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OSTRÓW WŒRÓD NAJLEPSZYCH
ROCZNICA „CUDU NAD WIS£¥”
HONOROWI OBYWATELE
BREMBATE DI SOPRA
NAUCZYCIEL MIANOWANY
JUBILEUSZ Z£OTYCH GODÓW
NOWOŒCI
W OGRÓDKU JORDANOWSKIM
ŒWIÊTO POLICJI
RYCERZE ŒWIÊTEGO FLORIANA
PIELGRZYMKI NA JASN¥ GÓRÊ
VI MIÊDZYNARODOWY
MOTOCYKLOWY RAJD KATYÑSKI
WÊDKARZE ZAPRASZAJ¥

ZAPROSZENIE
„Musicie od siebie wymagaæ, nawet
gdyby inni od was nie wymagali.”
Jan Pawe³ II,
Homilia do m³odzie¿y,
Gdañsk (Westerplatte),
12 czerwca 1987

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka zaprasza wszystkich mieszkañców do udzia³u w uroczystoœci
wmurowania Aktu Erekcyjnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana
Paw³a II w dniu 24 wrzeœnia 2006 r.,
po³¹czonych z obchodami jubileuszu 30lecia dzia³alnoœci Miejskiego Oœrodka
Sportu i Rekreacji.
Program uroczystoœci
12.30 Msza Œwiêta w koœciele pw.
Wniebowziêcia NMP w Ostrowi
Mazowieckiej w intencji Mieszkañców i Miasta
13.30 Przemarsz ulic¹ 3 Maja na teren
budowy Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana Paw³a II (boisko
Szko³y Podstawowej Nr 1)
14.00 Otwarcie uroczystoœci
14.05 Powitanie zaproszonych goœci
14.15 Wmurowanie Aktu Erekcyjnego

14.35 Posadzenie „Dêbu Papieskiego”,
wyhodowanego z ¿o³êdzi najstarszego w Polsce dêbu „Chrobry”,
poœwiêconego przez papie¿a Jana
Paw³a II w czasie pielgrzymki
leœników polskich do Watykanu
w 2004 roku.
15.00 Wyst¹pienia okolicznoœciowe
15.15 Pokazy taneczno-sportowe „Muzyka, Taniec i Sport” (boisko Sz P
Nr 1)
16.00 Koncert zespo³u RAFTA (boisko
Sz P Nr 1)
17.00 Galowy koncert Zespo³u Pieœni
i Tañca „MAZOWSZE” – hala
MOSiR, ul. Warchalskiego 3
(bezp³atne karty wstêpu do odbioru
w MOSiR)
OSTRÓW
WŒRÓD NAJLEPSZYCH
W lipcu br. rozstrzygniêty zosta³
Ranking Samorz¹dów 2006 organizowany przez presti¿owy dziennik
„Rzeczpospolita”. Ostrów zajê³a w nim
wysokie 19. miejsce w kategorii gmin
miejskich i miejsko-wiejskich. Dyplom
z r¹k premiera Jerzego Buzka odebra³
osobiœcie burmistrz Mieczys³aw Szymalski.
Ranking „Rzeczpospolitej” ma na celu
wskazanie najlepiej zarz¹dzanych miast
i gmin w Polsce pod wzglêdem dba³oœci
o rozwój i podnoszenie jakoœci ¿ycia
mieszkañców zgodnie z regu³ami
odpowiedzialnoœci i bezpieczeñstwa
finansowego. Samorz¹dy bior¹ce w nim
udzia³ s¹ weryfikowane w trzech
kategoriach: miast na prawach powiatu,
gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz
gmin wiejskich. Ranking przeprowadzony
zosta³ w dwóch etapach. W pierwszym
wybrano gminy, które w najlepszy sposób
zarz¹dza³y swoimi finansami w latach
2002-2005 i jednoczeœnie najwiêcej w tym
czasie inwestowa³y. Przeanalizowano
w ten sposób – posi³kuj¹c siê danymi
z Ministerstwa Finansów – wszystkie
gminy i miasta. Komisja w sk³adzie
przewodnicz¹cy kapitu³y, eurodeputowany, by³y premier Jerzy Buzek, prezes
Najwy¿szej Izby Kontroli Piotr Kownacki,
prezes rady nadzorczej Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej Adam Kowalewski,

wi ce pr ez es Ba nk u Go sp od ar st wa
Krajowego Miros³aw Czekaj, prof.
Krzysztof Marecki ze Szko³y G³ównej
Handlowej, dyrektor Zwi¹zku Miast
Polskich Andrzej Porawski oraz Ewa
Kluczkowska zastêpca redaktora
naczelnego „Rzeczpospolitej”, wybra³a
450 najlepszych samorz¹dów, które
zakwalifikowane zosta³y do drugiego
etapu. W kategorii miast i gmin miejskowiejskich wytypowano 200, wœród nich
ostatecznie sklasyfikowano Ostrów
Mazowieck¹ na presti¿owym 19. miejscu.
Komisja ocenia³a m.in. dynamikê wzrostu
wydatków maj¹tkowych, wartoœæ œrodków
unijnych w przeliczeniu na mieszkañca,
dynamikê wzrostu wydatków w przeliczeniu na mieszkañca, wydatki na
transport, ochronê œrodowiska, organizacje pozarz¹dowe. Ponadto iloœæ
dzia³aj¹cych podmiotów gospodarczych,
wieloletnie plany inwestycyjne, a tak¿e
wyniki testów szóstoklasistów i gimnazjalistów. – To ocena obiektywnych
danych przez fachowców – powiedzia³
burmistrz Mieczys³aw Szymalski –
i ogromny sukces, o którym warto mówiæ.
To podsumowanie ca³okszta³tu naszej
dzia³alnoœci. Samo zaistnienie miasta
w gronie najlepszych wytypowanych do
fina³u, a w konsekwencji awans na 19.
miejsce (z 60. ubieg³orocznego), daje nam
powód do ogromnej satysfakcji i radoœci.
Tegoroczny ranking to podsumowanie lat
obecnej kadencji. Ju¿ dziœ mo¿na
zastanowiæ siê, jak bêdzie wygl¹da³
przysz³oroczny Ranking, kiedy uwzglêdnione zostan¹ pozyskane przez nas
w bie¿¹cym roku œrodki unijne, których
dotychczas nie otrzymywaliœmy, a trzeba
pamiêtaæ, ¿e by³a to wa¿na kategoria
wœród wszystkich kryteriów oceny.
Spoœród czterech wniosków z³o¿onych
przez Urz¹d Miasta w 2005 roku w ramach
dzia³ania 3.3. Zdegradowane obszary
miejskie, poprzemys³owe i powojskowe
Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego dla Województwa
Mazowieckiego, decyzj¹ Zarz¹du Województwa Mazowieckiego projekt na
„przebudowê istniej¹cego stawu na staw
widokowo-rekreacyjny” wpisano w³aœnie
na listê projektów do realizacji, z kwot¹
620.232 z³ dofinansowania z bud¿etu
unijnego na lata 2004-2006. Ze wzglêdu
na brak œrodków unijnych, pozosta³e trzy,

na przebudowê ogródka jordanowskiego,
monitoring miasta (etap II) i przebudowê
ulicy Broniewskiego, po ich pozytywnej
ocenie merytorycznej wpisano na listê
rezerwow¹ zadañ do realizacji w nastêpnym okresie bud¿etowym.
ROCZNICA
„CUDU NAD WIS£¥”
15 sierpnia 2006 r. w 86 rocznicê Bitwy
Warszawskiej, zwanej te¿ „Cudem nad
Wis³¹”, delegacja w³adz miasta w sk³adzie:
wiceburmistrz – Jerzy Pawluczuk,
wiceprzewodnicz¹cy RM – Krzysztof
Laska oraz naczelnik wydzia³u organizacyjnego UM – Wojciech Roszuk,
z³o¿y³a kwiaty w miejscach zwi¹zanych
z odzyskaniem niepodleg³oœci oraz wydarzeniami z sierpnia 1920 r. Wi¹zanki
kwiatów z³o¿ono przy Dêbie Wolnoœci,
krzy¿u Solidarnoœci na osiedlu Koœciuszki,
pami¹tkowej tablicy na ul. J. Pi³sudskiego
oraz na bratniej mogile 51 ¿o³nierzy
polskich poleg³ych w walkach na
przedpolach Ostrowi 4 sierpnia 1920.
HONOROWI OBYWATELE
BREMBATE DI SOPRA
Rok 2006, to rok jubileuszu 5-lecia
podpisania umowy o wspó³pracy miast
bliŸniaczych Brembate di Sopra i Ostrowi
Mazowieckiej. Odpowiadaj¹c na zaproszenie w³adz Brembate di Sopra z oficjaln¹ wizyt¹ do W³och na obchody Œwiêta
Miasta-bliŸniaka, uda³a siê delegacja
samorz¹du ostrowskiego w sk³adzie:
burmistrz Mieczys³aw Szymalski i burmistrz minionej kadencji Andrzej Andersz
wraz z ma³¿onkami, przewodnicz¹cy
Rady Miasta Jerzy Mincewicz, sekretarz
miasta Tomasz Skibicki, Brygida Moœcicka
naczelnik wydzia³u IPE. Mediolan powita³
nas gradow¹ nawa³nic¹, a nieprzejezdna,
zalana strugami deszczu autostrada,
opóŸni³a planowany przyjazd do Brembate. Kapryœna pogoda nie zm¹ci³a
jednak starannie przygotowywanego
przez wiele tygodni programu obchodów
Dni Brembate. Zaplanowane od 11 do 15
sierpnia uroczystoœci, gromadzi³y mieszkañców ka¿dego dnia na dziedziñcu
historycznego obiektu przeznaczonego
pod dzia³alnoœæ Domu Spokojnej Staroœci.
Trwaj¹ce do póŸnych godzin festyny
uliczne, parady, koncerty i pokazy
wype³nia³y bogaty program. Niepowtarzalna atmosfera okazywanej nam
przyjaŸni, ciep³o pozdrowieñ w jêzyku
polskim, liczne pytania o nasze miasto
i jego mieszkañców, spotkania pe³ne
przyjaŸni potwierdzi³y prawdziw¹ niæ
sympatii, która zawi¹za³a siê miedzy nami
przez tych kilka lat.
Nie zabrak³o podnios³ych momentów,
pe³nych wzruszeñ i poczucia wyj¹tkowoœci prze¿ywanych chwil. W poniedzia³kowe popo³udnie 14 sierpnia uczestniczyliœmy we Mszy œwiêtej odprawianej
w intencji mieszkañców i miasta z udzia³em biskupa Bergamo Mons. Roberto

Amad ei, na d zied ziñc u pr zeds zkol a
miejskiego prowadzonego przez Siostry
Sacramentine. Nie ukrywaliœmy wzruszenia podczas ciep³ych s³ów kierowanych przez biskupa do burmistrzów
Ostrowi Mazowieckiej, który dziêkowa³ za
piêcioletni¹ przyjacielsk¹ wspó³pracê, czy
odczytywanej w jêzyku polskim przez
Annê Punzi, sekretarkê Urzêdu Miasta,
intencji o modlitwê „Jesteœmy Ci wdziêczni
Bo¿e, za obecnoœæ burmistrzów i przyjació³ z Ostrowi Mazowieckiej. Ich obecnoœæ jest dowodem przyjaŸni i znakiem
wiary. Oœwieæ ich Panie w czynieniu
dobra, wesprzyj ich w dzia³alnoœci
publicznej i dodaj im odwagi, aby dalej
z zaanga¿owaniem przyczyniali siê do
rozwoju Polski. Módlmy siê.” Uroczystoœci
wieczorne zdominowa³ oficjalny blok,
organizowany w przerwie gali operowooperetkowej, podczas której artyœci wraz
z chórem parafialnym Gaetano Donizetti
odœpiewali „Mazurek D¹browskiego”,
a burmistrzom Ostrowi Mazowieckiej
wrêczono tytu³y Honorowych Obywateli
Brembate di Sopra wraz z listem
gratulacyjnym – „Minê³o ju¿ piêæ lat, odk¹d
Brembate di Sopra rozpoczê³o wspó³pracê z polskim miastem Ostrowi¹ Mazowieck¹. Wszyscy, którzy zaanga¿owali
siê w to doœwiadczenie – my, administratorzy, urzêdnicy miasta, reprezentanci
stowarzyszeñ, mieszkañcy i uczniowie,
mogli przekonaæ siê na w³asnej skórze, jak
niezwyk³¹ okazj¹ do przyjaŸni miêdzy
dwoma narodami jest wspó³praca bliŸniacza, jak ciep³e przyjêcie przygotowywali dla nas zawsze nasi przyjaciele
z Ostrowi Mazowieckiej. Wspó³praca
bliŸniacza sta³a siê dla obu miast okazj¹
do poznania innej kultury, historii, tradycji
i wartoœci, którymi mogliœmy siê wzajemnie podzieliæ, dziêki ³¹cz¹cym nas,
i wci¹¿ zacieœniaj¹cym siê wiêzom
przyjaŸni. Z tego te¿ powodu wydawa³o
nam siê wskazane, uhonorowanie we
w³aœciwy sposób w³adz miasta Ostrowi
Mazowieckiej, które przez te lata poœwiêci³y siê zacieœnianiu wspó³pracy
bliŸniaczej. Dlatego te¿, z g³êbokim wyrazem uznania, Urz¹d Miasta przyznaje
honorowe obywatelstwo miasta Brembate
di Sopra burmistrzowi Mieczys³awowi
Szymalskiemu i burmistrzowi minionej
kadencji Andrzejowi Anderszowi. Mamy
nadziejê, ¿e wiêzy ³¹cz¹ce nasze miasta
mog¹ siê jeszcze zacieœniæ, bêd¹c ¿ywym
przyk³adem przyjaŸni i solidarnoœci
miêdzy narodami.”
Burmistrz M. Szymalski skierowa³
ciep³e s³owa podziêkowania do zgromadzonych mieszkañców i w³adz za
okazywan¹ nam przyjaŸñ i konsekwentn¹,
pe³n¹ wymiernych treœci wspó³pracê.
Podkreœli³ rolê m³odych pokoleñ jako
najlepszych ambasadorów idei przyjaŸni.
Wraz z przewodnicz¹cym RM J. Mincewiczem wrêczy³ burmistrzowi Brembate
di Sopra Giacomo Rota grawerton upamiêtniaj¹cy Jubileusz 5. lecia wspó³pracy.
Podczas kolejnych spotkañ z mieszkañcami Brembate, odkrywaliœmy na

nowo, rodz¹c¹ siê w nich, w coraz
wiêkszym stopniu chêæ poznania Polski,
i jak sami mówi¹, nie ma³¹ w tym rolê
odegra³ Wielki Polak, papie¿ Jan Pawe³ II.
Piêkno ziemi w³oskiej podziwialiœmy
równie¿ podczas wycieczek, zorganizowanych do miejsc, które zwiedza³a
tak¿e nasza m³odzie¿, Bergamo czy
równie piêknej Wenecji. Bergamo, stolica
regionu, to miasto podzielone na dwa
poziomy, miasto dolne, nowoczesne
i dynamiczne, i s³ynne górne „Citta Alta”,
prawdziwy skarb historyczny i artystyczny.
Bergamo jest niezwykle wa¿nym centrum
turystycznym, i nie przypadkowo znajduje
siê we wszystkich miêdzynarodowych
przewodnikach turystycznych, które
przedstawiaj¹ Bergamo, jako niezwyk³e
odkrycie, miejsce jedyne w swoim rodzaju
w Lombardii i jedno z najbardziej
interesuj¹cych we W³oszech, przede
wszystkim ze wzglêdu na zdolnoœæ
do³¹czenia geniuszu cz³owieka z piêknem
natury. Plac Stary (Piazza Vecchia) jest
symbolem miasta. Istniej¹cy ju¿ w IV
wieku, uzyska³ swoj¹ obecn¹ formê
podczas dominacji weneckiej. Na œcianie
po³udniowej placu dominuje Pa³ac
M¹droœci, symbol okresu niezale¿noœci
politycznej; po prawej znajduje siê
œwiecka wie¿a (XII-XV), znana równie¿
jako „Dzwonnica”, przylegaj¹ca do
antycznego Domus Suardorum (XIV-XV),
dziœ siedziby Uniwersytetu w Bergamo.
Strona pó³nocna placu zamkniêta jest
renesansowym pa³acem, z fasad¹ z bia³ego marmuru. W przesz³oœci pa³ac by³
siedzib¹ w³adz miasta, w dniu dzisiejszym
w budynku znajduje siê Biblioteka
Œwiecka „A. Mai”. Ca³oœæ architektury
placu uzupe³nia elegancka fontanna, dar
w³adcy weneckiego Alvise Contarini.
Odwiedziliœmy równie¿ miasto po³o¿one
na lagunie Morza Adriatyckiego, z³o¿one
z licznych wysp, przedzielonych kana³ami
– Wenecjê. Stolica regionu Wenecja
Euganejska, jest jednym z najwiêkszych
portów Morza Œródziemnego i centrum
artystycznym o œwiatowej s³awie. Bazylika
œw. Marka jest najbardziej znanym
przyk³adem architektury bizantyjskiej. Jej
fasada skierowana jest na Plac œw. Marka,
przylega równie¿ do Pa³acu Do¿ów.
Bazylika jest siedzib¹ patriarchy Weneckiego od 1807 roku, a plac œw. Marka
uznany jest za najpiêkniejszy na œwiecie.
W ostatnim dniu wizyty 15 sierpnia
podczas obchodów Wniebowziêcia
Najœwiêtszej Marii Panny, uczestniczyliœmy w wieczornej procesji id¹cej
ulicami miasta. Sta³a siê ona symbolem
naszej jednoœci i wspólnoty, bo choæ
w ró¿nych jêzykach brzmia³a modlitwa,
wyra¿a³a jednak to samo. Przepiêkny
pokaz sztucznych ogni zamkn¹³ uroczystoœci miejskie. Ostatnie spotkania,
po¿egnania i pozdrowienia dla wszystkich
mieszkañców Ostrowi Mazowieckiej
zakoñczy³y nasz¹ wizytê. Ju¿ 19 wrzeœnia
grupa 36 uczniów naszych gimnazjów
wraz z opiekunami wyrusz¹ Polskimi

Liniami Lotniczymi LOT w podró¿ do
W³och, by realizowaæ kolejny, ju¿ szósty
program wymiany m³odzie¿y. Z rewizyt¹
nasi przyjaciele przyjad¹ w paŸdzierniku,
tym r azem zawi ta do nas r ówni e¿
dziennikarz lokalnej prasy, który zda pe³n¹
relacjê z pobytu w Polsce wszystkim tym,
którzy dot¹d u nas jeszcze nie byli, a tak
bardzo pragn¹ nas poznaæ.
Przypomnijmy, ¿e tytu³y Honorowych
Obywateli Ostrowi Mazowieckiej otrzymali
podczas Dni Ostrowi w 2004 r. burmistrz
Giacomo Rota i wiceburmistrz Mario Imi.
NAUCZYCIEL MIANOWANY
Komisja Egzaminacyjna powo³ana
przez burmistrza M. Szymalskiego,
w sk³adzie: przewodnicz¹cy sekretarz
miasta T. Skibicki, dyrektorzy jednostek
oœwiatowych, dwóch ekspertów MEN
i przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego w dniu 22 sierpnia 2006 r.,
przeprowadzi³a egzamin na stopieñ
nauczyciela mianowanego. W wyniku
postêpowania egzaminacyjnego oœmiu
nauczycieli ostrowskich szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli otrzyma³o tytu³ nauczyciela mianowanego:
Dominika Pêdzich (Sz P nr 1), Anna
Tyszka (Sz P nr 1), Agnieszka Lasoñ (Sz P
nr 1), siostra Marta Barbara Seredziñska
(Sz P nr 3), S³awomir Soko³owski (G P nr
1), Urszula Andruszkiewicz (G P nr 1),
Józef Na³êcz (G P nr 4), Danuta Wirt
(Miejskie Przedszkole nr 1).
JUBILEUSZ
Z£OTYCH GODÓW
26 sierpnia 2006 r. w ratuszu miejskim
zorganizowano uroczystoœæ z okazji
jubileuszu 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego
dla 67 par, mieszkañców miasta i gminy
Ostrów Mazowiecka, które zawar³y
zwi¹zki w 1954 i 1955 roku. Przyby³ych
goœci wita³ burmistrz M. Szymalski,
przewodnicz¹cy RM J. Mincewicz,
sekretarz miasta T. Skibicki oraz kierownik
Urzêdu Stanu Cywilnego W. Wiœniewska.
Medale przyznane przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej L. Kaczyñskiego za „D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie” z r¹k burmistrza M. Szymalskiego
odebra³y 42 pary przyby³e na uroczystoœæ:
Henryka i Jerzy Augustyniak, Helena
i Marian B¹czyk, Helena i Marian Brzostek, Stanis³awa i Edward Czerwonka,
Janina i Józef Glinka, Henryka i Eugeniusz
Grabowscy, Leokadia i Kazimierz
Kacprzak, Henryka i Ignacy Kacpura,
Irena i Tadeusz Kempisty, Marianna
i Zygmunt Kempisty, Waleria i Czes³aw
Kiersnowscy, Marianna i Henryk K³osiñscy, Zofia i Ryszard Koœnik, Hanna
i Zygmunt Ksi¹¿ek, Teresa i Jerzy Kuczyñscy, Barbara i Stefan Lewiccy, Maria
i Marian Litwa, Janina i Piotr Loro, Zofia
i Józef Ludwichowscy, Genowefa i Mieczys³aw Ludwichowscy, Irena i Tadeusz
Ludwichowscy, Jadwiga i Zdzis³aw
Ma³kowscy, Jadwiga i Marian Mazur,

Helena i Józef Michalik, Danuta i Tadeusz
Moœciccy, Lucyna i Ryszard Nowaccy,
Zofia i Jó zef Piórk owscy, Kazimier a
i Kazimierz Popio³ek, Krystyna i Jan
Reluga, Zofia i Mieczys³aw Sieniccy,
Halina i Jerzy Skiba, Teresa i Henryk
Spi nek , Wand a i Zyg mun t Szy d³o ,
Genowefa i Józef Tomaszewscy, Zofia
i Roman Urbanik, Genowefa i Stanis³aw
Walczak, Danuta i Tadeusz Waniewscy,
Janina i Tadeusz Wardaszka, Wanda
i Mar ian Wi leñsc y, Krysty na i Jó zef
Zalewscy, Leokadia i Eugeniusz Ziemczyk, Barbara i Tadeusz ¯urek. Podczas
czêœci oficjalnej pary ma³¿eñskie otrzyma³y równie¿ upominki ufundowane przez
w³adze miasta, piêkne bukiety kwiatów
i gratulacje. Uroczystoœæ uatrakcyjni³
wystêp „Bandy Retro”, który wprowadzi³
Jubilatów we wspania³e nastroje.

Policjant” – m³. insp. S³awomir Lewandowski, asp. szt. Krystyna Fornalczyk;
awa ns n a as pir ant a sz tab owe go –
Arkadiusz Gruszczyñski, Zbigniew Nietubyæ, Krzys ztof PrzeŸdz iecki, Marek
Waniewski, Adam Wasil; na aspiranta –
Marek Brzuski, S³awomir Chmielewski,
Stanis³aw Milewski, Pawe³ Skar¿yñski; na
sier¿anta sztabowego – Marek Plewnicki,
Tomasz Siwek, Adam Wareszczuk, Justyna Stawarz; na starszego sier¿anta –
Rafa³ Barzyczak, Dariusz Bednarczyk,
Karol Ferenc, Daniel Krajza, Adam Laskowski, Andrzej Malec, Krzysztof Marcinkiewicz, Mi³osz Podbielkowski, Krzysztof Steæ, Pawe³ Wróblewski, Adam Zyœk;
na starszego posterunkowego – Marcin
Cichowski, Przemys³aw Grabowski, Adam
Jastrzêbski, Pawe³ Kiempisty, Dariusz
Tadla.

NOWOŒCI
W OGRÓDKU JORDANOWSKIM
Mi³a niespodzianka czeka najm³odszych mieszkañców Ostrowi po powrocie
z letniego wypoczynku. W ci¹gu kilku
wakacyjnych tygodni, na najstarszym
i najwiêkszym w mieœcie placu zabaw dla
dzieci, czyli w ogródku jordanowskim,
przyby³o nowych urz¹dzeñ. Jest to miêdzy
innymi nowy zestaw „Maluch” s³u¿¹cy do
zabawy m³odszym dzieciom. Posiada on
wszelkie niezbêdne atesty i jest ca³kowicie
bezpieczny. Nie jest to jedyna zmiana jaka
zasz³a tutaj ostatnio. Trwa bowiem sukcesywna wymiana starych urz¹dzeñ na
nowoczes ne, zapewnia j¹cych bezpieczn¹ zabawê. Te z nich, które pozostawio no, prz esz ³y gru nto wny rem ont .
Ponadto trwa modernizacja ca³ego parku.
Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wykona³ oko³o 200 m œcie¿ek
z kostki brukowej, ustawiono nowe ³awki,
w miejsce wyciêtych chorych drzew
posadzono nowe, od nowa te¿ za³o¿ono
wiêkszoœæ trawników. Nie jest to jeszcze
koniec planowanej w tym roku modernizacji ogródka jordanowskiego. Przewiduje siê zainstalowanie oœwietlenia
parkowego oraz ca³kowit¹ przebudowê
i zmianê lokalizacji sceny.

RYCERZE
ŒWIÊTEGO FLORIANA
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Ostrowi
Maz owi eck iej obc hod zi³ a 125 lec ie
swojego istnienia. Jej protoplast¹ by³o
powsta³e w 1881 roku, z inicjatywy
ostrowskich spo³eczników i patriotów,
Towarzystwo Stra¿y Ogniowej Ochotniczej. Oprócz podstawowego zadania
jakim by³a walka z „czerwonym kurem”,
pe³ni³a ona podczas zaborów tak¿e wa¿n¹
rolê oœrodka ¿ycia kulturalnego, spo³ecznego i politycznego. Gdy w roku 1904
ostrowski koœció³ p.w. Wniebowziêcia
NMP otrzyma³ organy, jego ówczesny
proboszcz przekaza³ stra¿akom instrumenty muzyczne, daj¹c w ten sposób
pocz¹tek orkiestrze dêtej. Dzisiaj, gdy
zadania ochotników przejêli zawodowcy
z PSP, ostrowska M³odzie¿owa Orkiestra
Dêta OSP – spadkobier czyni tamtej
spr zed lat , je st j edy n¹ w mie œci e
kontynuatork¹ tradycji stra¿aków –
ochotników. Obchody jubileuszowe 125lecia OSP i zaleg³e 100-lecia orkiestry
odby³y siê 30 lipca. Rozpoczê³a je Msza
œw. w koœciele Wniebowziêcia NMP,
podczas której ksi¹dz dziekan Edmund
Chmielewski mówi¹c o ogromnej roli
po¿arników w ratowaniu ludzkiego ¿ycia
i dobytku, nazwa³ ich rycerzami œw.
Floriana – patrona stra¿aków. W jubileuszowych obchodach udzia³ wziêli
miêdzy innymi: prezes Zarz¹du G³ównego
Zwi¹zku OSP RP Waldemar Pawlak,
wiceprezes Zarz¹du Oddzia³u Mazowieckiego OSP Zdzis³aw Remiszewski,
prezes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego
OSP Andrzej Wyszogrodzki, burmistrz
Mieczys³aw Szymalski i przewodnicz¹cy
RM Jerzy Mincewicz, przedstawiciele
w³adz samorz¹dowych powiatu, komendanci powiatowi PSP z Ostrowi i Wyszkowa, poczty sztandarowe jednostek OSP
z Bogut, Broku, Komorowa i Ostrowi oraz
nasi mieszkañcy. Uroczystoœæ zakoñczy³a
efektowna i widowiskowa musztra
paradna w wykonaniu muzyków i cheerleaderek z M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej
OSP. Najbardziej zas³u¿onych dla OSP

ŒWIÊTO POLICJI
24 lipca 2006 r. na placu przy Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej uroczyœcie obchodzono tegoroczne œwiêto policji. W pierwszym
pó³roczu tego roku, nasza Komenda
zdoby³a pierwsze miejsce na Mazowszu
w wykrywalnoœci przestêpstw kryminalnych. Gratulacje komendantowi m³.
insp. S. Lewandowskiemu i ostrowskim
policjantom sk³adali m.in. ks. dziekan
E. Chmielewski, burmistrz M. Szymalski,
starosta ostrowski T. Legacki oraz przedstawiciele w³adz samorz¹dowych powiatu
ostrowskiego. Nie zabrak³o równie¿
odznaczeñ i awansów, które otrzymali:
Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi – nadkom. Andrzej
Kurowski; Br¹zowa Odznaka „Zas³u¿ony

i ork iestr y stra ¿aków, mu zyków oraz
osoby wspieraj¹ce, wyró¿niono medalami
i odznak ami. Medale i odznac zenia
otrzymali: Medal Honorowy im. Boles³awa
Chomicza OSP w Ostrowi Mazowieckiej –
Eugeniusz Wilczewski, prezes OSP; Z³oty
Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa –
El¿bieta Chojnacka, Stanis³aw Brzostek;
Srebrny Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa
– Marcin Legacki, Pawe³ Œladewski;
Br¹zowy Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa – Rados³aw Sitek, Pawe³ Borowy,
Zbigniew ¯yznowski, Patryk Ujazdowski,
Wojciech Jaroszewski, Maciej Pieñkos;
odznaki „Stra¿ak Wzorowy” – Wies³aw
G¹glewski, Monika Szwarc, Magdalena
Œwiderska, Przemys³aw Szwarc, £ukasz
Dery³o; odznaki „Za wys³ugê lat w OSP” –
Eugeniusz Sobotka (60 lat), Przemys³aw
Szwarc, Rados³aw Sitek, Micha³ Mazur,
£ukasz Dery³o, Monika Szwarc, Magdalena Œwider ska, Milena Uœciñs ka,
Magdalena Krych (po 5 lat); odznaki „Za
zas³ugi dla Polskiego Zwi¹zku Chórów
i Orkiestr” – S³awomir G¹glewski (z³ota),
Patryk Ujazdowski, Rados³aw Sitek,
Wojciech Jaroszewski, Pawe³ Œladewski
(srebrne) Pawe³ Borowy (br¹zowa).
O zas³ugach w dzia³alnoœci Orkiestry
Dêtej by³ego kapelmistrza Stanis³awa
G¹glewskiego pamiêta³y w³adze miasta,
które przed frontonem orkiestry z³o¿y³y mu
gratulacje i wrêczy³y kwiaty.
Kolejnym sukcesem pochwaliæ siê
mo¿e nasza Orkiestra, która podczas
Miêdzynarodowych Dni Muzyki „Musiktage Rastede” wywalczy³a wysokie lokaty.
Srebrne medale w kategoriach musztry
paradnej i koncertu estradowego oraz 9.
miejsce w Mistrzostwach Europy w kategorii „Show”.
PIELGRZYMKI
NA JASN¥ GÓRÊ
1 sierpnia 2006 r. na Jasn¹ Górê
wyruszy³a druga rowerowa pielgrzymka
z Ostrowi Mazowieckiej. Pomys³odawc¹
i szefem pielgrzymki by³ ks. Waldemar
Grzeszczuk, wikariusz ostrowskiej parafii
Wniebowziêcia NMP. Na Jasn¹ Górê
dotarli ju¿ 4 sierpnia, by uczestniczyæ
w specjalnej Mszy œw. w jasnogórskiej
kaplicy Matki Bo¿ej, a potem w apelu
jasnogórskim. PóŸnym wieczorem wracali
ju¿ do domu.
Nastêpnego dnia po p¹tnikach na
rowerach wyruszyli kolejni pielgrzymi
udaj¹cy siê na Jasn¹ Górê z ³om¿yñsk¹
22 Piesz¹ Pielgrzymk¹. Rankiem 2 sierpnia przez ostrowskie ulice przeci¹gnê³y
p¹tnicze kolumny z Ostro³êki i £om¿y.
Jeden z najwiêkszych sta¿y w wêdrówkach do Czêstochowy ma Andrzej

Bojkiewicz z Ostrowi, który „zaliczy³”
wszystkie pielgrzymki ³om¿yñskie, a po
raz pierwszy wyruszy³ na p¹tniczy szlak
jeszcze w roku 1962 z Warszawy. – Wtedy
pielgrzymowanie by³o bardzo Ÿle widziane. By³y ró¿ne szykany i nagonki,
ksiê¿a musieli iœæ w cywilnych ubraniach –
wspomina weteran pielgrzymich szlaków.
Tegoroczna pielgrzymka by³a wyraŸnie
mniejsza ni¿ zazwyczaj. – Generalnie
wiêkszoœæ pielgrzymek by³a o po³owê
mniej l iczna – powied zia³ ki erowni k
22 pi elgrz ymki, ostro wiani n ks. Piotr
Mazurek z parafii katedralnej w £om¿y.
– Przyczyni³o siê do tego otwarcie granic
i wyjazdy m³odzie¿y do pracy podczas
wakacji. Poza tym w³aœnie w tych dniach
uczelnie og³asza³y wyniki przyjêæ na
studia dla tegorocznych maturzystów. Ci,
którzy zdawali chcieli byæ w domu, aby
w razie niepowodzenia móc przenieœæ
dokumenty do innych szkó³. ¯egnana
przez licz nych miesz kañców Ost rowi
i konwojowana przez policyjne radiowozy,
22 Piesza Pielgrzymka do Czêstochowy
dotar³a 13 sierpnia, by dzieñ póŸniej
wróciæ autobusami do domu.
VI MIÊDZYNARODOWY
MOTOCYKLOWY RAJD KATYÑSKI
Rozpocz¹³ siê VI Miêdzynarodowy
Motocyklowy Rajd Katyñski. W licz¹c¹ ok.
6 tys. kilometrów trasê œladami polskich
cmentarzy, miejsc martyrologii i skupisk
Polaków na Wschodzie, wyruszy³o
z Warszawy kilkudziesiêciu motocyklistów.
Uroczysty start Rajdu nast¹pi³ 26
sierpnia sprzed Grobu Nieznanego
¯o³nierza. Udzia³ w nim wziêli miêdzy
innymi Prymas Polski ks. Kardyna³ Józef
Glemp, kapelan Rodzin Katyñskich ks.
pra³at Zdzis³aw Peszkowski, cz³onkowie
Rodzin Katyñskich, zwi¹zków i organizacji
kombatanckich, harcerze oraz liczni
mieszkañcy stolicy. Przy dŸwiêkach
hymnu, podniesiona zosta³a flaga pañstwowa, a nastêpnie Stowarzyszenie
Miêdzynarodowy Motocyklowy Rajd
Katyñski otrzyma³o poœwiêcony przez Prymasa sztandar ufundowany przez Ochotnicze Stra¿e Po¿arne. Po wspólnej modlitwie, delegacje z³o¿y³y wieñce i wi¹zanki
kwiatów na grobie nieznanego Obroñcy
Ojczyzny, oraz pod pomnikiem Marsza³ka
Jó ze fa Pi ³s ud sk ie go . Ks . Zd zi s³ aw
Peszkowski da³ has³o do startu i w og³uszaj¹cym huku motorów oraz dŸwiêku
klaksonów Rajd ruszy³ z placu J. Pi³sudskiego. Motocyklistom towarzysz¹ trzy
busy – w tym jeden z ostrowskiej firmy
transportowej Kazimierza Duckiego –
wy³adowane niemal pod dach darami dla
Polaków mieszkaj¹cych w Rosji i na

Ukrainie. Po godzinnej jeŸdzie, uczestnicy
motocyklowej pielgrzymki wjechali do
Ostrowi Mazowieckiej eskortowani przez
policjê oraz patrol ostrowskich motocyklistów z miejskimi flagami. Na placu
Wolnoœci uczestników Rajdu uroczyœcie
powita³ burmistrz M. Szymalski, przedstaw icie le s³u¿ b mund urow ych oraz
ostrowia nie. Podczas dwugodzi nnego
postoju, motocykliœci pokrzepili siê
wojskow¹ grochówk¹, rozmawiali z mieszkañ cam i Os tro wi o wcz eœn iej szy ch
wyprawach na Wschód, dalszej drodze,
a tak¿e o zaletach ich maszyn. W tym
czasie motocyklowy patrol uda³ siê do
Komorowa, gdzie z³o¿y³ wieniec przed
pomnikiem Marsza³ka Pi³sudskiego. Na
pami¹tkê wspólnej uroczystoœci i w podziêce za przyjêcie motocyklistów, komandor Rajdu Wiktor Wêgrzyn wrêczy³
w³adzom miasta pami¹tkow¹ plakietkê
Rajdu. Z kolei burmistrz przekaza³ znicze
z proœb¹ o za palenie ich w imieniu
mieszkañców Ostrowi na cmentarzach
w Katyniu, Miednoje, Charkowie i Bykowni
pod Kijowem. O rozsypanie p³atków
z bukietu bia³ych ró¿, z³o¿onego na rêce
komandora, poprosi³y cz³onkinie Zwi¹zku
Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów
Politycznych panie Wanda Nowacka
i Helena Skowroñska. Po wspólnej modlitwie i poœwiêceniu uczestników Rajdu
oraz ich maszyn, Rajd wyruszy³ w dalsz¹
drogê.
WÊDKARZE ZAPRASZAJ¥
Ko³o nr 41 Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego w Ostrowi Mazowieckiej oraz
Klub Spinningowy „SPINER” zapraszaj¹
na VII Mazowiecki Spinning Bugu o „puchar prezesa ko³a nr 41 PZW w Ostrowi
Mazowieckiej”, organizowany 17 wrzesieñ
2006 roku na rzece Bug w okolicy miasta
Brok. Patronat honorowy nad zawodami
objêli: burmistrz Ostrowi Mazowieckiej
M. Szymalski oraz burmistrz Broku S. Bêbenek. Zg³oszenia przyjmuje osobiœcie lub
telefonicznie skarbnik ko³a M. Kamieniecki
tel. 0297451683 (iloœæ miejsc ograniczona).
Zawody odbêd¹ siê w jednej siedmiogodzinnej turze, zgodnie z ZOSW
i RAPR. Program zawodów: 6.00 – 6.45
zbiórka i rejestracja zawodników, œniadanie; 6.45 – 7.00 ceremonia otwarcia;
7.00 – 14.00 zawody; 14.00 – 14.30 waga;
14.30 – 15.30 obiad; 15.30 – 16.30
og³oszenie wyników i wrêczenie nagród.
Komunikaty s¹ dostêpne w Biurze Okrêgu
Mazowieckiego, Biurze Rejonu Ostro³êckiego oraz u skarbnika ko³a. Drogi
dojazdu do miejsca zbiórki w Broku
zostan¹ oznakowane.
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