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Budżet za 2019 rok
z pozytywną opinią RIO
Regionalna Izba Obrachunkowa
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonanego budż etu
Miasta za 2019 rok. To bardzo dobra wiadomoś ć. - Warto zwrócić
uwagę na dwie informacje: wzrost
dochodów podatkowych o 5,1 %,
zmniejszenie zaległości w podatkach (w stosunku do roku 2018 roku) o 3,2 % - podkreś la burmistrz
Jerzy Bauer.

Anna Wilczyńska
Skarbnik Miasta

Ostrów jest EKO

FOT. KATARZYNA KŁOSIŃSKA, ARCH. UM

Na parkingu przy ul. 3 Maja, w pobliżu skrzyżowania
z ul. Pocztową zainstalowana została ładowarka dla
pojazdów elektrycznych.
Przypomnijmy, że w maju 2019 roku Miasto Ostów Mazowiecka podpisało z PGE Nowa Energia list intencyjny
w sprawie ustawienia w mieście stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych.
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BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

JUŻ NA FINISZU
Zadanie zostało podzielone na pięć części. Wartość całego
zadania inwestycyjnego w 2019 roku wyniosła łącznie
7 679 840,65 zł, w 2020 roku 8 426 437,21 zł.
W 2017 roku Miasto Ostrów Mazowiecka zawarło z Województwem Mazowieckim umowę o doﬁnansowanie projektu
pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrów
Mazowiecka”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej
IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014 – 2020.
W ramach projektu zostanie wykonane około 17 km ścieżek rowerowych. Planowana sieć ścieżek rowerowych skomunikuje ze sobą najważniejsze rejony miasta: osiedla mieszkaniowe, instytucje użyteczności publicznej, najważniejsze przedsiębiorstwa, centra handlowe, kościoły, obiekty sportowe i rekreacyjne.
Przewidywany termin realizacji projektu - 30 października
2020 r.
Daniel Choinka
Zastępca Burmistrza Miasta

UL. WARSZAWSKA

UL. TRĘBICKIEGO

UL. BATOREGO

PL. KSIĘŻNEJ ANNY MAZOWIECKIEJ

FOT. KATARZYNA KŁOSIŃSKA ,ARCH. UM

W całym mieście trwa budowa ciągów pieszo-rowerowych. Z każdym tygodniem przybywa ścieżek
oraz chodników. Inwestycja przebiega zgodnie
z harmonogramem.

UL. SIKORSKIEGO

UL. KUBUSIA PUCHATKA
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10,6 mln zł rządowego
wsparcia na budowę ulic
w Ostrowi Mazowieckiej

Na skrzyżowaniu
przy Sądzie
powstanie rondo

- Gratuluję wszystkim pracownikom
Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
zaangażowanym w przygotowanie
oraz monitorowanie tych projektów
inwestycyjnych. To kolejny dowód na
skuteczność zespołu ds. Inwestycji
oraz zespołu ds. pozyskiwania środków zewnętrznych – mówi burmistrz
Jerzy Bauer.

Ulica Najmoły znajduje się na przeciwko cmentarza
paraﬁalnego. Zostanie wybudowana wraz
z ul. Lubiejewską

Z dniem 23 czerwca przeszła na emeryturę Sekretarz Miasta Bożena Szostak.
W ostrowskim urzędzie zatrudniona była od 1 lipca 2015 roku. Dziękujemy za życzliwą
współpracę i okazywaną nam pomoc. Życzymy wszelkiej pomyślności i poczucia dobrze
spełnionego obowiązku. Mamy nadzieję, że zachowa Pani w pamięci same dobre chwile ze
współpracy z samorządem Miasta Ostrów Mazowiecka, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz lokalną społecznością.
Burmistrz Miasta i Pracownicy
Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka
4
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FOT. KATARZYNA KŁOSIŃSKA, ARCH. UM

W ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych Miasto
Ostrów Mazowiecka otrzymało 65% doﬁnansowania na budowę i rozbudowę ciągu ulic: Lubiejewska – Bolesława Prusa.
W ramach przebudowy powstaną dwa ronda - przy sądzie
i przy Jagiellońskiej. To prawie 9,5 mln złotych na poprawę
miejskiej infrastruktury drogowej. Doﬁnansowana zostanie
również budowa ul. Jana Najmoły. Kwota doﬁnansowania to
862 180,35 zł. Realizacja inwestycji planowana jest na przyszły rok.

Po wieloletnich staraniach miasta, jeszcze w tym roku, będzie realizowany remont
drogi wojewódzkiej 627 na odcinku ulic: 3 Maja, Grota-Roweckiego i Lubiejewska.
Za remont ulic odpowiedzialny będzie samorząd województwa mazowieckiego.

Ciepła strona miasta

termomodernizacja miejskich budynków

W ramach projektu „Ciepła strona miasta” wykonywane są prace termomodernizacyjne w miejskich obiektach użyteczności publicznej. W Szkole
Podstawowej nr 4 przy ul. Szkoły Podchorążych Piechoty prace są na ostatnim etapie realizacji. Budynek zyskał nowy, ciekawszy wygląd. W połowie
kwietnia ﬁrma ASIS zaczęła termomodernizację budynku MOSiR przy ulicy
Warchalskiego. Termomodernizacja obejmie również budynek Centrum
Integracji Społecznej przy ul. Chopina 2B.
Miasto Ostrów Mazowiecka pozyskało
2 042 165,00 zł doﬁnasowania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata
2014 – 2020.
Sylwia Katarzyna Kos
FOT. KATARZYNA KŁOSIŃSKA, ARCH. UM

Dyrektor Wydziału
Rozwoju Gospodarczego
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FOT. KATARZYNA KŁOSIŃSKA, ARCH. UM

Kolejny etap remontu
głównych ulic miasta

Odbiór ostatniego odcinka
ulicy Łącznej

FOT. KATARZYNA KŁOSIŃSKA, ARCH. UM

FOT. KATARZYNA KŁOSIŃSKA, ARCH. UM

Do użytku oddano odcinek drogi o długości 609 m. Wykonano budowę jezdni, chodników
i zjazdów oraz usunięto kolizje. Miasto na realizację zadania pozyskało doﬁnansowanie
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki tej inwestycji sprawniej przemieścimy
się z ul. Sikorskiego na ul. Stacyjną.
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Komisja składająca się z inwestora, wykonawcy
i nadzoru inwestycyjnego, przy udziale burmistrza
Jerzego Bauera oraz zastępcy burmistrza Daniela
Choinki, dokonała odbioru ostatniego odcinka
ul. Łącznej. Ostatni etap budowy rozpoczął się
w 2019 r. Wykonawcą inwestycji była ﬁrma
PLONIX Wojciech Tokarski, Paweł Koniec s.c z Płońska. Funkcję Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji pełnił Zdzisław Brzostek. Odbiór ostatniego odcinka ul. Łącznej odbył się 7 maja.
Sylwia Katarzyna Kos
Dyrektor Wydziału
Rozwoju Gospodarczego

Ulica Kościuszki
kompleksowo przebudowana

FOT. KATARZYNA KŁOSIŃSKA, ARCH. UM

FOT. KATARZYNA KŁOSIŃSKA, ARCH. UM

FOT. KATARZYNA KŁOSIŃSKA I ARCH. UM

Na remont ulicy Kościuszki składa się:
ź przebudowa kanalizacji deszczowej,
ź przebudowa skrzyżowań,
ź budowa sygnalizacji świetlnej,
ź przebudowa przystanków i budowa
zatok autobusowych,
ź budowa chodników,
ź budowa ścieżek rowerowych,
ź budowa 90 miejsc parkingowych.

Remont ulicy Kościuszki jest realizowany z 70-procentowym udziałem rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość inwestycji wyniosła 3.995.799,09 zł.
Wykonawcą przebudowy ulicy jest ﬁrma P&K Jaczewscy
Jaczewski Paweł, budową ścieżek zajmuje się ﬁrma AGBUD
Maria Skłodowska Piotr Skłodowski S.C. Prace zgodnie
z umową powinny zakończyć się do końca sierpnia br.

Daniel Choinka
Zastępca Burmistrza Miasta

ostrowmaz.pl

7

Przebudowa stadionu
przy wsparciu Ministerstwa Sportu

FOT. KATARZYNA KŁOSIŃSKA, ARCH. UM

Łagodna zima i wiosna sprawiły, że nawet światowe nieszczęście w postaci pandemii koronawirusa nie zaszkodziło za bardzo postępowi prac przy remoncie stadionu.

tylacyjne, które mają ułatwić prowadzenie
treningów siłowych ostrowskich klubów
oraz zajęć z grupy sztuk walki oraz ﬁtness.
Wszystkie prace postępują zgodnie z planem, a część z nich ze względu na sytuację
z koronawirusem i zamknięciem obiektu
dla klientów została przyspieszona.

Przebudowa stadionu to ponad 4,5 mln złotych. Miasto pozyskało na ten cel 2 mln złotych z Ministerstwa
Sportu. Realizację inwestycji doﬁnansuje też Powiat Ostrowski kwotą 750 tys. złotych. Wykonane zostanie
nawodnienie, oświetlenie, ogrodzenie, powstaną nowe bieżnie i rzutnie, zwiększy się też płyta boiska.
Przebudowany stadion uzyska certyﬁkat Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
8
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FOT. KATARZYNA KŁOSIŃSKA, ARCH. UM

Z działań bardziej widocznych wymienić
można prawie gotową wstępną podbudowę tartanu oraz chodnik dookoła przyszłej bieżni. Wciąż trwają prace brukarskie. Z działań mniej widocznych praktycznie zakończono już roboty ziemne wraz z systemem nawodnienia płyty
głównej stadionu oraz instalacje deszczowe.
Przez cały czas trwają prace termomodernizacyjne na zewnątrz i wewnątrz budynku przy ul. Warchalskiego. Na zewnątrz budynek jest ocieplany, w środku
zaś trwa wymiana całej stolarki okiennej.
Zbudowano również dwa systemy wen-

Pierwszy fragment łąki kwietnej

Urząd Miasta we wspó łpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Ostrowską Spó łdzielnią Socjalną przygotował teren przed ratuszem, gdzie powstała łąka kwietna. Rozpoczęliś my tym
samym kolejne działanie ekologiczne w Ostrowi Mazowieckiej. Kolejna łąka planowana jest przy
boisku Omega oraz na placu zabaw „Topolowy Zakątek” przy ul. Szkolnej.

FOT. KATARZYNA KŁOSIŃSKA, ARCH. UM

powstał przy ratuszu miejskim

Zmiany w programie
„Czyste powietrze”
Rządowy program „Czyste Powietrze” ma na celu usunięcie z domów
„kopciuchów” i ograniczenie zanieczyszczenia powietrza.
15 maja br. nastąpiły zmiany w programie. Został on uproszczony, tak by
szybciej rozpatrywać wnioski. Obowiązują ró wnież nowe wielkoś ci dotacji.
Aktualnie obowiązujący formularz
wniosku wraz z załącznikami oraz
instrukcją jego wypełniania dostępny
jest na stronie https://portal.
wfosigw.pl/.
Mieszkań cy Ostrowi Mazowieckiej
wydrukowany wniosek wraz z podpisem przesyłają na adres: Wojewó dzki Fundusz Ochrony Srodowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Ostrołęce ul. Marszałka Jó zefa Piłsudskiego 38, 07-410
Ostrołęka.
Moż liwe jest ró wnież złoż enie wypełnionego i wydrukowanego wniosku
w Urzędzie Miasta w Ostrowi Mazowieckiej. Informacji na temat programu
udzielają pracowni Wydziału Rozwoju
Gospodarczego, tel. 29 679 54 31.

Pomocne mogą też być prezentacje
dostępne na YouTube:
ź Nowe zasady w „Czystym
Powietrzu” –
https://bit.ly/2LqLL5F
ź Jak wypełnić wniosek w programie
– https://bit.ly/2LqGXgr
ź Pierwsze pytania i odpowiedzi –
https://bit.ly/3bCu4L7
INFORMACJE O ZASADACH UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI DOSTĘPNE SĄ NA
STRONIE
Marek Matys
https://czystepowietrze.gov.pl/aka
Wydział Rozwoju Gospodarczego
demiaczystegopowietrza
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O inwestycjach i przedsiębiorczości na sesji Rady Miasta

FOT. KATARZYNA KŁOSIŃSKA, ARCH. UM

Nadzwyczajna sesja Rady
Miasta odbyła się 4 czerwca, w hali sportowej MOSiR przy ul. Trębickiego,
zgodnie z reżimem sanitarnym zalecanym przez
Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Radni wnioskowali o zwolnienie
przedsiębiorców z podatku
od nieruchomości
Trudna obecnie sytuacja związana
z epidemią koronawirusa dotknęła
różnych dziedzin życia społecznego
i wszyscy musimy się z nią mierzyć.
Kryzys dotknął również przedsiębiorców. W związku z tym, część radnych wniosła projekt uchwały w sprawie zwolnień podatkowych.
W uzasadnieniu do uchwały czytamy,
że istotą projektu jest udzielenie wsparcia wybranej grupie przedsiębiorców
w postaci zwolnienia ich z podatku od
nieruchomości za okres występowania
negatywnych konsekwencji związanych z COVID-19. Według projektu
radnych na zwolnienie z podatku
mogliby liczyć przedsiębiorcy, którzy
złożyliby do Burmistrza Miasta wniosek
wraz z uzasadnieniem potwierdzającym, że ich płynność nansowa uległa
pogorszeniu.
Z uwagi na to, że projekt uchwały przygotowany przez wnioskodawców jest
nieprecyzyjny, a sprawa dotyczy ważnych kwestii, Przewodniczący Rady
Miasta Robert Krajewski wystąpił
z wnioskiem o odesłanie uchwały do
pracy w komisjach stałych Rady Miasta.
Wszyscy radni obecni na sesji głosowali
za przyjęciem tego wniosku.
Burmistrz Jerzy Bauer podsumowując
dyskusję na temat projektu uchwały
zwrócił uwagę, że aby wybrać grupę
przedsiębiorców, o których mówią
wnioskodawcy i zwolnić ich z podatku,
musiałby dokonać analizy sprawozdań
nansowych rm.
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– Nie jesteśmy przeciwko przedsiębiorcom, wręcz przeciwnie, jakość obsługi
administracyjnej stale rośnie. Staramy
się, aby wnioski i dokumentacje w Urzędzie przebywały jak najkrócej – powiedział burmistrz. Podkreślił także, że
zależy nam na wzroście gospodarczym.
Jeśli w drugiej połowie roku, analizując
budżet miasta uznamy, że stać nas na
zwolnienie przedsiębiorców z podatku,
wówczas zostanie przygotowana stosowna uchwała.

Omówiono aktualne
inwestycje w mieście
Podczas sesji został omówiony przebieg
dalszych prac związanych z pożarem
i uprzątnięciem pogorzeliska po spaleniu
Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Partyzantów 21 (tzw. Małej Jedynki).
- Toczą się 2 postępowania w tej sprawie
- jedno w prokuraturze, a drugie u ubezpieczyciela. Cały czas te prace trwają,
jeżeli tylko zakończą się postępowania,
przystąpimy do przetargu i wyłonimy
wykonawcę, który będzie mógł sprzątnąć
pogorzelisko - tłumaczył zastępca burmistrza Daniel Choinka.
Zastępca burmistrza przedstawił informację na temat realizacji wszystkich
miejskich inwestycji. Radni mieli okazję
zapoznać się z wcześniej przesłaną informacją na temat przyjętych inwestycji na
rok 2020.

Aktualnie prowadzone inwestycje
w Ostrowi Mazowieckiej to m.in.:
ź przebudowa ulicy Kościuszki, której
planowany termin realizacji jest na koniec sierpnia 2020 r;
ź budowa drogi łączącej ulicę Targową
z Kopernika termin zakończenia prac
przewidziany jest na koniec czerwca
tego roku;
ź budowa ścieżek rowerowych, przewidywany koniec realizacji projektu to
koniec października 2020 r.;
ź przebudowa miejskiej biblioteki publicznej, termin realizacji inwestycji to
koniec listopada 2020 r.;
ź modernizacja stadionu, przewidywane zakończenie inwestycji październik
tego roku;
ź program Ciepła Strona Miasta, który
obejmuje termomodernizację Szkoły
Podstawowej nr 4, MOSIR-u przy ulicy
Warchalskiego i Centrum Integracji
Społecznej, termin realizacji programu
to koniec sierpnia 2020 r.
Zastępca burmistrza wyjaśnił również
kwestie ulicy Wołodyjowskiego i Olszynowej. Projekt budowy ulicy Wołodyjowskiego został zaskarżony do Wojewody, który podjął decyzję o powrocie do
pierwszej instancji, czyli do Starostwa Powiatowego. Wkrótce projekt będzie realizowany. Natomiast ulica Olszynowa jest
na etapie projektowania, tak jak wiele
innych ulic zaplanowanych w budżecie
miasta na ten rok.
Biuro Promocji

Nasadzenia drzew
przy ulicy Kościuszki

FOT. KATARZYNA KŁOSIŃSKA, ARCH. UM

Przy ulicy T. Kościuszki rozpoczęły
się prace związane z nasadzeniem
drzew. Przybyło 27 nowych drzew
z gatunku dębu, jarzębiny i miłorzębu. To kolejny etap nasadzeń w naszym mieście. Wkrótce przybędzie
jeszcze więcej drzew.

Nowy program
„MOJA WODA”

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe
instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można
otrzymać z nowego programu „Moja Woda”.
To kolejna inicjatywa Ministerstwa
Klimatu oraz Narodowego Funduszu

które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże pieniądze do szesnastu
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które
są bliżej beneﬁcjentów. To one będą
przyj-mowały od początku lipca 2020
r. wnioski właścicieli domów jednorodzinnych na przydomowe mikroinstalacje wodne.
Program „Moja Woda” realizowany
będzie w latach 2020-2024, przy
czym podpisywanie umów o dotacje
zaplanowano do 30 czerwca 2024 r.,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod- a wydatkowanie środków do końca
nej, które zainwestują 100 mln zł w ła- 2024 r.
godzenie skutków suszy w Polsce.
Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu. Źródło: www.gov.pl
Każdy właściciel domu jednorodzinnego
będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys.
zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów,
ostrowmaz.pl
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Premier Mateusz Morawiecki OSTROWSKA
SPÓŁDZIELNIA
z wizytą w Ostrowi
Podczas spotkania premier przechadzał się terenami SOCJALNA
rekreacyjnymi od MOSiR przez Ogródek Jorda- ZDOBYŁA
nowski do Muzeum Dom Rodziny Pileckich.
DOTACJĘ

FOT. KANCELARIA PREMIERA/ADAM GUZ

Ostrowska Spó łdzielnia Socjalna rozpoczęła działalnoś ć 4 maja br.
Utworzona została przez Miasto Ostró w Mazowiecka i Powiat Ostrowski.
Zajmuje się sprzątaniem budynkó w
należ ących do Urzędu Miasta i Starostwa oraz pracami porządkowymi
na terenie miasta.
Zarząd Spó łdzielni 14 maja podpisał
umowę z Mazowieckim Oś rodkiem
Wsparcia Ekonomii Społecznej na
wsparcie dotacyjne utworzenia 5 stanowisk pracy. W ramach dotacji zakupiony będzie profesjonalny sprzęt
uer, zastępca burmistrza Daniel Choinka, niezbędny do realizacji zadań . Pozysdyrektor delegatury w Ostrołęce Mazo- kane ś rodki to w sumie 103 000,00
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego w War- złotych.
szawie Marcin Grabowski oraz poseł Arkadiusz Czartoryski.
Marek Kuziak

Premier zatrzymał się też przy jednym ze
stoisk handlowych, aby kupić, jak sam
powiedział, najlepsze polskie truskawki.
Wizyta była okazją do rozmów z mieszkańcami o sprawach ważnych dla Ostrowi Mazowieckiej.
W spotkaniu, które odbyło się 13 czerwca uczestniczyli: Starosta Ostrowski
Zbigniew Chrupek, burmistrz Jerzy Ba-

Dyrektor Wydziału
Organizacji i Bezpieczeństwa

Michał Kulesza
Kierownik Biura Promocji

FOT. KATARZYNA KŁOSIŃSKA, ARCH. UM

Light The Sky Polska
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Przedstawiciele branżowy estradowej w całej Polsce zorganizowali akcję Light The Sky Polska jako wyraz solidarności z personelem medycznym w czasie walki
z koronawirusem. W ten sposób zasygnalizowali
również, że sektor kultury i techniki estradowej przeżywa ogromny kryzys z powodu odwołania w całym
kraju wydarzeń kulturalnych.
W Ostrowi Mazowieckiej do akcji włączyła się ekipa SLC
Sound & Light Crew, DJ/Wodzirej Daniel Wojsz i Music
DJ Artur Jasiński, dając światło do nieba spod Ratusza.
Biuro Promocji

Warto być aktywnym
w realizacji inwestycji

FOT. KATARZYNA KŁOSIŃSKA, ARCH. UM

Miasto Ostrów Mazowiecka, podobnie jak wszystkie samorządy
w Polsce, otrzymało dostęp do wielkiego rządowego programu
wsparcia inwestycji. To prawdziwa TARCZA DLA SAMORZĄDÓW,
warta w skali całego kraju 6 miliardów złotych.

Założenia TARCZY przedstawił minister
Marek Zagórski, podczas spotkania
w Ostrowi Mazowieckiej 25 czerwca.
Środki przekazane przez rząd będzie
można wykorzystać do końca 2022 r. na
bliskie ludziom inwestycje w mieście, jak
remonty dróg, szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, a także
inne projekty podejmowane w naszych
małych Ojczyznach.
Jest to bezprecedensowe wsparcia dla
każdej gminy, miasta i powiatu w Polsce.
Pozwolą one utrzymać dynamikę inwestycyjną i tym samym ochronią wiele miejsc
pracy.
W skali całej Ziemi Ostrowskiej środki ﬁnansowe TARCZY DLA SAMORZĄDÓW
wyniosą 17 831 908 zł, z czego miasto
Ostrów Mazowiecka - 7 266 901 zł.
Fundusz Inwestycji Samorządowych wesprze zrównoważony rozwój w całej Polsce.

Daniel Choinka
Zastępca Burmistrza Miasta

27 maja, w Dzień Samorządu Terytorialnego, obchodziliśmy 30. rocznicę pierwszych demokratycznych
wyborów samorządowych z 1990 r.
O ustanowieniu tego święta zdecydował 29 czerwca 2000 r. Sejm
w specjalnej uchwale na 10-lecie
odrodzenia polskiego samorządu
terytorialnego. - Dziś w działalności
samorządu terytorialnego ma swój
bezpośredni i pośredni udział wiele
tysięcy obywateli co jest podstawą
demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego - czytamy w uchwale.

FOT. KATARZYNA KŁOSIŃSKA, ARCH. UM

POMOC ŻYWNOŚCIOWA
ŚWIĘTO
DLA MIESZKAŃCÓW OSTROWI MAZOWIECKIEJ
WSZYSTKICH
MIESZKAŃCÓW

Do naszego miasta dotarło ponad 12 ton produktów z banku żywności w Siedlcach. To kolejne działanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020. Na prośbę burmistrza Jerzego Bauera, logistyczne
wsparcie otrzymaliśmy od żołnierzy, wojsk obrony terytorialnej i straży miejskiej. Żywność rozładowano 17 kwietnia, a zaraz potem trała ona do najbardziej potrzebujących - ponad tysiąca mieAgnieszka Gwardiak
szkańców naszego miasta i sąsiednich gmin.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej

ostrowmaz.pl
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Środki
na usługi
opiekuńcze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał 60 226,25 zł
w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” z Funduszu Solidarnościowego. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie części wydatków miasta
na świadczenie usług opiekuńczych dla osób w wieku do
75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniami równoważnymi.
Źródło: MOPS

DUALNA OSTRÓW
CZYLI SUPER PROPOZYCJA DLA ÓSMOKLASISTÓW

Od września w ostrowskim
Zespole Szkół nr 2 (Ekonomik)
startuje wyjątkowa klasa
branżowa, której uczniowie
będą kształceni dualnie.

Co to znaczy?
Że oprócz solidnej dawki teorii dostarczanej przez nauczycieli ze szkoły i centrum kształcenia zawodowego,
uczniowie zyskają gruntowne przygotowanie praktyczne.
Jak to możliwe?
Współodpowiedzialność za prowadzenie dualnej klasy
branżowej spoczywa na lokalnych pracodawcach, a są
to: ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z.o.o.,
Fabryki Mebli „FORTE” S.A., ROLSTAL Pawłowski
sp. z o.o. oraz SCHNEIDER Polska Technika Samochodowa i Kontenerowa Sp. z o.o.
Firmy postanowiły aktywnie włączyć się w proces
kształcenia przyszłych specjalistów w obszarach: mechatroniki, obróbki skrawaniem i ślusarstwa. Dla uczniów dualnej klasy branżowej pracodawcy przygotowali
atrakcyjną ofertę:
ź stałe miesięczne wynagrodzenie,
ź bonusy wielkanocne i bożonarodzeniowe,
ź premie za wysoką frekwencję i dobre wyniki w nauce,
ź możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego,
ź nauka od najlepszych specjalistów, praca na nowoczesnym sprzęcie.
Więcej informacji:
www.ekonomik.szkola.pl/dualna.html
Facebook: Dualna Ostrów
Infolinia: (22) 53-10-560
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W ramach realizacji projektu MOPS
CHANGE pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowi Mazowieckiej mogą korzystać z profesjonalnej superwizji
pracy socjalnej. Wszyscy doświadczyliśmy ostatnio trudnego czasu
jednak pracownicy socjalni, którzy
byli „na pierwszej linii” musieli
zmierzyć się niejednokrotnie z wieloma skomplikowanymi sytuacjami. Dzięki środkom komunikacji
elektronicznej mogli skorzystać
z superwizji również podczas pandemii.
Źródło: MOPS

FOT. ARCH. MOPS

MOPS CHANGE

Z początkiem wakacji rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnym.
Wnioski w formie elektronicznej można składać poprzez system emp@tia
https://empatia.mpips.gov.pl/ od 1 lipca 2020r., natomiast w wersji papierowej
od 1 sierpnia 2020 r. W związku z sytuacją epidemiczną zachęcamy wszystkich
zainteresowanych do korzystania z formy elektronicznej.
Od 1 lipca 2020 r. można również składać wnioski o świadczenie Dobry Start
300+.
Jeśli w ubiegłym roku składaliście Państwo wnioski o świadczenie 500+ to zostało
ono przyznane na dwa lata w związku z czym następny wniosek o to świadczenie
należy złożyć dopiero w 2021 roku.
Źródło: MOPS

Od 4 maja targowisko
przy ul. Broniewskiego
ponownie otwarte

Z bezpłatnych posiłków skorzystać mogą
osoby, których dochód nie przekracza
1051,50 zł na osobę samodzielnie gospodarującą oraz 792,00 zł na osobę w rodzinie.
Zapraszamy do kontaktu z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
tel. 29 745 24 45,
e- mail: sekretariat@mopsostrowmaz.pl

Ze Szkołą Podstawową nr 2 im. Papieża Jana Pawła II i koszykówką związana jest IV edycja Budżetu Obywatelskiego 2020. Zwycięskim projektem zeszłorocznej edycji zostało „Boisko otwarte do koszykówki”. Projekt uzyskał największą liczbę głosów. Boisko do gry w koszykówkę
miało powstać na terenie „Dwójki”. Odczuwalne
spowolnienie gospodarcze oraz mniejsze wpływy do kasy miasta wymusiło weryﬁkację planowanych wydatków. Zwycięski projekt nie może być realizowany w tym roku. Użyteczność projektu i zaangażowanie w jego przygotowanie od
strony merytorycznej czy zbieranie głosów,
powoduje, że wrócimy do niego najszybciej, jak
to będzie możliwe, najprawdopodobniej w 2021
roku.
W związku z ogólną sytuacją wywołaną epidemią koronawirusa nie przeprowadzimy również V edycji Budżetu Obywatelskiego na 2021
rok.
Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego
ostrowmaz.pl
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80 tys. zł na sprzęt komputerowy

dla szkół

Projekt grantowy Zdalna Szkoła –
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
ﬁnansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu
o wysokich przepustowościach”.

Renata Subda
Wydział Oświaty, Kultury
i Integracji Społecznej

FOT. ARCH. SP NR 2

OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY GALILEO 2020

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców 6 maja
zostały otwarte miejskie przedszkola. Placówki zostały przygotowane na przyjęcie dzieci zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia
i Głównego Inspektora Sanitarnego. Swoją działalność wznowiły również dwie niepubliczne jednostki- Szczęśliwe Aniołki oraz Planeta Fantazji.
Od 25 maja w miejskich podstawówkach ruszyły zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III oraz konsultacje dla
uczniów klas VIII, przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty.
Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej
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Obchody Święta Narodowego 3 Maja
Tegoroczne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, z uwagi
na epidemię koronawirusa, odbyły się w formie dostosowanej
do obowiązujących zaleceń sanitarnych. W kościele WNMP odprawiona
została msza święta, a po niej odegrano hymn narodowy. Delegacje
władz złożyły kwiaty, a harcerze
zapalili znicze. W godzinach
wieczornych ratusz zyskał
narodowe barwy.

FOT. KATARZYNA KŁOSIŃSKA, ARCH. UM

Przedszkola i szkoły
ponownie otwarte

Uczniowie Dwójki po raz kolejny wzięli udział
w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym
Galileo organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej.
3 marca siedemnastu najlepszych matematyków z klas IV – VII zmagało się z zadaniami
o podwyższonym stopniu trudności.
Wyróżnienia uzyskali: Maciej Szczapa, Maja
Sokołowska, Paulina Szulkowska, Mateusz
Zaręba, Miłosława Hołowińska.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych
sukcesów!
Źródło: Szkoła Podstawowa Nr 2

„TRÓJKA” PAMIĘTAŁA O PATRONIE SZKOŁY

1 czerwca dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 Elżbieta
Mariańska wraz z nauczycielami złożyła kwiaty pod
pomnikiem Janusza Korczaka.
Niech ten oddany hołd będzie pamięcią o wybitnym
pedagogu, lekarzu, a przede wszystkim człowieku,
który przekazał nam jak wychowywać młode pokolenie.
Janusz Korczak był badaczem świata dzieci, pionierem działań wychowawczych oraz prekursorem
na rzecz praw dziecka-człowieka. Stary Doktor wraz
z 200 dziećmi, podopiecznymi z domu dziecka, został
zamordowany w Treblince 7 sierpnia 1942 roku.
- Dajemy wam tęsknotę za lepszym życiem, którego nie ma,
a które kiedyś będzie. Może ta tęsknota doprowadzi was do
Boga, Ojczyzny i miłości - mówił do swoich wychowanków Janusz Korczak.
Źródło: Szkoła Podstawowa Nr 3

Święto Pułku i szkoły
Początek czerwca to tradycyjnie od wielu lat,
wyjątkowy czas dla społeczności Szkoły
Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej,
noszącej zaszczytne imię 18. Pułku Artylerii
Lekkiej.

W tym roku z powodu panującej epidemii, obchody
z okazji tego święta miały symboliczny charakter. Pod
pomnikiem znajdującym się koło Ratusza Miejskiego, zostały złożone kwiaty przez delegację nauczycieli ze Szkoły
nr 4 na czele z dyrektorem Piotrem Siwkiem, oraz burmistrza Jerzego Bauera i Przewodniczącego Rady Miasta
Roberta Krajewskiego. Delegacja pracowników Urzędu
Miasta zapaliła pod pomnikiem znicz.
Katarzyna Kłosińska

FOT. KATARZYNA KŁOSIŃSKA, ARCH. UM

Biuro Promocji

Mobilne pracownie internetowe, o wartości powyżej
65 tys. zł każda, składają się z 16 laptopów umieszczonych w przenośnej szaﬁe z punktem dostępowym
do internetu. Stanowić będą doskonałe uzupełnienie wyposażenia komputerowego 3 ostrowskich podstawówek
(SP1, SP2 i SP3).
ostrowmaz.pl
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pozwoli samorządy wyraziły chęć powrotu do wymiany młodzieży. Burmistrzowie obu miast ustalili, że do końca roku raz
w miesiącu będą się spotykać online, by omawiać sprawy współpracy. Zapewnili, że chcą kontynuacji działań zapisanych
w umowie bliźniaczej zawartej w 2001 roku.
Anna Kacpura
Biuro Promocji

Dyrektorowi SP Nr 3 powierzono
stanowisko na kolejny rok
Burmistrz Jerzy Bauer przedłużył Elżbiecie Mariańskiej powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka do 31 sierpnia 2021 r. Uroczyste wręczenie aktu powierzenia odbyło się 12 czerwca.

FOT. KATARZYNA KŁOSIŃSKA, ARCH. UM

Burmistrz składając
gratulacje podkreślił,
jak ważne i odpowiedzialne obowiązki spoczywają na
barkach dyrektorów
jednostek oświatowych, szczególnie
w czasie kształcenia
na odległość.

FOT. B ARBARA SIWEK

Podstawą do przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora był § 11h ust. 1a
pkt 1 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).
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Renata Subda
Wydział Oświaty, Kultury
i Integracji Społecznej

Kino
wznowiło
działalność

FOT. BARBARA SIWEK, ARCH. UM

Planowana na czerwiec wizyta burmistrz Brembate di Sopra
w Ostrowi Mazowieckiej nie doszła do skutku z powodu epidemii. Burmistrz Jerzy Bauer i burmistrz Brembate di Sopra
Emiliana Giussani postanowili spotkać się online, by porozmawiać o współpracy miast bliźniaczych.
Burmistrz Brembate pełni swoją funkcję od niespełna 3 lat, dotychczas nie miała okazji odwiedzić Ostrowi Mazowieckiej.
Ostatnie wizyty przedstawicieli miasta bliźniaczego miały
miejsce w 2017 roku podczas Dni Ostrowi- gościł u nas wówczas
poprzedni burmistrz Diego Locatelli – oraz w 2018 roku – z wizytą do Ostrowi przybył Honorowy Obywatel naszego miasta
Mario Imi.
Burmistrzowie podczas spotkania online, które odbyło się
3 czerwca, rozmawiali na temat możliwości wspólnych działań
opartych o ﬁnansowanie z programów unijnych. Poruszono też
kwes ę oferty kulturalnej obu miast. W tym roku z uwagi na
sytuację związaną z koronawirusem spotkania dla młodzieży
mogłyby się odbywać jedynie online. Ale gdy tylko sytuacja na to

FOT. KATARZYNA KŁOSIŃSKA, ARCH. UM

Pozdrowienia
z Brembate di Sopra

Od 6 czerwca możemy już pójść do
kina. Należy jednak pamiętać o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.
Informacje na temat repertuaru oraz
zasad korzystania z kina znajdziecie
na stronie www.kinoostrovia.pl.

Trwają prace nad organizacją
zajęć w przedszkolach
Obrady XVII sesji Rady Miasta zdominowała dyskusja na temat organizacji roku szkolnego
2020/2021 w miejskich przedszkolach. Wzięli w niej udział rodzice dzieci uczęszczających
do przedszkoli, radni miejscy oraz burmistrz miasta i kierownictwo Urzędu. Niepokój rodziców wywołała informacja, że od 1 września nie wszystkie grupy w oddziałach przedszkolnych będą prowadzone w trybie 8-godzinnym, część przejdzie na tryb 5-godzinny.

Przedmiotem dyskusji była możliwość kontynuowania wszystkich oddziałów przedszkolnych w trybie
8-godzinnym. Czy jest to jednak obecnie możliwe? Były głosy, że nie jest to
możliwe, a składa się na to wiele czynników. Dane z przedszkoli potwierdzają, że nie wszystkie dzieci korzystają z zajęć 8-godzinnych. Stąd
się bierze m.in. propozycja, by część
grup pracowała w trybie 5-godzinnym, przy czym przedszkole zapewni opiekę do godziny 15:00-16:00
lub nawet do 17:00 w innej grupie
dzieci, rodzinom najbardziej tego
potrzebującym. Warto przy tym nadmienić, że przedszkola miejskie czynne są od 6:30 do 17:00, a jedno z nich do
18:00. Na przyszły rok przedszkolny
zgłoszonych zostało o 50 dzieci więcej niż w obecnym, co daje łącznie
760 przedszkolaków. Aby temu sprostać planowane jest od września otwarcie 31 oddziałów, z czego 10 to od-

działy 8-godzinne, proporcjonalnie
rozłożone na 3 miejskie przedszkola.
Burmistrz zadeklarował, że tryb pracy
przedszkoli będzie nadal analizowany i samorząd zrobi wszystko aby
pomóc rodzicom w zorganizowaniu
opieki nad dziećmi w istniejących
przedszkolach i obecnych warunkach. Zapewnił, że samorząd cały czas
pracuje nad tym, aby jak największa
liczba dzieci była objęta opieką przedszkolną, w tym zajęciami 8-godzinnymi. Chodzi przede wszystkim o jak
najlepszą obsługę przyjętych do
przedszkoli dzieci i dostosowanie
opieki nad dziećmi do potrzeb rodziców.
FOT. ARCH. UM

Od kilku tygodni trwają rozmowy,
w których biorą udział przedstawiciele rad rodziców, dyrektorzy
przedszkoli oraz przedstawiciele
Urzędu Miasta, nad jak najlepszą
organizacją zajęć w przedszkolach.
Problemy z nansowaniem edukacji
obserwujemy w całym kraju. Epidemia spowodowała, że doświadczamy pierwszych objawów kilkumiesięcznego spowolnienia gospodarki. Jest ono zauważalne choćby
poprzez mniejsze wpływy do budżetu miasta, a to zmusza samorząd
do optymalizacji wydatków we
wszystkich obszarach. Przed kilkoma tygodniami burmistrz Jerzy
Bauer zakomunikował, że konieczne
jest wdrożenie planu oszczędnościowego. Podkreślił, że obowiązkiem samorządu jest utrzymanie
stabilnej sytuacji nansowej w długiej perspektywie czasowej.
Obecni na sesji rodzice zgłaszali
swoje uwagi na temat trybu pracy
przedszkoli od 1 września. Wyjaśnień udzielali: burmistrz oraz Dorota Ambroziak, dyrektor Wydziału
Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej. Podkreślali, że oświata
w Ostrowi jest bardzo ważnym
składnikiem budżetu Miasta a wydatki na ten cel to ponad 30 mln zł.
Przez ostatnich kilka lat obserwujemy znaczący wzrost wydatków
w tym zakresie. Zapewnia to dzieciom i młodzieży dobre warunki
pracy. Miejskie jednostki oświatowe
są doinwestowane w zakresie nowoczesnego wyposażenia edukacyjnego. W perspektywie mamy budowę szkoły i przedszkola.

Biuro Promocji
Wydział Oświaty, Kultury
i Integracji Społecznej
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Ostrowianie chętnie czytają

Zmianie uległy godziny otwarcia biblioteki
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - 11:00-17:00
Środa - 10:00-16:00
Sobota - 10:00-14:00

Po ponad półtoramiesięcznej przerwie
od 4 maja siedziba główna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starej Elektrowni
została otwarta dla czytelników.
Po okresie kwarantanny majowa statystyka
wygląda imponująco - blisko 1700 odwiedzin
oraz ponad 4000 wypożyczonych książek.
Bogaty i różnorodny księgozbiór, nowości
wydawnicze oraz bezpłatny dostęp do
ebooków na pla ormie Legimi zachęcają do
odwiedzin. W trosce o czytelników i pracowników Biblioteki, zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej odnośnie wznowienia działalności bibliotek, wprowadzone
zostały nowe procedury bezpiecznego korzystania z księgozbioru. Ograniczony został wolny dostęp do zbiorów oraz innych przestrzeni
Biblioteki. Zalecane jest wcześniejsze (telefoniczne, mailowe oraz na proﬁlu FB Biblioteki) rezerwowanie książek. Zwrócone pozycje, po odpisaniu z konta Czytelnika, są poddane 3-dniowej kwarantannie. Stanowiska
komputerowe dla Czytelników w dalszym ciągu pozostają zamknięte. Wydarzenia kulturalne, imprezy oraz wszystkie formy pracy
z dziećmi do odwołania nie będą organizowane.

Jolanta Andruszkiewicz
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

MDK online
Miejski Dom Kultury od 16 marca realizuje nową ofertę online dla mieszkańców regionu. Zaczęliśmy od internetowych konkursów – na najlepsze opowiadanie, rysunek, taneczną improwizację i ﬁlm krótkometrażowy. W większości konkursów o ocenie pracy decydowała ilość
zebranych „lajków”. Kino Ostrovia dwa razy w tygodniu proponuje widzom wartościowe ﬁlmy bezpłatnie dostępne w sieci z legalnych źródeł.
Galeria Jatki udostępnia wystawy z całego świata, które można zwiedzać
zdalnie. Nasz ogólny proﬁl MDK proponuje koncerty z merytorycznym
opisem naszego instruktora.
Od 16 marca prowadzimy darmowe
lekcje na Facebooku: tańca, śpiewu, instrumentalne i rysunku. Ruszyliśmy również z wykładami dla
Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
które nagrywamy i publikujemy
w godzinach odbywania się zycznych wykładów UTW. Dodatkowo
nasi studenci z UTW uszyli ponad
1000 maseczek dla potrzebujących
służb i lokalnych rm.
Od 17 kwietnia ruszyliśmy z płatnymi zajęciami w naszych stałych
grupach z udziałem wszystkich
uczestników, którzy wyrazili chęć.
Obecnie są to 23 godziny w ty20 ostrowmaz.pl

godniu zajęć płatnych i 6 godzin
w tygodniu zajęć bezpłatnych dostępnych dla wszystkich na naszym
Facebooku. Każdy może znaleźć coś
dla siebie.
Na prolu i stronie internetowej galerii Jatki przygotowaliśmy wystawę online Jana i Artura Szydlików,
którą oferowała nasza galeria przed
zamknięciem.
Poza powyżej wymienionymi zajęciami pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi seniorami wspierając ich w np. robieniu zakupów.
Utrzymujemy kontakt również z pozostałymi uczestnikami zajęć.

Dodatkowo ekipa Miejskiego Domu
Kultury każdy wolny moment poświęca na prace remontowe w „małym“ MDK przy ul. 3 Maja 50, by po
wakacjach otworzyć się i rozpocząć
nowe zajęcia w pobudzających
kreatywność i jeszcze przyjemniejszych do pracy wnętrzach.

Marta Molska
Dyrektor Miejskiego Domu Kultury

Zwiedzaj online
Z powodu wystąpienia COVID-19 Muzeum – Dom Rodziny
Pileckich 8 kwietnia zorganizowało akcję pn.: „#zostanwdomu i zwiedzaj online”.

Celem tej akcji było zachęcenie społeczności lokalnej jak i spoza naszych
stron do zapoznania się z historią powiatu ostrowskiego oraz z misją Muzeum poprzez wirtualną wycieczkę po
miasteczkach i wsiach zlokalizowanych
w okolicy. Każdego dnia mogliśmy „udać
się” w inne miejsce, dowiedzieć się
o jego historii oraz o zakątkach wartych
odwiedzenia w prawdziwym życiu.
Muzeum organizuje również akcję związaną ze zbiórką pamiątek historycznych.
Szczególne zainteresowanie mogą
wzbudzić przedmioty codziennego użytku, fotograﬁe, pocztówki, dokumenty,
listy, pamiątki i prasa a także uzbrojenie
i wyposażenie wojskowe. Celem zbiórki
jest gromadzenie i zabezpieczenie pamiątek związanych z historią lokalną.
Aleksandra Iwanowska
Muzeum Dom Rodziny Pileckich

Ostrowscy artyści przejmują Jatki
Galeria Jatki i Miejski Dom Kultury w Ostrowi
Mazowieckiej pracują intensywnie nad
wystawą „Sztuka Ostrowska”. Wystawa czynna od 4 lipca będzie przeglądem prac ostrowskich twórców. Udział w niej weźmie około
30 artystów z naszego regionu.
„Sztuka Ostrowska” to zaplanowana na dwa miesiące wystawa, której głównym celem jest ukazanie bogactwa
lokalnej twórczości, uwrażliwienie zwiedzających na
artystyczną działalność lokalnych społeczności i zapewnienie przestrzeni kreatywnej wymiany dla artystów.
Zapoznanie zwiedzających z pracami twórców otworzy
drogę kontaktu i współpracy z lokalnymi malarkami, rysowniczkami, fotograﬁkami czy rzeźbiarzami. Prace rozpoznawalnych twórców zawisną obok nieznanych, młodych nazwisk. Każdej pracy będzie towarzyszył tekst
o artyście i jego twórczości. Wystawa zakończy się 31 sierpnia udostępnieniem elektronicznego katalogu podsumowującego przegląd.
Na Ziemi Ostrowskiej aktywnie działa wielu twórców przeróżnych artystycznych dziedzin. „Sztuka Ostrowska” to
pierwszy przegląd ich twórczości zakrojony na tak szeroką
skalę. Galerię od 4 lipca do 31 sierpnia wypełnią dzieła
malarskie, rysunki, fotograﬁe i rzeźby. Wystawa to wy-

jątkowa okazja na zapoznanie się z sylwetkami lokalnych
twórców.
Jatki wracają do intensywnej pracy po kolejnym etapie
zdejmowania obostrzeń dotyczących koronawirusa. 8 maja
galeria uruchomiła wystawę „MDK Przekrojowo”, na której
zobaczyć można prace powstające na przestrzeni ostatniego 20-lecia w Pracowni Plastycznej kierowanej przez
Jolantę Szulborską – instruktorkę plastyki w Domu Kultury.
Tylną część galerii ozdabiają prace z kolekcji Jatek, dzięki
którym zwiedzający mogą powspominać dotychczasowe
wystawy. Jatki są czynne codziennie (z wyjątkiem śród) od
15:00 do 19:00.
Bartosz Skalik
Miejski Dom Kultury
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Co dalej z oddziałami sportowymi ?
Oszczędności dotykają każdej dziedziny życia, również wydatków samorządu. Korekty
wymaga także strategia dotycząca rozwoju sportu w mieście i ﬁnansowania tej dziedziny
życia mieszkańców.
Działające od 2017 roku oddziały sportowe w Szkole Podstawowej Nr 2 realizują zajęcia z dwóch dyscyplin: koszykówka i lekkoatletyka. Aktualnie zakończył się nabór uczniów
do czwartego oddziału sportowego. Od września b.r. będą to
klasy IV, V, VI i VII. To właśnie w sprawie dalszego funkcjonowania oddziałów sportowych w naszym mieście spotkali
się z Burmistrzem Miasta rodzice uczniów, dyrektorzy i nauczyciele wychowania ﬁzycznego. W dyskusji podkreślano,
że jest to projekt strategiczny. Już widzimy sportowe
i społeczne efekty jego wdrażania. - Obecna infrastruktura
sportowa oraz trwająca przebudowa stadionu lekkoatletycznego dają mocne podstawy i warunki do rozwoju
sportu w mieście. Przy takiej bazie i zapleczu sportowym
w mieście oraz zaangażowaniu społecznym rodziców
i środowiska nie możemy tego zmarnować – podkreślił burmistrz Jerzy Bauer.
Michał Chojnowski
Szkoła Podstawowa nr 2

FOT. BARBARA SIWEK, ARCH. UM

Place zabaw
otwarte

Od 1 czerwca MOSiR otworzył Ogródek Jordanowski oraz Topolowy Zakątek – plac zabaw przy ul. Szkolnej. Od 3 czerwca otwarty został także
plac zabaw i siłownia zewnętrzna przy ulicy Lubiejewskiej.
Pamiętajmy o zachowaniu bezpieczeństwa, przestrzegajmy zaleceń
i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa
Zdrowia. Przede wszystkim zachowajmy bezpieczną odległość
(2 metry), a w przypadku braku takiej możliwości używajmy maseczek
ochronnych.
22 ostrowmaz.pl

Historia
klas sportowych
Wznowienie, po niemal trzech dekadach działalności
oddziałów sportowych, nastąpiło w 201 roku. W kolejnym
roku szkolnym były to już dwie klasy – czwarta i piąta,
o prolach koszykówka i lekkoatletyka. Obecnie w oddziale
sportowym uczą się trzy roczniki. Patronat nad klasami
sportowymi objęli prezesi dwóch spółek miejskich – Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Zakładu Energetyki Cieplnej.
Wspierają oddziały sportowe przede wszystkim nansowo.
Utworzenie oddziału sportowego jest jednym z elementów,
mających na celu poukładanie systemu sportowego
w Ostrowi Mazowieckiej. Realizacja projektu przyczynia się
do rozwoju sportu w naszym mieście i promocji aktywnego
stylu życia wśród lokalnej społeczności. Klasy sportowe
działają w dużej mierze dzięki zaangażowaniu rodziców
uczniów, którzy zdecydowali się, aby ich dzieci zajmowały
się sportem.
Działania klas sportowych koordynuje pełnomocnik Burmistrza Miasta. Na tę funkcję z dniem 2 września 2019 r.
powołany został Michał Chojnowski, od początku zaangażowany w organizację oddziału sportowego. Wpływ na
jakość szkolenia młodych sportowców ma niewątpliwie
współpraca z: Polskim Związkiem Koszykówki, Polskim
Związkiem Lekkiej Atletyki, Polish Basketball Clinic, LKS
Ostrowianka, Legia Basket School, KS Sokół Ostrów Mazowiecka, MOSiR Ostrów Mazowiecka. Uczniowie oddziałów sportowych uczestniczą też w ministerialnych programach „Szkolny Klub Sportowy” oraz „Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykarski”. O działaniach klas sportowych
pisaliśmy też w kwietniowym numerze biuletynu.

Ewelina Szczapa
Biuro Promocji

FOT. MIKOŁAJ ROWICKI I PAWEŁ CIEŚLUK

W tym roku basen czynny
również w okresie wakacyjnym

FOT. BARBARA SIWEK, ARCH. UM

Reagując na sytuację w jakiej znaleźliśmy się w związku z pandemią, dyrekcja MOSiR w połowie marca
podjęła decyzję o spożytkowaniu czasu wymuszonego przestoju w funkcjonowaniu krytej pływalni na
zaplanowane tradycyjnie na okres wakacyjny prace remontowe i konserwacyjne.
Sprzątanie i dezynfekcja wszystkich urządzeń basenowych,
kręgielni, pomieszczeń zaplecza sportowego wraz z szatniami i węzłami sanitarnymi trwała blisko dwa miesiące.
W związku z tym, że większość planów remontowych w połowie marca uległa zmianie jest też bardzo dobra wiadomość
dla naszych klientów - w tym roku basen będzie funkcjonował przez cały okres wakacyjny - jeśli tylko sytuacja pandemiczna nie przyniesie nam niechcianych informacji.
Od 6 czerwca pływalnia wznowiła działalność, z zachowaniem wymogów sanitarnych.
Więcej informacji znajdziecie na www.mosir.ostrowmaz.pl.

Krzysztof Orzechowski
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

w Środowiskowym Domu?
Od momentu zawieszenia działalności z powodu
epidemii zespół terapeutów Środowiskowego Domu Samopomocy przeprowadził ocenę okresową
uczestników oraz podsumował realizację indywidualnych planów postępowania wspierająco
– aktywizującego. Wychodząc naprzeciw potrzebom stanu epidemii część terapeutów szyła maseczki ochronne, które systematycznie dostarczano do
uczestników ŚDS, rodziców i opiekunów.
W pracowniach powstały ﬁlmy instruktażowe zawierające m.in.
ćwiczenia rehabilitacyjne, przepisy kuchenne na potrawy i syropy.
Filmy były ofertą wypełniana czasu wolnego w domu dla uczestników. Na tarasie i przed budynkiem sadziliśmy rośliny ozdobne.
W pracowni kulinarnej rosną już zioła i przyprawy, które wykorzystane zostaną do treningów kulinarnych. Terapeuci oraz
psycholog starali się utrzymać stały kontakt telefoniczny z uczestnikami i pomagać w rozwiązywaniu bieżących problemów. Do
uczestników systematycznie dostarczaliśmy prace i materiały do
wykonania w domu, aby podtrzymywać ich proces rehabilitacji.
Prowadziliśmy z nimi rozmowy poprzez komunikatory, media
społecznościowe, smsy, byliśmy w codziennym kontakcie. Prowadziliśmy stałe pośrednictwo oraz pomoc w załatwianiu niezbędnych spraw urzędowych oraz zdrowotnych uczestników, infor-

Łóżko wodne jest źródłem charakterystycznych bodźców dotykowych,
umożliwia całościowe poznawanie i odczuwanie własnego ciała,
łagodzi odczuwanie bólu w chorych obszarach.
Jest jednym z najważniejszych elementów wyposażenia tego typu sal,
szczególnie dla osób głęboko upośledzonych,
ale znajduje też szerokie zastosowanie
dla wszystkich grup społecznych.

FOT. ARCH. ŚDS

Co słychać

mując o programach dla osób niepełnosprawnych. Pracownicy
ŚDS brali udział w szkoleniach online (m.in. asystent osoby niepełnosprawnej, instruktor ds. sportu i rekreacji, terapia poznawczo-behawioralna, stres i depresja w życiu prywatnym i zawodowym, hor terapia, tajniki aromaterapii, arteterapia
w pracy z dziećmi i dorosłymi, praca z dorosłymi osobami ze
spektrum autyzmu). W okresie zawieszenia działalności przeprowadzono też remont trzech łazienek, a także doposażono
placówkę w łóżko wodne, które stanęło w Sali Doświadczania
Świata.
25 maja placówka wznowiła działalność zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Od 26 maja wznowione zostały zajęcia rehabilitacyjne dla
uczestników.
Katarzyna Kolasińska
Kierownik Środowiskowego
Domu Samopomocy
ostrowmaz.pl
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Muzeum pracuje nad
multimedialną mapą miasta
Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w 2018 roku zainaugurowało projekt opracowania mul medialnej
mapy miasta pn. „Ostrów Mazowiecka- 1918-1939”. Jest to próba udokumentowania losów wszystkich
mieszkańców naszego miasta w okresie międzywojennym. Do stworzenia graﬁcznego i informatycznego projektu mapy zaprosiliśmy, studentów Polsko - Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, którzy w ramach swoich prac dyplomowych wykonali projekty Mapy. Zwycięskim projektem mapy okazał się projekt pań Marty Falany i Dominiki Michalik.

Projekt Historycznej Mapy Topograﬁcznej Ostrowi Mazowieckiej i pobliskiego
Komorowa realizowany przez Muzeum
jest unikatowy w skali kraju. W swoich
założeniach zakłada odtworzenie historii
miasta pod względem architektonicznym, administracyjnym oraz społecznym. Pozwoli dotrzeć w inny sposób
do osób i rodzin związanych z dawnymi

mieszkańcami miasta oraz odkrywać nieznane historie. To projekt otwierający kierunek na współtworzenie naszej historii
lokalnej. Mapa ma za zadanie odtworzenie
topograﬁcznej i architektonicznej historii
miasta. Każdy będzie mógł dodać informację na temat swoich przodków do mapy
dzięki czemu będzie mogła ona się ciągle
rozwijać.
Uzupełnieniem mapy przedwojennej
Ostrowi będzie katalog i słownik historycznych nazwisk mieszkańców paraﬁi Ostrów
Mazowiecka. Będzie w nim można znaleźć
nazwiska ostrowian od początku pojawienia się ich w mieście lub od czasów, do
których uda się dotrzeć w źródłach do
1918 roku. Dowiemy się z nich również
o etymologii danych nazwisk. Z katalogu
i słownika historycznych nazwisk miesz-

kańców paraﬁi Ostrów Mazowiecka będziemy mogli dowiedzieć się, skąd dana
osoba o danym nazwisku pochodziła,
gdzie mieszkała oraz jaki zawód wykonywała.
Przed nami II ETAP dotyczący realizacji projektu mapy – również realizowany z PJATK.
Drugi etap rozpocznie się w roku akademickim 2020/2021 i będzie zrealizowany
z pomocą studentów Polsko – Japońskiej
Akademii Technik Komputerowych.

Dorota Socik
Dyrektor Muzeum
Dom Rodziny Pileckich

