
Ponad 4,3 km utwardzonych odcinków ulic
Na inwestycje drogowe Miasto prze-
znaczyło w latach 2015-2016 prawie 
11 milionów złotych. W 2015 roku na 
terenie miasta Ostrów Mazowiecka 
utwardzono 10 odcinków ulic - Koś-
ciuszki, Leśna i Przeskok, Makuszyńskie-
go, Ocerska, Parcelacyjna, Suchar-
skiego, Sztarka, Wiosenna, Zagłoby 
- o łącznej długości 1550,23 mb.
W ramach zadań związanych ze zmianą 
nawierzchni w 2016 roku zostały zreali-
zowane odcinki ulic: Rodziewiczówny, 
Targowa, Bursztynowa, Bielska, Szpi-

talna, Traugutta, Kukiela, Spacerowa, 
Kameralna, Orzeszkowej, Żeromskiego, 
Poprzeczna. Łączna ich długość wynio-
sła 2761,44 mb. Podczas prac nad spo-
rządzanymi dokumentacjamii prze-
prowadzane były konsultacje społecz-
ne z mieszkańcami. 
Na zadanie pn. „Rozbudowa ciągu ulic: 
Bursztynowa, Bielska, Szpitalna i prze-
budowa ul. Bursztynowej w Ostrowi 
Mazowieckiej” Miasto pozyskało do-
nansowanie z Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w ramach Programu 

rozwoju gminnej i powiatowej infrastru-
ktury drogowej na lata 2016-2019 w wy-
sokości 50% kosztów przedsięwzięcia. 
Całkowita wartość projektu zamknęła 
się w kwocie 2 697 057,58 złotych, w tym 
donansowanie ze środków PRGiPID 
wyniosło 1 319 082,00 złotych oraz wkład 
własny Miasta Ostrów Mazowiecka 
w wysokości 1 377 975,58  złotych.

 Można zaparkować i przejść
Wykonaliśmy nowe miejsca postojowe wzdłuż ulic: Orzeszkowej, Kościuszki, Szpitalnej i Spor-
towej. W 2015 roku wykonaliśmy wymianę nawierzchni i remonty chodników na odcinkach ulic: 
3 Maja,Widnichowska, Sikorskiego, Mieczkowskiego, Moniuszki, Lipowa, Armii Krajowej, 
Trębickiego i Chełmońskiego za kwotę 350 tys. złotych. W ramach prac związanych 
z budową i remontem chodników w 2016 roku wymieniona została nawierzchnia chodników 
na odcinkach ulic: Szkolna, 3 Maja, Sikorskiego, Słowackiego, Plac Waryńskiego, Fryczego, 
Ogrodowa oraz pomiędzy ulicą Partyzantów i Batorego. Nowe odcinki chodnika powstały przy 
ulicy Białej, Ogrodowej, Tysiąclecia, Wyszyńskiego, Sportowej 
i Brokowskiej. Na ten cel z budżetu miasta przeznaczyliśmy 
520 tys. złotych.

27 grudnia 2016 r. wicepremier, mi-
nister kultury prof. dr hab. Piotr Gliński 
oraz Burmistrz Jerzy Bauer podpisali 
umowę o prowadzeniu, jako wspól-
nej instytucji kultury „Muzeum – Dom 
Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazo-
wieckiej” (w organizacji). Minister-
stwo będzie dotować muzeum w la-
tach 2017-2020 kwotą 1 mln złotych 
rocznie oraz przeznaczy 3,3 mln zło-
tych na inwestycje. 

Miasto na funkcjonowanie muzeum 
przeznaczy 200 tys. złotych rocznie.
To wielki sukces, że wreszcie po sześć-
dziesięciu latach tworzy się w Ostrowi 
muzeum, które z powodzeniem reali-
zuje już pierwsze projekty. 
Podkreślając związki rotmistrza Witol-
da Pileckiego z naszym miastem, zor-
ganizowaliśmy uroczystość z okazji 
85. rocznicy jego ślubu z Ostrowianką 
Marią Ostrowską.

7,3 mln na muzeum w Ostrowi 
z Ministerstwa Kultury 

5 mln zł – tyle jest wart projekt ochro-
ny zabytkowego budynku „Jatek”, 
z czego ok. 3,5 mln złotych pocho-
dzić będzie z donansowania. 
„Kultura Pod Napięciem”, czyli pro-
jekt obejmujący remont domu ro-
dzinnego Marii Pileckiej przy ul. War-
szawskiej i „starej elektrowni” przy 

ul. 11 Listopada również będzie 
kosztować ok. 5 mln zł, a  w tym ok. 
3,5 mln złotych pochodzić będzie 
z donansowania. Nieruchomości 
będą przeznaczone pod działal-
ność ochrony dziedzictwa lokal-
nego oraz działalność kulturalną.

7 mln dofinansowania na rozwój 
infrastruktury kulturalnej

Miasto współpracuje z Generalną Dy-
rekcją Dróg Krajowych i Autostrad 
w zakresie budowy dróg szybkiego 
ruchu w okolicy Ostrowi Mazowiec-
kiej. Wypracowaliśmy alternatywne 
połączenie ulicy Lubiejewskiej z ma-
jącym powstać węzłem Podborze. 
Przyniesie to korzyści dla miasta w po-
staci otwarcia nowych terenów in-
westycyjnych. 
Podjęliśmy współpracę z Mazowiec-
kim Zarządem Dróg Wojewódzkich 
w sferze projektowania tzw. małej 
obwodnicy.

Drogi krajowe

Ostrowskie Forum 
Rozwoju 
Zorganizowaliśmy dwie edycje Ost-
rowskiego Forum Rozwoju. Jest ono 
jednym z działań samorządu, które 
ma przyczynić się do dynamiczne-
go rozwoju społeczno-gospodar-
czego Ostrowi. Chcemy jak najlepiej 
wykorzystać swoje położenie, by 
przyciągnąć kapitał do miasta. 
Forum ma na celu tworzenie pła-
szczyzny do wymiany myśli, dobrych 
praktyk i poszukiwania innowacyj-
nych rozwiązań w przestrzeni samo-
rządowej i biznesowej. 
Budujemy dobre relacje z lokal-
nymi przedsiębiorcami i samorzą-
dami. 

Miasto zyska 
na centrum handlowym 
3,4 mln zł lub 9 lokali
26 maja 2016 roku podczas XX sesji Ra-
dy Miasta Burmistrz Jerzy Bauer oraz 
dyrektor generalny LCP Properties Ja-
mes Fife przedstawili wynik wielo-
miesięcznych negocjacji w sprawie 
centrum handlowego przy ul. Miecz-
kowskiego. W ich efekcie doszło do 
podpisania umowy z inwestorem, który 
zobowiązał się przeprowadzić remont 
centrum handlowego i przywrócić mu 
właściwą funkcję użytkową. Co waż-
ne, po wielu latach bezowocnych sta-
rań miasto ma w końcu szansę zyskać 
3,4 mln zł za działkę, którą przekazało 
pod budowę centrum lub uzyskać pra-
wo własności do 9 lokali.

Wydawca: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka 
www.ostrowmaz.pl
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Szanowni Mieszkańcy,

Minęły ponad dwa lata, od kiedy dzięki 
Państwa zaufaniu, stanąłem na czele 
ostrowskiego samorządu. Czuję się wobec 
tego w obowiązku zdać sprawę z tego, co 
w tym czasie zmieniło się w Ostrowi Mazo-
wieckiej. Przede wszystkim, zgodnie z wy-
borczymi obietnicami, postawiłem na au-
tentyczny dialog – zarówno na płaszczy-
źnie władz samorządowych, jak również 
z mieszkańcami i przedsiębiorcami. 
W tym celu zainaugurowałem – wspólnie 
z przedstawicielami biznesu – Ostrowskie 
Forum Rozwoju. W ten sposób – w trakcie 

rozmowy – najlepiej jesteśmy w stanie określić najważniejsze potrzeby 
i dzięki temu zmieniać nasze miasto na lepsze. W wyniku konsultacji 
z radnymi i mieszkańcami powstał plan budowy i modernizacji ulic, który 
znalazł swoje odzwierciedlenie w kolejnych budżetach miasta. W latach 
2015-2016 przeznaczyliśmy na ten cel blisko 11 mln złotych, oddając do 
użytku mieszkańców kilkanaście ulic. Wydatki zaplanowane na drogi 
w budżecie roku 2017 to ponad 9,3 mln złotych. Poprawiliśmy też znacząco 
stan chodników, parkingów, czy oświetlenia ulicznego. Nie można nie 
wspomnieć o inwestycjach prowadzonych przez ostrowski ZGK – w tej 

kadencji dokończona została znacząca (ponad 19 mln zł) inwestycja w go-
spodarkę odpadami, dzięki której miejska spółka uzyskała status RIPOK. 
Obecnie planowana jest inwestycja (20-25 mln zł), polegająca na moder-
nizacji infrastruktury wodno – ściekowej.
Nie baliśmy się podejmować spraw trudnych, których rozwiązanie leży 
w żywotnym interesie miasta i mieszkańców. Trzeba tu wymienić m.in. 
sprawę Centrum Komunikacyjno–Handlowego, gruntów po byłej Nasycalni 
Podkładów Kolejowych, czy ciągnącą się latami kwestię własności gruntów 
pod ZEC, która uniemożliwia zdynamizowanie modernizacji i rozwoju tej 
miejskiej spółki. Podjąłem też – z pozytywnym skutkiem – sprawę uregu-
lowania własności gruntów, na których gospodaruje Spółdzielnia „Nasz 
Dom”. Budowanie wspólnoty nie jest możliwe bez budowania tożsamości. 
W kampanii wyborczej zapowiadałem powołanie ośrodka, który zajmie się 
dokumentowaniem historii Ostrowi i Ziemi Ostrowskiej. Przede wszystkim 
w tym celu powstało Muzeum – Dom Rodziny Pileckich, które wspólnie 
z miastem będzie prowadzić i finansować Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Miasto pozyskało również wielomilionowe kwoty na 
rozwój infrastruktury kulturalnej – potrzeba jej poprawy była od lat 
sygnalizowana zarówno przez środowisko, jak i mieszkańców. Wszystkie 
działania, które podejmowaliśmy i będziemy podejmować służą temu, aby 
Ostrów Mazowiecka codziennie stawała się dobrym miastem na przy-
szłość. 

Jerzy Bauer
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Docieplenie budynków przy 
ul. Staszica 2 i 2A oraz Prusa 59, to 
niektóre inwestycje związane z re-
montami zasobów mieszkanio-
wych miasta. 
Z budżetu miasta na te remonty 
przeznaczono ok. 130 tys. złotych. 
Zadanie związane z nadbudową 
budynków wielorodzinnych przy 
ul. Wołodyjowskiego 23, 23A i 23B 
pozwoli na powiększenie zasobów 

mieszkaniowych o dodatkowe 12 mie-
szkań socjalnych. W zakresie prac jest 
także remont i termomodernizacja 
30 mieszkań w istniejącej części. Sza-
cowana kwota inwestycji wyniesie 
ok. 2,6 mln złotych. Na część związaną 
z nadbudową, miasto otrzymało po-
nad 400 tys. złotych donansowania 
z Banku Gospodarstwa Krajowego.  

Mieszkania socjalne i komunalne
- budujemy i remontujemy

Mieszkańcy miasta mogą korzystać z trzech nowo wybudowanych siłowni 
plenerowych,zlokalizowanych przy ul.Zwycięstwa - Orzeszkowej,Partyzantów 
oraz Trębickiego. Łączny koszt trzech wymienionych inwestycji to ok. 100 tys. 
złotych, w ramach których zamontowano urządzenia do wykonywania 
ćwiczeń na mięśnie nóg, pleców czy ramion. Dodatkowym atutem tych 
inwestycji jest wybudowany pierwszy street workout park przy ul. Trębickiego, 
który składa się z drążków, poręczy czy kółek gimnastycznych, na których 
można wykonywać ćwiczenia z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała.
W 2016 roku rozpoczęliśmy budowę zadaszonego wielofunkcyjnego obiektu 
sportowego, który latem będzie pełnił rolę boiska, zimą natomiast będzie 
tam można jeździć na łyżwach. Ze względu na duże koszty takiej inwestycji, 
została ona podzielona na dwa etapy. W 2016 roku zostały wykonane 
fundamenty oraz konstrukcja stalowa boiska-lodowiska o wymiarach 34 x 46 
(pow. 1564 m2). Koszt I etapu to ponad 1,3 mln złotych. Przetarg na wyko-
nanie płyty boiska-lodowiska, instalacji sanitarnej i elektrycznej oraz wypo-
sażenie hali przewidziany jest na 2017 rok. 

Obiekty sportowe i rekreacyjne

Przystąpiliśmy do aktualizacji strategii rozwoju miasta, 
tworząc dokument stanowiący merytoryczną podsta-
wę do prowadzenia długookresowej i systematycznej 
polityki rozwoju w perspektywie do 2030 roku. Dzięki 
temu mamy możliwość aplikacji o krajowe i europej-
skie środki nansowe. Chcemy tworzyć przyjazną i bez-
pieczną przestrzeń miejską z dostępem do wysokiej 
jakości usług publicznych.  Realizacja tego celu tworzy 
dobre miejsce do życia, pracy i wypoczynku. Przepro-
wadziliśmy liczne konsultacje z mieszkańcami, by 
wskazać te obszary miasta, które dotknięte są proble-
mem ekonomicznym czy społecznym. Trafna diagnoza 
pozwoli w przyszłości przywrócić tym miejscom ich 
pierwotną funkcję lub nadać nową jak np. planowany 
remont  zniszczonego budynku Jatek oraz starej 
elektrowni i przekazanie tych nieruchomości pod 
działalność kulturalną. To tylko jeden z przykładów 
„ożywiania” zdegradowanych obszarów miasta uję-
tych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta na lata 
2016-2023.

Przygotowaliśmy nową 
strategię rozwoju miasta

Pamięć …
Upamiętniliśmy żołnierzy podziemia nie-
podległościowego i cywilnych mieszkań-
ców Ziemi Ostrowskiej poległych i po-
mordowanych w walce z komunisty-
cznym zniewoleniem w latach 1944-1953. 
7 listopada 2015 r. odbyło się uroczyste 
odsłonięcie pomnika, zlokalizowanego 
u zbiegu ulic 3 Maja i Dubois'a. Honorowy 
Patronat nad uroczystością objął Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej 
Duda. Koszt budowy pomnika w całości 
został pokryty ze środków Fundacji „Pa-
miętamy”, przy wsparciu nansowym Ban-
ku Zachodniego WBK. Po stronie Miasta 
pozostało przygotowanie terenu, wyko-
nane przez rodzimy Zakład Gospodarki 
Komunalnej wraz z podwykonawcami. 
Swój udział nansowy w tym przed-
sięwzięciu miała rma KEFAL z Ostrowi Ma-
zowieckiej. Poprawiliśmy estetykę placu, 
na którym zlokalizowany jest pomnik. To je-
den z przykładów nowej aranżacji prze-
strzeni miejskiej.

19 mln na inwestycje w ZGK

Zakład Gospodarki Komunalnej zrealizował inwes-
tycję za ok. 19 mln złotych, z czego 8,5 mln złotych 
pochodziło z donansowań. W Starym Lubiejewie 
wybudowany powstał nowoczesny Zakład Utylizacji 
Odpadów Komunalnych. W ramach realizacji 
inwestycji wybudowano  m.in. kwaterę składowiska, 
rozbudowano halę sortowni, wybudowano komory 
kompostowania, zamontowano bioltry, a także 
zakupiono niezbędny sprzęt. Zmodernizowany 
Zakład może przetwarzać rocznie ok. 40 500 ton 
odpadów. Dzięki wysokim parametrom, ale również 
staraniom spółki i samorządu, Zakład Utylizacji 
Odpadów Komunalnych uzyskał Status Regionalnej 
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, 
obsługującej region ostrołęcko-siedlecki.

Nowy plan zagospodarowania 
przestrzennego
Podjęliśmy uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego. Pracami pla-
nistycznymi objęty został obszar całego mia-
sta, który podzielono na 9 etapów.  Podjęcie 
prac związanych z tym zagadnieniem po-
zwoli na ustalenie przeznaczenia terenów 
objętych różnymi zasadami zagospodaro-
wania oraz pozwoli na uporządkowanie stru-
ktury przestrzennej miasta. Zapraszamy mie-
szkańców do składania wniosków.

Nowe punkty świetlne
Wybudowaliśmy nowe linie oświetlenia ulicznego na 
ulicach: Wroniej, Ruszczyca, Świerkowej, Kościuszki, 
Dębowej, Bajkowej, Alladyna, Bajecznej, Wiśniowej, 
Grzybowej, Parkowej, Broniewskiego.  Zamontowa-
liśmy dodatkowe oświetlenie na ulicach: Brzechwy,  
Warszawskiej, Borowikowej, Łącznej, Sportowej,  
Pasażerskiej, Wiatracznej, Zacisznej, Legionowej, 
Spacerowej, Sztarka. Na doświetlenie ulic wydaliśmy 
ok. 350 tys. złotych. 
Wykonana została inwentaryzacja oświetlenia 
ulicznego oraz zakupione zostały nowe elementy 
dekoracji świątecznej. 

Ma on na celu wskazanie możliwości zrównoważonego rozwoju po-
przez realizację inwestycji efektywnych energetycznie, a zarazem 
wysoce ekologicznych. Jego zapisy dotyczą zarówno obiektów, jak 
też infrastruktury publicznej, przedsiębiorstw działających na terenie 
miasta, a także jego mieszkańców. Ponadto, jego przyjęcie ułatwi 
pozyskiwanie dodatkowych, preferencyjnych środków w ramach 
perspektywy nansowej 2014-2020. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

Plany na najbliższy czas ...
ź Budowa nowej szkoły i przedszkola wraz z poprawą 

bezpieczeństwa w jej rejonie poprzez przebicie od 
ul. Partyzantów do ul. Trębickiego

ź Przebudowa ciągu ulic Prusa - Lubiejewska
ź Budowa ciągów pieszo-rowerowych
ź Modernizacja i rozbudowa biblioteki
ź Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

wodno-kanalizacyjnej (inwestycja za ok. 20-25 mln złotych)

Budżet Obywatelski
Po raz pierwszy w historii samorządu Miasta w bu-
dżecie na 2017 rok zaplanowaliśmy środki na 
projekty wybrane przez mieszkańców. Prze-
prowadziliśmy I edycję Budżetu Obywatelskie-
go, a za chwilę rozpoczniemy kolejną. 
W pierwszej edycji prawie 2,5 tysiąca mieszkań-
ców wzięło udział w głosowaniu na wybrane 
projekty. Wkrótce rozpoczniemy realizację 
dwóch z nich, które uzyskały największe popar-
cie - zagospodarowanie placu zabaw przy 
ul. Szkolnej oraz budowę oświetlenia kortów 
tenisowych.

Mieszkańcy 
decydują
Wybór Gwiazdy Wie-
czoru na Dni Miasta od-
daliśmy w ręce mieszka-
ńców. Już dwukrotnie za 
pomocą głosowania 
wyłoniony został zespół, 
który uatrakcyjnia pro-
gram Dni Ostrowi Mazo-
wieckiej.
Przywróciliśmy spotkanie 
w Noc Sylwestrową przed 
Ratuszem Miejskim.

Remont kina
Przeprowadziliśmy remont sali kinowej, dzięki 
temu widzowie mają dużo większy komfort 
oglądania lmów. Zamontowane zostały 
nowe wygodne fotele, których obecnie jest 
150. Wymianie uległa podłoga, a ściany 
pokryto wykładziną akustyczną niwelującą 
pogłos. Ponadto pokryto farbą antyodbla-
skową sut oraz wymieniono podłogę na 
scenie wraz z prowadzącymi na nią scho-
dami. Przeprowadzono remont garderoby, 
wykonano nową toaletę dla aktorów, po-
wstały także stanowiska dla akustyka i ope-
ratora oświetlenia. Remont objął również 
wymianę instalacji elektrycznej oraz drzwi na 
zapleczach. Dzięki tym wszystkim działaniom kino Ostrovia łączy teraz 
w sobie subtelność kina studyjnego i jakość dużych sal sieci korpora-
cyjnych. Od chwili uruchomienia kina w nowej odsłonie frekwencja na 
lmach jest bardzo duża, rezerwacja miejsc na większość seansów 
wynosi prawie sto procent.


