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Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie wpisał 5-kilometrowy odcinek drogi jako zadanie do realizacji. Obwodnica 
będzie ciągiem drogi wojewódzkiej nr 627 biegnącym od strony Małkini do węzła Podborze koło Ostrowi Mazowieckiej.

Mała obwodnica miasta Ostrów Mazowiecka 
została wpisana do zadań inwestycyjnych Mazowsza

Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowane jest na lata 2020-2023, realizacja robót na lata 2023-2025. Obecnie trwają prace związane 
z pozyskaniem środków finansowych tj. umieszczeniem inwestycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 
2019-2038. Fot. Barbara Siwek

Bliska perspektywa remontu drogi wojewódzkiej nr 627 
na terenie Ostrowi Mazowieckiej

Podczas spotkania burmistrza Jerzego Bauera z przedstawicielami Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon Drogowy Ostrołęka w Czerwinie rozmawiano 
o remoncie drogi wojewódzkiej nr 627. Mowa oczywiście o długo oczekiwanym 
remoncie drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku ulic 3 Maja (od skrzyżowania z ulicą 
Pocztową i Stanisława Duboisa), generała Stefana Grota Roweckiego i ulicy 
Lubiejewskiej. W spotkaniu, które odbyło się 22 listopada udział wzięła dyrektor 
Rejonu Danuta Stefaniak.

Rozpoczęcie remontu drogi w Ostrowi koń-
czy długie starania przedstawicieli miasta 
o dokończenie inwestycji na tym odcinku. 
Przedstawiciele MZDW zwrócili się z prośbą 
o współpracę. Burmistrz Jerzy Bauer za-
deklarował pomoc w sprawach organi-
zacyjnych dotyczących zadania. Współ-
praca samorządu miasta i MZDW zapewni 
sprawne przeprowadzenie inwestycji.

MZDW planuje realizację zadania na rok 
2020. W ramach prac przewiduje się remont 
nawierzchni ulic wraz z chodnikami. Cała 
inwestycja ma na celu  podniesienie bez-
pieczeństwa uczestników ruchu drogowego 
oraz poprawę wizerunku przestrzeni miej-
skiej.

Daniel Choinka

Zastępca Burmistrza Miasta
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Burmistrz	Miasta	
Jerzy	Bauer	

Przewodniczący	Rady	Miasta	

Robert	Krajewski	

Na	ten	wyjątkowy	czas	
S�wiąt	Bożego	Narodzenia	
życzymy	przepełnionych	miłością	
spotkań	przy	wigilijnym	stole.	
Niech	S�więta	będą	czasem	radości	
i	bliskości	z	innymi,	
a	Nowy	Rok	
niech	przyniesie	dużo	zdrowia
i	wszelką	pomyślność.

Budowa ścieżek rowerowych w Ostrowi Mazowieckiej to największa tego typu inwestycja na Mazowszu, na którą Miasto pozyskało prawie 16 mln 
złotych ze środków RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Działania 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. 

Ścieżki rowerowe na terenie 
całego miasta

Miasto realizuje projekt budowy ciągów pieszo-rowerowych. 
Pod koniec czerwca burmistrz Jerzy Bauer podpisał umowy 
z pięcioma firmami, które przystąpiły do przetargu na realiza-
cję inwestycji. 

Wartość zadań wyniesie 26,4 mln złotych. Ścieżki i chodniki są 
budowane na terenie całego miasta, a wśród nich 17 km ścieżek i 15 km 
chodników. Inwestycja w znaczący sposób wpłynie na poprawę bez-

Więcej na www.ostrowmaz.pl 

Sylwia Katarzyna Kos

Dyrektor Wydziału 
Rozwoju Gospodarczego

pieczeństwa, a dodatkowo miasto zyska nowe, atrakcyjne prze-
strzenie rekreacyjno - wypoczynkowe. 

Aktualnie trwają prace przy ul. Warszawskiej, Legionowej, Białej, 
Sikorskiego i Alei Świętego Jana Pawła II. Nawierzchnię asfal-
tową wykonano już na ścieżce przy ul. Różańskiej.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia. 

Prosimy o wyrozumiałość.

Fot. Barbara Siwek



Podczas wrześniowej sesji Rady Mia-
sta minister środowiska Henryk Ko-
walczyk odniósł się do sprawy byłej 
nasycalni podkładów kolejowych. Po-
informował, że wyznaczone są kon-
kretne plany i zadania, które pomogą 
rozwiązać problem.

Henryk Kowalczyk o byłej nasycalni i programach rządowych

Minister mówił o tym, że temat nasycalni jest 
jednym z wielu trudnych problemów do 
rozwiązania. W tym przypadku istotne jest 
zabezpieczenie i pewność, że zanieczysz-
czenia nie przedostaną się do warstw wo-
donośnych oraz monitorowanie zagrożenia. 
Teren po byłej nasycalni znajduje się blisko 
ujęć wody i miejsc zamieszkania. Jest to 
bardzo ważny powód do tego, aby przywró-
cić ten teren do użytkowania. Sprawą za-
nieczyszczeń po byłej nasycalni zajmują 
się trzy resorty: Ministerstwo Środowiska, 
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Sprawą zanieczyszczeń po byłej nasycalni zajmują się trzy resorty: Ministerstwo Środowiska, 
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwo Infrastruktury.

Śródlądowej oraz Ministerstwo Infrastruktury.

Minister spotkał się także z mieszkańcami 
Ostrowi Mazowieckiej przypominając o ko-
rzyściach, jakie dają programy rządowe – Czy-
ste Powietrze i Mój Prąd. Mówił też o innych 
programach rządowych, które w ostatnich la-
tach zostały wprowadzone i jakie przynoszą 

skutki dla gospodarki kraju. Wymienił pro-
gramy prorodzinne i dla seniorów, a także 
wspomniał o środkach z budżetu państwa na 
rozwój dróg lokalnych.

Hulajnoga na każdą porę 
Po elektrycznych skuterach czas na kolejne pojazdy elektryczne. 
11 listopada oddaliśmy do dyspozycji mieszkańców 11 elektrycznych 
hulajnóg. 

Projekt realizowany jest, tak jak w przypadku skuterów, z firmą Blinkee.city. Hulajnogi 
ustawiono w wielu dogodnych punktach na terenie Ostrowi Mazowieckiej, ich loka-
lizacja widoczna jest w aplikacji Blinkee.city. 
Opłata startowa to 2,5 zł, 1 minuta jazdy 
to 49 groszy, 1 minuta postoju - 9 groszy.

Na sesji Rady Miasta, która odbyła się 24 września obecni byli eksperci z zespołu 
badawczego Państwowego Instytutu Badawczego oraz Państwowej Służby Hy-
drogeologicznej.

Państwowy Instytut Geologiczny 
bada grunty po byłej nasycalni

Kierownik Programu Hydrogeologia i Środowisko w Państwowym Instytucie Geologicznym 
Małgorzata Woźnicka określiła teren badań zanieczyszczonych gruntów. Badane są tereny 
byłego zakładu regeneracji podkładów kolejowych. Tam stwierdzono zanieczyszczenia olejem 
kreozotowym wód podziemnych. Romuald Bieleń z Państwowego Instytutu Badawczego 
przedstawił migrację zanieczyszczeń i rekomendowane działania, zmierzające do 
zabezpieczenia ujęć wody dla mieszkańców miasta. Działania związane z oczyszczaniem 
terenu po byłej nasycalni przedstawił Andrzej Nowicki reprezentujący Polskie Koleje 
Państwowe. Dotychczas usunięto zbiorniki pod-
ziemne w rejonie ul. Fabrycznej. Wydobyto około 
4 tys. litrów oleju kreozotowego. Prace remediacyjne 
zakończą się zgodnie z umową w grudniu 2020 r.

Rada Miasta przyjęła Program Och-
rony Środowiska dla Miasta Ostrów 
Mazowiecka na lata 2019-2022 
z perspektywą na lata 2023-2026.
Program jest dokumentem strate-
gicznym, zgodnym z polityką ekolo-
giczną państwa i regionu.

Więcej na www.bip.ostrowmaz.pl 

Marlena Jastrzębska

Biuro Promocji

Marek Kuziak

Dyrektor Wydziału Organizacji, 
Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Fot.Blinkee.city 
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Bożena Szostak

Sekretarz Miasta



Podczas V Ostrowskiego Forum Rozwoju toczyła się dyskusja w zakresie wykorzystania szans, jakie niesie ze sobą droga krajowa S8 oraz 
Via Baltica, ale także Gospodarka 4.0. Panel poprowadził zastępca redaktora naczelnego Forum Biznesu Jacek Kozioł (od lewej), a zasiedli w nim: 
Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Witold Karczewski, Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz , Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz oraz 
Burmistrz Ostrowi  Mazowieckiej  Jerzy Bauer. Fot. Barbara Siwek

Ostrowskie Forum Rozwoju. 
Merytoryczna dyskusja 
przy dużej frekwencji
- V Ostrowskie Forum Rozwoju zgromadziło najliczniejszą jak 
dotychczas grupę odbiorców. Oznacza to, że jest potrzeba 
spotkania się w sposób bardzo merytoryczny i wsłuchania 
w najróżniejsze głosy doświadczenia, w tym praktyki samo-
rządowe, biznesowe i rządowe. – powiedział burmistrz Jerzy 
Bauer podczas V Ostrowskiego Forum Rozwoju. 

To już piąta edycja, która pokazuje, że współpraca biznesu i samorządu 
jest możliwa, że można łączyć siły w budowaniu lokalnej gospodarki dla 
dobra i rozwoju mieszkańców. Wszyscy wspólnie musimy nadążyć za 

zmieniającym się światem, być przygotowanym na nowe wyzwania, 
tak w przedsiębiorstwach, jak i w samorządzie. W tym roku hasło 
przewodnie brzmiało: W kierunku nowych możliwości. Na Forum 
gościliśmy m.in. ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego, przedsta-
wicieli rządu, samorządów, biznesu, instytucji oraz szkolnictwa.  
Forum po raz drugi było dwudniowe. Pierwszy dzień zgromadził 
blisko 170 uczestników. Drugi dzień skierowany był do młodzieży 
i poświęcony był zawodom przyszłości i przedsiębiorczości. 

Organizatorem Forum było Miasto Ostrów Mazowiecka, a współ-
organizatorami: Fabryki Mebli FORTE S.A. i Bank Spółdzielczy 
w Ostrowi Mazowieckiej. 

W Młodzieżowym Ostrowskim Forum Rozwoju wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych i średnich z Ostrowi Mazowieckiej i okolic. 
Z zaproszenia organizatorów skorzystało blisko 240 uczniów i nauczycieli. Fot. Barbara Siwek

Więcej na 

Ostrowskie Forum Rozwoju 

www.ostrowmaz.pl/ostrowskieforumrozwoju 

Michał Kulesza

Kierownik Biura Promocji 
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Znamy wykonawcę Via Baltica 
od węzła Podborze do Śniadowa

Jak podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bia-
łymstoku 21 listopada, w wyniku przeprowadzonego przetargu, wybrana 
została firma, która wybuduje odcinek S 61 Via Baltica od węzła Pod-
borze koło Ostrowi Mazowieckiej do węzła Śniadowo. Wykonawcą tego 
odcinka trasy będzie firma POLAQUA.

Na odcinku Podborze - Śniadowo, POLAQUA (po podpisa-
niu umowy) będzie musiała przygotować dokumentację, 
złożyć wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji 
drogowej (ZRID) i uzyskać decyzję, a potem wybudować 
dwujezdniową drogę ekspresową o długości 19,463 km 
(S61) z nawierzchnią z betonu cementowego i przebudo-
wać  3 km S8, czyli obecną obwodnicę Ostrowi Mazo-
wieckiej. Zadanie to firma wyceniła na 749 mln zł – 
informuje GDDKiA.

Również 21 listopada rozstrzygnięto przetarg na wyko-
nawcę odcinka od Suwałk do Budziska. Inwestycje re-
alizować będzie firma Budimex. To dwa ostatnie prze-
targi na budowę odcinków S61 Via Baltica.

Przypomnijmy, że 30 stycznia 2018 roku w ratuszu miejskim 
w Ostrowi Mazowieckiej w obecności ministra infra-
struktury Andrzeja Adamczyka podpisana została umo-
wa na budowę drogi ekspresowej S61 Via Baltica od Ostro-
wi w kierunku Łomży.

Jak podaje GDDKiA umowy z poprzednimi wykonawcami 
wyżej wymienionych odcinków zostały rozwiązane w maju 
i czerwcu tego roku. Na odcinku Podborze - Śniadowo stało 
się to w momencie, gdy firma RUBAU nie uzyskała ZRID 
w przewidzianym terminie, a nawet nie wystąpiła z wnios-
kiem o taką decyzję. Z kolei na fragmencie Suwałki - Bu-
dzisko realizowanym przez Impresa Pizzarotti brak było 
właściwej mobilizacji wykonawcy w zakresie przygotowania 
do prowadzenia robót budowlanych - m.in. nie zostały zgło-
szone listy podwykonawców na usługi i roboty. Nie skoń-
czone zostały też projekty wykonawcze, a przedłożona cza-
sowa organizacja ruchu umożliwiająca bezpieczne prowa-
dzenie budowy - nie miała wszystkich wymaganych pra-
wem opinii, m.in. Policji.

Redakcja

Via Baltica łączyć będzie kraje nadbałtyckie z Europą Zachodnią. Na trasie 
drogi ekspresowej S 61 znajdzie się też Ostrów Mazowiecka. Fot. Barbara Siwek

Rozpoczął się remont stadionu miejskiego

W zakresie planowanego remontu wy-
konane zostanie nawodnienie części 
trawiastej płyty stadionu. Boisko zos-
tanie powiększone do wymiarów 69,7 x 
106 m. Będzie można uprawiać lekką 
atletykę w całkowicie nowych warun-
kach. Wyremontowana zostanie na-
wierzchnia torów, powstanie nowa bież-
nia, rozbiegi do skoków w dal i trój-
skoku. Powstaną także rzutnie do rzutu 
dyskiem, nowy rozbieg do rzutu osz-
czepem oraz koło rzutowe do pchnięcia 
kulą. Ponadto stadion zostanie oświet-
lony a ogrodzenie zewnętrzne częścio-
wo wymienione.  

Miasto pozyskało na remont stadionu niemal 2 mln złotych z programu rozwoju infrastruktury 
lekkoatletycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki, natomiast w ramach Budżetu Obywatel-
skiego wykonana zostanie automatyczna instalacja nawodnienia stadionu.
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Architekt



Minęło 3,5 roku od czasu podpisania listu intencyjnego 
w sprawie budowy Muzeum Dom Rodziny Pileckich. 6 paź-
dziernika minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. 
Piotr Gliński odebrał od wykonawcy klucze do budynku. Za-
kończył się etap budowy. Rozpoczęło się tworzenie wystawy 
stałej.

Muzeum już w 2020 roku. 
Minister kultury odebrał klucze od wykonawcy

Do istniejącego domu w stylu dworkowym dobudowany został nowoczesny budynek, według projektu przygotowanego przez spółkę BDR 
Architekci. Wykonawcą muzeum była białostocka spółka ZKM-ASIS, która realizowała też w Ostrowi Mazowieckiej rewitalizację Jatek przy 
ul. Pocztowej. Fot. Barbara Siwek

około 5 tysięcy osób, w tym przede wszystkim młodzież. 

Powstałe w Ostrowi Muzeum ma wymiar ogólnopolski. Jak po-
wiedział Wicepremier Piotr Gliński to pierwsze w Polsce muzeum 
poświęcone rotmistrzo-
wi Witoldowi Pileckie-
mu, historii jego rodziny 
i historii miejsca. Jak podkreślał podczas uroczystości przekazania kluczy burmistrz Jerzy 

Bauer powołane w Ostrowi muzeum dynamicznie się rozwija i realizuje 
projekty, mimo, że siedziba nie jest jeszcze udostępniona zwiedzającym.  
Tylko w tym roku z projektów i różnego typu warsztatów skorzystało 

Więcej na 

Muzeum Dom Rodziny Pileckich

www.muzeumpileckich.pl 

Jatki wyróżnione 
na Mazowszu

Ostrowskie Jatki uzyskały wyróżnienie w kategorii „Lider Zmian. Nagroda Internautów” 
w obszarze „Świat wokół nas”. Fot. Barbara Siwek

Miasto zostało wyróżnione w konkursie „Lider 
Zmian” za zrewitalizowany budynek Jatek. O na-
grodę walczyli beneficjenci funduszy europej-
skich z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

Organizatorem konkursu była Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych. Honorowy patronat 
nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Ma-
zowieckiego. Samorząd Miasta Ostrów Mazowiecka 
podjął decyzję o remoncie i modernizacji tego bu-
dynku, mając na celu jego ochronę oraz dostosowanie 
do nowych potrzeb. Przestrzeń dawnej hali targowej 
służy teraz do celów koncertowych i wystawienni-
czych, a powstała szklana antresola zwiększa po-
wierzchnię użytkową obiektu i stanowi ważny akcent 

estetyczny. Na potrzeby działalności MDK wy-
korzystano również piwnice. Budynek przy-
stosowano też do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami, przede wszystkim poprzez 
uruchomienie windy.

Tadeusz Łuniewski

Muzeum Dom Rodziny Pileckich
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Dwie nowe strefy aktywności 

Powstała siłownia zewnętrzna na placu zabaw „Topolowy Zakątek” oraz 
siłownia zewnętrzna i plac zabaw na osiedlu przy ul. Lubiejewskiej. To dzięki 
dofinansowaniu jakie Miasto uzyskało z programu Rozwój małej infra-
struktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w ra-
mach Otwartej Strefy Aktywności Ministerstwa Sportu i Turystyki. Strefy są 
ogólnodostępne i bezpłatne.

Dodatkowe urządzenia na placu zabaw „Topolowy Zakątek” przy ul. Szkolnej

Miasto uzyskało 75 tys. złotych dofinansowania na dwa zadania - sprawnościowy plac 
zabaw wraz z ogrodzeniem z siłownią plenerową przy ulicy Lubiejewskiej oraz strefę 
relaksu z siłownią plenerową przy ul. Szkolnej. 
Wykonawcą obu zadań była firma Ogrody Robert 
Liżewski z Ostrowi Mazowieckiej.

Kuchnia Miejska 
rozpoczęła działalność 
Od 7 października podopieczni Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej mogą już ko-
rzystać z Kuchni Miejskiej. Posiłki można 
skonsumować na miejscu w budynku przy 
ul. 3 Maja 57 lub wziąć na wynos. 

Docelowo planowane jest zapewnienie posiłków dla 
około dwustu osób a celem jest poprawa warunków 
życia mieszkańców. Świadczenie w formie posiłku 
przyznawane jest na podstawie wniosku złożonego 
w MOPS i realizowane na podstawie decyzji ad-
ministracyjnej. Profesjonalne wyposażenie kuchni 
możliwe było dzięki środkom z Powiatowego 
Urzędu Pracy. Meble w sali jadalnej to podarunek od 
firmy Fabryki Mebli „Forte” S.A. i jej pracowników, 
którzy zmontowali je i ustawili w ramach piątej edycji 
programu wolontariatu pracowniczego „ForMY 
– Fabryka Inicjatyw”. 

Nowy plac zabaw na osiedlu przy ul. Lubiejewskiej 

Sylwia Katarzyna Kos

Dyrektor Wydziału 
Rozwoju Gospodarczego

Kuchnia powstała w ramach projektu realizo-
wanego przez MOPS. Prowadzi ją Caritas Diece-
zji Łomżyńskiej. 

Agnieszka Gwardiak

Kierownik Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej

Rada Miasta podjęła uchwałę w spra-
wie Rocznego Programu Współpracy 
Miasta Ostrów Mazowiecka z organi-
zacjami pozarządowymi na 2020 rok. 
Na realizację zadań objętych Progra-
mem Miasto planuje przeznaczyć 175 
tysięcy złotych.

Dorota Goca

Wydział Oświaty, Kultury 
i Integracji Społecznej

W ramach Programu na 2020 rok ustalono cztery zadania priorytetowe realizowane 
dla takich obszarów jak:
ź działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
ź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
ź wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej;
ź ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 

dziedzictwa przyrodniczego. 
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Sprawy własnościowe ZEC 
wymagają uregulowania

W ostatnim czasie podjęta została na nowo inicjatywa uregulowania spraw własno-
ściowych dotyczących Zakładu Energetyki Cieplnej w Ostrowi Mazowieckiej po-
między Miastem Ostrów Mazowiecka i Spółdzielnią Mieszkaniową „Nasz Dom”. 

Ciepłownia miejska przy ul. Lipowej. Fot. Barbara Siwek

Podatki dla rozwoju miasta

Rada Miasta przyjęła uchwały w sprawie nowych stawek podatków od nieru-
chomości oraz od środków transportowych. Uchwały wchodzą w życie z 1 stycz-
nia 2020 roku.

Zaproponowane przez burmistrza stawki nie sięgają maksymalnej wysokości i są wyższe 
średnio o 7% względem obowiązujących. Dla przykładu podatek od budynków mieszkalnych 
wzrośnie w skali roku za mkw. o 6 groszy, podatek od gruntów o 5 groszy, podatek od środków 
transportowych w przypadku samochodów ciężarowych 9-12 ton o 75 złotych, zaś w przy-
padku samochodów ciężarowych 5,5-9 ton o 61 złotych również w skali roku. 

Jak podkreślał burmistrz Jerzy Bauer stawki wspomnianych podatków nie były zmieniane 
od kilku lat – od nieruchomości od 2015 roku, zaś od środków transportowych od 2010 roku. 
Nie uwzględniano w ostatnim czasie podwyżek nawet o wysokość inflacji. Burmistrz mówił też 
o zwiększających się oczekiwaniach mieszkańców, co do jakości infrastruktury w mieście, 
w tym dróg, chodników oraz w zakresie utrzymania zieleni. W najbliższej perspektywie przed 
samorządem miasta stoi też budowa szkoły wraz z przedszkolem. Stąd też podniesienie 
stawek podatków jest niezbędne, by miasto w dalszym ciągu mogło się dynamicznie roz-
wijać.

Anna Wilczyńska

Skarbnik MiastaWięcej na www.bip.ostrowmaz.pl 

Problem skomplikowanej sytuacji w zakresie spraw własnościowych trwa od czasu komu-
nalizacji majątku po byłym Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej (obecnie 
ZEC Ostrów Mazowiecka) w 1992 roku. Uregulowanie spraw własnościowych związanych 
z miejską ciepłownią przy ul. Lipowej wynika z potrzeby rozbudowy, modernizacji i pod-
niesienia efektywności infrastruktury ZEC. Ma to związek z polityką klimatyczną Unii 
Europejskiej i rosnącymi wymaganiami w zakresie czystego powietrza. 

Spotkanie przedstawicieli Miasta, Spółdzielni oraz 
ZEC odbyło się 16 października.

Jakość usług 
dla mieszkańców 
została 
nagrodzona

Miasto Ostrów Mazowiecka zostało na-
grodzone za systematyczne wzboga-
canie oferty dla mieszkańców i turys-
tów, dzięki inwestycjom ostatnich kilku 
lat. Miasto otrzymało tytuł Przyjazna 
Gmina 2019 i Złote Godło w kategorii 
QI SERVICES. 

Kapituły obu konkursów doceniły m.in. 
rewitalizację dwóch obiektów poprzemy-
słowych, oddanych na potrzeby spo-
łeczno-kulturalne, jak Galeria Jatki i Stara 
Elektrownia, a także remont kina Ostro-
via. Uwzględniono także zaplecze spor-
towe i rekreacyjne miasta, ofertę kultu-
ralną, edukacyjną oraz organizację wyda-
rzeń o charakterze ponadlokalnym. Warto 
w tym miejscu dodać, że oferta wzboga-
cona zostanie wkrótce o wystawę stałą 
Muzeum Dom Rodziny Pileckich, które 
już w przyszłym roku zostanie otwarte dla 
zwiedzających. 

Wojciech Tyl

Prezes Zarządu Zakładu 
Energetyki Cieplnej sp. z o.o. 
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Kształcenie zawodowe ma przyszłość

Rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę. Przedsiębiorcy podkreślają 
jak ważne jest dobre kształcenie zawodowe, inwestowanie w wykształcenie, 
które daje konkretne umiejętności. 

Wykształceni fachowcy nie zwiększają grona bezrobotnych, są poszukiwanymi i cenionymi 
pracownikami. Kształcenie dualne jest inwestycją w przyszłość, buduje zaplecze przysz-
łych fachowców, którzy zasilą potencjał firm.  

Podpisane 5 września porozumienie określa zasady dotyczące prowadzenia przedsięwzięć 
o charakterze edukacyjnym w zakresie kształcenia zawodowego, zgodnego z potrzebami 
gospodarki rynkowej. Istotą współpracy będzie lepsze rozpoznanie zasad funkcjonowania, 
potrzeb i wzajemnych oczekiwań lokalnego śro-
dowiska gospodarczego i edukacyjnego. 

3 tys. osób zagłosowało 
na budżet obywatelski

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy 
mieli możliwość oddania głosu na jeden z 11 projektów. 
W głosowaniu, które trwało od 30 września do 14 paździer-
nika wzięło udział prawie 3 tysiące mieszańców. To najwię-
cej spośród wszystkich dotychczasowych edycji.

Zwycięskim projektem IV edycji Budżetu Obywatelskiego jest „Boisko 
otwarte do koszykówki”. Projekt uzyskał 1164 głosy. Boisko powstanie 
na terenie SP nr 2 im. Papieża Jana Pawła II. Obiekt będzie ogólnodo-
stępny dla wszystkich mieszkańców miasta. Boisko będzie również po-
mocne w kształceniu i realizowaniu programu klas sportowych. Całkowity 
koszt projektu wynosi 200 tys. 
złotych. Autorem zwycięskie-
go projektu jest Paweł Skar-
petowski.

Dorota Ambroziak

Dyrektor Wydziału Oświaty, 
Kultury i Integracji Społecznej

W dobie globalizacji nauka w rzemiośle powinna stać się fundamentem edukacyjnym. Mając to 
na uwadze firma ROLSTAL Pawłowski sp. z o.o. (pierwszy z prawej prezes firmy Marcin 
Pawłowski), Miasto Ostrów Mazowiecka, Gmina Ostrów Mazowiecka i Powiat Ostrowski 
podpisali porozumienie w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego.   Fot. Barbara Siwek

Patrycja Kowalska

Wydział Oświaty, Kultury 
i Integracji Społecznej

Więcej na www.budzetobywatelski.ostrowmaz.pl 

Podczas sesji Rada Miasta wy-
brała ławników w Sądzie Okrę-
gowym w Ostrołęce oraz Sądzie 
Rejonowym w Ostrowi Mazowiec-
kiej. 

Głosowanie na ławników jest tajne, odby-
wa się za pomocą kart do głosowania, 
przygotowanych odrębnie dla każdego 
sądu. Wybory przeprowadziła Komisja 
Skrutacyjna wybrana spośród radnych. 

Na ławników w Sądzie Okręgowym w Ost-
rołęce zostali wybrani: Teresa Jutrzenka-
Wykrota, Joanna Maria Małyszko, Tomasz 
Kraszewski, Andrzej Jerzy Morawski oraz 
Ryszard Mierzejewski.

Ławnikiem Sądu Rejonowego w Ostrowi Ma-
zowieckiej została Monika Tyszka.
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Brązowy Krzyż Zasługi 
dla Krzysztofa Listwona

Krzysztof Listwon został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, przyznanym 
przez Prezydenta RP. W imieniu Prezydenta medal wręczył minister środowiska 
Henryk Kowalczyk. 

Krzysztof Listwon w latach 2014 -2018 był 
radnym powiatowym, gdzie pełnił funkcję 
wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Jako 
członek Rady Społecznej Szpitala Powia-
towego podejmował wiele działań na rzecz 
poprawy funkcjonowania placówki. Jako wie-
loletni samorządowiec reprezentował oso-
by niepełnosprawne. Podejmował często 
tematy i inicjatywy związane z problemami 
osób niepełnosprawnych poruszających się 

Krzysztof Listwon z zawodu jest lekarzem weterynarii. Przez dwadzieścia lat, od 1994 roku, 
sprawował mandat radnego miejskiego pełniąc funkcję przewodniczącego komisji fi-
nansowej i przewodniczącego Rady Miasta. 

54 worki śmieci podczas wspólnego sprzątania

#RazemSprzątamyOstrów

Ostrów Mazowiecka włączyła się w akcję Sprzątania Świata. W dniu, w którym sprzątano na te-
renie całego kraju, w Ostrowi odbyła się druga w tym roku akcja #RazemSprzątamyOstrów. 
Włączyły się do niej zakłady pracy i młodzież. 

Zebraliśmy 54 worki śmieci, które odebrał Za-
kład Gospodarki Komunalnej. Wśród śmieci 
przeważały plastikowe i szklane butelki oraz 
puszki, ale znalazły się też wyrzucone urzą-
dzenia czy lampa naftowa. 

W drugiej edycji akcji udział wzięli uczniowie 
klasy VII A SP Nr 2 wraz z opiekunami, a jej 
organizatorem było Miasto Ostrów Mazowie-
cka oraz firma ALPLA.

Każda podobna akcja ma nam wszystkim uświadomić, jak ważne jest dbanie o swoje oto-
czenie, ale też o segregację odpadów.

Anna Kacpura

Biuro Promocji 

na wózkach. Zajmował się walką z barierami 
architektonicznymi, poprawą jakości życia, 
dostępności instytucji, ułatwieniami w komu-
nikacji miejskiej. Dzięki jego staraniom w bu-
dynkach użyteczności publicznej w Ostrowi 
Mazowieckiej, w tym Starostwie Powiatowym, 
Urzędzie Miasta i w łączniku przy Szkole Pod-
stawowej Nr 1 powstały windy lub podjazdy 
dla osób niepełnosprawnych. 

Redakcja

Czym zajmuje się 
MOPS? 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
realizuje zadania własne i zlecone wy-
nikające z ustawy o pomocy społecznej. 
Realizuje też projekt Miejskiej Kuchni 
oraz prowadzi Ostrowski Klub Senior+. 

W okresie od 1 października 2018 do 30 
września 2019 z pomocy społecznej sko-
rzystało 605 osób z 527 rodzin. Świad-
czenie 500+ wypłacano 2356 rodzi-
nom, natomiast ze świadczenia 300+ 
skorzystało 2594 dzieci. 

MOPS zajmuje się także obsługą Karty 
Dużej Rodziny. Obecnie ilość aktywnych 
kart to 1483. 

MOPS realizuje obecnie trzy projekty ze-
wnętrzne: „Rozwój systemu usług opie-
kuńczych na terenie miasta Ostrów Ma-
zowiecka” (wspólnie z PCK), „Akcja Inte-
gracja”, „MOPS Change”. Środki pozys-
kane na realizację tych projektów to łącz-
nie 3 220 104,37 złotych.

Więcej na www.bip.ostrowmaz.pl 
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Miasto reprezentowane na 
ogólnopolskich Forach i Konferencjach

Każde tego typu wydarzenia to możliwość zebrania informacji o działaniach innych 
samorządów oraz wymiana dobrych praktyk. Wiele rozmów i dyskusji prowadzonych 
podczas spotkań dostarcza nam pomysłów, z których część na pewno przeniesiemy 
na teren naszego miasta.

Podczas największej w Polsce inicjatywy poświęconej inteligentnym miastom w takiej skali 
i z takim zapleczem merytorycznym, czyli na Smart City Forum, organizowanym w Warszawie, 
burmistrz Jerzy Bauer wystąpił w roli panelisty. 

Podczas Smart City Forum w panelu „Nowe 
modele biznesowe – ekonomia współdzie-
lenia a mobilność”, burmistrz przedstawił pła-
szczyzny współpracy samorządu i przedię-
biorców. Na przykładzie, z powodzeniem fun-
kcjonującego już drugi rok wynajmu sku-
terów elektrycznych, burmistrz mówił o dal-
szych planach wdrażania nowych rozwiązań 
elektromobilności. Przykładem może być 
planowane umiejscowienie 3 ładowarek do 
samochodów elektrycznych czy planowanie, 
w związku z trwającą budową ścieżek pie-
szo-rowerowych, wprowadzenia nowych ro-
związań komunikacyjnych, takich jak np. ro-
wery czy hulajnogi. Burmistrz został zapro-
szony do grona członków Rady Progra-
mowej Smart City Forum.

Burmistrz wziął także udział w V Ogólnopolskim 
Szczycie Gospodarczym OSG w Siedlcach, 
którego tematem było postrzeganie pojęcia bez-
pieczeństwa. Przedstawiciele świata polityki, 
gospodarki, nauki i biznesu w ramach zapla-
nowanych debat prowadzili dyskusje na temat 
zabezpieczenia polskiej gospodarki pod kontem 
ryzyk wynikających z niepewności inwestycyjnej, 
sytuacji międzynarodowej, jak również potencjału 
infrastrukturalnego i innowacyjnego. W panelu 
„Samorząd Lokalny” burmistrz przedstawił reali-
zowane z powodzeniem w naszym mieście pro-
jekty dotyczące termomodernizacji, ścieżek pie-
szo-rowerowych i elektromobilności. 

Korzystne zmiany 
w Karcie 
Dużej Rodziny 

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek 
oferowanych przez wiele podmiotów. 
Od tego roku o Kartę mogą się ubiegać 
również rodzice, których dzieci już się 
usamodzielniły. 

Wniosek można złożyć elektronicznie poprzez 
system emp@tia lub papierowo w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej. 

Lista podmiotów oferujących zniżki dostępna 
jest pod adresem:

https://empatia.mpips.gov.pl/kdr. 

Dodatkowo mieszkańcy naszego miasta mogą 
korzystać z systemu zniżek lokalnych w ramach 
programu Ostrowska Karta Rodzinka:

ź 50% zniżki na zakup biletów wstępu na pły-
walnię MOSiR,

ź 50% zniżki na zakup biletów wstępu na bo-
isko-lodowisko MOSiR (ul. Trębickiego) 
oraz na wypożyczenie łyżew,

ź 50% zniżki na zajęcia organizowane przez 
MDK,

ź 50% zniżki na zakup biletów komunikacji 
miejskiej,

ź zniżki na zakup biletów na seanse filmowe 
w kinie Ostrovia (osoby dorosłe - członko-
wie rodzin wielodzietnych posiadający 
aktywną Kartę mogą kupić bilet w cenie 
indywidualnych biletów ulgowych),

ź ulgi określane przez podmioty, które przy-
stąpią do Programu na podstawie umowy 
zawartej z Miastem Ostrów Mazowiecka.

Zachęcamy przedsiębiorców do współpracy 
w ramach Programu i udostępniania zniżek 
dla mieszkańców posiadających Kartę Dużej 
Rodziny.

Michał Kulesza

Kierownik Biura Promocji 

Agnieszka Gwardiak

Kierownik Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej

Wymień się z innymi na rzeczy
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
przy ulicy Warchalskiego 3 
funkcjonuje kącik #PrzynieśZostawWymieńWeź. 
Można przynieść rzeczy w dobrym stanie do wykorzystania 
przez innych. Mogą tu trafić niepotrzebne ubrania, koce czy 
pościel, a potrzebujący mogą je zabrać za darmo. 
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Najważniejsze są relacje 
i jakość wydarzeń

Konferencja „Kultura pod napięciem” skierowana była do osób zarządzających 
instytucjami kultury, pracujących w placówkach kulturalnych, dyrektorów szkół 
i przedstawicieli lokalnych samorządów. Stała się miejscem wymiany doświad-
czeń. Podczas konferencji szukano odpowiedzi na pytania: jak przygotowywać 
ofertę kulturalną, aby była ona ciekawa dla odbiorcy i wywoływała efekt „WOW” 
oraz jak sprawić, aby uczestnik wydarzeń kulturalnych wracał? 

Swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami podzieliły się ze słuchaczami osoby na co dzień zajmujące się prowadzeniem domów kultury, 
specjaliści z branży IT, producenci wydarzeń artystycznych i przedstawiciele artystów plastyków. Fot. Barbara Siwek

Podczas konferencji była okazja do zaprezentowania oferty kulturalnej miasta oraz 
wyremontowanych budynków, służących do organizacji wydarzeń kulturalnych. 
Podsumowując konferencję prelegenci doszli do wniosku, że w tworzeniu ofert kultural-
nych bardzo ważne jest budowanie relacji międzyludzkich oraz dbanie o jakość, a nie ilość 
wydarzeń proponowanych odbiorcom.

Spółdzielnia będzie świadczyć usługi dla samorządów
Miasto Ostrów Mazowiecka i Powiat Ostrowski planują utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych. 
Będzie ona świadczyć usługi zlecone przez jednostki samorządu terytorialnego lub innych zleceniodawców 
w zakresie usług sprzątania, utrzymania zieleni czy odśnieżania chodników. 

Na potrzeby tej działalności zatrudnionych zostanie co najmniej 5 osób.  Na utworzenie miejsc pracy w spółdzielni złożony został 
wniosek o wsparcie finansowe w ramach projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim - IWES 3 ”.

Redakcja

Emilia Krupa 

Miejski Dom Kultury

Powstał swoisty „Dekalog Konferencji” 
Kultura pod Napięciem, który stworzyła 
dyrektor MDK Marta Molska. 
Czytamy w nim:

ź Róbmy to wszystko, co wydaje się po prostu 
niemożliwe.

ź Artystą można być wszędzie i wszędzie 
można być wielkim artystą, a co więcej, wy-
bitni artyści rodzą się w każdym pokoleniu.

ź Twórzmy FEELING i efekt WOW, a najwięk-
szy efekt WOW to taki, który tworzą RE-
LACJE.

ź Nie bójmy się komunikować z odbiorcą / 
klientem / uczestnikiem.

ź Docierajmy z informacją PRZED, a nie PO.
ź Myślmy nieszablonowo.
ź Kulturą żyjmy na co dzień.
ź Bądźmy dyrektorami / kierownikami pra-

cującymi, a nie zarządzającymi.
ź Dbajmy o jakość na każdej płaszczyźnie.
ź Kultura jest wszędzie. Od kultury słowa po 

kultury bakterii.
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Nowe życie Starej Elektrowni
Dawna elektrownia miejska znów stanowi ważne źródło generowania energii, 
tym razem nie elektrycznej, lecz ludzi pełnych pasji. Zrewitalizowany budynek 
elektrowni przy ul. 11 Listopada 7 to miejsce spotkań mieszkańców miasta oraz 
gości. Stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie społeczeństwa na usłu-
gi świadczone przez ośrodki związane z kulturą, czytelnictwem, dziedzictwem 
narodowym. 

W budynku odbywają się wysokiej jakości wydarzenia kulturalne, spotkania organizacji po-
zarządowych, zajęcia artystyczne dla dzieci i dorosłych. 

Od 21 października na pierwszym piętrze 
funkcjonuje oddział dziecięcy Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej. Stara Elektrownia to rów-
nież miejsce realizacji audycji muzycznych 
w ramach Miejskiego Programu Edukacji Mu-
zycznej. Raz w miesiącu ponad tysiąc ucz-
niów ostrowskich szkół i przedszkoli poz-
naje wygląd i brzmienie różnorodnych instru-
mentów muzycznych oraz słucha najznamie-
nitszych utworów w wykonaniu artystów Fil-
harmonii Kameralnej im. Witolda Lutosła-
wskiego w Łomży. Program Edukacji Muzycz-
nej będzie kontynuowany w 2020 roku.

Od czasu otwarcia (18 stycznia br.) w Starej 
Elektrowni odbyło się ponad 70 wydarzeń 
kulturalnych oraz ponad 100 różnego rodzaju 
zajęć, w których łącznie wzięło udział ponad 
11 tysięcy osób.

Patrycja Kowalska

Wydział Oświaty, Kultury 
i Integracji Społecznej

Budynek wielorodzinny 
zyskał nową jakość

Zmodernizowano budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy B. Prusa 68. To 
jeden z wielu budynków wielorodzinnych administrowanych i zarządzanych 
przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego. 

Dzięki wykonaniu nowego dachu i elewacji zarówno sam budynek jak i część miasta, 
w której jest zlokalizowany znacząco zyskały na atrakcyjności. 

Oprócz poprawy walorów estetycznych, w budynku przeprowadzona została gruntowna 
termomodernizacja, zainstalowano nowy ekonomiczny kocioł gazowy, a także wykonano 
nieistniejącą do tej pory instalację ciepłej wody użytkowej. Powyższe działania oprócz 
podniesienia komfortu życia członków wspólnoty przyniosą wymierne korzyści w postaci obni-
żenia kosztów ogrzewania oraz, co nie mniej ważne, spowodują zmniejszenie emisji dwutlenku 
węgla do atmosfery. Na realizację inwestycji udało 
się pozyskać premię termomodernizacyjną w wy-
sokości 16% wartości inwestycji, udzieloną przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego.

Mamy 
organizatorów 
turystyki 
rowerowej

20 nauczycieli z ostrowskich szkół pod-
stawowych wzięło udział w kursie nada-
jącym uprawnienia do organizacji tury-
styki rowerowej.

Uczestnicy kursu zapoznali się z przepisami 
i zasadami dotyczącymi organizacji wycie-
czek rowerowych, zaplanowali trasę wycie-
czki oraz przeszli kurs praktyczny. 

Sylwia Śladewska

Wydział Oświaty, Kultury 
i Integracji SpołecznejPiotr Skłodowski

Prezes Zarządu Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 

Fot. Marcin Kozioł
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Już 13 tysięcy osób przekroczyło mury Jatek

Ostrowskie Jatki przez 115 lat stanowiły miejsce handlu dla mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej i okolic. Od 2018 
roku zabytkowy budynek przeznaczono na działalność kulturalną. I tutaj właśnie zaczyna się nowa historia 
oraz  funkcja tego miejsca. Handel przeniósł się na sklepowe półki i lady, ale Jatką służą nadal. 

Budynkiem Jatek zarządza obecnie Miej-
ski Dom Kultury. W piwnicach Jatek po-
wstała galeria sztuki, która pokazuje sztu-
kę przez duże S. W minionym roku mo-
gliśmy podziwiać tam prace twórców pro-
fesjonalnych, uznawanych w Polsce i za 
granicą. Byli to między innymi: Jan Kanty 
Pawluśkiewicz, Stanisław Baj, Andrzej 
Grenda. Galeria prezentuje również prace 
artystów pochodzących z Ostrowi i jej 
okolic, którzy tworzą na zajęciach lub zgła-
szającą się w konkursach MDK. W Jatkach 
miała miejsce wystawa „Migracje” pre-
zentująca prace Przemysława Zglejsze-
wskiego i Darii Gołąb, którzy urodzili się 
i wychowali w naszym mieście. Towa-
rzyszyła jej wystawa prac 97-letniego 
malarza Anatola Krawczuka, który mieszka 
od kilku lat w Ostrowi. Piętro wyżej, czyli 

w sali gdzie odbywają się zajęcia, spotkania, 
uroczystości, konferencje oraz szkolenia 
pokazywane są właśnie wystawy towarzy-
szące, pokonkursowe czy podsumowujące. 

W Jatkach odbywają się także zajęcia z ję-
zyka angielskiego, robotyki, laboratorium 
rysunku, zajęcia dla młodych progra-
mistów, a także laboratorium filmu i kino 
konesera. 

Sala służy również do organizacji koncer-
tów i uroczystości. Zagrał w tym miejscu 
recital na swoim wernisażu Jan Kanty Pa-
wluśkiewicz oraz warszawski zespół „Prag-
ma”, mający swoje korzenie w Ostrowi. 
W Dzień Edukacji Narodowej w Jatkach 
odbył koncert dedykowany nauczycielom. 
Budynek pełni wiele funkcji, lecz sztuka 
jest mu najbliższa. Podczas trwania wys-
tawy głównej Jatki oferują uczniom zwie-
dzanie grupowe połączone z prelekcją 
dotyczącą sztuki i kultury. W formie rozmowy 
poruszane są tematy, które wykraczają poza 
program zajęć szkolnych.

W Jatkach zaprezentowano łącznie 10 wys-
taw, odbyło się ponad 100 spotkań, a liczba 
osób, które przekroczyły nasze mury wynosi 
13 tysięcy! 

Eksperymentowali w bibliotece
Kolejny raz miejska biblioteka włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”. 
W tym roku zaprosiła dzieci i młodzież na niezwykłą noc pełną zagadek, ekspery-
mentów i dobrej zabawy w budynku Starej Elektrowni. 

Dzieciaki miały możliwość wcielenia się w rolę naukowców-badaczy. Przekonały się, że 
eksperymentowanie może być nie tylko pasjo-
nującym zadaniem, lecz także znakomitą za-
bawą. Po warsztatach był czas na gry, opo-
wiadanie historii oraz film familijny „Ptyś i Bill”. 

Anna Duda-Depta

Miejska Biblioteka Publiczna
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Justyna Wilczyńska 

Miejski Dom Kultury

Wystawa prac Heleny Jacyno

Warsztaty rysunku z Piotrem Karsznią

Jan Kanty Pawluśkiewicz na recitalu w Jat-
kach



Oryginalny sztandar z 1921 roku 
trafił do Muzeum

Do Muzeum Dom Rodziny Pileckich trafił sztandar Polskiej Organizacji Woj-
skowej z 1921 r. Przechowywany był on w rodzinie Krystyny Dojlido z domu 
Kolasińskiej. 8 listopada pani Krystyna wraz z bratem Stanisławem Kolasińskim 
przekazali sztandar do Muzeum. 

Krystyna Dojlido przy okazji uroczystości opowiedziała o losach ostrowskiego sztandaru 
POW oraz sposobie przechowywania go w jej rodzinie. 

Podczas uroczystości miłośnik i popula-
ryzator historii Ostrowi Mazowieckiej Ry-
szard Ejchelkraut przekazał do zbiorów 
Muzeum unikatową fotografię członków 
POW z 1916 r. Rodzinie Państwa Kola-
sińskich oraz Ryszardowi Ejchelkrau-
towi dziękujemy za przekazanie wspa-
niałych pamiątek.

Przypominamy, że Muzeum cały czas pro-
wadzi zbiórkę pamiątek historycznych. 
Szczególnie zainteresowani jesteśmy 
przedmiotami codziennego użytku, foto-
grafiami, pocztówkami, dokumentami, lis-
tami, pamiętnikami, prasą, a także uzbro-
jeniem i wyposażeniem wojskowym. Ce-

lem zbiórki jest pozyskiwanie i zabezpie-
czanie pamiątek związanych z historią lokal-
ną.

Muzeum zorganizowało wystawę „Powstała, 
by żyć”, którą w ubiegłym roku przygotował 
Instytut Pamięci Narodowej z okazji obcho-
dów stulecia odzyskania niepodległości. 
Ekspozycję ustawiono na placu przed bu-
dynkiem Starej Elektrowni.

W Letnim Ogrodzie Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej można było usłyszeć fragmenty nowel 
w wykonaniu samorządowców, dyrektorów 
miejskich jednostek, nauczycieli, młodzieży ze 
szkół podstawowych i średnich, podopiecz-
nych ŚDS, uczestników sekcji literackiej Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku oraz mieszkańców. 
Wszyscy czytający otrzymali w prezencie 
egzemplarze „Katarynki”, opatrzone pamiąt-
kowym stemplem otrzymanym z Kancelarii 
Prezydenta. Akcję, która odbyła się 7 września 
uświetniły wydarzenia związane z 27. Euro-
pejskimi Dniami Dziedzictwa.

Polskie nowele 
na Narodowym 
Czytaniu

Po raz kolejny nasze miasto włączyło się 
w akcję Narodowego Czytania. Para Pre-
zydencka zaproponowała 8 nowel pol-
skich: „Orka”, „Dym”, „Sachem”, „Sa-
wa”, „Katarynka”, „Dobra Pani”, „Mój 
ojciec wstępuje do strażaków” i „Roz-
dzióbią nas kruki, wrony…”. 

Agnieszka Kaczmarek 

Miejska Biblioteka Publiczna

Dorota Socik

Dyrektor Muzeum 
Dom Rodziny Pileckich

Jaka jest biblioteka XXI wieku?

I Ostrowskie Forum Bibliotekarzy odbyło się pod hasłem „Biblioteka XXI wieku”. Skierowane było do bibliotekarzy oraz na-
uczycieli bibliotekarzy z powiatu ostrowskiego i sąsiednich powiatów.

Na konferencji gościliśmy przedstawicieli bibliotek m.in. z Warszawy, Nowego Dworu 
Mazowieckiego, Przasnysza, Sokołowa Podlaskiego, Węgrowa, Makowa Mazowieckiego, 
Różana, Brańszczyka, Zambrowa, Szumowa, Siemiatycz, Wyszkowa, Ostrołęki, Kadzidła oraz 
z terenu powiatu ostrowskiego. 

Podczas Forum podejmowane były pro-
blemy nurtujące środowisko bibliotekarskie, 
była też okazja do wymiany doświadczeń 
zawodowych. Wydarzenie, które odbyło się 
18 października, było jednym z elementów 
projektu „Bibliotekarz na miarę czasów” 
dofinansowanego ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury.

Jolanta Andruszkiewicz

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
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Dwójka ma 
swój sztandar
Dla uczniów, rodziców, dyrekcji, grona 
pedagogicznego i pracowników Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pa-
wła II doniosłym wydarzeniem było 
poświęcenie sztandaru.

Uroczystość poświecenia sztandaru odbyła się 18 października w gronie społeczności szkolnej 
oraz wielu zacnych gości. 

Sztandar pełni funkcję reprezentacyjną i wy-
raża najważniejsze wartości. Jest symbolem 
więzi, która łączy społeczność szkolną. 
Sztandar towarzyszy uczniom podczas naj-
ważniejszych uroczystości dodając im rangi, 
doniosłości i powagi. 

Marzena Kacprzyk, SP nr 2

Burmistrz podziękował nauczycielom za ich pracę i podkreślił, jak ważną misję pełnią 
w społeczeństwie, codziennie z oddaniem wykonując swoje obowiązki. Na ręce 
dyrektorów złożył podziękowania dla wszystkich pracowników szkół i przedszkoli. 
Uroczystości, która odbyła się 14 października to-
warzyszył występ artystów Ostrowskiego Studia 
Piosenki oraz Kameralnego Zespołu Instrumental-
nego.

Podziękowano nauczycielom za pracę 

Podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej burmistrz Jerzy Bauer 
wręczył 19 nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycielom 
oraz dyrektorom szkół i przedszkoli. Ponadto dyrektorzy placówek przyznali 
nagrody 56 nauczycielom oraz 24 pracownikom administracji i obsługi w miej-
skich szkołach i przedszkolach.

Dorota Ambroziak

Dyrektor Wydziału Oświaty, 
Kultury i Integracji Społecznej

Akty mianowania dla nauczycieli
Burmistrz Jerzy Bauer wręczył akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego 
Małgorzacie Kuczyńskiej i Agnieszce Karpińskiej. Obie nauczycielki składając 
ślubowanie, zobowiązały się rzetelnie pełnić powinność nauczyciela wychowawcy 
i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju 
osobowości ucznia i własnej, kształcić i wy-
chowywać młode pokolenie w duchu umi-
łowania Ojczyzny, tradycji narodowych i po-
szanowania Konstytucji. 

Renata Subda

Wydział Oświaty, Kultury 
i Integracji Społecznej
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Z piosenką 
odczarowaną 
na ustach

Na VII Ostrowski Festiwal Piosenki Od-
czarowanej Osób Niepełnosprawnych 
zgłosiło się 11 ośrodków. 

Nagrodę Specjalną otrzymał Oskar „Ozi” Wa-
silewski z Integracyjnej Szkoły Podstawowej 
w Łodzi, I miejsce zajął WTZ z Wyszkowa, 
II miejsce ŚDS z Przasnysza, III miejsce ŚDS 
z Ostrowi Mazowieckiej. Jury wyróżniło Adama 
Łozińskiego z WTZ z Wyszkowa oraz Teresa 
Kowalską z DPS z Ciechanowa.  W kategorii za 
najlepszy strój wakacyjny wyróżniono DPS 
„Dom z Sercem” z Komorowa. 

Organizatorami Festiwalu, który odbył się 21 
sierpnia byli: Stowarzyszenie Osób Niepełno-
sprawnych „Przystań”, Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy, Miejska Biblioteka Publiczna 
i Miejski Dom Kultury. Festiwal zorganizowany 
został w ramach zadania publicznego zlecone-
go przez Miasto Ostrów Mazowiecka pt. Kul-
turalna Przystań. 

Katarzyna Kolasińska

Kierownik Środowiskowego 
Domu Samopomocy



Ponad tysiąc tancerzy na Ostrowskim Stylu

Po raz kolejny 23 i 24 listopada odbyły się w naszym mieście międzynarodowe zawody taneczne organizowane przez 
Miejski Dom Kultury, znane dawniej pod nazwą Wirujący Krąg. W wydarzeniu wzięło udział 1049 tancerzy, w tym około 
połowa solistów i 49 showcasów.

Do Ostrowi Mazowieckiej przyjechali tancerze z różnych miast Polski i nie tylko, m. in. z Warszawy, Gdańska, Pabianic, Białegostoku, Mińska 
Mazowieckiego, Węgrowa, Mrągowa, Kijowa, Kazachstanu. Fot. Barbara Siwek

Pierwszego dnia tancerze rywalizowali 
w dwóch kategoriach tanecznych: Bboying 
i Hip Hop. Energetyczną muzykę zapew-
niał Dj Zielak, a charyzmatyczny Host: 
Beeski i Marta Molska. Drugiego dnia ry-
walizacja toczyła się w kategoriach street 
dance, taniec sceniczny, inne formy tańca 
oraz debiuty. 

Pokazy i bitwy ocenili sędziowie w skła-
dzie: Bboying: Bboy Sapa, Bboy Kostek, 
Bboy Thomaz; Hip-Hop i Showcase: Agnie-
szka Fuli Fułek, Paweł Gorzkiewicz Gorzki, 
Paweł Sokołowski Sokół i Stefano Silvino. 

Z dumą możemy przyznać, że wśród na-
grodzonych 2. miejsce zajęła grupa KLA-
WO z MDK w Ostrowi Mazowieckiej 
w kategorii Debiuty i 2. miejsce zajęła gru-
pa Beton w kategorii Street Dance 16 i wię-
cej lat. Podczas Ostrów Freestyle Battle 
4. miejsce zajął Karol Polecki, instruktor 
z MDK w Ostrowi Mazowieckiej. 

Wydarzenie odbyło się pod Honorowym 
Patronatem Burmistrza Miasta Ostrów 
Mazowiecka. Współorganizatorami było 
Miasto Ostrów Mazowiecka i Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji. Biblioteka świętowała urodziny patronki 

Miejska Biblioteka zaprosiła do wspólnego świętowania jubileuszu 130. urodzin Marii 
Dąbrowskiej, która patronuje placówce. Licznie zebrani goście obejrzeli występ Zespołu 
Pieśni i Tańca BezWianka, spotkali się z polonistką, publicystką i biografistką Mariolą 
Pryzwan, która opowiadała o życiu i twórczości pisarki, a także wysłuchali koncertu 
w wykonaniu aktorki teatralnej i musicalowej Anety Todorczuk. Jak przystało na urodziny 
nie zabrakło też tortu. Wydarzeniu towarzyszyła 
również wystawa posterów Noce i dnie Marii Dą-
browskiej wyeksponowana wzdłuż ulicy 11 Lis-
topada.

Alina Wierzbicka

Miejska Biblioteka Publiczna

fot. Barbara Siwek

fot. Barbara Siwek
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Emilia Krupa 

Miejski Dom Kultury



Pierwsze miejsce Ostrowianki na festiwalu we Włoszech

Podczas jednego z najbardziej prestiżowych festiwali w Europie - Międzynarodo-
wego Festiwalu „Orfeusz w Italii”, Karolina Dawid reprezentowała Polskę w grupie 
wiekowej 11-13 lat. Zaśpiewała utwory „It's oh so quiet” oraz „Dwa Serduszka”. 

Karolina Dawid jest uczennicą ostrowskiej Szkoły Podstawowej Nr 1. Uczęszcza na zajęcia 
chóru szkolnego SP Nr 1 prowadzonego przez Katarzynę Trętowską. Pod jej kierunkiem od 5 lat 
uczy się śpiewu solowego także w Szkole Muzycznej I stopnia. Dodatkowo uczęszcza na zajęcia 
wokalne do Tomasza Krupy w Punkcie Kultury „Trele Morele” w Warszawie. 

Festiwal organizowany jest przez Art Center „Karnolsky” w Lido di Jesolo we Włoszech. Mogą 
w nim uczestniczyć jedynie wykonawcy wcześniej nominowani podczas ogólnopolskich lub 
międzynarodowych festiwali. Karolina Dawid otrzymała ową nominację na Międzynarodowym 
Festiwalu Radia Jard w Białymstoku od Kawalera Orderu Uśmiechu Aleksandra Pałaca. W tym 
roku festiwal trwał od 8 do 14 września. W ocenie Międzynarodowego jury Karolina wyśpiewała 
pierwsze miejsce. 

Źródło: Szkoła Podstawowa Nr 1 

Mobilne pracownie internetowe w trzech miejskich szkołach
Wśród 700 laureatów konkursu #OSEWyzwanie organizowanego pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji znalazły się trzy 
ostrowskie szkoły podstawowe.  

Mobilne pracownie internetowe otrzymały: 
SP Nr 1, SP Nr 2 oraz SP Nr 3. Pracownie 
wyposażone będą w 16 laptopów umiesz-
czonych w przenośnej szafie z punktem do-
stępowym do internetu.

Dodatkowo w ramach Mazowieckiego Pro-
gramu Dofinansowania Pracowni Infor-
matycznych i Językowych Miasto otrzymało 
48,5 tys. złotych na pracownię informaty-

czną w SP Nr 1. Pozyskane dofinansowanie 
zostanie przeznaczone na zakup komputerów, 
oprogramowania systemowego wraz z progra-
mem edukacyjnym oraz monitora interaktywne-
go.

Obserwowali niebo 
w Planetobusie
Dużym zainteresowaniem wśród miesz-
kańców cieszyły się obserwacje nieba. 
Wszystko za sprawą Planetobusu, który 
7 listopada zawitał do Ostrowi.

Pokazy odbyły się w mobilnym planetarium 
na sali gimnastycznej SP nr 1. W ciągu kilku 
pokazów mieszkańcy zobaczyli m.in. gwia-
zdozbiory Andromedy i Kasjopei, Wielką 
i Małą Niedźwiedzicę oraz drogę mleczną. 
Była też okazja do obejrzenia planet z bliska 
oraz przeniesienia się poza naszą galaktykę. 
Dla wielu osób była to pierwsza wizyta 
w planetarium, i na pewno niezapomniane 
doświadczenie. Zainteresowanie pokazem 
było bardzo duże, nie wszystkim udało się 
obejrzeć seans. Mamy nadzieję, że będzie 
jeszcze ku temu okazja w najbliższym czasie. 
Projekt realizuje Centrum Nauki Kopernik 
wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. 

Redakcja

Dorota Ambroziak

Dyrektor Wydziału Oświaty, 
Kultury i Integracji Społecznej
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Biblioteka w Starej Elektrowni

Od 21 października miejska biblioteka funkcjonuje w nowej lokalizacji. Na czas 
remontu zabytkowego budynku przy ul. 11 Listopada 8 biblioteka działa na pier-
wszym piętrze Starej Elektrowni przy ul. 11 Listopada 7.

Nowa przestrzeń zaaranżowana została 
z myślą o dzieciach oraz młodzieży, po-
nieważ w tym miejscu docelowo będzie 
funkcjonował Oddział dla Dzieci. Koloro-
we regały, pufy, kącik do czytania z do-

stępem do internetu oraz miejsce do 
aktywnego spędzania czasu dla najmłod-
szych, to tylko niektóre z atrakcji, które po-
jawiły się w nowej przestrzeni. 

Od połowy listopada trwa gruntowny re-
mont starego budynku biblioteki, który za-
kończy się na początku 2021 r. Po remoncie 
zaprosimy młodzież oraz osoby dorosłe do  
budynku, dostosowanego również do osób 
niepełnosprawnych. 

Jolanta Andruszkiewicz

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej



W mieście obchodzono 101. rocznicę 
odzyskania niepodległości

Jak co roku miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęła 
msza święta za ojczyznę w kościele pw. WNMP. Potem uroczystości przeniosły 
się na Plac Wolności. 

Miasto po raz drugi wzięło udział w akcji „Niepodległa do hymnu”, a obecni na Placu Wolności 
zaśpiewali w samo południe cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Wystąpienie okolicznoś-
ciowe wygłosił burmistrz Jerzy Bauer, odczytano Apel Pamięci, a zaraz po nim wybrzmiała 
salwa honorowa. Delegacje złożyły kwiaty pod pamiątkowym obeliskiem. Orkiestra Młodych 
działająca przy MDK wykonała „Rotę”, a uczniowie ostrowskich szkół podstawowych prezen-
towali patriotyczne pieśni i wiersze. Na zakończenie odegrano Pieśń Reprezentacyjną Wojska 
Polskiego. W obchodach rocznicy udział wzięli żołnierze z 22. Wojskowego Ośrodka Kar-
tograficznego oraz 52. Batalionu Lekkiej Piechoty WOT z Komorowa, wystawiający asystę ho-
norową, harcerze oraz zuchy. Uroczystościom towa-
rzyszyło wiele wydarzeń organizowanych przez miej-
skie jednostki i stowarzyszenia. Wszystkie miejskie 
szkoły przystąpiły do akcji organizowanej przez Mini-
sterstwo Edukacji „Szkoła do hymnu”.

Prawie 400 osób zgłosiło się do konkursów biblioteki  
Miejska biblioteka przeprowadziła cykl imprez w ramach projektu „Tydzień dla Polski”, upamiętniając 101. rocznicę odzyskania 
niepodległości. W tym roku w czterech konkursach wzięło udział 392 uczestników.

W ramach akcji odbył się konkurs plastyczny, 
recytatorski, piosenki oraz literacki. Hono-
rowy Patronat nad wydarzeniem objął 
Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka. 
Koncert galowy, podsumowujący akcję odbył 
się 10 listopada, podczas którego wręczono 
nagrody laureatom konkursów. W wypełnio-
nej po brzegi sali Starej Elektrowni wręczo-
no 78 nagród ufundowanych przez Miasto 
Ostrów Mazowiecka oraz Miejską Bibliotekę. 
Przed zebranymi wystąpił zespół The Soul 
Trio z koncertem patriotycznym „Ku wolnoś-
ci”. 

Ponad 150 osób pobiegło 
w V Biegu Wolności i Solidarności
Bardzo dobre warunki atmosferyczne zgromadziły na starcie około 156 zawod-
ników. W V Biegu Wolności i Solidarności na dystansie 600 m udział wzięło około 
40 zawodników, natomiast do rywalizacji na dystansie 21 097 m wystartowało 
i ukończyło bieg 116 uczestników. 
 

Ewelina Szczapa

Biuro Promocji

Jolanta Andruszkiewicz

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

W kategorii mężczyzn startowało 87 zawod-
ników, trzy pierwsze miejsca to wyniki poniżej 
1,08 h (!), co jest rekordem ostrowskiego 
półmaratonu. Bieg odbył się 17 listopada 
z okazji obchodów 101. rocznicy odzyskania 
niepodległości. Organizatorem imprezy był 
MOSiR przy wsparciu Miasta, a współorga-
nizatorami Ostrowski Powiatowy Związek Ko-
szykówki, Ostrów Biega, Oddział NSZZ So-
lidarność Ostrów Mazowiecka i Jednostka 
Wojskowa 34-70.

Krzysztof Orzechowski

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

20



Dzieci mają swoje 
tory do gry w kręgle 

Krótko po zakończeniu wakacji MO-
SiR uruchomił nową, rozszerzoną 
ofertę dla swoich najmłodszych klien-
tów w postaci dwóch zupełnie nowych 
torów do gry w kręgle. 

Również dotychczasowe tory dla „star-
szaków” i innych dorosłych zostały per-
fekcyjnie odnowione, a ściany kręgielni 
zyskały nowe kolory, które zmieniają się 
w zależności od koloru oświetlenia. Ogól-
nie rzecz biorąc jest nowocześniej i cie-
kawiej. Tory dla najmłodszych przezna-
czone są do gry dla dzieci do lat 10, które 
z racji swego wieku mają do pokonania 
kulą krótszy dystans, zaś sama kula ma 
wagę dopasowaną do wieku zawodników. 

Od września br. rozpoczął funkcjonowanie 
już trzeci oddział sportowy w SP Nr 2. Projekt 
mający na celu przywrócenie kształcenia 
sportowego dzieci powiódł się w pełni. Duży 
wpływ na jego powodzenie miał m.in. dy-
rektor MOSiR Bartłomiej Pieńkowski i Prze-
wodniczący Rady Sportu Grzegorz Helc-
bergiel. 

Redakcja

Oddziały sportowe 
pod okiem 
pełnomocnika 

W związku z działaniem oddziałów 
sportowych oraz szkoleniem sporto-
wym uczniów burmistrz Jerzy Bauer 
powołał pełnomocnika do spraw two-
rzenia, organizacji oraz działania od-
działów sportowych w szkołach. Zos-
tał nim Michał Chojnowski, nauczyciel 
wychowania fizycznego w SP Nr 2, 
który od początku projektu był mocno 
zaangażowany w jego realizację.

Już wkrótce szkolne zawody we wszystkich 
rocznikach dla uczniów ostrowskich szkół oraz 
otwarte mistrzostwa miasta dla najmłodszych.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony inter-
netowej oraz fanpage'a.

Lekcje WF z Moniką Pyrek 

Czterokrotna olimpijka oraz wielokrotna medalistka Mistrzostw Świata i Europy, wy-
bitna polska lekkoatletka specjalizująca się w skoku o tyczce prowadziła alternatywne 
lekcje WF dla uczniów ostrowskich podstawówek. Monika Pyrek przyjechała do 
Ostrowi na zaproszenie burmistrza oraz dyrektora MOSiR. 

W zajęciach zaproponowanych przez Monikę 
Pyrek wzięło udział ponad 300 uczniów. 
Wszyscy mieli możliwość sprawdzić swoje 
umiejętności oraz poznać nowe możliwości 
wykorzystania urządzeń mobilnych. Entuzjazm 
uczestników oraz atmosfera zdrowej, sporto-
wej rywalizacji panująca na hali potwierdziła, że 
sport mogą uprawiać wszyscy, niezależnie od 
swoich umiejętności i predyspozycji. Fundacja 
Moniki Pyrek od 3 lat realizuje projekt pod naz-
wą „Kinder+Sport Alternatywne lekcje WFu”.  

Więcej na 

MOSiR Ostrów Mazowiecka 

www.mosir.ostrowmaz.pl 

fot. Barbara Siwek

Ma on na celu aktywizację uczestników, 
wspólne doświadczenie sportu w obec-
ności instruktora i gwiazdy sportu z uży-
ciem interaktywnego symulatora kon-
kretnej dyscypliny. 

Renata Subda

Wydział Oświaty, Kultury 
i Integracji Społecznej

Od lewej: Michał Chojnowski, Bartłomiej 
Pieńkowski
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Martyna Wardaszka zawodniczka Legia Rug-
by Woman, nie miała sobie równych w ka-
tegorii challenge kobiet - powtórzyła ona su-
kces sprzed dwóch lat. Drugą pozycję zajęła 
tryumfatorka z przed roku - Agnieszka Bałazy 
z Fight Academy Ostrołęka. Trzecie miejsce 
przypadło zawodniczce Academia Gorila 

Po raz kolejny MOSiR zorganizował 
Ostrowskie Igrzyska Firm. W szranki 
stanęło 11 drużyn z ostrowskich zakła-
dów pracy. Była rywalizacja i świetna 
zabawa w niecodziennych konkuren-
cjach.

Zwycięski puchar wywalczyła drużyna 
składająca się z pracowników Urzędu 
Miasta i miejskich jednostek.

Dziękujemy wszystkim za wspaniałą za-
bawę.

Biuro Promocji

POWER CHALLENGE po raz czwarty

Na ostrowskiej Omedze oklaskiwaliśmy zmagania zawodników m.in. z Ostrołęki, War-
szawy, Łomży, Białegostoku. Rozegrano dwie kategorie: power (street workout siła 
i wytrzymałość) i challenge – (trening funkcjonalny), które zgromadziły blisko 30 star-
tujących.  

Dzięki takim inicjatywom nazwy cross fit czy kalistenika nie stanowią już zagadki dla mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej. Regularnie trenujące 
grupy i instruktorzy tych, do niedawna „egzotycznych” dyscyplin sportowych, znajdują się w ofercie MOSiR czy Academia Gorila. Fot. Adam Strąk

Ostrów Mazowiecka - Aleksandrze Niewia-
domskiej. 

Dużo emocji przyniosła kategoria challenge 
mężczyzn, gdzie o pierwszym miejscu zadecy-
dowała dogrywka. W bezpośrednim starciu 
o pierwsze miejsce, minimalnie lepszy od Ma-
riusza Sokołowskiego z Ostrowi Mazowiec-

kiej okazał się Dawid Sawicki z Białegostoku. 
Podium uzupełnił Artur Zadroga zawodnik 
ostrowskich Sokołów.

W kategorii Power – rywalizowało 7 śmiałków. 
Najlepszy okazał się: ostrowianin Sebastian 
Stepnowski, drugi: Kamil Pieńkowski i na naj-
niższym stopniu podium stanął Wiktor Wasi-
lewski. 

Najwięcej zawodników pokonało tor przeszkód 
dla dzieci. Także najmłodsi mieli możliwość 
zmierzenia się z zestawem ćwiczeń ogólno-
rozwojowych przygotowanych przez Academia 
Gorila.  Medalami nagrodzono: Zuzanna Pień-
kowska, Nadia Pniewska i Olga Pędzich. 

Organizatorami zawodów, które odbyły się 28 
września byli: Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji, UKS Academia Gorila Ostrów Mazowiecka, 
Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, Street Wor-
kout Ostrów Mazowiecka. Wsparli nas również 
Profit – Odżywki / Suplementy i Sprzęt Sportowy 
– Ostrów Mazowiecka, Animacje w krainie cza-
rów i Miejski Dom Kultury. 

Michał Kulesza

Kierownik Biura Promocji 

11 drużyn na igrzyskach firm 

fot. Adam Strąk

fot. Barbara Siwek fot. Barbara Siwek
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26 lipca funkcjonariusze, pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji 
w Ostrowi Mazowieckiej oraz zaproszeni goście obchodzili 100. rocznicę po-
wstania Policji Państwowej. 

W Ostrowi obchodzono jubileusz 100-lecia powstania Policji

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwia-
tów przed obeliskiem i tablicami upamiętniają-
cymi policjantów pomordowanych przez 
NKWD w Miednoje i Charkowie, które znajdują 
się obok siedziby ostrowskich policjantów. 
Kwiaty złożyli: Komendant Powiatowy Policji 
w Ostrowi Mazowieckiej Pan podinsp. Mi-
rosław Olszewski wraz z I Z-cą Panem mł. insp. 
Mariuszem Okulusem, Minister Cyfryzacji 
Pan Marek Zagórski, Senator Pan Robert 
Mamątow, przedstawiciele lokalnego samo-
rządu z Panem Starostą Zbigniewem Chrup-
kiem na czele oraz przedstawiciele Wojska 
Polskiego i instytucji na co dzień współpracu-
jących z ostrowskimi funkcjonariuszami. 

Następnie uczestnicy obchodów udali się do 
Parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza, gdzie 
odbyła się uroczysta Msza Św. celebrowana 
przez Jego Ekscelencję ks. dr. Janusza 
Stepnowskiego Biskupa Diecezji Łomżyń-
skiej. Po mszy policjanci i zaproszeni goście 
zebrali się w obiekcie OMEGA gdzie odbył się 
uroczysty apel w którym uczestniczyli: Jego 
ekscelencja ks.dr Janusz Stepnowski Biskup 
Diecezji Łomżyńskiej, Minister Cyfryzacji Pan 
Marek Zagórski, Senator Pan Robert Mamą-
tow, Kierownik Delegatury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Pan 
Marcin Grabowski, Starosta Powiatu Ostro-
wskiego Pan Zbigniew Chrupek z Zastępcą 
Panem Józefem Rostkowskim, Burmistrz Mia-
sta Ostrów Mazowiecka Pan Jerzy Bauer z Za-
stępcą Panem Danielem Choinką, Prokurator 
Rejonowy Pan Andrzej Krystosiak, Prezes Są-
du Rejonowego Pani Danuta Kwiatkowska, 
Komendant Powiatowej Pań-stwowej Straży 
Pożarnej Pan bryg. Janusz Iwanowski, Nadleś-
niczy Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka Pan 
Piotr Uścian-Szaciłowski, Przedstawiciele Woj-
ska Polskiego, Przewodnicząca Wojewódz-
kiego Zarządu Zakładowego NSZZ Praco-
wników Policji w Radomiu Pani Anna Kwasi-
borska, Prezes Stowarzyszenia Emerytów 

i Rencistów Policyjnych Pan Kazimierz Kulesza, 
Burmistrzowie, Wójtowie, Przewodniczący Rad, 
Sekretarze, kierownicy instytucji oraz dyrektorzy 
placówek oświatowych na co dzień współpra-
cujących z ostrowską Policją. Podczas uro-
czystego apelu policjantki i policjanci otrzymali 
z rąk Komendanta Pana podinsp. Mirosława 
Olszewskiego akty mianowań na wyższe stopnie 
służbowe. Na stopień komisarza mianowano 
3 policjantów i 1 policjantkę, aspiranta szta-
bowego - 2 funkcjonariuszy, starszego aspiranta 
- 3 policjantów, aspiranta - 3 funkcjonariuszy, 
młodszego aspiranta - 6 policjantów i 1 polic-
jantka, sierżanta sztabowego - 5 funkcjonariuszy 
i 2 policjantki, starszego sierżanta - 3 policjantów 
i 1 po-licjantka, sierżanta - 4 funkcjonariuszy 
i 1 funkcjonariuszka, starszego posterunkowego 
- 6 policjantów i 2 policjantki. 

Z okazji obchodów Kapituła Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego Pracowników 
Policji postanowiła nadać Medal 100-lecia po-
wstania Policji Państwowej Komendantowi Po-
wiatowemu Policji Panu podinsp. Mirosławowi 
Olszewskiemu, Paniom Bożennie Nowackiej 
i Annie Parys - pracownikom cywilnym ostro-
wskiej komendy oraz Panu asp. szt. Markowi 
Brzuskiemu - Przewodniczącemu NSZZ Po-
licjantów w Ostrowi Mazowieckiej. Medal wrę-
czyła Pani Anna Kwasiborska Przewodnicząca 
Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ 
Pracowników Policji w Radomiu wraz z Prze-
wodniczącą Zarządu Terenowego NSZZ Pra-
cowników Policji w Ostrowi Mazowieckiej Panią 
Bożeną Michalik. Następnie za długoletni staż 
związkowy oraz osobiste zaangażowanie i akty-
wność na rzecz związku Medalem - Krzyżem 
Niepodległości klasy I odznaczono w sumie 
3 funkcjonariuszy. Dodatkowo 24 osoby - fun-
kcjonariusze i funkcjonariuszki otrzymali Złote 
i Brązowe Odznaki Honorowe NSZZ Polic-
jantów za długoletni staż związkowy. Odzna-
czenia wręczyli Przewodniczący Związku Pan 
asp. szt. Marek Brzuski wraz z W-ce Prze-

wodniczącym Panem asp. Markiem Kaczmar-
czykiem. 

Podczas uroczystości Komendant Powiatowy 
Policji Pan podinsp. Mirosław Olszewski po-
dziękował Pani Bożennie Nowackiej która od-
chodzi na emeryturę, za 31 lat sumiennej i wzo-
rowej pracy w ostrowskiej komendzie. 

Na zakończenie uhonorowano mł.asp. Dianę 
Pardę - Błaszczak zdobywczynię tytułu Polic-
jantki 2019 r. oraz sierż. szt. Łukasza Kulisia - 
Policjanta 2019 r. Laureaci odebrali gratulacje 
z rąk Komendanta Pana podinsp. Mirosława 
Olszewskiego oraz Pana Starosty Zbigniewa 
Chrupka. 

Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazo-
wieckiej Pan podinsp. Mirosław Olszewski po-
dziękował policjantkom/policjantom za codzien-
ne zaangażowanie podczas pełnionej służby 
ponadto przekazał gratulacje awansowanym 
i odznaczonym podczas uroczystości. 

Następnie goście mieli okazję obejrzeć wystawę 
przygotowaną przez Muzeum Dom Rodziny 
Pileckich dot. historii funkcjonariuszy Policji 
Państwowej z terenu obecnego powiatu ostro-
wskiego. Dla najmłodszych zorganizowano pik-
nik, na który zaproszono zaprzyjaźnione służby 
oraz instytucje. Osoby odwiedzające stoisko po-
licyjne miały okazję wsiąść za kierownicę radio-
wozu, obejrzeć broń będącą na wyposażeniu 
ostrowskich funkcjonariuszy. Ponadto przygoto-
wano balony, opaski i smycze z okazji 100. rocz-
nicy powstania Policji Państwowej. Zaprzy-
jaźnione służby tj. funkcjonariusze Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej z Ostrowi Mazo-
wieckiej przygotowali pokaz „wydobywania” oso-
by z auta które uległo wypadkowi, natomiast Sto-
warzyszenie Grupa Ratownicza Nadzieja zapre-
zentowała pokaz pierwszej pomocy. 

Awansowanym oraz odznaczonym składamy 
serdeczne gratulacje. 

Wspólne zdjęcie awansowanych policjantów i policjantek oraz zaproszonych gości zakończyło uroczysty apel. Fot. Milena Waracka

sierż. szt. Marzena Laczkowska 

Rzecznik prasowy KPP Ostrów Mazowiecka



Rok 2019 pod znakiem inwestycji 

W 2019 roku: 
ź Zakończyliśmy rewitalizację Starej Elektrowni przy udziale 70% 

środków UE.

ź Rozpoczęliśmy realizację największego na Mazowszu projektu bu-
dowy ciągów pieszo-rowerowych z udziałem ponad 60% środków 
UE. Projekt przebiega zgodnie z harmonogramem.

ź Zrealizowaliśmy budowę ciągu ulic Modra - Bielska - Cyprysowa 
z udziałem 50% środków rządowych.

ź Wybudowaliśmy ulice: Na Polance, II część Sielskiej, II część Sa-
perskiej, Żale wspólnie z gminą Ostrów Mazowiecka.

ź Trwa budowa ul. Łącznej z 70% udziałem środków rządowych.

ź Rozpoczynamy przebudowę ul. Kościuszki, z sygnalizacją świetlną 
przy Liceum Ogólnokształcącym, z 70% udziałem środków rządo-
wych.

ź Zmodernizowaliśmy nawierzchnie asfaltowe za ok. pół miliona zł na 
ulicach: 3 Maja, Białej, Szkolnej, Lipowej, Gęsiej, Brokowskiej, 
Pl. Waryńskiego.

ź Modernizowaliśmy chodniki.

ź Zamówiliśmy dokumentacje projektowe na ulice: Kawaleryjską, 
drogę KDD 276, drogę KDL 19, Różaną, Sikorskiego, Spokojną, 
Srebrną, Działkową, Olszynową, przedłużenie Wyspiańskiego oraz 
na tzw. przebicie do ul. Trębickiego.

ź Złożyliśmy wnioski w konkursie Funduszu Dróg Samorządowych na 
budowę ul. Prusa i Lubiejewskiej z rondem przy Sądzie oraz na 
ul. Najmoły.

ź We współpracy z Powiatem Ostrowskim i Gminą Ostrów Mazowiecka 
podjęliśmy działania na rzecz budowy tzw. małej obwodnicy. 
W wyniku tych starań Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w War-
szawie wpisał 5-kilometrowy odcinek drogi do zadań inwestycyjnych 
województwa mazowieckiego.

ź Zamówiliśmy projekt budowlany na budynki socjalne.

ź Sfinalizowaliśmy prace nad planem zagospodarowania prze-
strzennego.

ź Rozstrzygnęliśmy konkurs na koncepcję budowy szkoły i przed-
szkola oraz kupiliśmy działkę konieczną do budowy nowej szkoły.

ź Dokończyliśmy remont kina OSTROVIA z udziałem środków MKiDN.

ź Rozpoczęliśmy termomodernizację trzech budynków: SP Nr 4, 
MOSiR przy ul. Warchalskiego, Centrum Integracji Społecznej przy 
ul. Chopina, z udziałem 50% środków UE.

ź Rozpoczęliśmy przebudowę stadionu miejskiego: nawodnienie 
murawy, oświetlenie, tartan na bieżni, infrastruktura do skoku w dal, 
trójskoku, skoku wzwyż, pchnięcia kulą i rzutu oszczepem – z 70% 
udziałem środków zewnętrznych, w tym 50% rządowych i 20% po-
wiatu ostrowskiego.

ź Otworzyliśmy w Starej Elektrowni Oddział dla Dzieci Biblioteki Miej-
skiej.

ź Rozpoczęliśmy kapitalny remont zabytkowego budynku Biblio-
teki przy ul. 11 Listopada z udziałem ok. 70% środków MKiDN.

ź Zrealizowaliśmy place zabaw z siłownią zewnętrzną na osiedlu Lu-
biejewska oraz na Topolowym Zakątku przy ul. Szkolnej.

ź Pozyskaliśmy środki finansowe na program SENIOR+, otwierając lo-
kal dla seniorów w budynku przy ul. 3 Maja 57.

ź Otworzyliśmy Kuchnię Miejską w celu zamiany części świadczeń 
pieniężnych na posiłki.

Trwa realizacja inwestycji miejskich zaplanowanych na 
2019 rok. Część z nich jest już zakończona, a część będzie 
kontynuowana. Rada Miasta otrzymuje na każdej sesji 
informację o stopniu realizacji poszczególnych zadań. 

Zakończył się etap budowy Muzeum Dom Rodziny Pileckich, 
rozpoczęło się tworzenie wystawy stałej. Fot. Barbara Siwek

Zakończył się remont kina „Ostrovia”. Fot. Barbara Siwek

Ulica Łączna to przykład inwestycji wieloletniej. Jej budowa dobiega 
końca. 

ź Pozyskaliśmy ponad 3 mln złotych dla MOPS na aktywizację bezro-
botnych, usługi opiekuńcze i reorganizację.

ź Przeprowadziliśmy remont kręgielni MOSiR budując dwa nowe tory 
dla dzieci.

ź Kontynuowaliśmy program elektromobilności m.in. poprzez wyna-
jem skuterów i hulajnóg elektrycznych oraz porozumienie z PGE Nowa 
Energia w sprawie montażu 3 stacji ładowania samochodów elektrycz-
nych.

ź Dzięki współpracy z Ministrem Środowiska, Ministrem Gospodarki Mo-
rskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministrem Infrastruktury uruchomi-
liśmy oczyszczanie środowiska po byłej nasycalni przez PKP oraz 
szeroką diagnozę sytuacji wód podziemnych w Ostrowi Mazowieckiej 
przez Państwowy Instytut Geologiczny.

ź Zbudowaliśmy nowy pawilon Muzeum Dom Rodziny Pileckich ze 
100% udziałem środków MKiDN i zrewitalizowaliśmy oryginalny dom 
Marii Pileckiej z d. Ostrowskiej, z 70% udziałem środków UE). Trwają 
prace nad wystawą stałą.

ź Rozpoczęliśmy nowy etap promowania kształcenia zawodowego 
wśród młodzieży szkół podstawowych m.in. podpisując stosowne po-
rozumienie z firmą ROLSTAL.

ź Zrealizowaliśmy dwudniowe V Ostrowskie Forum Rozwoju uzupeł-
niając jego program o debatę z udziałem młodzieży.

ź Zrealizowaliśmy szereg imprez o wysokiej jakości i z bardzo dużą 
frekwencją.

ź Kontynuujemy projekt klas sportowych.

ź Miasto otrzymało nagrody: Lider Zmian za rewitalizację Jatek oraz 
Przyjazna Gmina i Złote Godło QI za zróżnicowanie i jakość usług pu-
blicznych.

Jerzy Bauer

Burmistrz Miasta


