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Zdjęcie – ulica Kościuszki 
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Życzenia z okazji Bożego Narodzenia od władz miasta 

Święta Bożego Narodzenia to czas radosny, przepełniony miłością i magią Wigilijnej 
Nocy, niosący nadzieję na lepszy Nowy Rok. 
Życzymy, byśmy nadchodzące Święta spędzili w zdrowiu, w gronie najbliższej rodziny. 
Niech Nowy Rok będzie lepszy od tego, który właśnie mija… 
Burmistrz Miasta Jerzy Bauer 
Przewodniczący Rady Miasta Robert Krajewski 
 

Regulamin parkingu miejskiego – wyciąg 

Rada Miasta na wrześniowej sesji przyjęła uchwałę w sprawie regulaminu parkingów 
miejskich. Reguluje on zasady korzystania z par-kingów: u zbiegu ul. 3 Maja, Księdza Jana 
Sobotki, Tadeusza Kościuszki, przy ul. 11 Listopada, przy ul. Szpitalnej, przy ul. R. 
Rubinkowskiego, dwa parkingi przy ul. K. Warchalskiego, przy ul. Wiśniowej, przy ul. H. 
Trębickiego, przy ul. Pocztowej. 
Na terenie parkingu zabronione jest: 

 zanieczyszczanie powierzchni parkingu, 

 pozostawianie pojazdów na nieprzerwany okres dłuższy niż 30 dni, 

 ustawianie reklam, bilbordów i innych materiałów reklamowych bez zgody zarządcy 
parkingu, 

 eksponowanie do sprzedaży jakichkolwiek rzeczy w szczególności pojazdów, 

 prowadzenie na terenie parkingu jakiejkolwiek działalności handlowej, w tym akcji 
promocyjnych lub reklamowych bez zgody zarządcy parkingu. 

 
Parkingi są parkingami publicznymi i niestrzeżonymi. 
Każdy użytkownik parkingu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki 
niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. 
Parking jest czynny 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. 



W szczególnie uzasadnionych przypadkach zarządca parkingu może podjąć decyzję o 
okresowym wyłączeniu parkingu z użytkowania. 
Na terenie parkingu obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz innych właściwych przepisach. 
Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą. 
Zasady odpowiedzialności za szkody osobowe i majątkowe powstałe na par-kingu określają 
właściwe przepisy. 
Korzystanie z parkingu jest bezpłatne. 
Regulamin dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta. 
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Ulica Kościuszki kompleksowo przebudowana 

Prace przy remoncie ulicy Kościuszki już się zakończyły. Wyremontowana została 
nawierzchnia na całej ulicy, liczącej 692 mb. Inwestorem było Miasto Ostrów Mazowiecka. 
Łączna wartość inwestycji to 3 995 799,09 zł w tym 70% dofinansowania z rządowego 
Funduszu Dróg Samorządowych. 
Głównym celem była poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie komunikacji na tej ulicy. 
Remont ulicy Kościuszki objął:  

 przebudowę kanalizacji deszczowej, 

 przebudowę skrzyżowań, 

 budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. ks. Sobotki i Warchalskiego, 

 przebudowę przystanków i budowę zatok autobusowych, 

 budowę chodników, 

 budowę ścieżek rowerowych, 

 budowę parkingów postojowych - powstało 90 miejsc postojowych, w tym 5 dla osób 
niepełnosprawnych. 

Sylwia Katarzyna Kos, Sekretarz Miasta 
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Trzy miejskie budynki zyskały nie tylko nowy wygląd 

Zakończyły się prace termomodernizacyjne przy trzech miejskich obiektach użyteczności 
publicznej w ramach projektu „Ciepła strona miasta”. Termomodernizacja objęła budynki: 
Centrum Integracji Społecznej (ul. Chopina), Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (ul. 
Warchalskiego), Szkołę Podstawową nr 4 (ul. Szkoły Podchorążych Piechoty). 
Zakres prac obejmował równocześnie działania: ocieplenie obiektów, w tym ścian 
zewnętrznych i stropodachu, wymianę okien oraz drzwi zewnętrznych, montaż ogniw 
fotowoltaicznych, modernizację systemu grzewczego: wymiana źródła ciepła – miejska sieć 
ciepłownicza, zastosowanie zaworów podpionowych i regulatorów na odgałęzieniach, 
wymiana istniejącego kotła, wymiana instalacji c.o.: pionów, poziomów, grzejników, montaż 
zaworów termostatycznych, modernizację systemu ogrzewania ciepłej wody użytkowej 
poprzez wymianę źródła ciepła, budowę systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej z odzyskaniem ciepła, montaż nawiewników okiennych i ściennych. Każdy z 
obiektów został dodatkowo wyposażony w instalacje lub urządzenie służące pozyskaniu OZE. 



Całkowita wartość projektu wyniosła 4 220 466,05 zł, zaś wysokość dofinansowania ze 
środków UE 2 042 165,00 zł. 
Daniel Choinka, Zastępca Burmistrza Miasta 
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Nowa przestrzeń rekreacyjna przy ul. Kubusia Puchatka 

Ulica Kubusia Puchatka biegnie od ul. 3 Maja do ul. Prusa, równolegle do ul. Tamkowej. 
Kiedyś wąska ścieżka wzdłuż rowu melioracyjnego, teraz to tętniący życiem zakątek 
rekreacyjny. 
Wzdłuż ulicy powstała ścieżka rowerowa oraz chodnik, zamontowaliśmy też efektowne 
lampy oświetleniowe. Zbudowany został plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, 
zamontowaliśmy punkt serwisowania rowerów, ławki i kosze na śmieci, nasadziliśmy drzewa. 
Małgorzata Rosińska, Zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego 
 

Ponad 9 mln zł na przebudowę ulicy Prusa i Lubiejewskiej oraz budowę 

dwóch rond 

Przetarg na wykonanie przebudowy ulic oraz budowę rond został rozstrzygnięty. Zadanie 
obejmuje m.in. rozbudowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci 
kanalizacji sanitarnej, budowę dwóch rond - przy sądzie i przy ul. Jagiellońskiej. Jest w nim 
również przebudowa i budowa infrastruktury technicznej oraz uzyskanie w imieniu 
Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło konsorcjum firm: lider: INVEST AG Sp. z o.o. sp. kom., 
partner: INVEST AG Sp. z o.o. Burmistrz Jerzy Bauer pod-pisał umowę z wykonawcą. 
Realizacja tej inwestycji zostanie dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w ok. 65 
%. Prace wstępne już się rozpoczęły. 
Sylwia Katarzyna Kos, Sekretarz Miasta 
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Już korzystamy z sieci ścieżek rowerowych 

Samorząd Ostrowi Mazowieckiej finalizuje pierwszy kompleksowy projekt budowy ścieżek 
rowerowych. Przyczynił się on do powstania w mieście nowych, atrakcyjnych przestrzeni 
rekreacyjno - wypoczynkowych. Rozległa sieć ścieżek i towarzysząca im nowoczesna 
infrastruktura, to poprawa bezpieczeństwa rowerzystów, kierowców samochodów i 
pieszych. To największa tego typu inwestycja na Mazowszu. Projekt objął całe miasto. 
Wybudowaliśmy 17 km ścieżek rowerowych, 15 km chodników i 1,5 km pa-sów dla rowerów, 
które powstały przy ulicach: Szkoły Podchorążych Piechoty, Pl. Ks. Anny Mazowieckiej, 
Legionowa, Zwycięstwa, Gen. Władysława Sikorskiego, Władysława Broniewskiego, Biała, 
War-szawska, Wileńska, Brokowska, Armii Krajowej, Różańska, Tadeusza Kościuszki, Al. Św. 
Jana Pawła II, Stanisława Duboisa, Henryka Trębickiego, Ludwika Mieczkowskiego, Stefana 
Batorego, Kubusia Pu-chatka, Jagiellońska, Królowej Bony, 3 Ma-ja. 
W ramach zadania powstały także elementy małej infrastruktury. Przebudowaliśmy 
oświetlenie uliczne, zbudowaliśmy siłownię zewnętrzną i plac zabaw  



z bezpieczną nawierzchnią, zainstalowaliśmy 65 stojaków na rowery, 5 wiat parkingowych ze 
stojakami, 6 punktów serwisowania rowerów, 58 koszy na śmieci,  
2 drzewka solarne, 4 zdroje uliczne,  
64 ławki, w tym 4 typu solar. Wybudowaliśmy 107 studni chłonnych, przebudowaliśmy linie 
teletechniczne i elektro-energetyczne. Powstało 46 miejsc postojowych dla samochodów. 
W niektórych miejscach zmuszeni byliśmy do usunięcia drzew. Jednak już trwają nowe 
nasadzenia, którymi zajmuje się Ostrowska Spółdzielnia Socjalna. 
Daniel Choinka, Zastępca Burmistrza Miasta 
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Stadion ze świadectwem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 

Stadion miejski uzyskał świadectwo Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i został zaliczony do 
kategorii stadionów VB. Na stadionie w Ostrowi Mazowieckiej mogą odbywać się zawody 
rangi okręgowej, lokalnej i szkolnej. Daje to możliwość rozgrywania wszystkich kategorii 
biegowych (bez biegu z prze-szkodami), chodu sportowego, skoku wzwyż, skoku w dal, 
trójskoku, pchnięcia kulą, rzutu dyskiem oraz rzutu oszczepem. 
Na realizację zadania Miasto pozyskało 2 mln złotych z programu rozwoju infrastruktury 
lekkoatletycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Budowa została też dofinansowana przez 
Powiat Ostrowski w kwocie 750 tys. zł.  
W ramach Budżetu Obywatelskiego wykonana została automatyczna instalacja nawodnienia 
stadionu. Wnioskodawcą był Paweł Skarpetowski.  
Remont objął: nawodnienie części trawiastej płyty stadionu, powiększone boiska do 
wymiarów 69,7 x 106 m, remont nawierzchni torów, powstanie nowej bieżni, rozbiegów do 
skoków w dal i trójskoku, rzutni do rzutu dyskiem, rozbiegu do rzutu oszczepem oraz koła 
rzutowego do pchnięcia kulą. Ponadto stadion został oświetlony, a ogrodzenie zewnętrzne 
częściowo wymienione. 
Inwestor - Miasto Ostrów Mazowiecka  
Wartość inwestycji - 4 530 248 zł 
Bartłomiej Pieńkowski, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
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Droga 627 doczekała się remontu 

Trwa remont drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku ulic: Lubiejewska, gen. Grota-
Roweckiego i 3 Maja do skrzyżowania z ulicą Pocztową. Inwestorem jest Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Przebudowa jest kompleksowa.  
Aby po remoncie droga spełniała jak najlepiej swoją rolę, Miasto zgłosiło Inwestorowi kilka 
uwag, co do realizacji zadania. Chodzi głównie o poprawę odprowadzenia wód 
powierzchniowych do kanalizacji deszczowej podczas obfitych opadów u zbiegu ulic 3 Maja i 
gen. Grota-Roweckiego. Zasadniczy problem sprowadza się do koniecznej w dłuższej 
perspektywie przebudowy głównych kolektorów deszczowych biegnących wzdłuż ulicy 3 
Maja i Partyzantów aż do terenów za stawem miejskim. Ustalono, że w re-jonie tego 
skrzyżowania zrobione będzie wszystko, co możliwe, aby podczas ulew zminimalizować 
problem zalewania ulic.  



Ponadto Miastu udało się dojść do po-rozumienia z Mazowieckim Zarządem Dróg i 
zminimalizować planowaną wycinkę drzew przy ulicy 3 Maja. Wstępnie wszystkie drzewa 
były przeznaczone do wycinki. Ze względu na profilowanie skrzyżowania z ulicą 11 Listopada, 
ostatecznie wycięte zostało tylko jedno drzewo. 
Realizacja inwestycji często wymusza podejmowanie dodatkowych działań. Oprócz remontu 
czy poprawy infrastruktury drogowej często korzystamy z okazji, by odnowić, czy usprawnić 
inne elementy krajobrazu miejskiego. Przy-kładem jest wymiana słupów elektrycznych. 
Każda zrealizowana inwestycja przynosi za sobą często więcej elementów niż jest to 
widoczne na pierwszy rzut oka. Na rogu ulic 3 Maja i 11 Listo-pada znajdował się niepozorny 
obiekt historyczny – słup elektryczny. Według pana Andrzeja Mierzwińskiego, znawcy historii 
naszego miasta, obiekt pochodzi z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Jest widoczny 
na zdjęciach z okupacji. W latach 60-70-tych XX wieku takich słupów było więcej, zwłaszcza 
przy ulicy 3 Maja. Ze względu na wartość historyczną słup zostanie odnowiony i ustawiony 
przed Starą Elektrownią. 
Miasto długo zabiegało o remont tych ulic, bo to jedne z ważniejszych dróg w Ostrowi, 
biegnących przez centrum, których Miasto nie jest zarządcą - Burmistrz Jerzy Bauer 
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Ostrowska Spółdzielnia Socjalna sadzi drzewa 

Wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych pojawiają się miejsca, gdzie można aktywnie 
spędzić czas wolny. Jednak realizacja zadania wymagała wycinki drzew kolidujących z 
inwestycją. W związku z tym na Miasto Ostrów Mazowiecka został nałożony obowiązek 
nasadzeń, które zostały zrealizowane w ramach tej inwestycji w różnych częściach miasta.  
Troska o poprawę jakości drzew i krzewów oraz zwiększanie ilości terenów zielonych jest 
naszym stałym zadaniem. 
We wrześniu burmistrz Jerzy Bauer podpisał umowę na dostawę i nasadzenie na terenach 
miasta dodatkowych 70 sadzonek drzew ozdobnych oraz ich pielęgnację przez okres trzech 
lat. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę, którym jest Ostrowska Spółdzielnia Socjalna.  
Zamówienie jest współfinansowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. 
Marek Kuziak, Dyrektor Wydziału Organizacji i Bezpieczeństwa 
 

Miasto wsparło zakup niezbędnego sprzętu 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzymała wsparcie od Miasta Ostrów 
Mazowiecka w kwocie 7000 złotych na zakup skokochronu. 
Jest to sprzęt ratowniczy umożliwiający ewakuację ludzi z zagrożonych budynków 
wielokondygnacyjnych. Stosuje się go wówczas, gdy utrudnione lub niemożliwe jest 
wykorzystanie innego sprzętu, drabin lub podnośników pożarniczych. Jest to pneumatyczna 
poduszka, na którą ludzie mogą ewakuować się z wysokości do 16 m. Poduszkę napełnia się 
powietrzem z butli powietrznej lub wentylatora. Skokochron może stanowić również 
dodatkowe zabezpieczenie podczas działań ratowniczych prowadzonych na wysokości. 
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Miasto nagrodzone za Muzeum dwukrotnie 

W październiku, podczas Kongresu Turystyki Polskiej w Świdnicy, burmistrz Jerzy Bauer 
odebrał dla Miasta nagrodę w kategorii „Turystyczny Produkt Roku 2020”. W listopadzie 
Kapituła Programu Najwyższa Jakość Quality International 2020 przyznała Miastu tytuł 
Laureata oraz Złote Godło QI 2020 w kategorii QI Product.  Obydwie nagrody Miasto 
otrzymało za Muzeum - Dom Rodziny Pileckich. 
Muzeum zostało powołane do życia w 2016 r. Od tego momentu, jeszcze w trakcie budowy 
siedziby, placówka rozpoczęła od razu swoją pracę, realizując szereg projektów, z których 
rocznie korzysta ok. 9 tys. osób, głównie młodzieży. Muzeum upowszechnia historię życia 
Witolda Pileckiego m.in. poprzez coroczne „Święto Rot-mistrza Pileckiego” wraz z Piknikiem 
Historycznym. Muzeum integruje także lokalną społeczność oraz prowadzi szeroką 
działalność edukacyjną. Budowa placówki przy ul. Warszawskiej 4 została zakończona. 
Obecnie trwają ostatnie przygotowania do otwarcia siedziby muzeum i wystawy stałej.  
To pierwsze instytucjonalne muzeum w historii Ostrowi Mazowieckiej i jedyne w Polsce 
muzeum poświęcone rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu i jego rodzinie. Jest prowadzone 
wspólnie przez Miasto Ostrów Mazowiecka oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.  
Anna Kacpura, Biuro Promocji 
 

Ulica Łączna z pozwoleniami na użytkowanie 

Ostatnim etapem umowy na dofinansowanie inwestycji budowy ulicy Łącznej było 
przekazanie drogi do użytkowania. 18 października Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego wydał trzy decyzje pozwolenia na użytkowanie ulicy. 
Budowa ulicy Łącznej rozpoczęła się w 2011 roku na podstawie decyzji ZRID 2/11. Wykonano 
wówczas jezdnię i usunięto kolizje 
z infrastrukturą na odcinku 192 m. Kolejny etap budowy odcinka  
o długości 451 m miał miejsce w 2018 r. (ZRID 3/18). W 2019 roku Miasto dokończyło 
etapowaną budowę ulicy z uzyskanego do-finansowania ze środków Państwowego Funduszu 
Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 928 637 zł.  
W ramach złożonego wniosku wykonano budowę 609 m jezdni oraz wybudowano chodniki i 
zjazdy na całej długości ulicy Łącznej, tj. 1 252 m za kwotę 1 316 825,70 zł. 
Rozliczenie przekazanego dofinansowania nastąpiło poprzez weryfikację złożonego przez 
Miasto Ostrów Mazowiecka sprawo-zdania z realizacji zadania. Opiekę merytoryczną i 
finansową nad całością zadania sprawowały dwa wydziały: Rozwoju Gos-podarczego i 
Realizacji Budżetu. 
Halina Bardyszewska, Dyrektor Wydziału Realizacji Budżetu 
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Dwa warianty małej obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej 

Firma Mosty Gdańsk Sp. z o.o. projektująca tzw. małą obwodnicę Ostrowi Mazowieckiej 
zaproponowała dwa warianty przebiegu tej inwestycji i zwróciła się z wnioskiem o ich 
zaopiniowanie. 
 
Analiza różnych argumentów i spotkanie podsumowujące dyskusję doprowadziły do 
pozytywnego zaopiniowania wariantu nr 2, tj. przebiegu dalszego od centrum miasta. W tym 
wariancie byłaby mniejsza ingerencja w działki prywatne oraz większa ochrona m.in. przed 
hałasem. Uczestnicy spotkania podkreślali potrzebę wyprowadzenia ruchu kołowego z 
centrum miasta, co zwiększy komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Usytuowanie 
obwodnicy dalej od centrum poprawi również jakość powietrza. Ważnym argumentem jest 
też perspektywa zwiększenia potencjału inwestycyjnego w tej części miasta. 
Trzeba podkreślić szybkie tempo prac nad zadaniem i bardzo realną perspektywę budowy tej 
niezwykle ważnej dla Ostrowi Mazowieckiej inwestycji drogowej. 
Daniel Choinka, Zastępca Burmistrza Miasta 
 

Burmistrz Jerzy Bauer z tytułem „Siła Osobowości 2020” 

Redakcja Forum Biznesu przyznała burmistrzowi Jerzemu Bauerowi tytuł „Siła Osobowości 
2020” w kategorii Samorząd Terytorialny. Kapituła w uzasadnieniu wskazała na wzorowe 
zarządzanie samorządem i podejmowanie wielu trudnych i złożonych wyzwań. Wymieniono 
takie działania samorządu jak pozyskiwanie środków na inwestycje infrastrukturalne oraz 
ciągłe wzbogacanie oferty dla mieszkańców i turystów. Zauważono przeprowadzenie 
rewitalizacji dwóch zabytkowych budynków i oddanie ich na potrzeby społeczno - kulturalne. 
Działania stymulujące rozwój inwestycyjny i gospodarczy miasta, to efekty działań całego 
samorządu, który skupia wokół siebie jedna osoba – lider tej społeczności.  
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588 tys. złotych – tyle kosztowała realizacja programu opieki nad 

zwierzętami w Ostrowi Mazowieckiej w latach 2016-2020 

Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad nimi są nie tylko zadaniem ustawowym 
miasta/gminy, ale wymogiem etycznym każdej dobrze zorganizowanej wspólnoty 
samorządowej. Program jest uchwalany każdego roku przez radę miasta/gminy oraz ma on 
swój wymiar budżetowy. Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwalając budżet zapewniła na 
rok 2020 środki finansowe na ten cel w wysokości 153 000 zł, a uchwałę w/s przyjęcia 
Programu podjęła 11 marca 2020 r. 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi zakłada szereg działań, w tym m. in.: 

 Finansowanie odławiania oraz pobytu zwierząt w schronisku, w praktyce – psów; przy 
braku umowy długoterminowej Miasto realizuje to zadanie poprzez umowę-zlecenie 
dla uprawnionego schroniska każdorazowo przy zaistnieniu takiej potrzeby – to 
wynika  

 z przepisów, i taka jest praktyka. W okresie styczeń – listopad 2020 Miasto wy-dało 
na ten cel 15 780 zł. 



 100%-owe finansowanie wykonanych zabiegów weterynaryjnych: czipowania, 
sterylizacji lub kastracji zwierząt domowych należących do mieszkańców Ostrowi 
Mazowieckiej. Miasto sfinansowało w okresie styczeń – listopad 2020 r. 571 
zabiegów, na ogólna sumę 41 320 zł. 

 Finansowanie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom po wypadkach 
drogowych (zwierzęta domowe i zwierzęta dzikie). Miasto sfinansowało  

 w okresie styczeń – listopad 2020 r. 41 usług kwotą 18 222 zł. 

 Opieka nad wolno żyjącymi kotami (dokarmianie) – na ten cel przeznaczono kwotę 
200 zł. 

Ogółem, w okresie od stycznia do listopada br. wydatki z publicznych środków na Program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi wyniosły 75 522 zł. 
Bezpłatna sterylizacja psów prowadzona jest od 2015 roku. Koszty poniesione w związku z 
finasowaniem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w latach 2016-2020 (do 
listopada 2020) przedstawiały się następująco: 

 2016 rok: kwota 216 722,30 zł: odłowiono 78 psów, kwota - 142 003,50 zł.; zwierzęta 
z wypadków drogowych - 16 usług, kwota - 12 952,80 zł., plus ryczałt roczny za 
całodobową gotowość do odebrania zwierząt po wypadkach - 6 600,00 zł.; 
sterylizacje i kastracje - 443 zwierzęta (psy i koty), czipowanie 228 psów, kwota - 55 
166 zł. 

 2017 rok: kwota 123 562,81 zł: odłowiono 28 psów, kwota - 51 241,81 zł.; zwierzęta  
z wypadków drogowych - 11 usług, kwota - 7 119,00 zł., plus ryczałt roczny za cało-
dobową gotowość do odebrania zwierząt po wypadkach – 6 600,00 zł.; sterylizacje i 
kastracje - 536 zwierząt (psy i koty), czipowanie 206 psów, kwota - 58 602, 00 zł. 

 2018 rok: kwota 82 218,17 zł: odłowiono 10 psów, kwota - 13 000 zł.; zwierzęta z 
wypadków drogowych - 13 usług, kwota - 7 548,30 zł., plus ryczałt roczny za cało-
dobową gotowość do odebrania zwierząt po wypadkach – 6 600,00 zł.; sterylizacje i 
kastracje - 498 zwierząt (psy i koty), czipowanie 177 psów, kwota - 55 069, 87 zł.  

 2019 rok: kwota 90 046,44 zł: odłowiono 8 psów, kwota - 10 330 zł.; zwierzęta z 
wypadków drogowych - 23 usługi, kwota - 11 271,60 zł., plus ryczałt roczny za cało-
dobową gotowość do odebrania zwierząt po wypadkach 6 600, 00 zł; sterylizacje i 
kastracje - 498 zwierząt (psy i koty), czipowanie 191 psów, kwota - 61 844, 84 zł. 

Z uwagi na konieczność wypowiedzenia umowy na rok 2020 zamkniętemu przez prokuraturę 
schronisku w Radysach, 3 września br. został ogłoszony nowy przetarg na „Odławianie 
bezdomnych psów z terenu miasta Ostrów Mazowiecka wraz z przekazaniem do schroniska 
dla bezdomnych zwierząt”. Brak ofert spowodował unieważnienie przetargu i konieczność 
ogłoszenia kolejnego, który będzie obowiązywał w przyszłym roku. Do końca tego roku (na 
grudzień) będą wydawane indywidualne zlecenia na odłowienie zwierząt. 
Michał Kulesza, Kierownik Biura Promocji 
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59 par świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 

Jubileusz Złotych Godów w tym roku był świętowany w Ostrowi Mazowieckiej inaczej niż 
zwykle. Z powodu epidemii koronawirusa i wynikających z tego obostrzeń sanitarnych nie 



mogła odbyć się tradycyjna uroczystość Złotych Godów w ratuszu, z udziałem wszystkich 
odznaczonych par małżeńskich.  
Początkowo w październiku, gdy sytuacja epidemiczna w kraju na to pozwalała, dostojni 
Jubilaci zapraszani byli indywidualnie do Urzędu Miasta. Spotkał się z nimi burmistrz Jerzy 
Bauer i osobiście wręczył me-dale Prezydenta RP „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. 
Parom małżeńskim, świętującym 50 lat pożycia burmistrz życzył zdrowia i szczęścia w życiu 
osobistym oraz wiele radości i pomyślności. 
Natomiast w listopadzie, gdy sytuacja epidemiczna zaczęła się pogarszać i wprowadzono 
dodatkowe obostrzenia, w trosce o bezpieczeństwo, indywidualne spotkania burmistrza z 
Jubilatami zostały odwołane. Pozostałym parom odznaczenia dostarczyli do domów 
pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego.  
Łącznie medalami Prezydenta RP „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” zostało odznaczonych 
59 par:  

 Alina i Franciszek Ambroziak, 

 Jadwiga i Mieczysław Ambroziak,  

 Janina i Janusz Andrejew,  

 Danuta i Wiesław Barszcz,  

 Zofia i Stefan Bembenek,  

 Elżbieta i Waldemar Borowi,  

 Witold i Krystyna Brzostek,  

 Apolonia i Stanisław Brzózka, 

 Halina i Stanisław Chrzanowscy,  

 Teresa i Ryszard Dawidczyk,  

 Celina i Antoni Dawidowscy,  

 Alicja i Jan Dąbkowscy,  

 Renata i Jerzy Frąckiewicz, 

 Kazimiera i Edward Gałązka,  

 Wiesława i Stefan Górscy,  

 Aniela i  Jan Grabowscy,  

 Janina i Mieczysław Iwańczuk,  

 Joanna i Roman Jastrzębscy, 

 Teresa i Stefan Kacprzyk, 

 Hanna i Janusz Kaczmarek, 

 Barbara i Tadeusz Kamińscy,  

 Alina i Wojciech Kaniuk,  

 Helena i Andrzej Kulczyńscy,  

 Ewa i Edward Kulesza,  

 Jadwiga i Kazimierz Kulesza,  

 Agata i Ryszard Kuliberda,  

 Krystyna i Roman Kurak,  

 Marianna i Kazimierz Kopańscy,  

 Marianna i Witold Koziara,  

 Teresa i Mieczysław Kwiatkowscy,  

 Apolonia i Jerzy Łukaszewicz,  

 Jadwiga i Kazimierz Łupińscy, 

 Krystyna i Władysław Malec,  



 Halina i Tadeusz Maleńcy,  

 Zofia i Ryszard Mazurek,  

 Waleria i Jerzy Mierzejewscy,  

 Marianna i Stanisław Nowaccy,  

 Aldona i Tadeusz Orłowscy,  

 Alicja i Jerzy Pieńkos,  

 Janina i Wiesław Prusak,  

 Elżbieta i Zygmunt Raczko,  

 Marianna i Mirosław Równi,  

 Teresa i Jan Samsel,  

 Barbara i Witold Sienkiewicz, 

 Alicja i Janusz Skarzyńscy,  

 Anna i Józef Socik,  

 Danuta i Jerzy Sówka,  

 Krystyna i Zbigniew Spinek,  

 Halina i Józef Staniaszek,  

 Krystyna i Mieczysław Staniaszek,  

 Henryka i Jan Szydlik,  

 Barbara i Waldemar Szkoda,  

 Anna i Jerzy Szymalscy,  

 Sabina i Zygmunt Śledziewscy,  

 Teresa i Jerzy Waraccy,  

 Elżbieta i Stanisław Wyszomirscy, 

 Wanda i Mirosław Załęgowscy, 

 Jadwiga i Józef Zbiejczyk,  

 Barbara i Jerzy Żebrowscy. 
Drodzy Jubilaci, życzymy Wam nieustającego szczęścia i miłości, zdrowia, wyrozumiałości 
oraz radości na dalsze wspólne dni. 
Grażyna Reluga, Zastępca Kierownika USC 
Beata Rewkowska, Zastępca Kierownika USC 
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Działania Miasta w czasie pandemii 

Samorząd Miasta Ostrów Mazowiecka podjął szereg działań, mających na celu 
przeciwdziałanie sku-tkom pandemii korona-wirusa. Zarówno ostrowski szpital jak  
i funkcjonariusze KPP oraz KPPSP w Ostrowi Mazowieckiej już w marcu otrzymali od Miasta  
w formie darowizn sprzęt ochronny w postaci jednorazowych rękawic oraz maseczek jedno- i 
wielokrotnego użytku (przyłbic) oraz środki dezynfekujące. 
Oprócz tego każda z podległych Miastu jednostek także została zaopatrzona w sprzęt 
ochrony oraz środki dezynfekujące. Wydatki poniesione przez Miasto za trzy kwartały 2020 
roku na podjęte w tym zakresie działania (zakup maseczek, przyłbic, rękawic, płynów 
dezynfekujących) to ponad 127 000  zł. 
Podległe Miastu jednostki np. MOPS czy ŚDS zaopatrywały w środki dezynfekujące oraz 
maseczki osoby w trudnej sytuacji bytowej.  



Ponadto Straż Miejska wraz z ostrowskimi policjantami przez cały okres pandemii 
monitorowała i monitoruje osoby pozostające w izolacji domowej bądź pozostające w 
kwarantannie. Do pomocy tej dołączyli również pracownicy MOPS, którzy w ramach realizacji 
programu „Wspieraj Seniora” robili zakupy dla osób star-szych lub niesamodzielnych, 
pomagali w załatwianiu codziennych spraw, realizowali usługi opiekuńcze oraz dostarczali 
żywność dla osób odizolowanych. Wprowadzono ograniczenia w działalności Miejskiej 
Kuchni działającej na terenie miasta, natomiast bez przerwy przygotowywane posiłki 
wydawane były na wynos. 
Zarówno w Urzędzie Miasta jak i miejskich jednostkach organizacyjnych prowadzących 
bezpośrednią obsługę interesantów wprowadzono zmianę organizacji pracy tak, aby 
ograniczyć bezpośredni kontakt osób pracujących z interesantami. W tym celu zostały 
stworzone indywidualne stanowiska pracy na korytarzach ratusza i innych jednostek 
zaopatrzone w przesłony z plexi, zmniejszono również liczbę osób jednocześnie 
przebywających na terenie placówek. Szczególny nacisk kładzie-my na to, aby interesanci 
korzystający z naszych usług kontaktowali się w formie telefonicznej lub mailowej aby w jak 
najmniejszym stopniu zabezpieczyć mieszkańców przed koniecznym wyjściem  
z domu i kontaktem z urzędnikami. 
Ponadto Miasto wdrożyło rozwiązania mające na celu zminimalizowanie skutków pandemii 
dla lokalnych przedsiębiorców stosując ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. W sześciu 
przypadkach – na pisemne prośby podatników rozłożono na raty zaległości, dwukrotnie 
dokonano umorzenia zaległości podatkowych, w dwóch przypadkach odroczono terminy 
płatności. Zastosowano również umorzenia z tytułu opłat za najem lokali usługowych, 
będących własnością Miasta.  
W ramach wsparcia branży gastronomicznej Urząd Miasta stworzył listę lokali, które w czasie 
pandemii prowadziły działalność tylko w formie dostaw lub na wynos.   
Aby zminimalizować skutki finansowe pandemii, Miasto dołożyło również wszelkich starań, 
aby realizacja świadczeń, zarówno z po-mocy społecznej, czy też świadczeń rodzinnych, 
500+, funduszu alimentacyjnego odbywała się bez opóźnień. 
Marek Kuziak, Dyrektor Wydziału Organizacji i Bezpieczeństwa 
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Burmistrz nagrodził uczniów, sportowców i nauczycieli 

Nagrody i wyróżnienia tradycyjnie były wręczane podczas obchodów Dni Miasta. W tym 
roku, z racji odwołanych Dni Ostrowi Mazowieckiej uroczystość wręczenia stypendiów 
odbyła się 1 września. Ze względu na sytuację epidemiczną odwołane zostały także miejskie 
obchody Dnia Edukacji Narodowej, zaplanowane na 14 października. 
Stypendia Burmistrza Miasta dla uzdolnionych uczniów otrzymali: Maria Leszczyńska - 
laureatka XXV Konkursu Historycznego „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego” oraz 
absolwenci szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych, którzy uzyskali najwyższą 
średnia ocen w klasyfikacji końcowej: Olaf Spinek, Aleksandra Nurkiewicz, Eliza Podleś, 
Ewelina Szczapa, Paulina Litwa, Zuzanna Trzaska, Adrianna Szyszka, Anna Rutkowska, Mikołaj 
Rowicki, Mateusz Ambroziak, Kacper Szatanek. 
Burmistrz Miasta wręczył także na-grody i wyróżnienia zawodnikom ostrowskich klubów 
sportowych, uczniom oddziału sportowego, podopiecznym Środowiskowego Domu 
Samopomocy oraz nauczycielom wychowania fizycznego wyróżniają-cym się osiągnięciami w 



działalności sportowej. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Michał Grabowski, Andżelika 
Kaczmarczyk, Julia Kaczo-rowska, Julia Duda, Martyna Narewska, Mateusz Ambroziak, 
Wiktor Łagoszyn, Dawid Bączyk, Amelia Skowrońska, Paulina Jarmoluk, Dawid Wilczewski, 
Jakub Krakowiak, Olaf Bartkiewicz. Nagrodzeni nauczyciele to: Anna Trentowska, Marze-na 
Świedzińska, Jolanta Marulska, Adam Krupa, Michał Chojnowski, Ja-kub Żyłowski, Artur 
Zadroga. Wyróżnienia otrzymali: Karolina Krawiec, Michał Kostka, Paweł Złotkowski, Oliwia 
Jastrzębska, Zuzanna Nietubyć, Karolina Małecka, Szymon Kaniuk, Igor Zadrożny, Bartosz 
Wierciński, Antoni Polak, Antonina Kubat, Kornelia Polkowska, Tadeusz Polakowski, Jakub 
Skarpetowski, Szymon Założyński, Katarzyna Borowa, Andrzej Jasionek. 
Burmistrz Jerzy Bauer podziękował Piotrowi Siwkowi za 4-letnie pełnienie funkcji dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 4 i przedstawił nowego dyrektora „czwórki” Michała Chojnowskiego. 
Wręczył również Dorocie Brzostek, dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2, nagrodę 
jubileuszową. Podczas spot-kania odbyło się także uroczyste ślubowanie Moniki Jechny – 
nauczyciela w Miejskim Przedszkolu Nr 2 oraz wręczenie Aktu nadania stopnia zawodowego 
nauczyciela mianowanego. 
Nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze przekazane zostały 
nauczycielom w ich miejscach pracy. Otrzymali je: Urszula Wójcik – wicedyrektor SP nr 1, 
Maryla Borowa - nauczyciel SP nr 1, Małgorzata Deluga – nauczyciel SP nr 1, Hanna 
Gruszczyńska – nauczyciel SP nr 1, Anita Pych – nauczyciel SP nr 1, Dorota Brzostek – 
dyrektor SP nr 2, Małgorzata Jamiołkowska – wicedyrektor SP nr 2, Uliana Kikoła – nauczyciel 
SP nr 2, Marta Lidia Wyrzykowska – nauczyciel SP nr 2, Elżbieta Mariańska – dyrektor SP nr 3, 
Agata Adamowicz – nauczyciel SP nr 3, Beata Jackiewicz- Barszcz – nauczyciel SP nr 3, Justyna 
Kołodziej – nauczyciel SP nr 3, Miro-sława Oniszk – nauczyciel SP nr 3, Artur Zadroga – 
nauczyciel SP nr 3, Elżbieta Piersza – nauczyciel SP nr 4, Zofia Studnicka – nauczyciel SP nr 4, 
Alina Pyśk – nauczyciel MP nr 1, Beata Grochowska – dyrektor MP nr 2, Anna Maria Jagielska 
– wicedyrektor MP nr 2, Małgorzata Gołaszewska – dyrektor MP nr 3, Aneta Siwek – 
nauczyciel MP nr 3. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w miejskich szkołach i przedszkolach 
dyrektorzy wręczyli nagrody 59 nauczycielom oraz 28 pracownikom administracji i obsługi. 
Renata Subda, Wydział Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej 
Patrycja Kowalska, Wydział Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej 
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Szkoły dostaną tablety z dostępem do internetu 

Dwie ostrowskie podstawówki (SP nr 1 i SP nr 4) znalazły się wśród placówek, do których już 
wkrótce Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – 
prze-każe tablety wraz z usługą dostępu do Internetu w formie „Szkolnych Pakietów 
Multimedialnych OSE”. 
„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” składają się z 25 tabletów wraz z usługą mobilnego 
dostępu do internetu (usługa LTE), klawiaturą bezprzewodową (Bluetooth) z etui i rysikiem. 
Stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z 
Ministerstwem Edukacji Narodowej, za pośrednictwem NASK PIB, udzieloną w ramach 
projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Wartość każdego pakietu wynosi 24 
261,75 zł brutto. 
Pozyskane tablety zostaną wykorzystane jako wsparcie nauki zdalnej. W bieżącym roku nasze 
szkoły otrzymały już 2 granty w łącznej wysokości 184.580 zł na zakup sprzętu 



komputerowego dla szkół (70 laptopów i 8 tabletów), biorąc udział w projektach pn. zdalna 
Szkoła oraz zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 
1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 
internetu o wysokich przepustowościach”. 
Ponadto, w zeszłym roku szkolnym, w ramach konkursu #OSEWyzwanie realizowanym pod 
patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, 3 szkoły (SP1, SP2 i SP3) otrzymały Mobilne pracownie 
internetowe o wartości powyżej 65 tysięcy każda, składające się z 16 laptopów 
umieszczonych w przenośnej szafie z punktem dostępowym do Internetu.  Wszystkie nasze 
szkoły skorzystały również ze wsparcia w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w za-kresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna Tablica”. Każda z nich uzyskała 
dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego i urządzeń TIK w wysokości 14 tysięcy zł, 
przy udziale własnym w wysokości 3,5 tysiąca zł. Z pozyskanych łącz-nie 56 tysięcy złotych 
zakupiono: 3 interaktywne monitory dotykowe, 4 tablice interaktywne z projektorami 
ultrakrótkoogniskowymi oraz zestaw głośników. 
Renata Subda, Wydział Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej 
 

ŚDS dba o więzi mimo zawieszenia działalności 

W czasie zawieszenia działalności Zespół Wspierająco -Aktywizujący Środowiskowego Domu 
Samopomocy jest cały czas w stałym kontakcie z uczestnikami, ich rodzinami i opiekunami.  
Uczestnicy otrzymują w bezpieczny sposób materiały i zadania do wykonania w domu w celu 
podtrzymania procesu rehabilitacji. Cały zespół ŚDS ukończył szkolenie z zakresu pracy 
zdalnej z uczestnikiem, co pozwala na prowadzenie treningów zachęcających do aktywności. 
Prowadzone jest stałe pośrednictwo oraz pomoc w załatwianiu niezbędnych spraw 
urzędowych oraz zdrowotnych uczestników.  
Cały personel robi wszystko, by pomimo panującej pandemii zajęcia i kontakt z naszymi 
uczestnikami przebiegał bez szczególnego ograniczenia, przy jednoczesnym zachowaniu 
wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Dziś bardziej niż kiedykolwiek musimy uczyć się 
cierpliwości, dbałości o więzi rodzinne, sąsiedzkie czy przyjacielskie. Jednocześnie 
pokonujemy wyzwania związane z własnymi emocjami. 
W czasie zawieszenia działalności zakupiona została specjalistyczna podłoga do pracowni 
rehabilitacyjnej, a także powstała nowa pracownia witrażu. 
Katarzyna Kolasińska, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy 
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Edukacja przeniosła się do sieci 

Rok szkolny 2020/2021 w szkołach podstawowych rozpoczęło 1977 uczniów w 85 
oddziałach, zaś w przedszkolach 690 dzieci w 31 oddziałach. Od 26 października uczniowie 
klas IV-VIII, a od 9 listopada uczniowie klas I-III rozpoczęli naukę zdalną.  
Wszystkie zajęcia lekcyjne realizowane są online z wykorzystaniem Platformy Microsoft 
Teams, wg dotychczasowego planu lekcji (z założeniem, że czas łączenia się z uczniem wynosi 



do 30 minut, pozostały czas przeznaczony jest na pracę samodzielną ucznia z materiałami 
wskazanymi przez nauczyciela). Na terenie szkoły mogą być realizowane zajęcia edukacyjne 
dla uczniów niepełnosprawnych (stacjonarne lub zdalne), zajęcia opiekuńcze dla uczniów, 
których rodzice bezpośrednio zaangażowani są w walkę z epidemią, zajęcia rewalidacyjne 
oraz konsultacje dla ósmoklasistów. Eliminując przeszkody techniczne w kształceniu na 
odległość, od początku nauczania zdalnego do 20 listopada, 113 uczniom szkoły wypożyczyły 
sprzęt komputerowy (85 laptopów i 28 tabletów). 
Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w przedszkolach realizowane są zgodnie z potrzebami 
rodziców. We wszystkich jednostkach dostosowano rozkłady dnia tak, aby każdy rodzic miał 
możliwość wykonywania swoich obowiązków służbowych bez zbędnych trudności. Wszystkie 
dzieci objęte są opieką umożliwiającą realizację podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego. 
Dorota Ambroziak, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej 
 

Nowy koordynator funkcjonowania oddziałów sportowych 

Zastępca Burmistrza Daniel Choinka wręczył powołanie panu Grzegorzowi Helcbergielowi na 
stanowisko koordynatora funkcjonowania oddziałów sportowych. Do jego zadań należeć 
będzie inicjowanie i realizacja działań w za-kresie tworzenia warunków realizacji zajęć 
sportowych obejmujących szkolenia sportowe i organizacji oddziałów sportowych. 
Poprzednio funkcję tę pełnił Michał Chojnowski, obecny dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4. 
Redakcja 
 

Inwestycje i odbiór odpadów zgodnie z planem 

Zakład Gospodarki Komunalnej stosując się do obowiązujących wytycznych w okresie 
pandemii ograniczył osobiste wizyty interesantów w Oddziałach Spółki. Sprawy załatwiane są 
głównie drogą elektroniczną lub telefonicznie.  
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Łąkowej czynny jest od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.  
Odbiory odpadów komunalnych zarówno od mieszkańców miasta, jak i od firm odbywają się 
zgodnie z harmonogramami odbioru odpadów.  
Inwestycje zaplanowane na rok 2020 realizowane są na bieżąco przy zachowaniu 
odpowiednich wymogów sanitarnych. 
Dorota Chmiel, ZGK 
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Projekt Biblioteki wyróżniony na Mazowszu 

Od sierpnia do października Miejska Biblioteka Publiczna realizowała projekt „Pamiętamy 
1920-2020”. Został on wyróżniony (II miejsce) w konkursie o nagrodę Marszałka 
Województwa Mazowieckiego „Inspirująca Biblioteka Roku” – edycja 2020 r. 
Głównym celem projektu była popularyzacja lokalnego dziedzictwa historycznego oraz 
pielęgnowanie pamięci o ludziach i wydarzeniach wojny 1920 r. na Ziemi Ostrowskiej. 



Partnerem biblioteki było Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych PRZYSTAŃ oraz Miejskie 
Przedszkole Nr 2. 
W ramach projektu Biblioteka zorganizowała międzypokoleniowe warsztaty rękodzielnicze, 
autokarowy rajd historyczny „Rok 1920 na Ziemi Ostrowskiej” połączony z lekcją muzealną, 
piknik historyczny zakończony wspólnym śpiewaniem pieśni i piosenek żołnierskich z 
zespołem MIKSTURA, warsztaty graficzne, wystawę plenerową „Rok 1920 na Ziemi 
Ostrowskiej” oraz spotkanie z wnuczką uczestnika wojny polsko-bolszewickiej Moniką Beyer  
i przedstawicielami Stowarzyszenia Wizna 1939. Na stronie www Biblioteki zostały 
zamieszczone dwa podcasty opowiadające o wydarzeniach sprzed stu lat. Zrealizowane 
zadania przybliżyły mieszkańcom historię wojny polsko-bolszewickiej na Ziemi Ostrowskiej, 
ożywiły pamięć o bohaterach tamtych lat, a także przyczyniły się do integracji społeczności 
lokalnej, gdyż uczestniczyły w nich wszystkie pokolenia ostrowian pochodzące z różnych 
środowisk. 
Projekt „Pamiętamy 1920-2020” otrzymał dofinansowanie ze środków Programu 
Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla 
Niepodległej”, zyskał wyjątkowe uznanie Biura Programu Niepodległa i jako jeden z 
najciekawszych został wytypowany do reportażu telewizyjnego.  
Jolanta Andruszkiewicz, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Anna Duda-Depta, Miejska Biblioteka Publiczna 
 

Ponad 100 tys. złotych na projekt grantowy Zdalna Szkoła + 

Burmistrz Jerzy Bauer przekazał na ręce dyrektorów szkół podstawowych laptopy zakupione 
w ramach projektu “Zdalna szkoła +”. To już drugi konkurs organizowany przez Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa. JST mogły uzyskać 100% dofinansowania na zakup sprzętu 
komputerowego, umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom, potrzebującym 
wsparcia w tym zakresie.  
Miasto otrzymało grant w wysokości 104 580 zł na zakup 42 laptopów dla uczniów.  
W pierwszej edycji otrzymaliśmy grant w wysokości 80 000 zł, w ramach którego zakupiliśmy 
28 laptopów i 8 tabletów. 
Renata Subda, Wydział Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej 
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Do zasobu Muzeum - Dom Rodziny Pileckich trafiła unikalna kolekcja 

archiwalna 

Ze względu na zasoby archiwalne Muzeum rok 2019 zakończył się niebywałym sukcesem. 
Powiększyliśmy zasób o jeden z najcenniejszych i największych znanych nam zbiorów - 
archiwum po śp. Mieczysławie Bartniczaku. Zawiera on ważne materiały o historii lokalnej i 
regionalnej. Zbiór ten stanowi ponad 150 teczek tematycznych, a jego część będzie 
prezentowana na ekspozycji stałej. Rok 2020 również kończymy sukcesem w obszarze 
zbiorów muzealnych. Po rozmowach i negocjacjach trwających od sierpnia br. Muzeum 
zakupiło od spadkobierców znanego kolekcjonera śp. Henryka Osowskiego, unikalną kolekcję 
fotografii, pocztówek, dokumentów i wydawnictw, dotyczących historii lokalnej. 



Dokumentacja fotograficzna stanowi zasadniczo naj-większą część zakupionej kolekcji m.in. 
pochodzącą z okresu okupacji Królestwa Polskiego przez Rosję do 1915 roku, związaną z 
funkcjonowaniem Szkoły Pod-chorążych Piechoty w Komorowie, przedstawiającą życie 
społeczne w Ostrowi w okresie 1918-1939 oraz obrazy miasta. W zbiorze znajdują się 
fotografie z okresu II wojny światowej (lata 1939-1943), ale także z okresu Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej (po 1944). Kolekcja obrazuje rożne – głównie militarne - dzieje 
Ostrowi Mazowieckiej i regionu w okresie XIX – XX wie-ku. Stanowi, w kontekście działalności 
statutowej Muzeum, materiał uzupełniający do badań i wydawnictw oraz do organizacji 
wystaw tematycznych dotyczących S.P.P. w Komorowie, okupacji hitlerowskiej na tych 
terenach, urbanistyki z uwzględnieniem zmian własnościowych budynków i w mniejszym 
zakresie życia społeczno-politycznego. Warto zwrócić uwagę, że fotografie miasta i regionu 
występują sporadycznie w zasobie archiwów państwowych.  
Henryk Osowski urodził się 16.09.1962 r. w Wysokiem Mazowieckiem. Mieszkał we wsi 
Tybory Trzcianka, gdzie jego rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Uczęszczał do Szkoły 
Podstawowej w Jabłonce Kościelnej, a następnie do Liceum Ogólnokształcącego im. St. 
Konarskiego w Zambrowie.  
W 1985 r. ukończył Studium nauczycielskie w Łomży. We wrześniu 1985 r. rozpoczął pracę w 
Szkole Podstawowej w Gostkowie, gdzie uczył historii oraz wychowania fizycznego. Na 
początku lat 90. przejął gospodarstwo rolne po rodzicach w Tyborach Trzciance. Od 
najmłodszych lat uwielbiał czytać. Był miłośnikiem i znawcą przyrody. Jednak jego największą 
pasją była historia, zwłaszcza ta dotycząca regionu. Posiadał ogromną wiedzę i materiały 
źródłowe na temat historii obszaru gminy Wysokie Mazowieckie oraz Zambrów. W swojej 
pasji wspierał działalność instytucji promujących historię regionalną. Jego pasją było 
kolekcjonowanie starych dokumentów, fotografii, pocztówek związanych zwłaszcza  
z dawnym województwem łomżyńskim, ale także Ostrowią Mazowiecką. 
Muzeum - Dom Rodziny Pileckich realizuje swoją misję oraz prowadzi działalność statutową, 
m.in. w zakresie gromadzenia zbiorów. Instytucje, urzędy, struktury wojskowe, jak również 
aktywne zawodowo i społecznie osoby prywatne wytwarzały i gromadziły różnego rodzaju 
dokumentację, która w części została zabezpieczona przez archiwa, biblioteki, muzea i inne 
struktury państwowe, w części uległa zniszczeniu, bądź uległa rozproszeniu i pozostała w 
rękach prywatnych. Dotychczas Muzeum przeprowadziło kwerendy w instytucjach, w kraju  
i zagranicą, dotyczące pozostałości źródłowej nt. Rodziny Pileckich i Ostrowskich oraz 
Ostrowi Mazowieckiej i bliskiego Komorowa. Od początku swojej działalności, Instytucja 
pozyskała a tym samych uchroniła od zapomnienia czy też przed rozproszeniem wiele 
cennych materiałów źródłowych. Zasób Muzeum tworzą archiwalia zdobyte w postaci 
darowizn, de-pozytów czy też zakupów aukcyjnych bądź dużych archiwów pochodzących z 
rąk prywatnych.  
Dorota Socik, Muzeum - Dom Rodziny Pileckich 
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Jak Ostrowianie świętowali niepodległość? 

Od 15 sierpnia do 10 grudnia Miejska Biblioteka realizowała projekt „Ostrowianie świętują 
niepodległość”. Celem projektu było zainspirowanie działań uwzględniających kontekst 
regionalny oraz uczestnictwo ostrowian w obchodach ko-lejnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Działania w ramach zadania były realizowane hybrydowo. Partnerami 



w projekcie były: Szkoła Podstawowa nr 2, Miejskie Przedszkole nr 3, Środowiskowy Dom 
Samopomocy typu A i B. 
Projekt zaangażował wszystkie grupy społeczne- dzieci, młodzież, seniorów i osoby 
niepełnosprawne. Odbyły się warsztaty z historii mówionej - "Słucham i tworzę”, muzyczne- 
„To jest moje miejsce” oraz recytatorskie „Ostrów moje miejsce na ziemi”. Został ogłoszony i 
rozstrzygnięty konkurs literacki „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom”, którego celem było 
popularyzowanie regionalnej twórczości oraz ocalenie od zapomnienia wspomnień osób, 
miejsc i wydarzeń związanych historią i tradycją regionu ostrowskiego. Zorganizowano 
również koncert pt. „Radość listopadowej nocy”- wystąpili w nim artyści z Łódzkiego Teatru 
Piosenki. Widowisko było transmitowane na profilu FB ostrowskiej biblioteki oraz na kanale 
Youtube. Trwałym elementem projektu, wykorzystującym aplikację Action Track, jest 
kanapowa gra miejska online pt. „Moja Ostrów”. Gra przybliża historię, zabytki oraz 
interesujące miejsca w naszym mieście. W budynku starej elektrowni i na stronie 
internetowej oraz profilu FB biblioteki dostępna jest również wystawa pt. „Ostrów 
Mazowiecka wczoraj i dziś” przedstawiająca historyczne i zabytkowe budynki oraz miejsca w 
Ostrowi Mazowieckiej. 
Bezpośrednio w projekcie wzięło udział ok. 400 osób, a po-przez działania online wydarzenia 
projektowe dotarły do około 1000 odbiorców. 
Projekt pn. „Ostrowianie świętują niepodległość” dofinansowano ze środków Programu 
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego 
„Niepodległa” . 
Jolanta Andruszkiewicz, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
 

Wieczór przy muzyce mistrzów 

Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki „Sacrum et Musica” to wydarzenie cykliczne, znane 
już ostrowskiej publiczności. Organizatorzy przystępując to realizacji tegorocznej edycji do 
końca nie wiedzieli, czy warunki sanitarne pozwolą na udział publiczności. Udało się 
przeprowadzić je w formie tradycyjnej. To jedno z niewielu wydarzeń kulturalnych, które 
mogliśmy za-oferować mieszkańcom w tym roku. 
Najwyraźniej był to oczekiwany koncert, bo frekwencja w kościele pw. Wniebowzięcia NMP 
była bardzo duża, a słuchacze domagali się bisów. W koncercie uczestniczył burmistrz Jerzy 
Bauer, który podziękował muzykom za wspaniały koncert. Miasto od wielu lat współpracuje z 
Filharmonią przy organizacji koncertów muzyki klasycznej. Dodatkowo w Ostrowi 
Mazowieckiej realizowany jest miejski program edukacji muzycznej. Jest to projekt 
wspomagający proces rozwoju i edukacji dzieci z miejskich placówek oświatowych. Dzieci 
poznają różne gatunki muzyczne i taneczne oraz brzmienie i budowę instrumentów. Audycje 
są finansowane z budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka. 
Organizatorem koncertu, który odbył się 27 września była Filharmonia Kameralna im. 
Witolda Lutosławskiego w Łomży. Mecenatem koncertu było Miasto Ostrów Mazowiecka. 
Anna Kacpura, Biuro Promocji 
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Miejski Dom Kultury z ofertą online 

2020 rok stał się dla Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej ogromnym 
wyzwaniem. Tak jak pewnie dla wszystkich z nas, którzy musieli przenieść swoje życie do 
świata online.  
Od listopada 2020 roku po kilkumiesięcznej przerwie zaczęliśmy ponownie prowadzić zajęcia 
głównie w formie wirtualnej. Nasze wiosenne doświadczenia pomogły nam przy-stosować 
się lepiej do ponownego lockdownu. Zajęcia o zróżnicowanej specyfice są prowadzone w 
wielu aplikacjach i na wiele sposobów. Do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku wysyłane 
są SMSy z linkami do wykładów na YouTube. Niektóre grupy korzystają z „Zooma”, inne na 
zamkniętych grupach na Facebooku po-znają zadania i odsyłają instruktorom filmy lub prace. 
Ze standardowych zajęć online korzysta obecnie ponad 260 osób, co składa się na ok. 50 
godzin zajęć tygodniowo (indywidualnych i grupowych). Cieszymy się, że tak dużo osób 
postanowiło nadal korzystać z naszej oferty online. 
Koniec roku to zwykle Spotkanie ze Świętym Mikołajem, organizowane w Ostrowi 
Mazowieckiej od 30 lat. Postanowiliśmy, że mimo pandemii znajdziemy sposób, by rozdać 
paczki ostrowskim dzieciakom. W tym roku to aż 2700 paczek. Spotkanie zaplanowaliśmy 
przy ul. Trębickiego. Samochody wjeżdżały w rozświetlony świątecznymi światełkami tunel, 
w którym dziecko odbierało paczkę od elfów i Miko-łaja. Cała inicjatywa była bardzo 
wymagająca logistycznie i cieszymy się, że tak wiele jednostek, instytucji i osób zgodziło się 
zaangażować w pomoc przy organizacji Spotkania. Mimo że to był trudny rok dla 
przedsiębiorców, ponownie pobiliśmy rekord liczby sponsorów oraz anonimowych darowizn 
od do-brych, lokalnych serc z naszego powiatu, a nawet Polski. To dla nas bardzo ważna 
informacja, gdyż wiemy, że zaufanie do naszego wydarzenia i jego popularność rośnie z 
każdym rokiem. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym. 
Marta Molska, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury 
 

Identyfikacja wizualna miasta 

Herb Ostrowi Mazowieckiej w materiałach promocyjnych stosujemy naj-częściej w barwie 
żółtej i zielonej (zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miasta). To kolory identyfikujące nasze 
miasto. Pod koniec ubiegłego roku stworzyliśmy logo miasta „Kierunek Ostrów Mazowiecka”, 
nawiązujące kolorystyką do barw miasta. Logo składa się z dwóch głównych elementów: 
znaku graficznego, który jest dynamicznym przedstawieniem kierunku, ósemki (trasy S8) oraz 
zapisu nazwy „Kierunek Ostrów Mazowiecka”. 
Zarówno herb, jak i logo pojawiają się na materiałach informacyjnych i promocyjnych miasta, 
związanych z działalnością samorządu. Znaki te wykorzystują też w swoich działaniach 
podmioty życia społecznego - gospodarczego miasta.  
Aby otrzymać zgodę na użycie herbu lub logo miasta należy wystąpić z wnioskiem do Urzędu 
Miasta. Druk wniosku można pobrać ze strony www.ostrowmaz.pl. 
Biuro Promocji 
 

190 tys. zł na działalność organizacji pozarządowych w 2021 roku 

Wprowadzenie Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami 
pozarządowymi poprzedziły konsultacje, które trwały od 12 do 19 października 2020 r. 
Podczas obrad XXI sesji Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie Rocznego Programu 



Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami poza-rządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. 
W programie wskazano pięć priorytetowych zadań publicznych dla obszarów w zakresie: 

 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa na-rodowego, 

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 
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MOSiR w czasach pandemii 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w roku 2020 pracuje zgodnie z zaleceniami Głównego 
Inspektora Sanitarnego oraz obostrzeniami sygnowanymi przez Ministerstwo Zdrowia. Po 
chwilowym osłabieniu pandemii w okresie późnej wiosny i wakacji MOSiR starał się wrócić 
do normalnego funkcjonowania.  
W maju wznowiliśmy dostępność kortów oraz boisk wielofunkcyjnych na obiekcie Omega. W 
czerwcu, w ograniczonym zakresie wystartowała kryta pływalnia, która do zasad 
funkcjonowania sprzed pandemii po-wróciła w lipcu. Również zajęcia fitness i aqua aerobiku 
powróciły przy zachowaniu ostrzejszych reżimów ilościowych. 
Na początku września rozpoczęliśmy zajęcia nauki pływania oraz szkółki szachowej, a także 
przygotowania do kolejnego sezonu naszych lig amatorskich. W październiku wystartowały 
Bank Spółdzielczy Liga Siat-karzy Amatorów oraz BrydżLiga. Również ligowa koszykówka w 
wykonaniu KS Sokół (a nieco później MKS Ostrowianka) wznowiły swoje rozgrywki, lecz z 
obostrzeniem o braku udziału publiczności.  
Niestety, wraz z nasileniem zakażeń w połowie października i nowymi obostrzeniami 
zmuszeni byliśmy zrezygnować z powszechnego do-stępu do krytej pływalni. Przerwano 
również rozgrywki BrydżLigi oraz zajęcia szkółki szachowej MOSiR (w związku z trybem nauki 
zdalnej dla uczniów). 
Obecnie (stan na początek grudnia) z obiektów sportowych MOSiR mogą korzystać wyłącznie 
kluby sportowe, szkółka pływacka oraz grupy zorganizowane prowadzące rozgrywki ligowe 
lub przygotowujące się do nich. W bardzo ograniczonym osobowo zakresie funkcjonują także 
zajęcia aqua aerobiku oraz fitness.  
Zajęcia na naszych obiektach odbywają się w maksymalnie możliwym w obecnych 
warunkach zakresie, zgodnie z zaleceniami sanitarnymi. Mamy szczerą nadzieję, że jeszcze  
w tym roku uda nam się udostępnić dla na-szych klientów lodowisko. A niemal pewni 
jesteśmy, że już naprawdę wkrótce dla wszystkich amatorów biegania, a jest ich przecież nie-
mało, udostępnimy bieżnię naszego odnowionego stadionu miejskiego. Zapraszamy więc na 
nasze obiekty tam, gdzie jest to możliwe, a wszystkim Państwu oraz sobie życzymy jak 
najszybszego powrotu do normalności. 
Bartłomiej Pieńkowski, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
 



Wirtualna edycja Biegu Wolności i Solidarności  

Uczestnicy VI Biegu Wolności i Solidarności przebiegli łącznie 636 km. Dziękujemy wszystkim, 
którzy podjęli biegowe wyzwanie i aktywnie uczcili Narodowe Święto Niepodległości. Biorący 
udział w VI Biegu Wolności i Solidarności pamięci bł. ks. Jerzego Popiełuszki – edycja 
wirtualna, oprócz satysfakcji, do zdobycia mieli piękny pamiątkowy medal oraz numer 
startowy. Każdy uczestnik mógł wybrać dowolną długość trasy: bieg honorowy – około 600 m 
lub bieg zawodniczy na dystansie półmaratonu 21 097,5 m. Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku uda nam się w tradycyjny sposób uczcić dzień 11 listopada. 
Organizatorem Biegu był Miejski Ośrodek Sportu i Re-kreacji, a współorganizatorami: MKS 
Ostrowianka, Oddział NSZZ „Solidarność” w Ostrowi Mazowieckiej, Stowarzyszenie „Ostrów 
Biega” oraz Jednostka Wojskowa 34-70. 
Pełna lista zawodników którzy wzięli udział w biegu na obu dystansach na stronie 
www.mosir.ostrowmaz.pl. 
Arkadiusz Spinek, MOSiR 
 

Ostrowscy sportowcy z medalami  

2020 rok to ciężki rok dla zawodników wszystkich dyscyplin sportowych. Ale mimo zmagań z 
pandemią, ostrowscy zawodnicy startują w zawodach, i co najważniejsze przywożą medale. 
Gratulujemy zawodnikom i trenerom tak wysokiej formy. 
Jesteście dumą Ostrowi Mazowieckiej! 
Zachęcamy do śledzenia profili klubów na Facebooku, gdzie znajdziecie bieżące informacje o 
sukcesach. 
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Po raz piąty w Ostrowi Mazowieckiej odbyły się zawody Power 

Challenge 

Rekordowa frekwencja i dodatkowe atrakcje to elementy wyróżniające tegoroczną edycję. 
Zawodnicy z Ostrołęki, Białystoku, Łomży, Pabianic i oczywiście mieszkańcy Ostrowi 
Mazowieckiej rywalizowali w dwóch konkurencjach. Dyscypliny siłowe takie jak kalistenika, 
trening funkcjonalny są coraz bar-dziej rozpoznawalne w naszym mieście. Wiele osób 
korzysta z tych form spędzania czasu. Widać to po frekwencji na piątej edycji.  
Rozegrano dwie konkurencje POWER - Kalistenika i Street Workout Siła & Wytrzymałość oraz 
CHALLENGE - Trening Funkcjonalny w kategoriach: kobiety, mężczyźni i zawodnicy sportów 
walki. 
W konkurencji POWER wystartowało 19 osób. Po 7 godzinach walki zwyciężył Sebastian 
Stepnowski Street Workout Ostrów Mazowiecka przed Przemysławem Sarnackim ze Street 
Workout Łomża, 3 miejsce wywalczył Roman Gavryliv z Pabianic.  
Listy startowe na CHALLENGE to 10 kobiet i 15 mężczyzn. Wśród zgłoszonych rozegrano 3 
kategorie. Wyniki rywalizacji Challenge kategoria kobiet: Angelika Wikieł sekcja pły-wania 
Narew Ostrołęka / Ostrołęka Fight Academy, Bożena Bednarczyk UKS Academia Gorila 
Ostrów Mazowiecka, Agnieszka Bałazy Ostrołęka Fight Academy. Challenge kategoria 
mężczyzn: Grzegorz Laskowski Street Workout Łomża, Artur Zadroga Sokół Ostrów 



Mazowiecka, Tomasz Parys MOSIR Ostrów Mazowiecka. Challenge kategoria sporty walki: 
Karol Rzempołuch UKS Academia Gorila Ostrów Mazowiecka, Mariusz Piersa Ostrołęka Fight 
Academy, Wiktor Dmochowski Ostrołęka Fight Academy. 
Blisko 60. dzieci pokonało gorylowy tor przeszkód – GORILA CHALLENGE. Na początek kilka 
rund rozgrzewkowych i rywalizacja na czas dały dużo radości zarówno dzieciom jak i 
rodzicom. Przed zmaganiami najmłodszych Dominika Potomska-Pecura „Animacje w krainie 
czarów” zadbała o wymalowanie twarzy w różne wzory. 
Dla wszystkich przygotowane były dyplomy za udział i drobne upominki od Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Academia Gorila Ostrów Mazowiecka. Nagrody dla trzech naj-szybszych 
zawodników w dwóch kategoriach do 8 lat i 8 plus ufundowane przez Bank Spółdzielczy w 
Ostrowi Mazowieckiej wręczyła Beata Kulesza. Nagrody wręczył burmistrz miasta Jerzy Bauer 
i zastępca burmistrza Daniel Choinka oraz przedstawicielki zarządu UKS Academia Gorila 
Ostrów Mazowiecka prezes Anna Fronczyk i wiceprezes Ewa Popowska oraz Daniel 
Ambroziak - Profit Twój Sklep Z Odżywkami. 
Organizatorzy i fundatorzy nagród: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej, Foodtruck Land, Bank Spółdzielczy w Ostrowi 
Mazowieckiej. Organizatorzy merytoryczni: UKS Academia Gorila Ostrów Mazowiecka, Street 
Workout Ostrów Mazowiecka. Partnerzy: Profit Twój Sklep Z Odżywkami, Sound Light Crew. 
Michał Kulesza, Kierownik Biura Promocji 
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Kolejne 7 mln złotych na rozwój Ostrowi Mazowieckiej 

Druga transza z tzw. Tarczy dla samorządów została rozdysponowana. Samorządy Ziemi 
Ostrowskiej pozyskały łącznie 22,8 mln złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Miasto Ostrów Mazowiecka otrzyma 7 mln zł na budowę szkoły i przedszkola przy ul. 
Partyzantów. 
Drugi nabór w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych miał charakter 
konkursowy, a o przyznaniu środków decydowała powołana przy premierze komisja. Podczas 
oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak kompleksowość planowanych 
inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad 
zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które 
skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w 
stosunku do planowanych dochodów samorządu. 
Na konto Miasta wpłynęły już środki z pierwszego naboru w ramach Tarczy Dla Samorządów 
w kwocie 7 266 901 zł.  
Na 304 gminy w województwie mazowieckim zajmujemy 5 miejsce, jeżeli chodzi o środki 
pozyskane w ramach Tarczy. Przed nami znalazły się gminy: Pruszków, Piaseczno, Żyrardów i 
Grodzisk Mazowiecki. 
Anna Wilczyńska, Skarbnik Miasta 
 

Młodzieżowa Rada Miasta wznowi działalność 

Młodzieżowa Rada Miasta Ostrów Mazowiecka została powołana w 2003 r. na podstawie 
uchwały nr XII/64/2003 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka. Ta sama uchwała określiła jej 



statut, który funkcjonuje do dziś w tej samej formie. Biorąc pod uwagę zmiany systemowe 
wprowadzone w oświacie (m.in. likwidacja gimnazjów) oraz potrzebę większego 
zaangażowania młodych ludzi w działania na rzecz społeczności lokalnej pojawiła się 
konieczność zaktualizowania zapisów statutu i dostosowania go do obecnych warunków. 
Podczas XXI sesji Rady Miasta, która od-była się 18 listopada podjęta została uchwała 
zmieniająca uchwałę z 2003 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ostrów 
Mazowiecka. 
Młodzieżowa Rada będzie reprezentacją dzieci i młodzieży szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych. Członkami Rady mogą być uczniowie klas V-VIII szkół pod-stawowych 
oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych, które mają swoje siedziby  
w Ostrowi Mazowieckiej, a także absolwenci tych szkół do zakończenia kadencji.  
Rada będzie organem o charakterze konsultacyjnym organów Miasta w sprawach 
dotyczących młodzieży. Celem działania Rady jest upowszechnianie idei samorządowej  
i postaw demokratycznych wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w 
Ostrowi Mazowieckiej. Statut Młodzieżowej Rady Miasta zakłada między innymi, że w jej 
skład wchodzić będzie 21 radnych. Radni wybierani będą na dwuletnią kadencję. Pierwsze 
wybory do Młodzieżowej Rady Miasta zostaną przeprowadzone zarządzeniem Burmistrza 
Miasta, nie później niż do 31 marca 2021 r. 
Zapraszamy serdecznie młodzież do udziału w pracach Rady. Czekamy na pomysły i nowe 
inicjatywy. 
Ewelina Szczapa, Biuro Promocji 
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