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Prosimy Mieszkańców 
o wyrozumiałość
Zapewniamy, że Miasto dołoży wszelkich 
starań, aby inwestycja przebiegła jak 
najmniej uciążliwie. Wykonawcy zapewnili, 
że niezwłocznie po przekazaniu terenu 
budowy przystąpią do realizacji inwestycji. 



50 osób przez 2 godziny akcji zebrało 68 worków śmieci. Osoby biorące udział w sprzątaniu na pewno nie pozostawią już nic po swojej wizycie 
w lesie. Miejmy nadzieję, że wraz z większym zasięgiem akcji, osób świadomych i wspólnie dbających o czystość lasów i nie tylko, będzie coraz 
więcej.

Razem sprzątaliśmy Ostrów

#RAZEMsprzątamyOSTRÓW to akcja, która pokazała, że 
wokół wspólnych problemów i ważnych tematów nie można 
pozostawać obojętnym. Bardzo szybko udało się zaangażo-
wać podmioty, którym bliski jest temat czystego środowiska 
i wizerunku miasta.

Władze miasta, podmioty gospodarcze, zarządzający zasobami, w tym 
przypadku Nadleśnictwo oraz młodzież szkolna, te osoby akurat mają 
świadomość jak ważny jest problem ochrony środowiska.

Aspekt edukacyjny i zasady bezpieczeństwa przedstawiło Nadleśnictwo 
Ostrów Mazowiecka na czele z Nadleśniczym Piotrem Uścianem-
Szaciłowskim. Wspomniał on o kwocie, jaką przeznacza się rocznie na 
usuwanie zanieczyszczeń z lasów. Jest to aż 100 tysięcy złotych. Akcję 
koordynowała Aleksandra Kloczkowska oraz gospodarz lasów, które 
sprzątaliśmy, leśniczy Edward Lipski.

Pracownicy firmy Alpla wraz z osobami zarządzającymi Ewą Brzozowską 

i Pawłem Sakowiczem również aktywnie włączyły się w akcję. 
Koszulki akcji, zaplecze merytoryczne i logistyczne przedsięwzięcia 
zapewniła Anna Urbańska.

Młodzież Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki pod 
opieką Agnieszki Mateusiak i Izabeli Wesołowskiej oraz pracownicy 
Alpli pod okiem pracowników nadleśnictwa podzielili się na 
5 zespołów. Worki przeznaczone na odpady niestety szybko się 
zapełniły. Najciekawsze znalezisko wśród śmieci zostało nagro-
dzone gadżetami, były to kości i opatrunki gipsowe.

Miasto zapewniło darmowy odbiór śmieci przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej. Dziękując pozostałym 
podmiotom za zaangażowanie Burmistrz Jerzy Bauer podkreślił, że 
tylko wspólnie możemy więcej osiągnąć w kwestii czystości prze-
strzeni, która nas otacza.

Ponad 2 mln złotych na budowę 
ulicy Modrej, odcinka ulicy Bielskiej i Cyprysowej  

W Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce odbyło się 
spotkanie, na którym wręczono symboliczne czeki na dofi-
nansowanie budowy dróg powiatowych i gminnych.

Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało dofinansowanie w kwocie 
2 120 678 zł na budowę ulicy Modrej, odcinka ulicy Bielskiej oraz ulicy  
Cyprysowej. Dofinansowania przyznano w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych w subregionie ostrołęckim. Łączna kwota dofinanso-
wania dla subregionu ostrołęckiego to 31,5 mln zł. 

W spotkaniu uczestniczył Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz 
przedstawiciele lokalnych 
samorządów. Ewelina Szczapa

Biuro Promocji 

Michał Kulesza

Kierownik Biura Promocji 

Zapraszamy na kolejne działania w ramach
#RAZEMsprzątamyOSTRÓW



Trwają prace inwestycyjne 

Zakończyły się prace na ul. Sielskiej i Na Polance
29 kwietnia zakończyły się prace na ul. Sielskiej. Wykonany został 
odcinek ulicy o długości 158 mb. Zakres prac obejmował położenie jezdni 
z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie odprowadzenia wód 
opadowych powierzchniowo z terenu pasa drogowego, usunięcie kolizji 
elektroenergetycznych. Wartość zadania wyniosła 346.079,32 złotych. 
Wykonawcą inwestycji był Zakład Robót Budowlano-Drogowych 
„DROGBUD” Andrzej Pecura z Ostrowi Mazowieckiej.

Z końcem kwietnia zakończyły się też prace przy budowie ul. Na Polance. 
Wykonawcą odcinka o długości 335 mb. była ostrowska firma Ogrody 
Robert Liżewski. Realizując inwestycję wykonano jezdnię z kostki 
betonowej wibroprasowanej o grubości 8 cm, kanalizację deszczową 
z odprowadzeniem wody do 14 studni chłonnych oraz usunięto kolizje 
elektroenergetyczne. Wartość zadania wyniosła 327. 902,63 złotych. 

Wykonano Zjazd Publiczny z ul. Małkińskiej 
Z końcem czerwca ostrowski Zakład Gospodarki Komunalnej zakończył 
prace przy wykonaniu zjazdu publicznego z ul. Małkińskiej. Położono 
nawierzchnię z kostki betonowej wibroprasowanej o grubości 8 cm, wody 
opadowe odprowadzono do przydrożnego rowu, wykonano przepust 
betonowy o średnicy 400 mm i długości 10 mb. Wartość zadania wyniosła 
19.782,75 złotych. 

Kończą się prace na ul. Saperskiej, Modrej, 
Bielskiej i Cyprysowej 
Kończą się prace przy realizacji dwuletniej budowy ul. Saperskiej. I etap 
w 2018 roku realizowała firma PIENDYKBUD Robert Piendyk z Ko-
morowa usuwając kolizje elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. 
W tym roku wykonywany jest etap II, który realizuje firma Ogrody Robert 
Liżewski z Ostrowi Mazowieckiej. Zakres prac obejmuje: wykonanie 
jezdni z kostki betonowej wibroprasowanej o grubości 8 cm, odprowa-
dzenie wód opadowych powierzchniowo na teren pasa drogowego. 
Wartość inwestycji wyniesie 1.096.375,50 zł, a zakończenie planowane 
jest na 30 sierpnia br. 

Realizowana jest inwestycja z udziałem środków rządowych przy 
ul. Modrej, Bielskiej i Cyprysowej. Prace na odcinku 920 mb planowane 
są do końca października br. Zakres budowy obejmuje: wykonanie jezdni 
z mieszanki mineralno-asfaltowej, chodnika z kostki betonowej o grubości 
6 cm, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ul. Bielskiej, bu-
dowę skrzyżowań, wykonanie zjazdów indy-widualnych na posesje, 
kanalizacji deszczowej z podłączeniem do sieci miejskiej, na odcinku 
ul. Cyprysowej odprowadzenie wód powierzchniowych oraz usunięcie 
kolizji elektroenergetycznych. Wykonawcą jest Zakład Robót Budowlano-
Drogowych Tomasz Dawi-dowski z Ostrowi Mazowieckiej. Wartość 
zadania  to 2.696.010.31 zł.

Wiosna i lato to czas intensywnych prac inwestycyjnych. 
Zakończyły się roboty na ulicy Sielskiej i Na Polance, zreali-
zowano zjazd publiczny z ul. Małkińskiej. W trakcie budowy 
jest ulica Saperska, ciąg drogowy Modra - Bielska - Cypryso-
wa. Kończą się też prace przy realizacji I etapu ul. Żale, współ-
finansowanego w 50% wspólnie z Gminą Ostrów Mazowiecka 
(wartość zadania 1.064.000 zł). Opracowywane są dokumenta-
cje techniczne na budowę ulic: Kawaleryjska, Różana, Sikor-
skiego, Spokojna, Srebrna. 29 lipca upływa termin składania 
prac konkursowych na opracowanie koncepcji budynku szko-
ły podstawowej i przedszkola publicznego, które powstaną 
przy ul. Partyzantów.

Nową nawierzchnię asfaltową zyskał odcinek ulicy Sielskiej. 

Z końcem sierpnia powinny zakończyć się prace na ul. Saperskiej

Ponad 300 metrów ul. Na Polance zyskało nową nawierzchnię. Mie-
szkańcy mogą z niej korzystać od 30 kwietnia. 

Trwają prace przy realizacji projektu „Rozbudowa ulicy Modrej, 
odcinka ulicy Bielskiej oraz Cyprysowej”. 

Trwa remont kina Ostrovia, dofinansowany ze  środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury.
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Kończą się prace przy realizacji I etapu ul. Żale współfinansowanego 
wspólnie z Gminą Ostrów Mazowiecka.

Sylwia Katarzyna Kos

Dyrektor Wydziału 
Rozwoju Gospodarczego



W ramach projektu „Ciepła strona miasta” wykonane zostaną prace termomo-
dernizacyjne w trzech miejskich obiektach użyteczności publicznej: Centrum 
Integracji Społecznej przy ul. Chopina 2B, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 
przy ul. Warchalskiego 3 oraz w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Szkoły Pod-
chorążych Piechoty 1.

50% środków UE na modernizację 
trzech budynków

Miasto pozyskało środki na termomoderni-
zację trzech budynków w wysokości 2 mln 
złotych. 26 czerwca burmistrz Jerzy Bauer 
podpisał umowę z firmą ZKM ASIS Sp. z o.o. 
z Białegostoku, która w postępowaniu przetar-
gowym złożyła najkorzystniejsza ofertę na 
realizację zadania. Obejmuje ono zaprojekto-
wanie i wykonanie robót budowlanych pole-
gających na termomodernizacji. Realizację 
projektu nadzoruje Wydział Rozwoju Gospo-
darczego. 

Redakcja

Rada Miasta na sesji w dniu 23 maja 
podjęła uchwałę w sprawie zmian do 
umowy o prowadzeniu Muzeum Dom 
Rodziny Pileckich wspólnie z Mini-
sterstwem Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego oraz zatwierdziła zmiany 
w statucie Muzeum. 

Muzeum w rejestrze Ministra 
i z funduszami Ministerstwa Kultury do 2030 roku

Na mocy aneksu umowa z Ministerstwem 
na współprowadzenie Muzeum Dom 
Rodziny Pileckich zostanie przedłużona 
aż do 2030 roku. 

Zachowane zostaną dotychczasowe warunki 
finansowania Muzeum. Miasto przezna-
czać będzie 200 tys. złotych rocznie na 
jego funkcjonowanie, zaś Ministerstwo 
1 mln złotych rocznie. 

Dodatkowo środki przeznaczone na inwe-
stycje zostaną zwiększone do prawie 8,5 
mln złotych. 

Muzeum zostanie na trwałe wpisane do 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński i  Burmistrz Jerzy Bauer 
w trakcie rozmowy na temat wprowadzenia zmian do umowy.

Bożena Ogonowska-Ajdys

Muzeum Dom Rodziny Pileckich

Zastępca burmistrza na spotkaniu u Prezydenta RP

Na zaproszenie Prezydenta RP zastępca burmistrza Daniel Choinka brał udział 
w obchodach Dnia Samorządowca w Warszawie. Prezydent RP Andrzej Duda 
złożył najlepsze życzenia polskim samorządowcom, podziękował za służbę 
publiczną przyczyniającą się do rozwoju lokalnych wspólnot.

Prezydent RP podziękował za pracę i po-
święcenie dla małych ojczyzn. Takie spot-
kania dają możliwość wymiany doświadczeń 
i pokazują, że problemy samorządów są 
podobne w całym kraju.

Można również wykorzystać takie wyda-
rzenia do nawiązania współpracy na sze-
rokich płaszczyznach. 

Michał Kulesza

Kierownik Biura Promocji 

rejestru muzeów prowadzonych przez Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
co w znaczący sposób zwiększy jego prestiż. 
Rejestr ten, prowadzony jest bowiem dla 
muzeów gromadzących zbiory o wyjątkowym 
znaczeniu dla dziedzictwa kultury i spełniają-
cych wysokie kryterium działalności merytory-
cznej. 

Jesteśmy zaszczyceni, że nasza nowopowsta-
jąca instytucja, została doceniona i wyróżniona 
właśnie w powyższy sposób.

Dzięki szerokim kontaktom władzom Ostrowi 
Mazowieckiej udało się przedyskutować kilka 
ważny i strategicznych tematów dla Ostrowi 
Mazowieckiej.
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Już we wrześniu przy ul. 3 Maja 57 rozpocznie działalność Kuchnia Miejska. To 
kolejna inicjatywa MOPS skierowana do najbardziej potrzebujących miesz-
kańców Ostrowi Mazowieckiej.

Kuchnia Miejska rozpocznie 
działalność już we wrześniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we 
współpracy z Urzędem Miasta przygotował 
i skutecznie realizuje projekt powstania 
Miejskiej Kuchni. Kuchnię poprowadzi Cari-

Na potrzeby Kuchni Miejskiej wyremontowane zostały pomieszczenia na parterze budynku przy ul. 3 Maja 57. W tym samym budynku, 
w pomieszczeniach sąsiednich, od lutego br. funkcjonuje Ostrowski Klub Senior+, który działa w strukturze organizacyjnej MOPS.

tas Diecezji Łomżyńskiej, który złożył ofertę 
w postępowaniu na przygotowanie i wyda-
wanie posiłków dla osób potrzebujących z te-
renu miasta Ostrów Mazowiecka. Caritas na 

wyposażenie kuchni wykorzysta dotację 
z Powiatowego Urzędu Pracy.

Umowę na prowadzenie Kuchni Miejskiej 
w Ostrowi Mazowieckiej podpisali 24 czerwca: 
Dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej ks. kan. 
dr Andrzej Mikucki, Kierownik Miejskiego Oś-
rodka Pomocy Społecznej Agnieszka Gwar-
diak oraz Burmistrz Miasta Ostrów Mazo-
wiecka Jerzy Bauer.  

Ponad 80 tys. 
na wsparcie osób 
niepełnosprawnych 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał 
ponad 43 tys. zł w ramach Programu „Usługi 
opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edy-
cja 2019” oraz prawie 40 tys. zł w ramach Pro-
gramu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019”.

Środki pochodzą z utworzonego w tym roku przez 
MRPIPS, Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych. Środki z pierwszego programu 
przeznaczone są na wsparcie w postaci usług opiekuń-
czych dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, 
które nie ukończyły 75. roku życia, zaś z drugiego na 
wsparcie w postaci opieki dla osób niesamodzielnych 
w celu odciążenia ich opiekunów. 

Asystent osoby starszej 
i niepełnosprawnej w ramach 
Budżetu Obywatelskiego
Do końca grudnia funkcjonuje projekt w ramach Budżetu Obywa-
telskiego Miasta Ostrów Mazowiecka pn. Asystent Osoby Starszej 
i Niepełnosprawnej.

Mieszkańcy powyżej 60 roku życia oraz osoby niepełnosprawne mają 
możliwość skorzystać ze wsparcia asystenta przy realizacji codziennych spraw 
m.in. korzystaniu ze środków komunikacji miejskiej, dóbr kultury i sportu, wyjściach 
na wizyty do lekarza lub do urzędów, pomoc w robieniu zakupów, odbieraniu poczty.

Usługi asystenckie dostępne są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00, 
poza świętami określonymi w przepisach o dniach wolnych od pracy i realizowane 
są na terenie miasta Ostrów Mazowiecka. Zgłoszenia przyjmowane są w dni 
robocze w godz. 8:00 - 16:00: osobiście w Środowiskowym Domu Samopomocy 
Typu „A i B” ul. Warchalskiego 3,  telefonicznie 29 644 14 12, 784 742 891 lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej asystent@ostrowmaz.pl.

Projekt został wybrany przez mie-
szkańców miasta podczas głoso-
wania, które odbyło się we wrześniu 
2018 roku, a jego autorem jest Anna 
Katarzyna Kolasińska.

Agnieszka Gwardiak

Kierownik Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej

Patrycja Kowalska

Wydział Oświaty, Kultury 
i Integracji Społecznej

Anna Kacpura

Biuro Promocji 
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75 tys. dofinansowania 
na rozwój małej architektury

Miasto uzyskało 75 tys. złotych dofinansowania na dwa zadania - spra-
wnościowy plac zabaw wraz z ogrodzeniem i siłownią plenerową przy ulicy 
Lubiejewskiej oraz strefę relaksu z siłownią plenerową przy ul. Szkolnej.

Strefy będą ogólnodostępne i bezpłatne. 

Po raz kolejny skutecznie sięgnęliśmy po środki zewnętrzne, tym razem z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019.

Na osiedlu przy ul. Lubiejewskiej, obok MDK, zamontowanych zostanie sześć nowych 
urządzeń siłowni zewnętrznej o nawierzchni trawiastej, takich jak: orbitrek, biegacz, 
jeździec, wyciskanie siedząc, wioślarz oraz wahadło. Na placu stanie też huśtawka, zestaw 
sprawnościowy, namiot linarium, stół do gry w szachy oraz tablica edukacyjna do gry 
w kółko i krzyżyk. Zamontowane zostaną także nowe element małej architektury takie jak: 
stojak na rowery, kosze na śmieci oraz ławki.

Na placu zabaw przy ul. Szkolnej zamontowanych zostanie sześć nowych urządzeń 
siłowni zewnętrznej, również o nawierzchni trawiastej. Będzie to biegacz, rowerek, 
wioślarz, prasa nożna, wyciskanie siedząc z wyciągiem górnym oraz orbitrek eliptyczny 
z nartami biegówkami. Zamontowane zostaną też urządzenia edukacyjno-rekreacyjne, 
takie jak: stół do ping-ponga, stół do gry 
w szachy oraz tablica do gry w kółko i krzyżyk. 
Ustawionych zostanie sześć dodatkowych 
ławek, a także kratki do pnączy i pergola.

Absolutorium i wotum zaufania 
dla burmistrza Jerzego Bauera
Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe Miasta Ostrów Mazowiecka oraz 
sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2018 rok. Po zapoznaniu się ze 
sprawozdaniami, informacją o stanie mienia komunalnego, opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rada Miasta udzieliła 
Burmistrzowi Jerzemu Bauerowi absolutorium za 2018 rok. 

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi 
Miasta za 2018 rok było głównym punktem 
porządku obrad VIII sesji Rady Miasta, która 
odbyła się 19 czerwca. Za podjęciem 
uchwały głosowało 11 radnych, 10 wstrzy-
mało się od głosu.

Podczas sesji burmistrz przedstawił Raport 
o stanie miasta za 2018 rok. Raport jest 
podsumowaniem działalności samorządu 
w zakresie realizacji polityk, programów, 
strategii, uchwał rady miasta i budżetu 
obywatelskiego. Po prezentacji Rada Miasta 

podjęła uchwałę w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi wotum zaufania. Za podję-
ciem uchwały głosowało 11 radnych, 
10 wstrzymało się od głosu.

Raport w formie dokumentu oraz 
w formie prezentacji dostępny jest na 
stronie www.ostrowmaz.pl. 

Ewelina Szczapa

Biuro Promocji 

Sylwia Katarzyna Kos

Dyrektor Wydziału 
Rozwoju Gospodarczego

Trwa badanie gruntów 
po byłej nasycalni 
Wiele instytucji merytorycznych na 
różnych szczeblach zaangażowanych jest 
w diagnozę stanu zanieczyszczeń wód 
podziemnych w pobliżu byłej nasycalni 
podkładów kolejowych.
Urząd Miasta podjął temat całkowitej 
analizy zagrożeń wynikających z prowa-
dzonej przez lata w tym miejscu działalno-
ści i jej wpływu na obecny stan ujęć wód 
podziemnych, znajdujących się w pobliżu 
terenów po byłej nasycalni podkładów 
kolejowych. 

Jest to temat niezmiernie ważny i wymaga 
dogłębnej, dosłownie i w przenośni, informacji 
żeby przedstawić kompleksowe dane. Na dzień 
dzisiejszy, po kolejnym etapie analiz, infor-
macje są pozytywne i optymistyczne.

Państwowy Instytut Geologiczny przedstawił 
wstępne wyniki badań przeprowadzonych przez 
Państwową Służbę Hydrogeologiczną. Badania 
realizowane były w wyniku uzgodnień dokona-
nych w ministerstwie gospodarki morskiej i że-
glugi śródlądowej, na posiedzeniu specjalnego 
zespołu osób reprezentujących trzy różne mi-
nisterstwa jesienią 2018 roku. Badania na 
obszarze miasta Ostrów Mazowiecka miały na 
celu rozpoznanie zanieczyszczenia wód 
podziemnych olejem kreozotowym. Na ich 
podstawie określono kierunki przepływu wód 
w pierwszej i drugiej warstwie wodonośnej, 
wskazując tym samym możliwe drogi migracji 
zanieczyszczeń.

PIG poinformował także o wynikach badań 
przeprowadzonych w lutym 2019 roku. Na ich 
podstawie można stwierdzić, że na chwilę 
obecną wody podziemne ujęcia są wolne od 
zanieczyszczeń. Natomiast badania warstw 
wodonośnych wykazały, że stan zanieczyszczeń 
należy nadal monitorować. Zabezpieczenie wód 
pitnych jest możliwe również przez wykonanie 
kolejnych studni poprzez wiercenia, które 
pozwolą ustalić kierunek rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeń.

W spotkaniu z przedstawicielami Państwowego 
Instytutu Geologicznego udział wzięli: burmistrz 
miasta Jerzy Bauer, zastępca burmistrza Daniel 
Choinka, sekretarz miasta Bożena Szostak, 
architekt Adam Radomski, dyrektor Wydziału 
Rozwoju Gospodarczego Sylwia Katarzyna Kos 
oraz przedstawiciel Starosty Ostrowskiego.

Sytuacja jest pod pełną kontrolą.  Będziemy 
informowali o dalszych postępach w tym 
długofalowym i skomplikowanym przedsię-
wzięciu.

Bożena Szostak

Sekretarz Miasta
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Ładowarki dla pojazdów elektrycznych 
w Ostrowi Mazowieckiej

Podczas spotkania w ostrowskim ratuszu w sprawie elektromobilności w wo-
jewództwie mazowieckim Miasto Ostrów Mazowiecka podpisało list intencyjny 
z PGE Nowa Energia na ustawienie stacji ładownia dla pojazdów elektrycz-
nych.

W spotkaniu, które odbyło się 16 maja wzięli udział: Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, 
I Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Starosta Ostrowski Zbigniew Chrupek, 
wiceprezes GK PGE Paweł Śliwa, członek zarządu PGE Nowa Energia Kazimierz Więcek, 
Burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Bauer oraz starostowie i wicestarostowie 
z Mazowsza oraz wójtowie z powiatu ostrowskiego.

Miasto 
reprezentowane
w Radzie 
Społecznej szpitala

Podczas sesji Rady Powiatu Ostrowskiego, 
która odbyła się 27 czerwca powołano Radę 
Społeczną Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Ostrowi Mazowieckiej na nową 4-letnią 
kadencję. Rada liczy 14 osób. Przewod-
niczącym Rady został starosta Zbigniew 
Chrupek, wśród członków jest przedstawi-
ciel Wojewody oraz przedstawiciele wszyst-
kich gmin z terenu powiatu. Samorząd mia-
sta Ostrów Mazowiecka reprezentuje za-
stępca burmistrza Daniel Choinka. 

Redakcja

Nowy prezes TBS
Nastąpiła zmiana na stanowisku prezes 
zarządu Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej. 
Nowym prezesem został Piotr Skłodo-
wski.

Piotr Skłodowski pełnił w ostatnim czasie 
funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Roz-
woju Gospodarczego w Urzędzie Miasta 
w Ostrowi Mazowieckiej.  Poprzednio przez 
8 lat był Sekretarzem Gminy Andrzejewo. 
W latach 2006-2011 pracował w Wydziale 
Architektury i Budownictwa w Starostwie Po-
wiatowym w Ostrowi Mazowieckiej. Ma 39 
lat, z wykształcenia jest inżynierem budo-
wnictwa, absolwentem Politechniki Biało-
stockiej. Ukończył też studia podyplomowe 
na kierunku administracja publiczna na 
akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora 
w Pułtusku oraz stu-
dia podyplomowe 
„Akademia Liderów 
Samorządowych” na 
Uniwersytecie War-
szawskim. Mieszka 
w Ostrowi Mazo-
wieckiej, jest żonaty, 
ma dwoje dzieci.

Redakcja

Miasto wspiera budowę 
nowoczesnej komendy policji

Sprawa budowy nowej komendy policji w Ostrowi Mazowieckiej jest od kilku 
miesięcy przedmiotem dyskusji. Bezpieczeństwo mieszkańców jest jednym 
z priorytetów działania, więc w tym aspekcie jest pełne porozumienie, co do każ-
dego działania miasta. 

Na sesji odbywającej się 23 maja Rada Miasta 
wyraziła zgodę na przekazanie miejskiej 
nieruchomości przy ulicy Broniewskiego 
z przeznaczeniem pod budowę siedziby Ko-
mendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazo-
wieckiej. To następstwo wcześniej podjętych 
rozmów w tej sprawie pomiędzy przedstawi-
cielami Policji i samorządu.
Przy ul. Broniewskiego ma powstać nowo-
czesny kompleks budynków, którego budowa 
może potrwać około dwóch lat. Inwestycja

w całości sfinansowana zostanie przez Ko-
mendę Główną Policji. Miasto planuje w przy-
szłości realizację kilku inwestycji drogowych 
w rejonie ul. Broniewskiego co poprawi komu-
nikację z nowo wybudowaną komendą i uatra-
kcyjni ten rejon Ostrowi. 

Michał Kulesza

Kierownik Biura Promocji 

W spotkaniu wzięli udział: p. o. zastępcy Głównego Mazowieckiego Komendanta Policji 
w Radomiu Dariusz Krzesicki, Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej podinsp. 
Mirosław Olszewski, przewodniczący Miejskich Komisji Stałych, Kierownictwo Urzędu Miasta 
wraz z dyrektorami wydziałów.
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Miasto przejmuje grunty. Na miejscu 
dawnej linii kolejowej powstanie droga

Miasto może wkrótce stać się właści-
cielem nieruchomości należącej do Skar-
bu Państwa. Chodzi o grunt pod nie-
czynną linią kolejową biegnącą od ul. Lu-
biejewskiej do ul. Różańskiej.

Rada Miasta podjęła stosowną uchwałę w tej 
sprawie, wyrażając zgodę na przejęcie nie-
ruchomości. Jak informował burmistrz Jerzy 
Bauer teren ten zostanie przeznaczony pod 
budowę drogi. Jest to następne działanie, które 
uatrakcyjni kolejne tereny naszego miasta.

Michał Kulesza

Kierownik Biura Promocji 

Wicepremier Piotr Gliński 
na budowie Muzeum

Mieliśmy zaszczyt gościć Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Profesora 
Piotra Glińskiego wraz z Dyrektor Departamentu Dziedzictwa w MKiDN Pauliną 
Florjanowicz i przedstawicielami ministerstwa. Minister spotkał się 20 maja m. in. 
z Burmistrzem Jerzym Bauerem oraz Dorotą Socik, Dyrektorem Muzeum – Dom 
Rodziny Pileckich. 

Profesor Gliński miał okazję zobaczyć postęp 
prac przy powstającym w Ostrowi Mazo-
wieckiej, jedynym na skalę kraju muzeum, po-
święconym rtm. Witoldowi Pileckiemu i jego 
rodzinie. Budowa Muzeum przebiega zgodnie 
z planem, Minister pozytywnie ocenił rozwój 
prac budowlanych, które zostaną zakończone 
już w drugiej połowie września. 

Następnie wykonawcy przystąpią do działań 
związanych z wyposażeniem budynku oraz 
rozpoczną instalację wystawy stałej. W wyniku 
spotkania ustalono, iż otwarcie Muzeum 
odbędzie się na początku listopada bieżącego 
roku. 

Wizytę wicepremiera zwieńczyło zwiedzanie 
zrewitalizowanej Starej Elektrowni, gdzie obe-
cnie mieści się siedziba Muzeum a także 
budynku Jatek, który zyskał nową formę łą-
czącą zabytkowość z nowoczesnością i stał 
się miejscem wielu wydarzeń edukacyjno – 
kulturalnych w naszym mieście. 

Bożena Ogonowska-Ajdys

Muzeum Dom Rodziny Pileckich

500+ Nowe zasady 
1 lipca 2019 ruszył nabór wniosków świadczenia wychowawczego 500+. Przede wszystkim 
świadczenie będzie przyznawane na każde dziecko bez względu na dochód. Wnioski drogą 
elektroniczną składać można już od 1 lipca za pomocą platformy emp@tia lub bankowości elektroni-
cznej. Dla naszego miasta to w sumie ponad 20 milionów złotych, które otrzymają nasze rodziny na 
wsparcie wychowania dzieci. Jednocześnie można ubiegać się o świadczenie Dobry Start dla 
uczniów. Pamiętać trzeba, że konieczne jest złożenie odrębnego wniosku na świadczenie 500+ 
i 300+. Program w Ostrowi Mazowieckiej zapoczątkowała wizyta Marcina Grabowskiego Kierownika 
ostrołęckiej Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. MOPS

Nowy komendant 
Straży Miejskiej

W wyniku konkursu komendantem 
Straży Miejskiej w Ostrowi Mazo-
wieckiej został Krzysztof Janusz Gołę-
biewski. Do tej pory komendantem 
była osoba pełniąca obowiązki.

Krzysztof Janusz Gołębiewski przez ponad 15 
lat służył w policji. Ostatnio pełnił funkcję Ko-
mendanta Komisariatu Policji w Małkini Górnej. 
Wcześniej, w latach 2015-2016 był tam za-
stępcą komendanta. Ma 41 lat, posiada wy-
kształcenie wyższe. 
Tytuł magistra uzys-
kał na kierunku admi-
nistracja w Szkole 
Wyższej im. Pawła 
Włodkowica w Płoc-
ku. Mieszka w Małkini 
Górnej.

Straż Miejska ma za 
zadanie sprawować kontrolę nad bezpie-
czeństwem mieszkańców. Nowy komendant 
posiada w tym zakresie duże doświadczenie, 
co z pewnością zwiększy ochronę spokoju i po-
rządku w mieście. 

Redakcja
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MOPS wprowadził teleopiekę, pozyskał środki na Klub Integracji 
Społecznej i planuje reorganizację

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
wyposażył 35 osób w opaski teleme-
dyczne służące do komunikacji wraz 
z możliwością korzystania z systemu 
24-godzinnego Centrum Monitorowa-
nia. Zastosowanie tej innowacyjnej metody 
opieki nad osobami zależnymi zapewnia 
efektywną formę monitorowania osób nie-
samodzielnych przy zachowaniu ich prywat-
ności i wykorzystaniu posiadanych przez 
nich zasobów. Pozwala ona jednak jedno-
cześnie na funkcjonowanie w swoim śro-

Czyste Powietrze 
również w Ostrowi

11 lipca Burmistrz Jerzy Bauer pod-
pisał umowę z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej w Warszawie w spra-
wie współpracy przy realizacji pro-
gramu Czyste Powietrze.

Jesteśmy jednym z 50 samorządów, które podpisały umowy w sprawie realizacji programu 
Czyste Powietrze. Właściciele domów jednorodzinnych mogą się starać o dotacje i pożyczki 
na termomodernizację nieruchomości i wymianę pieców grzewczych w ramach tego 
programu. Pierwsze szkolenia administracji samorządowej zostaną przeprowadzone już 
w lipcu. Zapraszamy do udziału w programie.

Agnieszka Gwardiak

Kierownik Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej

Wszystko dla lepszej obsługi Klientów.
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dowisku przy zminimalizowaniu ryzyka wystą-
pienia zagrożenia dla ich zdrowia i życia. 
Możliwe to było dzięki realizacji projektu kon-
kursowego „Rozwój systemu usług opiekuń-
czych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” 
współfinansowanego z EFS w ramach RPO 
WM na lata 2014 – 2020.

Ośrodek pozyskał środki na realizację 
projektu „Akcja Integracja”, w ramach 
którego powstanie, po raz pierwszy w naszym 
mieście Klub Integracji Społecznej. Służyć 
on będzie tym osobom, które mają trudności 
w odnalezieniu się na rynku pracy i życiu 
codziennym.  Projekt realizowany będzie 
przez 3 lata. Środki pozyskane na ten cel to 
ponad 800 tys. zł. Pochodzą z RPO WM 
2014-2020, działanie 9.1 Aktywizacja społe-
czno-zawodowa osób wykluczonych i prze-
ciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

MOPS stoi przed dużym wyzwaniem 
jakim jest reorganizacja pracy. Zgodnie

z zapisami ustawy o pomocy społecznej 
zostaną wyodrębnione zespoły zadaniowe, 
które będą realizowały pracę socjalną, świad-
czenia oraz prowadziły obsługę Klientów. Na 
ten cel, w ramach projektu MOPS CHANGE 
pozyskano ponad 420 tysięcy zł z programu 
PO WER, działanie 2.5 Skuteczna pomoc spo-
łeczna. Za pozyskane pieniądze zostaną 
stworzone i sfinansowane dwa dodatkowe 
etaty dla pracowników socjalnych, zakupiony 
zostanie sprzęt komputerowy i przeprowa-
dzone będą niezbędne remonty. Pracownicy 
socjalni Ośrodka objęci zostaną profesjonalną 
superwizją. Bardzo ważną informacją jest to, 
że projekt jest dofinansowany w 100% ze 
środków UE. 

Tenis stołowy w wykonaniu podopiecznych ŚDS

W Ostrowi Mazowieckiej odbyła się już XIX edycja Turnieju Tenisa Stołowego Środowiskowych Domów Samopomocy, w którym 
wzięło udział 16 drużyn.

Pojedynki rozegrano w dwóch kategoriach: 
kobiet i mężczyzn. W kategorii kobiet I miej-
sce zajęła Lidia Kardaś z Makowa Mazo-
wieckiego, w kategorii mężczyzn zwyciężył 
Zdzisław Matwiejczuk z Sokołowa Podla-
skiego. W klasyfikacji drużynowej najlepszy 
okazał się ŚDS z Sokołowa Podlaskie-
go.Turniej odbył się pod Honorowym Pa-
tronatem Burmistrza Miasta Ostrów Mazo-
wiecka.

Turnieje tenisa stołowego z udziałem podopiecznych Środowiskowych Domów Samopomocy to 
już tradycja w naszym mieście. Co roku do Ostrowi przyjeżdżają zawodnicy z kilkunastu 
ośrodków.  

Katarzyna Kolasińska

Kierownik Środowiskowego 
Domu Samopomocy



Dziękujemy mieszkańcom, partnerom, sponsorom oraz 
mediom za udział w XVII Dniach Ostrowi Mazowieckiej, 
które odbyły się w dniach 7-9 czerwca. 
To jedno z największych plenerowych wydarzeń w regionie. Staramy się 
dbać o wysoką jakość oferty, dostosowując ją do różnych grup 
odbiorców. Tym bardziej cieszy nas wysoka frekwencja mieszkańców 
podczas zaplanowanych wydarzeń.  W tym roku na scenie pojawił się 
zespół Enej, Defis, Gang B oraz Kabaret K2. Prezentowaliśmy 
dokonania lokalnych grup sportowych i artystycznych, a najlepszym 
uczniom, zespołom i sportowcom wręczyliśmy nagrody za ich osiągnię-
cia. Z udziałem dzieci z przedszkoli publicznych i niepublicznych 
przygotowaliśmy Festiwal Przedszkolaków, a miłośnikom muzyki 
klasycznej zaproponowaliśmy koncert w wykonaniu kwartetu Alla 
Breve Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży. 
Przygotowaliśmy też wiele imprez towarzyszących, które dodatkowo 
uatrakcyjniły Święto Miasta, jak Mazowiecki Jarmark Księżnej Anny czy 
kwalifikacje do Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3. W ciągu 
trzydniowego Święta Miasta odwiedziło nas wielu znamienitych gości, 
którym mogliśmy zaprezentować dorobek kulturalny, ale też pochwalić 
się rozwijającą się Ostrowią Mazowiecką. W wydarzeniach uczestni-
czyło kilkanaście tysięcy mieszkańców i gości.

Dni Ostrowi: 3 dni atrakcji, wiele zaangażowanych podmiotów

Relacje i zdjęcia dostępne na stronie www.ostrowmaz.pl 
oraz na profilu 
www.facebook.com/UrzadMiastaOstrowMazowiecka
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SPONSORZY: Fabryki Mebli „FORTE” S.A., Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, Alpla 
sp. z o.o., Canexpol sp. z o.o., Kefal Kempisty spółka jawna, JPK Company sp. z o.o, PKO Bank 
Polski S.A. Oddział Ostrów Mazowiecka, Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. z o.o., Zakład 
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej, Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej, Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Ostrowi 
Mazowieckiej, Zakład Robót Budowlano-Drogowych DROGBUD Andrzej Pecura, Szkoła 
Języków Obcych EUREKA w Ostrowi Mazowieckiej, Placówka Partnerska nr 1  Santander Bank 
Polska w Ostrowi Mazowieckiej, EDYP Hurtownia Książek, Alior Bank Placówka w Ostrowi 
Mazowieckiej, Zakład Cukierniczy Hanna i Marek Burkiewicz, Usługi Hydrauliczne Świąt-
kowski, Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski.

fot. Barbara Siwek

PATRONI MEDIALNI: TV Ostrów, Ostrowski 
Portal Internetowy, OstrowMaz24.pl, 
Tygodnik w Ostrowi, Kurier W, Radio Nadzieja, 
Wyszkow24.pl, WZasięgu.pl

PARTNER: Powiat Ostrowski

ORGANIZATORZY: Miasto Ostrów 
Mazowiecka, Miejski Dom Kultury, 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
Muzeum Dom Rodziny Pileckich, 
Miejska Biblioteka Publiczna
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Pół wieku MDK-u, czyli 50 lat wspomnień

W tym roku Miejski Dom Kultury 
obchodzi 50-lecie swojej działalności. 
Obchody odbyły się 26 maja. Cały dzień 
pełen był wzruszeń, a ponad półtora 
tysiąca gości przybyło, by wspólnie 
z nami świętować urodziny. Wszystkich 
łączy jedna historia – MDK. Prawie 
każdy w mieście w jakiś sposób połą-
czony jest z nami - był uczniem, rozwijał 
tutaj pasje, teraz tradycję podtrzymują 
jego dzieci, a może nawet wnuki.

Tego dnia hala MOSiR przy ul. Trębickiego zmieniła się w historyczną aleję ze stanowiskami sekcji MDK. Przechadzając się nią, po kolei mogliśmy 
wspominać historię Kina Ostrovia, Jatek, Elektrowni, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, sekcji Seniorów, sekcji tanecznej oraz wystawę wybranych 
prac plastycznych. Do sceny prowadził długi, czerwony dywan, po którym przechodziły gwiazdy tego wieczoru, czyli nasi wychowankowie.

Obchody jubileuszu rozpoczął Performance 
MDK, czyli występy grup tanecznych, wo-
kalnych, muzycznych, artystycznych, te-
atralnych, plastycznych i seniorów MDK. 
Pomiędzy występami poszczególnych grup 
na ekranie wyświetlano prezentację multi-

medialną z filmami, na których znalazły się 
wspomnienia naszych najstarszych instruktorów, 
wspomnienia największych wydarzeń MDK czy 
przygotowania do imprez przedstawione 
w humorystyczny sposób.

Podczas uroczystości odbył się również wernisaż 
wystawy Pół wieku MDK-u, czyli wybranych zdjęć 
MDK z przełomu 50 lat działalności. Wystawa 

jest nadal dostępna i można ją obejrzeć 
do 31 sierpnia w Jatkach.

Po części oficjalnej wspólnie z naszymi 
gośćmi udaliśmy się do obiektu Omega, 
gdzie czekał grill i potańcówka z Kapelą 
z Targówka oraz Dj Czarnym, a także 
ogromny tort, którego oczywiście nie mogło 
zabraknąć podczas urodzin. Na koniec 
mieliśmy jeszcze jedną niespodziankę – 
bezpłatną aplikację mobilną MDK, dzięki 
której każdy może być na bieżąco z kulturą
 w naszym mieście.

Ten piękny dzień zostanie w naszej pamięci 
na zawsze. Dziękujemy wszystkim za mnó-
stwo pięknych i ciepłych słów. Na koniec 
jeszcze raz chcemy podkreślić, że to ludzie 
są sercem MDK - zarówno Ci, którzy w nim 
pracują, jak i Ci, dla których codziennie przy-
chodzimy do pracy.

Marta Molska

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury

Po raz czwarty rozmawiano o kulturze i pasji 

IV Konferencja Regionalistyczna 
PASJA. KULTURA. DZIEDZICTWO połą-
czona była z prezentacją czwartego nu-
meru Rocznika Ostrowskiego. 

Uczestnicy mogli nie tylko posłuchać o tym, jak 
cenne jest lokalne dziedzictwo, ale również go 
doświadczyć. Było to możliwe dzięki zapre-
zentowanym fragmentom pieśni kurpiowskich 
przez Witolda Kuczyńskiego, pedagoga oraz 
popularyzatora folkloru kurpiowskiego, który 
prezentował również swoją publikację „Nasze 
Dziedzictwo”. Mieliśmy też okazję zobaczyć, 
jak w kilka minut może powstać rysunek, będą-
cy nie lada dziełem. To za sprawą rysownika 
i ilustratora Piotra Karszni, który przy muzyce 
Fryderyka Chopina „Walc a-moll” wyczarował 
na papierze rysunek za pomocą tuszu. Wysłu-
chaliśmy też prelekcji autorów wybranych arty-

kułów promowanego numeru Rocznika Ostro-
wskiego. Odbył się panel dyskusyjny popro-
wadzony przez prezesa zarządu Ostrowskie-
go Stowarzyszenia „Ludzie z Pasją” Rafała 
Zęgotę. Wzięli w nim udział: Bożena Jakub-
czyk, instruktor zespołów folklorystycznych 
Miejskiego Domu Kultury, Witold Kuczyński, 
pomysłodawca i realizator imprez folklo-
rystycznych, Piotr Karsznia, rysownik ilustrator 
ze Stowarzyszenia „Wizna 1939” oraz Paweł 
Andruszkiewicz, muzyk, kompozytor muzyki 
do przedstawień i widowisk obrzędowych.

Konferencja odbyła się 15 maja, a jej organi-
zatorami byli: Miasto Ostrów Mazowiecka, 
Miejska Biblioteka Publiczna oraz Ostrowskie 
Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją”. 

Fragmenty utworów kurpiowskich prezentował 
Witold Kuczyński.

Ewelina Szczapa

Biuro Promocji 

12



Honorowi goście na III Święcie Rotmistrza Witolda Pileckiego

Maj to miesiąc szczególny dla Muzeum Dom Rodziny Pileckich. W ramach 
Europejskiej Nocy Muzeów odbyły się obchody Święta Rotmistrza Witolda 
Pileckiego. Gośćmi honorowymi byli: Zofia Pilecka-Optułowicz, Andrzej Pilecki 
i Marek Ostrowski.

Uroczystości rozpoczęły się 17 maja w Zespole Szkół Nr. 1 im. Rtm. Witolda Pileckiego. W gmachu szkoły otwarto VII Ogólnopolski Zjazd Szkół 
im. Rtm. Witolda Pileckiego, w którym wzięli udział uczniowie i nauczyciele szkół z całej Polski. 

Uczestnicy wydarzenia mieli przyjemność 
zobaczyć przejmujący musical pt. Kryptonim 
Druh w reż. Piotra Trentowskiego. Tego dnia 
odbyła się także msza święta w kościele pw. 
Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowie-
ckiej, w intencji rodzin: Pileckich, Ostro-
wskich, Radwańskich, Wasilewskich, Rogo-
wskich oraz uczestników tegorocznego Zja-
zdu Szkół. Dzień zwieńczyła wizyta w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej im. Rtm. Wi-
tolda Pileckiego w Kozikach oraz ognisko. 

W jeszcze większą ilość atrakcji obfitował 
drugi dzień Święta. Od wczesnych poran-
nych godzin, uczniowie i nauczyciele z całej 
Polski zwiedzali „Muzeum Treblinka. Nie-

Katarzyna Szychowska

Muzeum Dom Rodziny Pileckich

miecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy 
(1941 – 1944)”. Ponadto wycieczka udała się do 
22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego i by-
łych Koszar Szkoły Podchorążych Piechoty w Ko-
morowie oraz Muzeum Kresów i Ziemi Ostro-
wskiej.

Święto uroczyście otworzyła dyrektor Muzeum 
Dorota Socik wraz z burmistrzem Jerzym Baue-
rem. Ostrowianie i goście zobaczyli interesującą 
inscenizację walk „Ostrowski Sierpień 1920”, 
którą przygotował lokalny miłośnik historii Andrzej 
Mierzwiński wraz z rekonstruktorami. Po niej 
odbył się również fenomenalny pokaz tańca 
przedwojennego przy muzyce zespołu War-
szawskie Combo Taneczne. Co ciekawe, po 

pokazie tańca parkiet został udostępniony 
mieszkańcom, którzy sami aktywnie włączyli 
się w potańcówkę. 

Święto cieszyło się ogromnym zaintere-
sowaniem gości i mieszkańców, Chętnie 
korzystano z food trucków, dużą popular-
nością cieszyła się m.in. wojskowa gro-
chówka. 

Do zobaczenia za rok !

Adam Lubczyński

Muzeum Dom Rodziny Pileckich

Jak nie czytam 
jak czytam
Ponad 300 dzieciaków przeczytało 
wspólnie wiersze Jana Brzechwy, Wan-
dy Chotomskiej, Agnieszki Frączek oraz 
fragment powieści „Tajemnice biblio-
teki”. 

Wszystko za sprawą ogólnopolskiej akcji 
czytelniczej „ Jak nie czytam jak czytam”, do 
której włączyła się Miejska Biblioteka Pu-
bliczna. Do udziału w happeningu zostali 
zaproszeni uczniowie miejskich szkół podsta-
wowych i przedszkoli. 

Jolanta Andruszkiewicz

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

2 mln dofinansowania 
na remont Biblioteki

Ukazały się wyniki naboru w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa, Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020. Wniosek Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej został rozpatrzony pozytywnie i otrzymał dofinansowanie 
w wysokości 2 mln złotych na realizację projektu pn. „Zaczarowany budynek 
w Ostrowi Mazowieckiej”. Realizację projektu nadzoruje Wydział Rozwoju 
Gospodarczego. Redakcja
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Upamiętniliśmy 30. rocznicę wyborów czerwcowych 1989
W ramach obchodów odbyła się projekcja filmu „Skazany na niepamięć” oraz 
spotkanie mieszkańców miasta z przedstawicielem IPN.

Film „Skazany na niepamięć”, ukazujący lata 80-te w Polsce obejrzeli uczniowie miejskich 
szkół podstawowych.

Pokaz filmu poprzedziła prelekcja przedsta-
wiciela Instytutu Pamięci Narodowej Miro-
sława Biełaszko, który spotkał się również 
z mieszkańcami Ostrowi na popołudniowym 
spotkaniu. Obecni na spotkaniu wysłuchali wy-
kładu „Przełom polityczny w Polsce w 1989 
roku”. Mieli też możliwość podzielić się swoimi 
spostrzeżeniami na temat wydarzeń samego 
czerwca `89, jak również przyczyn i skutków. 
Nie zabrakło wspomnień osób związanych 
z Solidarnością, które działały na trenie 
Ostrowi Mazowieckiej. Organizatorami obcho-
dów byli: Miasto Ostrów Mazowiecka, Instytut 
Pamięci Narodowej oraz NSZZ „Solidarność” 
oddział Ostrów Mazowiecka.

Czytanie jest modne

Akcję czytelniczą „Czytanie jest modne w Ostrowi Mazowieckiej” 
po raz drugi zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna. Wzięli 
w niej udział uczniowie szkół średnich, osoby dorosłe oraz uczest-
nicy Środowiskowego Domu Samopomocy. 

Pracom Jury przewodniczył poeta i nauczyciel Wiesław Mikulski. Wśród 
uczniów szkół średnich I miejsce zajęła Monika Młynarczyk z ZS Nr 1, 
wśród osób dorosłych najle-
psza okazała się Magdalena 
Barzyczak.

Każda wizyta Pana Andrzeja to okazja do poznania nowych informacji 
o Ostrowi Mazowieckiej. Wydawało się, że o rotmistrzu wiemy już 
wszystko, ale przy każdym spotkaniu z Panem Andrzejem odkrywamy 
nowe, nieznane fakty. Nieprzecenione źródło informacji i historia, która 
dzięki Muzeum Dom Rodziny Pileckich nie zostanie zapomniana 
- Michał Kulesza, Kierownik Biura Promocji

Ewelina Szczapa

Biuro Promocji 

Agnieszka Kaczmarek 

Miejska Biblioteka Publiczna

Andrzej Pilecki gościł w Ostrowi 

Mieliśmy przyjemność gościć Andrzeja Pileckiego w naszym 
mieście. Tym razem w towarzystwie filmowców, którzy planują 
opowiedzieć nowe fakty z życia rodziny Ostrowskich i Pileckich.  
Materiał ma powstać w Ostrowi.

Seniorzy zwiedzali 
polskie muzea
„Poznajemy polskie Muzea” to jeden z pierwszych projektów 
edukacyjno - kulturalnych Muzeum – Dom Rodziny Pileckich, 
który jest realizowany od początku powstania instytucji.

Akcja skierowana jest nie tylko do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, 
ale również aktywizuje środowiska seniorów chcących aktywnie 
uczestniczyć w przestrzeni publicznej. Od samego początku cieszy się 
dużym zainteresowaniem. 

W tym roku w maju w ramach projektu grupa seniorów z klubu seniora 
„Złota Jesień” miała możliwość zwiedzenia Kopalni Soli „Wieliczka”. 
Kopalnia stanowi labirynt podziemnych chodników o długości 300 km, 
będących pozostałością po 700-letniej eksploatacji na tym obszarze.

Miesiąc później kolejna grupa 50 seniorów tym razem z klubu seniora 
„Pogodna Przystań” odwiedziła Muzeum Zamkowe w Malborku. Malborski 
Zamek jest jednym z najlepszych przykładów średniowiecznej architektury 
obronno-rezydencyjnej w Europie. Wycieczki stanowiły żywą lekcję historii 
średniowiecznej i nie-
wątpliwie były ogromnym 
przeżyciem dla samych 
uczestników. 

Projekt ma charakter edukacyjny i poznawczy, a jego celem jest 
umożliwienie zwiedzenia miejsc pamięci historycznej w Polsce 
przez mieszkańców miasta Ostrów Mazowiecka.

Karolina Konrad-Ogonowska

Muzeum Dom Rodziny Pileckich
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Zawołane po imieniu: Jadwiga Długoborska 
i Lucyna Radziejowska

29 czerwca w Ostrowi Mazowieckiej odsłonięte zostały pamiątkowe tablice 
honorujące polskie bohaterki - Jadwigę Długoborską i Lucynę Radziejowską, 
zamordowane w czasie okupacji za ukrywanie Żydów.

Projekt „Zawołani po imieniu” poświęcony jest osobom narodowości polskiej zamordowanym 
za niesienie pomocy Żydom w czasie okupacji niemieckiej. Zainicjowany został przez wice-
minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Magdalenę Gawin, a realizowany przez Instytut 
Pileckiego.

Uroczystość rozpoczęła się w kościele pw. 
Wniebowzięcia NMP mszą świętą, na której 
licznie zgromadziły się poczty sztandarowe 
szkół, instytucji i organizacji, rodziny upa-
miętnionych, władze państwowe, samo-
rządowe oraz mieszkańcy Ostrowi. Dalsza 
część uroczystości odbyła się w parku przed 
Szkołą Podstawową nr 1, gdzie nastąpiło 
odsłonięcie tablic upamiętniających Jadwigę 
Długoborską oraz Lucynę Radziejowską.

W uroczystości udział wzięli: Biskup Po-
mocniczy Diecezji Łomżyńskiej Tadeusz 
Bronakowski, księża dziekani dr Jan Okuła 
i Jacek Schneider, członkowie rodzin osób 
upamiętnionych, wiceminister kultury i dzie-
dzictwa narodowego prof. Magdalena Gawin, 
minister cyfryzacji Marek Zagórski, przed-
stawiciel Wojewody Mazowieckiego kierownik 

delegatury w Ostrołęce Marcin Grabowski, 
burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Bauer, 
radni miasta i powiatu, przedstawiciele szkół 
i przedszkoli, instytucji, organizacji, harcerze 
i zuchy, służby mundurowe oraz mieszkańcy 
Ostrowi Mazowieckiej. Wszystkim obecnym na 
uroczystości dziękujemy!

Organizatorem uroczystości był Instytut Pilec-
kiego, partnerami: Miasto Ostrów Mazowiecka 
i Powiat Ostrowski, zaś inicjatorką projektu 
prof. Magdalena Gawin Wiceminister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Dwie Ostrowianki zasłużone dla kultury polskiej 

Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego prof. Magdalena Gawin wręczyła 
Grażynie Dudzie i Agnieszce Kaczmarek 
odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Odbyło się to podczas uroczystości „Zawołani po 
imieniu” upamiętniającej dwie ostrowskie boha-
terki - Jadwigę Długoborską i Lucynę Radzie-
jowską.  Odznakę „Zasłużony dla Kultury Pol-
skiej” nadaje minister właściwy do spraw kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego osobom 
wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnia-
niu i ochronie kultury. 

Serdecznie gratulujemy odznaczonym!

Redakcja

Anna Kacpura

Biuro Promocji 

Podczas każdej audycji wykonawcy prezen-
towali inny instrument, omawiając jego bu-
dowę, historię oraz sposób powstawania 
dźwięku. Dzieci miały możliwość zapoznać się 
z wyglądem oraz brzmieniem instrumentów: 
waltorni, trąbki piccolo, trąbki flugelhorn, 
skrzypiec, wiolonczeli oraz akordeonu.  

Artyści zadbali o wysokiej jakości repertuar, 
zaprezentowano utwory wybitnych kompo-
zytorów, w tym: Antonio Vivaldiego, Wolfganga 
Amadeusza Mozarta, Stanisława Moniuszki. 
Poza walorami artystycznymi, dzieci miały 
możliwość zapoznania się ciekawostkami 
z życia kompozytorów oraz historią powstania 
ich utworów. 

Audycje muzyczne zrealizowane zostały 
w ramach Miejskiego Programu Edukacji Mu-
zycznej, którego celem jest poznanie języka 
muzyki, pobudzenie wrażliwości muzycznej 
oraz zdobycie wiedzy z zakresu kultury mu-
zycznej przez dzieci uczęszczające do 
przedszkoli i szkół podstawowych. 

Kolejny cykl audycji rozpoczniemy 
we wrześniu, z początkiem roku 
szkolnego 2019/2020

Projekt jest 
długofalowy 
i cykliczny. Dzieci 
i młodzież biorą 
udział w audycjach 
muzycznych

Uczniowie ostrowskich szkół podsta-
wowych oraz sześciolatki z miejskich 
przedszkoli przez ostatni semestr cy-
klicznie spotykali się z muzykami Fil-
armonii Kameralnej im. Witolda Luto-
sławskiego w Łomży. 

Dorota Ambroziak

Dyrektor Wydziału Oświaty, 
Kultury i Integracji Społecznej
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MODA NA FOLKLOR 
w tym roku międzynarodowa
Podczas drugiej edycji festiwalu ludowego Moda na Folklor gościliśmy zespoły 
z Polski, Litwy i Serbii. Festiwal został objęty honorowym patronatem Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. festiwal Moda na Folklor, który odbył się 12 maja, był wyjątkowym czasem integracji 
różnych kultur i narodowości, a także momentem nawiązania nowych przyjaźni. 

Podobnie jak w ubiegłym roku, festiwal 
rozpoczęliśmy kolorowym korowodem kultur 
spod Ratusza Miejskiego i ruszyliśmy 
główną ulicą naszego miasta w kierunku 
Stawu Miejskiego. Pochód barwnych strojów 
ludowych wzbudzał zachwyt mieszkańców 
oraz przejezdnych, którzy przystawali na 
ulicach lub wyglądali z okien i przypatrywali 
się z podziwem śpiewającemu i grającemu 
korowodowi. Kolejnym punktem festiwalu 
były prezentacje zespołów ludowych na 
scenie. Wystąpili gospodarze festiwalu - 
ZPiT BezWianka i Dziecięcy Zespół Ludowy 
MDK w Ostrowi Mazowieckiej oraz zespoły, 
które gościliśmy: Perła Warmii z Lidzbarka 
Warmińskiego, Zespół Tańca Bałkańskiego 
KOLO z Bielska Białej, Zespół Tańca Lu-
dowego Warszawa AWF, Młode Podhale 
z Nowego Targu, Sviesa z Litwy i Dukati 
z Serbii. Na zakończenie festiwalu odbyła się 
potańcówka pod gwiazdami z Kapelą Ciu-

paga. Dodatkowo podczas całego dnia mo-
gliśmy spróbować najróżniejszych smaków 
świata na zjeździe food trucków. 

Festiwal zdobył uznanie również poza gra-
nicami naszego kraju i cieszy się ogromną 
popularnością w internecie, o czym świadczą 
udostępnienia, komentarze i gratulacje użytko-
wników z Polski i zagranicy. Mamy nadzieję, że 
kolejny rok przyniesie jeszcze więcej nowych 
znajomości oraz pozwoli gościć zespoły z in-
nych krajów Europy.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji 
z wydarzenia na naszym Facebooku

www.facebook.com/mdkstrowmazowiecka

oraz na stronie www.modanafolklor.pl

Aleksandra Olejarczyk

Miejski Dom Kultury 

Co słychać w 
Miejskiej Świetlicy 
Socjoterapeutycznej?

Podsumowanie roku szkolnego w Miej-
skiej Świetlicy Socjoterapeutycznej 
odbyło się 14 czerwca. Wychowan-
kowie otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz ciekawe książki. Miniony rok szkol-
ny obfitował w wiele ciekawych wyda-
rzeń i atrakcji. 

Organizowane były wycieczki: do leśniczówki 
w Orle i parku linowego w Broku, wyjścia do 
kina, pizzerii, na basen, kręgielnię i lodowisko. 

Dzieci uczestniczyły w spotkaniach profilak-
tycznych z funkcjonariuszami policji.

Okres wakacyjny podopieczni świetlicy rozpo-
częli 24 czerwca, sześciodniową wycieczką 
krajoznawczo – profilaktyczną do Ośrodka Ko-
lonijnego w Lidzbarku, malowniczej miejsco-
wości położonej nad rzeką Wel i jeziorem Lidz-
barskim. Pobyt obfitował w wiele atrakcyjnych 
zabaw integracyjnych, sportowych i profi-
laktycznych. Upalne dni wychowankowie spę-
dzali na strzeżonym kąpielisku. Popołudniami 
korzystali ze ścianki wspinaczkowej z auto-
matycznym systemem asekuracji, zorbingu 
(zabawa w gigantycznej dmuchanej kuli) oraz 
jeździli quadami po dostosowanym torze. 
Wizyta w interaktywnym Muzeum Państwa 
Krzyżackiego i na zamku krzyżackim w Dział-
dowie umożliwiła poznanie historii regionu. 
Wyjazd zakończyła zabawa taneczna przy 
ognisku. Dzieci powróciły z wycieczki pełne 
pozytywnych wrażeń. Wspólne przeżycia nie-
wątpliwie zintegrowały uczestników i wzmoc-
niły ich więzi.

W okresie wakacji świetlica będzie czynna od 
poniedziałku do piątku i zapewni atrakcyjny 
wypoczynek wychowankom w miejscu zamie-
szkania.

Sylwia Śladewska

Wydział Oświaty, Kultury 
i Integracji Społecznej

Podczas zajęć uczestnicy poznają tajniki systemów operacyjnych od podstaw, zakładają pocztę 
e-mail, korzystają z przeglądarek, szukają w internecie przydatnych informacji. Kurs obejmuje 
20 godzin: 2 godziny dziennie, przez 10 dni od poniedziałku do piątku. Zajęcia odbywają się 
w 5-osobowych grupach w pracowni komputerowej LCK ul. Partyzantów 7A. 

Zapisy: Wydział Oświaty, Kultury i Integracji Spo-
łecznej Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej 
tel. (29) 679 54 63.

Komputerowe 
zajęcia dla 
seniorów

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych 
zajęciach komputerowych dla seniorów. 
W czasie warsztatów uczestnicy nabywają 
wiedzę i umiejętności z zakresu korzy-
stania z obsługi komputera na poziomie 
podstawowym i średnim. 

Dorota Goca

Wydział Oświaty, Kultury 
i Integracji Społecznej
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Dzieje się w ... Bibliotece 

Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała Ostrowskie Dyktando o tytuł Mistrza 
Ortografii oraz Ostrowski Piknik z Książką. Wzięła też udział w ogólnopolskiej 
akcji czytelniczej „Jak nie czytam jak czytam”. Pracownicy świętowali Dzień 
Bibliotekarza i Bibliotek.

Ostrowskie Dyktando o tytuł Mistrza 
Ortografii skierowane było do uczniów 
szkół podstawowych i średnich oraz do 
osób dorosłych.  
Zmagania z ortografią i interpunkcją odbywały 
się w Starej Elektrowni 4 kwietnia, a ogłoszenie 
wyników miało miejsce 6 maja podczas 
spotkania „O… polskiej mowie”. Wśród 
uczniów szkół podstawowych tytuł Mistrza 
Ortografii Ostrowi Mazowieckiej 2019 otrzymał 
Mikołaj Rowicki z SP nr 3. Miejsce II ex aequo 
zajęły Anna Rutkowska z SP nr 3 oraz Marta 
Brzostek SP nr 1, a miejsce III Anna Gą-
siorowska z SP nr 1. Mistrzem Ortografii wśród 
uczniów szkół średnich okazała się Aleksandra 
Pajdowska, miejsce II ex aequo zajęły Izabela 
Dębek oraz Kinga Badurek, a III Andżelika 
Mórawska. Wszystkie są uczennicami LO 
im. M. Kopernika. Wśród osób dorosłych 
zwyciężyła Joanna Duda, miejsce II ex aequo 
zajęli Beata Karnabal oraz Jerzy Bauer, zaś 
III Ewelina Jastrząb. Dyktando odbyło się pod 
Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta 
Ostrów Mazowiecka.

Podczas Pikniku najmłodsi mieszkańcy 
obejrzeli spektakl muzyczny „Pimpuś 
Sadełko” w wykonaniu aktorów z Teatru 
Itakzagramy.

Do dyktanda przystąpiło łącznie 108 osób, a jego treść nawiązywała do historii Ostrowi 
Mazowieckiej oraz przypadającej w tym roku 585. rocznicy uzyskania praw miejskich.

jek”.Tradycyjnie Piknikowi towarzyszył 
kiermasz książek przygotowany przez 
Hurtownię Książek EDYP w Ostrowi Mazo-
wieckiej.

Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publi-
cznej świętowali Dzień Bibliotekarza 
i Bibliotek. 
Ostrowska Biblioteka realizuje także zadania 
ponadlokalne dla powiatu ostrowskiego. 
W tym roku mija 10 lat od podpisania poro-
zumienia pomiędzy Zarządem Powiatu a Bur-
mistrzem Miasta w tej sprawie. W ramach 
porozumienia ostrowska Biblioteka sprawuje 
nadzór merytoryczny nad dziesięcioma 
bibliotekami samorządowymi w powiecie 
ostrowskim, podejmuje działania na rzecz 
integracji środowiska bibliotekarskiego oraz 
świadczy pomoc instrukcyjno-metodyczną. 
Spotkanie było okazją do podsumowania 
działalności i współpracy, którego dokonała 
dyrektor Biblioteki Jolanta Andruszkiewicz. 
Podczas spotkanie zaprezentowano książkę 
„Wojna 1939-1945 we wspomnieniach 
mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej i okolic” 
pod redakcją Jadwigi Sadowskiej i Aliny 
Wierzbickiej, która ukazała się nakładem 
ostrowskiej  Biblioteki. W tym dniu wręczono 
również nagrody laureatom akcji „Czytanie jest 
modne w Ostrowi Mazowieckiej”. Tegoroczna 

edycja poświęcona była Marii Dąbrowskiej 
z uwagi na przypadającą 130. rocznicę urodzin 
patronki ostrowskiej Biblioteki.Wręczono 
nagrody książkowe tym, dla których i dzięki 
którym Biblioteka istnieje – najaktywniejszym 
czytelnikom. 

Już po raz dziewiąty miejska biblioteka wraz 
z Hurtownią Książek EDYP zorganizowała 
Ostrowski Piknik z Książką, który odbył się 
w dniach 14- 15 czerwca. 
Organizatorzy przygotowali dwa spotkania autor-
skie z Iloną Gołębiewską, autorką wielu książek 
i artykułów dla dzieci
i młodzieży. Podczas 
Pikniku wyłoniono Super 
Czytelnika, którym zos-
tała Monika Zaręba. Ty-
tuł Zaczytanego Przed-
szkolaka otrzymała Kor-
nelia Andryszczyk, zaś 
Ty t u ł  Z a c z y t a n e g o 
Szkolniaka Aleksandra 
Kwiatkowska. Wręczono 
też nagrody za udział 
w konkursie Zaczytany 
Przedszkolak 2018/2019, które otrzymali: Zuzanna 
Olszewska, Adrian Kołodziej, Maja Szubińska, 
Nikola Starzak, Oliwia Parys, Nikola Bartkiewicz, 
Wiktoria Bartkiewicz, Patryk Grodzki, Tymon 
Pieńkos, Dawid Dygan, Kacper Samelski oraz 
nagrody za udział w konkursie Zaczytany Szkolniak, 
które otrzymali: Julia Pianko, Krzysztof Skwier-
czyński, Wiktor Brodzik, Kornelia Zalewska. Mu-
zyczną atrakcją Pikniku był koncert zespołu Mik-
stura w składzie: Jolanta Andruszkiewicz, wokal, 
Paweł Andruszkiewicz, wokal, piano, Łukasz Kle-
packi perkusja, Michał Chojnowski, gitara elektry-
czna, Krzysztof Gorczyca, gitara basowa. Artyści 
zagrali m.in. takie utwory jak „Iść 
w stronę słońca”, „Spacerologia”, 
„Niebo do wynajęcia”, „Wiem, że nie 
wrócisz”, „Lecz tylko na chwilę”. Naj-
młodsi brali udział w zajęciach inte-
gracyjnych przygotowanych przez 
Dominikę Potomską, a także robili 
ogromne bańki mydlane i tatuaże oraz 
malowali sobie twarze. Dzieciaki 
mogły również zrobić sobie pamiąt-
kowe zdjęcie w Fotobudce oraz wziąć 
udział w quizie „Bohaterowie ba-

Święto bibliotekarzy odbyło się 8 maja w Starej Elektrowni, a uświet-
nił je recital zespołu Mikstura pod kierunkiem Pawła Andru-
szkiewicza.

Anna Duda-Depta

Miejska Biblioteka Publiczna
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Święto Pułku i Szkoły

Społeczność Szkoły Podstawowej 
nr 4 uroczyście obchodziła 65. ro-
cznicę powstania placówki oraz 
15. rocznicę nadania szkole sztandaru 
i imienia 18. Pułku Artylerii Lekkiej. 

Uroczystości z udziałem pocztów sztandarowych miejskich szkół, przedstawicieli lokalnych 
władz, nauczycieli, młodzieży szkolnej i sympatyków Pułku odbyły się przy pomniku – głazie 
poświęconym żołnierzom „Osiemnastki”, zlokalizowanym obok Ratusza.

Obchody były dwudniowe i odbyły się 
w dniach 5-6 czerwca. Na cmentarzu pa-
rafialnym władze samorządowe, uczniowie, 
nauczyciele, przedstawiciele rodzin 18. PAL-u 
oraz sympatycy Pułku zrzeszeni w kole 
„Rodzina Osiemnastki” w asyście wojska 
i harcerzy złożyli kwiaty i zapalili znicze na 
mogiłach żołnierzy 18. Pułku. Uroczystości 
odbyły się też tradycyjnie przy pomniku obok 
Ratusza. Po wystąpieniu burmistrza Jerzego 
Bauera oraz dyrektora szkoły Piotra Siwka 
uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapali 
znicze pod głazem. Po pamiątkowej fotografii 
zebrani udali się do kościoła pw. św. Jozafata 
w Komorowie na uroczystą Mszę Świętą w in-
tencji żołnierzy 18. Pułku Artylerii Lekkiej i ich 
rodzin, którą celebrował proboszcz ppłk 
dr Sławomir Gadowski. 

Do dyspozycji szkoły trafił specjalistyczny 
sprzęt szkoleniowy m.in. dwa zestawy piłek, 
skakanki, pachołki itp., a także kamera czy 
przenośny komputer. Miasto Ostrów Ma-
zowiecka zakupiło stroje treningowe dla 
każdego z uczestników.

Co słychać 
u ostrowskich 
SMOK-ów? 

„SMOK”, czyli Szkolny Młodzieżowy 
Ośrodek Koszykówki to program fi-
nansowany przez Polski Związek Ko-
szykówki przy udziale środków Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki. Pomaga 
rozwijać koszykarskie zainteresowa-
nia 45 uczniom Szkoły Podstawowej 
nr 2. 

Ostatnim punktem programu było spotkanie 
w szkole, gdzie prezentowano osiągnięcia 
uczniów i szkoły w roku szkolnym 2018/2019. 
Wręczono nagrody laureatom konkursów szkol-
nych, międzyszkolnych, miejskich i powiatowych. 
Święto Szkoły ubarwiały prezentacje artystyczne 
uczniów. Nad przygotowaniem i przebiegiem 
uroczystości czuwały panie: Joanna Borawska. 
Małgorzata Padzik i Anna Bloch. Społeczność 
Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z władzami sa-

Piotr Siwek

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

Program skierowany był do chłopców z klas IV-VI. 
Wykwalifikowani trenerzy prowadzą bezpłatne 
treningi dwa razy w tygodniu dla każdej z trzech 
grup, korzystając z obiektów szkolnych oraz 
MOSiR. Uczniowie przystępujący do programu 
przeszli także testy sprawności fizycznej i zostali 
zarejestrowani w ogólnopolskiej bazie talentów.

W listopadzie ubiegłego roku grupa ostrowskich 
„smoków” wzięła udział w konferencji trenerów 
SMOK w Żyrardowie. Pod wodzą Tomasza Wil-
czewskiego zaprezentowali elementy systemu 
szkolenia opracowanego przez prof. Tadeusza 
Hucińskiego. Grupa złożona z uczniów klasy V 
i części klasy IV wzięła także udział w turnieju 
koszykówki w Białej Podlaskiej na zaproszenie 
gospodarza. Ferie zimowe ostrowskie „smoki” 
spędziły na obozie sportowym zorganizowanym 
w Ełku. Tam 3 razy dziennie uczniowie mieli 
możliwość szlifowania techniki elementów ko-
szykarskich. W czasie wakacji również zostanie 
zorganizowany podobny obóz.

„Smoki” z klas IV i V przystąpiły do rozgrywek 

ligowych. Możliwości stworzone dzięki dołą-
czeniu do programu pozwoliły rozwijać się 
skuteczniej, co przekładało się na wynik 
sportowy. Dobre zaplecze sprzętowe zróżni-
cowało treningi oraz pozwoliło lepiej przygo-
tować się do rozgrywek. Ponadto, z inicjatywy 
uczniów będących w programie, rozegrany 
został szkolny turniej koszykówki 3x3, co po-
kazuje, iż zainteresowanie dyscypliną w na-
szej szkole wciąż rośnie – misja propagowania 
sportu jest spełniana.

morządowymi już od wielu lat tak uroczyście 
obchodzi Święto Pułku - swojego patrona, 
które jednocześnie stało się Świętem Szkoły.

Michał Chojnowski 

Szkoła Podstawowa nr 2

Wszystkie szkoły 
w Programie 
Aktywna Tablica

Miasto pozyskało łącznie 56 tys. zł na 
wyposażenie szkół w urządzenia 
technologii informacyjno-komunika-
cyjnej. Dotacja przeznaczona zo-
stała na zakup tablic interaktywnych 
z projektorami w SP1 i SP2 oraz doty-
kowych monitorów interaktywnych 
w SP3 i SP4.

Renata Subda

Wydział Oświaty, Kultury 
i Integracji Społecznej
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Pożegnaliśmy 
absolwentów
236 uczniów klas VIII i 233 uczniów klas 
gimnazjalnych 19 czerwca opuściło ost-
rowskie podstawówki. Przed nimi pier-
wszy poważny wybór, skutkujący ukie-
runkowaniem drogi kształcenia. 

Gratulujemy wszystkim i życzymy udanego startu w szkołach ponadpodstawowych i ponad-
gimnazjalnych.

W skład Rady weszli przedstawiciele zgłoszeni przez organizacje i instytucje realizujące 
zadania z zakresu kultury fizycznej, którzy zostali powołani na okres 5-letniej kadencji 
Zarządzeniem Burmistrza. Rada Sportu jest 
organem opiniodawczo-doradczym w sprawach 
dotyczących organizacji i koordynacji działań 
w zakresie kultury fizycznej. Członkowie pełnią 
swoje funkcje społecznie.

W skład Rady Sportu V kadencji weszli: Agata Nowacka, Artur Borowy, Michał 
Chojnowski, Paweł Elert, Grzegorz Helcbergiel i Paweł Skarpetowski. Ponownie 
przewodniczącym został Grzegorz Helcbergiel, a jego zastępcą Paweł Skarpe-
towski.  

Dorota Ambroziak

Dyrektor Wydziału Oświaty, 
Kultury i Integracji Społecznej

Rodzinny piknik w przedszkolu

W Miejskim Przedszkolu Nr 1 odbył się coroczny Piknik Rodzinny. Była część 
artystyczna, poczęstunek, upominki i zabawy. 

Spotkanie odbyło się 12 czerwca. Podczas części artystycznej wystąpiły dziewczynki z różnych 
grup wiekowych wraz z tatusiami, prezentując taniec do muzyki z filmu „Dzwonnik z Notre Dame”, 
przygotowany przez nauczycielkę Aleksandrę Jeżak. Dyrektor przedszkola Małgorzata Zalewska 
podziękowała rodzicom za obecność i zaangażowanie, przybliżyła największe sukcesy 
przedszkolaków. Odbyły się też warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej poprowadzone 
przez młodzież licealną pod kierunkiem Ewy Kuczyńskiej. 

Źródło: MP nr 1

Wśród 469 absolwentów, 155 uczniów otrzymało 
świadectwo z wyróżnieniem. Najwyższy wynik 
egzaminu gimnazjalnego uzyskał uczeń SP3 – 
97,67%, zaś egzaminu ósmoklasisty uczniowie 
SP1 i SP3 – 93%. Rekordowa średnia ocen - 6,0 
osiągnięta została przez uczniów SP1 i SP2. 

Nowy skład Rady Sportu 

Patrycja Kowalska

Wydział Oświaty, Kultury 
i Integracji Społecznej

Atrakcją pikniku był wspólny taniec dziewczynek z tatusiami do muzyki z filmu „Dzwonnik 
z Notre Dame”.

W Środowiskowym 
Domu obchodzono 
Dzień Rodziny
W MDKulturalnie spotkały się rodziny, 
uczestnicy i zaproszeni goście związani 
ze Środowiskowym Domem Samopo-
mocy z okazji Dnia Rodziny. 

Uczestnicy ŚDS zaprezentowali występy 
artystyczne. Prelekcję na temat diety 
cukrzycowej wygłosiła dietetyk Katarzyna 
Mroczkowska, zaś prelekcję dotyczącą 
pierwszej pomocy - ratownik medyczny 
Adam Mazurek.

Nie zapominajmy 
o BEZPIECZEŃSTWIE 
w czasie wakacji  

WAŻNE TELEFONY
112 - telefon alarmowy służb ratowniczych
997 - telefon alarmowy Policji
998 - telefon alarmowy Straży Pożarnej
999 - telefon alarmowy Pogotowia 
Ratunkowego
601 100 100 - Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe (WOPR)

1919



Turniej eliminacyjny Mistrzostw Polski 
LOTTO 3x3 QUEST po raz trzeci w Ostrowi
Polski Związek Koszykówki wybrał nasze miasto jako współorganizatora już po raz 
trzeci z rzędu. W dniach 8-9 czerwca na obiekcie OMEGA przy Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji odbył się turniej eliminacyjny Mistrzostw Polski w koszykówce 
3x3 - LOTTO 3x3 QUEST.

Podsumowując dwudniowy turniej na Omedze stwierdzić trzeba, że kolejna - trzecia już edycja - ponownie udowodniła, że ostrowski obiekt 
znakomicie sprawdza się w organizacji imprez plenerowych. 

Pierwszego dnia rywalizowano w trzech 
kategoriach: OPEN kobiet, U23 mężczyzn 
oraz U13 mężczyzn, kolejnego dnia roze-
grano zawody w kategorii OPEN mężczyzn.

W turnieju rywalizowało 9 drużyn, wśród nich 
trzy ostrowskie - Sokoły 3x3, Młody Stary 
Duży Sor i Omega Team Ostrow. Poziom 
turnieju był całkiem wysoki, bo nie zabrakło 
kilku finalistów z ubiegłorocznej edycji 
QUEST. Po fazie grupowej z przedstawicieli 
naszego miasta do dalszego etapu nie 
awansował tylko Omega Team Ostrow. 
W fazie pucharowej Młody Stary Duży Sor 

uległ mocnej ekipie Planet Team  (drużyna 
kilkukrotnie gościła już w naszym mieście) 22:8. 
Sokoły 3x3 w ćwierćfinale pokonały w dogrywce 
Warsaw Lions 16:15 oraz miały dużą szansę na 
awans do finału. W półfinałowym meczu nasz 
zespół rywalizował z Planet Team - początkowo 
mecz był wyrównany, a w połowie Sokoły 3x3 
uzyskały 4 punktową przewagę. Wydawało się, 
że jest to bezpieczny wynik, jednak w tym turnieju 
Planet Team znakomicie trafiali z dystansu 
i po trzech „dwójkach” z rzędu wyszli na pro-
wadzenie. Sokołom 3x3 udało się jednak odrobić 
straty, ale na dwie minuty przed końcem urazu 

Arkadiusz Spinek
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
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doznał Piotrek Barszcz, co ewidentnie 
osłabiło nasz zespół. Rywale ponownie 
trafiali za dwa oczka i ostatecznie wygrali 
22:17. Naszej drużynie pozostała walka 
o brąz. W meczu o III miejsce bardzo szybko 
popełnione sześć fauli sprawiło, że rywale - 
SKY TATTOO RADOM wykonywali po dwa 
rzuty wolne, w kon-sekwencji ułatwiło im to 
wygraną 21:13. Sokoły zakończyły ry-
walizację na 4 miejscu. W finale turnieju 
Planet Team uległ drużynie szukamygra-
czy.pl - 21:14. Obaj finaliści uzyskali awans 
do turnieju finałowego w Gdańsku. Konkurs 
rzutów z dystansu wygrał Thomas Davis 
z drużyny szukamygraczy.pl.

Znakomite warunki do gry w koszykówkę 
3x3 ponownie były podkreślane przez 
wielu uczestników, jest więc nadzieja, że 
spotkamy na eliminacjach Mistrzostw 
Polski również za rok.

Przerwa technologiczna w MOSiR

Od 5 sierpnia do 1 września zaplanowana jest przerwa technologiczna w Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Trębickiego. Termin został dostosowany tak, by 
uwzględnić mniejsze zapotrzebowanie mieszkańców na rekreację i sport w obie-
ktach zamkniętych. Sierpień sprzyja aktywności na świeżym powietrzu. Pozostałe 
obiekty, takie jak OMEGA, korty tenisowe, stadion, Ogródek Jordanowski i To-
polowy Zakątek pozostają do Państwa dyspozycji.

Termin przerwy dostosowany jest do specyfiki 
pracy MOSiR, dla którego priorytetem jest 
zapewnienie dostępności obiektów w trakcie 
trwania roku szkolnego dla efektywnego 
wsparcia procesu edukacji. Przerwa techno-
logiczna to czas wytężonej pracy dla zespołu 
gospodarczego MOSiR, ale jednocześnie czas 
wypoczynku dla ratowników, kasjerek i części 

administracji. W tym czasie zaplanowano szereg 
działań konserwacyjnych, porządkowych i inwe-
stycyjnych. Przeprowadzona zostanie grunto-
wna dezynfekcja całego obiektu basenowego 
oraz osprzętu. Wiele czynności możliwych jest 
wyłącznie po spuszczeniu wody z niecek. Samo 
opróżnienie i ponowne napełnienie sportowej 
niecki basenu potrwa około 8 dni. Naprawiona 

zostanie basenowa centrala wentylacyjna oraz 
techniczna droga dojazdowa do hali sportowej. 
Generalny remont przejdzie kręgielnia. Po-
wstaną dwa nowe tory dla najmłodszych miesz-
kańców. 10 lat doświadczenia pracowników 
Ośrodka owocuje sprawnym przeprowadzeniem 
prac rozłożonych na cztery tygodnie.

Zapraszamy na nasze obiekty i życzymy uda-
nego aktywnego wypoczynku.



Szachiści walczyli o Puchar 
Burmistrza Miasta

W IV Otwartym Turnieju Szachowym o Puchar Burmistrza 
Miasta rywalizowało 50 miłośników królewskiej gry. Repre-
zentowali m. in. Ostrów Mazowiecką, Łomżę, Ostrołękę, 
Białystok i Warszawę. 

Rywalizacja była bardzo zacięta i wyrównana. 
Pomimo wysokiej temperatury tego dnia 
wszyscy zawodnicy grali z ogromnym 
zaangażowaniem i walczyli o jak najlepszy 
rezultat. 

Ostatecznie najlepsi okazali się piłkarze z Bia-
łegostoku - Akademia Malucha Białystok. Do-
datkowo zawodnicy mieli w tym dniu do dyspo-
zycji mnóstwo atrakcji: dmuchane zjeżdżalnie, 
bramkę celnościową, dmuchaną olbrzymią tar-
czę dart, malowanie twarzy, tatuaże brokatowe, 
kącik gier, kącik plastyczny, pokaz ogromnych 
baniek mydlanych, nauka kręcenia talerzy 
cyrkowych, modelowanie balonów, przeciąganie 
liny, zawody skakania w workach, konkursy spra-
wnościowe. Organizatorem turnieju, który odbył 
się 9 czerwca był UKS Akademia Piłkarska 

Na ostrowskim stadionie rozegrano 
turniej UKS CUP 2019 z udziałem rocznika 
2011. Wzięło w nim udział 12 zespołów 
podzielonych na dwie grupy. Rozegrano 
38 spotkań, w których zdobyto 86 bra-
mek.

Biegając uczcili 
święto Konstytucji
Już po raz ósmy w naszym mieście 
odbył się Bieg Konstytucji. 5 maja na 
uczestników czekały przygotowane 
dwie trasy: bieg główny z elektronicz-
nym pomiarem czasu na dystansie 
10 000 metrów oraz bieg honorowy na 
dystansie około 500 metrów.

Na dłuższym dystansie wystartowało 32 za-
wodników. Najlepszym okazał się Damian 
Kacprzyk z Ostrowi Mazowieckiej z czasem 
39:22.08, drugie miejsce zajęła Monika Nawrat 
z Ząbek, która tym samym okazała się 
najlepszą w klasyfikacji kobiet - uzyskując czas 
40:54.49. Trzecie miejsce zajął Rafał Kokoszko 
z Małkini Górnej z czasem 41:38.93. W krót-

Klasyfikacja końcowa prowadzona była w kategorii open mężczyzn 
i kobiet oraz w kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców do lat 9, 13
i 16. Zwycięzca turnieju – Karol Milewski z MUKS Stoczek 45 Białystok oraz druga w klasyfikacji ogólnej 
i najlepsza kobieta – Malwina Szewczyk (Akademia Szachowa Sobocińscy) zostali nagrodzeni 
pucharami. Najlepsza trójka zawodników w każdej kategorii wiekowej otrzymała pamiątkowe statuetki. 
Turniej odbył się 12 maja w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Młodzi piłkarze 
zmierzyli się w turnieju 
UKS CUP 2019

Na mecie uczestnicy obu biegów otrzymali pamiątkowe medale. Najlepsi zawodnicy biegu 
głównego w kategoriach kobiet i mężczyzn otrzymali statuetki oraz nagrody rzeczowe. 

Uczestnicy rozegrali 7 rund systemem szwajcarskim tempem 10 min. 
+ 5 s na ruch dla zawodnika. 

Krzysztof Orzechowski

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
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szym biegu honorowym rywalizacja spadła na 
drugi plan, liczyło się uczestnictwo, uhono-
rowanie kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 
i dobra zabawa. Na starcie stanęło około 40 osób 
w różnym wieku, w tym tradycyjnie już podopie-
czni Środowiskowego Domu Samopomocy. Sta-
tuetki i nagrody rzeczowe przyznano również dla 
najszybszej ostrowianki i najszybszego ostro-

wianina, którymi zostali Magdalena Malik i Da-
mian Kacprzyk. Na biegaczy czekała gorąca 
kawa, herbata oraz grochówka.Organizatorami 
biegu był MOSiR i LKS Ostrowianka.

Dzień Dziecka z wędką

Ostrów Mazowiecka. Honorowy Patronat nad 
turniejem objął Burmistrza Miasta Ostrów Mazo-
wiecka.

Źródło: UKS AP

Tradycyjnie Koło Nr 64 PZW w Ostrowi Ma-
zowieckiej zorganizowało Festyn Węd-
karski z okazji Dnia Dziecka. Podczas Fes-
tynu odbyły się zawody spławikowe, za-
wody rzutowe oraz konkurs plastyczny. 
Ponadto dzieci mogły sobie zrobić zdjęcie 
w Fotobudce oraz pomalować buzie. Fe-
styn odbył się 2 czerwca, wzięło w nim 
udział około 100 dzieci.

Źródło: Zarząd Koła 



15. edycja 
Ogólnopolskiego 
Turnieju Karate 

Od piętnastu lat karatecy z całej Polski 
zjeżdżają się do Ostrowi Mazowieckiej 
na turniej organizowany przez Ostro-
wski Klub Karate Kyokushinkai. W tym 
roku do Ostrowi przyjechało 275 za-
wodników z 19 klubów karate. Zawodnicy rywalizowali w kumite oraz kata. Do startu w zawodach zgłosili się bardzo mocni 

zawodnicy, więc o każdy medal musieliśmy mocno walczyć. 
Wszyscy zawodnicy rozegrali 190 walk, 
najlepsi technicy wystartowali w elitarnym 
turnieju kata gdzie wykonywali tylko zaawan-
sowane formy. Ostrowski klub wywalczył 
drużynowo trzecie miejsce za KSW Bushi 
i klubem karate ze Skarżyska-Kamiennej. 

W zawodach wzięły udział kluby z Otwocka, 
Skarżyska-Kamiennej, Wołomina, Szczytna, 
Augustowa, Grajewa, Białegostoku, Łomży, 
Inowrocławia, Bydgoszczy Siedlec, Zielonki, 

W turnieju, stanowiącym podsumowanie ostrowskiego sezony brydżowego wzięło udział 29 par. 
Turniej wchodzący w cykl Grand Prix Mazowsza odbył się 16 czerwca i zgromadził wielu brydżystów, 
wśród których znalazło się 7 par ostrowskich. Z ostrowiaków najwyżej, bo na 12. miejscu, uplasowała 
się para Andrzej Morawski/Krzysztof Bączyk.

Nagrody główne, tj. „Pierścienie Ostrowi” powędrowały również w tym roku do stolicy: złote - I miejsce: 
Krzysztof Sokół/Bogusław Pawszak; srebrne 
- II miejsce: Andrzej Miszewski/Robert Chmielak; 
srebrne - III miejsce: Maciej Kowalski/Grzegorz Kula. 
Najlepsza para ostrowska również otrzymała srebrne 
Pierścienie Ostrowi. 

Złoty Pierścień Ostrowi odjechał do Warszawy 

W hali MOSiR przy ul. Trębickiego odbył się tradycyjny już Otwarty Turniej Par 
Brydżowych „O złoty Pierścień Ostrowi”. Była to trzecia edycja po wznowieniu 
cyklu przed dwoma laty i ponownie została objęta honorowym patronatem 
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka. 

Góry Kalwarii, Wasilkowa, Warszawy, Radom-
ska, Wyszkowa oraz oczywiście ze wszystkich 
sekcji Ostrowskiego Klubu Karate Kyokushinkai. 
Sędzią głównym zawodów był shihan Paweł 
Juszczyk zaś organizatorem Ostrowski Klub 
Karate Kyokushinkai - sensei Radosław Grabo-
wski i sensei Tomasz Marcjaniak. Turniej został 
rozegrany 1 czerwca zgodnie z zasadami Pol-
skiej Federacji Karate Kontaktowego, do której 

należy również OKKK i był jedną z imprez 
towarzyszących Dniom Ostrowi. Honorowy 
Patronat nad turniejem objął Burmistrz 
Miasta Ostrów Mazowiecka.

Źródło: OKKK 

Krzysztof Orzechowski

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Orkiestra zagrała 
z okazji 3 Maja 

Obchody Święta Narodowego 3 Maja 
miały charakter miejski, powiatowy 
i garnizonowy. W uroczystościach udział 
wziął minister cyfryzacji Marek Zagór-
ski oraz wiceminister kultury i dziedzi-
ctwa narodowego Magdalena Gawin. 

Asystę honorową pełnił 22. Wojskowy Ośro-
dek Kartograficzny w Komorowie oraz 52. Ba-
talion Lekkiej Piechoty WOT w Komorowie. 
Przybyli też harcerze z 29. DH „Pogodni”, 
40. Ostrowskiej Wielopoziomowej DH „HORY-
ZONT” oraz zuchy z 1.OGZ „Przyjaciele ze 
Stumilowego Lasu”. Po mszy świętej w koś-
ciele pw. Wniebowzięcia NMP uroczystości 
odbyły się tradycyjnie na placu Wolności. Pod 
pamiątkowym obeliskiem delegacje złożyły 
kwiaty.

Podczas mszy świętej oraz w części artysty-
cznej mieliśmy okazję usłyszeć Orkiestrę Mło-
dych Miejskiego Domu Kultury.

Biuro Promocji
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W ramach trwającej III edycji ogólnopolskiej akcji informa-
cyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” 
został ogłoszony konkurs „Filmowy przeWODNIK”. 

Konkurs „Filmowy przeWODNIK”

Akcja poświęcona bezpieczeństwu osób przebywających w wodzie lub 
nad wodą ma na celu propagowanie właściwego zachowania w rejonie 
akwenów, w tym zasad bezpiecznej kąpieli, żeglowania oraz uprawiania 
sportów wodnych, a w efekcie ograniczenie wypadków tonięć i utonięć 
zarówno wśród najmłodszych, jak i osób dorosłych. 

Podczas tegorocznej akcji Biuro Prewencji KGP wraz z Fundacją PZU 
ponownie zorganizowało konkurs dla dzieci i młodzieży polegający na 
przygotowaniu spotu filmowego, trwającego 30-60 sekund i pro-
mującego bezpieczne przebywanie nad wodą pn. „Filmowy prze-
WODNIK”. W konkursie udział wziąć mogą zespoły liczące do 5 osób 
w wieku do 18 lat pod opieką dorosłego opiekuna. 

Spot może być wykonany przy użyciu cyfrowej kamery video, aparatu foto-
graficznego, telefonu komórkowego itp. 

Prace konkursowe można przesyłać do dnia 10 września 2019 r. na 
adres: Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, ul. Puławska 148/150, 
02-624 Warszawa, z dopiskiem „Filmowy przeWODNIK”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13 września 2019, 
podczas którego jury przyzna atrakcyjne nagrody rzeczowe, które 
zostaną jak co roku wręczone podczas uroczystej gali finałowej 
ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży. 

Więcej informacji na temat akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, 
plakat konkursu, kartę zgłoszenia oraz regulamin konkursu można 
znaleźć na stronie: www.policja.pl/bezpieczenstwo-nad-woda. 

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod adresem e-mail: 
wps.bprew@policja.gov.pl. 

Biuro Prewencji KGP
Drogi Mieszkańcu,
1 lipca 2019 roku uległa zmianie wysokość opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi.

Sprawa utrzymania czystości w mieście jest naszym wspólnym 
obowiązkiem. Przepisy wymagają, aby ponoszone na ten cel 
koszty w całości pokrywane były z opłat wnoszonych przez 
mieszkańców. Obecne standardy gospodarowania odpadami, 
podyktowane wymogami unijnymi, powodują wzrost kosztów. 
Wysokie opłaty środowiskowe związane ze składowaniem 
odpadów, wzrost cen energii, transportu oraz wzrost kosztów 
osobowych są podstawowymi elementami kształtującymi 
aktualne ceny.

Nowe wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi naliczone są zgodnie z uchwałą nr VII/67/2019 Rady 
Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja 2019 r., w sprawie 
określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 

Od 1 lipca 2019 r. opłata miesięczna wynosi: 

ź za odpady segregowane - 13 zł za osobę,

ź za odpady niesegregowane - 26 zł za osobę.

W trosce o nasze środowisko zachęcam do odpowiedzialnego se-
gregowania odpadów.

Burmistrz Miasta

 Jerzy Bauer

1 sierpnia 2019
Godzina „W” 
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To największa tego typu inwestycja na Mazowszu, 
na którą Miasto pozyskało prawie 16 mln zł ze 
środków RPO Województwa Mazowieckiego 
2014-2010 w ramach Działania 4.3. Redukcja 
emisji zanieczyszczeń powietrza.

Inwestycja podzielona została na 5 części, a łączna 
wartość realizacji zadań wyniesie 26.394.015,23 
złotych. To pierwszy tak kompleksowy projekt 
w Ostrowi Mazowieckiej. Ścieżki i chodniki będą 
budowane na terenie całego miasta. 

W ramach zadania przewidziano ponadto m.in. 
takie elementy jak: przebudowa oświetlenia 
ulicznego, siłownia zewnętrzna, 65 stojaków na 
rowery, 107 studni chłonnych, przebudowa linii 
teletechnicznych, 5 wiat parkingowych ze stoja-
kami, plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, 
46 miejsc postojowych dla samochodów, prze-
budowa linii elektroenergetycznych, 6 punktów 
serwisowania rowerów, 58 koszy na śmieci, 
2 drzewka solarne, 4 zdroje uliczne, 4 ławki typu 
solar, 62 ławki.

Burmistrz nie krył zadowolenia, że inwestycja 
doczekała się wreszcie realizacji. Prosił Mie-
szkańców o wyrozumiałość i zapewnił, że Miasto 

dołoży wszelkich starań, aby inwestycja 
przebiegła jak najmniej uciążliwie. Prosił też 
wykonawców, aby wykonując prace robili to 
starannie i bez zbędnej zwłoki, tak by za-
pewnić możliwie jak najlepszą komunikację 
mieszkańcom i wszystkim odwiedzającym 
Ostrów. Wykonawcy zapewnili, że niezwło-
cznie po przekazaniu terenu budowy przy-
stąpią do realizacji inwestycji. 

Sylwia Katarzyna Kos

Dyrektor Wydziału 
Rozwoju Gospodarczego

Rozpoczęliśmy 
realizację ciągów 
pieszo-rowerowych 

26 czerwca burmistrz miasta Jerzy Bauer 
podpisał umowy z pięcioma firmami, które 
przystąpiły do przetargu na realizację cią-
gów pieszo-rowerowych. 

WYKONAWCY ŚCIEŻEK ROWEROWYCH 
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Część I - PRIB „AR-MEL” Sp. z o.o.

Część III - Zakład Robót Budowlano-Drogowych „DROGBUD” 
Andrzej Pecura 

Część IV - Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski

Część V - AGBUD Maria Skłodowska Piotr Skłodowski S.C.

ulice: WARSZAWSKA, BROKOWSKA, TRĘBICKIEGO, JANA PAWŁA II

ulice: RÓŻAŃSKA, LEGIONOWA, SZKOŁY PODCHORĄŻYCH PIECHOTY

ulice: BRONIEWSKIEGO, KUBUSIA PUCHATKA, 
KRÓLOWEJ BONY, JAGIELLOŃSKA

ulice: SIKORSKIEGO, BIAŁA, ZWYCIĘSTWA

ulice: WILEŃSKA, ARMII KRAJOWEJ, KOŚCIUSZKI, DUBOIS, 
BATOREGO, MIECZKOWSKIEGO, 3 MAJA, PLAC WARYŃSKIEGO, 
PLAC KSIĘŻNEJ ANNY MAZOWIECKIEJ

Część II - Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. 

W ramach zadania planowane jest 
wybudowanie: 17 km ścieżek 
rowerowych,  15 km chodników, 
1,5 km pasów dla rowerów 
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