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Na dobry początek

Oddajemy do rąk Państwa pierwszy numer biuletynu ZAPISKI
OSTROWSKIE. Tworzy go grupa osób zaangażowanych w sprawy
społeczne na terenie powiatu ostrowskiego. Chcemy pisać przede
wszystkim o sprawach bliskich mieszkańcom naszego powiatu.
Coraz bardziej jednolity przekaz mediów ogólnopolskich
spycha na margines problemy lokalnych społeczności. Wszyscy
oglądamy i czytamy te same informacje z Polski i ze świata. I to
jest dobre. Ale powoli odchodzi w niebyt to, co specyficzne dla
tego regionu. Obniża się nasza wrażliwość na lokalny, własny dorobek. Nie cenimy własnych zasobów i poszukujemy oryginalności
wszędzie, tylko nie u siebie. ZAPISKI OSTROWSKIE mają
wypełnić tę lukę. Mają służyć popularyzowaniu i inicjowaniu
przedsięwzięć wzbogacających życie społeczne. Chcemy docierać
do ludzi, zjawisk i rzeczy stanowiących o naszym lokalnym dorobku. Uczestnictwo w kulturze narodowej i europejskiej buduje

się na zakorzenieniu w kulturze lokalnej, kulturze miejsca urodzenia. Jeśli otrzymanej spuścizny „nie przeżyjemy” lub porzucimy
ją jako mało ważną, nieinteresującą, to nikt nie zdejmie z nas
odpowiedzialności za zatracenie czegoś wartościowego.
Podejmujemy więc wysiłek pielęgnowania i promocji tych
wartości z powiatowej perspektywy. Źródeł inspiracji będziemy
szukać w dorobku kultury duchowej i materialnej wytworzonym
tu: w Ostrowi, Andrzejewie, Broku, Bogutach czy Zarębach. W
naszym zamyśle pismo, nie stroniąc od konkretnych zaangażowań,
ma być wkładem w wymianę myśli mieszkańców powiatu
ostrowskiego. Chcemy wspierać już aktywnych i tych, którzy
w przyszłości zechcą się zaangażować.
Mamy nadzieję, że ta inicjatywa będzie przedsięwzięciem
trwałym i przyniesie dobre owoce.
Jerzy Bauer

Ostrowski Klub Gazety Polskiej
Klub Gazety Polskiej w Ostrowi Mazowieckiej działa od
czerwca 2011 roku.
Po kwietniowej projekcji fimu „ Mgła” połączonej ze spotkaniem
z byłym ministrem Kancelarii Prezydenta Lecha kaczyńskiego Jackiem
Sasinem, które odbyły się dzięki inicjatywie posła Henryka Kowalczyka,
zauważyliśmy duże zapotrzebowanie na prawdziwą wiedzę o przyczynach tragedii smoleńskiej. Dlatego pojawił się pomysł na powołanie
Klubu GP. Środowisko ostrowskie, w którym były prowadzone rozmowy
na ten temat powierzyło mi zadanie sformalizowania tego projektu.
Klub został zarejestrowany. Zachęceni powodzeniem projekcji filmu
„Mgła”, w czerwcu zorganizowaliśmy pokaz „Listu z Polski”. Gościem
honorowym tego spotkania był Artur Dmochowski – współtwórca filmu. Dodatkową atrakcją pokazu, oprócz bardzo interesującej rozmowy
z dziennikarzem, była możliwość nabycia książki o tym samym tytule
autorstwa Mariusza Pilisa i wspomnianego już Artura Dmochowskiego.
Kolejne duże spotkanie odbyło się we wrześniu w sali kinowej ostrowskiego MDK-u. Przy bardzo dużej frekwencji odbyła się pierwsza
w Polsce projekcja filmu „Pogarda” autorstwa Marii Dłużewskiej i Joanny Lichockiej. Gośćmi honorowymi pokazu byli Andrzej Melak, brat
zmarłego w katastrofie smoleńskiej Stefana Melaka oraz współautorka
filmu Maria Dłużewska.

Członkowie Klubu GP spotykają się raz na miesiąc, w drugi wtorek
miesiąca o godz. 18.00, w sali przy ul. Krótkiej 3. Oglądają filmy wydane
przez Gazetę Polską, omawiają najciekawsze artykuły zamieszczone
w tym tygodniku oraz w dzienniku „Gazeta Polska Codziennie”,
dyskutują na bieżące tematy.
Bardzo serdecznie zapraszamy
					
Beata Herman,
radna miasta Ostrów Mazowiecka

APEL

Ostrowskie Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją” zwraca się z prośbą i apelem
o pomoc w dokumentowaniu historii działalności NSZZ SOLIDARNOŚĆ
na terenie obecnego powiatu ostrowskiego w latach od 1980 do 27 maja 1990,
tj. do pierwszych w powojennej historii Polski całkowicie wolnych wyborów
władz lokalnych.
Uprzejmie prosimy o przekazywanie dokumentów, zdjęć, książek, czasopism, znaczków i innych pamiątek z tamtego czasu lub umożliwienie
ich skopiowania.
Bardzo cenne będą wspomnienia z czasów tworzenia i działalności
Związku, dlatego też zachęcamy do spisania swoich wspomnień – aktywności,
strajków, doświadczenia wspólnoty we wspólnym sprzeciwie wobec komu-

nistycznej władzy, przykładów stosowania represji w pracy i poza nią, zdarzeń
charakterystycznych dla realnego socjalizmu a dziś trudnych do wyobrażenia
dla młodszego pokolenia. Chcielibyśmy także pozyskać informacje na temat
tworzenia i działania Komisji Zakładowych w istniejących w tamtym czasie zakładów pracy. Niezwykle istotnym zadaniem jest odtworzenie historii
działań na rzecz SOLIDARNOŚCI ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH.
Zebrane materiały posłużą do utworzenia archiwum działalności obywatelskiej i niepodległościowej ruchu SOLIDARNOŚCI. Materiały i pamiątki
prosimy przekazywać do siedziby NSZZ SOLIDARNOŚĆ przy ul. Krótkiej 3,
Ostrów Mazowiecka. Kontakt telefoniczny 606 466 946, 501 039 096
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Mieszkańcy powiatu ostrowskiego wśród tysięcy
uczestników Marszu Niepodległości i Solidarności.

13 grudnia 2011 r., w 30. rocznicę
wprowadzenia stanu wojennego, spod
pomnikiem Wincentego Witosa w Warszawie wyruszył Marsz Niepodległości i Solidarności. W Marszu
wzięła udział grupa kilkunastu osób z Ostrowi Mazowieckiej.
Marsz zorganizowano z inicjatywy b. premiera Jarosława
Kaczyńskiego. Zgodnie z zapowiedziami odbył się w atmosferze
upamiętnienia ofiar i bohaterów stanu wojennego oraz uświadomienia
opinii publicznej konieczności walki o zagrożoną suwerenność
i niepodległość naszej Ojczyzny. Po odśpiewaniu hymnu narodowego
odczytane zostały nazwiska ofiar stanu wojennego. Ich pamięć została
uczczona modlitwą oraz minutą ciszy, po której Marsz Niepodległości
i Solidarności ruszył Alejami Ujazdowskimi w kierunku Belwederu. Po
drodze parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości składali kwiaty pod
pomnikami: Stefana Grota-Roweckiego, Ronalda Reagana, Romana
Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. Marsz odbywał się w pokojowej atmosferze. Mimo bardzo krótkiego czasu na przygotowania
okazał się, według portalu niezalezna.pl, jak i jego uczestników, „sukcesem organizatorów". W Marszu szło około 10 tysięcy osób. Oprócz
Jarosława Kaczyńskiego przemawiali Andrzej Gwiazda i Zbigniew Romaszewski, który przypomniał zgromadzonym, że „Nie może istnieć
państwo bez odpowiedzialności[…]. Polska jest nasza i do samego
końca będziemy bronić jej suwerenności."
(red)

Kraj

Z kart historii - NSZZ Solidarność na obszarze obecnego powiatu ostrowskiego
Wspomnienie Bogdana Jamiołkowskiego z Ostrowi Mazowieckiej
Pod koniec lat 70-tych i w 1980
roku życie stawało się coraz trudniejsze.
Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna społeczeństwa
oraz niezadowolenie ze sposobu sprawowania władzy przez rządy komunistyczne spowodowały w sierpniu 1980 roku falę strajków, które odbiły się
echem na cały kraj. W tym właśnie miesiącu przedstawiciele władz podpisali porozumienia z Komitetami Strajkowymi, które zapoczątkowały powstanie w dniu 17 września 1980 roku Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność”. Pierwszym zakładem pracy w Ostrowi Mazowieckiej, w którym utworzono Związek był „ZURAD”.
Tworzeniem struktur w „ZURADZIE” zajął się wówczas inż. Zbigniew Szymański. Przedstawiciele poszczególnych zakładów pracy w
naszym mieście utworzyli Tymczasową Komisję Koordynacyjną, której
przewodniczącym został Janusz Golanko. TKK przekształcił się w strukturę
Miejskiego Oddziału Region Mazowsze i zorganizowane zostały wybory,
które wyłoniły przewodniczącego - Adama Rukata, pracownika Sanepidu.
W tym samym czasie zostałem wybrany delegatem ZURADU do
Miejskiego Oddziału Region Mazowsze. Następnie odbyły się wybory
uzupełniające, w których wybrano mnie do Zarządu Oddziału Miejskiego.
Pełniłem również funkcję przewodniczącego komisji, która zajmowała
się sprawami zaopatrzenia w żywność naszego miasta. Półki sklepowe
pustoszały, za co winą obarczeni zostali strajkujący robotnicy. Ponieważ
pracowałem blisko torów kolejowych byłem świadkiem, jak białymi
pociągami wywożono żywność do Związku Radzieckiego.
Siedziba ostrowskiego oddziału Solidarności mieściła się przy ul. Teatralnej (obecnie Biblioteka Publiczna). Związek posiadał dobrze rozwinięty
system informacyjny w postaci dalekopisów, co gwarantowało bardzo szybki obieg informacji. NSZZ „Solidarność” podejmował interwencje u władz
województwa w wielu kluczowych sprawach mieszkańców, między innymi
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Obradująca Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność
Obradująca Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność w ZURADZIE. Od
lewej: drugi - Andrzej Grocholski, trzeci Stanisław Budny, przewodniczący,
czwarty - Jan Gregorek. Zdjęcie udostępnił B. Jamiołkowski.
w sprawie budownictwa mieszkaniowego.
Solidarność była wspierana przez Kościół. Pierwszym ostrowskim kapelanem został ks. Stanisław Gadomski. Jesienią 1981 r. Oddział Solidarności
w Ostrowi Mazowieckiej podjął decyzję o ufundowaniu sztandaru. Wykonano projekt sztandaru i zebrano fundusze na jego zrobienie.
Zbliżał się koniec 1981 roku a komunistyczne władze pod wodzą
gen. Wojciecha Jaruzelskiego robiły wszystko aby doprowadzić do
zdelegalizowania naszego ruchu społeczno - niepodległościowego.
Nadszedł 13 grudnia 1981 r. … cdn…
Wspomnienie Bogdana Jamiołkowskiego spisała córka -
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Dorota Subda

Dlaczego nie będzie drogi ?
Powiaty w swojej samodzielności finansowej są ograniczone ze względu na
hierarchizację zadań własnych. Wydatki budżetowe w pierwszym rzędzie
muszą zapewnić stałe funkcjonowanie wielu jednostek organizacyjnych
podległych powiatowi, dlatego też ważnym czynnikiem rozwoju jest pozyskiwanie różnych źródeł finansowania. Wnioski składane o dofinansowanie są
dodatkowo punktowane jeśli jest podjęta uchwała o współfinansowaniu. W
poprzedniej kadencji powiat wybudował 135 km dróg za sumę ok. 60 mln
zł z czego dofinansowanie gmin wyniosło ok. 12 mln zł. Taki system wspólnej budowy dróg działa w całym kraju, bo wtedy można wspólnymi siłami
wybudować więcej.
Parę lat temu starosta uzgodnił z wójtami system współbudowania w
efekcie czego buduje się wspólnie drogi powiatowe na terenie danej gminie
bo gminie też przecież zależy, aby drogi na ich terenie były w jak najlepszym
stanie. Jest faktem, że najbardziej korzystają z takiej drogi mieszkańcy danej
gminy i wójtom powinno zależeć i na drogach powiatowych. Należałoby
się zastanowić, która gmina zyska więcej, czy ta, która wspólnie z powiatem
buduje, czy ta która nie potrafi wyjść poza zaścianek swojej gminy i nie
obchodzą ją „nie swoje” inwestycje?
Przez takie właśnie stanowisko straciła ostatnio gmina Zaręby Kościelne.

Straciła 3mln 100tyś zł od powiatu i ministerstwa.
Nie dotrzymano nie tylko słowa, ale i rok wcześniej podjętej uchwały
i trzeba było zrezygnować z budowy drogi Szulborze – Zaręby Kościelne .
Gmina zyskałaby kawał dobrej drogi za zjazdami na posesje, chodnikami i co
bardzo ważne z dobrym odwodnieniem w ciągu całej drogi.
W przyszłym roku inwestycja zostanie wykonana na terenie gminy Szulborze, a w Zarębach nadal będą szare, powykrzywiane chodniki z ubiegłego
wieku, dziury i łaty w drodze. Każda gmina ma dużo wydatków i należałoby
się zastanowić, dlaczego tak mała gmina jak Szulborze znalazła fundusze,
a Zaręby nie.
W wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2012- 2015 powiat planuje
budowę drogi do Skłodów, oraz przez Złotorię i Gąsiorowo. Czy przy tych
drogach mieszkają mieszkańcy powiatu, czy
też może są i mieszkańcami gminy Zaręby
Kościelne?

Budżet Ostrowi Mazowieckiej na rok 2012

Budowa sali gimnastycznej przy ostrowskiej "Dwójce".

W dniu 27 stycznia 2012 r. Rada
Miasta uchwaliła budżet miasta w
wersji przedstawionej przez Pana Burmistrz wraz z autopoprawkami. Zawiera on dochody w kwocie 62.188.794zł i wydatki w kwocie
63.455.853zł. Aby zbilansować wpływy do kasy miasta z wydatkami,
należy zaciągnąć kredyt w kwocie 5.877.059zł. Z tego kredytu zostaną
pokryte zobowiązania w kwocie 4.610.000zł z poprzednich lat. Zadania inwestycyjne - to kwota 8.204.212zł.
Znaczące wydatki inwestycyjne to: budowa ronda WarszawskaRóżańska w kwocie 2.116.200zł, budowa dróg 1.450.000zł., budownictwo socjalne 500.000zł, budowa boisk przy szkołach podstawowych: nr 1, nr 2, nr 4 na kwotę 1.260.000zł, przebudowa Ogródka
Jordanowskiego na kwotę 1.868.947zł. Inne,
o mniejszej randze to: rewitalizacja centrum,
alejki na cmentarzu parafialnym, inwestycje
w zieleń miejską, nowe punkty świetlne.

Rozbudowa szkoły i budowa
sali gimnastycznej przy Zespole
Szkół Publicznych nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej nie doszła do skutku w latach 2006-2010 mimo obietnic składanych przez poprzedniego burmistrza miasta. Społeczny
komitet rozbudowy szkoły i budowy sali gimnastycznej rozpoczął
rozmowy z nowym burmistrzem w roku 2011. Dziś mogę
stwierdzić, że pierwsze efekty rozmów są pozytywne. W projekcie budżetu miasta na 2012 r. pan burmistrz zaproponował kwotę
65.000zł na nową koncepcję budowy hali sportowej przy ZSP nr 1
(Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 2)
Sądzę, że radni tej kadencji będą popierać tak ważną inwestycję
dla północno-wschodniej części miasta. Chcę także podkreślić, że
ta część miasta w poprzednich kadencjach była bardzo niedoinwestowana w porównaniu do pozostałych. Przykładem tego jest
decyzja o przeniesieniu budowy boiska „Orlik” z „Dwójki” do
„Trójki”.
Zbigniew Krych,
radny miejski,
członek społecznego komitetu

Zaręby Kościelne

Miasto

Zbigniew Krych,
radny miasta Ostrów Mazowiecka

Urszula Wołosiewicz, radna powiatowa,
członek Zarządu
Powiatu Ostrowskiego

Miasto

Łagodzenie skutków wprowadzenia e-myta na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej.
Jako jeden z wielu, brałem czynny
udział w protestach przeciwko wprowadzeniu opłat za przejazd obwodnicą miasta Ostrów Mazowiecka dla
pojazdów o łącznej masie całkowitej powyżej 3,5t. Od początku jednak
nie wierzyłem, że rząd Premiera Tuska zmieni swoją decyzję i dlatego
zainicjowałem działania zapobiegające negatywnym skutkom wprowadzenia e-myta dla naszego miasta. Zaproponowałem, w skrócie
mówiąc, zmianę oznakowania ulic: Brokowskiej i Armii Krajowej, której
celem jest skierowanie ciężkiego transportu. Moja inicjatywa, wspierana
przez mieszkańców, radnych powiatu i miasta, wywołała zainteresowanie problemem p. Starosty i p. Burmistrza. Efekt końcowy współpracy,
to inwestycja miasta Ostrów Mazowiecka w projekt zmian oznakowania
przywołanych wyżej ulic. Przewiduje się, że fizyczna zmiana oznakowania
nastąpi wiosną 2012 roku. Aktualnie dokumentacja jest w konsultacjach.
Nasuwa się pytanie, czy rząd przed wprowadzeniem e-myta na ob-

Miasto

wodnicach części miast polskich (bo są również te wyróżnione przez
rząd, na których e-myto nie obowiązuje ...) nie powinien był podjąć
przynajmniej działań podobnych do opisanego wyżej? Brak tego prostego
przemyślenia spowodował, że po 1 lipca 2011 r., rozpoczął się proceder
omijania płatnych odcinków obwodnic miast i powrót do sytuacji sprzed
ich wybudowania. Ciężki transport ruszył lokalnymi drogami miast
i gmin, powodując wzrost nasilenia ruchu i zanieczyszczenia środowiska,
a przede wszystkim zwiększenie zagrożenia
bezpieczeństwa ruchu drogowego, pomijając już
niszczenie nawierzchni.

ZAPISKI OSTROWSKIE

Zbigniew Chrupek,
Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Ostrowskiego
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110. lat temu w Zuzeli urodził się sługa Boży kard. Stefan Wyszyński (1901-1981)
W
mijającym
roku
2011
przypada 110 rocznica urodzenia i 30 rocznica śmierci (28 maj 1981r.) wielkiego człowieka,
kapłana, męża stanu – Stefana Wyszyńskiego, który był
i jest autorytetem moralnym zarówno dla wierzących jak
i niewierzących.
W dobie kryzysu autorytetu możemy być dumni, że aż sześć
szkół w powiecie ostrowskim przyjęło za patrona Kardynała Stefana
Wyszyńskiego: Szkoła Podstawowa w Bogutach-Piankach, Gimnazjum w Andrzejewie, Szkoła Podstawowa w Szulborzu Wielkim,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zuzeli, Publiczna Szkoła

Historia

„Szkoła musi dać dzieciom
i młodzieży
Miłość do Ojczyzny,
do kultury domowej,
rodzinnej i narodowej. /.../
Wyrasta z potrzeby
Narodu, z jego ducha.”

Podstawowa w Dybkach, Szkoła Podstawowa w Kiełczewie. W każdej
szkole, która nosi imię Prymasa przygotowano wystawy lub gazetki
ścienne. Odbyły się uroczystości, apele poświęcone patronowi szkoły,
połączone z Mszą Świętą. Wszystkie „prymasowskie” szkoły, których
jest w Polsce ponad 250 należą do ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkół imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W ramach obchodów 30. rocznicy śmierci Patrona delegacja
uczniów ze sztandarem ze Szkoły Podstawowej w Bogutach-Piankach
wzięła udział w sympozjum naukowym pt. „Stefan Kardynał Wyszyński
- Pasterz Kościoła i Ojciec Narodu”. Zorganizowali je Katolicki Uniwersytet Lubelski i Instytut Prymasa Wyszyńskiego. 28 maja 2011 r. odbył
się II Ogólnopolski Zlot Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W spotkaniu wzięło udział około 80 szkół z całej Polski noszących
imię tego wielkiego Polaka.
Mieszkając w powiecie ostrowskim zbyt mało uwagi poświęcamy
poznawaniu sylwetki Prymasa i Jego nauczaniu a przecież „Takiego
Prymasa Bóg daje raz na 1000 lat”.

Eliza Drewnowska,
Dyrektor SP w Bogutach Piankach,
Prezes Ostrowskiego Stowarzyszenia
LUDZIE Z PASJĄ

ks. kard. Stefan Wyszyński,
15 sierpnia 1977

Po pierwsze - WYCHOWANIE

Bezpośrednio przed ubiegłorocznymi
obchodami Dnia Komisji Edukacji Narodowej samorząd powiatu ostrowskiego wraz z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych i Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną zorganizował
konferencję o wychowaniu pt. "Patron szkoły, jako jedna z form realizacji
Szkolnego Programu Wychowawczego".
Na długo planowaną, powiatową konferencję o wychowaniu przybyło
niemal 100% zaproszonych dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów
oraz pedagogów lub opiekunów samorządów w gimnazjach z całego powiatu
ostrowskiego. Przybyła też grupa młodzieży. Sprawy administracyjne konferencji wzięła na siebie dyrektor „Ekonomika” Teresa Zienkiewicz a organizację
miejsca spotkania przyjął dyrektor „Rubinka” Grzegorz Jasionowski.
Konferencję otworzył starosta ostrowski Zbigniew Kamiński a wprowadzenia dokonał pomysłodawca konferencji, wicestarosta Jerzy Bauer.
Jacek Kurzępa, profesor Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej z Zielonej
Góry, w swoim wykładzie mówił m.in. o roli autorytetów, różnicy miedzy
autorytetem a idolem, a także zagubieniu młodzieży. Dowodził, że nauczyciele mają trudną rolę do spełnienia, bo muszą zmierzyć się z problemami
młodzieży i umieć przełamać zmowę milczenia. Zwrócił też uwagę na obecny kryzys autorytetów, z którym według niego należy walczyć i jest to rola
rodziców, ale także pedagogów: - Jeśli chcemy mówić młodym o autorytetach, to sami musimy nimi być - podsumował.
Po wykładzie odbyły się trzy prezentacje dobrych praktyk wychowawczych opartych na wartościach związanych z patronem szkoły. Przedstawili
je trzej dyrektorzy: Dorota Pasztaleniec, Zespół Szkół Publicznych nr 2 im.
18. Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Maz. (Czwórka), Marta Kamińska,
Gimnazjum im. ks. płk. Antoniego Warakomskiego w Jasienicy i Grzegorz
Jasionowski, Zespół Szkół nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Ostrowi Maz.
Kolejnym etapem konferencji były warsztaty tematyczne w grupach,
prowadzone pod nadzorem moderatorów. Tę część konferencji przygotowała
i poprowadziła dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Krystyna
Skibicka wraz ze współpracownikami.
Podsumowując konferencję stwierdzono, że ceremoniał szkolny,
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Warsztaty tematyczne dyrektorów szkół. foto M. Uścińska to.com.pl
zwyczaje związane z patronem szkoły oraz przyjęta koncepcja wychowania
powoduje, że szkoła ma swój „klimat”. Patronem szkoły powinien być wzór
osobowy: autorytet moralny, wzór patriotyzmu, tolerancji. W pracę związaną
z wyborem patrona angażują się uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele.
Działania te jednoczą wszystkie podmioty szkoły. Po osiągnięciu celu, tj.
nadaniu szkole imienia, działania wychowawcze oparte na wzorcu, którym
jest patron szkoły, stają się spójne. Jeśli uczniowie w pełni zaakceptują postać
patrona jest nadzieja, że będą także naśladowali określone postawy życiowe.
Dlatego też możemy stwierdzić, że Patron szkoły jest niewątpliwie pomocny
w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.
Poza tym zwrócono uwagę na wartość samego spotkania osób zainteresowanych sprawami oświatowymi i możliwość wymiany poglądów i
doświadczeń. Dlatego też samorząd powiatowy kolejną konferencję planuje
na wiosnę 2012 roku.
Czytaj więcej i zobacz zdjęcia na http://www.powiatostrowmaz.pl/,
w archiwum aktualności, pod datą 20.10.2011
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IV Festiwal Pieśni Maryjnej w Wąsewie
Wąsewo

„Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź,
tam dobre serce mają. Źli ludzie, wierzaj

mi, ci nigdy nie śpiewają”
Kierując się słowami Goethego, 22 października już po raz
czwarty zorganizowano Festiwal Pieśni Maryjnej w Wąsewie, którego
pomysłodawcą i wielokrotnym jurorem oraz Dyrektorem był pan
Stefan Pazik. Zmagania festiwalowe odbywały się w 4 kategoriach, tj.
chóry, zespoły, soliści do 16 lat i soliści powyżej 16 lat . Patronat nad
festiwalem objął Ordynariusz Diecezji Łomżyńskiej Jego Ekscelencja
ks. Biskup Stanisław Stefanek oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik. Festiwalowi patronowały lokalne media, tj. Tygodnik Ostrołęcki, Głos Katolicki, Radio Nadzieja i Telewizja
Amazing. Imprezę prowadziła Pani Maria Jankowska, a o nagłośnienie
wykonawców zadbali pracownicy MDK w Ostrowi Mazowieckiej.
Festiwal został zorganizowany wielkim wysiłkiem społeczności
lokalnej: władz gminy, miejscowej parafii, lokalnym przedsiębiorcom
i rzeszy członków i sympatyków Stowarzyszenia Ziemia Wąsewska.
Oceny uczestników dokonało Jury w składzie: Przewodniczący Jury
ks. Kazimierz Ostrowski – doktorant Wydziału Muzykologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w W-wie, Pani Uliana Kikoła
– absolwentka Konserwatorium we Lwowie w klasie skrzypiec i wokalistyki, Pan Zygmunt Chaberski – nauczyciel i znawca muzyki. Imprezę
uświetnił występ polskiej wokalistki muzyki chrześcijańskiej - Magdy
Anioł. Artystka ze swym zespołem w składzie Adam Szewczyk, Tomasz
Janeczko, Dominik Sławiński i Łukasz Kurek, zaprezentowała ciekawy
program składający się z utworów z ostatniej płyty oraz starszych
bardziej znanych przebojowych piosenek tj. „Zaufaj Panu już dziś”,
„Pioseneczka” i inne. Dzięki Pieśni Maryjnej już po raz czwarty Wąsewo
stało się na jeden dzień kulturalną stolicą naszego regionu. To bardzo
optymistyczne, że w czasach pośpiechu i komercji tak wielu ludzi ma
potrzebę bycia razem z Matką Pana – Maryją, śpiewania dla niej. Jak
widzimy w naszej społeczności jest ciągle zapotrzebowanie na tego typu
kontakt z kulturą.
Na zakończenie Festiwalu wyrażono nadzieję na zorganizowanie
V edycji w 2012r., pojawiły się także sugestie aby następny Festiwal
zorganizować w niedzielę. Miejmy nadzieję, że Zarząd Stowarzyszenia
Ziemia Wąsewska przychyli się tych sugestii.

Cezary Połubiński,
Prezes Stowarzyszenia- Ziemia Wąsewska

Odwiedzili nas goście z Ukrainy. Wszystko dzięki zaangażowaniu księdza i pomocy ludzi
Ferie

świąteczne

w

Zarębach

dziny, które zechciałyby gościć dzieci z Ukrainy w swoich domach?

ki z Ukrainy – Ania i Karina. Organizatorem ich wyjazdów do Polski jest ks. Jerzy Skwierczyński, który będąc proboszczem w Marianówce obwód Żytomierski na Ukrainie wybudował tam kościół
i opiekuje się rodzinami polskimi szerząc tam wiarę i polskość.
Kościoły na Ukrainie powstają głównie z ofiar z Polski i zza oceanu.
Każdego roku ks. Jerzy przywozi grupy Polaków na pielgrzymki
wyruszające z Warszawy do Częstochowy. Na ubiegłorocznej pielgrzymce prosił, by rodziny z Polski zechciały przyjąć do siebie na
święta kilkoro dzieci z Ukrainy. Dla nich to bardzo ważny pobyt,
bliski kontakt z ojczyzną swoich dziadków, poznanie i utrwalenie
tradycji świątecznych nie zachowanych niestety tak, jak u nas w
Polsce. Dziewczynki zaznały słynnej polskiej gościnności w wielu
domach, jak również ze strony naszych księży i sióstr zakonnych.
Wyjeżdżały stąd z żalem, oraz z walizkami pełnymi prezentów.
W swoich domach mają bardzo skromne warunki np. nie mają
łazienek, komputerów, samochodów, często nie stać ich na chleb,
który jest tam bardzo drogi. Może znajdą się w naszej okolicy ro-

Urszula Wołosiewicz, Zaręby Kościelne

Zaręby Kościelne Kościelnych spędziły dwie dziewczyn-
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Nauczyciele i uczniowie na wykładach i warsztatach terenowych nad Bugiem
Dwudniową konferencję przyrodniczą
pod koniec października ubiegłego roku
zorganizowało Centrum Ekologii Powiatu Ostrowskiego we współpracy
z Towarzystwem Przyrodniczym "BOCIAN" i przy udziale środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przedsięwzięcie realizowane było w Broku, w dolinie Bugu.
Centrum, włączając konferencję w program edukacyjny „Bliżej NATURY - bliżej cywilizacji" dofinansowany przez WFOŚiGW, podsumowało
pierwszy rok działalności. Dla TP BOCIAN był to kolejny doroczny zjazd
członków i sympatyków. Połączenie wysiłków przyniosło bardzo dobre
rezultaty – uczestnicy wysłuchali kilku wykładów zilustrowanych bardzo
ciekawymi prezentacjami oraz wzięli udział w warsztatach terenowych.
Pierwszego dnia wręczono szereg nagród książkowych dla osób szczególnie
zaangażowanych w działalność Centrum. Szkoły biorące udział w programie
edukacyjnym otrzymały ogólnopolską mapę z obszarami Natura 2000.
Wśród około 120 uczestników konferencji byli m. in.
• Jerzy Bauer, wicestarosta, który podsumował ostatnie 10 lat własnych
doświadczeń w realizowaniu edukacji przyrodniczej młodzieży;
• Władysław Krysik - Dyrektor Wydziału Edukacji Ekologicznej i Ochrony Przyrody WFOŚiGW w Warszawie;
• Piotr Uścian - Szaciłowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrów Maz.,
• dr Romuald Mikusek z Parku Narodowego Gór Stołowych, mówił
o swoich badaniach nad ptakami Czerwonego Bagna w Kotlinie
Biebrzańskiej;
• dr Jerzy Romanowski, UKSW, specjalista w zakresie biologii wydry,
zaprezentował internetowy projekt kilku placówek naukowych Atlasu ssaków
Polski;
• Dominik Krupiński, Prezes TP BOCIAN, zaprezentował nowoczesne,
telemetryczne metody stosowane do badania areału żerowiskowego oraz migracji błotniaków łąkowych do Afryki i z powrotem;
• Marek Kowalski, V-ce Prezes TP BOCIAN, mówił o Polskiej Kartotece
Przyrodniczej;

Powiat

Mirosław Rzępała, wiceprezez TP Bocian,
Andrzej Barc, leśniczy, Jerzy Bauer, wicestarosta.
• Mirosław Rzępała, V-ce Prezes TP BOCIAN, podsumował wieloletnie
działania ochroniarskie dotyczące pustułki;
• Piotr Zadworny, sokolnik z Ostrowi Mazowieckiej; prezentował
młodego żbika;
• Zaprezentowany również został materiał przygotowany wspólnie
przez dra Jerzego Wiśniowskiego i dra Bogdana Kolanowskiego oraz Jerzego
Bauera na temat nowatorskiej metody wykorzystania narzędzi
GIS (informacje o przyrodzie nałożone na mapę cyfrową i dające
możliwość analizy zarówno terytorialnej jak i statystycznej) w gromadzeniu
i analizowaniu lokalnych danych przyrodniczych na przykładzie bociana
białego w powiecie ostrowskim.
Drugi dzień zjazdu, to stawianie sieci do odłowu ptaków oraz słupa
z gniazdem dla bociana białego, pokazowe wieszanie budki lęgowej
dla pustułki nieopodal mostu na Bugu w Broku i obserwacje przelotu ptaków,
w tym kilkudziesięciu myszołowów w czasie ok. 2 godz., kilku krogulców
i stada 24 osobników czapli białych - wyjątkowy rarytas dla obserwatorów.
(red)

Mamy certyfikat jakości Punktu Informacji Turystycznej w Starostwie
Certyfikat wydany został przez Polską
Organizację Turystyczną na rok a wręczony
podczas V Sejmiku Turystycznego Woj. Mazowieckiego. Inicjatorem
powstania Punktu oraz uczestnikiem Sejmiku odbytego 16 listopada 2011 w
Pałacu Lubomirskich w Warszawie, był wicestarosta ostrowski Jerzy Bauer.
Od połowy października Punkt prowadzi stażystka z doświadczeniem w
tej branży. Kolejnym etapem promocji turystyki będzie uruchomienie infokiosku, czyli specjalnego komputera z dostępem do informacji turystycznych
z Polski, Mazowsza i powiatu. Komputer ustawiony zostanie na zewnątrz
budynku starostwa, we wnęce na lewo od drzwi wejściowych. Nastąpi to
na wiosnę 2012 roku. Starostwo otrzyma ten sprzęt w ramach projektu
unijnego "Promowanie turystycznych walorów Polski". To będzie interesująca
oferta dla każdego, kto - niezależnie od pory roku i dnia – zechce uzyskać w
infokiosku wiarygodne informacje o bazie noclegowej i gastronomicznej,
zabytkach, szlakach turystycznych, rozkładach jazdy czy imprezach. Część
informacji dotycząca powiatu już powstaje, infokiosk będzie więc dobrze
promował także atrakcje turystyczne najbliższych okolic. Zapewne znajdą
się tam informacje o gospodarstwach agroturystycznych, Broku z jego atrakcyjnym położeniem i mikroklimatem, Zuzeli, miejscu urodzin kardynała
Wyszyńskiego, szlakach rowerowych i imprezach plenerowych.
Aktualnie powstaje koncepcja zajęć dla dzieci i młodzieży zapoznających
z PIT. Stanowić one będą część programu współpracy ze szkołami, którego
celem będzie „oswojenie” i zachęta do korzystania z Informacji Turystycznej
oraz wspólne ze szkołami organizowanie lokalnej turystyki kulturowej, która
mogłaby stanowić istotne uzupełnienie edukacji regionalnej. Czas pokaże, czy
nowa inicjatywa edukacyjna znajdzie swoje miejsce w naszej oświacie.
(red)
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Zadbajmy o wiatrak
Niepokojące informacje o możliwości
przeniesienia drewnianego wiatraka
z miejscowości Drewnowo-Ziemaki w gminie w Boguty-Pianki do
skansenu w Ciechanowcu pojawiły się już w połowie grudnia 2010 roku.
Właśnie wtedy miały miejsce intensywne rozmowy na temat sposobów
uratowania tego zabytku dla krajobrazu, w który wrastał od ponad 100
lat. Wynikiem rozmów z Elizą Drewnowską, dyrektorem Szkoły Podstawowej w Bogutach-Piankach oraz Romanem Świerżewskim, dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, była
wizyta starosty i wicestarosty u dyrektora Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu w sprawie poszukiwania sposobów na pozostawienie zabytku
w dotychczasowym miejscu.
O ważności wiatraka dla mieszkańców gminy Boguty-Pianki
świadczy też wystąpienie z interpelacją w tej sprawie na sesji Rady
Powiatu Ostrowskiego radnego Eugeniusza Boguckiego, który w
dłuższym wystąpieniu ustnym i na piśmie zwrócił się do starosty z prośbą
o wsparcie wspólnych działań na rzecz pozostania zabytku na terenie
gminy i jednocześnie powiatu ostrowskiego.
Perspektywa przeniesienia XIX wiecznego drewnianego wiatraka z
miejscowości Drewnowo-Ziemaki do skansenu w Ciechanowcu wiąże
się z nieuregulowanymi od wielu lat sprawami majątkowymi gruntu.
Poza tym właściciel obiektu - Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu,
jako instytucja finansowana przez samorząd województwa podlaskiego
utrzymuje zabytek na terenie województwa mazowieckiego.

Powiat

Foto: http://pl.wikipedia.org/wiki/Drewnowo-Lipskie
Wg Wikipedii, w Polsce jest ok. 30 takich wiatraków. Kilka z nich, to
obiekty już zniszczone.
Sądzimy, że przy współudziale władz gminy Boguty-Pianki ta
złożona sprawa zostanie rozwiązana pomyślnie dla mieszkańców
powiatu ostrowskiego oraz, że uda się ożywić to miejsce spotkaniami i
inicjatywami kulturalnymi..
Jerzy Bauer

Licznie na spotkaniu z senatorem i posłem
Na tradycyjne, doroczne spotkanie z okazji świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku środowiska Prawa i Sprawiedliwości powiatu ostrowskiego przybyli m. in. senator Henryk Górski i poseł Henryk
Kowalczyk. Spotkanie, w jak zwykle gościnnym Zajeździe KORMORAN w Broku, prowadził Jerzy Bauer, wicestarosta ostrowski.
Obecni byli również radni powiatowi, miejscy i radni z gmin. Wprowadzeniem do uroczystości był koncert kolęd w wykonaniu trójki
dzieci. W wystąpieniach życzeniom towarzyszyły słowa niepokoju w
związku z kryzysem ekonomicznym. Czas spędzony w licznym gronie wypełniło zielenie się opłatkiem i
dyskusje o sytuacji w Europie, Polsce
i w samorządach przy wigilijnych
potrawach.
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Obok fragment fresku Giotto,
(ur. ok. 1266, zm. 1337
we Florencji).
Fresk w kościele świętego Franciszka w Asyżu.

Od lewej: Zbigniew Chrupek i Stefan Rostkowski - radni powiatowi:
Bogusław Konrad i Mirosław Gromek - radni miejscy, senator H. Górski

Od lewej: Zbigniew Krych, Urszula Wołosiewicz, Beata Herman,
Henryk Kowalczyk, Jerzy Bauer
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DLACZEGO TAK? - ZDANIEM POSŁA HENRYKA KOWALCZYKA

Syndyk Spółdzielni Mleczarskiej OSTROWIA
żąda pieniędzy od rolników za udziały w upadłej mleczarni
Wielu rolników otrzymało
już wezwanie od syndyka do zapłaty udziału
członkowskiego. Syndyk wylicza należność na podstawie
deklaracji lub na podstawie
statutu Spółdzielni. Sprawa jest
niezwykle bulwersująca, gdyż
wielu rolników i tak już straciło
wcześniej wpłacone udziały, a
teraz mają jeszcze płacić dodatkowe.

Ponadto wcześniej, jeszcze przed ogłoszeniem upadłości,
odbywały się Walne Zgromadzenia Delegatów Spółdzielni, na których
podejmowano decyzje o pokrywaniu strat Spółdzielni z funduszu
udziałowego. Walne Zgromadzenie podejmowało również decyzje
o zmniejszeniu wartości jednego udziału. Być może wielu rolników
wystąpiło ze Spółdzielni wcześniej niż wszczęto proces upadłości.
Ważne, ile czasu wcześniej. Jest dużo różnych przypadków.
Na prośbę wielu rolników organizuję obecnie spotkania, w czasie
których będę się starał rozpoznać różne przypadki roszczeń syndyka.
Być może niektórym rolnikom uda się pomóc. Dlatego zapraszam na
spotkania.
Henryk Kowalczyk, poseł na Sejm RP

Ile Polskę może kosztować miejsce dla Tuska przy europejskim stole?
Strefa euro popada w ruinę. Podczas grudniowego szczytu
przywódcy europejscy wymyślili, że będą ratować zadłużone kraje
posiadające walutę euro. Uzgodniono, że kraje UE przekażą 200 mld
euro dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który przeznaczy
je na pomoc zadłużonym gospodarkom. 50 mld ma pochodzić od
krajów nie posiadających waluty euro. Według informacji przekazanej przez prezesa NBP Marka Belkę w czasie posiedzenia Sejmowej
Komisji Finansów Publicznych, Polska ma przekazać około 6,3 mld
euro. Ma to być kredyt na okres ok. 3 lat. Oprocentowanie ma wynosić
"kilkanaście punktów bazowych", czyli np. ok. 0,15%.
Dla porównania: obecnie Ministerstwo Finansów, a więc polski
budżet, zaciągając kredyty, płaci odsetki 5,9% - 6%. Łatwo policzyć, że
straty, tylko na odsetkach, wyniosą ok. 1,5 mld zł rocznie (6,3 mld euro
x 4,30 kurs zł/euro x 5,75% daje to ok. 1,5 mld zł).
A jak wycenić ryzyko nie odzyskania tych pieniędzy? Przypadek
Grecji pokazał, że udzielona pomoc w wysokości 100 mld euro

wystarczyła na niedługo trwający spokój. Czy wystarczy więc 200 mld
euro na ratowanie Włoch, Hiszpanii, Portugalii, których zadłużenia
sięgają kilku bilionów euro? Jestem przekonany, że nie. Czy rząd POPSL ma świadomość, przekazując nasze pieniądze na pomoc krajom
południowej Europy, że średnia emerytura we Włoszech wynosi w
przeliczeniu ok. 6.500 zł, w Grecji 4.550 zł, a w Polsce ok. 1.500 zł oraz,
że dług publiczny w Polsce wynosi już ponad 900 mld zł, z tego prawie
połowa to "sukces" obecnego rządu.
Należy pamiętać, że ta pomoc nie jest zobowiązaniem wynikającym
z naszej przynależności do Unii Europejskiej, lecz jest dobrowolną
pomocą dla państw strefy euro. Niektóre państwa, np. Wielka Brytania zapowiedziała, że nie dopłaci do strefy euro. Gotowa jest ratować
Unię Europejską, a nie tylko kraje z walutą euro. Moim zdaniem Polska
powinna postąpić podobnie.
Henryk Kowalczyk, poseł na Sejm RP

149. rocznica Powstania Styczniowego
22 stycznia 1863 r. ogłoszony został
manifest wzywający do zbrojnego oporu
wobec narastającego rosyjskiego terroru. Bezpośrednią przyczyną była
tzw. branka, przymusowy pobór do wojska obejmujący 12 tys. osób podejrzanych o działania niepodległościowe.
Walki objęły tylko zabór rosyjski. Powstanie spotkało się z poparciem
międzynarodowej opinii publicznej. Było to największe polskie powstanie
narodowe. Stoczono ok. 1 200 bitew i potyczek, mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy
zostało zabitych, blisko 1 tys. straconych, ok. 38 tys. skazanych na katorgę
lub zesłanych na Syberię, a ok. 10 tys. wyemigrowało.
Po upadku powstania, w 1867 zniesiono autonomię Królestwa Polskiego, jego nazwę i budżet, w 1869 zlikwidowano Szkołę Główną Warszawską,
w latach 1869-1870 setkom miast wspierających powstanie odebrano
prawa miejskie doprowadzając je tym samym do upadku, w 1874 zniesiono
urząd namiestnika, w 1886 zlikwidowano Bank Polski; skasowano wszystkie klasztory w Królestwie, skonfiskowano ok. 1 600 majątków ziemskich i
rozpoczęto intensywną rusyfikację ziem polskich; po stłumieniu powstania

Historia

znaczna część społeczeństwa Królestwa i Litwy uznała dalszą walkę zbrojną
z zaborcą rosyjskim za niecelową i zwróciła się ku pracy organicznej. Powstanie przyczyniło się do korzystniejszego niż w dwóch pozostałych zaborach uwłaszczenia chłopów.
Artur Grottger, w kilku cyklach obrazów ukazał tragedię tamtego
czasu. Zamieszczona tu reprodukcja jego dzieła pochodzi ze strony
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Grottger/Images/Pochod.jpg
(red)

Wydawca pisma: Ostrowskie Stowarzyszenie „LUDZIE Z PASJĄ”, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka, ul. Partyzantów 35.
Kontakt: zapiskiostrowskie1@gmail.com ; tel. 501 039 096, NIP 7591718513; REGON 1142159510; KRS 31429968. Konto bankowe: Bank
Spółdzielczy w Ostrowi Maz., 03 8923 0008 0026 3014 2000 0001. Redakcja: zespół osób będących członkami lub współpracownikami Stowarzyszenia. Pismo finansowane jest ze składek członkowskich i darowizn.
Bardzo serdecznie dziękujemy za wszelkiego rodzaju wsparcie. Jeśli uznacie Państwo, że podejmowana przez nasze pismo tematyka jest Państwu
bliska zapraszamy do współpracy. Jeśli możliwe byłoby wsparcie tego przedsięwzięcia – prosimy o darowizny na podane wyżej konto z tytułem
wpłaty „ZAPISKI”.								REDAKCJA
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