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KONKURS
Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału
w konkursie na najpiękniej udekorowaną świąteczną posesję !
Zachęcamy mieszkańców do podkreślenia wyjątkowości Świąt Bożego Narodzenia i tym samym – wspólnego upiększenia naszego
miasta.
3-osobowa komisja wybierze na podstawie zdjęć trzech zwycięzców.
Wyniki podamy na proﬁlu miasta na Facebooku
https://www.facebook.com/
MiastoOstrowMazowieckaOﬁcjalnie) oraz www miasta
(https://www.ostrowmaz.pl/) na początku Nowego Roku
(do 8.1.2022 r.)
NAGRODY:
1 MIEJSCE – weekendowy pobyt dla 2 osób w Hotelu Dworek nad
Stawem z seansem w Łaźniach piwnych oraz Saunie wraz z kolacją
i śniadaniem
2 MIEJSCE – pobyt dla 2 osób w Łaźni Piwnej w Hotelu Dworek nad
Stawem

WYDAWCA
Urząd Miasta
Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66
07-300 Ostrów Mazowiecka
www.ostrowmaz.pl
KONTAKT
promocja@ostrowmaz.pl

3 MIEJSCE – kolacja dla 2 osób w Hotelu Dworek nad Stawem
ZASADY:
ź Wyślij od 1 do 26.12.2021 wiadomość zgłoszenie na promocja@
ostrowmaz.pl wraz z imieniem, nazwiskiem i adresem oraz co
najmniej trzy zdjęcia swojej udekorowanej posesji na terenie
Ostrowi Mazowieckiej
ź Kliknij „wezmę udział” w wydarzeniu
ź Czekaj na wygraną!

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Katarzyna Choromańska,
Anna Kacpura,
Katarzyna Tadla-Boćkowska
Stale współpracują: dyrektorzy
i pracownicy wydziałów Urzędu
Miasta oraz miejskich jednostek
organizacyjnych i spółek.

ZDJĘCIA
Archiwum Urzędu Miasta oraz miejskich
jednostek organizacyjnych

Redakcja zastrzega sobie możliwość
skracania, adiustacji tekstów oraz
zmiany ich tytułów

Wszystkie numery biuletynu miasta
dostępne są na stronie
www.ostrowmaz.pl/biuletyn-miasta

NA OKŁADCE
Świąteczna dekoracja przed ratuszem
miejskim, fot. Barbara Siwek

DRUK
TOP DRUK, Łomża
h ps://topdruk24.pl/
tel. 86 473 02 12

Miasto Ostrów Mazowiecka
w internecie:
www.ostrowmaz.pl

JESTEŚMY NA:
Nakład: 4 000 egz.
Zamknięcie numeru:
17 grudnia 2021
SKŁAD: Anna Kacpura

www.facebook.com
/MiastoOstrówMazowiecka
www.youtube.com
/UrządMiastaOstrówMazowiecka
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Stadion miejski gruntownie przebudowany
22 września otworzyliśmy stadion miejski po przebudowie. Oﬁcjalnemu otwarciu towarzyszyły zawody
lekkoatletyczne XX Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych.

Na zdjęciu od lewej: sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Anna Krupka, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Tomasz
Rzymkowski, senatorowie - Maria Koc i Robert Mamątow, posłowie - Marek Zagórski, Henryk Kowalczyk, Maciej Górski, przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego,
radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marcin Grabowski, radny sejmiku województwa mazowieckiego, reprezentujący Marszałka Województwa
Mazowieckiego Mirosław Augustyniak, starosta ostrowski Zbigniew Chrupek, przedstawiciele Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, burmistrz Jerzy Bauer.
Na uroczystość otwarcia stadionu poza obecnymi na zdjęciu wyżej
przybyli: proboszcz paraﬁi pw. Wniebowzięcia NMP ksiądz prałat dr Jan Okuła,
dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie Michał Giers,
Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Przemysław Rzodkiewicz, przewodnicząca Rady Powiatu Ostrowskiego Dorota Subda wraz z radnymi powiatu, przewodniczący Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Robert
Krajewski wraz z radnymi miasta, samorządowcy z terenu powiatu ostrowskiego
i gmin sąsiednich, członek zarządu PZPN, prezes PZPN Sławomir Kopczewski,
członek zarządu PZLA Lech Leszczyński, prezes Mazowieckiego Związku Piłki
Nożnej Sławomir Pietrzyk oraz wiceprezes MZPN Artur Kolator, olimpijczyk
Wojciech Nowicki, inicjator wniosku o budowę automatycznej instalacji nawadniającej płytę boiska w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 Paweł Skarpetowski, przedstawiciele służb mundurowych - wojska, policji, straży pożarnej,
przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych działających na terenie
miasta, właściciele i przedstawiciele ﬁrm oraz związków zawodowych, prezesi
i prze-wodniczący organizacji pozarządowych działających w mieście i powiecie,
w tym klubów sportowych, dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych, prezesi miejskich spółek, dyrektorzy szkół i przedszkoli, młodzież szkolna, kierownictwo Urzędu Miasta, dyrektorzy wydziałów, kierownicy biur i pracownicy

Urzędu Miasta, a także regionalne i lokalne media. Oprawę muzyczną i artystyczną
zapewniła Orkiestra Wojskowa w Siedlcach oraz Zespół Pieśni i Tańca „BezWianka”
Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej. Wolontariuszami byli uczniowie
ostrowskich szkół podstawowych, w tym z oddziałów sportowych w SP nr 2.

- To jedyny taki obiekt w regionie. Wszyscy możemy
być z niego dumni. Dziękuję przedstawicielom instytucji współﬁnansujących przebudowę stadionu z ramienia Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i Powiatu Ostrowskiego,
wykonawcom obu inwestycji - ﬁrmie Eversport oraz
ZKM ASIS, a także wszystkim osobom zaangażowanym w projekt.
Burmistrz Jerzy Bauer
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FOT. BARBARA SIWEK, GRZEGORZ GRANSICKI

FOT. ARCH. UM

FOT. ADRIAN JANKOWSKI

Koszt przebudowy stadionu wyniósł
ponad 4 mln zł, w tym doﬁnansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – ok. 2 mln
zł i Powiatu Ostrowskiego – ponad
600 tys. zł. Na wartość całej inwestycji
składa się budowa nowej nawierzchni
tartanowej, termomodernizacja budynku MOSiR oraz budowa sztucznego
nawodnienia boiska. Termomodernizacja została wykonana w ramach
projektu „Ciepła strona miasta”, który
został doﬁnansowany ze środków UE
w kwocie ponad 2 mln zł i objął trzy
budynki.

INWESTYCJE

Ostrowska biblioteka dostała drugie życie

Dyrektor biblioteki Jolanta Andruszkiewicz oprowadziła gości wirtualnie - poprzez przygotowane multimedia, ale również zadbała o to,
by każdy mógł doświadczyć osobiście, jak to miejsce zmieniło się
przez ostatnie dwa lata. Złożono liczne gratulacje na ręce dyrektor,
burmistrza oraz wszystkich osób
zaangażowanych w prace przy remoncie i przeprowadzce.
Od 26 października każdy mieszkaniec może korzystać z księgozbioru lub spędzać czas w przytulnych pomieszczeniach czytelni.
Do dyspozycji czytelników oddano
również nowoczesną salę komputerową. Oddział dla dzieci pozostał
w budynku Starej Elektrowni. Co
Na zdjęciu od lewej: dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Jolanta Andruszkiewicz, mazowiecki wicekurator oświaty
roku w bibliotece wypożyczanych Dorota Skrzypek, kierownik delegatury w Ostrołęce Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie
jest ok. 13 tys. książek.
Małgorzata Balcerzak, burmistrz Jerzy Bauer, przewodniczący Rady Miasta Robert Krajewski.
Biblioteka dołączyła do grona obiektów wyremontowanych i przeznaczonych na cele kultury. Wcześniej kreślił burmistrz Jerzy Bauer, oddając Poza osobami przecinającymi wstęgę
gruntowny remont przeszły Jatki, Stara do użytku budynek biblioteki, miasto wśród zaproszonych gości znaleźli się:
Elektrownia, kino Ostrovia i dom przy pieczętuje inwestycje w zakresie obiek- senator Robert Mamątow, posłowie Henryk
Kowalczyk i Marek Zagórski, radny sejmiku
ul. Warszawskiej, będący siedzibą Mu- tów na cele kulturalne.
wojewódzkiego Krzysztof Winiarski, prozeum Dom Rodziny Pileckich. Jak pod-

FOT. KATARZYNA KŁOSIŃSKA

boszczowie ostrowskich paraﬁi ks. dr Jan
Okuła i ks. Marek Gruda, kierownik działu
Wojewódzkiej Sieci Bibliotek dr Anna Karczewska, starosta ostrowski Zbigniew Chrupek oraz wicestarosta Józef Rostkowski
wraz z Zarządem Powiatu, starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, radni powiatowi
i miejscy, samorządowcy z powiatu ostrołęckiego, ostrowskiego oraz gmin ościennych, prezes zarządu ZKM-ASIS Konrad
Trzeszczkowski wraz z kierownikiem budowy Zbigniewem Rańskim, profesorowie
Jadwiga Sadowska i Adam Dobroński, byli
dyrektorzy biblioteki i jej emerytowani
pracownicy, przedstawiciele Instytutu
Książki, muzeów, stowarzyszeń i bibliotek.

Daniel Choinka
Zastępca Burmistrza Miasta
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Przez ostanie dwa lata budynek przy ul. 11 Listopada 8 przechodził generalny remont. 25 października nowe oblicze biblioteki zostało odsłonięte. Uroczystość otwarcia odbyła się w Starej
Elektrowni, po sąsiedzku z budynkiem głównym Biblioteki. Zebrała wielu gości, którzy mogli
poznać nie tylko historię zabytkowego budynku, ale także zaznajomić się z procesem remontu.

INWESTYCJE

Ostrowskie Jatki pierwsze na Mazowszu

Dziękujemy za uznanie! To niezwykle budujące, kiedy nasze
starania o przywrócenie do użytkowania niszczejących budynków
przynoszą efekty. Od otwarcia
Jatek (wrzesień 2018 r.), minęły 3
lata. W tym czasie Jatki odwiedziło ponad 19 tys. osób. Odbyło się tam ponad 50 wydarzeń
i ponad 20 wystaw!
Jatki to zabytkowy neogotycki
budynek z 1903 r. wykonany z palonej cegły ceramicznej. Od czasów wybudowania był siedzibą
targu mięsnego. Na górze znajdowały się boksy straganowe
i zaplecze, piwnica pełniła funkcję
wypełnionej lodem chłodni. Do
2003 r. Jatki pełniły funkcję
miejsca sprzedaży mięsa i ryb.
Z zewnątrz budynek nigdy nie był
remontowany. Wnętrze kilkukrotnie
przemalowywano, ale bez remontu
generalnego. Przez ok. 20 lat był nieużytkowany, niszczał i popadał w ruinę.
Przebudowa polegała na remoncie budynku z zachowaniem jego zabytkowego wyglądu przy jednoczesnej zmia-

FOT. BARBARA SIWEK

Jesteśmy dumni z Jatek! Zajęliśmy pierwsze miejsce w konkursie „Renowacja Roku Zabytków
Mazowsza” organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jury konkursu
zdecydowało o przyznaniu I nagrody Jatkom w Ostrowi Mazowieckiej, doceniając staranny
kunszt konserwatorski i projektowy, przywrócenie użyteczności obiektu, zgodne z potrzebami
lokalnej społeczności i trafną decyzję adaptacyjną.

nie przeznaczenia.
Na rewitalizację budynku wykorzystane
zostały środki, pochodzące z funduszy
europejskich pozyskane przez Miasto
Ostrów Mazowiecka. Wartość projektu
wyniosła ok. 5 mln złotych. Zadanie
zrealizowane zostało w ramach Działania 5.3. Dziedzictwo kulturowe Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Jerzy Bauer
Burmistrz Miasta

Mała obwodnica - Miasto wciąż za II wariantem
UGNIEWO
WĘZEŁ PODBORZE
(W REALIZACJI PRZY BUDOWIE
TRASY VIA BALTICA)

II WARIANT

I WARIANT

TORY KOLEJOWE
I GRANICA MIASTA
UL. MAŁKIŃSKA

1 października w Warszawie miało miejsce
spotkanie przedstawicieli Miasta i Gminy
Ostrów Mazowiecka z wicedyrektorem
MZDW Tomaszem Dąbrowskim oraz przedstawicielem biura projektowego MOSTY
GDAŃSK ws. wariantów przebiegu obwodnicy w drodze wojewódzkiej 627.
Wójt gminy Waldemar Brzostek podtrzymał
swoje stanowisko ws. wariantu I, burmistrz
Jerzy Bauer i zastępca burmistrza Daniel
Choinka jednoznacznie wskazali wariant II.
Na zakończenie spotkania dyrektor Tomasz
Dąbrowski poinformował, że obydwa warianty są nadal brane pod uwagę, a ostateczny wybór będzie zależał od stanowiska
RDOŚ.
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ELEWACJA PÓŁNOCNA-WSCHODNIA

Nowe mieszkania komunalne z udziałem środków
ﬁnansowych państwa

Budowa ul. Wołodyjowskiego

W latach 2022 – 2023 Miasto
wybuduje 27 lokali mieszkalnych
dla rodzin o niskich dochodach.
Zwiększy to miejski zasób mieszkaniowy i poprawi trudną sytuację wielu rodzin.
Finansowanie zadania w 80% wsparte
będzie przez środki rządowe z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Umowę w tej sprawie burmistrz Jerzy Bauer podpisał 13 października br. Przewidywana wartość
przedsięwzięcia to 5,2 mln złotych.
Aktualnie trwa procedura przygotowania przetargu na realizację zadania.
Budynek wielorodzinny powstanie przy
realizowanej właśnie ul. Wołodyjowskiego. Budowa ulicy możliwa jest
dzięki rozwiązaniu wieloletniego problemu na odcinku jej przewężenia oraz
pozyskaniu ponad 60% środków na ten
cel z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Koszt jej budowy to kwota
639 463,30 zł. Zakończenie budowy
jeszcze w 2021 roku.

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

Rozmowy na temat własności gruntu na cele produkcji ciepła

FOT. BARBARA SIWEK

Przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Nasz Dom oraz przedstawiciele Miasta spotkali się
w sprawie regulacji własności gruntu pod ciepłownię. Trwają rozmowy na temat zaplanowanej modernizacji budynku ciepłowni
przy ul. Lipowej, należącego do Zakładu Energetyki Cieplnej.
Burmistrz Jerzy Bauer ponownie zajął stanowisko utrzymujące
potrzebę zmiany własności gruntu ze SMLW Nasz Dom na ZEC.
Prezes Spółdzielni Jerzy Pawluczuk stwierdził, że transakcja musi
być oparta na ofercie miasta, a ta z kolei powinna wynikać z rynkowej wyceny. Złożoną przez Miasto ofertę Zarząd Spółdzielni
przedstawi Walnemu Zgromadzeniu. Przedstawiciele Spółdzielni
poinformowali o możliwości rozwiązania, jakim może być wieloletnia umowa dzierżawy gruntu.

Wojciech Tyl
Prezes Zarządu Zakładu
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
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Kończą się prace na ul. Prusa i Lubiejewskiej
Dobiega końca budowa i rozbudowa ul. Prusa i Lubiejewskiej. Na
początku 2022 r. nastąpi odbiór
prac od wykonawcy.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

Zakres prac obejmował rozbudowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przebudowę i budowę infrastruktury technicznej. Powstały dwa ronda – na skrzyżowaniu przy sądzie oraz przy ul. Jagiellońskiej.
Miasto uzyskało na to zadanie 65% doﬁnansowania, przy kwocie inwestycji ok.
10 mln zł, w ramach Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg .

Aneta Golanko
Wydział Rozwoju Gospodarczego

Sﬁnalizowano prace budowlane na ulicy Dębowej i Pasterskiej

FOT. ARCH. UM

W ramach inwestycji na ul. Dębowej wykonano jezdnię
z kostki betonowej na odcinku ok. 159 m (bez chodników
i zjazdów), odwodnienie z odprowadzeniem wód opadowych
do gruntu poprzez 2 studnie chłonne. Koszt inwestycji wyniósł
160 335,48 zł.
Nową nawierzchnię zyskał też odcinek ok. 227 m ul. Pasterskiej. Wykonano jezdnię z kostki betonowej oraz
odwodnienie powierzchniowe wód opadowych. Koszt
inwestycji wyniósł 202 573,47 zł.
Wykonawcą obu robót był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.
z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej.

Odbiór ul. Pasterskiej

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

Szkoła Podstawowa nr 2 z nowym boiskiem do koszykówki
Projekt obejmuje budowę boiska o nawierzchni polipropylenowej wraz ze stałym osprzętem sportowym
i piłkochwytami. Inwestycja będzie uzupełniona
o chodnik łączący boisko z istniejącym utwardzeniem
oraz elementy małej architektury.
Obiekt sportowy będzie zajmował ok. 480 m2 (w tym
powierzchnia użytkowa boiska o wymiarach 28 m x
15 m wynosi 420 m2).

Na terenie SP nr 2 trwają prace nad budową boiska do gry w koszykówkę. Jest to projekt, który w 2020 roku zwyciężył w Budżecie Obywatelskim.

Natalia Kwiatkowska
Wydział Rozwoju Gospodarczego
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30 mln zł dla Ostrowi Mazowieckiej
na budowę szkoły i przedszkola
W związku z ogłoszeniem realizacji rządowego programu inwestycji strategicznych w ramach programu
„Polski Ład” w naszym mieście odbyła się konferencja z udziałem senatora Roberta Mamątowa, posła
Henryka Kowalczyka, posła Marka Zagórskiego oraz burmistrza Jerzego Bauera. Przedstawiciele powiatów ostrowskiego i ostrołęckiego odebrali symboliczne promesy z kwotą doﬁnansowania przeznaczoną na realizację inwestycji.

sąsiedniej, zakupionej specjalnie na potrzeby tej inwestycji. Ogółem powierzchnia tej nieruchomości to ok. 10,5 tys.
metrów kwadratowych. Zaprojektowany został bardzo funkcjonalny,
przestrzenny obiekt wraz z infrastrukturą towarzyszącą i terenem rekreacyjnym. Szkoła zaplanowana jest na
12 oddziałów dla ok. 300 uczniów klas
I-III, a przedszkole dla 10 oddziałów

dla ok. 250 dzieci. Zakłada się, że otwarcie szkoły i przedszkola nastąpi we
wrześniu 2024 roku.

Anna Wilczyńska
Skarbnik Miasta

WIZUALIZACJA, ŹRÓDŁO BIURO PROJEKTOWE

Pierwsza transza doﬁnansowań to
pula o wysokości 23 mld złotych,
w tym ok. 2 mld złotych dla
województwa mazowieckiego.
Nasz wniosek został pozytywnie
zaopiniowany i dzięki temu do budżetu miasta traﬁ 30 mln złotych,
z przeznaczeniem na realizację inwestycji polegającej na budowie
kompleksu łączącego szkołę podstawową i przedszkole. Miasto
Ostrów Mazowiecka uzyskało najwyższe doﬁnansowanie ze wszystkich samorządów powiatów ostrowskiego i ostrołęckiego.
Miasto posiada już pozwolenie na
budowę kompleksu szkolno-przedszkolnego przy ul. Partyzantów.
Weryﬁkowana jest dokumentacja projektowa. Trwają również przygotowania do ogłoszenia przetargu na budowę. Koszt inwestycji będzie znany po
rozstrzygnięciu przetargu.
Szkoła i przedszkole stanowić będą
połączoną komunikacyjnie i architektonicznie całość. Kompleks edukacyjny usytuowany będzie na terenie
byłej tzw. „małej jedynki” oraz działki
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DLA MIESZKAŃCÓW

Stypendia i nagrody burmistrza
dla uzdolnionych uczniów i zawodników
Burmistrz Jerzy Bauer przyznał stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz nagrody i wyróżnienia dla zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe oraz ich trenerów. Uroczystość wręcznia odbyła się 1 września w Starej Elektrowni.
Stypendia Burmistrza Miasta
otrzymali: Bartosz Polak - laureat Konkursu Historycznego „Losy
żołnierza i dzieje oręża polskiego
w latach 972-1514. Od Cedyni do
Orszy”, Nikola Samsel - laureatka Konkursu Polonistycznego
„Mazowieckie Talenty”, Miłosława Hołowińska - ﬁnalistka
Konkursu Polonistycznego „Mazowieckie Talenty” oraz absolwenci
szkół podstawowych, którzy
uzyskali najwyższą średnią ocen
w klasyﬁkacji końcowej: Maria
Leszczyńska (5,93), Magdalena Szczepanik (5,67), Aleksandra
Dmochowska (5,61), Kacper Kulesza (5,28).
Wyróżnienia i nagrody za szczególne
osiągnięcia w dziedzinie sportu otrzymali zawodnicy klubów sportowych,
uczniowie oddziałów sportowych oraz
trenerzy. Wśród nagrodzonych znaleźli
się lekkoatleci: Aleksandra Powierża
(II miejsce Ogólnopolskie halowe
zawody U13 i U15 – rzut piłką lekarską),
Jakub Piórkowski (III miejsce Ogólnopolskie halowe zawody U13 i U15
w skoku wzwyż), Amelia Skowrońska (II miejsce – Międzywojewódzkie
Mistrzostwa U16 w rzucie oszczepem),
zawodnicy karate: Michalina Chrobot (I miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów Karate Kyokushin), Kacper
Frączyk (III miejsce Mistrzostwa Pol-

ski Juniorów Młodszych Karate Kyokushin) oraz sztangiści : Julia Kaczorowska (I miejsce Mistrzostwa Polski
U17, I miejsce Mistrzostwa Krajowego
Zrzeszenia LZS U17, III miejsce Ogólnopolskie Igrzyska LZS U20), Martyna
Narewska (I miejsce Mistrzostwa Polski U17, I miejsce Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS
U17, II miejsce Ogólnopolskie
Igrzyska LZS U20), Karolina Siekierzycka (III miejsce XXIII
Ogólnopolskie Igrzyska LZS), Wiktor Łagoszyn (II miejsce Mistrzostwa Polski U17, I miejsce
Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS U17, III miejsce Ogólnopolskie Igrzyska LZS U20),
Szymon Grzymała (III Miejsce
w Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS U15, II Miejsce
w Mistrzostwach Polski U15),
Karolina Krawiec (II Miejsce
Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS), Zuzanna Nietubyć (V miejsce Mistrzostwa Polski U15), Mateusz Ambroziak
(IV miejsce Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS), Karolina Małecka (V miejsce Ogólnopolskie Igrzyska LZS), Michał Kostka (V miejsce Ogólnopolskie Igrzyska LZS).

Wśród nagrodzonych znaleźli się trenerzy Ostrowskiego Klubu Karate Kyokushinkai: Radosław Grabowski
i Tomasz Marcjaniak oraz trenerzy
Uczniowskiego Ostrowskiego Ludowego Klubu Atletycznego: Karolina
Brzostek i Stanisław Klepacki.
Podczas uroczystości burmistrz wręczył
akty powierzenia funkcji dyrektora Magdalenie Szyszce (MP nr 3) i Elżbiecie Mariańskiej (SP nr 3) oraz nagrodę jubileuszową Beacie Grochowskiej - dyrektorowi MP nr 2. Kolejnym punktem wydarzenia było uroczyste odczytanie i podpisanie ślubowania przez kierownika Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej – Piotra Szymalskiego oraz nauczycieli, którzy
uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego: Sylwię Suchtę (SP nr 3),

Annę Monikę Borucką (SP nr 3),
Katarzynę Strzeszewską (SP nr 2),
Monikę Tyszkę (SP nr 4), Magdalenę Brokowską (MP nr 2) oraz wręczenie im Aktów nadania stopnia
zawodowego nauczyciela mianowanego.

Dorota Ambroziak
Dyrektor Wydziału Oświaty,
Kultury i Integracji Społecznej
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Miasto Ostrów Mazowiecka - Liderem Zmian
Nasze miasto zwyciężyło w subregionie ostrołęckim projektem „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka”, realizowanym przez MOPS w latach 2018-2020.
Forum Rozwoju Mazowsza 9 grudnia br. ogłosiło wyniki 11 plebiscytu „Lider zmian”.
Po raz kolejny internauci wykazali się patriotyzmem lokalnym i zapewnili Ostrowi
Mazowieckiej zwycięstwo! Spośród 47 zgłoszeń wybrano 22 zwycięskie projekty,
można je zobaczyć na stronie https://liderzmian.eu/. Patronat nad wydarzeniem
objął Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej.
W ramach projektu 92 uczestników projektu otrzymało wsparcie w postaci usług
opiekuńczych i/lub teleopieki oraz poradnictwa psychologicznego i rehabilitacji.
Utworzona została również wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.Projekt realizowany jest w partnerstwie z Oddziałem Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Polskiego Czerwonego Krzyża.

Bierzemy udział w akcji „Paczuszka dla maluszka”
28 listopada wystartowała akcja Paczuszka dla Maluszka, w którą zaangażowało się Miasto Ostrów Mazowiecka razem z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Za pomysł akcji odpowiada Fundacja
Małych Stópek.
W najbliższe Święta Bożego Narodzenia wspólnie podarujmy dzieciom z Fundacji
„Pomóż Im” Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku ciepło i dobre emocje. Zachęcamy
Państwa serdecznie do przekazywania paczek do Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej przy ul. Warchalskiego 3. Akcja trwa do 5 stycznia 2022 r.

Agnieszka Gwardiak
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Wysoki poziom opieki zdrowotnej w mieście
Podczas sesji, która odbyła się 29 września
br. Rada Miasta przyjęła informację
o funkcjonowaniu podstawowej opieki
zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej. Na
sesji obecni byli: dyrektor SPZZOZ Artur
Wnuk, kierownik NZOZ „Zdrowie” Ryszard
Wolff oraz kierownik NZOZ „Serducho”
Katarzyna Wycech-Przywoźna. Dyrektorzy
placówek mówili o wysokiej jakości opieki
zdrowotnej w Ostrowi. Przykładem jest
przychodnia na Okrzei, która jest jedną
spośród 250 placówek w kraju z akredytacją w zakresie POZ, przyznawaną przez
Centrum Monitorowania Jakości w Ochro-

nie Zdrowia.
Jak wynika ze statystyk w Ostrowi ze
szczepień przeciw COVID-19 skorzystało
ok. 45 % społeczeństwa. Dyrektor szpitala
podziękował Miastu za współpracę przy
organizacji Punktu Szczepień Powszechnych. Podkreślał, że dzięki spraw-nym
działaniom udało się utworzyć w bardzo
szybkim czasie punkt szczepień w powiatowej hali sportowej przy LO.
Jedną z bolączek służby zdrowia, o której
mówili dyrektorzy placówek na sesji, jest
brak młodej kadry lekarzy. Nie jest to
problem tylko naszego miasta. W oś-
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ciennych miastach zlikwidowano niektóre
oddziały w szpitalach z uwagi na brak
personelu. To temat do dyskusji w szerszym gronie, również na spotkaniach społecznej rady szpitala, by zabezpieczyć
opiekę medyczną w naszym mieście.

Anna Kacpura
Biuro Promocji

DLA MIESZKAŃCÓW

Doﬁnansowanie dla Miasta w ramach programu Cyfrowa Gmina
22 listopada br. miasto odebrało
symboliczną promesę na realizację
programu „Cyfrowa Gmina”. Ostrów
Mazowiecka w ramach projektu
otrzyma aż 465 830 zł. Dzięki temu
mieszkańcy będą mieli dostęp do
większej ilości usług przez internet, co
przyspieszy czas załatwiania różnych
spraw w Urzędzie Miasta. Dodatkowo,
środki zostaną wykorzystane na
modernizacje i zakup sprzętu IT,
wpływając pozytywnie na bezpieczeństwo danych.
Cyfrowa Gmina - projekt ﬁnansowany z Funduszy Europejskich

Spółdzielnia socjalna zauważona na Mazowszu
Z INSTYTUCJI

Ostrowską Spółdzielnię Socjalną utworzyło Miasto Ostrów Mazowiecka
wspólnie z Powiatem Ostrowskim. Dzięki powołaniu Spółdzielni samorządy
mają szansę na rozwiązanie wielu pro-

blemów w mieście i w powiecie.
Spółdzielnia jest obecna w przestrzeni
publicznej, a jej praca jest widoczna na
co dzień. Pracownicy zajmują się
pielęgnacją zieleni, sadzą, koszą i przycinają drzewa oraz krzewy, sprzątają
chodniki, ulice, place i miejsca wokół
budynków. Dbają również o estetyką
dokonując drobnych napraw, odśnieżają, usuwają oznaki wandalizmu,
a także sprzątają nieruchomości będące w zasobach miasta i powiatu.
Spółdzielnia włącza się także w pomoc

innym jednostkom miejskim, wspomagając realizowanie zadań na rzecz
mieszkańców.
Za ideę powołania Spółdzielni
burmistrz Jerzy Bauer został wyróżniony w konkursie „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej”.

Marek Kuziak
Dyrektor Wydziału
Organizacji i Bezpieczeństwa

COVID-19 - aktualne zasady bezpieczeństwa
15 grudnia weszły w życie nowe obostrzenia w związku z pandemią COVID-19. To
reakcja na wciąż wysoką liczbę zakażeń,
a także pojawienie się nowego wariantu
wirusa - omikron. Zgodnie z nowelizacją
rozporządzenia w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zmiany będą obowiązywały do
31 stycznia 2022 r. Rozporządzenie zawiera szereg obostrzeń, jednym z najważniejszych z nich jest powrót nauki
zdalnej w szkołach podstawowych i średnich od 20 grudnia. Nie dotyczy to żłob-

ków i przedszkoli. Młodzież powróci do
szkół najwcześniej 9 stycznia. Wszystko
zależy jednak od sytuacji pandemicznej
w Polsce. Jeśli ta się nie poprawi nauka
zdalna może zostać przedłużona.

Zwiększona liczba zakażeń to większe
ryzyko zachorowania. Pamiętajmy,
najskuteczniejszą metodą walki
z koronawirusem są szczepienia.

Anna Ambroziak
Kierownik Oddziału Nadzoru PSSE
Ostrów Mazowiecka

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

11

DLA MIESZKAŃCÓW

Wyniki inwentaryzacji źródeł ciepła
Od 30 czerwca do 15 października 2021 r. na terenie miasta Ostrów
Mazowiecka prowadzona była inwentaryzacja indywidualnych źródeł
ciepła. Zadanie zostało zrealizowane przy pomocy środków
Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” w wysokości 50 % zadania.
Bezpośrednim celem przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła było pozyskanie informacji i utworzenie bazy zawierającej rodzaj źródeł ciepła stosowanego w budynku lub lokalu, stanie ocieplenia budynku oraz rodzaju planowanych prac termomodernizacyjnych, w tym planowanej wymiany źródła ogrzewania.
Zadanie było realizowane przez Ostrowską Spółdzielnię Socjalną. Inwentaryzacją
zostały objęte wszystkie źródła ciepła w każdym lokalu i budynku, który jest położony na terenie miasta Ostrów Mazowiecka i jest ogrzewany indywidualnie.
Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała, że 2287 budynków i lokali wyposażonych jest w kotły i piece na paliwo stałe niespełniające wymogów uchwały antysmogowej i konieczna jest ich wymiana na nowe źródła ogrzewania.
Wymóg ten wynika z uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 162/17 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw. Informacja na temat klasy
urządzenia opisana jest na tabliczce znamieniowej, która znajduje się przy każdym
źródle ogrzewania.

Pomimo, że od 1 stycznia 2023 r. nie
będzie wolno już używać pozaklasowych pieców i kotłów na paliwa stałe,
zainteresowanie mieszkańców kupnem
nowych urządzeń grzewczych jest
małe, bo – jak mówią – koszt urządzenia i jego instalacji jest duży.
Przypominamy, że od 2018 r. na wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizację
budynków jednorodzinnych można
uzyskać doﬁnansowanie z programu
„Czyste Powietrze”, który jest pierwszym ogólnopolskim programem dopłat do wymiany starych pieców oraz
docieplenia domów jednorodzinnych.

Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2023 r. nie będzie wolno już używać pozaklasowych pieców i kotłów na
paliwa stałe, tzw. „kopciuchów”, a od 1 stycznia 2028 r. kotłów i pieców klasy 3 i 4.

Gdzie można
wypełnić wniosek
z programu
„Czyste Powietrze”?

Wniosek o doﬁnansowanie można wypełnić rejestrując, a następnie logując się na
stronie internetowej portal.wfosigw.pl, na której są szczegółowe informacje na temat
programu oraz edytowalny wniosek w formacie pdf do pobrania i wypełnienia na
komputerze. Po wypełnieniu, wniosek elektroniczny należy wysyłać przez stronę internetową, z której został pobrany. Dodatkowo wniosek należy wydrukować, podpisać oraz
dostarczyć do Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka lub wysłać pocztą na adres Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Ostrołęce ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka.
Zachęcamy do wizyty w punkcie konsultacyjno-informacyjnym dla mieszkańców miasta
chcących skorzystać z doﬁnansowania na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację
budynków. Punkt znajduje się w budynku Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 66
i jest czynny w poniedziałki w godz. 12.00-16.00, w środy w godz. 12.0016.00 i w czwartki w godz. 8.00-10.00. W punkcie można dowiedzieć się wszystkiego o programie Czyste Powietrze oraz uzyskać pomoc przy wypełnieniu wniosku o doﬁnansowanie i rozliczeniu inwestycji.
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Przypominamy!
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego prowadzi Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB). W tym systemie informatycznym są umieszczane
informacje o rodzaju ogrzewania stosowanego w budynkach.W ramach CEEB
właściciele lub zarządcy budynków lub lokali, które posiadają źródło ciepła do
ogrzewania o mocy nominalnej do 1 MW, mają obowiązek składania deklaracji.
Czas, jaki został przewidziany na zgłoszenie urządzeń do ogrzewania budynków, to:
ź 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych
źródeł ciepła.
ź 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła już pracujących, czyli do 30 czerwca 2022.
W jaki sposób można złożyć deklarację.
ź w formie elektronicznej, czyli przez Internet – jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób na stronie https://zone.gunb.gov.pl/
ź w formie papierowej – wypełniony dokument można złożyć osobiście w Urzędzie
Miasta Ostrów Mazowiecka lub wysłać listem.

CIEKAWOSTKI

Deklaracje w formie papierowej dostępne
są w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka lub można pobrać ze strony
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:https://www.gunb.gov.pl/strona/cen
tralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow, na której są również szczegółowe
instrukcje odnośnie wypełnienia deklaracji.

Marek Matys
Wydział Rozwoju Gospodarczego

Z INSTYTUCJI

Najnowocześniejszy na świecie
robot ortopedyczny w ostrowskim szpitalu

FOT. SPZZOZ OSTRÓW MAZOWIECKA

Szpital w Ostrowi Mazowieckiej po raz kolejny zaskoczył innowacyjnym zakupem. Najnowszy
nabytek Szpitala nazwa się CORI i jest najnowocześniejszym na świecie robotem ortopedycznym. Pierwszym tak innowacyjnym urządzeniem w Polsce oraz drugim w Europie.
Kosztował niebagatelne 2 miliony złotych i będzie wspierał ortopedów przy zabiegach wstawiania endoprotez kolana oraz – co jest absolutną nowością – również endoprotez biodra.
- CORI to już drugi nasz robot ortopedyczny, tym zakupem potwierdzamy nasze
aspiracje wyznaczania trendów w polskiej ortopedii tworząc w Ostrowi Mazowieckiej najlepsze oraz zarazem najnowocześniejsze w Polsce centrum robotyczne – wyjaśnia Artur Wnuk, Dyrektor Szpitala w Ostrowi Mazowieckiej.
– W naszym Szpitalu gościmy lekarzy-ortopedów z całej Polski, którzy uczestnicząc
w naszych warsztatach potwierdzają chęć poznawania nowoczesnych technik
robotycznych.
Pozyskanie do Oddziału Ortopedii robota CORI, który
miał swoją światową premierę zaledwie kilka tygodni
temu, nie było łatwe. Jednak współpraca z ﬁrmą Smith&Nephew okazała
się sukcesem na
wielu płaszczyznach. Ortopedom
z naszego Szpitala
zapewniło dostęp do
najnowszych technologii, a producen-

towi potwierdzenie światowej klasy
sprzedawanego robota.
Operując przy udziale robota ortopedycznego zabieg jest bardziej precyzyjny oraz bezpieczniejszy dla pacjenta. Pacjent szybciej wraca do zdrowia, a ryzyko powikłań jest minimalne.
Praca zespołu ortopedów skutkuje
większą ilością zabiegów. Na koniec
grudnia 2021 roku planowana liczba
wszczepionych endoprotez wyniesie
rekordową liczbę 600 (w 2019 było to
300), co pozwoli Szpitalowi w Ostrowi
Mazowieckiej wejść do czołowej piątki
placówek medycznych w Polsce z największą liczbą wszczepionych endoprotez.

dr hab. Artur Stolarczyk
Kierownik Oddziału Ortopedii
Szpitala w Ostrowi Mazowieckiej
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Czy człowiek może istnieć bez przyrody?
Nadszedł czas, aby zrozumieć, że przyroda bez człowieka będzie istniała, ale człowiek bez przyrody nie...
Polska gwarantuje zwierzętom ochronę, poszanowanie i opiekę
wynikającą bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt. Ponadto organy administracji
publicznej podejmują działania na rzecz ochrony zwierząt,
współdziałając w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami
i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi. Ochrona
przyrody, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu
oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody. Z myślą
o tym powstała Zielona Strefa, czyli miejsce, w którym możesz
zgłosić przestępstwo lub wykroczenie przeciwko zwierzętom lub
środowisku naturalnemu.
Jeżeli posiadasz informacje o:
ź nieuzasadnionym, niehumanitarnym zabijaniu zwierząt,
znęcaniu się nad nimi poprzez m.in. torturowanie lub
przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania,
ź oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin
zagrożonych wyginięciem,
ź przestępstwach bądź wykroczeniach przeciwko środowisku,
skontaktuj się z Policją poprzez:
ź wysłanie maila na skrzynkę Zielona Strefa: zielonastrefa.
kppostrowmaz@ra.policja.gov.p,
ź wysłanie zgłoszenia poprzez Krajową Mapę Zagrożeń
Bezpieczeństwa wybierając odpowiednie zdarzenie z katalogu:
Ř znęcanie się nad zwierzętami
Ř kłusownictwo
Ř zdarzenie drogowe z udziałem zwierząt leśnych

dzikie wysypiska śmieci
niszczenie zieleni
nielegalna wycinka drzew
poruszanie się po terenach leśnych quadami.
A w przypadkach, gdy jesteś świadkiem popełniania przestępstwa
na gorącym uczynku, kiedy występuje zagrożenie życia zwierząt,
wybierz numer alarmowy 112.
Nie bądź obojętny - zareaguj!
Każda informacja, która może uchronić zwierzęta przed
cierpieniem, zapobiec popełnieniu przestępstwa przy ich wykorzystaniu oraz doprowadzić do ukarania osób, które popełniły przestępstwo lub wykroczenie, jest dla Policji bardzo cenna.
W Polsce obowiązują zasady wprowadzone Konwencją o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków
zagrożonych wyginięciem, zwaną także Konwencją Waszyngtońską lub w skrócie CITES. Celem Konwencji jest ochrona
dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem poprzez kontrolę i ograniczanie międzynarodowego handlu tymi zwierzętami i roślinami, rozpoznawalnymi
ich częściami i produktami pochodnymi.
Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych
Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem https://www.gov.pl/
web/klimat/konwencja-waszyngtonska-cites.
Pamiętajmy, że pomaganie zwierzętom jest bezcenne
i daje świadectwo naszemu człowieczeństwu...
Ř
Ř
Ř
Ř

Sztandar dla policji
Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej
otrzymała szansę na uzyskanie sztandaru dla jednostki.
31 maja 2021 r. powstał Społeczny Komitet na Rzecz
Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji
w Ostrowi Mazowieckiej składający się z przedstawicieli
samorządu powiatu ostrowskiego tj. Starosta Ostrowski Zbigniew
Chrupek, Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer, Burmistrz Gminy Brok Marek Młyński, Wójtowie Gmin: Ostrów Mazowiecka Waldemar Brzostek, Wąsewo Rafał Kowalczyk, Stary Lubotyń Ireneusz Gumkowski, Małkinia Górna Bożena Kordek,
Andrzejewo Beata Ponichtera, Zaręby Kościelne Urszula Wołosiewicz, Boguty Pianki Jędrzej Drewnowski, Szulborze Wielkie
Krzysztof Michalec, Nur Rafał Kruszewski oraz Prezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej Bartosz Kublik.
Przedstawiciele lokalnych samorządów świadomi są rangi i prestiżu
jakim jest posiadanie sztandaru przez ostrowską policję. Nadanie
sztandaru KPP w Ostrowi Mazowieckiej będzie uhonorowaniem
trudnej i odpowiedzialnej służby policjantów i policjantek oraz
pracowników ostrowskiej jednostki w kwestii bezpieczeństwa
mieszkańców powiatu.
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Poczet wraz ze sztandarem swoją obecnością dopełni
ślubowanie nowo przyjętych policjantów, uroczystości
policyjne oraz państwowe.
Komitet uruchamia publiczną zbiórkę, zgromadzone środki zostaną przeznaczone na zakup
sztandaru. Zbiórka będzie miała charakter dobrowolnych
wpłat na utworzony w tym celu rachunek bankowy w Banku
Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej.
Mieszkańcy powiatu ostrowskiego i instytucje pragnące wesprzeć
zbiórkę będącą uznaniem dla pracy policjantów strzegących
bezpieczeństwa mogą dokonywać dobrowolnych wpłat na konto:
Społeczny Komitet Na Rzecz Ufundowania Sztandaru dla
Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, nr
rachunku bankowego: 92 8923 0008 0027 6197 2000 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej. Tytuł wpłaty:
Sztandar dla KPP w Ostrowi Mazowieckiej.

mł. asp. Marzena Laczkowska
Rzecznik prasowy
KPP Ostrów Mazowiecka

CIEKAWOSTKI

Z INSTYTUCJI

Straż Pożarna radzi, jak uniknąć pożaru i zatrucia
tlenkiem węgla?
W okresie jesienno-zimowym w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko
powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń
grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby
zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”. Trwa ogólnopolska kampania edukacyjnoinformacyjna „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”. Mówi o zagrożeniach związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.
Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy
zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla.
Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się
najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa
liczba osób, a oﬁarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć
tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku
węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem,
gazem, olejem opałowym. Co roku, a tym bardziej przed
rozpoczęciem sezonu grzewczego, należy wykonać obowiązkowe
okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz
sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu

i tlenku węgla. Przypomina o obowiązku właściwego utrzymania
ich stanu technicznego (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym
strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub
wymianie w nich baterii. Zwracamy uwagę na fakt, że czujka tlenku
węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów
wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego
spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest
lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod suﬁtem.
Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego
miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy
długotrwałym narażeniu śmierć. Nie bagatelizuj objawów takich
jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy
zatruciu tlenkiem węgla. W takiej sytuacji natychmiast przewietrz
pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Pamiętajmy! Tlenek węgla nie jest wyczuwalny przez
ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
ź Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
ź Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
ź Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
ź W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność
działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej
szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku
i mogą pogarszać wentylację.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w obiektach, w których
odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego,
usuwa się kilka razy w ciągu roku zanieczyszczenia z przewodów
dymowych i spalinowych. Właściciele i zarządcy bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych mają obowiązek co najmniej raz
w roku sprawdzać stan techniczny instalacji gazowych oraz
przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
ź

st. kpt. Rafał Kamiński
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Burmistrz wśród prelegentów konferencji samorządowej

Mówił m. in. o tym, że
budując miasto przyszłości trzeba każdego
dnia stawiać czoła realnym problemom nie
zapominając, że zastosowane rozwiązania
powinny służyć kolejnym pokoleniom. Idea
„smart”, która promuje
szerokie zastosowanie
techniki w lokalnych
społecznościach została zilustrowana przykładami rewitalizacji
Galerii Sztuki Jatki i budowy Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej.
Forum Ekonomiczne to największa
w Europie Środkowo-Wschodniej platforma spotkań sfery biznesu i samorządu. Toczą się na nim dyskusje dotyczące bezpieczeństwa, perspektyw

FOT. ARCH. UM

W dniach 6-7 grudnia na zaproszenie organizatorów VI Europejskiego Kongresu Samorządów
organizowanego w Mikołajkach burmistrz Jerzy Bauer uczestniczy w panelu dyskusyjnym
„Miasta przyszłości – od strategii do realizacji.”

rozwoju gospodarczego, przezwyciężania kryzysów; przedstawia zarazem
innowacyjne idee i konkretne rozwiązania wyzwań biznesowych czy zarządzania.
EKS stawia sobie za cel merytoryczną dyskusję ponad podziałami kształtując
postawę podejmowania rzeczowej wymiany poglądów. W ciągu dwóch dni 800
uczestników z Polski i zagranicy wzięło udział w 70 debatach. Odbyły się również
2 sesje plenarne i gala wręczenia nagród.

Burmistrz prelegentem konferencji Smart City Forum
Burmistrz Jerzy Bauer był jednym z uczestników dyskusji na
konferencji o miastach przyszłości - Smart City Forum, organizowanej 14 października w Warszawie.
W panelu „Smart village w aspekcie technologicznym, inwestycyjnym, gospodarczym i społecznym” mówił o skutecznym wdrażaniu strategii rozwoju miasta,
w tym o zaradzaniu emigracji mieszkańców. Przekonywał uczestników konferencji,
że choć migracje są czymś naturalnym, to jednak w Ostrowi Mazowieckiej udało się
zmniejszyć skalę wyjazdów tworząc lepsze warunki do pracy i życia, wychodząc naprzeciw potrzebom ludzi.
Smart City Forum jest największym w Polsce kongresem poświęconym funkcjonowaniu i rozwojowi inteligentnych miast. Stanowi odpowiedź na transformację,
jaka dokonuje się w skali globalnej, dotyczącą budowy i funkcjonowania miast oraz
regionów.

Katarzyna Choromańska
Biuro Promocji
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Goście z Brembate di Sopra odwiedzili Ostrów

11 września odbyła się uroczysta kolacja z udziałem radnych miasta, prezesów spółek, dyrektorów miejskich jednostek, szkół i przedszkoli oraz kierownictwa Urzędu
Miasta. Burmistrz zaprezentował zdjęcia z 20 lat współpracy, co wywołało dużą dawkę wspomnień. Goście dzielili
się swoimi reﬂeksjami z pobytów we Włoszech, ale też z wizyt delegacji z Brembate w naszym mieście. Podczas wieczornego spotkania w Jatkach padło wiele ciepłych słów Od lewej: burmistrz Jerzy Bauer, burmistrz Brembate di Sopra Emiliana Giussani,
członek zarządu miasta Brembate Daisy Marcolongo.
z obu stron. Osoby dzielące się wspomnieniami przypomniały wydarzenia, które udało się wspólnie zorganizować, a wśród nich wymiany młodzieży, wizyty orkiestr dętych, wizyty samo- catelli. W obu miastach jest autenrządowców, stypendia dla najzdolniejszych uczniów. Burmistrz Emiliana Giussani tyczna potrzeba kontynuowania doprzekazała pozdrowienia od mieszkańców Brembate, których gościliśmy tychczasowej współpracy, co potwierw Ostrowi. Wszyscy oni bardzo ciepło wspominają pobyty w naszym mieście. dzają obecni burmistrzowie: Emiliana
Pozdrowienia zostały przekazane również z Ostrowi do Brembate. Te 20 lat Giussani i Jerzy Bauer. Honorowymi
współpracy, to kon-kretni ludzie, którzy przyczynili się rozwoju wzajemnych relacji. Obywatelami naszego miasta są: GiaMożna nawet mó-wić o przyjaźniach, które przez te lata przerwały.
como Rota (były burmistrz) i Mario Imi
(były
radny), zaś byli burmistrzowie
Warto w tym miejscu przypomnieć kilka faktów. Umowę o współpracy podpisali
Ostrowi:
Andrzej Andersz i Mieczysław
w 2001 roku burmistrzowie: Giacomo Rota i Andrzej Andersz. Kontynuowali ją koSzymalski
Honorowymi Obywatelami
lejni burmistrzowie: Mieczysław Szymalski, Władysław Krzyżanowski i Diego LoBrembate.
Zanim doszło do wizyty w Ostrowi burmistrz Jerzy Bauer rozmawiał wielokrotnie z burmistrz Brembate online.
Rozmowy dotyczyły planów na wspólne
obchody 20-lecia współpracy, pomysłów na jej kontynuowanie, ale nie zabrakło też wymiany zdań na temat sytuacji wywołanej pandemią.

Sylwia Katarzyna Kos
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Sekretarz Miasta
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Burmistrz Jerzy Bauer zaprezentował gościom miasto,
pokazując Starą Elektrownię, Miejską Bibliotekę, Jatki,
stadion miejski, ratusz, kościół, boisko Omega, kompleks
sportowy przy ul. Trębickiego oraz aleję pomników w Komorowie. Goście uczestniczyli też w kilku wydarzeniach,
które odbyły się w naszym mieście, takich jak: Narodowe
Czytanie, I Memoriał Zygmunta Klepackiego - turniej podnoszenia ciężarów i Ostrowskie Igrzyska Firm. Była też okazja by zwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego oraz
Stare Miasto w Warszawie.

FOT. ARCH. MOSIR

Ostrów Mazowiecką i Brembate di Sopra łączy 20 lat współpracy. Z okazji przypadającego w tym
roku jubileuszu gościliśmy w Ostrowi burmistrz Brembate Emilianę Giussani oraz radną miasta
i jednocześnie członka zarządu Daisy Marcolongo.

WSPÓŁPRACA

Wywiad z burmistrzem w Le Figaro
Pod koniec października burmistrz Jerzy Bauer został zaproszony do udzielenia wywiadu francuskiemu dziennikowi Le Figaro w związku z reportażem dotyczącym funduszy europejskich po
ostatnim orzeczeniu polskiego Trybunału Konstytucyjnego nt. nadrzędności polskiej konstytucji.
Mówił w nim o inwestycjach, które Ostrów Mazowiecka zrealizowała z udziałem środków z UE. W reportażu z Polski
przywołano również Ostrów Mazowiecką jako przykład.
Powołując się na rozmowę z burmistrzem Le Figaro pisze
m.in.: "…jego 23-tysięczna gmina w ciągu ostatnich czterech
lat skorzystała z blisko 6,5 mln euro z funduszy europejskich,
co pozwoliło na odbudowę przedwojennej elektrowni, która
stała się centrum biblioteczno-kulturalnym, na wybranych
budynkach zamontowano panele słoneczne. Wybudowano
również ścieżki rowerowe…” (tłum. własne)
Dziennik Le Figaro jest najstarszym francuskim dziennikiem
(ukazuje się od 1826r.) a podległy mu portal leﬁgaro.fr
utworzony w 2006r. to obecnie najpopularniejszy serwis
informacyjny we Francji.

Aktywność burmistrza
została doceniona
W ostatnim czasie burmistrz Jerzy Bauer otrzymał kilka nagród
i wyróżnień. W tegorocznym konkursie Mazowieckiej
Marki Ekonomii Społecznej, organizowanym przez
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej odebrał
wyróżnienie w kategorii „Odpowiedzialność”. Nagrodzono pięć podmiotów z Mazowsza za kształtowanie
pozytywnego wizerunku osób i instytucji zaangażowanych
w rozwój i propagowanie
ekonomii społecznej
w województwie mazowieckim. Jednym z przykładów odpowiedzialności społecznej burmistrza jest powołanie
Ostrowskiej Spółdzielni
Socjalnej, co zostało docenione przez kapitułę
konkursu. Przykładów
odpowiedzialności społecznej burmistrza jest
więcej. Warto wspomnieć także o przyśpieszeniu procesów
inwestycyjnych, pozyskiwaniu środków zewnętrznych, polityce regionalnej i historycznej.
Uroczysta Gala wręcze-
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nia nagród odbyła się 25 sierpnia w Warszawie.
4 września Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjo-nowanych Jan Józef Kasprzyk wyróżnił burmistrza medalem „Pro Patria”. Odbyło się to w Pecynce
podczas obchodów 77. rocznicy bitwy oddziałów Armii Krajowej
w ramach operacji „Burza” w Puszczy Białej.
Podczas corocznego święta inżynierów budownictwa - Mazowieckiego Dnia Budowlanych, które odbyło się 8 października br. w Warszawie burmistrz otrzymał tytuł Złotego
Promotora Budownictwa. Odebrał nagrodę z ramienia
organizatora, Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa „za szczególną kreatywność w budowaniu
infrastruktury przyjaznego miasta Ostrów Mazowiecka”. Rada
doceniła ostatnie realizacje miasta: rewitalizację Jatek, Starej
Elektrowni, Biblioteki i domu Witolda i Marii Pilec-kich, projekt
boiska Omega, rozwinięcie ciągów pieszo-rowerowych,
inwestycję w infrastrukturę siedmiu ulic i modernizację stadionu miejskiego. Równolegle w czasopiśmie Inżynier Mazowsza (5/21) ukazał się wywiad z burmistrzem, w którym
opowiedział o ww. projektach i planach miasta na najbliższe
lata.

Katarzyna Choromańska
Biuro Promocji

EDUKACJA

Nagrodzono pedagogów podczas Dnia Edukacji
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej rozpoczął krótki koncert w wykonaniu Kameralnego Zespołu
Instrumentalnego oraz wokalistek Ostrowskiego Studia Piosenki. Centralną częścią uroczystości, która
odbyła się w Starej Elektrowni, było wręczenie nagród Burmistrza Miasta za osiągnięcia dydaktyczno –
wychowawcze nauczycielom miejskich jednostek oświatowych.
Nagrody z rąk burmistrza Jerzego Bauera oraz dyrektor
wydziału oświaty Doroty Ambroziak otrzymali: dyrektor MP
nr 1 Małgorzata Zalewska, nauczyciele MP nr 2 Monika
Jechna i Katarzyna Anna Stepnowska, nauczyciele MP nr 3 Iwona Lipska i Aneta Siwek, dyrektor SP nr 1 Ewa Maria
Subda, wicedyrektor SP nr 1 Joanna Krzyżak, nauczyciele SP
nr 1 – Małgorzata Hocimska, Beata Łuniewska, Anna Tyszka,
ks. Marcin Mielnicki, nauczyciele SP nr 2 - Bożena Ciach,
Marzena Kacprzyk, Anna Piankowska, nauczyciele SP nr 3 Agnieszka Andryszczyk, Bożena Renata Krysińska, Ewa
Puścian, Monika Staniszewska, Małgorzata Świderska, dyrektor SP nr 4 Michał Chojnowski, nauczyciel SP nr 4 Agnieszka Mnich.
Burmistrz Jerzy Bauer zwracając się do zebranych nauczycieli, radnych, dyrektorów miejskich jednostek podkreślił jak ważną rolę w kształtowaniu dzieci odgrywa praca
nauczyciela, zarówno prowadzącego zajęcia edukacyjne, jak
i opiekuńcze. Zwrócił uwagę na zależność łączącą jednostki

oświatowe z jednostkami kultury – MDK, MPB, Muzeum Dom
Rodziny Pileckich, zaznaczając ich wspólną rolę edukacyjną
i wzajemne uzupełnianie się. W uroczystości uczestniczył dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie Michał Giers, radni miasta oraz dyrektorzy miejskich
jednostek.

Doﬁnansowanie dla szkół
w ramach programu Poznaj Polskę
Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało 29 755,00 zł na realizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia
Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.
Ostrowskie szkoły dzięki doﬁnansowaniu będącym częścią
programu Polski Ład zorganizowały 5 wycieczek dla uczniów
szkół podstawowych. Pełen koszt zadania wyniósł
42 409,00 zł. Koszt każdej wycieczki został pokryty z pozyskanych środków w 75%. Dla dzieci i rodziców była to
całkowicie bezpłatna atrakcja w ramach programu edukacyjnego.

Polsko-włoskie spotkania
Nauczyciele z miejskich szkół podstawowych wzięli udział
w spotkaniu on-line z nauczycielami z miasta partnerskiego
Brembate di Sopra. Ostrowscy nauczyciele przedstawili w formie prezentacji ofertę kulturalno-sportową naszego miasta,
życie miasta w czasie pandemii oraz wspomnienia z wymian
młodzieży i pobytów oﬁcjalnych delegacji obu miast w ciągu
20 lat współpracy.
Spotkanie zostało zainicjowane przez burmistrza Jerzego Bauera i burmistrz Emilianę Gussani. Jest efektem wcześniejszych
rozmów on-line. Spotkanie nauczycieli obu miast jest jednym z
pomysłów na wspólne obchody 20-lecia współpracy. Wynika

również z chęci kontynuowania współpracy, podtrzymywania
kontaktów oraz wymiany doświadczeń z miastem partnerskim.
W połowie listopada odbyło się kolejne spotkanie online, tym
razem uczniów. Uczniowie z Ostrowi zapoznali swoich kolegów
z Brembate z ofertą kulturalną i sportową naszego miasta.
Poznali też najciekawsze miejsca włoskiego miasteczka, doskonaląc przy tym umiejętność komunikowania się w języku angielskim.

Renata Subda
Wydział Oświaty, Kultury
i Integracji Społecznej
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Młodzieżowa Rada Miasta została wybrana
Do wyborów zgłoszono 34 kandydatów spośród uprawnionych uczniów szkół podstawowych oraz
ponadpodstawowych, mających swoje siedziby na terenie miasta. Każda szkoła w pełni wykorzystała przyznane
mandaty. 25 października w wyniku wyborów, wyłonionych zostało 21 reprezentantów ostrowskich szkół.
W skład Rady Miasta weszli: Natalia Adamczyk, Wiktoria Biszewska, Ada Borowa,
Przemysław Brzostek, Izabela Grosicka, Miłosława Hołowińska, Maciej Jarząbek, Dominika Koziara, Antonina Kubat, Wiktor Kukwa, Tadeusz Lech, Karolina Murawska, Julia
Nowicka, Magdalena Ościłowska, Paweł
Płocki, Antoni Polak, Katarzyna Radecka,
Julia Rębowska, Julia Szulkowska, Jakub
Tułowiecki, Bartłomiej Wachaczyk.
Podczas sesji inauguracyjnej, która odbyła
się 23 listopada młodzież złożyła uroczyste
ślubowanie oraz wybrała Prezydium Rady.
W głosowaniu tajnym wybrani zostali: Przewodniczący - Bartłomiej Wachaczyk, Wiceprzewodniczący – Tadeusz Lech, Wiceprzewodnicząca - Karolina Murawska, Wiceprzewodnicząca - Julia Nowicka, Sekretarz –
Maciej Jarząbek.

Prawie 600 tys. zł na doposażenie szkół podstawowych
„Laboratoria Przyszłości” to program, w ramach którego ostrowskie szkoły podstawowe otrzymały wsparcie w wysokości 592
600 zł. Program jest w 100% ﬁnansowany
ze środków rządowych. Zakłada zakup wyposażenia podstawowego, które już od
2022 r. będzie obowiązkowe w każdej szkole
podstawowej, tj.: drukarki 3D z akcesoriami
(w tym aplikacjami, slicerami etc.), mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami,
płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki pre-

zentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.), stacje lutownicze
(do mikrokontrolerów).
Każda ze szkół ma swobodę w zakresie wyboru wyposażenia dodatkowego, które
w największym stopniu odpowiada potrzebom i możliwościom szkoły. Wyposażenie Laboratoriów Przyszłości może być
wykorzystywane w realizacji podstawy
programowej, na zajęciach dodatkowych,
kołach zainteresowań, w przygotowaniach
do konkursów.

Ideą programu jest zwiększenie zainteresowania młodych ludzi kierunkami STEM
(nauka, technologia, inżynieria, matematyka). Wyposażenie Laboratoriów Przyszłości pomoże rozbudzić zainteresowania
i pasje, które przełożą się na ich dalsze wybory edukacyjne i losy zawodowe.

Dorota Ambroziak
Dyrektor Wydziału Oświaty,
Kultury i Integracji Społecznej

Jacek Cygan gościem wieczoru autorskiego Anny Lendzioszek
15 października w Starej Elektrowni
odbyło się spotkanie autorskie z Anną
Lendzioszek, promujące jej tomik wierszy
„Oczyma Duszy”. Gościem specjalnym był
Jacek Cygan, autor tekstów piosenek,
poeta prozaik, scenarzysta, juror, organizator festiwali muzycznych, osobowość
telewizyjna oraz kawaler orderu uśmiechu.
Tomik wierszy został wydany dzięki
fundacji AMF „Nasza Droga”, a wstęp do
tomiku napisał Jacek Cygan. Organizatorzy spotkania – Środowiskowy Dom
Samopomocy oraz Miejska Biblioteka
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Publiczna składają szczególne podziękowania za przybycie Jackowi Cyganowi
i małżonce Ewie Cygan, państwu Annie
i Maciejowi Formanowiczom, sekretarz
miasta Katarzynie Sylwii Kos, dyrektor
Wydziału Oświaty Dorocie Ambroziak
oraz rodzinie autorki.

Katarzyna Kolasińska
Kierownik Środowiskowego
Domu Samopomocy
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Świetlica socjoterapeutyczna - miejsce dobrych relacji

FOT. ARCH.ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA

Miejska Świetlica Socjoterapeutyczna w Ostrowi Mazowieckiej pomyślnie przeszła okres organizacyjny, w czasie którego
udało się zrekrutować uczestników do dwóch grup wiekowych, młodszej z klas 1-3 i starszej z klas 4-8 z ostrowskich
szkół podstawowych. Grupy mają charakter otwarty i w dalszym ciągu zapraszamy chętne dzieci i młodzież w wieku od
7 do 16 lat do udziału w naszych zajęciach.

Oferujemy szeroki wachlarz zajęć różnego
typu, specjalistyczne obejmujące wsparcie
psychologiczne, socjoterapię i proﬁlaktykę
oraz opiekuńczo-wychowawcze, sportoworekreacyjne, prozdrowotne, rozwijające
zainteresowania, plastyczne, kulinarne.
Prowadzimy również zajęcia edukacyjne
i wyrównawcze, udzielamy pomocy przy
odrabianiu bieżących lekcji oraz eliminowaniu zaległości szkolnych, w których
wspomagają nas wolontariusze z ostrowskich szkół średnich. Ponadto organizujemy wycieczki piesze i rowerowe po naj-

bliższej okolicy oraz kilkudniowe wycieczki
proﬁlaktyczno-krajoznawcze.
Z nowym rokiem szkolnym rozpoczęliśmy
na Świetlicy intensywną pracę wychowawczą. Dzieci i młodzież codziennie odrabiają bieżące lekcje oraz nadrabiają zaległości szkolne podczas zajęć wyrównawczych. Każdego dnia organizowane są
zajęcia grupowe, które wzmacniają w wychowankach przynależność do społeczności świetlicowej, poczucie własnej
wartości, kształtują pozytywne aspekty

osobowości. Nieodzowną częścią tygodniowego harmonogramu są zajęcia sportowe, które w miarę sprzyjającej aury
organizowane są na świeżym powietrzu
w postaci spacerów i gier zespołowych na
orliku, zaś w okresie zimowym na hali
sportowej, uczęszczamy również na basen
i kręgielnię.
Jeżeli masz trochę wolnego czasu i chcesz
poświęcić go innym zapraszamy do naszej
Świetlicy. Jako wolontariusz będziesz miał
możliwość pomagać dzieciom w lekcjach,
spędzać z nimi czas na rozmowach, zabawach czy grach stolikowych, a także
dzielić się swoimi pasjami i zainteresowaniami. Serdecznie zapraszamy osoby
w każdym wieku. Uśmiech dziecka jest dla
nas największą nagrodą, każdy dzień
spędzony z naszymi wychowankami daje
nam szansę sprawić, by każde dziecko
uwierzyło w swoje możliwości.

Piotr Szymalski
Kierownik Miejskiej Świetlicy
Socjoterapeutycznej

Flet i altówka bohaterami audycji muzycznych
Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie
ostrowskich szkół podstawowych ponownie
spotkali się z muzykami z Filharmonii
Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego
w Łomży.
Program listopadowej audycji nawiązywał
do rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Spotkanie zaczęto od wspólnego uroczystego odśpiewania hymnu
Polski. Głównym bohaterem tej audycji był
ﬂet.
Uczniowie dowiedzieli się dlaczego ﬂet należy do rodziny instrumentów dętych
drewnianych oraz poznali jego brzmienie
w następujących utworach: M. K. Ogiński –
Polonez, F. Chopin - Mazurek F-dur, F. Chopin – Życzenie, Przybyli Ułani, Rozkwitały

pąki białych róż.
Na początku grudnia artyści Filharmonii
przygotowali repertuar obejmujący najpopularniejsze kolędy i piosenki świąteczne.
Piękno kolęd idealnie podkreśliło brzmienie
altówki, zachęcając wszystkich słuchaczy
do wspólnego śpiewania.
Uczniowie mieli możliwość zapoznać się
z budową nowo poznanego instrumentu
oraz poznali najważniejsze informacje na
temat najpopularniejszych kolęd.

Patrycja Zadroga
Wydział Oświaty, Kultury
i Integracji Społecznej
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Prace porządkowe na cmentarzu żydowskim
przy ul. Wołodyjowskiego
4 listopada rozpoczęły się prace porządkowe na terenie cmentarza żydowskiego przy ul. Wołodyjowskiego. W akcji brali udział: pracownicy Muzeum Dom Rodziny Pileckich i Ostrowskiej Spółdzielni
Socjalnej, przedstawiciele Fundacji Dziedzictwa Kulturowego oraz uczniowie ZS nr 1 i Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika, którzy rozpoczynają wspólnie z Muzeum realizację projektu edukacyjnego
poświęconego historii społeczności żydowskiej w Ostrowi Mazowieckiej.
Partnerem akcji jest Foundation for the
Preservation of Jewish Heritage in Poland FODŻ, będąca właścicielem cmentarza.
Działania wolontariackie były możliwe
dzięki dotacji z Narodowego Instytutu
Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu

NoweFIO, przyznanej Fundacji Dziedzictwa Kulturowego na działalność koalicji
opiekunów cmentarzy żydowskich w Polsce. Dzięki życzliwości burmistrza miasta,
Muzeum Dom Rodziny Pileckich obejmie
opieką ww. cmentarz.
Wydarzenie jest istotne również historycz-

nie w kontekście przywracania pamięci
o wydarzeniach '39 r., ponieważ 11 listopada 1939 r. w Ostrowi Mazowieckiej nastąpił pierwszy masowy mord ludności żydowskiej zgromadzonej na jednym terenie, dokonany przez Niemców.

Współpraca na polu podtrzymywania cennych tradycji
Dowódca 18. Pułku Artylerii w Nowej Dębie płk Piotr Brzeziński
spotkał się z burmistrzem Jerzym Bauerem. W spotkaniu, które odbyło się 27 października br. uczestniczył także Andrzej Mierzwiński,
mieszkaniec miasta i jednocześnie pasjonat historii.

Istotą wizyty były wspólne tradycje
18. Pułku Artylerii Lekkiej i dziedzictwo
historyczno-regionalne Ostrowi Mazowieckiej. Nowo utworzony w Wojsku
Polskim 18. pułk artylerii (stanowiący
część 18. Dywizji Pancernej z siedzibą
w Siedlcach), powołany został jako następca historycznego 18. pułku artylerii
lekkiej z Ostrowi – Komorowa. Obie
strony podczas spotkania zadeklarowały współpracę na polu podtrzymywania cennych tradycji i rozpowszechniania wiedzy historycznej.

Katarzyna Choromańska

FOT. ARCH. UM

Biuro Promocji
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Ksiądz Stanisław Gadomski Honorowym Obywatelem Ostrowi Mazowieckiej
Ksiądz kanonik Stanisław Gadomski to kapelan „Solidarności”, znany ze wzruszających kazań odnoszących się do
bieżącej sytuacji w kraju. Uczestniczył w mszach świętych za ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki na
warszawskim Żoliborzu, przyjaźnił się z ks. Jerzym Popiełuszką. Urodził się na Kurpiach, a posługę kapłańską pełnił
w Czyżewie, Bargłowie, Rzekuniu, Ostrowi Mazowieckiej, Suwałkach, Smolnikach, Mikołajkach i Gołdapi. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w naszym mieście, bo jak twierdzi „w Ostrowi są ludzie o gorących sercach”.
W dowód uznania za swoją postawę oraz
długoletnią posługę patriotyczną, pasję
i zaangażowanie w głoszeniu patriotycznych homilii Rada Miasta Ostrów Mazowiecka nadała księdzu kanonikowi Honorowe Obywatelstwo Miasta Ostrów Mazowiecka.
Podczas sesji Rady Miasta, która odbyła
się 29 września laudację na temat księdza
kanonika wygłosił Krzysztof Guziewski,
przewodniczący ostrowskiego oddziału
NSZZ „Solidarność”. Wniosek do Rady
Miasta o nadanie tytułu złożył radny Waldemar Pałys w imieniu ostrowskiego oddziału NSZZ „Solidarność”, dołączając do
niego podpisy 150 mieszkańców.

Ksiądz kanonik nie krył wzruszenia,
odbierając honorowe obywatelstwo.
Twierdzi, że czuje się Ostrowianinem od
1980 roku, od kiedy zamieszkał w Ostrowi
na stałe. - Zawsze trzeba najpierw dobro
zauważać – mówił podczas sesji, kierując
wiele ciepłych słów do mieszkańców
Ostrowi, dziękując za wyróżnienie.

Anna Kacpura
Biuro Promocji

Oddaliśmy cześć i honor nieznanemu polskiemu żołnierzowi
7 sierpnia br. odbył się uroczysty pogrzeb żołnierza, którego szczątki zostały odnalezione i ekshumowane
w marcu br. przez Stowarzyszenie „Wizna 1939” w miejscowości Guty-Bujno.

W intencji poległego żołnierza została
odprawiona msza św. w kościele pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Następnie w asyście wojska trumna ze
szczątkami została odprowadzona na
cmentarz paraﬁalny przy ul. Lubiejewskiej, gdzie odbył się pochówek. W hołdzie poległemu bohaterowi żołnierze
z 22. Wojskowego Ośrodka Kartograﬁcznego w Komorowie oddali salwę honoro-

wą. Przy grobie złożono kwiaty i zapalono
znicze.
Było to wyjątkowe wydarzenie. Ponad
100 lat od wojny polsko-bolszewickiej
pożegnaliśmy polskiego bohatera, który
oddał na Ziemi Ostrowskiej swoje młode
życie dla Ojczyzny. W miejscu pochówku
powstanie Grób Nieznanego Żołnierza
1920 roku.

Po uroczystościach na cmentarzu w Starej Elektrowni odbyło się spotkanie ze
Stowarzyszeniem „Wizna 1939”, poświęcone tematowi poszukiwań mogił żołnierzy polskich z 1920 r. w rejonie Ostrowi
Mazowieckiej. Podczas spotkania wręczono społeczne odznaczenia „Anioł Pamięci” im. Williama Beyera, za kultywowanie
pamięci o żołnierzach z 1920 roku.
Organizatorem uroczystości było Miasto
Ostrów Mazowiecka, Stowarzyszenie
„Wizna 1939” oraz Miejska Biblioteka Publiczna, a współorganizatorami paraﬁa
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Ostrowi Mazowieckiej oraz 22. Wojskowy Ośrodek Kartograﬁczny w Komorowie.

Ewelina Szczapa
Urząd Stanu Cywilnego
i Dowodów Osobistych
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Budynek Muzeum nominowany do ﬁnału
konkursu Nagroda Roku SARP edycja 2021
Nominacja przyznana została za najlepszy obiekt architektoniczny
zrealizowany do końca 2020 r. w Polsce w kategorii budynek kultury.
W tej kategorii nominowane zostały dwa budynki. Projekt przygotowała
pracownia BDR ARCHI-TEKCI, wykonawcą obiektu jest ZKM-ASIS zaś
inwestorem Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Ostrów Mazowiecka.

Realizację projektu wystawy stałej w Muzeum
będziemy mogli podziwiać już w maju 2022 r.

Wystawa będzie pełnić funkcję edukacyjną na wielu poziomach. Projekt zaprezentowany przez kuratora wystawy
Aleksandrę Kaiper - Miszułowicz, dyrektora muzeum Karola
Madaja oraz za-stępcę dyrektora Rafała Pękałę, uzyskał pozytywną opinię wszystkich zebranych na sesji.

Koncepcję wystawy stałej w Muzeum Dom Rodziny Pileckich prezentowano podczas XXVI sesji Rady Miasta.

Muzeum – Dom Rodziny Pileckich nieustannie rozwija i poszerza swoją ofertę edukacyjną. Z naszych
propozycji korzystają przede wszystkim uczniowie
szkół z Ostrowi Mazowieckiej i powiatu ostrowskiego. Klasy szkolne uczestniczą w zajęciach na
terenie muzeum, ale też edukatorzy muzeum
odwiedzają szkoły. Od czerwca w naszych zajęciach
wzięło udział ponad 1000 uczniów!
Szczególnym wydarzeniem w listopadzie i w grudniu były pokazy ﬁlmu „Kartka z Powstania”. To pierwsze fabularyzowane
widowisko historyczne zrealizowane w technologii wirtualnej
rzeczywistości (VR) w Polsce. Opowiada historię jednego z powstańców warszawskich, kpt. Władysława Sieroszewskiego
„Sabały”, który wychodząc do Powstania, w sierpniu 1944,
otrzymał od swojej córki kartkę z modlitwą. Wtedy jeszcze nie
wiedział, że ta kartka wpłynie na jego dalsze losy. Listopadowe
pokazy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, stąd
organizacja kolejnych pokazów w grudniu.
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FOT. MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

Ponad 1000 uczniów
na zajęciach w Muzeum

Rozpoczęliśmy również cykl spotkań „Muzealny Klub Nauczyciela”. Co miesiąc proponujemy spotkania tematyczne. Pierwsze
z nich poprowadził Dyrektor Muzeum Karol Madaj, a tematem
były gry w edukacji. Spotkanie grudniowe zostało poświęcone
metodzie projektu w edukacji. Zapraszamy serdecznie nauczycieli, nie tylko historii!
A uczniów zapraszamy do udziału w konkursie „Pamiątki kalejdoskopem przeszłości”.
Informacje na stronie muzeumpileckich.pl.

Karolina Kolbuszewska
Muzeum - Dom Rodziny Pileckich
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Cenny eksponat w muzeum

FOT. MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

Do zbiorów Muzeum – Domu Rodziny Pileckich traﬁł unikatowy
eksponat – oryginalny pasiak obozowy Kazimierza Matuszewicza –
mieszkańca Ostrowi Mazowieckiej, który był więźniem KL Auschwitz,
Gross-Rosen, Sachsenhausen i Oranienburga. Do tej pory pasiak był
prezentowany w LO im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej,
dokąd przekazały go córki Pana Matuszewicza, Zoﬁa Krzyżanowska
oraz Maria Dorawska.

Kazimierz Matuszewicz w czasie pierwszej
wojny światowej należał do Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1920 roku walczył jako ochotnik w wojnie z bolszewikami.
W latach 30-tych razem z żoną Eugenią
z Sobieszczańskich otworzył sklep kolonialny przy ul. 3 Maja. W czasie II wojny światowej oboje byli członkami Związku Walki
Zbrojnej – przekształconej później w Armię
Krajową. W maju 1942 r. podczas akcji niemieckiej wymierzonej w konspirację połączoną z konﬁskatą sklepów i zakładów
rzemieślniczych Kazimierz został aresztowany. Początkowo był więziony na Pawiaku, a od 15 września 1942 w KL Auschwitz, gdzie otrzymał numer obozowy
63813. W 1943 roku został przeniesiony do
KL Gross-Rosen, a następnie do Sachsenhausen i Oranienburga. Po wojnie wrócił do
Ostrowi. Zmarł w 1985 roku.
Ten wyjątkowy eksponat będzie można zobaczyć na wystawie stałej Muzeum – Dom
Rodziny Pileckich.

Katarzyna Lubczyńska
Muzeum - Dom Rodziny Pileckich

Zabytki architektury tematem konkursu plastycznego
Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej od wielu lat organizuje Powiatowy Konkurs Plastyczny „Krajobraz polski”. Konkurs przez lata cieszył się ogromnym
zainteresowaniem, również w tegorocznej edycji mieliśmy okazję do podziwiania
umiejętności i talentów przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu ostrowskiego. Temat konkursu w tym roku były „Zabytki
architektury”.
Zgłoszenia do konkursu, można było
nadsyłać do 4 listopada. 20 listopada zebrała się komisja konkursowa w składzie:
przewodnicząca pani
Teresa Adamowska
oraz członkowie pani
Aneta Olszewska Kołodziejska, Urszula
Sępkowska, które
wyłoniły zwycięzców.
Wr ę c z e n i e n a g r ó d
odbyło się 29 listopada w Galerii Jatki.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym
Patronatem Burmistrza Miasta Ostrów
Mazowiecka oraz Honorowym Patronatem Starosty Ostrowskiego.

Roksana Grzegrzułka
Miejski Dom Kultury
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Ostrowski Styl ważny punkt na tanecznej mapie Polski
20 i 21 listopada 2021 odbyła się 20. edycja zawodów tanecznych Ostrowski Styl, które do 2015 roku były
znane jako Wirujący Krąg. Tancerze zjechali się z całej Polski m.in.: Warszawy, Gdańska, Białegostoku,
Radomia, Łodzi, Śląska, Błoni, Mińska Mazowieckiego, Augustowa i wielu innych miast. Na scenie
zaprezentowało się ok. 700 zawodników, a publiczność licznie zgromadziła w MOSiR.
Pierwszego dnia w sobotę
mogliśmy obejrzeć Ostrów
Freestyle Battle, czyli bitwy
taneczne pomiędzy solowymi
zawodnikami. Tancerze freestylowali, czyli improwizowali do
utworów, które nie były im
wcześniej znane. Jury w 2 składach: w kat. Hip Hop: Paula,
BeWu i Zolsky, w kat. Breaking:
Bgirl Paulina, Bboy Gieras
i Bboy Chadzik oceniało odbywające się walki wskazując
zawodnika, który ich zdaniem
wykonał lepszego „seta” – czyli
wyjście taneczne.
W niedziele od godz. 10.00 mogliśmy oglądać kategorie Showcase, czyli zespoły taneczne, które
prezentowały przygotowane wcześniej pokazy. Kategorie taneczne,
w których rywalizowały ekipy to: Taniec sceniczny, Inne formy tańca
i Taniec uliczny. Grupy oceniali: Radosław Zolsky Kozłowski, Anna
Sawicka-Hodun i Katarzyna Koziorz. Grupy rywalizowały przede

wszystkim o 2 nagrody grand prix:
Nagrodę Grad Prix Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka i Grand Prix
Banku Spółdzielczego w Ostrowi
Mazowieckiej. Grad Prix zdobyły
zespoły: „You konw” z Błoni i „La ﬂaca” z Mińska Mazowieckiego.
Zasięg jubileuszowej edycji w ciągu
ostatniego miesiąca dotarł do 326
568 tancerzy tylko na Facebooku,
a liczni patroni medialni pozwolili
nam zaistnieć w mediach i przez te
kilka dni Ostrów Mazowiecka stała
się polskim centrum tańca.
Ostrowski Styl to obecnie jeden
z ważnych punktów na tanecznej
mapie Polski. Impreza na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń polskich artystów.

Marta Molska
Dyrektor Miejskiego Domu Kultury

Mural na budynku domu kultury w ramach projektu „EtnoPolska2021”

Zadanie było podzielone na dwie części. Pierwsza to udział w warsztatach o tematyce ludowej oraz street art z projektowaniem
muralu. Druga część to malowanie muralu przez artystę wraz
z uczestnikami wcześniejszych warsztatów. Do realizacji zaprosiliśmy twórców ludowych. Pierwsze warsztaty haftu i wycinanki
poprowadziła pani Halina Witkowska oraz pani Emilia Fornalska.
Kolejne warsztaty poprowadził pan Artur Szydlik, który zapoznał
dzieci z elementami rzeźby. Ostatnie warsztaty poprowadziła pani
Bożena Jakubczyk wraz z ZPIT „BezWianka”, którzy pokazali
uczestnikom tańce i zabawy ludowe.
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Prace nad muralem trwały około miesiąca.
Mural stworzył Piotr Beeski Kania, wraz
z uczestnikami wcześniej zrealizowanych warsztatów oraz członkami ZPIT „BezWianka”.
Malowidło nawiązuje do kultury folklorystycznej oraz elementów działalności naszego
Domu Kultury.
Budynek zyskał nowy wygląd, stał się przyjazny dla mieszkańców naszego miasta. Cały
projekt wyniósł 57 100 zł. Środki na realizację zadania pozyskano z programu "EtnoPolska 2021" w kwocie 51 000 zł, a wkład
własny wyniósł 6 100 zł.
Prace nad projektem rozpoczęliśmy w wakacje. Warsztaty były kierowane do osób
młodych, dlatego chcieliśmy je uatrakcyjnić
i pokazać młodym osobom, że folklor to nie
tylko "jakaś tam" nudna, zapomniana kultura, ale wręcz przeciwnie.
Naszym celem było wprowadzenie uczniów szkół podstawowych
i średnich w krąg tradycji regionu Kurpi Białych, nauka odbioru sztuki
ludowej oraz budowanie tożsamości, uświadomienie miesz-kańców
o położeniu regionalnym.

Roksana Grzegrzułka
Miejski Dom Kultury

K U LT U R A

Kultura jeszcze bardziej dostępna
3 listopada w Galerii Sztuki Jatki odbyła się konferencja „KULTURA POD NAPIĘCIEM vol. 2”. Była to kolejna odsłona
wydarzenia poświęcona kierunkom rozwoju oferty i edukacji kulturowej wśród lokalnej społeczności. Pierwsza
edycja odbyła się w 2019 roku. Na konferencji pojawili się działacze kultury, nauki i samorządu z woj. mazowieckiego i woj. podlaskiego – w sumie ponad 90 słuchaczy.
Pierwszy wykład pt. „Jak rozwijać siebie i organizacje” wygłosił
Rafał Żach, trener, coach, mówca, specjalista ds. rozwoju ludzi
i organizacji. „Zmiana jest jedyną pewną rzeczą na świecie” - tym
twierdzeniem nasz gość rozpoczął swoją prelekcję dotyczącą
rozwoju organizacji, a zakończył konkluzją, że dynamiczne
zmiany zmuszają nas do ciągłego rozwoju kompetencji - przez co
doskonalimy siebie i środowisko, w którym pracujemy.
Zmiana stawia przed człowiekiem nowe wymagania w różnych
dziedzinach życia m. in. w zakresie edukacji, pracy, postawy
wobec świata. Zagadnienie zmiany było także podstawą do
dyskusji w drugiej części konferencji podczas panelu zatytułowanego „Era kultury wizualnej”, w której udział wzięły: dr
hab. nauk społecznych Anna Jupowicz-Ginalska - wykładowca na
Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu
Warszawskiego, Joanna Kinowska - historyk sztuki i kierownik do
spraw edukacji kulturalnej w Służewskim Domu Kultury, Kamila
Kiersznowska – Brand Manager Clipper Polska. Prelegentki
próbowały odpowiedzieć na pytanie jaki wpływ ma wizualizacja
na nasze życie, jak się przejawia, czym skutkuje i z czego wynika
rola obrazu we współczesnej kulturze? Podczas rozmowy przytoczone były badania nad wizualnością, w której obraz nie jest
traktowany, tylko jako dzieło sztuki, ale jako fakt społecznokulturowy regulujący relacje między polem wizualnym, a polem
społecznym. Bardzo ważna jest rola spojrzenia w procesie tworzenia, odbierania i interpretowania kultury współczesnej. Jeżeli
przyjmiemy, że współczesna kultura jest kulturą obrazu, to
rozwijanie świadomości wizualizacji jest konieczne, jako analiza
i jako interpretacja konkretnych obrazów czy mediów.

Ostatni wykład konferencji pod tytułem „Jak język kultury mógłby
być bardziej inkluzywny?” poprowadził Jacek Wasilewski - absolwent Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziennikarz, pisarz i scenarzysta wraz z uczestnikami
konferencji zastanawiał się, co zrobić, aby sztuka była bardziej
atrakcyjna? Wykładowca zwracał uwagę, by nie traktować galerii,
czy muzeum jako miejsca sakralnego. Galeria to miejsce, gdzie
można i trzeba dyskutować. Czujmy się swobodnie. Kurator wystawy jest często „łącznikiem” między widzem, a pracami artysty
lub wystawianymi eksponatami. Nie bójmy się pytać i rozmawiać
oraz edukujmy tak, aby kultura stała się bardziej dostępna.

Grażyna Laskowska
Miejski Dom Kultury

Wystawa w Jatkach
W Galerii Sztuki Jatki zostały zainstalowane prace Arkadiusza Michalika, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Toruniu. Prace artysty to szeroki przekrój technik od prac malarskich po graﬁki komputerowe. Kultura, natura oraz duchowa sfera człowieka – to inspiracje artysty, które wyraźnie widać na wystawie. Wystawa trwa od
2 grudnia 2021 do 16 stycznia 2022 r. Wstęp wolny.

FOT. ARCH. URZĘDU MIASTA

Koncert wirtuozów z Wilna

W kościele pw. Wniebowzięcia NMP odbył się koncert muzyki klasycznej
w ramach cyklicznego Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki „Sacrum
et Musica”. Przed ostrowską publicznością wystąpiła Lietuvos Kamerinis
Orkestras pod batutą Jose Miguel Rodilla. Solistą był Simas Tankevicius.
Wirtuozi z Wilna dostarczyli słuchaczom niesamowitych wrażeń. Muzycy
zaprezentowali utwory A. Vivaldiego oraz W. A. Mozarta. W koncercie udział
wzięli: burmistrz Jerzy Bauer, zastępca burmistrza Daniel Choinka oraz sekretarz miasta Sylwia Katarzyna Kos. Wydarzenie odbyło się 26 września
pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta. Organizatorem była Filharmonia Kameralna im. W. Lutosławskiego w Łomży.

Anna Kacpura
Biuro Promocji
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Kacper Kuszewski wystąpił
przed ostrowską publicznością
26 października Miejska Biblioteka Publiczna zaprosiła swoich
czytelników do zrewitalizowanego budynku. Po dwuletniej
przerwie spowodowanej remontem zabytkowa kamienica,
w której siedzibę ma ostrowska
książnica, znów tętni życiem.
W dniu otwarcia wielu czytelników skorzystało z zaproszenia,
by obejrzeć nowe wnętrza,
a przede wszystkim wypożyczyć
ciekawą lekturę. Każdy z nich
został obdarowany sadzonką
młodej rośliny.
Z okazji otwarcia Biblioteki zaprosiliśmy mieszkańców na spektakl
muzyczny „Album Rodzinny” w wykonaniu Kacpra Kuszewskiego.
Licznie przybyła publiczność wysłuchała pięknych piosenek przeplatanych anegdotami - aktor opowiadał też historię rodziny, czytał
fragmenty pamiętników i listów miłosnych swoich przodków.
Remont biblioteki został zakończony, a nasze plany to cieszyć się tym
miejscem i jak najlepiej służyć czytelnikom, gdyż biblioteka to nie
tylko nowoczesne wnętrza, ale przede wszystkim miejsce spotkań
ludzi. Dziękujemy wszystkim naszym czytelnikom i zachęcamy do

częstych odwiedzin.

Jolanta Andruszkiewicz
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

Spektakl o życiu Prymasa Tysiąclecia
10 października br.
w kościele pw. Wniebowzięcia NMP odbył
się spektakl zatytułowany „U źródeł powołania”, który powstał z okazji beatyﬁkacji i obchodów Roku
Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Zebrani w kościele mieli okazję poznać bliżej fragment biograﬁi Prymasa. Wspomnienia,
fotograﬁe oraz nagrania przeplatała muzyka, tworząc niezapomniane
misterium. Scenariusz przedstawia powiązania Kardynała z Ziemią
Ostrowską oraz podejmuje próbę odkrycia korzeni jego powołania.
Autorem scenariusza i reżyserem spektaklu jest Jolanta Andruszkiewicz. Muzykę do tekstów Romana Kołakowskiego skomponował
Paweł Andruszkiewicz. W widowisku wystąpili: Jacek Stachacz,
ks. Andrzej Zieliński, Ewa Warszawin oraz Paweł Andruszkiewicz.
Organizatorem spektaklu było Miasto Ostrów Mazowiecka oraz ostrowskie paraﬁe.

Katarzyna Tadla-Boćkowska

Narodowe Czytanie
z „Moralnością pani Dulskiej”

Jak co roku Miejska Biblioteka Publiczna włączyła się do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Lekturą tegorocznej dziesiątej
edycji była „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.
11 września w bibliotecznym ogrodzie do wspólnego czytania
włączyli się przedstawiciele władz miasta oraz instytucji miejskich,
młodzież ze szkół średnich i osoby dorosłe. W wydarzeniu udział
wzięli goście z miasta bliźniaczego Brembate di Sopra. W podziękowaniu za współtworzenie Narodowego Czytania 2021
ostrowska Książnica otrzymała list gratulacyjny od Prezydenta Andrzeja Dudy oraz specjalne wydanie „Moralności pani Dulskiej”.
Zapraszamy do udziału w Narodowym Czytaniu 2022, którego
lekturą będą „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.

Tydzień dla Polski w ramach
święta niepodległości
Miejska Biblioteka zaprosiła
mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej i powiatu ostrowskiego do wspólnego świętowania 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach 5. edycji
projektu „Tydzień dla Polski”
zorganizowano dla dzieci
i młodzieży Festiwal Pieśni
i Piosenki Patriotycznej oraz
konkurs recytatorski. Młodzieży szkół średnich oraz
osobom dorosłym zaproponowano konkurs literacki
o tematyce regionalnej pt.
„Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom”. Łącznie we wszystkich
konkursach udział wzięło 134 uczestników. Ogłoszenie wyników oraz koncert laureatów konkursów odbyło się 10 listopada
w Starej Elektrowni. Tegoroczny projekt zakończył recital patriotyczny „Najjaśniejszej Niepodległej” w wykonaniu Przemysława Kamińskiego i Cezarego Borusiewicza.

Biuro Promocji

Anna Duda-Depta
Miejska Biblioteka Publiczna
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Inspirująca konferencja kulturoznawcza z udziałem prof. Falińskiej
26 listopada w Starej Elektrowni, współorganizowaliśmy w charakterze hybrydowym razem z Miejską Biblioteką Publiczną, niezwykle
inspirujące wydarzenie: Konferencję naukową "Badania gwaroznawczo-kulturoznawcze na tle ogólnopolskim".
Głównym gościem była niezastąpiona profesor Barbara Falińska, która zainaugurowała
wydarzenie prelekcją o sposobach zachowania pamięci o języku, obchodząc jednocześnie
jubileusz 90. urodzin. Na ręce Pani Profesor złożono kwiaty, wręczono moc prezentów
i podziękowano za jej ogromny wkład w badania gwary języka polskiego. Nie obyło się bez
wzruszeń. Burmistrz miasta Jerzy Bauer dziękując prof. Falińskiej za minioną i obecną
współpracę na rzecz zachowania pamięci o języku, podkreślił jej zaangażowanie w rozwój
badań o regionie.
Wśród zaproszonych znalazła się śmietanka językoznawców z całego kraju, m. in. prof. Józef
Porayski-Pomsta, prof. Jerzy Reichan, prof. Katarzyna Sobolewska, prof. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, dr Leszek Krześniak.
Było nam niezmiernie miło brać udział w tak pięknym wydarzeniu i celebracji święta nauki
polskiej o bogactwie rodzimego języka.
Zachęcamy jednocześnie do zachowywania w archiwach rodzinnych (i pamięci) wy-

jątkowych słów, zwrotów i określeń Państwa najbliższych, szczególnie tych w słusznym wieku. Są one nieocenionym świadectwem wyjątkowości naszego regionu,
naszych rodzin, naszej tożsamości.

Katarzyna Choromańska
Biuro Promocji

Pierwsza Ostrowiada Literacka
Swoistą ucztę literatury zaproponowała ostrowska biblioteka mieszkańcom
miasta realizując „Ostrowiadę literacką”. Ideą projektu było zaprezentowanie
twórczości regionalnych poetów i prozaików, a tym samym zachęcenie mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej, w szczególności ludzi młodych, do aktywności
wynikającej z czytania książek.
W ramach zadania odbyły się: przegląd czytania prozy Lema, spotkania z ostrowskimi pisarzami oraz panel dyskusyjny. Festiwal uświetnił recital w wykonaniu Kacpra Kuszewskiego,
a wydarzeniu towarzyszyła wystawa prezentująca sylwetki gości festiwalowych. Wirtualnie
– w technologii 3D zaprezentowano twórczość Stanisława Lema. Równocześnie odbył się
kiermasz książek autorów goszczących na Festiwalu oraz akcja „Książka za uśmiech”
– wybór książek z drugiego obiegu. Młodsi mieszkańcy miasta mieli możliwość udziału
w warsztatach z programowania pt. „Photon Go”. Przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej
Action Bound zorganizowaliśmy rozgrywkę w escape roomie pt. „Grasz w literaturę z Lemem? Gram!” w odrestaurowanym budynku Książnicy.
1 października – podczas głównego dnia Festiwalu w Starej Elektrowni odbyły się spotkania
autorskie z ostrowskimi poetami: Anną Lendzioszek, Janiną Brzeszczak, Sebastianem Brejnakiem oraz z prozaikami: Piotrem Rowickim i Witoldem Szabłowskim. Gościem specjalnym Ostrowiady był Wojciech Orliński – autor biograﬁi Stanisława Lema. Zwieńczeniem
dnia festiwalowego był panel dyskusyjny pn. „Kultura, literatura i technologia - razem czy
osobno?” z udziałem autorów-gości festiwalowych. Spotkania i panel poprowadził Cezary
Polak ostrowianin, redaktor Radia dla Ciebie. Festiwal miał transmisję na proﬁlu FB

biblioteki. W ramach Ostrowiady literackiej
odbyły się również spotkania z Michałem
Rusinkiem i Jarosławem Murawskim. Zostało zaprojektowane indywidualne Logo
Festiwalu, które widniało m.in. na pamiątkowej pieczęci i zakładkach do książek.
Realizacją Ostrowiady literackiej biblioteka
włączyła się w obchody Roku Lema. Pozytywny odzew od autorów i uczestników
spotkań oraz liczna publiczność jest nobilitacją do promowania regionalnych
twórców i planowania kolejnych edycji
Ostrowiady literackiej. Festiwal odbył się
pod Honorowym Patronatem Burmistrza
Miasta Ostrów Mazowiecka. Festiwal doﬁnansowano ze środków Ministra Kultury
Dziedzictwa Narodowego, pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.

Agnieszka Kaczmarek
Miejska Biblioteka Publiczna
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Zawody koszykarskie rangi ogólnopolskiej po raz pierwszy
w Ostrowi Mazowieckiej
W dniach 26-29 sierpnia na obiektach MOSiR odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 w kategoriach kobiet i mężczyzn – U-15, U-17 i U-23. W turnieju wystartowały najlepsze zespoły w Polsce, które wywalczyły awans w turniejach eliminacyjnych.
W kategorii U23M mieliśmy jedynych reprezentantów Ostrowi Mazowieckiej. Drużyna Sokołów wyszła z grupy z pierwszego
miejsca, w ćwierćﬁnale pokonała Akademię
3x3 Gdańsk 21:17, jednak w półﬁnale uległa
późniejszym Mistrzom Polski - KS Sky Tattoo
Radom 17:20. W walce o III miejsce
pokonali MKS Nysa Kłodzka 21:10 zdobywając brązowe medale. Młodzieżowi
Mistrzowie Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych: U-15M - MKS Grójec,
U-23M - Sky Tattoo Radom, U-15K - MKS
Opalenica, U-23K - GTK Gdynia, U-17K
- Sportowa Politechnika Gdańsk, U-17M
- MKS Pruszków.

Arkadiusz Spinek
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Power Challenge częścią ogólnopolskiej ligi
Tegoroczna 6. edycja odbyła się 18 września w najbardziej, jak do tej
pory, wymagających warunkach pogodowych. W każdej z nich zmagamy się z różnymi wyzwaniami, ale ta była wyjątkowa.
W tym roku zaprosiliśmy do współpracy Polski Związek Kalisteniki i Street Workoutu.
Znaleźliśmy się na mapie rozgrywek Summer Games elitarnej ligi Workout
Competition League i to OMEGA w Ostrowi Mazowieckiej stała się areną ostatniej
decydującej rundy zmagań. Zawody były podzielone na dwie oddzielne kategorie
(Power oraz Freestyle). Obie wymagające i bardzo widowiskowe.

Organizatorem zawodów był Polski Związek
Kalisteniki i Street Workout, a współorganizatorem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Sebastian Stepnowski
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
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Zawodnicy z 19 krajów
rywalizowali na ostrowskim stadionie
Pierwszą oﬁcjalną imprezą lekkoatletyczną na zmodernizowanym stadionie miejskim były zawody
organizowane w ramach XX Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych. 22 września w Ostrowi Mazowieckiej na rywalizacji spotkali się zawodnicy z 19 krajów w tym z: Armenii, Austrii, Białorusi, Bułgarii,
Czech, Irlandii, Kanady, Kazachstanu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Norwegii, Rosji,
Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji i Ukrainy.

- Dzięki wspólnemu wysiłkowi uzyskaliśmy certyﬁkat PZLA 5B, uprawniający do organizowania zawodów LA do rangi mistrzostw województwa. To jedyny taki obiekt w regionie. Wszyscy możemy być z niego dumni – powiedział burmistrz Jerzy Bauer podczas oﬁcjalnego
otwarcia.
Dzięki historycznej przebudowie stadionu mogliśmy być gospodarzem tak prestiżowych zawodów, organizowanych
przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Ostrowski stadion, który otoczony był jeszcze do niedawna bieżnią
żużlową, całkowicie zmienił wygląd. Dzisiaj to nowoczesny
obiekt z tartanową bieżnią, nawodnioną płytą boiska,
trybunami na 400 miejsc, oświetleniem i certyﬁkatem Pol-

skiego Związku Lekkiej Atletyki. Modernizacji stadionu
towarzyszyła termomodernizacja budynku MOSiR. Wartość
obu tych inwestycji to blisko 7 mln zł.

Michał Kulesza
Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bieg dla uczczenia święta niepodległości
14 listopada amatorzy długodystansowego biegania ruszyli do rywalizacji, startując sprzed ratusza miejskiego.
43 zawodników i 4 zawodniczki spróbowało swoich sił
w 6. Półmaratonie Ostrowskim.

Najszybszy okazał się reprezentant Iławy - Przemysław Kotlenga (01:25:58.44), a wśród pań Anna Napiórkowska z Ostrołęki (01:39:09.29). Młodzież szkolna rywalizowała w dwóch
kategoriach wiekowych. Trzy biegi (chłopcy i dziewczęta do
klasy VI oraz dziewczęta z klas VII-VIII) odbyły się na dystansie
600 m, a chłopcy (klasy VII-VIII) pobiegli na dystansie ok. 1000
m. Po rywalizacji dzieci i młodzieży wystartował Bieg Honorowy, w którym mógł wystartować każdy chętny. Dystans ok.
600 m pokonało prawie 30 uczestników. Organizatorami
biegów byli: NSZZ Solidarność Oddział Ostrów Mazowiecka, 52.
Batalion Lekkiej Piechoty w Komorowie, Stowarzyszenie
„Ostrów Biega”, MKS Ostrowianka oraz MOSiR.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom, którzy w tak aktywny
sposób zdecydowali się uczcić 103. rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości.

Barbara Siwek
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zapalamy się
na Święta

REKLAMA

