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Działania na rzecz bezpieczeństwa
mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspó lne bezpieczeń stwo zdrowotne do mieszkań có w naszego
kraju rząd wystosował apele o przestrzeganie
zaleceń Pań stwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służ b sanitarnych
w zakresie kwarantanny i zasad higieny.
Ministerstwo Zdrowia uruchomiło serwis informacyjny dotyczący występowania koronawirusa w Polsce. Na stronie www.gov.pl/
koronawirus dostępne są wszelkie informacje
na ten temat. Dodatkowe informacje moż na
uzyskać dzwoniąc na bezpłatną infolinię 800
190 590.

Decyzje centralne, to m.in. wprowadzenie stanu epidemii, zawieszenie zajęć w placówkach oświatowych,
przywrócenie kontroli na granicach, zawieszenie międzynarodowych połączeń lotniczych i kolejowych, kwarantanna dla osób wracających z zagranicy, ograniczona
działalność restauracji i barów i galerii handlowych, zasiłki opiekuńcze dla rodziców, wzmożona troska o seniorów.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców w Ostrowi Mazowieckiej podjęto szereg działań, by ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Burmistrz Jerzy Bauer podjął decyzję o ograniczeniu obsługi
interesantów w Urzędzie Miasta, zachęcając do kontaktu
telefonicznego oraz drogą elektroniczną. Zamknięto miejskie instytucje i obiekty dla mieszkańców, odwołano wszystkie imprezy i wydarzenia, zawieszono wszelką działalność
sprzyjającą zgromadzeniom, zapewniono pomoc seniorom, skierowano apel do rodziców i dzieci o nie wychodzenie z domów, udostępniono informacje o lokalach oferujących posiłki poza lokalem.
Codziennie publikowane są aktualne informacje na temat
sytuacji w powiecie ostrowskim.
Do rozpowszechniania informacji na temat sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem wykorzystane są:
ogłoszenia na budynkach, słupach ogłoszeniowych i tablicach informacyjnych, strona internetowa www.ostrowmaz.pl, proﬁl urzędu w mediach społecznościowych
www.facebook.com/UrządMiastaOstrówMazowiecka.
Na czas zamknięcia numeru w kraju dodatkowo wprowadzono
ograniczenie przemieszczania się, za wyjątkiem drogi do pracy,
wolontariatu i załatwiania niezbędnych spraw życia codziennego.
Dzieci do 18 roku życia mogą się poruszać tylko pod opieką dorosłego.
Wprowadzono: obowiązek noszenia rękawiczek w sklepach oraz
utrzymania min. 2 m od pieszych, limity osób w sklepie, na bazarze i na
targowisku do 3 osób, limit osób na poczcie do 2 osób przy okienku.
Ograniczono korzystanie z parków, plaż i bulwarów, zamknięto salony
urody. Wyznaczono godziny zakupów dla seniorów, a w sklepach
wprowadzono limit 3 osób na punkt kasowy, odłożono zabiegi
rehabilitacyjne, ograniczono działalność hoteli.
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Ostró w W BUDOWIE
Skala inwestycji jest bardzo duża

UL. BRONIEWSKIEGO

UL. KUBUSIA PUCHATKA

UL. RÓŻAŃSKA

UL. KOŚCIUSZKI

STADION MIEJSKI

UL. TRĘBICKIEGO

W tym roku zima obeszła się z nami łagodnie, co pozwoliło na
nieprzerwane wykonywanie inwestycji. Takiej skali inwestycji
w Ostrowi, jak obecnie trudno się doszukiwać w historii miasta.
W wielu zakątkach widać zmiany. Kończy się rozbudowa
ul. Łącznej, rozpoczęła się gruntowna przebudowa ul. Kościuszki,
powstają chodniki i ścieżki rowerowe, remontowany jest stadion
miejski.
Z każdym miesiącem przybywa chodników i nowych tras dla rowerów. Do budowy ścieżki przy ulicy Warszawskiej, Legionowej, Białej, Sikorskiego, Al. Świętego
Jana Pawła II dołączyły kolejne odcinki przy
ul. Broniewskiego, Wileńskiej, Trębickiego,
Kościuszki, Brokowskiej.
W ramach otrzymanego przez Miasto 70%
UL. ŁĄCZNA

doﬁnansowania z Rządowego Funduszu Dróg
Samorządowych prowadzone są prace remontowe na ul. Łącznej i Kościuszki. Ulica Łączna
jest już na ukończeniu, trwa natomiast gruntowny remont ul. Kościuszki, tak długo oczekiwany przez mieszkańców. Prace budowlane
postępują bardzo szybko. To jedna z główniejszych ulic w mieście, która przejdzie dużą metamorfozę. Poza nową nawierzchnią,
powstaną też miejsca parkingowe,
chodniki, ścieżka rowerowa, a także
sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu
z ul. Warchalskiego i ks. Sobotki.
Nieprzerwanie prowadzone są prace na
stadionie miejskim. Remont obejmuje:
nawodnienie części trawiastej płyty stadionu, powiększenie boiska do wymiarów 69,7 x 106 m, remont nawierzchni
torów, powstanie nowej bieżni, rozbie-

gów do skoków w dal i trójskoku, rzutni do
rzutu dyskiem, nowy rozbieg do rzutu
oszczepem, koło rzutowe do pchnięcia kulą. Ponadto stadion zostanie oświetlony
a ogrodzenie zewnętrzne częściowo wymienione. Miasto pozyskało na inwestycję
niemal 2 mln złotych z programu rozwoju
infrastruktury lekkoatletycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki, natomiast
w ramach Budżetu Obywatelskiego wykonana zostanie automatyczna instalacja
nawodnienia stadionu. Rada Miasta podjęła w ostatnim czasie uchwałę w sprawie
zawarcia porozumienia z Powiatem Ostrowskim na wspólne ﬁnansowanie modernizacji obiektu. Powiat zobowiązał się
doﬁnansować budowę stadionu w kwocie
750 tys. zł przez trzy kolejne lata tzn. 250
tys. w każdym roku, począwszy od 2021
roku.
Skala inwestycji jest bardzo duża. Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za
wszelkie utrudnienia.

Daniel Choinka
Zastępca Burmistrza Miasta
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Nowe stawki
opłat za śmieci
Koszty rosną w całym kraju
Konieczna jest segregacja
W całej Polsce toczy się dyskusja na temat stawek
opłat za śmieci. Kolejne samorządy podejmują decyzje o podwyżkach. W Ostrowi Mazowieckiej Rada
Miasta obradowała kilkakrotnie, by ustalić wysokość
opłat za gospodarowanie odpadami.

Pierwsza uchwała podjęta przez Radę zakładała naliczania opłat za odpady według zużycia wody. To jednak spotkało się z licznymi
uwagami mieszkańców. Podczas kolejnej
sesji przyjęto uchwałę przywracającą dotychczasową metodą naliczania opłat tj. „od
osoby”. Obecnie zaproponowana stawka wynosi 25 zł od osoby w przypadku opadów segregowanych.
Wraz z rozwojem gospodarczym przybywa
odpadów. W całym procesie gospodarowania odpadami niezwykle dużą rolę odgrywa
segregacja, która w znaczący sposób obniża
koszty, przez co wszyscy płacą mniej. Zgodnie
z nowymi przepisami system został „urynkowiony”, co wpływa na cenę odbioru i przetwarzania odpadów, a jego istotą jest zrównoważenie opłatami. Miasta i gminy nie mogą już dopłacać do gospodarki odpadami. To
bardzo istotna zmiana, ponieważ koszty ponoszone przez miasto na gospodarowanie
odpadami, powinny być pokrywane w 100%
z opłat wnoszonych przez mieszkańców. Samorządy w wyniku przetargów wyłaniają
podmioty świadczące usługi odbioru i przetwarzania odpadów.
Burmistrz i Rada Miasta będą nadal pracować nad doskonaleniem systemu i obniżeniem kosztów. Istotną częścią tych działań
będzie zwiększenie poziomu segregacji odpadów. Rozważane jest też wprowadzenie
systemu wsparcia osób i rodzin najbardziej
potrzebujących.

Sylwia Katarzyna Kos
Dyrektor Wydziału
Rozwoju Gospodarczego

W 2020 roku system odbioru i zagospodarowania odpadów w Ostrowi Mazowieckiej
będzie kosztował 5.368.300,00 zł
w tym:
ź koszty odbioru, transportu i zagospodarowania
odpadów komunalnych - 4.854.965,97 zł
ź koszty obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki
odpadów Komunalnych (PSZOK) - 358.398,12 zł
ź koszty administracji systemu - 154.935,91 zł
Przy założeniu, że liczba mieszkańców zobowiązanych
do uiszczenia opłaty to 21624 osoby:
ź wg rejestru wyborców (wg stanu na dzień
20.02.2020 r.) - 17 902 osoby,
ź wg ewidencji prowadzonej dla potrzeb Programu
500+ (wg stanu na dzień 20.02.2020 r.) - 3 722
osoby.
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Kwota dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami planowanych za
I kw. 2020 (średnie kwartalne wykonanie dochodów z roku 2019 wg obecnie
obowiązujących stawek): 641.659,02 zł.
Wyliczenie opłaty stanowi iloraz kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami pomniejszonych o kwotę planowanych dochodów
za I kwartał 2020 do liczby mieszkańców z uwzględnieniem ilości miesięcy
(9 miesięcy):
5.368.300,00 zł - 641.659,02 zł = 4.726.640,98 zł.
4.726.640,98 zł : 21 624 osoby = 218,58 zł : 9 m-cy = 24,29 zł
Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami liczona od osoby
wyniesie 25 zł. (uwzględniając granice błędu szacowania).

Po małej jedynce pozostało tylko

wspomnienie
Budynek strawił pożar

Ogniska pożaru były na tyle silne, że
ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko.
Dodatkowo konstrukcja budynku oraz
skład materiałów, z których był zbudowany, spowodowały niemalże jednoczesne ogarnięcie ogniem całego obiektu. Budynek musiał zostać zburzony, by

FOT. KATARZYNA KŁOSIŃSKA I ARCH. UM

Kilkanaście zastępów straży
pożarnej z Ostrowi Mazowieckiej
i okolicznych miejscowości
walczyło pożarem byłej szkoły
przy ul. Partyzantów,
tzw. „małej jedynki".

ułatwić opanowanie pożaru. Akcja gaśnicza sprawie, które ma ustalić przyczyny potrwała od wczesnych godzin porannych 21 żaru.
lutego, a dogaszanie ognia jeszcze przez całą
noc. Jak informował w komunikacie burDaniel Choinka
mistrz Jerzy Bauer na podstawie wstępnej
Zastępca Burmistrza Miasta
oceny straży pożarnej doszło do celowego
podpalenia budynku. Trwa śledztwo w tej

Czy wiesz, że ....
Od czasu otwarcia w styczniu 2019
roku z różnego typu zajęć organizowanych w Elektrowni skorzystało 15 tys. osób, w sezonie
2018/2019 z lodowiska - 18 tys.
osób, a w obecnym prawie 19 tys.
Jatki w ubiegłym roku odwiedziło
13 tys. osób, z zajęć edukacji muzycznej skorzystało tysiąc uczniów. To tylko przykłady, świadczące o różnorodności oferty i zainteresowaniu nią mieszkańców.

Nowa szkoła i przedszkole mają powstać w obecnej kadencji. Nowy wygląd już niebawem zyska stadion miejski. Miasto realizuje program klas sportowych, które po
30 latach wróciły do Ostrowi. Obecnie działają 3 oddziały sportowe w SP Nr 2, do których
uczęszcza blisko 70 uczniów. W tym roku planowane jest otwarcie Muzeum Dom Rodziny Pileckich. W październiku ubiegłego roku został zakończony etap budowy, teraz
trwa przygotowywanie wystawy stałej. Mimo, że Muzeum jest wciąż w organizacji, to od
początku działalności realizuje zadania z zakresu edukacji historycznej, organizuje
cykliczne wydarzenia dla mieszkańców oraz wydarzenia o charakterze ponadlokalnym,
jak np. Święto Rotmistrza Pileckiego. W ubiegłym roku umowa z Ministerstwem Kultury
na współprowadzenie Muzeum została przedłużona aż do 2030 roku. Instytucja została
na trwałe wpisana do rejestru muzeów prowadzonych przez Ministra Kultury, co
w znaczący sposób zwiększa stabilność funkcjonowania i jej pres ż - mówił podczas
Spotkania Noworocznego burmistrz Jerzy Bauer.
ostrowmaz.pl
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Burmistrz Jerzy Bauer

o rozwoju miasta
Podsumowanie 2019 roku
Lista zrealizowanych inwestycji w 2019 roku i przygotowanej dokumentacji na 2020 rok jest
imponująca. Ostrów Mazowiecka jest liderem, jeżeli chodzi o środki zewnętrzne pozyskiwane na
konkretne działania w zakresie infrastruktury. Miasto otrzymało nagrody: Lider Zmian za
rewitalizację Jatek oraz Przyjazna Gmina i Złote Godło QI za zróżnicowanie i jakość usług
publicznych. Na temat działań samorządu w 2019 roku i planów na rok bieżący mówi burmistrz
Jerzy Bauer.
Które z działań w mijającym roku uważa
Pan za najważniejsze?
Burmistrz: Realizujemy duż o przedsięwzięć w bardzo ró ż nych obszarach.
Czasem trudno je ze sobą poró wnywać , bo

Dzieci. Rewitalizacja obydwu obiektó w
z udziałem 70% ś rodkó w UE rozwiązała nam
problem braku powierzchni dla miejskich
instytucji kultury.
Wś ró d największych wyzwań z jakimi zet-

nadto kilka innych ulic: Na Polance, II częś ć
Sielskiej, Saperską, czy ul. Zale, wspó lnie
z gminą Ostró w Mazowiecka. Zmodernizowaliś my częś ć nawierzchni asfaltowych na
ulicach: 3 Maja, Białej, Szkolnej, Lipowej,
Gęsiej, Brokowskiej, Pl. Waryń skiego.
Miejska biblioteka funkcjonuje obecnie w Starej Elektrowni na czas remontu zabytkowego
budynku. Po remoncie w Elektrowni pozostanie Oddział dla Dzieci.

dla ró ż nych grup mieszkań có w są ró wnie
waż ne. Stąd też najważ niejsze jest to, ż e
skutecznie kontynuujemy strategiczny plan
rozpoczęty w mojej pierwszej kadencji.
Jedną z jego podstaw jest inansowanie
rozwoju Ostrowi Mazowieckiej w oparciu
o fundusze pomocowe polskiego rządu i UE.

A gdzie konkretnie mieszkańcy miasta już
korzystają z efektów pozyskania tych funduszy?
Burmistrz: Przykładó w mamy wiele, ale
wś ró d najbardziej oczywistych jest obszar
kultury. Tylko z oferty JATEK skorzystało do
tej pory 13 tysięcy osó b, a ze Starej Elektrowni 15 tysięcy. Ponadto, do Elektrowni
przenieś liś my Miejską Bibliotekę Publiczną
na czas kapitalnego remontu jej głó wnej
siedziby. Po remoncie zabytkowego budynku tam właś nie wró ci Wypoż yczalnia
i Czytelnia dla dorosłych, natomiast w Elektrowni będzie funkcjonował Oddział dla
6
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knąłem się po objęciu funkcji burmistrza były
drogi. To obszar bardzo niedoinwestowany,
a jednocześ nie kosztowny. Zdecydowałem się
jednak na radykalne podniesienie nakładó w
na poprawę infrastruktury drogowej. Stąd już
pod koniec mojej pierwszej kadencji podwoiliś my ś rodki inansowe na ten cel. Przykłady
zrealizowanych ulic: Szpitalna – Bielska –
Bursztynowa z około
140 miejscami parkingowymi przy szpitalu –
zbudowane z udziałem
ok. 50% ś rodkó w rządowych, ze wsparciem
na takim samym poziomie ul. Podstoczysko
oraz ciąg ulic Modra –
Bielska – Cyprysowa.
Na budowę ulicy Łącznej pozyskaliś my 70%
ś rodkó w rządowych.
Zrealizowaliś my po-

Burmistrz: Duż e zmiany i wsparcie nastąpiło
w polityce senioralnej i pomocy społecznej.
Pozyskaliś my ś rodki inansowe na program
SENIOR+ i dzięki temu przygotowaliś my lokal
dla senioró w w budynku przy ul. 3 Maja 57,
gdzie ró wnież realizujemy zupełnie nowy
projekt w Ostrowi Mazowieckiej – Kuchnię
Miejską. Dzięki temu moż emy zamienić częś ć
ś wiadczeń pienięż nych na posiłki. W obszarze
aktywizacji bezrobotnych, usług opiekuń czych i organizacji pomocy społecznej pozyskaliś my ponad 3 mln złotych dla MOPS. Dodatkowo, rozpoczęliś my organizowanie przyjaznych, atrakcyjnych przestrzeni rekreacyjnych do rodzinnego spędzania czasu. Z udziałem ś rodkó w ministerstwa powstały dwie
otwarte strefy aktywnoś ci – na osiedlu przy
ul. Lubiejewskiej i na Wó jtó wce, przy ul. Szkolnej. Ogó łem zrealizowaliś my sześ ć takich
stref.

„Czekamy na o icjalne otwarcie
Muzeum Dom Rodziny Pileckich.
Etap budowy został zakończony,
trwają prace nad wystawą stałą”

FOT. BARBARA SIWEK

„Realizujemy największy na Mazowszu projekt budowy
ciągów pieszo-rowerowych z udziałem ponad 60% środków UE.
Wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem
i na koniec roku 2020 ścieżki będą gotowe.”

FOT. KATARZYNA KŁOSIŃSKA

Mamy przykłady z obszaru kultury i inwestycji drogowych. W jakich innych aspektach
mieszkańcy korzystają z efektów wsparcia
środkami pomocowymi?

Dzięki szerokiemu wykorzystaniu funduszy
pomocowych wiele dziedzin życia codziennego w Ostrowi zyskało nową jakość. Czy
widać wśród mieszkańców zwiększoną
potrzebę korzystania z lepszej oferty?

koncepcję budowy szkoły i przedszkola oraz
kupiliś my działkę konieczną do tej inwestycji.

Kilka wydarzeń w Ostrowi Mazowieckiej jest
już tradycją, obserwujemy kolejne edycje,
np. Ostrowskiego Forum Rozwoju, w jakim
kierunku to zmierza?

Burmistrz: Korzystając z nowej infrastruktury, MOSiR i MDK mogły wyraź nie wzbogacić swoją ofertę. Szczegó lnym zaintereso- Burmistrz: Zrealizowaliś my szereg imprez
waniem cieszy się lodowisko. W pierwszym o wysokiej jakoś ci i z bardzo duż ą frekwencją.
sezonie odnotowaliś my ok. 20 tysięcy wejś ć. Przykładem moż e być dwudniowe V OstroObecny sezon jest ró wnie dobry pod tym wskie Forum Rozwoju „W kierunku nowych
moż liwoś ci”. Ciekawe, merytoryczne spotkawzględem.
nie w szerokim gronie osó b, któ re podobnie
Tra ionym pomysłem okazała się budowa patrzą na problemy samorządu, czy gospodwó ch nowych toró w dla dzieci i młodzież y darkę. Podczas tegorocznego forum rozmaw kręgielni MOSiR. Stała się ona miejscem wialiś my na temat budowy „Via Baltica”,
spotkań rodzinnych i towarzyskich.
dzięki któ rej pojawią się nowe moż liwoś ci dla
Modernizacja Kina OSTROVIA z udziałem transportu oraz o naszej lokalizacji i lepszym
ś rodkó w Ministerstwa Kultury zwiększyła trzykrotnie liczbę osó b, któ re skorzystały Zrealizowaliśmy szereg imprez o wysokiej jakości i z bardzo dużą
z kina. Mimo dwó ch miesięcy frekwencją. Przykładem może być dwudniowe V Ostrowskie
remontu w sumie było to ponad 36 tysięcy widzó w. Wzrost
w korzystaniu z płatnych zajęć
MDK był ró wnież znaczący

Forum Rozwoju „W kierunku nowych możliwości”.

o ok. 70% i wynió sł 1018 osó b
w grudniu 2019, przy 601

dż erskiej i pracownikó w wszystkich naszych instytucji. Dzię-

ki wspó łpracy moż liwe jest
pełne wykorzystanie potencjału Ostrowi Mazowieckiej.
Swiadczyć o tym mogą ró wnież
zorganizowane imprezy masowe gromadzące
tysiące osó b.

Czy możemy się spodziewać podobnego
tempa realizacji inwestycji w roku 2020 i
następnych latach?
Burmistrz: Prace nad poprawą infrastruktury w mieś cie trwają cały czas. Częś ć
inwestycji jest rozłoż ona w czasie. Skutecznoś ć w pozyskiwaniu ś rodkó w zewnętrznych dalej jest na wysokim poziomie, więc
aplikujemy tam, gdzie moż emy zaangaż ować ś rodki zewnętrzne.
Zamó wiliś my dokumentacje projektowe na
ulice: Kawaleryjską, drogę KDD 276, drogę
KDL 19, Ró ż aną, Sikorskiego, Spokojną, Srebrną, Działkową, Olszynową, przedłuż enie
Wyspiań skiego oraz na tzw. przebicie do
ul. Trębickiego.
Złoż yliś my wnioski w konkursie Funduszu
Dró g Samorządowych na budowę ulic Prusa
i Lubiejewskiej z rondem przy Sądzie oraz
na ulicę Najmoły. Rozpoczęliś my przebudowę ul. Koś ciuszki, z sygnalizacją ś wietlną
przy Liceum Ogó lnokształcącym, z 70%
udziałem ś rodkó w rządowych.
Rozpoczęliś my ró wnież termomodernizację trzech budynkó w: Szkoły Podstawowej Nr 4, MOSiR przy ul. Warchalskiego,
Centrum Integracji Społecznej przy Chopina, z udziałem 50% ś rodkó w UE.

W roku 2020 rozpocznie się w Ostrowi budowa nowej szkoły? Jak wygląda sytuacja
przy realizacji tej inwestycji?

W Ostrowi Mazowieckiej od lat ważny jest
też sport.
Burmistrz: Kontynuujemy projekt oddziałó w
sportowych. W ostatnim czasie goś ciliś my
prezesa i wiceprezesa Polskiego Związku Koszykó wki oraz wiceprezesa i dyrektora ds. sportowych Polskiego Związku
Lekkiej Atletyki. Spotkanie
zaowocuje wspó lnymi przedsięwzięciami i ustabilizuje
realizację już rozpoczętych
przedsięwzięć . Częś cią naszego planu rozwoju sportu
jest już rozpoczęta przebudowa stadionu miejskiego: nawodnienie murawy, oś wietlenie, tartan na bież ni, infrastruktura do skoku w dal,
tró jskoku, skoku wzwyż ,
pchnięcia kulą i rzutu oszczepem – z 70% udziałem
ś ro d kó w z e w n ę t r z nyc h ,
w tym 50% rządowych i 20%
powiatu ostrowskiego.
FOT. BARBARA SIWEK

w 2016. Chcę podkreś lić duż e
zaangaż owanie kadry mene-

zumienie z PGE Nowa Energia w sprawie
montaż u 3 stacji ładowania samochodó w elektrycznych.
Dzięki wspó łpracy z Ministrem Srodowiska,
Ministrem Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Sró dlądowej oraz Ministrem Infrastruktury
uruchomiliś my oczyszczanie ś rodowiska po
byłej nasycalni przez PKP oraz szeroką diagnozę sytuacji wó d podziemnych w Ostrowi
Mazowieckiej przez Pań stwowy Instytut Geologiczny.

jej wykorzystaniu. Natomiast podczas Młodzież owego Forum Rozwoju zaprezentowano
pomysły skierowane do młodych ludzi, dyskutowano, m.in. na temat zawodó w przyszłoś ci.

Nowe działania, których wspólnym mianownikiem jest inwestycja w kapitał społeczny.
Dlaczego jest to tak ważne dla rozwoju miasta?
Burmistrz: Naszym celem jest to, aby mieszkań cy czuli się dobrze w swoim mieś cie. Tak
szeroka oferta kulturalna, sportowa, czy w zakresie pomocy społecznej ma motywować do
pozostania w Ostrowi lub do przybycia i zamieszkania w naszym mieś cie. Istotny jest
ró wnież aspekt edukacji, myś lenie o edukacji
młodych ludzi w kwestii zmian na rynku
pracy. Dlatego angaż ujemy się w projekty, któ re lepiej dostosują ofertę kształcenia do wymogó w rynku pracy.
Wspó lnie z powiatem ostrowskim i gminą
Ostró w Mazowiecka rozpoczęliś my nowy
etap promowania kształcenia zawodowego
wś ró d młodzież y szkó ł podstawowych. Podpisaliś my porozumienie w tym zakresie
z irmą ROLSTAL, ALPLA i SCHNEIDER.
Roś nie liczba budowanych mieszkań . W sumie, w ciągu kilku lat przybędzie w Ostrowi
znacznie powyż ej 500 mieszkań . To realny
dowó d na rozwó j gospodarczy naszego miasta.

Na jakie wydarzenie czeka Pan w 2020?
Burmistrz: GDDKiA rozstrzygnęła pod koniec
roku drugi przetarg na budowę ostrowskiego
odcinka Via Baltica. Mam nadzieję, ż e rok 2020
będzie czasem szybkich przygotowań do realizacji tej wielkiej inwestycji, gdyż tylko po jej
budowie moż liwa będzie realizacja tzw. małej
obwodnicy Ostrowi. Będzie to fragment drogi
wojewó dzkiej 627 łączącej ul. Małkiń ską z węzłem Podborze.
Czekamy ró wnież na o icjalne otwarcie Muzeum Dom Rodziny Pileckich. Etap budowy został
zakoń czony uroczystoś cią z udziałem Ministra
Kultury prof. Piotra Gliń skiego w paź dzierniku.
Trwają prace nad wystawą stałą. Przypomnę, ż e
nowy pawilon Muzeum został w 100% s inansowany ze ś rodkó w MKiDN, a na rewitalizację
oryginalnego domu Marii Pileckiej z d. Ostrowskiej zdobyliś my 70% ś rodkó w UE.
Inną, bardzo kosztowną i trudną pod względem
organizacyjnym sprawą są ś cież ki rowerowe. To
inwestycja w bezpieczeń stwo wszystkich uczestnikó w ruchu drogowego, od rowerzystó w
począwszy, poprzez rodzicó w z dzieć mi w wó zkach, a na kierowcach samochodó w koń cząc.
Realizujemy największy na Mazowszu projekt
budowy ciągó w pieszo-rowerowych z udziałem
ponad 60% ś rodkó w UE. Wszystko przebiega
zgodnie z harmonogramem i na koniec roku
2020 ś cież ki będą gotowe.
Dziękuję za rozmowę

Czy Ostrów Mazowiecka jest eko?

Rozmawiał

Burmistrz: Kontynuowaliś my program ele-

Michał Kulesza

ktromobilnoś ci, m.in. poprzez wynajem skuteró w i hulajnó g elektrycznych oraz poro-

Kierownik Biura Promocji

Burmistrz: Rozstrzygnęliś my konkurs na
ostrowmaz.pl
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FOT. KATARZYNA KŁOSIŃSKA

Podsumowanie działań i koncert

na spotkaniu noworocznym
Spotkanie Noworoczne to okazja do podsumowania
roku pracy samorządu i zapowiedź nowych zadań. Po
raz drugi do zrewitalizowanego budynku Starej
Elektrowni, na zaproszenie burmistrza Jerzego
Bauera, przybyli znamienici goście. Na początku
wysłuchali koncertu, a potem poznali najważniejsze
osiągnięcia ubiegłego roku i plany na 2020 rok.
Burmistrz podziękował radnym oraz swoim współpracownikom za pracę na rzecz
rozwoju miasta. Przedstawił najważniejsze zadania inwestycyjne ubiegłego roku,
mówił też o planach na 2020 rok.
- Do już zrealizowanych ulic i inwestycji dołączą w tym roku kolejne. W tym roku przeprowadzony zostanie remont kilku ważnych ulic: 3 Maja, Grota Roweckiego, Kościuszki,
z sygnalizacją świetlną przy LO, Prusa. Mała obwodnica miasta została wpisana do zadań
inwestycyjnych Mazowsza. Będzie ona ciągiem drogi wojewódzkiej nr 627 biegnącym od
strony Małkini do węzła Podborze - mó wił burmistrz Jerzy Bauer.
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wodniczący organizacji pozarządowych, dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych,
prezesi miejskich spółek, przedstawiciele Rad
Nadzorczych, dyrektorzy szkół i przedszkoli,
kierownictwo Urzędu Miasta, dyrektorzy wy-

FOT. BARBARA SIWEK, ARCH. UM I JEDNOSTEK

Tegoroczne spotkanie było dwudziestym ósmym z kolei, a wśród blisko 150 osób przybyłych na uroczystość byli: poseł na Sejm RP
Anna Maria Siarkowska, przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego, kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce i radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marcin Grabowski,
radni województwa Mirosław Augustyniak
i Krzysztof Winiarski, dyrektor Delegatury
w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie Michał Giers, honorowy obywatel
Miasta Ostrów Mazowiecka prof. Adam Dobroński, proboszcz paraﬁi pw. Wniebowzięcia NMP ks. dr Jan Okuła, Starosta Ostrowski
Zbigniew Chrupek, radni Powiatu, radni Miasta, burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski,
wójtowie gmin z powiatu ostrowskiego,
przedstawiciele służb mundurowych - wojska, policji, straży pożarnej, przedstawiciele
instytucji rządowych i samorządowych działających w mieście, prezesi, dyrektorzy, właściciele i przedstawiciele ﬁrm, prezesi i prze-

działów, kierownicy biur i pracownicy Urzędu
Miasta oraz lokalne media.
Początek spotkania upłynął pod znakiem muzyki. Zebrani wysłuchali koncertu „Od Ordonówny po Wodeckiego”. Warto dodać, że
Hanka Ordonówna ma swoje związki z naszym
miastem. Na ostrowskim cmentarzu znajduje
się grób ojca artystki, Władysława Pietrusińskiego. W Starej Elektrowni rozbrzmiewały najpopularniejsze piosenki lat międzywojnia oraz
utwory Zbigniewa Wodeckiego, a wśród nich
m.in. „Ada to nie wypada”, „Ta ostatnia niedziela”, „Ja się boję sama spać”, „Toast”, „Lubię
wracać”, „Dziewczyna z konwaliami” czy „Z tobą chcę oglądać świat”.
Anna Kacpura

W OSTATNIM CZASIE POPRAWIŁO SIĘ
ZNACZĄCO ZAPLECZE
DO ORGANIZACJI WYDARZEŃ
KULTURALNYCH I SPORTOWYCH
WYREMONTOWANO JATKI,
ELEKTROWNIĘ, KINO OSTROVIA,
KRĘGIELNIĘ, WYBUDOWANO
BOISKO WIELOFUNKCYJNE,
POWOŁANO MUZEUM.

Jak spożytkować

nasze dziedzictwo?
Dzień po tym jak obchodziliśmy I Ogólnopolski Dzień
Etnograﬁi, Etnologii i Antropologii Kulturowej, w Ostrowi
Mazowieckiej odbyła się dyskusja na temat roli samorządu w kształtowaniu i wspieraniu lokalnego dziedzictwa
kulturowego.

ny wielu cennych doś wiadczeń z przedstawicielami wyszkowskich stowarzyszeń , któ rzy zajmują się propagowaniem wiedzy na jej
temat. Dziękujemy za rozmowy Annie Kró l
z Fundacji Koherencja i Markowi Filipowiczowi ze Stowarzyszenia Pepisko. Takie spotkania, jak to, któ re odbyło się w Jatkach
pokazują, ż e zgłębiając dany temat natra iamy
na ludzi, któ rzy myś lą podobnie i na dodatek
realizują ciekawe pomysły. Miejmy nadzieję,
ż e i nasze spotkanie na temat dziedzictwa
przekuje się w wartoś ciowe projekty. Dla
osó b, poszukujących informacji na temat Ma-

dy i spotkania, kultywowanie historii przodkó w. Nowe formy komunikacji powodują, ż e
moż emy swoje zainteresowania, wiedzę i doś wiadczenia wymieniać z innymi w sposó b nieograniczony.

Tożsamość z miejscem
Trzeba nazwać nasze lokalne dziedzictwo
i wiedzieć w jakim obszarze go poszukiwać .
Czy jest to ludowoś ć, czy moż e inna sfera?
Istotne jest, ż eby ludzie tu ż yjący czuli swoją
toż samoś ć z miejscem, bo inaczej nie będzie to
dziedzictwo.
Burmistrz Jerzy Bauer, podsumowując dyskusję podziękował wszystkim uczestnikom za
merytoryczną dyskusję. Zaprosił instytucje do
dalszej wspó łpracy.

Anna Kacpura
Biuro Promocji

Długa i merytoryczna dyskusja, któ ra odbyła
się 10 lutego, w gronie specjalistó w z dziedziny kultury, etnologii, etnogra ii i antropologii miała na celu szukanie odpowiedzi,
jak nasze dziedzictwo kulturowe spoż ytkować dla dobra Ostrowi, a takż e Polski.
Prezentacje na temat działań podejmowanych w zakresie dziedzictwa przedstawili
dyrektorzy miejskich instytucji kultury –
biblioteki, domu kultury i muzeum, a takż e
stowarzyszenia „Ludzie z Pasją”. To jednak
był początek debaty nad rolą samorządu
w kształtowaniu i wspieraniu lokalnego
dziedzictwa kulturowego. Uczestnicy dyskusji podkreś lali troskę miasta o ratowanie
zabytkó w i przeznaczanie ich na cele kulturalne. Jako duż y atut podawali też wspó łpracę między jednostkami w budowaniu
oferty i wspieraniu lokalnego dziedzictwa.

Budowanie przyszłości na trwałych fundamentach
Zaproszeni goś cie doszli do wniosku, ż e aby
budować przyszłoś ć na trwałych fundamentach należ y stworzyć długofalowy program
działań , a takż e zidenty ikować i zinwentaryzować zasoby materialne i niematerialne, jakimi dysponuje miasto. Zwró cono
też uwagę na wykorzystanie potencjału,
wiedzy i umiejętnoś ci tkwiących w mieszkań cach, zaró wno tych działających w pojedynkę, jak i tworzących stowarzyszenia
czy lokalne grupy działania. Warto zwró cić
uwagę na lokalnych wytwó rcó w i rzemieś lnikó w, a takż e postawić na ofertę edukacyjną dla ucznió w.

Promocja dziedzictwa kulturowego
Rola promotoró w kultury danej społecznoś ci wydaje się być niezastąpiona. Jako
przykład niech posłuż y postać zmarłej
przed czterdziestoma laty Marii Byczyń skiej-Zywirskiej. To urodzona w niedalekim
Brań szczyku pedagog, historyk, etnograf
i muzeolog. Była pierwszą piewczynią kurpiowskiej kultury ludowej Kurpi Białych,
a takż e pionierską badaczką kultury gó rniczej. W kuluarowych rozmowach podczas
spotkania w Ostrowi była okazja do wymia-

ORGANIZATORAMI SPOTKANIA BYŁY DWIE INSTYTUCJE - MIASTO OSTROW MAZOWIECKA
I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, A WSPOŁORGANIZATORAMI - MIEJSKI DOM KULTURY,
MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH I OSTROWSKIE STOWARZYSZENIE „LUDZIE Z PASJĄ”.

rii Zywirskiej polecamy artykuł, któ ry ukazał
się w styczniu br. w Kurierze W.

Wojsko i Pilecki
W budowaniu lokalnej toż samoś ci niezmiernie waż ne są wartoś ci, do jakich odwołują się
mieszkań cy, co dla nich jest waż ne, jakie postawy reprezentują, gdzie poszukują wzorcó w.
Skojarzenia uczestnikó w spotkania odnosiły
się do historii związanej z istnieniem Szkoły
Podchorąż ych w pobliskim Komorowie czy do
postaci wielkiego Polaka – rotmistrza Witolda
Pileckiego. Wiele uwagi poś więcono też globalizacji i poczuciu własnej toż samoś ci kulturowej. Według wielu uczestnikó w dyskusji
moż na być obywatelem ś wiata, ale zakorzenionym w swojej lokalnej społecznoś ci. To nie
stoi ze sobą w sprzecznoś ci, wręcz przeciwnie, poczucie własnej toż samoś ci jest niezmiernie waż ne w budowaniu przyszłoś ci.
Troska o lokalne dziedzictwo opiera się w duż ym stopniu o pamięć domową, o to, czy waż ne są dla nas rocznice, ś więta, wspó lne obrzę-

Kontynuując działania
samorządu na rzecz
wspierania lokalnego
dziedzictwa Miasto podpisało
porozumienie o współpracy
z Państwowym Muzeum
Etnograﬁcznym w Warszawie.

Przed dwoma laty
zawarte zostało
podobne porozumienie
z Uniwersytetem Kardynała
Stefana Wyszyń skiego
w Warszawie.
ostrowmaz.pl
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Ostrowskie szkoły

RADA MUZEUM LICZY 11 CZŁONKÓW

FOT. MUZEUM - DOM RODZINY PILECKICH

w akcji „Paczka na Kresy”

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego
prof. Piotr Gliński wręczył powołania członkom Rady Muzeum - Dom Rodziny Pileckich. Pierwsze posiedzenie Rady
odbyło się 30 stycznia w Ostrowi Mazowieckiej.
Przewodniczącym Rady wybrany został prof. Wiesław Jan Wysocki, a wiceprzewodniczącą Bożena Szostak, sekretarz miasta Ostrów Mazowiecka.
Honorowym przewodniczącym Rady został Andrzej Pilecki, syn rotmistrza. W skład Rady weszli także: dr Piotr Cywiński, dr hab. Adam Czesław Dobroński, dr hab. Magdalena Gawin, Krzysztof Kosior, dr Wojciech
Kozłowski, Tomasz Łabuszewski, dr Karol Nawrocki, dr Jacek Pawłowicz.
W posiedzeniu Rady uczestniczył burmistrz Jerzy Bauer oraz dyrektor Muze- Więcej na
www.muzeumpileckich.pl
um Dorota Socik.

W tych szkołach zorganizowano
zbiórkę odzieży, zabawek,
słodyczy oraz innych artykułów
codziennego użytku w ramach
akcji „Paczka na Kresy”.

Empa a, dobro drugiego człowieka,
chęć niesienia pomocy innym, te wartości są dobrze znane uczniom SP Nr 2 i SP
Nr 3. W tych szkołach zorganizowano
zbiórkę odzieży, zabawek, słodyczy oraz
innych artykułów codziennego użytku
w ramach akcji „Paczka na Kresy”. Akcję
prowadzi Fundacja „Kresy w potrzebie –
Polacy Polakom”. Celem zbiórki było
wsparcie rodaków mieszkających na
Białorusi. Osiągnięto zamierzone cele
w postaci materialnej – ogromnej ilości
zebranych produktów oraz co ważniejsze, niematerialnej – wzbudzenia
w uczniach potrzeby pomocy, dostrzegania problemów innych ludzi oraz radości z obdarowywania. Dziękujemy
wszystkim darczyńcom za hojność
i okazane wsparcie.

Muzeum Dom Rodziny Pileckich

Renata Subda

Miasto nominowane
w prestiżowych konkursach
Najwyższa Jakość QI 2020 i Turystyczny Produkt Roku
2020 to programy, które wskazują usługi i produkty
z branży turystycznej, reprezentujące najwyższe standardy i gwarantujące klientom otrzymanie produktu
na najwyższym poziomie. Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało nominacje do obu tytułów.
Miasto kilkakrotnie zostało nagrodzone tytułem Najwyższa
Jakość QI: w 2017 roku w kategorii QI PRODUCT za Ostrowskie
Forum Rozwoju, w 2018 i 2019 roku w kategorii QI SERVICES za
jakość usług dla mieszkańców oraz w 2019 roku nagrodą specjalną Perłą QI. W tym roku Miasto otrzymało kolejną nominację
do tytułu Najwyższa Jakość QI przyznaną przez redakcję Forum
Biznesu. Po raz pierwszy zaś zostało nominowane do tytułu
Turystyczny Produkt Roku 2020 za skuteczną realizację idei
powołania do życia instytucji kultury Muzeum – Dom Rodziny
Pileckich.
Anna Kacpura
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Wydział Oświaty, Kultury
i Integracji Społecznej

Porozumienia

z Alplą i Schneiderem
- Nasze porozumienia to budowanie na
nowo systemu kształcenia zawodowego.
Musimy połączyć potrzeby rynku, potrzeby młodych ludzi, doświadczenia,
które są w zakładach pracy, ale też
doświadczenia, które są w szkołach,
w administracji. Wszystko to wymaga
czasu. My ten czas wykorzystujemy
optymalnie, tworząc zarówno formalne
jak i nieformalne podstawy do sukcesu –
powiedział burmistrz Jerzy Bauer.

te zostało 17 maja 2016 r. z ﬁrmą Fabryki Mebli „Forte”
S.A., kolejne na początku września ubiegłego roku z ﬁrmą Rolstal Pawłowski Spółka z o.o.
Wszyscy przedsiębiorcy, jednostki oświatowe oraz władze samorządowe mają ten sam cel - zachęcić młodych
ludzi do kształcenia w konkretnych kierunkach zawodoKolejne dwie ﬁrmy, działające na ostrowskim rynku
wych, dających szansę na zdobycie pożądanych kwalpracy, podpisały z samorządem lokalnym porozumieiﬁkacji i możliwość zatrudnienia w miejscowych zakłania o współpracy w zakresie kształcenia zawodowego.
dach pracy.
Stronami dwóch porozumień są: Miasto Ostrów MaDorota Ambroziak
zowiecka, Gmina Ostrów Mazowiecka, Powiat OstroDyrektor Wydziału Oświaty,
wski oraz ﬁrma Alpla Opakowania z Tworzyw SztuKultury i Integracji Społecznej
cznych Spółka z o.o. i ﬁrma Schneider Polska Technika
Samochodowa i Kontenerowa Spółka z o.o.
Pierwsze porozumienie w tym samym zakresie zawar-

ŹRÓDŁO: FREEPIK.COM

Pozyskaliśmy środki
na kontynuację projektu
Budżetu Obywatelskiego
W ubiegłym roku zrealizowano projekt Budżetu Obywatelskiego pn. „Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej”. W ramach projektu osoby starsze i niepełnosprawne otrzymały wsparcie asystenta przy realizacji
codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenta okazały się być bardzo potrzebne.
Jakość życia osób, które skorzystały z pomocy uległa znaczącej poprawie, dlatego postanowiono kontynuować
realizację projektu. Miasto pozyskało na ten cel środki w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w całości nansowanego z Solidarnościowego Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Usługi asystenta okazały się być bardzo potrzebne. Jakość życia osób, które skorzystały z pomocy uległa znaczącej poprawie, dlatego postanowiono kontynuować realizację projektu.

Dorota Goca
Wydział Oświaty, Kultury
i Integracji Społecznej

ostrowmaz.pl
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Klub Seniora

ma już rok

- Bardzo wzruszające spotkanie. Były
życzenia od i dla seniorów uczestniczących w zajęciach. Oczywiście nie
obyło się bez tortu. Urodziny i spotkanie
było okazją do wspomnień co się działo
przez ten rok i do planowania kolejnych
działań. Nasi seniorzy spotykali się
podczas spotkań integracyjnych z najróżniejszych okazji np. balu karnawałowego. Mieli spotkania edukacyjne
z policjantami, zajęcia z rehabilitantem.
Okazało się, że ich doświadczenia były
inspiracją dla działań młodzieży w ramach projektu „Przestań bo psujesz
klimat”. Nasi seniorzy w duchu ZERO
WASTE przygotowali woreczki jednorazowe na zakupy uszyte z ran. To był
bardzo ekscytujący rok, liczymy na więcej – mówi dyrektor Miejskiego Oś-

Ostrowski Klub SENIOR+ swoje pierwsze
urodziny obchodził 14 lutego

Biblioteka
ma nowe sekcje
Od stycznia Miejska Biblioteka
zaprasza na cykliczne zajęcia
dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w ramach czterech sekcji.

Spotkania każdej sekcji odbywają się
raz w miesiącu. Udział we wszystkich
zajęciach jest bezpłatny, obowiązują
wcześniejsze zapisy.

Planszówki w Bibliotece to świetny
sposób na wspólne spędzanie czasu, integrację rodzinną czy przyjacielską. Na uczestników spotkań czekają
gry planszowe i edukacyjne, puzzle, rebusy, kalambury oraz ciekawe
prace plastyczne.
Dyskusyjny Klub Książki - propozycją dla młodych miłośników literatury. Tu przy smacznej herbatce rozmawiamy o książkach, poznajemy nowych autorów, nawiązujemy kontakty i miło spędzamy
czas.
Klub Sówki Ostrówki dla najmłodszych dzieci (3-5 lat). Razem z naszą biblioteczną maskotką – sówką czytamy i oglądamy książeczki
oraz dobrze się bawimy przy zabawach ruchowych.
Zaloguj się do czytania – wstęp do kodowania - dzieci (6-8 lat)
bawiąc się, poznają podstawy programowania, rozwijają umiejętność logicznego myślenia oraz kreatywność.
Szczegółowe informacje w Bibliotece oraz na Facebooku. Serdecznie zachęcamy do wspólnych spotkań w Bibliotece !!!
Jolanta Andruszkiewicz
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
12
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rodka Pomocy Społecznej Agnieszka
Gwardiak.

Powołano zespół opiniujący
kandydatów na ławnika
Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce wystąpił do Rady Miasta
Ostrów Mazowiecka o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020-2023. Rada Miasta
wybierać będzie jednego ławnika dla potrzeb Sądu Okręgowego w Ostrołęce.
Termin zgłaszania kandydatów upłynął 31 stycznia 2020 roku.
Zgłosił się tylko jeden kandydat. Wybory należy przeprowadzić
do końca maja 2020 r. Rada Miasta jednogłośnie powołała
zespół, który przedstawi opinię dotyczącą kandydata,
w szczególności, czy spełnia on wymogi zawarte w ustawie.
Skład zespołu: sędzia Iwona Długoborska (zgłoszona do pracy
w zespole przez Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce),
Sekretarz Miasta Bożena Szostak oraz Izabela Rejniak Kierownik Biura Rady (zgłoszone przez burmistrza Jerzego Bauera), radni Anna Krajewska i Waldemar Pałys (wytypowani
przez Radę Miasta).

§

Nauczyciele spotkali się z biskupem
Mszą świętą w intencji pracowników oświaty
z regionu ostrowskiego rozpoczęło się doroczne
spotkanie świąteczno-noworoczne z Biskupem
Diecezji Łomżyńskiej Tadeuszem Bronakowskim.
Środowisko oświatowe miasta i powiatu ostrowskiego licznie zgromadziło się na eucharys i
w kościele pw. WNMP. Potem zebrani udali się do
Starej Elektrowni, gdzie w świąteczny nastrój
wprowadził wszystkich zespół instrumentalnowokalny Grazioso z SP Nr 1. Rozbrzmiały wzruszające kolędy i pastorałki.

Burmistrz Jerzy Bauer oraz biskup Tadeusz Bronakowski złożyli zebranym życzenia noworoczne. Biskup
przypomniał, że rok 2020 jest rokiem szczególnym,
gdyż przypada w nim 100. rocznica urodzin św. Jana
Pawła II oraz 100. rocznica bitwy warszawskiej. Jest to
również rok beatykacji prymasa tysiąclecia kardynała
Stefana Wyszyńskiego, wielkiego orędownika trzeźwości. Ks. biskup zwrócił się do słuchaczy z apelem
o podjęcie walki o duchową wolność Polaków, poprzez
podjęcie dobrowolnej abstynencji od alkoholu. Na
zakończenie spotkania, które odbyło się 16 stycznia,
biskup przekazał wszystkim zebranym poradnik opracowany przez Apostolstwo Trzeźwości „Miłość, wolność i odpowiedzialność”.

Renata Subda
Wydział Oświaty, Kultury
i Integracji Społecznej

UCZNIOWIE „CZWÓRKI” ADOPTOWALI KOALĘ
Śledząc tragiczne wiadomości docierające z dotkniętej ogromnymi pożarami Australii, uczniowie SP Nr 4 postanowili
skorzystać z możliwości, jaką daje Koala Hospital w Port
Macquarie i wirtualnie adoptowali koalę - Hockey Luna. Wirtualna roczna adopcja to wpłata 40 dolarów australijskich na
konto działającego od ponad 40 lat szpitala w Port Macquire.
Środki pozyskane dzięki wirtualnym adopcjom przeznaczane są
m.in. na ratowanie i leczenie rannych koali, aby mogły jak
najszybciej powrócić do swojego naturalnego środowiska.
Decyzja młodzieży „czwórki” dowodzi ich wielkiej wrażliwości
i empa i, zwłaszcza w odniesieniu do problemów ekologicznych
oraz zmian klimatycznych współczesnego świata, których
jesteśmy świadkami.
Źródło: SP Nr 4
ostrowmaz.pl
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FOT. KATARZYNA KŁOSIŃSKA

OBCHODZILIŚMY WAŻNE ROCZNICE

157 lata temu, w nocy z 22 na 23 stycznia, wybuchło Powstanie
Styczniowe, które było największym polskim zrywem narodowym
XIX wieku. W walkach za Ojczyznę śmierć poniosło wówczas
kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Z tej okazji przedstawiciele władz
miasta złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikami poświęconymi Powstańcom Styczniowym u zbiegu ulic W. Sikorskiego i E. Orzeszkowej oraz przy ulicy 3 Maja, obok kościoła
WNMP.
W Ostrowi oddano też hołd żołnierzom wyklętym. Obchody powiatowo-miejskie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęły się 28 lutego. Delegacje złożyły kwiaty pod
pomnikiem Rotmistrza Witolda Pileckiego przy ZS Nr 1. Uroczystości odbyły się też przed pomnikiem poświęcony pamięci
Żołnierzy Wyklętych Ziemi Ostrowskiej, gdzie odczytany został
Apel Pamięci i oddana salwa honorowa. Uczestnicy obchodów
złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomniku. W intencji żołnierzy
antykomunistycznego podziemia niepodległościowego odprawiona została msza święta w kościele pw. WNMP. Asystę honorową skierował 22. Wojskowy Ośrodek Kartograczny i 52 batalion lekkiej piechoty 5 MBOT. W uroczystości udział wzięli
mieszkańcy Ostrowi i powiatu ostrowskiego, duchowieństwo,
samorządowcy, radni miejscy i powiatowi, przedstawiciele służb
mundurowych, wojska, instytucji, szkół i organizacji pozarządowych, poczty sztandarowe i harcerze. Zaplanowano też szereg
uroczystości towarzyszących świętu, jak: wystawa stała „Rotmistrz Witold Pilecki - Ochotnik do Auschwitz”, wykład dla młodzieży „Rotmistrz Witold Pilecki”, Tropem Wilczym. Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych, Ostrowski Turniej Strzelecki im. ppor.
Aleksandra Kuleszy oraz manewry survivalowo - obronne „Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.
Opracowało: Biuro Promocji

12 stypendiów
dla naszych uczniów

FOT. ŹRÓDŁO: WWW.PREZYDENT.PL

Ostrowskie szkoły już piąty rok współpracują z Fundacją Świętego Mikołaja. 12 zdolnych uczniów wyróżniających się dodatkowo pod względem aktywności i zaangażowania na rzecz innych otrzymało w bieżącym
roku szkolnym stypendia w wysokości 200 zł miesięcznie. SP Nr 1 zajęła
pierwsze miejsce wśród szkół z miast powyżej 20 tysięcy mieszkańców
i została nagrodzona za najwyższą zebraną kwotę - 7249 zł z przeznaczeniem na rzecz wspierania zdolnej młodzieży. Uroczysta gala odbyła się w grudniu w Pałacu Prezydenckim oraz w Pałacu Króla Jana III
w Wilanowie z udziałem pierwszej damy Agaty Kornhasuer-Dudy.
Dorota Ambroziak

KLARNET I FAGOT
BOHATEROWIE AUDYCJI MUZYCZNYCH

Kontynuujemy Miejski Program Edukacji Muzycznej, którego nieodłącznym
elementem są audycje muzyczne. Każdego miesiąca bierze w nich udział około
1100 uczniów ostrowskich szkół i przedszkoli. Celem programu jest poznanie
języka muzyki. Program realizowany jest we współpracy z Filharmonią
Kameralną im. Witolda Lutosławskiego w Łomży.
Podczas styczniowej audycji uczniowie poznali brzmienie klarnetu, należącego do rodziny instrumentów dętych drewnianych. Cechą charakterystyczną klarnetu jest tzw. stopliwość, czyli łatwość zlewania się z barwą
innych instrumentów drewnianych, blaszanych czy smyczkowych. Artyści
Filharmonii przygotowali wyjątkowy repertuar, wykonano m.in.: DiChiara La spagnola, E. Waldteufel: Les patineurs, J. Strauss Radetzky-Marsch.
Tematem przewodnim marcowych audycji muzycznych była wiosna. Koncert
rozpoczął się od jednego z najpopularniejszych utworów muzyki klasycznej
Wiosna – Cztery Pory roku, wybitnego kompozytora Antonio Vivaldiego. Bohaterem audycji był fagot. To instrument dęty drewniany należący do grupy
aerofonów dwustroikowych. Muzycy Filharmonii wykonali m.in.: Felix
Mendelssohn Barthold Fruhlingslied Op. 62-2; Johann Strauss Odgłosy
wiosny; Piotr Czajkowski Walc
kwiatów - Dziadek do orzechów.

Patrycja Kowalska

Wydział Oświaty, Kultury
i Integracji Społecznej
14
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Tomasz Majewski
na ślubowaniu klas sportowych
Uczniowie kolejnych roczników klas sportowych SP Nr 2
ślubowali przestrzegać zasad
fair play, z godnością przyjmować porażki, uczciwie i systematycznie trenować, godnie
reprezentować barwy klubu
z Ostrowi Mazowieckiej, reprezentacji Polski na terenie państwa i po za granicami. Sukcesów młodym sportowcom życzył dwukrotny złoty medalista
igrzysk olimpijskich
Tomasz Majewski, który
odczytał rotę ślubowania.
Uczniowie zaprezentowali krótki pokaz swoich umiejętności
sportowych. Dyrektor SP Nr 2 Dorota
Brzostek podziękowała osobom, które
od początku wspierają realizację projektu klas sportowych. Wskazała, że ich
zaangażowanie przyczynia się do rozwoju sportu w naszym mieście. Przyczynia się do tego zarówno wkład merytoryczny osób związanych z koszykówką
i lekką atletyką, jak też ﬁnansowy ze strony sponsorów. Młodzi sportowcy wręczyli gościom drobne upominki.
Burmistrz Jerzy Bauer podziękował przede wszystkim rodzicom uczniów, za ich

zaangażowanie i decyzję o wyborze rozszerzonej edukacji sportowej. Za wkład
w rozwój koszykówki w Ostrowi Mazowieckiej, wiceprezes PZKosz Grzegorz
Bachański wręczył odznaczenia PZKosz.
Brązową Honorową Odznaką związku uhonorowano pełnomocnika ds. koordynacji
działania oddziałów sportowych Michała
Chojnowskiego i Jakuba Żyłowskiego nauczyciela wychowania ﬁzycznego, a Złotą
dyrektora MOSiR Bartłomieja Pieńkowskiego i przewodniczącego rady sportu
Grzegorza Helcbergiela.

Na uroczystości, która odbyła się 14 stycznia, obecni byli także: prezes PZKosz Radosław Piesiewicz, dyrektor sportowy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof
Kęcki, Starosta Ostrowski Zbigniew Chrupek, kierownictwo Urzędu Miasta, przewodniczący Rady Miasta Robert Krajewski,
dyrektorzy miejskich szkół, prezesi miejskich spółek, rodzice i wychowawcy uczniów klas sportowych.

Ewelina Szczapa
Biuro Promocji

ostrowmaz.pl
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To była jubileuszowa edycja

FOT. BARBARA SIWEK

MIASTA KOBIET

FOT. B ARBARA SIWEK

W tym roku uczestnicy Fes walu mogli
wziąć udział w warsztatach tanecznych
z Żorą Korolyovem, ukraińskim tancerzem, znanym publiczności z programu „Taniec z Gwiazdami”, zumby
z Pawłem Sky Skibińskim oraz w power
trainingu z Marysią Mańko. Dla naj-

młodszych przygotowano warsztaty
z robotyki, które jak co roku poprowadziła niezawodna Anna Andryszczyk
ze Studio Sigma. Dużym zainteresowaniem cieszył się panel dyskusyjny
„Zdrowie zaczyna się od diety” z udziałem specjalistów z zakresu dietetyki:
Marty Uścińskiej, Adama Kuczyńskiego
oraz Sebas ana Kulińskiego. Odbyły się
także warsztaty kulinarne z ﬁnalistą programu MasterChef Mariuszem Szwedem. Tradycyjnie odbyły się targi zdrowia i urody, na których lokalni przedsiębiorcy mogli zaprezentować swoje produkty bądź usługi. Przez cały dzień można było skorzystać z bezpłatnych badań
przeprowadzanych przez Powiatową
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Były
to badania przesiewowe w kierunku
wykrycia przeciwciał
wirusa zapalenia wątroby typu C oraz pomiary ciśnienia tętniczego krwi, zawartości tlenku węgla
w powietrzu wydychanym przez osoby
palące tytoń, a także
wagi ciała z obliczeniem wskaźnika BMI.
Jak co roku nie zabrakło konkursów z nagrodami, w których
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do wygrania były, m.in. sprzęt AGD,
zestawy kosmetyków, voucher na masaż,
zestawy książek.
Na zakończenie mogliśmy obejrzeć i wy-

FOT. BARBARA SIWEK

By wspólnie świętować
Dzień Kobiet, 7 marca
w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji, odbył się 10. Festiwal Zdrowia i Urody „Miasto Kobiet”. To cykliczna
impreza, skierowana przede
wszystkim do Pań.

słuchać rewelacyjnego recitalu Jacka
Borkowskiego, aktora ﬁlmowego, teatralnego i telewizyjnego. Imprezę poprowadził Jakub Rutka lektor radiowotelewizyjny, którego możemy usłyszeć
m.in. w TVN, Discovery Channel czy RMF
FM.
Milena Kozłowska
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Tegorocznymi organizatorami byli: Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji, Miejski Dom Kultury oraz
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
„Przystań”. Wydarzenie zostało objęte Honorowym
Patronatem Burmistrza Miasta Ostrów
Mazowiecka.
Więcej zdjęć na: www.mosir.ostrowmaz.pl

Doceniono
ostrowskich sportowców
Osiągnięcia sportowe za 2019 rok zostały podsumowane w dwóch regionalnych plebiscytach.
W obu doceniono pracę i wysiłek ostrowskich sportowców.
Nienałtowski z Football Dreams
Passion. Dodatkową nagrodę za dorobek sportowy ustanowioną przez
Kapitułę otrzymał Piotr Barszcz,
występujący w barwach „Sokoła”
Ostrów Mazowiecka w sezonach
2008/2009 - 2018/2019.
Na początku lutego odbyła się gala
plebiscytu organizowanego przez
portal Moja Ostrołęka i Ostrow
Maz24.pl . W głosowaniu czytelników
na najlepszego Sportowca Roku 2019
trzecie miejsce zajął Adam Laskowski
z Academii Gorila Ostrów Mazowiecka. Wśród wyróżnionych drużyn znalazła się
MKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka. Nagrodę specjalną od portalu
OstrowMaz24.pl otrzymał
animator sportu Grzegorz
Szydło. Tytuł Super Sportowca 2019 roku Kapituła

Opracowało: Biuro Promocji

Gratulujemy nagrodzonym
i życzymy dalszych sukcesów!

FOT. TYGODNIK OSTROŁĘCKI

FOT. MIROSŁAW KACZMARCZYK

W połowie stycznia po raz 27. odbył
się plebiscyt Sportowiec Roku
organizowany przez Tygodnik
Ostrołęcki. W kategorii Sportowiec
junior (chłopcy) III miejsce zajął
Oskar Drężek z UKS Akademia
Piłkarska Ostrów Mazowiecka,
w kategorii Sportowiec senior
III miejsce zajęła Patrycja Cichowska z KS Ostrovia, w kategorii
Trener roku III miejsce zajął Łukasz

konkursu przyznała Piotrowi Barszczowi, za całokształt koszykarskiej kariery. Specjalne wyróżnienia
od Hurtowniapilkarska.com trały
do Izabeli Lenarczyk. Kapituła
uznała animatorem sportu Waldemara Rępę, który od lat organizuje
turnieje tenisowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
W pracach obu kapituł konkursów
na Sportowców Roku 2019 udział
brali przedstawiciele miasta Ostrów
Mazowiecka.

ostrowmaz.pl
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1 marca w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się VIII edycja Biegu Pamięci
Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. W tegorocznej edycji w obu
biegach wystartowało ok. 100 uczestników. Na dystansie 5000 metrów
pobiegło 52 osób, 13 kobiet i 39 mężczyzn, a na mecie przy aplauzie
publiczności meldowały się całe rodziny.

FOT. BARBARA SIWEK

100 uczestników pobiegło TROPEM WILCZYM
W biegu honorowym na dystansie 1963
metrów, pobiegło ok 50 osób. Dystans
upamiętnia datę śmierci Józefa Franczaka
pseudonim „Lalek”, ostatniego Żołnierza Wyklętego zamordowanego z rąk funkcjonariuszy UB. Wśród pasjonatów biegania
i zdrowego trybu życia, na starcie stanęli zawodnicy w różnym wieku. Najmłodszy uczestnik, który z pomocą mamy i wsparciu siostry
dotarł do mety, to 8 tygodniowy Janek !!!
Organizatorami biegu byli: Fundacja Wolność
i Demokracja, ostrowskie stowarzyszenia
Ostrów Biega i MKS Ostrowianka oraz Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Więcej na www.mosir.ostrowmaz.pl

EKSPERYMENTALNY PROJEKT MATEMATYCZNY
Uczniom zostanie udostępniona strona internetowa – stale rozbudowywana
innowacyjna pla orma, skupiona głównie na obszarach kompetencji matematycznych i ICT. Dzięki użyciu zaawansowanych autorskich rozwiązań informatycznych optymalnie wykorzystany zostanie czas ucznia poświęcony na naukę. System stara się wykrywać problemy uczniów i tak kieruje doborem
spersonalizowanych zadań, aby uczeń sam był w stanie zrozumieć przyczynę
swojego błędu i się poprawić, jak również samodzielnie rozwiązać zadanie,
które wcześniej było dla niego za trudne. Uczniowie otrzymują zadania dostosowane do swoich możliwości i aktualDorota Ambroziak
nych umiejętności.
Dyrektor Wydziału Oświaty,
Kultury i Integracji Społecznej

Uczennice „dwójki”
najlepsze w koszykówkę

SP Nr 3 weźmie udział w projekcie Politechniki
Warszawskiej „Matematyka - wstęp do kariery
wynalazcy”. Przeznaczony jest on dla uczniów
klas czwartych, którzy będą podnosili swoje
kompetencje wykorzystując
eksperymentalny informatyczny
system „zeszyt.online”.

W ramach Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w zawodach
koszykówki dziewcząt na etapie powiatowym udział wzięło
5 szkół. Wśród nich SP Nr 1 i 2 w Ostrowi Mazowieckiej, SP Nr 2
w Małkini Górnej, SP w Broku, SP w Zarębach Kościelne.
Drużyny grały systemem „każdy z każdym”.
Ekipa „dwójki” wzięła pod uwagę to, że będzie miała do rozegrania 4 mecze z wymagającymi przeciwniczkami. Spokojnie
i z rozwagą podeszła do sprawy, nie forsując się od początku
turnieju aż do jego końca. Ani przez moment nie była zagrożona
w żadnym ze spotkań, wygrywając wszystkie z bezpieczną
przewagą punktową. W ostatnim meczu najlepiej punktująca
zawodniczka turnieju Amelia Skowrońska przypieczętowała
sukces całej drużyny czterema celnymi rzutami „3” zza linii
6,75m. Igrzyska odbyły się 28 stycznia na hali MOSiR przy
ul. Trębickiego.
Źródło: SP Nr 2
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z udziałem młodzieży z Ostrowi

Kto pozostał w ferie zimowe w Ostrowi, mógł
ten czas przeznaczyć na relaks, regenerację,
zabawę w gronie kolegów, ale też na aktywny
wypoczynek oraz zdobywanie nowych, ciekawych umiejętności. O bogatą ofertę na czas
ferii zadbał MDK, MOSiR, a także Miejska
Biblioteka, Miejska Świetlica Socjoterapeutyczna oraz szkoły.

FOT. MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Aktywny
wypoczynek

W województwie mazowieckim ferie trwały od 10 do 21 lutego. Dzieci i młodzież w Ostrowi mogły skorzystać z zajęć
sportowych, tanecznych, plastycznych, kulinarnych, szachowych, integracyjnych oraz terapeutycznych. Nie zabrakło zajęć na pływalni, lodowisku, kręgielni, ale też gier planszowych,
spacerów na świeżym powietrzu, wyjść do Jatek, kina i pizzerii.
Były spotkania z policjantami, weterynarzami, przedstawicielami służby sanitarnej, instruktorami tańca, nauczycielami
języka angielskiego czy cukiernikiem. W programach zimowisk znalazły się także wycieczki i spotkania z teatrem.
Opracowało: Biuro Promocji

Jak w przystępny sposób mówić
o odpadach, śmieciach czy segregacji?
Jak odczarować pojęcia:
zero waste, zasadę 5R czy
co to jest greenwashing?
Odpowiedzi na te pytania
otrzymaliśmy podczas prelekcji w ramach autorskiego
projektu „Przestań, bo psujesz klimat".
Podczas spotkania przedstawiono praktyczne sposoby jak przyczynić się do poprawy stanu środowiska.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne realizowane elementy tego projektu.
Honorowy Patronat nad wydarzeniem
objął Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer.

Uczennice z LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej:
Aleksandra Gwardiak, Natalia Lipka i Ewa Grabowska
pokazały, ż e wszyscy jesteś my zdolni do zmiany swoich przyzwyczajeń .

Ola, Natalia i Ewa, gratulujemy pomysłu i zaangażowania, dziękujemy serdecznie za praktyczną wiedzę, jak odpowiedzialnie podchodzić do naszych
codziennych nawyków, aby poprawić stan naszego środowiska.

Katarzyna Kłosińska
Biuro Promocji

Ostrów oczami uczennic

i wygrany konkurs
Uczennice z SP Nr 2 znalazły się wśród piątki nalistów konkursu „Czyste Mazowieckie”.
Komisja konkursowa wyłoniła 5 nałowych
prac spośród 50 szkół z województwa mazowieckiego, które wzięły udział w konkursie
i nadesłały opisy. Wśród piątki nalistów znalazły się 3 uczennice ostrowskiej „dwójki”:
Julia, Amelia i Nikola.
Komisja uwzględniając zgodność z tematem, kreatywność oraz oryginalność
wykonanych prac przyznała tytuł laureata konkursu Nikoli. Jej praca
przedstawia obraz Ostrowi Mazowieckiej, jako ekologicznego, czystego i
zielonego miasta przyjaznego do życia dla ludzi, zwierząt i roślin. Nagrodzona
makieta propaguje ekologiczny styl życia, zwraca uwagę na wiele możliwości
ochrony środowiska przez każdego obywatela, między innymi: segregację
śmieci, wykorzystanie baterii słonecznych, ocieplenie budynków, wymiana
żarówek na energooszczędne, korzystanie z rowerów, elektrycznych sa20
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mochodów, a także elektrycznych hulajnóg.
Edukacyjny program ekologiczny „Czyste Mazowieckie” został
sﬁnansowany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zadaniem uczestników było wykonanie i sfotografowanie makiety obrazującej projekt czystego,
zdrowego i przyjaznego do życia miasta. Uczniowie mogli
wykonać projekt dowolną techniką. Celem konkursu było rozwijanie świadomości ekologicznej, poruszenie problemu zanieczyszczenia środowiska, a także rozbudzanie kreatywności.
Wszyscy ﬁnaliści zostali nagrodzeni aparatami fotograﬁcznymi.
Nagrodą główną była nowoczesna kamera HD. Zwycięzcy
konkursu odebrali nagrody z rąk Wojewody Mazowieckiego
Konstantego Radziwiłła.
Źródło: SP Nr 2

Zaobserwowali 14 gatunków ptaków

W akcji wzięli udział uczniowie
SP Nr 1 pod opieką Anny Kożuchowskiej, SP Nr 2 pod opieką Małgorzaty Jamiołkowskiej,
SP w Nagoszewie pod opieką
Beaty Herman oraz uczniowie
LO im. M. Kopernika z opiekunem – ornitologiem Pawłem
Cieślukiem, który był też przewodnikiem podczas wycieczki.
Trasa spaceru ornitologicznego, który odbył
się 25 stycznia, wiodła przez osiedla bloków,
domów jednorodzinnych, aż na polne obrzeża miasta. Tego dnia udało nam się zaobserwować 14 gatunków ptaków, spośród których najliczniej reprezentowane były kawki,

FOT. MIKOŁAJ ROWICKI I PAWEŁ CIEŚLUK

Po raz trzeci zorganizowano w Ostrowi
akcję zimowego liczenia ptaków. Wbrew
nazwie akcji, pogoda w tym dniu przypominała raczej jesień niż zimę - od rana było
pochmurnie z opadami mżawki. Nie
odstraszyło to jednak pasjonatów przyrody, którzy na miejsce zbiórki stawili się
w licznej 36-osobowej grupie.

gołębie miejskie, grubodzioby
i dzwońce. Zaobserwowano
też dzięciołka, najmniejszego
przedstawiciela podrodziny
dzięciołów w Europie o wielkości wróbla. Organizator zapewnił wszystkim uczestnikom
lornetki oraz lunetę. Na koniec
wycieczki odbyło się ognisko.
Akcja Zimowego Ptakoliczenia
odbywa się w ostatni weekend stycznia w całej Polsce i polega na obserwacji i liczeniu ptaków spędzających zimę w bliskim towarzystwie człowieka. Krajowym koordynatorem
Ptakoliczenia jest Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Ptaków, które na podstawie wyników

Trenowali cztery
razy dziennie
Młodzi sportowcy z SP Nr 2 wzięli udział w zimowym
obozie sportowym. Uczniowie trenowali cztery razy
dziennie, korzystając zarówno z hal sportowych, jak również stadionu czy siłowni. W wolnym czasie oddawali się
zabawom na placu zabaw oraz grom planszowym.
Poza praktyką uczniowie zapoznali się również z teorią.
Koszykarze kibicowali Polskiej reprezentacji w meczu
eliminacji Mistrzostw Europy przeciwko Hiszpanii, natomiast lekkoatleci śledzili poczynania Polaków na międzynarodowym mityngu.
Sprawdziany, jakim trenerzy poddali grupę na pierwszym
i ostatnim treningu obozu wskazały jednoznacznie, iż ta
forma organizacji przynosi wymierne korzyści w rozwoju
młodych sportowców. Spośród 60 uczestników obozu nikt
nie doznał kontuzji. Wskazuje to na odpowiednie przygotowanie merytoryczne i dobry dobór obciążeń treningowych.
W sekcji lekkoatletycznej zajęcia prowadzili Adam Napiórkowski i Adam Krupa, natomiast za koszykarzy odpowiadali
Michał Chojnowski i Jakub Żyłowski. Obóz odbył się w czasie ferii zimowych, a bazą była Szkoła Podstawowa w Wąsewie.
Źródło: SP Nr 2

obserwacji przygotowuje zestawienie ptaków
najliczniej spotykanych o tej porze.
Więcej o akcji przeczytać można na stronie:
www.otop.org.pl. Organizatorem akcji w naszym mieście było Ostrowskie Stowarzyszenie
„Ludzie z Pasją”, we współpracy z Miastem
Ostrów Mazowiecka.

Prezes Ostrowskiego
Stowarzyszenia Ludzie z Pasją

Organizacjom pozarządowym
przyznano środki
Rozstrzygnięto konkurs ofert na zadania realizowane w 2020 roku
przez organizacje pozarządowe na terenie Miasta Ostrów
Mazowiecka. Środki zostały przyznane 11 organizacjom, we
wszystkich obszarach wskazanych w ogłoszeniu konkursowym.
Wszystkie planowane środki na ten cel zostały rozdysponowane.
Na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych środki otrzymały 2 organizacje, na kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury
i dziedzictwo narodowe – 3 organizacje, na wspieranie i upowszechnianie kultury zycznej – 6 organizacji, na ekologię
i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego
– 1 organizacja.
Trzeci sektor jest ważnym partnerem dla miasta, obok sektora
publicznego i rynkowego. Od wielu lat współpraca ta jest
systematycznie budowana i umacniana. Miasto, w odpowiedzi
na oczekiwania mieszkańców, wyłania najlepsze projekty na
realizację zadań publicznych, wspierając je nansowo.
Aby dodatkowo wesprzeć rozwój organizacji pozarządowych
Miasto cyklicznie organizuje bezpłatne szkolenia poszerzające
wiedzę z tego zakresu. Informacje na ten temat zamieszczane
są na stronie internetowej miasta www.ostrowmaz.pl.
Dorota Goca
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Marta Pietrzykowska
Wieloletnia pracownica Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej. Zajmowała się sprawami organizacyjnymi. Kompetentna i zaangaż owana w swoją pracę. Zmarła po cięż kiej walce
z chorobą 13 lutego.

Edward Adam Radwański
Honorowy Obywatel Miasta Ostró w Mazowiecka. Siostrzeniec Marii Pileckiej, ż ony Rotmistrza. Zmarł 16
lutego. Honorowe Obywatelstwo naszego miasta otrzymał uchwałą Rady Miasta 15 marca 2017 roku.
W uzasadnieniu do Uchwały czytamy: Edward Adam Radwań ski urodził się 13 stycznia 1929 roku
w Ostrowi Mazowieckiej w rodzinie o duż ych tradycjach patriotycznych i wybitnych zasługach dla
naszego miasta. Ojciec Jan Radwań ski – znany księgarz, wybitny społecznik, o iarny działacz ostrowskiej
OSP, a takż e Banku Ludowego (dzisiejszy Bank Spó łdzielczy), we wrześ niu 1939 r., dowodził obroną
przeciwpoż arową miasta. Aresztowany 18 wrześ nia 1939 r, zginął wkró tce w niemieckim obozie
w Działdowie. Matka Zo ia z Ostrowskich (siostra Marii Pileckiej), a takż e trzej bracia - ż ołnierze Armii
Krajowej, przeszli przez piekło niemieckich obozó w koncentracyjnych. Wywodzący się z tak
patriotycznej rodziny Edward Radwań ski, już od najmłodszych lat wychowywał się w atmosferze pracy
dla dobra kraju i miejscowej społecznoś ci. W Ostrowi ukoń czył szkołę podstawową oraz uzyskał mała maturę w ostrowskim
Gimnazjum.
W okresie pobytu w Ostrowi położ ył istotne zasługi dla społecznoś ci naszego miasta, biorąc czynny udział w reaktywacji harcerstwa
w latach 1944 -1947 , a więc w okresie rozpoczynającej się komunistycznej indoktrynacji, szczegó lnie silnie ukierunkowanej na
ś rodowisko młodzież y szkolnej, w tym na ZHP. W tych trudnych powojennych czasach Edward Radwań ski był organizatorem ż ycia
harcerskiego, co miało istotny wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych młodzież y, zwłaszcza Liceum Ogó lnokształcącego. Po
aresztowaniu przez UB komendanta ostrowskiego Hufca ZHP - prof. Piotra Relugi, był organizatorem i komendantem wielu obozó w
harcerskich dla ostrowskiej młodzież y (Dudy, Brok, Bojany, Płock). Ponownie (po okresie okupacji) zorganizował i dowodził w latach
1944-1947 Harcerskim Oddziałem Poż arniczym (HOP), będącym istotnym uzupełnieniem kadr ostrowskiej Ochotniczej Straż y
Poż arnej. Pod jego dowó dztwem oddział ten wyró ż nił się w akcji gaszenia poż aru magazynu paliw w ostrowskim Nadleś nictwie oraz
przy gaszeniu poż aró w lasó w w rejonie Poręby, Nagoszewki i Szumowa, za co otrzymał nagrodę Ministra Leś nictwa.
Po zdobyciu ś wiadectwa dojrzałoś ci w warszawskim Liceum im. Władysława IV, ukoń czył studia inż ynierskie w Politechnice
Warszawskiej, z któ rą związał się na cały okres pracy zawodowej, uzyskując stanowisko docenta. Tam też pełnił funkcję prodziekana
na wydziale Mechanicznym Energetyki i Maszyn Cieplnych, oraz przez 19 lat kierował Zakładem Gospodarki i Systemó w
Energetycznych Politechniki Warszawskiej. Przez dwie kadencje był ró wnież członkiem Senatu. Wypromował liczne grono magistró w
energetykó w i doktorantó w oraz stał się uznanym wybitnym specjalistą w kraju i na arenie międzynarodowej w zakresie energetyki
cieplnej. W ostatnich latach pracy zawodowej zajmował się badaniami dotyczącymi emisji gazó w cieplarnianych i ich wpływem na
zmianę klimatu. Reprezentował też Polskę w negocjacjach Ramowej Konwencji Narodó w Zjednoczonych o Zmianie Klimatu, oraz brał
czynny udział w pracach naukowych tej Konwencji (IPCC). Wielokrotnie uczestniczył w kongresach Swiatowej Konferencji
Energetycznej i Międzynarodowej Konferencji Energetyki Przemysłowej oraz wykładał na Uniwersytetach Technicznych
w Monachium i Zittau. Był członkiem Narodowego Komitetu Międzynarodowego Programu Geo-Biosfery przy Prezydium Polskiej
Akademii Nauk, członkiem Sekcji Termodynamiki Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN, członkiem Pań stwowej Rady Ochrony
Srodowiska, przewodniczącym Polskiego Komitetu Gospodarki Energetycznej przy Federacji NOT, członkiem Komitetu
Wykonawczego Międzynarodowej Konferencji Energetyki Przemysłowej i przewodniczącym rady programowej pisma „Gospodarka
Paliwami i Energią”.
Mimo tak rozlicznych zajęć , nie zapomniał o swoim rodzinnym mieś cie. Szczegó lnie pasjonowała go praca z młodzież ą. Wielokrotnie
odbywał spotkania z uczniami Liceum Ogó lnokształcącego, oraz uczestniczył w utworzeniu i pracach Koła Wychowankó w
i Absolwentó w Gimnazjum i Liceum Ogó lnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej, za co społecznoś ć „Kopernika” zaliczyła go do grona
wybitnych wychowankó w tego Liceum. Reasumując, Profesor Edward Radwań ski jest wybitnym przedstawicielem naszej ostrowskiej
społecznoś ci i zasługuje na przyznanie tytułu Honorowego Obywatela naszego miasta.

Zygmunt Klepacki
Zasłuż ony dla Ostrowi Mazowieckiej trener podnoszenia cięż aró w, przez pó ł wieku wychowawca
medalistó w mistrzostw Polski, Europy i ś wiata, Prezes Uczniowskiego Ostrowskiego Ludowego Klubu
Atletycznego UOLKA, aktywny działacz społeczny w strukturach NSZZ „Solidarnoś ć”, Przewodniczący
Rady Miasta Ostró w Mazowiecka I kadencji oraz Radny Miasta III kadencji. Zmarł 1 marca.

Rodzinie oraz Przyjaciołom zmarłych
składamy wyrazy najgłębszego współczucia
22

ostrowmaz.pl

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 oraz
Koło Absolwentów i Wychowanków Szkół Ekonomicznych
w Ostrowi Mazowieckiej zapraszają na obchody jubileuszu 80lecia powstania Szkoły Ekonomicznej. Dla uczczenia tego wydarzenia Komitet Organizacyjny
przygotowuje VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków Szkół
Ekonomicznych, który odbędzie
się 6 czerwca.

powstał 80 lat temu

roznawczym i ﬁnansowaniu przedsiębiorstw
przemysłowych. W 1957 r. Ministerstwo Finansów przekazało szkołę do Resortu Oświaty. W tym
Szkoła zwana powszechnie Ekonomikiem zo- samym roku otwarto Technikum Zaoczne dla prastała założona już w czasie okupacji 1 września cujących.
1940 r. jako legalna Private Handelsschule przez 11 lutego 1961 r. dokonano uroczystego otwarcia
dr Teoﬁlę Ptaszyńską-Pachniewiczową. Po wie- gmachu szkoły przy ul. Kościuszki 8, który służy do
lu przeobrażeniach i wielokrotnych zmianach dziś. Ustawa o nowym systemie oświaty i wynazwy trwa do dziś jako Zespół Szkół nr 2. W czachowania z 1961 r. wprowadziła
sie okupacji hitlerowskiej szkoła,
dwa typy szkół w zakresie kształw której prowadzono również tajcenia zawodowego. Były to 2- i 3ne nauczanie, aż trzykrotnie zmieletnie zasadnicze szkoły zawoniała swoją siedzibę, początkowo
dowe przygotowujące wykwalimieściła się u zbiegu ulicy Małﬁkowanych robotników i pracokińskiej i Ugniewskiej, następnie
wników oraz 4- i 5-letnie technika
na placu targowym, a później przy
i licea zawodowe przygotowuulicy Starobrokowskiej. Na bazie
jące do zawodu technika. 10 lat
tej szkoły w 1944 r. powstało Miejpóźniej nastąpiła zmiana nazwy
skie Koedukacyjne Gimnazjum
szkoły ̶ z Technikum EkonomiczKupieckie.
nego na Liceum Ekonomiczne.
Dr Teoﬁla Ptaszyńska
Po zakończeniu wojny decyzją KuW latach 70-tych szkoła kiero-Pachniewicz
ratora Okręgu Szkolnego Warszawana przez Eugeniusza Kwietowskiego zostało powołane Miejwicza i Witolda Sieńkowskiego
skie Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe, stała się jeszcze bardziej otwarta na potrzeby
w którym nauka trwała 3 lata i Miejskie Liceum lokalnego rynku pracy. Uczniowie w Liceum
Administracyjne II stopnia o 2-letnim cyklu Ekonomicznym kształcili się w kierunkach: ﬁnauczania. Funkcję dyrektora pełnił w tym nanse i rachunkowość, administracja państwowa,
czasie Ludomir Ausobsky. W 1948 r. 17 uczniów ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, ekopomyślnie złożyło pierwszy w dziejach placówki nomika przedsiębiorstw handlowych, wiejski
egzamin dojrzałości. Po reformie szkolnictwa obrót towarowy oraz ekonomika i rachunkowość
zawodowego w tym samym roku powstała gospodarstw rolnych. Natomiast w Zasadniczej
Zasadnicza Szkoła Metalowa, a następnie Za- Szkole Zawodowej w zawodzie: murarz, tokarz,
sadnicza Szkoła Zawodowa oraz Technikum Ek- mechanik maszyn budowlanych, operator maonomiczne. Dzięki zaangażowaniu ówczesnego szyn leśnych, stolarz meblowy i budowlany oraz
dyrektora Stefana Sudoła zostało powołane Te- sprzedawca. W 1976 r. ponownie zmieniono
chnikum Finansowe Ministerstwa Finansów nazwę szkoły – utworzono Zespół Szkół Zawodoo kierunku ﬁnansowym, a następnie towa- wych nr 2.
W trudnych latach 80-tych, kiedy stanowisko dyrektora piastowali Jan Przemysław Bartnik oraz
Bieżące informacje dotyczące
Witold Sieńkowski, kontynuowano kształcenie
Zjazdu Absolwentów dostępną są na
w Liceum Ekonomicznym, Zasadniczej Szkole Zastronie internetowej szkoły
wodowej oraz na Wydziale Zaocznym.
www.ekonomik.szkoła.pl
Przemiany
ustrojowe, jakie zaszły w naszym kraju
oraz w zakładce Koła Absolwentów
po 1989 r. spowodowały, że dużym zainteresoi Wychowanków.
waniem cieszyły się tak zwane kierunki rynkowe:
Informacji udziela również sekretariat
ekonomika przedsiębiorstw, ﬁnanse i rachunszkoły pod nr tel. 29 745 33 71
kowość oraz bankowość. Absolwenci mogli więc
oraz przewodniczący Koła Absolwentów
podjąć pracę we wszystkich podmiotach gospoi Wychowanków Zbigniew Skarpetowski
pod nr tel. 604 157 566.
darczych bez względu na ich formę organizacyjną
czy własnościową, a także w bankach.

W latach 1996-1999 po Witoldzie Sieńkowskim
szkołą kierowała Izabela Malinowska, a od roku
1999 do 2019 funkcję tę sprawowała Teresa
Zienkiewicz. Natomiast od 1 września 2019 r. na
stanowisko to został powołany Bogusław Konrad.
Reforma oświaty spowodowała zmianę w nazwie
szkoły, 1 września 2002 r. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 przekształcił się w Zespół Szkół nr 2.
W kwietniu 2014 r. szkołom wchodzącym w skład
zespołu, czyli II Liceum Ogólnokształcącemu, Technikum nr 2 oraz Zespołowi Szkół Zawodowych
nr 2 nadano imię Powstańców Styczniowych.
Uroczystość ta połączona była z wręczeniem
sztandaru szkole oraz podsumowaniem obchodów 150 Rocznicy Powstania Styczniowego
w Powiecie Ostrowskim. W 2016 r. Technikum nr
2 zostało objęte patronatem przez Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej i przez Stowarzyszenie Przewoźników Krajowych i Międzynarodowych oraz Spedytorów Ziemi Ostrowskiej.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego rynku pracy, szkoła kształci w różnych kierunkach. W ramach Technikum nr 2 młodzież uczy
się w zawodach: technik ekonomista, informatyk,
spedytor i technik organizacji reklamy, w ramach
II Liceum Ogólnokształcącego w klasach: pedagogiczno-opiekuńcza z elementami ratownictwa,
przyrodniczo-turystyczna, humanistyczno-medialna. Uczniowie mogą również skorzystać
z oferty Branżowej Szkoły I stopnia.
Tradycją szkoły są spotkania absolwentów organizowane w ramach Koła Absolwentów i Wychowanków Szkół Ekonomicznych oraz zjazdy koleżeńskie. Do tej pory odbyło się sześć zjazdów
w 1991, 1996, 2001, 2005, 2010 i 2015 r. Szkoła
może poszczycić się absolwentami, którzy są
aktywnymi i kreatywnymi uczestnikami życia społeczno-gospodarczego nie tylko w naszym regionie, ale także w kraju i zagranicą.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2
Bogusław Konrad
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Z obrad sesji Rady Miasta
Rada Miasta podczas XVI sesji, która odbyła się 11 marca, przyjęła zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz warunki i tryb jej składania. Radni przyjęli program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
na rok bieżący. Sesja rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy Ś.P.
Zygmunta Klepackiego.
Ponadto radni przyjęli projekt regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie miasta, określili regulamin
przyznawania stypendium burmistrza dla uzdolnionych uczniów
oraz wyrazili zgodę na zawarcie
kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Ostrowi. Na
wniosek burmistrza do porządku
obrad wprowadzono uchwały
w sprawie upoważnień dla dyrektora MOPS do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń materialnych
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
miasta oraz do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej dotyczą-

Więcej informacji na temat uchwał podejmowanych przez Radę Miasta przeczytać można
na stronie www.ostrowmaz.pl. Transmisje z poszczególnych sesji Rady Miasta dostępne
są na proﬁlu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube oraz na stronie
www.ostrowmaz.esesja.pl.

cych dodatku energetycznego. Do porządku obrad w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
wprowadzono również punkt dotyczący podjęcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkouchwały w sprawie wysokości stawek opłat za holowych na terenie miasta.
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg. Z porządku obrad
Ewelina Szczapa
został zdjęty punkt dotyczący podjęcia uchwały
Biuro Promocji
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Obtych łask i błogosławieństwa
od Chrystusa Zmartwychwstałego,
pełnych pokoju i radości Świąt Wielkiej Nocy,
radośnie spędzonego czasu
w rodzinnym gronie oraz optymizmu,
energii i nadziei na lepszą przyszłość
Mieszkańcom Ostrowi Mazowieckiej
oraz ich Rodzinom życzą

