyli kącik” został doﬁnansowany ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu
priorytetowego nr 5.5 „Edukacja ekologiczna”. Założeniem projektu jest zwrócenie
uwagi mieszkańców na rolę zieleni miejskiej, jako dobrego źródła pożywienia
i schronienia dla owadów zapylających przez cały sezon wegetacyjny.

Użyźniają glebę ̶ pomagają rozkładać resztki organiczne, zamieniając
je w łatwo przyswajalne dla rośliny
związki pokarmowe.

Brak bezpiecznego miejsca do bytowania i rozmnażania owadów sprawia,
że coraz mniej pożytecznych owadów
przylatuje do naszych ogrodów. Aby to
zmienić, warto więc sadzić rośliny
miododajne. Do najbardziej popularnych należą: wrzos, malina, kocimiętka, lawenda, oraz szałwia.

Dlaczego warto zaprosić owady do naszych ogrodów?

ź

Zapylają kwiaty – niemal 80 proc. otaczających nas gatunków roślin jest uzależnionych od zapylania przez owady i bez tego nie będą prawidłowo funkcjonować. Bez zapylaczy nie pojawią się owoce, na które latem tak czekamy. Co
więcej, nawet odmiany samopylne lepiej owocują, jeśli są oblatywane przez
owady.

ź

Zmniejszają populację szkodników ̶ biedronki czy złotooki żywią się owadami

Z dotacji w nowej odsłonie programu „Mój Prąd 4.0” mogą skorzystać
zarówno nowi prosumenci rozliczający się w ramach systemu net-billing
oraz prosumenci, którzy zdecydują się przejść na net-billing z systemu
opustów. Kwaliﬁkowalność środków jest liczona od 1 lutego 2020 roku.
Łączna, maksymalna kwota doﬁnansowania wynosi 20 500 zł. Dotacja
pokrywa maksymalnie 50% kosztów inwestycji. Szczegółowe warunki
programu znajdują się na stronie https://mojprad.gov.pl.
Osoby ﬁzyczne – właściciele lub współwłaściciele (użytkownicy końcowi) nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych mogą ubiegać się o dotacje do pompy ciepła z programu „Moje Ciepło”. Formą wsparcia udzielaną przez NFOŚiGW jest dotacja do 30%
kosztów kwaliﬁkowanych projektu i 45% kosztów kwaliﬁkowanych dla osób z kartą dużej
rodziny, w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła. Maksymalna dotacja na jedną

i
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Obecność owadów w ogrodzie jest kluczowa dla funkcjonowania tego niewielkiego
ekosystemu. Sprawia bowiem, że ogród stanie się bardziej stabilny, odporny na
działanie szkodników i po prostu piękniejszy. Owady stanowią bowiem bardzo ważny element równowagi ekologicznej:

instalację wyniesie 21 tys. zł w przypadku
pomp gruntowych i 7 tys. zł w przypadku
pomp powietrznych.
Szczegółowe warunki programu znajdują
się na stronie https://mojecieplo.
gov.pl.

Marek Matys
Wydział Rozwoju Gospodarczego
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Dziękujemy Mieszkańcom za pomoc uchodźcom z Ukrainy
Wszyscy zostaliśmy w lutym br. zaskoczeni napadem zbrojnym na Ukrainę. Od
pierwszych dni musieliśmy podjąć działania w celu pomocy uchodźcom z Ukrainy,
którzy w naszym kraju i w naszym mieście również, szukali schronienia.
Zarządzanie tym kryzysem wymagało od początku bardzo interdyscyplinarnego
podejścia. Zaangażowane zostały do tego praktycznie wszystkie instytucje miejskie, chętnie włączyli się lokalni przedsiębiorcy ale przede wszystkim Mieszkańcy
naszego miasta. Duża litera jest tutaj absolutnie nieprzypadkowa, należy bowiem
oddać wielki szacunek i przesłać ogromne podziękowania za wszystkie rzeczy, które zostały przekazane, aby wspomóc naszych gości z Ukrainy. Tym bardziej, że zdecydowana większość z nich przyjechała z przysłowiową jedną walizką. Potrzeb było
wiele, od szczoteczki do zębów, przez ubrania, sprzęt AGD ale przede wszystkim
trzeba było zapewnić dach nad głową. I tutaj nasi Mieszkańcy wykazali się ogromnym sercem. Nasze miasto, jako jedna z nielicznych wspólnot samorządowych,
nie musiała organizować zbiorczego punktu przyjmowania uchodźców. Wszyscy
potrzebujący pomocy zostali przyjęci do domów i mieszkań, najczęściej prywatnych osób. Był to gest tym bardziej wart uznania, że w pierwszych dniach wojny
w Ukrainie nie było mowy o żadnym wynagrodzeniu z tego tytułu. Wszyscy pomagali z potrzeby serca i za to jeszcze raz kierujemy do wszystkich wielkie
podziękowania. Zanim zostały wprowadzone systemowe rozwiązania pomocy
założyliśmy zbiórkę rzeczową i na bieżąco informowaliśmy o potrzebach, które się
pojawiały. W tym celu powołany został Komitet Społeczny Fundusz Wsparcia w
Ostrowi Mazowieckiej Uchodźców z Ukrainy i zarejestrowaliśmy zbiórkę publiczną
2022/1365/KS. Żadna z potrzeb nie pozostała bez odzewu. Zorganizowane zostały
również zbiórki pieniężne. Odbył się charytatywny koncert lokalnych artystów
zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną, charytatywne zajęcia z Biodanzy zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz charytatywny
spektakl teatralny „Jestem Baba” zorganizowany przez Miejski Dom Kultury. W
sumie zebraliśmy ponad 6.704,67 zł. Pomoc ﬁnansową w wysokości 3.300,00 zł na

pomoc dla uchodźców przekazali również radni Rady Miasta z Klubu PIS
w ramach nowopowstałej inicjatywy
„Dietka Radnego”. Z pomocy skorzystało w naszym mieście ponad 500
osób pochodzących z Ukrainy, które
przyjechały do nas uciekając przed
wojną. Część z nich pojechała dalej
szukając swojego miejsca, część wróciła też już na Ukrainę.
Jak wynika z naszej wiedzy na dzień
dzisiejszy w naszym mieście przebywa
ok. 300 uchodźców, głównie kobiet
z dziećmi. Próbują odnaleźć się w nowej
dla nich rzeczywistości. Korzystają z
organizowanych kursów językowych,
podejmują zatrudnienie, dzieci chodzą
do szkół i przedszkoli.
Dziękujemy jeszcze raz wszystkim
zaangażowanym w pomoc dla naszych gości z Ukrainy.

Jerzy Bauer
Burmistrz Miasta

MOPS wypłacił
500+ dla ponad
5 tys. dzieci

Uczestnicy Środowiskowego Domu
Samopomocy nie mogą narzekać na nudę

Uczestniczyli też w zajęciach rytmicznych „Bum
Bum Rurki”. Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi posadzili rośliny miododajne i zawiesili budki lęgowe dla ptaków w Ogrodowej Przystani na Topolowym
Zakątku.
Wybrali się też na wycieczkę do Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle, gdzie uczestniczyli
w warsztatach etnograﬁcznych „Ginące Zawody” oraz do Krynicy Morskiej.

FOT.ARCH. ŚDS

W ostatnim czasie uczestnicy ŚDS brali udział w zajęciach z zakresu alpakoterapii oraz programowania, organizowanych
przez miejską bibliotekę.
W ramach terapii zajęciowej szyli kolorowe przytulanki dla dzieciaków
z okazji Dnia Dziecka.

Od kwietnia 2016 r. do maja 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił
w sumie 111.604.469,62 zł dla 5087
dzieci z Ostrowi Mazowieckiej w ramach
programu 500+. W maju br. świadczenie
zostało wypracowane przez MOPS po raz
ostatni, od czerwca wypłaty realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Katarzyna Kolasińska

Agnieszka Gwardiak

Kierownik Środowiskowego
Domu Samopomocy

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
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Spotkanie z sowami
7 kwietnia Ostrowskie Stowarzyszenie LUDZIE Z PASJĄ po raz piąty zorganizowało Noc z Sowami w Ostrowi Mazowieckiej. To akcja edukacyjna, która ma na celu popularyzację wiedzy na temat gatunków sów żyjących w Polsce, ich biologii, roli w przyrodzie i kulturze.

W tym roku spotkanie z sowami odbyło się w ostrowskich Jatkach. Współorganizatorem wydarzenia było Miasto Ostrów Mazowiecka, które dodatkowo sﬁnansowało
słodki poczęstunek oraz Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej. Podczas spotkania gościliśmy 63. uczestników, głównie młodzież szkół podstawowych wraz z opiekunami. Jednym z punktów programu była prezentacja multimedialna na temat
biologii i występowania sów w Polsce, połączona z odtwarzaniem głosów tych ptaków. Prezentację dodatkowo uzupełniły ciekawostki o postrzeganiu sów w różnych
kulturach i religiach. Uczestnicy spotkania mieli także możliwość sprawdzenia na
własnej skórze jak miękkie są sowie pióra i jak ostre są sowie pazury, mogli też zajrzeć do budki lęgowej dla pójdziek. Po wykładzie przyszedł czas na sprawdzenie
wiedzy w „sowim quizie” z nagrodami. Swoją wiedzę postanowiło sprawdzić
32. uczniów, spośród których na 10 quizowych pytań najlepiej i najszybciej odpo-

wiedzieli: Bartosz Siatkowski, Klaudia
Michalik, Izabela Grosicka i Julia Wajszczyk. Wszystkim nagrodzonym jeszcze
raz serdecznie gratulujemy. Następnie
zaprezentowano ﬁlm Artura Tabora „Sowy Polski”. W trakcie spotkania można
było obejrzeć wystawę „Osowiałe przedmioty codziennego użytku”, przygotowaną przez Hannę Chromińską. Wszyscy
uczestnicy otrzymali również „sowie”
odblaski.
Część druga spotkania – terenowa, polegała na nocnym spacerze w poszukiwaniu sów. Aby „upolować” sowę, przewodnik wyposażony w specjalny głośnik
odtwarzał ich głosy. Podobnie jak w roku
ubiegłym wabienie sów odbyło się we
wcześniej wytypowanych miejscach.
Pierwsze z nich znajdowało się przy kościele p.w. Wniebowzięcia NMP, gdzie wabiono płomykówkę. Drugie niedaleko
bursy szkolnej – tu poszukiwana była
gniazdująca w latach ubiegłych pójdźka.
Pomimo, iż żadnej z sów nie udało się
wywabić, to i tak wszyscy uczestnicy byli
bardzo zadowoleni z budzącej lekki
dreszczyk emocji i pachnącej wiosną
nocnej wyprawy. Na kolejną NOC z SOWAMI zapraszamy za rok.

Duch Puszczy Niepołomickiej
28 kwietnia w Jatkach odbyło się uroczyste podsumowanie X edycji
Konkursu Fotograﬁcznego pn. „Ptaki w polskim krajobrazie jesienno-zimowym”, organizowanego przez Ostrowskie Stowarzyszenie
LUDZIE Z PASJĄ. Podobnie jak w latach ubiegłych, współorganizatorem i sponsorem nagród w konkursie było Miasto Ostrów Mazowiecka.
W tym roku uroczyste podsumowanie konkursu było również okazją do świętowania jubileuszu jego X-lecia. Wśród przybyłych gości znaleźli się laureaci konkursu, a także rodzice i nauczyciele opiekujący się nagrodzoną młodzieżą szkolną.
W jubileuszowej edycji konkursu wzięło udział 71 osób. Jury Konkursu w składzie:
Paweł Cieśluk – przewodniczący, Tomasz Jagiełło i Maciej Cmoch, oceniając zgodnie z regulaminem konkursu walory przyrodnicze, walory artystyczno-kompozycyjne oraz jakość techniczną zdjęć, wyłoniło łącznie 18 prac nagrodzonych oraz
16 prac wyróżnionych w poszczególnych kategoriach konkursu. Nagrodę Grand
Prix przyznano pracy pt. „Duch Puszczy Niepołomickiej”, autorstwa Mikołaja
Rowickiego.

Wyniki konkursu dostępne są na stronie
https://ludziezpasja.org/.
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Paweł Cieśluk
Prezes Zarządu Ostrowskiego
Stowarzyszenia Ludzie z Pasją

ZDJĘCIA: ARCH. OSTROWSKIEGO STOWARZYSZENIA LZP
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Nowoczesna sala konferencyjna
W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3 miało miejsce uroczyste otwarcie Sali Konferencyjnej. Uroczystość odbyła się 24 maja. Do przecięcia symbolicznej wstęgi
dyrektor Stacji zaprosiła burmistrza Jerzego Bauera oraz dyrektora Wydziału Zdrowia Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego Tomasza Sławatyńca.

FOT. ARCH. PSSE

Warto zauważyć, że kolorystyka wystroju sali została dobrana
odpowiednio do barw Państwowej Inspekcji Sanitarnej, czyli
granatu, czerwieni i bieli. Sala ma służyć nie tylko pracownikom Stacji do narad i spotkań służbowych. Przewiduje się
organizację cyklicznych spotkań z mieszkańcami lokalnej społeczności, aby promować zdrowy tryb życia, oraz z przedsiębiorcami w celu przekazywania informacji o obowiązujących
przepisach prawa dotyczących aspektów sanitarnych.
Ponadto, na parterze obiektu zorganizowano Kancelarię, gdzie
interesanci mogą składać korespondencję kierowaną do PSSE.
W najbliższej przyszłości zaplanowane zostało również uruchomienie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, co wpłynie na usprawnienie i unowocześnienie pracy
Stacji.

Magdalena Kaczmarek
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej,
Specjalista Epidemiolog

Oznakuj swój rower

Zapraszamy wszystkich właścicieli rowerów do wzięcia udziału w akcji prewencyjnej „Oznakuj swój rower”.
Warto pamiętać, że rower oznakowany jest mniej atrakcyjny dla złodziei, a dzięki temu mniej narażony na
kradzieże.
Oznakuj swój rower to akcja prewencyjna zapoczątkowana w 2015 roku, mająca na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców garnizonu mazowieckiego poprzez znakowanie rowerów. Osoby zainteresowane znakowaniem rowerów
będą miały do wyboru dwie możliwości oznakowania: grawerem lub markerem UV (tajnopisem).
Procedura znakowania grawerem polega na wygrawerowaniu numeru specjalnym przyrządem typu
„engrawer”. Mikroudarowa technologia tych
urządzeń pozwala na wykonanie precyzyjnego i trwałego
oznakowania. Na każdy zgłoszony do rejestracji rower zostanie
naniesiony niepowtarzalny numer, który zostanie wprowadzony do
policyjnej bazy rowerów oznakowanych. Wszelkie próby jego
starcia będą powodować zmiany w strukturze materiału, tak więc
całkowite usunięcie napisu bez pozostawienia śladów jest
niemożliwe.
Naniesienie numeru jest ingerencją w strukturę roweru. Numer
identyﬁkacyjny zostanie trwale naniesiony na ramę. Właściciel roweru, który decyduje się na jego oznakowanie dobrowolnie wyraża
zgodę na wprowadzenie tego typu zmiany.
Oznakowanie roweru markerem UV pozwala na znakowania przedmiotów w sposób niewidoczny w zwykłym świetle, w sposób nienaruszający ich struktur. Szybkoschnący atrament pojawia się tylko
w świetle ultraﬁoletowym.
Oznakowanie roweru umożliwia Policji sprawne ustalenie właściciela jednośladu w przypadku jego kradzieży i odnalezienia.
Znakowania przeprowadzają funkcjonariusze ds. nieletnich oraz dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji i mał-

kińskiego komisariatu od poniedziałku
do piątku w godz. 8:30 -14:30.
Prosimy osoby zainteresowane oznakowaniem roweru o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu. Policjanci Zespołu ds. Proﬁlaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii 47 704
42 32, dzielnicowi KPP w Ostrowi Mazowieckiej 47 704 42 66, dzielnicowi KP w Małkini
Górnej sekretariat 47 704 43 20, dzielnicowy
PP w Nurze 47 704 43 60 ( tel. komórkowe
dzielnicowych dostępne są na stronie https://mazowiecka.
policja.gov.pl/wor/twoj-dzielnicowy. Akcje znakowania przeprowadzane będą również w miarę możliwości podczas imprez plenerowych.
Wszystkich zainteresowanych oznakowaniem swoich jednośladów
zapraszamy do Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej,
Komisariatu Policji w Małkini Górnej, Posterunku Policji w Nurze wraz
z rowerem, dowodem osobistym, dowodem zakupu lub kartą gwarancyjną roweru. Osoby niepełnoletnie muszą stawić się z opiekunem prawnym.
W przypadku nieposiadania dowodu zakupu, zostaniecie Państwo
poproszeni o uzupełnienie oświadczenia o własności pojazdu.
źródło: WP KWP zs. w Radomiu

mł. asp. Marzena Laczkowska
Rzecznik prasowy
KPP Ostrów Mazowiecka
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Zmiany w szpitalnej infrastrukturze
Nie tylko motto „Leczymy z Uśmiechem” jest wizytówką naszego Szpitala w Ostrowi Mazowieckiej, ale coraz częściej także nowoczesna infrastruktura. A właśnie taka jest oddana niedawno do użytku nowoczesna Rejestracja Szpitalna.
Nowoczesne aranżacje oraz ciepłe kolory to zupełnie nowy
wymiar Rejestracji Szpitalnej. A to wszystko za sprawą
zakończonego kilka tygodni temu remontu. Prace modernizacyjne dotyczyły stworzenia nowej bryły, odświeżenia ścian,
ułożenia nowej wykładziny, wymiany drzwi, zakupu krzesełek,
a także gruntownego remontu dwóch łazienek – to wszystko
oczywiście w bezpośredniej bliskości Rejestracji oraz poradni
specjalistycznych. Prace modernizacyjne pochłonęły kwotę
ponad 500.000 zł, a zdecydowaną większość z tych środków
stanowiło doﬁnansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.

- Zbieramy pozytywne opinie od naszych pacjentów, wszyscy
chwalą nowoczesny wygląd Rejestracji, czystość oraz
przestronność nowej przestrzeni – wyjaśnia Artur Wnuk,
Dyrektor Szpitala w Ostrowi Mazowieckiej. – Mamy cztery stanowiska rejestracyjne, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Poprawiła się dostępność dla pacjentów, bo stopniowo
zwiększamy liczbę lekarzy w poszczególnych poradniach. W
najbliższym czasie planujemy pojawienie się tam także wielkich monitorów, na których
dla pacjentów wyświetlane
będą interesujące treści.
Ale to nie jedyne zmiany,
jakie zaszły w szpitalnej
infrastrukturze. Pacjentom
szczególnie podobają się
nowe windy, w których zamontowaliśmy graﬁki naszych chirurgów podczas
zabiegów na Bloku Operacyjnym. Kolejne remonty i odświeżenia pomieszczeń szpitalnych planowane są także w kolejnych
miesiącach.

Paulina Bejma
FOT. ARCH. SPZZOZ

Zastępca Kierownika
Przychodni na Okrzei

Strażacy mieli swoje święto
25 maja w OSP przy ul. 11 listopada 5 świętowaliśmy
„Dzień Strażaka.” Uroczystość rozpoczęła się od podniesienia ﬂagi oraz odśpiewania hymnu państwowego. Uczestnicy usłyszeli historię Św. Floriana, patrona strażaków, odczytano również list okolicznościowy Ministra SWiA, Mariusza Kamińskiego.
Dokonano też aktów mianowania i nadania wyższych stopni strażakom. W 2022 roku strażacy świętują 30-lecie powołania Państwowej Straży Pożarnej, jako formacji zawodowej, umundurowanej i wyposażonej w specjalistyczny sprzęt. W podsumowaniu
roku dowiedzieliśmy się, że ostrowscy strażacy w 2021 r. odbyli aż
700 interwencji, przy zaangażowaniu 3,5 tys. druhów. Nagrodzono
również „Strażaka roku” – tytuł powędrował do mł. asp. Pawła
Złotkowskiego oraz dh Mariusza Wasika.
Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej
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Bezpieczne przedszkolaki i uczniowie
Miejskie Przedszkole Nr 1 włączyło
się w inicjatywę Wojewody Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty, którzy w dniach
13-20 maja 2022 zaplanowali „Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa”.
Tydzień ten został zainaugurowany
13 maja wizytą w przedszkolu Starosty
Zbigniewa Chrupka, Doroty Ambroziak,
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury
i Integracji Społecznej Urzędu Miasta,
Mileny Warackiej, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych
Starostwa Powiatowego oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji.
Gościom towarzyszył też policyjny Lisek - maskotka. Spotkanie z dziećmi
dotyczyło przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz
w innych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. W kolejnych dniach Tygodnia
Bezpieczeństwa w każdej grupie odbywały się zajęcia z zakresu szeroko
rozumianego bezpieczeństwa oraz spotkania z przedstawicielami zawodów
strzegących bezpieczeństwa innych. Dzieci miały m.in. spotkanie z Policjantką
Emilią Podbielską, która poprowadziła warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Przedszkolaki mogły wcielić się zarówno w rolę pieszych, kierowców
jak i stróży prawa. Dzieci miały też okazję obserwować umiejętności psa
policyjnego. W kolejnych dniach odbywały się wycieczki do Straży Pożarnej
i Komendy Powiatowej Policji; przedszkolaki wzbogaciły swój zasób wiedzy
i utrwaliły podstawowe zasady bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy,
numery telefonów alarmowych, itp. Warto już od najmłodszych lat wpajać
dzieciom zasady, których przestrzeganie wzmacnia ich bezpieczeństwo.

FOT.ARCH. SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Do „Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa” włączyła się także Szkoła
Podstawowa Nr 4. Uczniowie klasy IV przystąpili do egzaminu na kartę rowerową, a na lekcjach przeprowadzone były zajęcia proﬁlaktyczne dotyczące
chorób odkleszczowych oraz czerniaka. Przy współpracy z Komendą Powiatową
Policji, 22. Wojskowym Ośrodkiem Kartograﬁcznym w Komorowie i Zespołem
Szkół nr 1 zrealizowano następujące tematy: „Bezpieczeństwo na drodze” (kl. IVI), „Hejt-mowa nienawiści” (kl. VII-VIII), „Survival, orientacja w terenie”,
„Pierwsza pomoc przedmedyczna”.

Katarzyna Choromańska
Biuro Promocji

REKLAMA
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Niemal 600 tys. zł dla ostrowskich szkół
w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”
18 marca w Szkole Podstawowej nr 2 odbyła się Konferencja Mazowieckiego Kuratora Oświaty poświęcona rządowemu programowi „Laboratoria Przyszłości”. Głównym tematem spotkania były zagadnienia związane z modelowaniem i drukiem 3D,
edukacyjnym zastosowaniem mikrokontrolerów,
organizacją studia nagrań w szkole oraz wykorzystaniem robotów na lekcjach.

Miejskie szkoły w ramach programu otrzymały łącznie
592.600,00 zł. Wszystkie jednostki zakupiły drukarki 3D
z akcesoriami, mikrokontrolery, stacje lutownicze, sprzęt
do nagrań (nagłośnienie, oświetlenie, kamery). Ponadto,
do szkół traﬁły m.in. roboty, mikroskopy, zestawy konstrukcyjne STEM, zestawy modelarskie.
Współorganizatorem konferencji był Ośrodek Edukacji
Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Poznawali Polskę
Od 12 kwietnia w ostrowskich szkołach podstawowych realizowane są wycieczki edukacyjne w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Jest to druga
edycja programu, w której Miasto pozyskało 149.428 zł na realizację 21 wycieczek. Do końca roku szkolnego uczniowie
odwiedzili ciekawe miejsca, muzea i lokalne zabytki w Toruniu,
Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Olsztynie, Lublinie,
Ostrowcu Świętokrzyskim, Ciechanowcu.

Paczki dla rodzin ukraińskich
Miejskie przedszkola
i szkoły podstawowe
przekazały łącznie 104
świąteczne paczki dla
rodzin swoich uczniów
– uchodźców z Ukrainy. Ostrowskie jednostki oświatowe wzięły
udział w akcji Fundacji
Kresy w potrzebie –
Polacy Polakom, uczestnicząc w zbiórce
i rozdysponowaniu
paczek, które traﬁły
do ukraińskich rodzin
przed świętami wielkanocnymi obchodzonymi przez kościół
wschodni 24-25 kwietnia br.

Dorota Ambroziak
Dyrektor Wydziału Oświaty,
Kultury i Integracji Społecznej
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Inspirowani Schumanem
5 czerwca Młodzieżowa Rada Miasta Ostrów Mazowiecka wraz z uczniami szkół z naszego miasta brała udział
w VI Festiwalu Myśli Schumana. Podczas wydarzenia udział w panelu mieli Przewodniczący MRM, Bartłomiej
Wachaczyk, oraz opiekun Rady Roksana Grzegrzułka. Młodzi rozmawiali na Festiwalu o przyszłości MRM,
o Ostrowi Mazowieckiej oraz swoich projektach. Festiwal uświetnił koncert zespołu jazzowego.

FOT.ARCH. UM

Następnie z prelekcją wystąpił profesor
Zbigniew Krysiak. Mówił głównie o sile
wspólnotowości na przykładzie Ukrainy
i jej obecnej sytuacji – jak Polska włączyła się w akcje pomocowe na rzecz
kraju dotkniętego konﬂiktem i pozostawaniu świadkami budowy siły działania
grupowego. Mówił także o patriotyzmie
i o tym, że obecnie nie wszystkie państwa europejskie „patrzą w tym samym
kierunku”, do czego przez całe swoje
życie zachęcał właśnie Robert Schuman.
27 maja na hali powiatowej przy LO im. M. Kopernika odbyło się spotkanie młodzieży z przedstawicielami Instytut Myśli Schumana. Młodzież zapoznała się z postacią Roberta Schumana i jego życiorysem. Zebrani mogli usłyszeć o inicjatywach,
którymi Schuman wykazywał się od wczesnych lat – mając np. 22 lata, zebrał aż 4
tys. osób, by wspólnie wymyślać sposoby współdziałania ludzi na terenie Europy.
Na spotkaniu prelekcje wygłosili: Małgorzata Jaroszek (Rzecznik Prasowy Instytutu
Myśli Schumana) oraz Piotr Tarnogórski (Prezes części młodzieżowej Instytutu Myśli Schumana), którzy mówili o swojej przygodzie z Instytutem i zaprosili zebranych
do dołączenia. Zwrócili uwagę na kwestię współpracy ze studentami z innych krajów, np. w formie zaproszeń na święta tradycyjne takie jak Wielkanoc w Polsce, by
móc eksplorować kulturę i tradycje różnych państw UE.

Przedszkolaki poznawały symbole miasta

Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury
i Integracji Społecznej Urzędu Miasta,
Dorota Ambroziak na koniec zachęciła
uczniów do przejawiania inicjatyw dla
wspólnoty oraz podała plany na przyszłość, które mają na celu utworzenie
grupy działającej w duchu ideałów
Schumana w Ostrowi Mazowieckiej.

Sylwia Katarzyna Kos
Sekretarz Miasta

W Przedszkolu Niepublicznym „Szczęśliwe Aniołki” od 28 kwietnia prowadzony
był blok tematyczny „Moja mała ojczyzna”, podczas którego przedszkolaki zapoznawały się z historią, charakterystycznymi miejscami i symbolami Ostrowi
Mazowieckiej. Zwieńczeniem tych zajęć
było spotkanie z burmistrzem Jerzym
Bauerem, który mówił przedszkolakom
o swojej pracy i odpowiadał na ich pytania. Dzieci dowiedziały się na przykład –
dlaczego burmistrz lubi swoją pracę. Na
zakończenie zaśpiewały piosenkę, wręczyły laurki a niektóre na pożegnanie
„przybiły piątkę”.

Katarzyna Choromańska

FOT.ARCH. UM

Biuro Promocji
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Święto patronów szkół
Jako pierwsza święto patrona szkoły obchodziła Szkoła Podstawowa Nr 2. W dzień urodzin Jana Pawła II,
18 maja, odbyło się wielkie wydarzenie w życiu szkoły, podczas którego w szczególny sposób wspominano postać papieża Polaka.
SP 2 przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej II Biegu Belfrów, dedykowanego pracownikom oświaty,
gdzie cały dochód został przekazany na rehabilitację dziecka
chorującego na padaczkę lekooporną – Julka Bazydło. Jedną
z atrakcji był także mecz piłki nożnej uczniowie-nauczyciele

o Puchar Dyrektora MOSiR Ostrów Mazowiecka. Po meczu
odbył się grill integracyjny z atrakcjami w postaci dmuchanej
zjeżdżalni, były doświadczenia i eksperymenty, robotyka,
karmienie i spacery z alpakami, radiowóz i motory policyjne,
wóz strażacki. Pod pomnikiem Papieża Jana Pawła II odśpiewano „Barkę'' oraz złożono wiązanki kwiatów.
Kontynuując tradycję święta szkoły i święta pułku, 6 czerwca,
jak co roku przy pomniku 18. Pułku Artylerii Lekkiej (PAL)
w centrum naszego miasta odbyły się uroczystości. Organizatorem święta był burmistrz Jerzy Bauer oraz dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4 Michał Chojnowski. Na obchodach
obecni byli przedstawiciele Powiatu, Wojska, Przyjaciele SP4
oraz sympatycy 18 PAL. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu
zniczy, kolejnym punktem uroczystości była Msza Święta
w kościele pw. Św. Jozafata, krótka część artystyczna oraz
spotkanie w budynku szkoły.
Redakcja

Działania Młodzieżowej Rady Miasta
Młodzieżowa Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na III sesji
powołała trzy komisje stałe: kultury, ekologii i sportu. Młodzi
radni realizując swoje pomysły skutecznie włączają się
w aktywizację mieszkańców miasta. Przed świętami wielkanocnymi zorganizowali Wielkanocną Grę Terenową, w której
wzięło udział 11 drużyn. Obecnie pracują nad kolejną inicjatywą – przygotowaniem „Hotelików dla Owadów”.

FOT. ARCH. MOSIR

Ostatnia w tym roku szkolnym, IV sesja Młodzieżowej Rady
odbyła się 23 czerwca. Młodzi radni przyjęli sprawozdania z realizacji działań.W imieniu burmistrza, dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Integracji Społecznej Dorota Ambroziak
przekazała radnym dyplomy i podziękowania za dotychczasową pracę w MRM. Wyraziła przekonanie, że podejmowane
przez nich inicjatywy i działania sprawiają, że młodzież chętnie
i bardziej świadomie uczestniczy w życiu publicznym.
Przewodniczący Bartłomiej Wachaczyk kończąc sesję podziękował wszystkim członkom Rady za dotychczasową działalność. Szczególne podziękowania skierował w stronę burmistrza, pani dyrektor i pracowników wydziału, dyrektorów
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instytucji kultury i sportu oraz Roksany Grzegrzułki, współpracującej z MRM z ramienia MDK.

Renata Subda
Wydział Oświaty, Kultury
i Integracji Społecznej

EDUKACJA

Wsłuchani w muzykę klasyczną
To już czwarty rok audycji muzycznych z Filharmonią Kameralną im. Witolda Lutosławskiego. Raz w miesiącu uczniowie miejskich szkół podstawowych spotykają się z utalentowanymi muzykami w celu pobudzenia wrażliwości muzycznej, poznania języka muzyki oraz zdobycia wiedzy z zakresu kultury muzycznej.

Podczas każdej audycji wykonawcy prezentują inny instrument, omawiając jego budowę, historię oraz sposób powstawania dźwięku, w tym roku były to: klarnet, wiolonczela,
obój, kontrabas, skrzypce. Każda audycja wzbogacona jest
prelekcją, dzieci mają możliwość poznać m.in. życiorysy
kompozytorów, historię powstania ich utworów, podstawowe definicje oraz ciekawostki świata muzyki.

Patrycja Zadroga
Wydział Oświaty, Kultury
i Integracji Społecznej

Talenty edukacyjne i szachowe
31 maja uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 - Nikola Samsel i Kacper Krystoszyk wzięli udział w uroczystym, jubileuszowym podsumowaniu konkursów przedmiotowych „Mazowieckie Talenty”
organizowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Na uroczystość tę zostali zaproszeni multilaureaci i maksilaureaci wraz
z dyrektorami szkół. Oboje uczniowie są maksilauretami – Nikola
konkursu przedmiotowego z języka angielskiego, a Kacper konkursu przedmiotowego z historii. To jedyni uczniowie z terenu
Delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce, którzy otrzymali z rąk
pani Kurator Aurelii Michałowskiej w tym roku szkolnym dyplomy
i gratulacje za swoje sukcesy naukowe. Wyjazd na uroczystość
współfinansowało Miasto Ostrów Mazowiecka.
Świętujemy też świetne osiągnięcia szachowe uczniów SP 3 w II Turnieju Szachowym zorganizowanym przez MSCDN Ostrołęka oraz
Polski Związek Szachowy w ramach projektu „Szachy w mazowieckiej szkole”. Uczniowie z „Trójki” zajęli: 1. miejsce Oliwier Wierzchowski (w kategorii chłopców z klas 2), 2. miejsce Julia Pyśk (w kategorii dziewcząt z klas 2), 3. miejsce Krzysztof Trzaska (w kategorii
chłopców z klas 3). Wyróżnienia powędrowały także do: Łukasza

Pędzicha, Gabriela Przywoźnego, Tomasza Todorczuka. Za
udział w Turnieju szkoła otrzymała 10 zegarów szachowych.
Opiekunem zawodników szachowych w SP3 jest pani Martyna
Skwierczyńska. Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

Elżbieta Mariańska
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3

Przedszkole Nr 2 podwójnie nagrodzone
W Plebiscycie Edukacyjnym 2021 organizowanym przez POLSKA TIMES I miejsce
w powiecie ostrowskim w kategorii Przedszkole Roku zajęło Miejskie Przedszkole
Nr 2. Dyrekcja i pracownicy przedszkola dziękują wszystkim sympatykom za
okazane wsparcie, zaufanie i oddane głosy.
Przedszkole zajęło również I miejsce w konkursie „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Nie byłoby
to możliwe bez pomocy rodziców oraz wszystkich sympatyków przedszkola. Dzięki temu przedszkolaki
mogą cieszyć się nowymi zabawkami i pomocami edukacyjnymi.
Paulina Budna
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Szkoła Podstawowa nr 2 jedną z Drużyn Energii
Drużyna Energii to projekt edukacyjno-sportowy, którego celem jest zachęcenie młodzieży do aktywności
ﬁzycznej poprzez wspólną zabawę i rywalizację z rówieśnikami ze szkół w całej Polsce. Jedną z takich szkół
była ostrowska „Dwójka”, która spośród przeszło 300 szkół zgłoszonych do konkursu, zakwaliﬁkowała się do
projektu 5. edycji Drużyny Energii.

Szkoła w ramach Etapu II konkursu stworzyła ﬁlm, na którym pokazała szeroki przekrój
oferty sportowej dla młodzieży, czyli kwestię priorytetową dla SP 2. W ramach nagrody do
szkoły traﬁły nagrody rzeczowe w postaci zestawu 20 strojów sportowych dla zawodników
i trenera marki 4F o wartości 2.250,00 zł. Za wygraną w rywalizacji w ramach III etapu
sportowego, 2 czerwca w SP 2 doszło do wyjątkowego spotkania młodzieży z gwiazdami
polskiego sportu, a sala gimnastyczna szkoły była areną sportowych zmagań na najwyż-

5 lat projektu oddziałów sportowych
W czerwcu podczas mistrzostw Mazowsza szkół podstawowych drużyna
oddziału sportowego SP 2 została Wicemistrzem Mazowsza w koszykówce 5x5
rozgrywanych w Ostrowi Mazowieckiej. W kolejnym tygodniu czerwca drużyna
z oddziału sportowego SP 2 zdobyła 1. miejsce w koszykówce 3x3 na Mazowszu
w składzie: Jakub Skarpetowski, Filip Zadroga, Mateusz Socik oraz Michał
Radomski, przechodząc do ﬁnału Mistrzostw Polski w Stargardzie Szczecińskimi, gdzie drużyna zajęła 4. miejsce w kraju. Na koniec zmagań sezonu
21/22 drużyna GIM 92 Ursynów w składzie: Jakub Skarpetowski, Mateusz
Soczyński, Jan Błądziński, Ignacy Białobrzeski wygrała zorganizowane przez
Polski Związek Koszykówki na Warszawskim Torwarze Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 i została mistrzem Polski.
Warto przypomnieć, że w samorządzie miejskim prace nad projektem oddziałów sportowych
w Ostrowi Mazowieckiej rozpoczęły się już w 2015 r. Początkowo w gronie dyr. MOSiR - Bartłomiej Pieńkowski, przewodniczący Rady Sportu Grzegorz Helcbergiel, dyrektor Dorota
Ambroziak, burmistrz Jerzy Bauer. Po dyskusjach z udziałem dyrekcji i nauczycieli SP 2 nastąpił trudny etap wdrażania projektu. Dzisiaj, kiedy młodzież pierwszego oddziału
sportowego, nauczyciele i trenerzy oraz rodzice i administracja samorządowa przeszli cały
cykl szkolenia od klasy
IV do VIII możemy
i powinniśmy wyciągać
wnioski i wprowadzać
korekty. Już widzimy,
że liczna grupa uczniów – sportowców
wykorzystała swój talent oraz ofertę doskonalenia zorganizowaną przez samorząd
Drużyna GIM 92 Ursynów z Jakubem Skarpetowskim (trzeci od lewej);
Ostrowi Mazowieckiej.
pierwszy po prawej Radosław Piesiewicz prezes PZKosz, pierwszy od lewej
Grzegorz Bachański wiceprezes PZKosz
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szym poziomie. Po kilkutygodniowej rywalizacji, wszyscy ﬁnaliści spotkali się na żywo 14 czerwca w hali widowiskowo-sportowej Akademii Wychowania Fizycznego
i Sportu w Gdańsku, gdzie rywalizowali
o Puchar Drużyny Energii, nagrodę główną
szkoły, nagrodę główną zawodnika oraz
nagrodę opiekuna. Młodzież, obok rywalizacji, miała okazję poznać wielu utytułowanych sportowców. Walkę o tytuł najlepszej drużyny w Polsce, SP 2 zakończyła na
IV miejscu, otrzymując voucher na zakup
sprzętu sportowego o wartości 5.000 zł
oraz dwie nagrody indywidualne w postaci
sprzętu elektronicznego. Uczniowie „dwójki” byli gośćmi programu Pytanie na Śniadanie.
5. edycja projektu „Drużyna Energii” odbyła się pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki, Ministerstwa Sportu
i Turystyki oraz Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku.

Super lekkoatletki

Reprezentacja dziewcząt z klas 4-6 ze
Szkoły Podstawowej nr 2 została mistrzyniami miasta, a także mistrzyniami
powiatu w lekkoatletyce.
Rywalizowały w czterech konkurencjach:
bieg na 60 metrów, rzut piłką palantową,
skok w dal, bieg na 600 metrów.

Dorota Brzostek
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2

HISTORIA

Kolejne pamiątki od mieszkańców traﬁły do Muzeum
Cieszymy się, iż mieszkańcy miasta przekazują do zbiorów Muzeum – Dom Rodziny Pileckich pamiątki
rodzinne! Pani Maria Dorawska podarowała nam archiwum po Karolu Piłacie. Serdecznie dziękujemy!

FOT.ARCH. MDRP

i katalogowania.
Prezentujemy Czytelnikom fotograﬁę
ślubną Państwa Piłatów wykonaną
w Ostrowi Mazowieckiej 7 kwietnia 1931
roku.

Karol Piłat urodził się 14 sierpnia 1900 roku w Nisku nad Sanem. W wieku 16 lat wstąpił
do Legionów Polskich. Po wstępnym przeszkoleniu traﬁł na front na Wołyniu. Dwa lata
później brał udział w walkach pod Kaniowem, dostał się do niewoli, jednak już następnego dnia uciekł z transportu kolejowego wiozącego jeńców do obozów w Niemczech i przedostał się do Kijowa. W listopadzie 1918 roku brał udział w walkach o Lwów.
Po zakończeniu działań wojennych zdecydował się na poświęcenie wojskowej służbie
zawodowej. W 1927 roku został odkomenderowany do Szkoły Podchorążych Piechoty
w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej na stanowisko komendanta klasy. Z tym
regionem związał się już na stałe, a wszystko za sprawą Ostrowianki – Marii
Matuszewiczówny, z którą wziął ślub 7 kwietnia 1931 roku. Owocem tego małżeństwa
byli: córka Krystyna (ur. 1935) oraz syn Jerzy (1937–2016) – profesor Wydziału
Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.
W 1939 roku został wyznaczony na dowódcę 2 batalionu „Komańcza” 2 pułku piechoty
KOP „Karpaty”. Po zaciętych walkach resztki batalionu wycofał na Węgry. Brał udział
w akcji przerzucania żołnierzy polskich do Francji, za co został przez władze węgierskie
umieszczony w karnym obozie w twierdzy Siklos. Uciekł na Bliski Wschód, gdzie wstąpił
do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Po reorganizacji Armii Polskiej objął
dowództwo 5 batalionu w 3 Dywizji Strzelców Karpackich. W marcu 1944 roku, już jako
podpułkownik, brał udział w kampanii włoskiej, również w bitwie o Monte Cassino.
Awansował na zastępcę dowódcy 2 Brygady Strzelców Karpackich i 31 lipca 1944 roku
został odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari. Po wojnie został w Wielkiej
Brytanii, gdzie otrzymał jedno z najwyższych brytyjskich odznaczeń – Distinguished Service Order – „Za wybitną służbę”.
W 1947 roku podjął decyzję o powrocie do kraju i zamieszkał z rodziną w Ostrowi Mazowieckiej. Miał problem ze znalezieniem pracy, wreszcie otrzymał zatrudnienie w Rejonowym Kierownictwie Robót Wodno-Melioracyjnych. Przez wiele lat był obiektem
zainteresowania tajnych służb. Będąc już na emeryturze sprzedawał jabłka ze swojego
sadu. Zmarł 16 października 1975 roku w wyniku obrażeń po upadku z jabłoni.
Spoczywa na ostrowskim cmentarzu paraﬁalnym w kwaterze żołnierzy 1920 roku.
W zbiorach muzeum znalazły się: mundur wojskowy, skórzane walizy podróżne, mapy
i szkice wojenne, dokumenty osobiste, dzienniki wojenne, liczne fotograﬁe oraz medale
na czele z Orderem króla Jerzego VI Windsora. Cała kolekcja została należycie
zabezpieczona, poddana procesowi fumigacji i jest obecnie w trakcie opracowywania

Kolejnym obiektem jest obrazek ze sceną
z Ogrodu Oliwnego (Getsemani). Pamiątka towarzyszyła Karolowi Piłatowi
podczas jego wojennego szlaku. Zawiera
m.in. zasuszony liść drzewa oliwnego oraz
modlitwę za zmarłych w języku włoskim.

Katarzyna Lubczyńska
Muzeum - Dom Rodziny Pileckich
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W Turnieju Debat Oksfordzkich „Odzyskani Bohaterowie”
po raz drugi triumfowało III LO z Poznania!

FOT.ARCH. MBP

W marcu i kwietniu Muzeum – Dom Rodziny Pileckich zorganizowało po raz drugi Turniej Debat Oksfordzkich
„Odzyskani Bohaterowie”. Tym razem projekt odbył się w formule hybrydowej – pierwsza część turnieju
odbyła się online, cztery najlepsze drużyny spotkały się w debatach półﬁnałowych w Ostrowi Mazowieckiej.

Do ﬁnału zakwaliﬁkowały się LO im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej oraz III LO im. Jana Kantego w Poznaniu. Poznaniacy werdyktem jurorów
debatę ﬁnałową wygrali. Ponownie turniej sięgnął poza granice Polski, gdyż w półﬁnale poza VII LO im. J. Wybickiego w Gdańsku znaleźli się uczniowie Gimnazjum
im. św. Jana Pawła II w Wilnie.
Podobnie jak w zeszłym roku uczestnicy poznawali i odkrywali działalność postaci
historycznych, których nie znajdziemy na kartach podręczników, takich jak: Marian
Rączka, Anna Braude-Heller, Adina Blady-Szwajger, Olga Drahonowska-Małkowska, Andrzej Małkowski czy Stanisław Cat-Mackiewicz. Nie zabrakło również hi-

storycznych wątków regionalnych. Debaty półﬁnałowe, które odbyły się stacjonarnie w Ostrowi Mazowieckiej, dotyczyły zaangażowania księży w konspirację antykomunistyczną, która na
tym terenie również była bardzo aktywna. W ﬁnale uczestnicy debatowali
o polskich lotnikach w Wielkiej Brytanii
w czasie II wojny światowej, a nie należy zapominać, że wielu z nich ukończyło
Szkołę Podchorążych Piechoty w Komorowie.
W tym roku nie zabrakło w turnieju uczniów ze szkół lokalnych. Zespół CSL
Technikum Lotniczego w Nagoszewie
zakończył rywalizacją na miejscu piątym, a drużyna LO im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej znalazła
się tuż pod podium – na miejscu czwartym.

Gra karciana „W ogrodzie Marii i Witolda”
teraz w wersji polsko-ukraińskiej!
Wydana przez Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w zeszłym roku gra karciana „W ogrodzie Marii i Witolda” niewątpliwie jest już znana mieszkańcom, gdyż dzieci znalazły ją w paczce świątecznej.
W związku z przybywaniem do naszego kraju rodzin ukraińskich, gra została zmodyﬁkowana w sposób, który czyni ją grą edukacyjno-integracyjną dla zespołów
mieszanych – polsko-ukraińskich. Na kartach zostały dodane nazwy roślin w języku
ukraińskim, a także transkrypcje nazw w obu językach.
Osoby zainteresowane taką wersją gry – rodziny polsko-ukraińskie czy placówki

oświatowe, w których znalazły się dzieci z Ukrainy – zapraszamy do kontaktu
z Muzeum.

Szlakiem Marii Pileckiej
Podczas VI Święta Rotmistrza odbyła się premiera questu „Szlakiem Marii Pileckiej”.
Quest to bezobsługowa, edukacyjna gra terenowa. Polega na przejściu nieoznakowanym szlakiem turystycznym, który za pomocą rymów i licznych zagadek oprowadza po wyjątkowych, ale często zapomnianych miejscach. Celem przygody jest
odkrycie ukrytego skarbu, a tym samym
poznanie dziedzictwa miejsca i jego zapomnianych historii.
Quest „Szlakiem Marii Pileckiej” zaprasza do
spaceru po Ostrowi Mazowieckiej ulicami, które przemierzała niejednokrotnie Marianna
(Maria) Ostrowska, później żona Witolda
Pileckiego.
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Zapraszamy do zabawy! Załóżcie wygodne buty, zgłoście się do Muzeum – Dom
Rodziny Pileckich po ulotkę i ruszajcie
w trasę!
Quest został przygotowany we współpracy z Fundacją Questingu. Jest to pierwsza
taka propozycja Muzeum – Dom Rodziny
Pileckich, ale już pracujemy nad kolejną,
której promocję planujemy na jesień tego
roku.

Karolina Kolbuszewska
Muzeum - Dom Rodziny Pileckich

HISTORIA

Turniej Szkół imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego
Statuetki przechodnie Turnieju Szkół imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego w tym roku pojechały do Iwonicza i Przemiarowa, a Rubinek ponownie ze złotą Odznaką Rotmistrza. Już po raz drugi Muzeum – Dom Rodziny Pileckich
zorganizowało Turniej Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. W pierwszym etapie turnieju szkoły miały za zadanie przygotować gazetkę szkolną poświęconą postaci patrona. W drugim etapie szkoły podstawowe przygotowywały aranżację
filmową fragmentu poematu „Sukurcze”, a szkoły ponadpodstawowe aranżację dźwiękową fragmentu „Raportu Witolda”.
Wykonanie tych zadań było przepustką do kolejnych etapów turnieju, w których rywalizacja rozpoczynała się od początku.

FOT.ARCH.MDRP

zowiecka, 22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie, Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi
Mazowieckiej, Publiczna Szkoła Podstawowa im. płk. dypl. Ludwika Bociańskiego
w Komorowie, 21 Drużyna Harcerska „Plejady”, uczniowie XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego w Warszawie. Projekt jest objęty
patronatem honorowym Ministra Edukacji
i Nauki.

Paulina Iwanowska
Muzeum - Dom Rodziny Pileckich

Muzealny Klub Nauczyciela
powróci po wakacjach

FOT.ARCH. MDRP

W dniach 20–22 kwietnia 2022 roku w Ostrowi Mazowieckiej po raz pierwszy został zorganizowany III, finałowy etap Turnieju Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w formie „manewrów”.
Drużyny swój pobyt w Ostrowi Mazowieckiej rozpoczęły od integracji przy grze poprowadzonej przez dyrektora Muzeum Karola Madaja. Rozstrzygnięta też została rywalizacja
w konkurencji kulinarnej, gdyż każdy zespół miał się stawić z szarlotką. Czemu akurat szarlotka? Inspiracją do tego zadania był materiał, którego kopia nie tak dawno trafiła do naszego muzeum, a mianowicie przepis na szarlotkę zapisany ręką Marii Pileckiej. Przepis pochodzi z lat 80-tych, więc uwzględnia ówczesne braki w zaopatrzeniu sklepów, stąd zdecydowaliśmy się, aby szarlotki nie były przygotowywane wedle tej konkretnej receptury.
Drugi dzień był bardzo intensywny, rozpoczął się od konkurencji sportowych na ostrowskim
stadionie miejskim. Nie ułatwiała też aura i padający deszcz, ale cóż to za przeszkoda dla
uczniów szkół, którym patronuje nasz bohater? Uczestnicy zmierzyli się w biegach krótkodystansowych, skoku w dal, rzucie piłeczką palantową oraz sztafecie.
Zaraz potem przenieśliśmy się do Komorowa, gdzie każdy zespół miał do zaliczenia osiem
różnych punktów, które musiał najpierw odszukać w terenie, umiejętnie posługując się
mapą. Na punktach czekały różnorodne konkurencje sprawdzające sprawność, celność,
umiejętność pracy w grupie i znajomość zasad pierwszej pomocy przedmedycznej.
Rozstrzygającym etapem rywalizacji był piątkowy turniej wiedzy, w którym uczestnicy mieli
się wykazać znajomością faktów z życia Witolda Pileckiego.
W wyniku trzydniowych zmagań w konkurencjach sportowych, terenowych, kulinarnej i turnieju wiedzy szkoły potwierdziły swoje świetne przygotowanie i otrzymały Złote Odznaki
Rotmistrza. Wśród nich po raz drugi znalazł się Zespół Szkół nr 1 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Rotmistrza Witolda
Pileckiego w Kozikach w tym roku wzięła udział w rywalizacji po raz pierwszy i zapracowała
na Srebrną Odznakę Rotmistrza, która została jej przekazana podczas święta szkoły.
Wśród partnerów, dzięki którym turniej mógł odbyć się w takim kształcie, znaleźli się: Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, MOSiR Ostrów Ma-

Podczas kwietniowego spotkania klubu
nauczyciele mieli okazję poznać materiały edukacyjne przygotowane przez
Oddział IPN w Szczecinie. Zaprezentowali
je twórcy – edukatorzy z IPN Zofia Fenrych i Maciej Frycz. Uczestnicy spotkania
otrzymali pakiety materiałów do wykorzystania w szkołach. Spotkaniem 31 maja
zatytułowanym „Po co nam muzeum?”
kończymy tegoroczną działalność Muzealnego Klubu Nauczyciela i zapraszamy
po wakacjach.

B I U L E T Y N M I A S TA O S T R Ó W M A Z O W I E C K A

25

HISTORIA

Rok temu tuż pod podium, w tym roku z pucharem zwycięzcy!
Marcin Poletyło z Siemiatycz na koniu Dasza, startujący w barwach ogólnokawaleryjskich, został zwycięzcą II
Zawodów Hippicznych im. rtm. Witolda Pileckiego, które odbyły się w sobotę 14 maja z okazji VI Święta Rotmistrza w Ostrowi Mazowieckiej.
Emocji nie brakowało. Uczestnicy zmierzyli się najpierw w skokach
przez przeszkody na przygotowanym przez organizatorów torze.
W drugiej konkurencji zawodnicy prezentowali swoją sprawność
w posługiwaniu się bronią białą – lancą i szablą. O zwycięstwie decydowało pokonanie wszystkich przeszkód i zadań, ale również precyzja
ich wykonania. Poprawne przejazdy wymagały doskonałego porozumienia jeźdźca z koniem, co nie każdemu się udawało.
Drugie miejsce wywalczył Starszy Szwoleżer Rafał Mitura na koniu Jesienna Mgła z 1 Pułku Szwoleżerów im. Józefa Piłsudskiego, 3 miejsce

– rtm. Kawalerii Ochotniczej Piotr Piekarczyk na koniu Delicja z 1 Pułku
Szwoleżerów im. Józefa Piłsudskiego (zeszłoroczny zwycięzca). Tuż
pod podium w tym roku znalazł się Artur Brzozowski na koniu Context
z 9 Pułku Ułanów Małopolskich.
W przerwie zawodów mieliśmy okazję obejrzeć kadryla w wykonaniu
amazonek na koniach oraz pokaz sprawności ułańskiej. Patrole konne
można było spotkać tego dnia również na ulicach miasta.
Wszyscy mieszkańcy Ostrowi mieli okazję oglądać zmagania zawodników. Gośćmi honorowymi tego dnia byli również wychowankowie
Marii Pileckiej z ogniska Tadeusza Lisieckiego „Dziadka”, prawnuk
Witolda Pileckiego Krzysztof Kosior oraz bratanek Marii Pileckiej Andrzej Marek Ostrowski z rodziną, który wręczał ułanom dyplomy, nagrody i puchar zwycięzcy.
Zawody zostały zorganizowane we współpracy ze Szwadronem Kawalerii 10. Pułku Ułanów Litewskich oraz jednostkami powiatowymi,
miejskimi i wojskiem: 22. WOK w Komorowie, Komenda Powiatowa
Policji, Komeda Powiatowa Państwowa Straży Pożarnej, Nadleśnictwo
Ostrów Mazowiecka, MOSIR, ZGK Ostrów Mazowiecka. Serdecznie
dziękujemy! Imprezie towarzyszyły również liczne stoiska promocyjne.
Dziękujemy za obecność!

Karolina Kolbuszewska

Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek
gościnnie w Ostrowi Mazowieckiej

Muzeum - Dom Rodziny Pileckich

Muzeum – Dom Rodziny Pileckich weszło we współpracę z Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek z War-szawy.
W marcu odbyły się charytatywne warsztaty twórcze „Mazowsze łączy pokolenia. DOMEK Z SERCEM 2022”.
Fantastyczne wielopokoleniowe zespoły mieszkańców Ostrowi
Mazowieckiej pod kierunkiem trenerek wykonały cztery misiowe domki, które już zostały przekazane do największej na
Mazowszu placówki specjalizującej się w psychiatrii dziecięcej,
prowadzonej przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii.
Domki te są wykorzystywane w pracy lekarzy i terapeutów z małymi pacjentami. Dlatego każdy z nich musiał być wykonany
bardzo precyzyjnie, z ogromną dbałością o szczegóły.
W maju do naszego muzeum przybyło natomiast 15 wspaniałych mazowieckich kobiet, o bardzo różnych profesjach
w postaci… lalek artystycznych. Łączy je to, że wszystkie pochodzą z Mazowsza, każda z nich była w swojej dziedzinie pionierką, a ich działania mają swoje odzwierciedlenie w naszym
codziennym życiu. Chętnie słuchamy piosenek, których teksty
napisała Agnieszka Osiecka, Halinie Skibniewskiej zawdzięczamy łazienki w mieszkaniach, Halina Konopacka jest wzorem
dla niejednego sportowca, „Plastusiowy Pamiętnik” Wandy Kownackiej się nie starzeje i nadal wywołuje uśmiech na twarzach
naszych dzieci, medycyna czerpie z odkryć Marii SkłodowskiejCurie, a Wanda Gertz udowodniła, że wojsko potrzebuje również kobiet.
Każda lalka została stworzona przez inną artystkę podczas pandemii Covid-19. Wystawa lalek artystycznych „Mazowsze
w spódnicy” pierwotnie miała formę wirtualną, obecnie ruszyła
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w podróż po Mazowszu i Ostrów Mazowiecka stała się pierwszym miastem na trasie tej wyprawy.
Przez bogactwo form (każda lalka wykonana jest w innej technice) i treści prezentacja okazała się niezwykle atrakcyjna dla
zwiedzających w każdym wieku – od przedszkolaka do seniora –
i odwiedziło ją kilkaset osób.

Paulina Iwanowska
Muzeum - Dom Rodziny Pileckich
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Porozumienie w sprawie cmentarza żydowskiego

Burmistrz Jerzy Bauer chcąc uregulować sprawę cmentarza mówił, iż aby rozpocząć
proces zasiedzenia działki geodezyjnej potrzebne jest zdjęcie z terenu kwestii roszczeń,
czego warunkiem jest podpisanie porozumienia z ZGWŻ. 23 maja tak też się stało.
W najbliższym czasie możliwe będzie upamiętnienie zmarłych ludności żydowskiej,
która tworzyła społeczność w Ostrowi Mazowieckiej od XVII wieku, zaś w latach 20.
stanowiła połowę mieszkańców. Łączy nas wspólna historia i wszystkim zmarłym należy się szacunek oraz upamiętnienie. Rada Miasta podjęła tę decyzję na sesji w marcu.
Kwestia terenu pozostaje nieuporządkowana od 20 lat, kiedy to ZGWŻ zgłosił roszczenia do terenu cmentarza żydowskiego przy ul. Broniewskiego. Kolejne władze miasta próbowały uporządkować tę sprawę, ale przełom nastąpił dopiero ostatnio. Sprawa
skomplikowała się dodatkowo, ponieważ w ewidencji widniał zapis o „nieokreślonym
właścicielu” i nie dało się również określić granic cmentarza. W 2021 r. dokonano badań
terenu i okazało się, że można być pewnym 554 pochówków, a sam cmentarz założono
ok. 1731 r., o czym mówiła Małgorzata Balcerzak, kierownik Delegatury Mazowiecki
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Ostrołęce. „Udało się również odszukać i przekazać do konserwacji przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego 70 fragmentów nagrobków”, cytując Michała Laszczkowskiego, p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu
Konserwacji Zabytków. Żydzi nie dopuszczają przenoszenia szczątków zmarłych, teren
wpisano więc do rejestru zabytków, co daje pewność, że pozostanie nekropolią. Na
uroczystości obecni byli: Andrzej Oczkowski (ZGWŻ), Jakub Wiśniewski (z-ca Dyrektora
Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
Piotr Puchta (dyrektor Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego), rabin Yehoshua
Ellis, Marek Gierlach (archeolog), ks. prał. dr Jan Okuła, władze, prezesi miejskich
jednostek, dyrektorzy szkół, instytucji, służby mundurowe i zaproszeni goście oraz media.

FOT.ARCH. UM

23 maja w Galerii Sztuki Jatki miało miejsce podpisanie porozumienia o upamiętnieniu cmentarza żydowskiego
przy ul. Broniewskiego pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich
(ZGWŻ).

Podpisanie porozumienia jest momentem
przełomowym dla Ostrowi Mazowieckiej,
ale miast z podobnym problemem prawnym jest w Polsce dużo więcej. Cmentarz
przy ul. Broniewskiego stał się po wojnie
targowiskiem, jednak poprzez zmianę
przeznaczenia fragmentu terenu z mogiłami przywrócony zostanie należny mu
status, a sama działka przejdzie na
własność miasta.

Sylwia Katarzyna Kos
Sekretarz Miasta

Zawołani po imieniu
24 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. W ramach programu „Zawołani po imieniu” Instytut Pileckiego wydobywa z niepamięci historie Polaków, którzy za
ratowanie Żydów od zagłady zapłacili życiem własnym i swoich najbliższych. W naszym mieście upamiętniliśmy Jadwigę Długoborską i Lucynę Radziejowską.
Tablice pamiątkowe znajdują się
przed SP1 gdzie podczas obchodów
zostały złożone kwiaty przez burmistrza Jerzego Bauera i dyrektora Muzeum Dom Rodziny Pileckich Karola
Madaja, delegacje Powiatu Ostrowskiego oraz delegacje lokalnych
szkół. Dodatkowo obok obelisków
uczniowie złożyli kamyki upamiętniające zabitych Żydów. Na obchodach obecna była także 29 DH „Pogodni”.
Podczas panelu edukacyjnego „Polacy ratujący Żydów. Odkrywamy historie” który
poprowadziła Aleksandra Kaiper-Miszułowicz, można było posłuchać o tym kto ratował,
kto zagrażał bezpieczeństwu i kogo trzeba było ratować. Po panelu edukacyjnym
burmistrz zaapelował o udostępnienie archiwum jakim dysponujemy w domach, bo być
może dla historyków badających historię naszego miasta i okolic będzie ono świadectwem obecności ludności żydowskiej w naszym regionie. Zbiory wzbogaciłyby

z pewnością zasoby Muzeum Dom Rodziny Pileckich, a także Dział Regionaliów
w Miejskiej Bibliotece. Historycy z MDRP
poruszyli takie tematy jak: „Społeczność
żydowska Ostrowi Mazowieckiej” oraz
„Życie mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej w czasie II wojny światowej i polityka
okupanta - co odkrywamy badając archiwum dr. Mieczysława Bartniczaka”.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez
Muzeum Dom Rodziny Pileckich, Miasto
Ostrów Mazowiecką oraz Szkołę Podstawową nr 1.

Jolanta Polak
Biuro Promocji
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Rodzinna wystawa Skoczków

Zapraszamy na niezwykłą, pełną ekspresji i magii wystawę,
gdzie poprzez m.in. malarstwo, rzeźbę, fotograﬁę, rysunki
tuszem, płaskorzeźby i medalierstwo przeniesiemy się
w świat sztuki tej wielopokoleniowej rodziny artystycznej
z Ostrowi Mazowieckiej: Antoni Skoczek - rzeźba w drewnie, Lucyna Skoczek - serwetki i chusty, Zdzisław Skoczek - ur. 23 listopada 1942, zm. w maju 2003. Absolwent
Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Dyplom zdobył w 1971 roku. W latach 1975 - 1988 był
głównym projektantem-plastykiem wojewódzkim w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Ostrołęce.
Rzeźbiarz, medalier, malarz, graﬁk, scenograf, architekt,
pedagog. Alicja Wysocka - absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach.
Pedagog, kulturoznawca, artysta. Zajmuje się głównie
malarstwem, ale również rysunkiem i artystyczną biżuterią. Główną tematyką jej obrazów i rysunków jest natura
i wszechświat przedstawiony abstrakcyjnie. Lubi malować
cykle, m.in. Świat roślinny, Bliżej Nieba, Wszechświat, Miasta nad wodą. Miłosława Skoczek Śliwińska - rzeźbiarka,
malarka, projektantka biżuterii i ceramiki. Absolwentka
warszawskiej ASP na Wydziale Rzeźby. Właścicielka marki
Milarte. W jej pracach można dostrzec inspiracje mitami,
żywiołami, naturą i sztuką antyczną. Ważnym kontekstem
jej dzieł jest kobiecość i związana z nią symbolika. Domosława Biniarz (Skoczek) – absolwentka zarządzania na
Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Swą artystyczną duszę wyraża poprzez fotograﬁę ludzi i ich historie.
Mieszko Skoczek - absolwent Liceum Plastycznego w Na-

Programowanie
na dywanie w bibliotece
Programowanie na dywanie to zajęcia dla dzieci w wieku 5-9 lat
z wykorzystaniem robotów Photon - polskich robotów edukacyjnych, których zadaniem jest wprowadzenie użytkownika
w świat technologii, rozwijanie jego kreatywności i zdolności logicznego myślenia oraz nauczanie podstaw programowania. Photon to
robot jeżdżący, wyposażony w różnokolorowe, świecące diody,
głośnik i szereg czujników, które można wykorzystać do badania
otoczenia. Robota wyposażono także w mikrofon oraz wbudowane
w napęd czujniki obrotu, które pozwalają dokładnie sterować jego
ruchem. Zajęcia z programowania odbywają się w dwóch grupach
wiekowych: 5-6 lat i 7-9 lat. Scenariusz dla jednej grupy obejmuje
osiem spotkań, po jednym w każdym tygodniu. Jedno spotkanie
warsztatowe trwa godzinę. Nabór na zajęcia w okresie jesiennym
zostanie ogłoszony w II połowie sierpnia.

FOT.ARCH. JATKI

„Pokoleniowa alchemia sztuki – rodzinna wystawa Skoczków” to tytuł wystawy, którą od 24 czerwca można obejrzeć w Galerii Jatki. Inspiracją do zatytułowania ekspozycji (niewielkiej części) dzieł Rodziny Skoczków była wypowiedź Miłosławy Skoczek-Śliwińskiej, która tak wspomina przestrzeń twórczą: "Pracownia - dom, w której unosiła się woń świeżo parzonej herbaty, zmieszana z zapachem farb olejnych była miejscem gdzie zachodził proces
transformacji. Sztuka to alchemia, przemiana myśli w materię”.

łęczowie. Mówi o sobie - “HandyMan (pan złota rączka), Pan
od misji niemożliwych”. Na co dzień mieszka w Anglii. Na
wystawie zobaczymy rzeźby jego autorstwa. Krzysztof
Jurczyński - absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, wydziału rzeźby. Pedagog, przez wiele lat był wykładowcą malarstwa i rzeźby na uczelniach w Waszyngtonie.
Karolina Kośnik - od lat mieszka w USA.Na wystawie zobaczymy jej fotograﬁe inspirowane krajobrazami Stanów
Zjednoczonych. Maja Kowalczuk - lat 16, uczennica szkół
warszawskich. Inspiracją jej artystycznych działań była
i jest babcia Alicja, do której często przyjeżdża, by w pracowni malować, rzeźbić i robić biżuterię. Na wystawie prezentuje obrazy abstrakcyjne oraz rysunki tuszem.

Grażyna Laskowska
Miejski Dom Kultury

Pozyskane środki na wzmacnianie
tożsamości kulturalnej regionu
29 kwietnia Narodowe Centrum Kultury opublikowało wyniki programu Kultura Interwencje, w którym nasz projekt otrzymał doﬁnansowanie w kwocie 49 tys. zł. EtnoDesing Kurpi to warsztaty
wycinanki Kurpiowskiej w graﬁce i projektowania, na których stworzymy wzór, z którego wyprodukujemy produkty użytkowe i ubrania.
Wydarzenie będzie podzielone na trzy etapy. Pierwszy to warsztaty
z twórcą ludowym, który wprowadzi uczestników w zagadnienie wycinankarstwa i przygotowania do części praktycznej. Kolejne spotkanie, z graﬁkiem komputerowym, będzie miało na celu pokazanie,
możliwości jakie daje przeniesienie tradycyjnego sposobu tworzenia
wycinanek, do programów graﬁcznych. Ostatni etap to wypracowanie, ze stylistą, indywidualnej kolekcji z autorskimi wzorami.
Warsztaty są kierowane do dzieci i młodzieży z naszego miasta,
a udział w nich będzie bezpłatny.

Sylwia Tryniszewska

Roksana Grzegrzułka

Miejska Biblioteka Publiczna

Miejski Dom Kultury
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175 tys. zł na realizację działań kulturalnych i edukacyjnych
Oferta Miejskiej Biblioteki jeszcze bardziej atrakcyjna dzięki realizacji projektów doﬁnansowanych z Narodowego
Centrum Kultury. Blisko, EtnoPolska oraz Ojczysty – dodaj do ulubionych – to trzy programy NCK, z których ostrowska
Biblioteka otrzymała doﬁnansowanie w łącznej kwocie 175.500 zł na realizację działań kulturalnych i edukacyjnych.
W ramach konkursu BLISKO zgłoszony przez Bibliotekę projekt
„Muzyka łączy - ludzi i książki” znalazł się na 10 miejscu wśród 46.
beneﬁcjentów z całego kraju, którzy otrzymali doﬁnansowanie.
Projekt ma za zadanie promować aktywne czytelnictwo wśród
mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej. Istotnym elementem projektu

jest nawiązanie i rozwinięcie partnerstw z lokalnymi instytucjami i społecznością lokalną. Dzięki doﬁnansowaniu odbędą się m.in. warsztaty,
konkursy, interaktywne spotkania autorskie i koncerty, gra mobilna
oraz sztuka teatralna.
Kolejny doﬁnansowany projekt z programu Etno-Polska to „Ostrowskie
smaki”. W ramach projektu zorganizowano warsztaty kulinarne, Festiwal „Ostrowskie smaki” – święto kugla, które było prawdziwą ucztą
dla ucha, oka i oczywiście podniebienia. Poszukamy też tradycyjnych
smaków do ostrowskiego przepiśnika „Kuchnia mojej Babci”.
Z kolei projekt Ojczysty NIEOCZYWISTY będzie promował poprawną
i sprawną polszczyznę poprzez wydarzenia oparte na interakcji i współdziałaniu. W ramach zadania odbędą się m.in. warsztaty z poprawnej
wymowy i pisania tekstów, rozgrywka w ramach questu literackiego.
Projekt został doﬁnansowany z programu Ojczysty - dodaj do ulubionych. Edycja 2022.

FOT.ARCH. MBP

Jolanta Andruszkiewicz
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

Spotkanie z historią

Celem wycieczki było nie tylko uczczenie 159. rocznicy powstania, ale przede wszystkim kultywowanie pamięci o tym
ważnym wydarzeniu i pogłębianie wiedzy historycznej.
Uczestnicy rajdu odwiedzili obelisk z tablicą pamiątkową ku czci
powstańców 1863 r. ustawiony w miejscu, gdzie w czasie powstania urządzono szpital polowy. Młodzież zapaliła znicze pod
Krzyżami Powstańców u zbiegu ulic 1863 Roku i Warszawskiej
oraz Sikorskiego i Orzeszkowej. Kolejnym przystankiem był
Stok, gdzie w nocy z 4 na 5 maja 1863 r. oddziały powstańcze
pod dowództwem Ignacego Mystkowskiego rozbiły kolumnę
wojsk carskich, zdobyły broń i sprzęt taborowy. Starcie to
przeszło do historii jako jedna z największych zwycięskich
bitew powstania styczniowego. Dalej szlak wiódł do Nagoszewa, gdzie na skraju wsi znajduje się zbiorowa mogiła powstańców z granitowym pomnikiem w kształcie kolumny.
W bitwie stoczonej 2-3 czerwca 1863 r. wzięli udział liczni
mieszkańcy Ostrowi i miejscowi chłopi. Feliksowo - to wyjątkowe miejsce, w którym w 1860 r. znany przyrodnik Wojciech
Bogumił Jastrzębowski założył Zakład Praktyki Leśnej. W szeregi powstańcze zaciągnęli się wszyscy praktykanci i stanowili
specjalny oddział „strzelców celnych”. 14 marca 1863 r. w Feliksowie miała miejsce potyczka pięcioosobowego patrolu
powstańczego z sotnią kozaków, podczas której ciężkie rany
odniósł późniejszy malarz Ludomir Benedyktowicz. Podróż
zakończyła się ogniskiem na terenie leśniczówki w Bojanach,

FOT.ARCH. MBP

Bibliotekarze wspólnie z pedagogami oraz młodzieżą z ZS nr 2 wybrali się na rajd historyczny Szlakiem Powstania
Styczniowego, odwiedzając miejsca walk i potyczek na Ziemi Ostrowskiej.

gdzie na uczestników oczekiwał leśniczy Olgierd Jabłoński.
O hodowanych tam roślinach i drzewach opowiedział Albert
Borkowski.
Spotkanie z lokalną historią odbyło się w ramach działalności
utworzonego w strukturach Miejskiej Biblioteki Ośrodka Edukacji Regionalnej.

Alina Wierzbicka
Miejska Biblioteka Publiczna
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Promocja „Rocznika Ostrowskiego” i działań na rzecz regionalizmu

Partnerami wydarzenia były Państwowe Muzeum Etnograﬁczne
(PME) i Państwowe Muzeum Archeologiczne (PMA), reprezentowali
je dyrektorzy wraz ze współpracownikami. Organizatorzy - burmistrz
Jerzy Bauer, dyrektor Jolanta Andruszkiewicz i prezes Paweł Cieśluk
podkreślali potrzebę angażowania się w dokumentowanie lokalnych
przejawów kultury – nikt poza nami tego nie zrobi. Rocznik, wystawa,
konferencja są tego dobrymi przykładami. W tym samym duchu zabrał również głos starosta Zbigniew Chrupek. Dr Józef Zalewski
(PME) i dr Wojciech Brzeziński (PMA), dyrektorzy Muzeów wskazali,
że organizowanie wystaw w formie objazdowej należy do misji ich
instytucji. Dziękowali za świetną współpracę i życzyli Ostrowi Mazowieckiej wytrwałości w tych przedsięwzięciach.
W ramach ﬁnisażu wystawy miał miejsce panel dyskusyjny pracowników PME: Justyna Laskowska – Otwinowska, kustosz, dr Maurycy
Stanaszek, konsultant naukowy wystawy i Mariusz Raniszewski,
kurator podzielili się wiedzą o Urzeczu, regionie kulturowym wykształconym dzięki Wiśle na południe od Warszawy na terenach Wilanowa, Saskiej Kępy, Siekierek. Urzecze staje się marką, produkowany jest tam cydr, żywo eksploruje się kulinaria z przeszłości.
Również Wisłę wykorzystuje się gospodarczo, ale już w nowych formach, już nie do handlu, ale do turystyki i rekreacji. Autorzy dodali, iż
badania etnograﬁczne uczą pokory i zaprosili obecnych do wizyty na
Urzeczu.
Po dyskusji w kuluarach, swoje wystąpienia miało kilku autorów Rocznika Ostrowskiego (7/21). Dr Agnieszka Wełpa – Siudek z Instytut
Języka Polskiego PAN mówiła o sposobie prowadzenia badań, które
uwzględniały np. metodykę polegającą na rozmowach ze swoimi
dziadkami. Karolina Kolbuszewska przekazała najważniejsze fakty
z życiorysu rtm. Witolda Pileckiego, postaci istotnej dla tożsamości
narodowej, zaś ostatnim prelegentem był Jerzy Sikorski, ornitolog –

FOT.ARCH. UM

18 maja w Starej Elektrowni Miasto Ostrów Mazowiecka wraz z Ostrowskim Stowarzyszeniem „Ludzie z Pasją” i Miejską
Biblioteką Publiczną zorganizowało VI konferencję regionalistyczną „Pasja. Kultura. Dziedzictwo.” Był to jednocześnie
ﬁnisaż wystawy etnograﬁczno – archeologicznej „Nad Wisłą, na Urzeczu…” oraz prezentacja najnowszego, 7. numeru
Rocznika Ostrowskiego.

pasjonat, który przez 11 lat zbudował aż 657 budek dla ptaków! Podzielił się z gośćmi niezwykle interesującą prezentacją wizualną, gdzie
mogliśmy podejrzeć ptasie gniazda w przekroju, czego niewielu może
doświadczyć na co dzień.
Na koniec ponownie głos zabrał inicjator przedsięwzięcia, burmistrz
Jerzy Bauer, dzieląc się reﬂeksją, iż żeby poznać świat, musimy na początku poznać siebie; aby efektywnie eksplorować to, co dalej od nas,
najpierw potrzebujemy poznać to, co blisko nas… Współpraca z muzeami tworzy zaś dobrą wartość.
Na początku musi być dziedzictwo, aby powstała kultura, z której zrodzi się pasja. Dziedzictwo jest zasobem do wykorzystania i tworzy
naszą kulturę duchową; aby żyła, trzeba ją przekazywać kolejnym
pokoleniom i minione wydarzenie idealnie się w tę ideę wpisuje.

Katarzyna Choromańska
Biuro Promocji

Niezwykła wystawa o nadwiślańskim Urzeczu
Od 28 marca do 18 maja mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej oraz goście wydarzeń odbywających się w tym czasie
w budynku Starej Elektrowni, mieli okazję obejrzeć ciekawą wystawę o nadwiślańskim Urzeczu.
Wystawa „Nad Wisłą, na Urzeczu. Tutaj
żyć było trudno, ale się opłacało...” powstała dzięki współpracy dwóch muzeów
– Państwowego Muzeum Archeologicznego oraz Państwowego Muzeum
Etnograﬁcznego i jest kontynuacją wystawy czasowej, eksponowanej w Muzeum Etnograﬁcznym przez ponad rok.
Ekspozycja opowiada o słabo znanym regionie etnograﬁcznym zwanym Urzeczem
(gwarowo Łurzyce), położonym po obu
stronach Wisły między Czerskiem
a Warszawą - o jego mieszkańcach, ich
pochodzeniu oraz życiu codziennym.
Zgodnie z opowieściami kuratorów wystawy – Mariusza Raniszewskiego (PME) oraz Romana Chojnowskiego (PMA) Urzecze
powstało w wyniku procesu akulturacji trzech społeczności ̶
olędrów, oryli i Mazurów w XVIII wieku i trwało do połowy XX w.
Od przeszło 10 lat w powiatach położonych na południe od
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Warszawy, można zaobserwować powrót do
tradycji Urzecza. Podczas oprowadzania po
wystawie duże zainteresowanie wśród zwiedzających wzbudzały obiekty archeologiczne
od schyłku epoki lodowcowej, poprzez obozowiska paleolityczne, kulturę świderską,
okres wpływów rzymskich aż po średniowiecze. Dodatkowo wystawa wzbogacona
jest o nagrania wideo, zdjęcia archiwalne
oraz ikonograﬁę.
Wstawa w Ostrowi Mazowieckiej cieszyła
się dużym zainteresowaniem zarówno
wśród młodzieży, jak również wśród
dorosłych mieszkańców miasta.

Anna Duda-Depta
Miejska Biblioteka Publiczna

SPORT

Szkolenia dla trenerów piłki nożnej
16 maja na stadionie miejskim odbyła się kursokonferencja szkoleniowa Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej dla
trenerów. Głównym prelegentem był trener Piotr Dziewicki, który poprowadził część praktyczną oraz teoretyczną
szkolenia pn.: „Kształtowanie zdolności utrzymania się przy piłce”. Konferencja zgromadziła miejscowych trenerów
oraz szkoleniowców z innych miast.

Trener Piotr Dziewicki
19 maja, również na
stadionie odbyła się
wstępna konsultacja
do kadry rocznika
2011 COOZPN z ramienia Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Swoje umiejętności zaprezentowali
między innymi zawodnicy z Ostrowi Mazowieckiej, Ostrołęki i Pułtuska. Łącznie w konsultacji brało
udział 28 zawodników z 9 klubów. Konsultacje poprowadził trener Adrian Orłowski.
9 czerwca odbyła się konferencja pt. „Kierunek piłka nożna –
warunki dalszego rozwoju dyscypliny w powiecie ostrowskim.”
Burmistrz Jerzy Bauer, Starosta Ostrowski Zbigniew Chrupek
oraz Dyrektor MOSiR Michał Kulesza przedstawili istniejące zaplecze sportowe, jego wykorzystanie oraz plany na przyszłe inwestycje i działania dotyczące piłki nożnej. Prelegenci przedstawili dużo informacji merytorycznych. Paweł Kowalczyk (pełnomocnik burmistrza ds. rozwoju piłki nożnej) przedstawił swój
pomysł - jak powinien funkcjonować system szkolenia. Artur
Kolator - wiceprezes ds. sportowych Mazowieckiego Związku
Piłki Nożnej opowiedział o współpracy z Mazowieckim Związkiem Piłki Nożnej. Łukasz Chmielewski (koordynator Kadr

Mazowsza MZPN) mówił o podnoszeniu jakości szkolenia, czyli
o tym jak się przygotować do ZIELONEJ GWIAZDKI. Mariusz Mierzejewski (doradca metodyczny w zakresie wychowania ﬁzycznego MSCDN) zaprezentował temat „Sieciowanie i networking”
– gwarancja dobrej współpracy między nauczycielami wychowania ﬁzycznego. Marcin Broniszewski (drugi trener m.in. Wisły
Kraków) podzielił się z zebranymi wiedzą na temat
tego jak to wygląda w zawodowej piłce.
Na koniec konferencji
odbyła się prezentacja
piłkarskich klubów sportowych, które działają na Artur Kolator - wiceprezes ds. sportowych
terenie Ostrowi Mazo- Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej
wieckiej. Reprezentanci
przedstawili swoje osiągnięcia, strategie działania, a także cele na najbliższe lata.
W konferencji wzięli udział wójtowie, dyrektorzy szkół oraz
nauczyciele wychowania ﬁzycznego i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego powiatu ostrowskiego oraz
środowisko sportowe.

Michał Kulesza
Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji

Międzynarodowy Turniej Karate
Siedemnasty raz karatecy z całej Polski spotkali się w naszym
mieście na Międzynarodowym Turnieju Karate Kyokushin, który
odbył się 22 maja. Tym razem zagościli u nas również przedstawiciele Łotwy oraz Ukrainy. 300 zawodników z 20 klubów
rywalizowało w kata i kumite; zawody odbyły się w bardzo wymagającej formule. W klasyﬁkacji Generalnej I miejsce zajęli Łotysze, tuż za nimi uplasował się Ostrowski KKK, III miejsce zajął
zaś KS Budokai Lublin. Zawodnicy OKKK wywalczyli 9 złotych
medali. Turniej odbył się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka, który doﬁnansował zakup
trofeów sportowych dla uczestników turnieju.
Źródło: OKKK

Ważny sportowy zapał
Na sportowców zawsze można liczyć, bez względu na aurę. Zawody podczas 7. edycja Power Challenge rozgrywały się
w trzech kategoriach. Kategorię power i kalistenika przygotował i przeprowadził Sebastian Stepnowski. Challenge czyli
trening funkcjonalny podzielony był na 3 kategorie: kobiety, mężczyźni i po raz pierwszy służby mundurowe. Wymagający
zestaw ćwiczeń przygotował i przeprowadził Paweł Borowy. Najmłodsi uczestnicy podzieleni na dwie kategorie wiekowe
mieli do pokonania gorylowy tor przeszkód przygotowany przez Annę Fronczyk i członków Academia Gorila. Ponad 40
dzieciaków pokonała tor dwukrotnie, co przy takiej pogodzie było dużym wyczynem. Dziękujemy wszystkim osobom oraz
instytucjom za wsparcie organizacji Power Challenge!

W kategorii POWER zwyciężył Tomir Gurban przed Igorem Gurbanem, trzeci był Michał
Przestrzelski. Najlepsi w poszczególnych kategoriach: Kategoria CHALLANGE kobiety:
1. Kamila Kubik, 2. Agata Zyśk, 3. Iwona Han; kategoria CHALLANGE mężczyźni: 1. Paweł
Koszykowski, 2. Dawid Sawicki, 3. Paweł Remiszewski; kategoria CHALLANGE służby
mundurowe: 1. Rafał Wolwark, 2. Aleksander Saracen, 3. Mateusz Nasiadka.
Zwycięzcy gorolowego toru przeszkód: kategoria do 7 lat: 1. Kacper Szelaszuk, 2. Ksawery
Gołębiowski, 3. Kacper Kabat; kategoria 8+: 1. Mateusz Markowski, 2. Adam Ga-jewski, 3.

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 3x3
po raz kolejny w Ostrowi

Tadeusz Giziński. Przyznano 4 wy-różnienia,
które powędrowały do: Laury Dziewulskiej
D a m i ra , I n e s B a ł a z y i K r z y s z- t o fa
Godlewskiego.
Organizację zawodów wsparli: MOSiR
Ostrów Mazowiecka, Miasto Ostrów Mazowiecka, Academia Gorila Ostrów Mazowiecka, Street Workout Ostrów Mazowiecka,
Dobry Masaż, Dietka Radnego w Ostrowi
Mazowieckiej, Supleproﬁt, Fundacja Kreatorzy Marzeń, Miejski Dom Kultury, Diety
od Brokuła.

Michał Kulesza
Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji

Turniej Podnoszenia Ciężarów

W hali MOSIR przy ul. Trębickiego odbył się turniej koszykówki 3x3 - Grand
Prix Mazowsza - będący częścią Młodzieżowych Mistrzostw Polski 3x3.
30 kwietnia grano w kategoriach U15K i U15M, a 2 maja w U17K i U17M. Pierwszego dnia w młodszym roczniku wystąpiło 20 zespołów, w tym 9 żeńskich i 11
męskich. Ostrów Mazowiecką reprezentowały dwa zespoły chłopców z klubu MKS
Ostrowianka. Tego dnia w hali MOSIR rozegrano 38 meczów.
2 maja rozegrano zawody w kategorii U17M i U17K. Tym razem wystartowało 13
zespołów żeńskich i 8 męskich, łącznie rozegrano 39 meczów. Ostrów Mazowiecką
reprezentowała jedna drużyna MKS Ostrowianka – chłopcy z kat U15 – którzy

Trzeci od prawej: Szymon Kołecki – olimpijczyk
i były Prezes PZPC

18 czerwca w Ostrowi Mazowieckiej odbył się II Memoriał Zygmunta Klepackiego, czyli Turniej Podnoszenia Ciężarów.

zdecydowali się rywalizować z o 2 lata starszymi przeciwnikami. Ostrowski MKS
pokazał się jednak z bardzo dobrej strony. Podjął walkę z każdym zespołem i dopóki
starczyło sił toczył wyrównane pojedynki
Organizatorem turnieju był Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego, współorganizatorem – Miasto Ostrów Mazowiecka,
Ostrowski Powiatowy Związek Koszykówki, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Partnerami turnieju byli: Polski Związek Koszykówki oraz Totalizator Sportowy – właściciel marki LOTTO i Partner Tytularny Koszykówki 3x3.

Arkadiusz Spinek
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

W zawodach wzięli udział zawodnicy z Klubu
CLKS Mazovia Ciechanów, MLKPC Sokołów
Podlaski, Sztangiści WLKS Siedlce, Klimat Siłownia & Fitness Łapy. LoS Nowy Dwór Mazowiecki Podnoszenie Ciężarów - wcześniej NOSiR, Impuls - Siłownia i Fitness Warszawa, MkS
Narew Pułtusk, UKS Atleta Ostrołęka oraz UOLKA Ostrów Mazowiecka. Zwycięzcy wyłonieni
zostali wg punktacji Sinclaira. Najlepsi okazali
się zawodnicy z naszego miasta.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer,
który również obecny był podczas zawodów.
Gośćmi byli także: Zastępca Burmistrza Daniel
Choinka, Starosta Ostrowski Zbigniew Chrupek, Szymon Kołecki – olimpijczyk i były Prezes
PZPC, Ryszard Soćko – były trener kadry kobiet
podnoszenia ciężarów oraz Stanisław Wyszomirski – sędzia klasy międzynarodowej.
Zygmunt Klepacki był trenerem, szkoleniowcem
i wychowawcą ciężarowców z Ostrowi Mazowieckiej. Jego podopieczni zdobywali medale
na Mistrzostwach Polski i Europy, a nawet Świata!

