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Życzenia Wielkanocne od władz miasta 

Zdrowych, błogosławionych, pełnych pokoju i miłości Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, 
spędzonych w gronie najbliższej rodziny 
Mieszkańcom Ostrowi Mazowieckiej i ich Rodzinom, z radosnym „Alleluja” życzą 
Burmistrz Miasta Jerzy Bauer 
Przewodniczący Rady Miasta Robert Krajewski 
Nowa odsłona strony www.ostrowmaz.pl 
Przygotowaliśmy projekt nowego serwisu internetowego miasta www.ostrowmaz.pl. Jest on 
zgodny z wymogami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych. Stronę podzieliliśmy na dwie strefy - dla mieszkańców 
oraz dla biznesu i turystów. Chcemy, aby serwis był przejrzysty i pomagał Państwu w 
znajdowaniu tych treści o mieście, których szukacie. Ta strona jest dla Państwa. Jeśli macie 
uwagi, które wpłyną na jej lepszą jakość, napiszcie do nas na adres: promocja@ostrowmaz.pl   
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Inwestycje przyjęte do realizacji na 2021 rok 

Podczas XXIII sesji Rady Miasta zastępca burmistrza miasta Daniel Choinka przedstawił 
informację na temat stanu realizacji inwestycji przyjętych do planu na 2021 rok. W trakcie 
grudniowej sesji Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwaliła budżet na ten rok, a w nim 
szereg inwestycji. Rozpoczęty rok 2021 jest kolejnym, gdzie z powodzeniem realizowane są 
za-łożenia długoletniego planu inwestycyjnego Miasta Ostrów Mazowiecka. Zachowana jest 
dynamika pozyskiwania środków zewnętrznych, planowania i realizacji inwestycji. 
Wśród inwestycji przyjętych do realizacji w 2021 roku znalazły się: 

 szkoła i przedszkole przy ul. Partyzantów - dokumentacja projektowa i kosztorysowa 
oraz przetarg, 

 boisko do koszykówki w SP nr 2 – realizacja Budżetu Obywatelskiego z 2020 roku, 

 ulica Bukowa,  

 ulica Dębowa, 

 łącznik ulicy Warszawskiej z Pasterską, 



 ulica Nocznickiego , 

 ulica Pasterska, 

 ulica Prusa i Lubiejewska, 

 ulica Torowa i Żale - wspólnie z Gminą Ostrów Mazowiecka,  

 ulica Najmoły - kontynuacja dwuletniego projektu, 

 ulica Sikorskiego - złożony wniosek w ramach rządowego Funduszu Dróg 
Samorządowych, realizacja na lata 2020-2021, 

 ulica Wołodyjowskiego - trwają prace projektowe, 

 inwentaryzacja pieców węglowych, 

 modernizacja nawierzchni drogowych, chodników i oświetlenia ulicznego, 

 stadion miejski - finalizowanie prac związanych z modernizacją, 

 Miejska Biblioteka Publiczna - przebudowa i remont. 
Daniel Choinka, Zastępca Burmistrza Miasta 
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Rozpoczęliśmy przebudowę ulicy Prusa i Lubiejewskiej 

23 lutego 2021 r. wykonawca wszedł na teren budowy. Prace cały czas trwają, demontowane 
są krawężniki i chodniki, zrywany jest stary asfalt. Przebudowa będzie kompleksowa. Zadanie 
obejmuje m.in. rozbudowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej, przebudowę i budowę infrastruktury technicznej. Powstaną dwa 
ronda: przy sądzie i przy ul. Jagiellońskiej. 
Zadanie dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Fundusz Dróg 
Samorządowych. Miasto otrzymało na przebudowę ulicy Prusa i Lubiejewskiej ponad 5 mln zł 
z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość inwestycji to ponad 9 mln zł. 
Inwestor  - Miasto Ostrów Mazowiecka  
Wykonawca  - konsorcjum firm: lider: INVEST AG Sp. z o.o. sp. kom., partner: INVEST AG Sp. z 
o.o. 
Małgorzata Rosińska, Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego 
 

Budżet miasta na 2021 rok 

Budżet miasta na 2021 rok Rada Miasta Ostrów Mazowiecka przyjęła 16 grudnia 2020 r. Za 
przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 11 radnych, 9 wstrzymało się od głosu, 1 radny 
był przeciw. Zgodnie z uchwałą budżetową dochody na ten rok wyniosą 117,05 mln zł, zaś 
wydatki 128,63 mln zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 10,42 mln zł, 
natomiast wydatki majątkowe na poziomie 22,33 mln zł. Na spłatę kredytów i pożyczek 
zapisano kwotę 1,6 mln zł. Deficyt wynosi 11,6 mln zł i zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości 4,3 mln zł i środków pieniężnych 
zgromadzonych na wydzielonym rachunku, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w wysokości 7,3 mln zł.  
Po zamianach w uchwale budżetowej, wprowadzonych podczas sesji Rady Miasta, która 
odbyła się 24 lutego, plan dochodów zwiększony został o kwotę 5,3 tys. zł, a plan wydatków 
o kwotę 60,3 tys. zł. 
Dane na 16.12.2020 oraz na 24.02.2021   
Anna Wilczyńska, Skarbnik Miasta 



Podatki i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   

W 2021 roku stawki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków 
transportowych pozostają na niezmienionym poziomie. Wystawiono 7347 decyzji w sprawie 
wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. 
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 
2021 r. skierowano do 3789 właścicieli nieruchomości. 
Wpłat należy dokonywać na indywidualne konta bankowe podane w decyzjach z wymiarami 
podatków lub na opłatach za gospodarowanie odpadami. 
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Stabilna sytuacja w ZGK i zamknięcie roku z zyskiem 

Burmistrz Jerzy Bauer i prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Bartłomiej Pieńkowski 
przedstawili radnym sytuację w Zakładzie. Stabilna sytuacja pozwoli spółce na kolejne 
inwestycje i modernizację infrastruktury, co przyniesie korzyści wszystkim mieszkańcom. 
Bilans jest na ukończeniu, ale już widać, że rok 2020 zamknął się zyskiem. 
Spółka ma szeroki wachlarz usług, które świadczy na rzecz mieszkańców Ostrowi. Po 
otrzymaniu przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lubiejewie statusu 
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) polityka władz miasta 
była taka, by spółka miejska podejmowała wyzwania na rynku odpadów, startując w 
przetargach. Obecnie wygrywa przetargi na odbiór i przetwarzanie odpadów w wielu 
gminach, nie tylko w Ostrowi Mazowieckiej. Miastu oferuje kwotę 760 zł za tonę, zaś innym 
gminom około 1100 zł za tonę odebranych odpadów. Poza odbiorem i przetwarzaniem 
odpadów Zakład zajmuje się ponadto obsługą wodociągów i kanalizacji, komunikacją miejską 
i robotami drogowymi. Jak podkreślał burmistrz przed Miastem i Zakładem duże wyzwanie w 
postaci modernizacji infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej. Właśnie wyłoniony został 
wykonawca na modernizację Stacji Uzdatniania Wody (na zdjęciu stacja przy ul. Sikorskiego). 
Skorzystaliśmy w tym celu z pożyczki z NFOŚiGW. To bardzo wyczekiwana inwestycja. Jak 
informował na sesji radny Paweł Pecura przed nami kolejna perspektywa unijna 2021 - 2027, 
a w niej ogromne środki, w tym na gospodarkę wodno-ściekową. Przygotowujemy się do tej 
nowej perspektywy unijnej. Poza Stacją Uzdatniania Wody konieczna jest rozbudowa 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz remont oczyszczalni ścieków. Miasto planuje też 
budowę nowych ujęć wodnych, cały czas kontrolując stan już istniejących. 
O wynikach spółki za 2020 rok informował prezes ZGK. Choć przyznał, że bilans jest  
w trakcie badania, to już teraz widać, że spółka osiągnęła zysk w dziale oczyszczania miasta i 
w dziale wodno-kanalizacyjnym. Są jednak działalności, na których Zakład odnotuje wynik 
ujemny m.in. komunikacja miejska, dział robót drogowych. Nie zawsze tak było, by spółka 
zamykała rok wynikiem dodatnim. Tym bardziej cieszy fakt, że ubiegły rok zamyka się ze 
sporym zyskiem, co spotkało się z dużym zadowoleniem ze strony radnych. 
Rada Miasta przyjęła informację o sytuacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej. 
Anna Kacpura, Biuro Promocji 
 



W maju zakończenie prac na ul. Lubiejewskiej, Grota Roweckiego i 3 

Maja 

Jak informuje Mazowiecki Zarząd Dróg w Warszawie (MZDW) modernizacja drogi 627 na 
odcinku ul. Lubiejewska, Grota Roweckiego oraz 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej powinna 
zostać zakończona do końca maja br. To dobra wiadomość dla mieszkańców i kierowców. 
Zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo i komfort na tym odcinku drogi wojewódzkiej. 
W ramach zadań inwestycyjnych na drodze 627 trwają również prace remontowe na 8,5 km 
odcinku od skrzyżowania ul. Akacjowej i ul. Bursztynowej w Ostrowi Mazowieckiej do 
miejscowości Orło na terenie gminy Małkinia. Zakres robót obejmuje m.in. budowę 
odwodnienia, chodników, zatok autobusowych i przebudowę zjazdów. 
Dalsze prowadzenie prac remontowych możliwe jest przy odpowiedniej średniej dobowej 
temperaturze powietrza. Wiązanie warstwy asfaltowej wymaga średniej dobowej 
temperatury powyżej 10 stopni. Po sfrezowaniu obecnej zniszczonej nawierzchni, położone 
zostanie wzmocnienie siatką stalową i pojawi się ostatni element, czyli warstwa asfaltowa. 
Liczymy na to, że pogoda będzie naszym sprzymierzeńcem przy realizacji tej inwestycji. 
Michał Kulesza, Kierownik Biura Promocji 
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Lepsze parametry wody z nowej SUW 

W siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej podpisano umowę na 
budowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Sikorskiego 39 A. Inwestycja jest 
współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Wykonawca zrealizuje zadanie w terminie 16 miesięcy od dnia 
podpisania umowy. 
W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące roboty budowlane: 

 rozbiórka istniejącego budynku chlorkowni i fluorkowni; 

 budowa budynku technologicznego Stacji Uzdatniania Wody – branża konstrukcyjna, 
sanitarna, elektryczna, drogowa; 

 przebudowa istniejącego rurociągu wody surowej od studni głębinowych nr 6 i nr 3A 
do Stacji Uzdatniania Wody. 

Podpis pod zdjęciem - Umowa została podpisana 8 marca przez prezesa ZGK Bartłomieja 
Pieńkowskiego oraz w imieniu wykonawcy MCC S.A. przez dyrektora Łukasza Agasia. Obecni 
byli również: burmistrz Jerzy Bauer, zastępca burmistrza Daniel Choinka oraz Marek 
Ołdakowski prezes zarządu WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o. 
Bartłomiej Pieńkowski, Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 
 

Rosną szanse na budowę nowej komendy policji 

Burmistrz Jerzy Bauer i Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Michał Ledzion podpisali akt 
notarialny o przekazaniu działki pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w 
Ostrowi Mazowieckiej. 
Miasto dokonało darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji z 
siedzibą w Radomiu nieruchomości o powierzchni 11 489 m², położonej przy ulicy 
Broniewskiego, z przeznaczeniem pod budowę nowej siedziby KPP. 



Temat tej inwestycji jest w mieście znany od dawna. Potrzeba poprawy warunków pracy 
ostrowskich policjantów to sprawa bardzo ważna dla bezpieczeństwa mieszkańców miasta i 
powiatu. Inicjatywę jednogłośnie poparła Rada Miasta, podejmując w maju 2019 rok 
uchwałę ws. przekazania działki pod budowę nowej komendy policji. Kontynuacją wspólnych 
starań samorządu i Komendy Wojewódzkiej było spotkanie w ratuszu miejskim 20 maja 2019 
r. z p.o. zastępcy Głównego Mazowieckiego Komendanta Policji w Radomiu - insp. Dariuszem 
Krzesickim. 
Przy ul. Broniewskiego ma powstać nowoczesny kompleks budynków, spełniający standardy 
europejskie. Wpłynie to na komfort pracy policjantów i obsługi mieszkańców. Inwestycja w 
całości sfinansowana zostanie przez Komendę Główną Policji. 
Ewelina Szczapa, Biuro Promocji 
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PKN Orlen rezygnuje z budowy stacji paliw przy ul. 3 Maja 

Budowa stacji paliw w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja, vis a vis kościoła pw. WNMP, 
od początku budzi kontrowersje. Od czasu wpłynięcia wniosku inwestora o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji, Burmistrz Miasta informował 
o negatywnym stanowisku wobec tych planów. Sprzeciw wobec budowy stacji wyraziły 
strony postępowania, dwukrotnie negatywne stanowisko zajęła Rada Miasta Ostrów 
Mazowiecka a Wojewódzki Konserwator Zabytków uznał tę lokalizację za „niedopuszczalną”. 
Swój sprzeciw wyrazili również mieszkańcy miasta poprzez zbiórkę podpisów pod 
negatywnym stanowiskiem wobec planów budowy stacji vis a vis kościoła pw. 
Wniebowzięcia NMP. 
Od czerwca 2018 r. trwa postępowanie. W jego trakcie Burmistrz Miasta wystąpił do kilku 
instytucji o opinię. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej stwierdził 
potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia, zaś Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Dyrektor 
Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie nie stwierdzili potrzeby przeprowadzenia takiej oceny. 
Stwierdzili natomiast, że po spełnieniu określonych prawem wymagań wnioskodawca będzie 
mógł realizować inwestycję. 
Podczas trwającego postępowania administracyjnego brane są pod uwagę wszystkie opinie, 
zastrzeżenia i protesty wpływające od instytucji i osób prywatnych.  
W związku z tym Burmistrz Miasta w styczniu 2020 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu 
rozprawy administracyjnej z udziałem wnioskodawcy, stron i mieszkańców. Ze względu na 
sytuacją epidemiczną do chwili obecnej jej przeprowadzenie nie jest możliwe. 
Po ostatnich doniesieniach medialnych, Urząd Miasta skontaktował się z PKN Orlen S.A., 
który podtrzymał swoje stanowisko w sprawie rezygnacji z uruchomienia nowej stacji paliw 
w naszym mieście. O zajęcie stanowiska w tej sprawie poprosiliśmy również właściciela 
nieruchomości planującego budowę stacji paliw. Do 11 marca nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 
Informujemy, że postępowanie związane z wydaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji nadal trwa, a inwestor nie wycofał swojego 
wniosku. Złożona została natomiast skarga na przewlekłość prowadzenia postępowania 
przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Warszawie. 
Sylwia Kos, Sekretarz Miasta 
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ZGK wygrywa przetarg na odbiór odpadów 

Na początku lutego zakończyło się postępowanie przetargowe w sprawie odbioru i 
gospodarowania odpadów na terenie Ostrowi Mazowieckiej. Jednak zanim doszło do 
podpisania umowy z wykonawcą Miasto dokładnie przeanalizowało złożone oferty na 
świadczenie jednej z najważniejszych usług dla mieszkańców. 
Sprawa wyłonienia wykonawcy stała się jednym z tematów obrad sesji Rady Miasta, która 
odbyła się 24 lutego. Burmistrz Jerzy Bauer wyjaśnił radnym szczegółowo przebieg procedury 
przetargowej. Oferty złożyły dwie firmy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi 
Mazowieckiej Sp. z o. o. (5 127 387,74 zł) oraz Konsorcjum firm RDF Sp. z o.o. i MPK PURE 
HOME Sp. z o.o. (3 727 095,54 zł). Niższą cenę zaproponowało Konsorcjum firm, jednak Mia-
sto uznało ją za rażąco niską. Procedura wynikająca z prawa zamówień publicznych 
dopuszcza złożenie wyjaśnień z uwagi na zastrzeżenia ze strony zamawiającego. Miasto z 
tego prawa skorzystało. 
Co budziło niepokój Miasta? 
Miasto podpisując umowę z wykonawcą chce zagwarantować mieszkańcom, że usługa 
będzie wykonywana należycie. Cena zaproponowana przez Konsorcjum firm budziła duże 
wątpliwości ze strony Miasta, a złożone wyjaśnienia nie były wystarczające. 
Miasto nie otrzymało szczegółowych wyliczeń, mimo, że na oferencie ciąży obowiązek 
złożenia wszelkich wyjaśnień, pokazujących, że jego oferta jest realna do wykonania. Miasto 
obawiało się podpisania umowy z firmą, która takiej gwarancji nie dawała. 
Niepokój ze strony Miasta budziło wykazanie niskich kosztów pracowniczych, niskie koszty 
odbioru odpadów i ich gospodarowania. 
Oferent zakładał, że w skali miesiąca odbiór odpadów byłby możliwy przy zaangażowaniu 6,7 
etatu pracowników. Biorąc pod uwagę częstotliwość odbioru odpadów od mieszkańców, 
taka liczba osób zaangażowanych w cały proces była bardzo niska. Budziło to wątpliwości 
Miasta czy usługa byłaby wówczas prawidło wykonywana. 
Kolejnym powodem do niepokoju były koszty za składowanie odpadów. Konsorcjum firm 
wskazało trzy możliwe punkty składowania - w Starym Lubiejewie, w okolicach Poznania i w 
okolicach Białegostoku. Cena za składowanie odpadów w Starym Lubiejewie to koszt 540 zł 
za tonę. Oferent zaproponował cenę 570 zł za tonę. W tym miały się znajdować koszty 
przekazania odpadów na składowisko, koszty transportu i koszty pracownicze. To także 
wzbudziło niepokój ze strony Miasta, czy wykonawca prawidłowo wywiąże się z umowy. 
Warto też dodać - o czym informował burmistrz podczas sesji - że wykonawca zmieniał 
koszty pracy w trakcie składania wyjaśnień. Zbyt wiele czynników świadczyło o tym, że 
umowa jest mało realna do wykonania za zaproponowaną cenę. 
Audyt i odwołanie 
Miasto dodatkowo zwróciło się o opinię do niezależnego audytora. Audyt również wykazał 
rażąco niską cenę. To ostatecznie przesądziło o tym, by nie podpisywać umowy z 
wykonawcą, który zaproponował niższą cenę. Miasto na początku lutego poinformowało o 
zamiarze podpisania umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej. Konsorcjum firm miało 
czas na odwołanie się od tej decyzji do Krajowej Izby Odwoławczej do 15 lutego. Jednak 
odwołania nie złożyło. W związku z tym Miasto podpisało umowę na odbiór i 
gospodarowanie odpadów z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej. 
Co na to Rada Miasta ? 



W odpowiedzi na wyjaśnienie burmistrza, głos zabrali radni. Radny Jerzy Pawluczuk 
wskazywał na wieloletnią działalność firmy na rynku odpadów, co według radnego daje 
gwarancję na wykonanie usługi w należyty sposób. Podnosił też sprawę wysokości ceny 
zaproponowanej przez obu wykonawców. Radny odniósł się także do regulaminu odbioru 
odpadów. Zwrócił uwagę na odbiór odpadów z lokali usługowych. Radny Stanisław Dylewski 
podał ceny za odbiór odpadów w gminach ościennych, gdzie jak zaznaczył są niższe niż  
w Ostrowi. Zwrócił też uwagę na ilość deklaracji na odbiór odpadów złożonych przez 
mieszkańców, sugerując uszczelnienie systemu, a także na zwrócenie uwagi na ceny 
odpadów odbieranych od podmiotów gospodarczych. Radna Beata Herman zwróciła uwagę 
na segregację odpadów. Jak mówiła radna sprawa domków jednorodzinnych nie budzi 
zastrzeżeń, bo tam mieszkańcy segregują odpady prawidłowo, problem stanowią osiedla, 
gdzie segregacja nie wygląda już tak dobrze. Radny Paweł Pecura odniósł się do ceny za 
odbiór odpadów w Wyszkowie, gdzie odbiorcą odpadów jest Konsorcjum firm, które brało 
udział w postępowaniu przetargowym w Ostrowi. Tam cena za osobę to prawie 26 zł, a 
zaproponowana w Ostrowi to niespełna 20 zł. Radny pytał też burmistrza o wysypisko w 
Studziankach, koło Białegostoku, które kilkakrotnie się paliło (to wysypisko wskazywało 
Konsorcjum jako jedną z lokalizacji składowania odpadów z Ostrowi). Radny Krzysztof Laska 
podał ceny za odbiór odpadów w miastach podobnych wielkością do Ostrowi. Jak zauważył, 
cena w Ostrowi jest porównywalna do tych miast. Zwrócił też uwagę na monopolizację rynku 
odpadów. Sugerował, by Miasto pracowało cały czas nad minimalizacją kosztów. 
Choć argumenty radnych i burmistrza nie zawsze się pokrywają, to jednak wszyscy są zgodni 
co do tego, że bardzo duży wpływ na cenę za odpady ma segregacja oraz częstotliwość 
odbioru. 
Anna Kacpura, Biuro Promocji 
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TBS planuje budowę nowego bloku za ZUS-em 

Miasto przekaże Towarzystwu Budownictwa Społecznego (spółka miasta) w drodze aportu 
nieruchomość gruntową o powierzchni 0,4808 ha zlokalizowaną w centrum miasta. To teren 
położony pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, 3 Maja i S. Duboisa (za siedzibą ZUS). 
Nieruchomość jest niezabudowana i przeznaczona na realizację budownictwa 
mieszkaniowego wielorodzinnego. Po przekazaniu nieruchomości kolejnym krokiem będzie 
wykonanie dokumentacji projektowej budynku wielorodzinnego, która pozwoli na 
oszacowanie kosztów całej inwestycji i aplikowanie o środki zewnętrzne. 
Ustawowym przedmiotem działalności TBS jest budowa lokali mieszkalnych oraz ich 
eksploatacja na zasadach najmu. Tworzenie atrakcyjnych i przystępnych cenowo lokali na 
wynajem możliwe jest dzięki preferencyjnemu finansowaniu przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego, skierowanemu przede wszystkim do TBS-ów. Oferta TBS-u skierowana jest do 
osób, które spełniają ustawowe zapisy dotyczące dochodu, nie posiadają tytułu prawnego do 
innego lokalu w Ostrowi Mazowieckiej oraz będą partycypować w tworzeniu lokali 
mieszkalnych na poziomie 30% kosztów budowy lokalu. Wpłacona partycypacja podlega 
zwrotowi w przypadku ustania najmu lub rozliczeniu np. w postaci czynszu w kolejnych 
latach użytkowania lokalu. 
Planowana inwestycja pozwoli w znaczny sposób zwiększyć dostępność mieszkań na 
wynajem o atrakcyjnym czynszu oraz, co nie mniej ważne, zagospodarować tę część centrum 
miasta. 



Podczas XXII sesji Rady Miasta radni dyskutowali na temat budownictwa mieszkalnego i nie 
wnieśli uwag do planowanego przez TBS zamierzenia budowlanego. 
Piotr Skłodowski, Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 

Wspólne działania samorządów w sferze infrastruktury 

Budowa ulicy Żale 
Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostrów 
Mazowiecka na budowę ulicy Żale. Gmina, która jest wykonawcą inwestycji, wystąpiła do 
Miasta z wnioskiem o przesunięcie drugiego etapu realizacji zadania z 2020 roku na 2021 
rok. Jak informował podczas sesji burmistrz Jerzy Bauer, zakres realizacji inwestycji nie uległ 
zmianie, w uchwale zapisano tylko zmianę terminu. W 2019 roku Gmina wykonała pierwszy 
etap ul. Żale w lewo od ul. Wesołej. Przesunięte na 2021 rok zadanie zakłada realizację ul. 
Żale w prawą stronę od ul. Wesołej. Miasto w ramach udzielonej pomocy przeznaczyło na 
budowę ul. Żale 532 tys. zł w 2019 roku oraz 400 tys. zł w 2021 roku. Za podjęciem uchwały 
głosowało 12 radnych, 1 radny był przeciw, 8 radnych wstrzymało się od głosu. 
Przebudowa ulicy Wileńskiej 
Gmina Ostrów Mazowiecka planuje przebudowę ul. Torowej w miejscowości Podborze. Wraz 
z realizacją tego zadania zostanie wykonana przebudowa ulicy Wileńskiej w Ostrowi 
Mazowieckiej. Z uwagi na granice administracyjne Miasto podjęło rozmowy z Gminą  
o współfinansowanie inwestycji w zakresie swoich kompetencji. Rada Miasta wyraziła zgodę 
na udzielenie pomocy finansowej Gminie Ostrów Mazowiecka na budowę ulicy Torowej w 
wysokości 70 tys. zł. Zadanie realizowane będzie w 2021 roku. Za podjęciem uchwały 
głosowało 20 radnych, 1 radny się wstrzymał. 
Parking przy ulicy Rubinkowskiego 
Powstanie parkingu przy ul. Rubinkowskiego zostało sfinansowane oraz zrealizowane 
wspólnie przez Miasto Ostrów Mazowiecka i Powiat Ostrowski. Miasto zwróciło się do 
Powiatu z prośbą o przekazanie w formie darowizny działek o łącznej powierzchni 1545 m2, 
na których położony jest parking. Rada Miasta, podejmując uchwałę, wyraziła zgodę na 
nabycie przez Miasto darowizny nieruchomości z przeznaczeniem pod miejski parking 
publiczny. Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 1 radny się wstrzymał. 
Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostrów Mazowiecka na realizację 
ul. Żale i ul. Torowej oraz uchwałę w sprawie nabycia przez Miasto nieruchomości pod 
parking miejski przy ul. Rubinkowskiego Rada Miasta podjęła podczas sesji, która odbyła się 
16 grudnia 2020 r. 
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Plany rewitalizacji kolei Małkinia – Ostrołęka 

W Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie trwają prace nad 
rewitalizacją linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia. Ogłoszono 
zamówienie na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. 
Rozmowy na temat rewitalizacji kolei były prowadzone przez burmistrza Jerzego Bauera i 
zastępcę burmistrza Daniela Choinkę z Krzysztofem Pietrasem, dyrektorem regionu Centrum 
Realizacji Inwestycji Region Centralny – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w lipcu ubiegłego 
roku. Duże inwestycje kolejowe w Polsce dają szansę na przywrócenie towarowego i 



pasażerskiego transportu kolejowego. Stanowią impuls rozwojowy dla Ostrowi Mazowieckiej 
i powiatu ostrowskiego.  
Miasto Ostrów Mazowiecka prowadzi sondażowe rozmowy z PLK ws. możliwości budowy 
terminala kontenerowego na stacji PKP w bezpośrednim sąsiedztwie terenów byłego 
Zakładu Regeneracji Podkładów Kolejowych należących nadal do PKP S.A. 
Ewelina Szczapa, Biuro Promocji 

Zmiana na stanowisku dyrektora MOSiR 

Burmistrz Jerzy Bauer powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji dotychczasowemu zastępcy Waldemarowi Konarzewskiemu. 

Bądź widoczny noś odblaski 

Pamiętajmy, że noszenie elementów odblaskowych jest ważne w czasie poruszania się pieszo 
lub rowerem, szczególnie o zmierzchu. Dzięki temu jesteśmy bardziej widoczni dla 
kierowców. W ramach poprawy bezpieczeństwa pracownicy Urzędu Miasta Sylwia 
Śladewska i Piotr Szymalski rozdawali przechodniom odblaski. 
Wydział Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej 

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2021 roku 

przez organizacje pozarządowe na terenie miasta Ostrów Mazowiecka 

 Ostrowskie Towarzystwo Inicjatyw Kulturalno - Oświatowych OTIKO - Hejt stop! 
Zagrożenie cyberprzemocy - 7.100 zł, 

 Ostrowskie Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją” -  Przyroda wokół nas - 10.000 zł, 

 Uczniowski Klub Sportowy „NEPTUN” - Sekcja ratownictwa wodnego - 15.000 zł, 

 Uczniowski Ostrowski Ludowy Klub Atletyczny - Szkolenie młodzieży uzdolnionej 
sportowo - 40.000 zł, 

 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „ISKIERKA” - Sport na wózkach 2021- 
11.770 zł, 

 Uczniowski Klub Sportowy Wojownik Ostrów Mazowiecka - Szkolenie młodzieży 
uzdolnionej sportowo - 10.000 zł, 

 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Przystań" - Od przystani do „Przystani” - 
11.500 zł, 

 Ostrowski Klub Karate Kyokushinkai - Prowadzenie szkolenia oraz rywalizacji 
sportowej w zakresie karate kyokushin oraz popularyzacja sportu amatorskiego w 
Ostrowi Mazowieckiej - 33.000 zł, 

 Stowarzyszenie Tenisowe „GEM” imienia Zenona Kacpury - Obóz sportowy - 7.800 zł, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Academia Gorila Ostrów Mazowiecka” - Szkolenie 
zawodnicze i rekreacyjne w zakresie sportów walki dzieci, młodzieży i osób dorosłych 
- 33.000 zł. 

Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie zawartej umowy pomiędzy Miastem Ostrów 
Mazowiecka a organizacją. 
Dorota Ambroziak, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej 
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Budynek miejskiej biblioteki zmienia się nie do poznania 

Wymieniono okna, zainstalowano windę, na ścianach położono płyty, a na podłogach nowe 
posadzki. W sali na piętrze przy suficie pojawiły się drewniane belki. Pozostaną też elementy, 
które pamiętamy z tego budynku, jak np. schody na piętro. Konstrukcja schodów zostanie 
uzupełniona o nowe elementy, ale odwzorowujące oryginał. W niektórych miejscach na 
ścianach widoczna będzie czerwona cegła. 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej pozyskała 2 mln 
zł z programu MKiDN „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” na remont budynku. 
Dofinansowanie projektu pn. „Zaczarowany budynek w Ostrowi Mazowieckiej” pochodzi z 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 
Michał Kulesza, Kierownik Biura Promocji 
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Rozmowy na temat byłego cmentarza żydowskiego 

Podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 24 lutego, burmistrz Jerzy Bauer przekazał 
radnym informację o spotkaniu z Naczelnym Rabinem Polski Michaelem Schudrichem oraz 
Krzysztofem Filckiem, przedstawicielem Komisji Rabinicznej ds. cmentarzy. 
Spotkanie, które odbyło się 21 stycznia, dotyczyło obszaru byłego cmentarza żydowskiego 
użytkowanego obecnie jako targowisko miejskie przy ul. Broniewskiego. Przedstawiciele 
Komisji Rabinicznej zainteresowani byli, czy nowy plan zagospodarowania przestrzennego 
uwzględnia specyfikę części działki, jako terenu pocmentarnego. Burmistrz Miasta wyjaśnił, 
że w opracowywanym planie zagospodarowania przestrzennego miasta na części działki nr 
3526 został zaplanowany teren zielony. Zapisy te są zgodne z istniejącym studium 
zagospodarowania przestrzennego miasta. 
Działka nr 3526 była przedmiotem restytucji ze strony Związku Wyznaniowego Gmin 
Żydowskich RP rozpoczętej w 2002 roku. W trakcie postępowania ustalono, że cmentarz 
żydowski obejmował tylko północną część działki. W 2011 roku Miasto zaproponowało 
podział ww. działki. Dotychczas nie doszło do proponowanego wówczas podziału.  
Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili, że pamięć o zmarłych jest wyrazem szacunku 
wobec nich, jest również czynnikiem budującym naszą tożsamość. Powinniśmy czynić 
starania, aby świadomość historii była obecna w pamięci społeczności polskiej oraz 
żydowskiej. 
W celu kontynuowania rozmów Naczelny Rabin Polski otrzymał propozycję uczestnictwa w 
sesji Rady Miasta, po unormowaniu się sytuacji epidemiologicznej, co spotkało się  
z jego aprobatą. Rada Miasta przyjęła informację burmistrza. 
Małgorzata Rosińska, Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego 

Zawieszenie poboru opłaty targowej 

Od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 r. ulega zawieszeniu pobór opłaty targowej w 
związku z wejściem w życie ustawy z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2255). 
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Chodnik, ścieżka rowerowa, teren zielony oraz jezdnia - wszystko ma 

swoje przeznaczenie 

Każdy z nas jest uczestnikiem ruchu drogowego. Jedni są kierowcami, inni rowerzystami. 
Wszyscy natomiast jesteśmy pieszymi. Zapewne nie raz zdarzyło się nam zaobserwować 
sytuację, że przejście chodnikiem było utrudnione przez pozostawiony na nim samochód. 
Wówczas trzeba było podjąć ryzyko ominięcia auta jezdnią. 
Dajmy pieszym komfort i możliwość bezpiecznego przejścia chodnikiem czy odcinkiem ciągu 
pieszo-rowerowego. Zgodnie z prawem drogowym kierowcy parkujący na chodniku powinni 
zostawić półtora metra miejsca tym, którzy chcą nim przejść.  
Przypominamy, że parkowanie na ścieżce rowerowej jest całkowicie zabronione. Pozwólmy 
rowerzystom na bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym. 
Najwięcej trudności brak przejścia może sprawić osobom poruszającym się na wózkach czy 
idącym o kulach. Parkując na chodniku pamiętajmy o najsłabszych uczestnikach ruchu 
drogowego. 
W ramach prowadzonej akcji funkcjonariusze Straży Miejskiej będą kontrolowali ulice, gdzie 
jest największy problem z parkowaniem na chodnikach i ścieżkach rowerowych. Kierowcom 
rozdawane będą ulotki informacyjne, które pozwolą utrwalić właściwe parkowanie. 
Krzysztof Gołębiewski, Komendant Straży Miejskiej 
 

W Ostrowi Mazowieckiej już działa stacja ładowania dla pojazdów 

elektrycznych 

Stacja zlokalizowana jest w centrum miasta, na parkingu obok bloku przy ul. 3 Maja 64.  
Urząd Dozoru Technicznego dokonał odbioru stacji 20 stycznia br. 

Pamiętajmy o zachowaniu ostrożności w rejonach szkół i przedszkoli 

Dla poprawy bezpieczeństwa na ul. Widnichowskiej i Rubinkowskiego, zamontowane zostały 
progi zwalniające. 
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Miejska strategia minimalizacji szkód społecznych 

Podczas grudniowej sesji Rady Miasta podjęty został temat miejskich programów, które 
realizują zadania wychowawcze, profilaktyczne, edukacyjne i promują zdrowy styl życia.   
Mowa tu o Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrów Mazowiecka na 2021 
rok. Programy te, ze względu na cele i zadania jakie realizują oraz podobne metody działań 
są ze sobą kompatybilne. Rada Miasta jednogłośnie podjęła uchwały w sprawie przyjęcia obu 
tych programów.  
Podjęte podczas sesji uchwały dostępne są na portalu www.ostrowmazesesja.pl. 
 



Jak starać się o 500+ w 2021 roku? 

Mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej składają wnioski w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
przy ul. Warchalskiego 3. 
Od 1 lutego - składanie wniosków drogą elektroniczną poprzez bankowość elektroniczną, 
portal PUE ZUS, poprzez system emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl 
Od 1 kwietnia  - składanie wniosków papierowych w urzędzie lub wysyłanie pocztą. 
30 czerwca - ostateczny termin złożenia wniosku. 
Świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia. Dochód nie ma 
znaczenia. 
Agnieszka Gwardiak, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Nowy prezes ZGK 

W związku z rezygnacją dotychczasowego prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Ostrowi Mazowieckiej Pawła Mieczkowskiego 1 lutego zebrała się Rada Nadzorcza Spółki, 
która przyjęła rezygnację. Burmistrz Jerzy Bauer, jako Zgromadzenie Wspólników dla ZGK, 
rekomendował na stanowisko prezesa Bartłomieja Tomasza Pieńkowskiego, 
dotychczasowego dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej. 
Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania nowego prezesa. 
Bartłomiej Pieńkowski funkcję dyrektora MOSiR pełnił od września 2015 r. Jest absolwentem 
ostrowskiego LO i warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Ukończył również kurs 
menadżera sportu oraz studia podyplomowe MBA. Aktywny samorządowiec. Współautor 
Strategii Wspierania Rozwoju Sportu oraz Wieloletniego Programu Współpracy  
z Organizacjami Pozarządowymi. W ostatnich wyborach startował do sejmu.  
Gratulujemy i życzymy sukcesów na nowym stanowisku. 

Paczki żywnościowe 

Jeśli Twój dochód nie przekracza 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł 
dla osoby w rodzinie możesz ubiegać się o paczki żywnościowe. O szczegóły pytaj w MOPS 
Ostrów Mazowiecka tel. 29 7453241, email: sekretariat@mopsostrowmaz.pl 
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Dyskusja na temat regionalizmu 

Tematem obchodzonego w naszym mieście Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i 
Antropologii Kulturowej były główne wyzwania Ośrodka Edukacji Regionalnej w Ostrowi 
Mazowieckiej w pierwszych latach działalności. 
Organizatorzy przygotowali cykl wykładów online z udziałem: Anny Grunwald z 
Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Marii Weroniki Kmoch, historyczki i 
regionalistki, Artura Warchala z Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Krzysztofa Beredy i 
Moniki Andrzejewskiej z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku. To 
kolejna owocna dyskusja na temat regionalizmu i budowania lokalnej tożsamości. 
Obchody w tamtym roku pokazały, że jest potrzeba wracania do korze-ni. Wiele zostało 
zrealizowane w kwestii regionalizmu. Mimo pandemii odbyło się wiele działań, które 
pozwoliły zachować kilka śladów kultury i tradycji regionu. 

mailto:sekretariat@mopsostrowmaz.pl


- Pielęgnowanie tradycji, wyciąganie historii domowych i przede wszystkim przekazywanie 
ich dalej, to jest nasz główny cel - Burmistrz Jerzy Bauer 
Organizatorami spotkania byli: Miasto Ostrów Mazowiecka, Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej, zaś współorganizatorami: Państwowe Muzeum 
Etnograficzne w Warszawie, Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej, Ostrowskie 
Stowarzyszenie LUDZIE Z PASJĄ. 
Ewelina Szczapa, Biuro Promocji 

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ustanowiony w 2001 
roku. Święto jest hołdem dla tych wszystkich polskich żołnierzy, którzy po wojnie nie złożyli 
broni, pozostali wierni przysiędze żołnierskiej i kontynuowali walkę o wolną i niezależną 
Polskę. 
Obchody w Ostrowi Mazowieckiej miały, jak co roku, charakter powiatowo-miejski. Z uwagi 
na bezpieczeństwo zdrowotne uroczystości odbyły się w formie dostosowanej do 
obowiązujących zaleceń sanitarnych. Przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, szkół 
i wojska złożyli kwiaty pod pomnikiem poświęconym pamięci Żołnierzy Wyklętych Ziemi 
Ostrowskiej oraz pod pomnikiem Rotmistrza Witolda Pileckiego przy ZS nr 1. Obchody 
zakończyły się mszą świętą za Ojczyznę w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza. 
Ewelina Szczapa, Biuro Promocji 
 
Strona 16 

Ostrów Mazowiecka bliska profesorowi Janowi Kaczyńskiemu 

Profesor dr hab. Jan Kaczyński w ubiegłym roku skończył 92 lata. Jego stan zdrowia nie 
pozwala na przyjazd do Ostrowi Mazowieckiej, ale wciąż żywo interesuje się tym co się dzieje 
w naszym mieście. Od 2015 roku jest Honorowym Obywatelem Miasta. Wielokrotnie w 
rozmowach telefonicznych podkreśla, jak Ostrów i cała ziemia ostrowska są mu bliskie, ile 
wspomnień ma związanych z tymi miejscami, i jak jest wrośnięty w region, z którego 
pochodzi. 
Profesor urodził się w Pętkowie Wymiarowie niedaleko Zuzeli. Uczył języka polskiego w 
Porębie nad Bugiem, w Zuzeli oraz w Liceum Ogólnokształcącym i Ekonomicznym w Ostrowi 
Mazowieckiej. Wyjechał z Ostrowi po śmierci żony Krystyny. Pracował w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Olsztynie, a po reorganizacji uczelni i utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego otrzymał tytuł profesora tegoż uniwersytetu i pracował tam do osiągnięcia 
emerytury. Wychowankowie mówią, że był nauczycielem niekonwencjonalnym, uczył 
samodzielnego myślenia, miłości do literatury i języka oraz odwagi w wypowiadaniu swoich 
poglądów.   
Na początku ubiegłego roku przedstawiciele Miasta i  Muzeum Dom Rodziny Pileckich 
odwiedzili profesora w Olsztynie. Profesor dzielił się wówczas swoimi wspomnieniami z pracy 
w Ostrowi, opowiadał o kontaktach z Prymasem Stefanem Wyszyńskim. Oprócz pracy 
pedagogiczno-dydaktycznej profesor zajmował się badaniami naukowymi, napisał wiele prac 
i artykułów. Posiada pokaźną bibliotekę, która liczy około 5 tysięcy książek, i z którą jak 
przyznaje profesor trudno mu się rozstać. Część książek zakupiła ostrowska biblioteka i 
muzeum, inne trafiły do biblioteki uniwersyteckiej.  



W podziękowaniu za współpracę z miastem i miejskimi instytucjami profesor przekazał na 
ręce burmistrza Jerzego Bauera i Rady Miasta podziękowanie, a wraz z nim książkę „Piłsudski 
na Syberii” autorstwa Mieczysława B. Lepeckiego. Pod koniec ubiegłego roku syn profesora 
Zbigniew Kaczyński przygotował obszerny wykaz materiałów prasowych na temat pracy 
zawodowej prof. Jana Kaczyńskiego, który trafił do Miasta. 
Przekazujemy pozdrowienia od profesora dla wszystkich jego wychowanków i nauczycieli z 
Ostrowi Mazowieckiej. Profesorowi życzymy zdrowia i optymizmu. 
Anna Kacpura, Biuro Promocji 

Pamięć o powstańcach styczniowych 

Pod pomnikiem poświęconym Powstańcom Styczniowym u zbiegu ulic W. Sikorskiego i E. 
Orzeszkowej delegacja władz samorządowych złożyła kwiaty i zapaliła znicze z okazji 158. 
rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.  
Było to największe polskie powstanie narodowe wywołane przeciwko Rosji. W walkach za 
Ojczyznę śmierć poniosło wówczas kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Jeden z regionów 
formowania się oddziałów stanowiła Puszcza Biała położona w widłach Bugu i Narwi po 
Ostrów Mazowiecką i Brok. Mieszkańcy powiatu ostrowskiego wzięli udział w bitwach i 
potyczkach powstańczych, m.in. pod Stokiem, Kietlanką, Łączką i Nagoszewem. 
Kwiaty złożyli: burmistrz Jerzy Bauer, starosta ostrowski Zbigniew Chrupek, wójt gminy 
Ostrów Mazowiecka Waldemar Brzostek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Ostrów 
Mazowiecka, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Powstańców Styczniowych Bogusław Konrad. 
Ewelina Szczapa, Biuro Promocji 
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Fundacja Dziedzictwa Kulturowego zakonserwuje ostrowskie macewy 

Od wielu lat w magazynach ZGK były zdeponowane macewy i fragmenty macew, czyli 
nagrobków z cmentarzy żydowskich na terenie Ostrowi Mazowieckiej. Jedna macewa jest 
kompletna, cztery z niewielkimi uszczerbkami oraz blisko 70 mniejszych lub większych 
fragmentów. W ostatnim czasie zostały one wpisane do rejestru konserwatora zabytków. Był 
to warunek niezbędny do poddania ich konserwacji. Aktualnie macewy są w depozycie 
Muzeum w Treblince. 
Burmistrz Jerzy Bauer oraz Prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego w Warszawie dr Michał 
Laszczkowski podpisali umowę na nieodpłatne użyczenie zespołu macew i ich fragmentów  
w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich. Umowa jest jednym z warunków ubiegania 
się przez Fundację o środki finansowe na to działanie u Mazowieckiego Konserwatora 
Zabytków. Jeśli grant zostanie udzielony, to prace konserwatorskie przeprowadzone zostaną  
do końca bieżącego roku. 
Michał Kulesza, Kierownik Biura Promocji 
 

ŚDS utrzymuje stały kontakt z podopiecznymi 

Podczas zawieszonej działalności terapeuci Środowiskowego Domu Samopomocy 
podtrzymują stały kontakt z uczestnikami poprzez rozmowy telefoniczne oraz Messengera. 
Prowadzą zajęcia w trybie zdalnym na różnorodne tematy. Odwiedzają uczestników w 
domach, wychodzą na spacery do lasu z zachowaniem zasad sanitarnych. Terapeuci 



systematycznie przygotowują i dostarczają prace dla uczestników do wykonania w domu, w 
lutym m.in. były to maski karnawałowe. 
W tygodniu, w którym przypadał Światowy Dzień Chorego szczególnie pamiętaliśmy o 
naszych uczestnikach odwiedzając ich w domach. Natomiast na Walentynki w pracowni 
kulinarnej powstały ciasteczka z sentencją dla wszystkich uczestników. Tego dnia nikt nie 
powinien być sam, dlatego pamiętaliśmy szczególnie o samotnych uczestnikach naszego 
Domu. Terapeuci systematycznie wspierają uczestników, rodziny, opiekunów w załatwianiu 
spraw urzędowych oraz dostarczają niezbędną dokumentację. W pracowni witrażu powstają 
prace ze szkła  - anioły i serca. 
Katarzyna Kolasińska, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy 

Wiosenne porządki 

Ostrowska Spółdzielnia Socjalna została utworzona przez Miasto Ostrów Mazowiecka i 
Powiat Ostrowski. Zajmuje się utrzymaniem porządku w budynkach należących do Urzędu 
Miasta i Starostwa oraz pracami porządkowymi na terenie miasta. 

Maseczki chirurgiczne dla mieszkańców 

Do Ostrowi Mazowieckiej trafiło 78 200 sztuk maseczek chirurgicznych, pochodzących z 
zasobów państwowych. Straż Miejska dostarczyła je do szkół i przedszkoli, by łatwiej mogły 
trafić do rodzin z terenu miasta. 
Marek Kuziak, Dyrektor Wydziału Organizacji i Bezpieczeństwa 

29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Grafika – Ostrów Mazowiecka 84.219,40 zł. Organizatorami sztabu w Ostrowi Mazowieckiej 
byli: Miejski Dom Kultury i Fundacja „Dzień Dobry”. 
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Przetarg na przyjmowanie do schroniska bezdomnych psów 

rozstrzygnięty 

Miasto dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty na przyjmowanie do schroniska dla 
bezdomnych zwierząt psów z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz utrzymywanie ich w 
schronisku. Odbyło się to w procedurze prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego. 
W toku postępowania wpłynęła tylko jedna oferta, którą złożyła Fundacja Animal Rescue 
Poland z siedzibą w Piasecznie.  
Cena brutto za przyjęcie jednego psa do schroniska to 2 150 zł, zaś przewidywana łączna 
wartość wynagrodzeń z tytułu umowy to 50 tys. zł brutto. 
Wydział Rozwoju Gospodarczego 
 

Nowy samochód Straży Miejskiej – zdjęcie 

 



Miasto Ostrów Mazowiecka zapewnia możliwość bezpłatnego 

czipowania psów oraz sterylizacji i kastracji 

Bezpłatnie można wykonać zabiegi sterylizacji lub kastracji psów gdy psy będą posiadały 
wszczepiony chip lub zostanie im wszczepiony w trakcie wykonywania zabiegów. Właściciel 
kilku zwierząt domowych (psów i kotów) może ubiegać się o przyznanie dofinansowania do 
dwóch zabiegów sterylizacji lub kastracji. Mieszkaniec zobowiązany jest do wypełnienia 
wniosku o wykonanie i dofinansowanie wybranego zabiegu dostępnego u lekarza 
weterynarii, z którym Miasto ma podpisaną umowę na wykonywanie zabiegów. 
Gabinety weterynaryjne wykonujące zabiegi: 

 Piotr Sołowiński, ul. Chopina 18 

 Justyna Żebrowska, ul. Armii Krajowej 1 

 Arkadiusz Oniszk i Roman Szarafiński, ul. K. Piłata 19 

Jesteś świadkiem wypadku, w którym ucierpiał pies 

Zadzwoń pod numer alarmowy Policji 997 lub w dni pracy Urzędu Miasta w Ostrowi 
Mazowieckiej do Straży Miejskiej 29 679 54 51 lub do Urzędu Miasta 29 679 54 31. 

Widzisz błąkającego się psa 

Zadzwoń do Straży Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej 29 679 54 51 
Pies trafia do punktu tymczasowego 
Co się z nim dzieje? 
Opiekę nad psem sprawuje Ostrowska Spółdzielnia Socjalna, która zapewnia schronienie, 
wyżywienie i niezbędną opiekę weterynaryjną (Gabinet Weterynarii „ZEBRA” Justyna 
Żebrowska, ul. Armii Krajowej 1) do czasu przekazania psa właścicielowi, adopcji lub 
przekazania do schroniska dla bezdomnych zwierząt  
Prowadzeniem adopcji odłowionych psów lub ustaleniem właściciela psa zajmuje się Straż 
Miejska w Ostrowi Mazowieckiej 
Informacji szukaj na fanpage Pies szuka domu - Ostrów Mazowiecka 
Gdy nie jest możliwe ustalenie właściciela psa lub pies nie zostanie adoptowany po 6 dniach 
zostaje przekazany do schroniska dla bezdomnych zwierząt 
Pies trafia do schroniska dla bezdomnych zwierząt  w Celestynowie za pośrednictwem 
Fundacja Animal Rescue Poland, w ramach podpisanej umowy na 2021 rok 
Gdy pies jest agresywny lub pogryzł człowieka zadzwoń pod numer alarmowy Policji 997 
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Sukcesy naszych uczniów 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 zostali nagrodzeni w wojewódzkim konkursie 
plastycznym, organizowanym przez warszawskie Studio Rysunku OZ. Swoimi pracami 
uczestnicy mieli odpowiedzieć na pytanie: „Gdybyś mógł stać się na jeden dzień Leonardem 
da Vinci, Vincentem van Goghiem lub Salvadorem Dali, to jaką pracę zaprezentowałbyś 
światu?”. Jury doceniło talent artystyczny, twórcze myślenie i wrażliwość estetyczną Elizy 
Łojewskiej z klasy VI b, która zajęła III miejsce w kategorii wiekowej uczniów klas IV – VI oraz 
Emanuela Wyszomirskiego z klasy VII f wyróżnionego w kategorii uczniowie klas VII – VIII. 
Jest to ogromny sukces młodych artystów, którzy stworzyli własne, niepowtarzalne dzieła, 



inspirując się twórczością Vincenta van Gogha i Savadora Dali. Uczniowie ostrowskiej 
„jedynki” współzawodniczyli z 169 młodymi twórcami z całego województwa 
mazowieckiego. 
Źródło: Szkoła Podstawowa nr 1 
Klasa III a Szkoły Podstawowej nr 2 zajęła III miejsce w ogólnopolskim konkursie „Nowy Rok z 
programowaniem online”, organizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i 
Państwowy Instytut Badawczy NASK. Jury doceniło zaangażowanie i kreatywność uczniów. 
Nagrodą były profesjonalne dwugodzinne warsztaty programowania online, realizowane 
przez trenerów Klubu Młodego Programisty i książka „Koduj w Pythonie”, która dostępna 
będzie dla wszystkich uczniów w szkolnej bibliotece. Szkoła otrzymała również pozdrowienia, 
gratulacje i wyrazy uznania w formie listu z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
Źródło: Szkoła Podstawowa nr 2 
Nikola Samsel, uczennica VII klasy Szkoły Podstawowej Nr 3, została laureatką konkursu 
polonistycznego „Mazowieckie Talenty”. Konkurs wymagał od uczestników nie tylko 
opanowania wiadomości i umiejętności  z podstawy programowej, ale poznania także innych 
tekstów kultury - utworów literackich, dzieł malarskich i filmów. W etapie rejonowym wzięło 
udział 266 uczniów z całego województwa mazowieckiego. Do etapu wojewódzkiego, który 
odbył się 10 lutego, zakwalifikowało się osiemdziesięcioro uczniów. Lista laureatów i 
finalistów została ogłoszona 4 marca. Wśród 24 laureatów jest Nikola Samsel, od IV klasy 
uczennica pani Bożeny Krysińskiej. Gratulujemy zdolnej, ambitnej i pracowitej uczennicy 
„trójki” sukcesu i życzymy wielu innych, nie tylko szkolnych. 
Źródło: Szkoła Podstawowa nr 3 

Maseczki od firmy Rockwool trafiły do ostrowskiej „czwórki” 

Firma ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. przekazała ponad 200 szt. masek oraz 10 litrów płynu 
dezynfekującego Szkole Podstawowej nr 4. Środki ochrony osobistej w imieniu firmy 
przekazał Michał Malik, kierownik działu produkcji liniowej z fabryki ROCKWOOL w Małkini 
Górnej. Przekazane środki znacznie ułatwią uczniom i pracownikom przestrzeganie reżimu 
sanitarnego, koniecznego do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania szkoły w 
trudnym okresie pandemii. Serdecznie dziękujemy za ogromne wsparcie i pamięć o naszej 
szkole! 
Źródło: Szkoła Podstawowa nr 4 

Ostrowska „Jedynka” - „Solidarną Szkołą” 

Fundacja Świętego Mikołaja po raz dziewiąty rozdała nagrody w ramach konkursu „Solidarna 
Szkoła”. Tytuł „Solidarnej Szkoły” trafił do przedstawicieli 12 najbardziej aktywnych w 
pomaganiu szkół. Wśród nich znalazła się Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. 
Ostrowska „Jedynka” zajęła 3 miejsce w kategorii miejscowości powyżej 20 tys. 
mieszkańców. 
- Dziękujemy rodzicom naszych uczniów, dzięki którym mogliśmy organizować działania 
umożliwiające zbieranie środków, mieszkańcom naszego miasta, którzy wspierali zbiórki oraz 
darczyńcom indywidualnym. Gorące podziękowania kieruję również do naszych uczniów, 
uczestniczących w akcjach zbierania środków, które pozwoliły na przyznanie 6 stypendiów – 
mówi koordynator akcji Jolanta Marulska. 
W programie stypendialnym uczestniczą wszystkie miejskie szkoły. 
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Burmistrz Jerzy Bauer pogratulował sportowcom sukcesów 

Ze sportowcami z Ostrowi Mazowieckiej nagrodzonymi w plebiscycie Sportowiec Roku 2020 
spotkał się burmistrz Jerzy Bauer. Podczas spotkania burmistrz podziękował i pogratulował 
nagrodzonym oraz wyróżnionym sportowcom, animatorom i trenerom uzyskanych wyników  
w 2020 roku. Rozmawiano również o planach na przyszły rok. 
Organizatorem Plebiscytu była redakcja OstrówMaz24.pl oraz portal Moja Ostrołęka. W 
związku z panującą sytuacją epidemiczną organizator w uzgodnieniu z kapitułą Plebiscytu 
zrezygnował z organizacji klasycznej gali. Nagrody i wyróżnienia specjalne zostały wręczone 
indywidualnie. 
Nagrodzeni przez kapitułę plebiscytu Sportowiec Roku 2020: 

 Amelia Skowrońska, KS Ostrovia, 1847 głosów, III miejsce w głosowaniu czytelników. 

 Adam Laskowski, UKS Academia Gorila Ostrów Mazowiecka, 2510 głosów, II miejsce 
w głosowaniu czytelników. 

 Piotr Kania, trener UKS Neptun animatorem sportu roku 2020, za promocję pływania i 
ratownictwa wodnego na terenie Ostrowi Ma-zowieckiej. 

 Street Workout Ostrów Mazowiecka wspólnie z Academią Gorila Ostrów 
Mazowiecka, Miastem Ostrów Mazowiecka oraz MOSiR Ostrów Mazowiecka  – 
nagroda kapituły za imprezę roku 2020 dla Power Challenge. 

W spotkaniu ze sportowcami wzięli udział: burmistrz Jerzy Bauer, zastępca burmistrza Daniel 
Choinka, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej Dorota Ambroziak, 
kierownik Biura Promocji Michał Kulesza, prezes ZGK Bartłomiej Pieńkowski, dyrektor 
Miejskiego Ośrodek Sportu i Rekreacji Waldemar Konarzewski, przewodniczący Rady Sportu 
Grzegorz Helcbergiel. 
Ewelina Szczapa, Biuro Promocji 

Rada Miasta przyjęła strategię rozwoju sportu 

W Ostrowi Mazowieckiej sport odgrywa coraz większą rolę. Rośnie świadomość społeczna 
odnośnie wpływu aktywności fizycznej na zdrowie oraz jakość życia. Zaspokojenie 
zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej jest jednym z zadań własnych 
Miasta. Realizacja tego zadania wymaga określenia kierunków działań poprzez wdrożenie 
kompleksowego programu rozwoju sportu. Cele i zadania wyznaczone w Strategii Rozwoju 
Sportu, przyjętej w 2015 r. zostały pomyślnie zrealizowane.  
Uchwałę w sprawie nowej strategii Rada Miasta jednogłośnie podjęła podczas sesji, która 
odbyła się 24 lutego. Strategia Rozwoju Sportu w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2021-2027 
jest zgodna z programem rozwoju sportu w Polsce. Uwzględnia zadania z zakresu sportu 
realizowane przez jednostki samorządowe, placówki oświatowe, kluby sportowe oraz 
stowarzyszenia, których działalność statutowa związana jest z kulturą fizyczną.  
Celem Miasta jest stworzenie takich warunków wsparcia sportu, aby współpracujące w tej 
dziedzinie związki, organizacje i stowarzyszenia sportowe miały lepsze warunki rozwoju. 
Strategia zakłada poszerzenie infrastruktury o: budowę zaplecza noclegowego z siłownią i 
infrastrukturą służącą odnowie biologicznej, budowę treningowego boiska piłkarskiego  
z sezonowym zadaszeniem oraz sztuczną nawierzchnią, budowę zbiornika retencyjnego 
służącego rekreacji nad wodą.  



Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Ostrowi Mazowieckiej w 
latach 2021-2027 został pozytywnie zaopiniowany również przez Radę Sportu, która jest 
organem opiniodawczo-doradczym Burmistrza Miasta w sprawach dotyczących organizacji i 
koordynacji działań w zakresie kultury fizycznej. Odrębną uchwałą Rady Miasta określono 
warunki i tryb finansowania zadań z zakresu sportu przez Miasto Ostrów Mazowiecka.  
Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta. 
Dorota Ambroziak, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej 
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Duże zainteresowanie basenem i lodowiskiem 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji od 12 lutego wznowił w reżimie sanitarnym działalność 
krytej pływalni i sauny oraz rozpoczął sezon zimowy na lodowisku. Na pływalni wyłączono z 
użytkowania tymczasowo jacuzzi i zjeżdżalnię. Wstrzymana została tymczasowo sprzedaż 
karnetów basenowych. Jak bardzo nasze obiekty są potrzebę lokalnym amatorom 
aktywności fizycznej najlepiej świadczy frekwencja. Od dnia wznowienia działalności 
obiektów do 4 marca z usług pływalni skorzystało 4828 osób, a 5629 osób  
z lodowiska. Ogromnie cieszy nas tak duże zainteresowanie! 
Milena Kozłowska, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
 

Rozwój klas sportowych i współpraca z Akademią Koszykówki Legii 

Warszawa 

Ostrów Mazowiecką odwiedził dyrektor Akademii Koszykówki Legii Warszawa Michał 
Przybylski. Rozmowy dotyczyły dalszego rozwoju klas sportowych oraz możliwości 
współpracy Miasta z klubem również w innych dyscyplinach sportu. Dla uczniów klas 
sportowych ważna jest możliwość kontynuowania nauki i treningów po ukończeniu szkoły 
podstawowej. Dla najlepszych współpraca z Akademią jest szansą rozwoju. 
Aktualnie Legia Warszawa współtworzy klasę o profilu koszykówka w Liceum 
Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie na 
sezon 2021/22. Jej trenerzy biorą udział w szkoleniu i naborze. 
Współpraca Ostrowi Mazowieckiej z Legią Warszawa to kolejny element strategii rozwoju 
sportu. Przedstawiciele miasta podjęli również kwestię możliwości współdziałania z Legią w 
lekkiej atletyce i piłce nożnej. Rozmowy o współpracy będą kontynuowane. 
W spotkaniu udział wzięli: dyrektor Akademii Koszykówki Legii Warszawa Michał Przybylski, 
burmistrz Jerzy Bauer, zastępca burmistrza Daniel Choinka, przewodniczący Rady Sportu 
Grzegorz Helcbergiel oraz były dyrektor MOSiR Bartłomiej Pieńkowski. 
Michał Kulesza, Kierownik Biura Promocji 
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Biegacze będą zadowoleni 

Entuzjaści biegania mogą już korzystać z nowej, tartanowej bieżni na stadionie miejskim przy 
ul. Warchalskiego 3. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz w trosce o 



bezpieczeństwo użytkowników Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na początku marca 
uruchomił system kart elektronicznego wstępu na bieżnię.  
Karta umożliwia bezpłatny wstęp i korzystanie wyłącznie z bieżni wokół stadionu - od 
poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 9.00 i 19.00 – 21.30 oraz w sobotę i niedzielę w 
godz. 6.00 – 21.30 - z wyłączeniem godzin trwania m.in. imprez sportowych, rekreacyjnych i 
wydarzeń kulturalnych (np. zawody lekkoatletyczne, mecze piłki nożnej, treningi, eventy, 
imprezy plenerowe, koncerty itp.). Dla szkół i klubów sportowych obiekt działa na 
dotychczasowych zasadach. Karta wydawana jest indywidualnie w kasie MOSIR przy ulicy 
Trębickiego, po zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Korzystania ze Stadionu Miejskiego. 
Jednorazowa opłata za wydanie karty to jedyne 10 zł i ważna jest do końca roku 

kalendarzowego z możliwością nieodpłatnego jej przedłużenia. Karta nie może być 
udostępniana osobom trzecim. Odpowiedzialność za osoby towarzyszące ponosi właściciel 

karty. Dla bezpieczeństwa użytkowników obiekt jest oświetlony i monitorowany.  
Zachęcamy na obiekty MOSiR. 
Arkadiusz Spinek, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
 

Power Challenge Imprezą Roku 2020 

Piąta edycja ostrowskich zawodów w cross fitt i kalistenice uzyskała uznanie kapitały 
konkursu Sportowiec Roku 2020. Wrześniowe zawody przyciągnęły do Ostrowi Mazowieckiej 
uczestników z całej Polski. Rekordowa frekwencja, wysoki poziom sportowy i organizacyjny 
pozwoliły uzyskać to wyróżnienie. 
W 2020 roku była to jedna z nielicznych imprez rodzinno-sportowych, którą udało się 
zorganizować. W połączeniu ze zlotem food trucków ten weekend dał dużo radości i 
wytchnienia. Udało się dzięki rywalizacji sportowej jeszcze bardziej przybliżyć mniej znane 
dyscypliny sportowe oraz zachęcić do aktywnego spędzania wolnego czasu.  
Rywalizację sportową przeprowadzono w dwóch kategoriach: Power - Street Workout Siła & 
Wytrzymałość oraz Challenge - Trening Funkcjonalny w kategoriach dla kobiet, mężczyzn i 
sporty walki. W tej edycji dużym powodzeniem cieszył się tor przeszkód dla najmłodszych. 
Zawody z roku na rok cieszą się nie tylko bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców 
Ostrowi Mazowieckiej i okolic, ale także okolicznych miejscowości m.in. Łomży, Zambrowa, 
Ostrołęki, Wyszkowa, czy Warszawy. W ciągu pięciu lat w imprezie wzięło udział setki 
zawodników, a zawody na stałe wpisały się do sportowego kalendarza Ostrowi 
Mazowieckiej. Gratulujemy organizatorom i już zapraszamy do Ostrowi Mazowieckiej na 
kolejną 6. edycję. 
Organizatorzy: Miasto Ostrów Mazowiecka, MOSiR Ostrów Mazowiecka, Academia Gorila 
Ostrów Mazowiecka, Street Workout Ostrów Mazowiecka. 
Michał Kulesza, Kierownik Biura Promocji 
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Uwaga ósmoklasiści: w ostrowskim Rubinku od września startuje dualna 

klasa branżowa! 

Dualna klasa branżowa to: 

 idealny mix wiedzy teoretycznej i praktycznej  



 nauka w wybranym zawodzie: operator obrabiarek skrawających, mechatronik lub 
ślusarz 

 potężna dawka zajęć praktycznych, które będą regularnie prowadzone w firmie przez 
instruktorów 

 zdobycie kwalifikacji bardzo poszukiwanych na rynku pracy 

 współpraca z jednym lokalnych z przedsiębiorstw: ALPLA, FORTE, ROLSTAL lub 
SCHNEIDER 

 wypłata co miesiąc dla każdego ucznia (250-300 zł) 

 dodatkowe premie za 100% frekwencję i dobre wyniki w nauce 

 bony na Boże Narodzenie i Wielkanoc 

 super zabawa i mega doświadczenie! 
Potrzebujesz więcej informacji? 
Zespół Szkół nr 1 „Rubinek” 
ul. Romana Rubinkowskiego 8 
www.zs1ostrowmaz.edupage.org 
Facebook: Dualna Ostrów 
Infolinia: (22) 53-10-570 
 

Dowóz na szczepienie przeciwko koronawirusowi 

Miasto Ostrów Mazowiecka organizuje dowóz na szczepienie przeciwko koronawirusowi  
osobom z orzeczeniem o I grupie niepełnosprawności, a także osobom mającym obiektywne 
i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu  
do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień. 
Aby skorzystać z pomocy Miasta należy zadzwonić pod numer telefonu 575 601 701 czynny 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 
Osoba koordynująca przewóz przyjmie zgłoszenie i po sprawdzeniu dostępności dowozu 
przekaże informacje o szczegółach jego realizacji 
Rejestracja na szczepienie odbywa się za pośrednictwem:    

 dedykowanej infolinii, pod nr tel. 989, 

 Internetowego Konta Pacjenta, 

 wybranego punktu szczepień 
W przypadku mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej są to:  

 Powiatowa Przychodnia Zdrowia, ul. Okrzei 8, tel. 29 746 20 17 

 SERDUCHO, Punkt szczepień, ul. Piłata 20A, tel. 29 766 61 73 
Szczegółowe informacje dostępne są na rządowej stronie pod adresem www.gov.pl  
Marek Kuziak, Dyrektor Wydziału Organizacji i Bezpieczeństwa 
 

Takich zakupów w szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej  nie było od lat 

W 2020 roku szpital przeznaczył rekordowe 8 milionów złotych na nowoczesny sprzęt i 
aparaturę medyczną. Te niezwykle istotne dla sprawnego funkcjonowania szpitala zakupy 
były możliwe dzięki środkom z rezerwy ogólnej budżetu państwa (ponad 3 mln złotych), 
dotacji Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej (prawie 2 mln złotych), wsparciu 
samorządów lokalnych (150 tyś. złotych) oraz środkom własnym szpitala. Nowoczesny sprzęt 
to większe bezpieczeństwo oraz komfort pobytu pacjentów. Jednym z najbardziej udanych 

http://www.gov.pl/


zakupów okazał się robot ortopedyczny Navio – jedyny w Polsce sprzęt medyczny do 
wszczepienia endoprotez kolana. Między innymi dzięki niemu ortopedom z naszego szpitala 
udało się wykonać w minionym roku aż 415 takich operacji. Tak wysoka liczba wszczepionych 
endoprotez, szczególnie w roku pandemii, daje szpitalowi w Ostrowi Mazowieckiej status 
wiodącego centrum ortopedycznego w Polsce. 
Artur Wnuk, Dyrektor SP ZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej 
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Spisz się, bo liczysz się dla Polski! 

1 kwietnia rozpocznie się największe i najważniejsze badanie polskiej statystyki publicznej, 
czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Podczas spisu dowiemy się m.in. ilu 
nas jest, jacy jesteśmy i w jakich warunkach mieszkamy. Dane spisowe mają ogromne 
znaczenie dla przyszłości naszego kraju, województwa i gminy, dlatego tak ważne jest, żeby 
spisał się każdy z nas. 
Spisy powszechne są przeprowadzane na całym świecie, a ich rola jest nie do przecenienia. 
Właśnie dzięki spisom władze państwowe, regionalne i lokalne mają dostęp do informacji i 
danych niezbędnych do podejmowania działań na rzecz społeczeństwa. Spisy ludności mają 
długą tradycję – w Polsce tego rodzaju przedsięwzięcia są realizowane od ponad 200 lat! 
Uczcij 100-lecie pierwszego spisu Niepodległej! 
Pierwszym badaniem na ziemiach polskich, które przypominało współczesny spis 
powszechny, była „Lustracja dymów i podanie ludności” przeprowadzona w 1789 r. na 
podstawie decyzji Sejmu Czteroletniego. Jak można domyślić się z nazwy, liczono wtedy 
mieszkańców i „dymy”, czyli domy wyposażone w komin.  
Pierwszy w pełni tego słowa znaczeniu spis powszechny ludności odbył się w Polsce już po 
odzyskaniu niepodległości. Dla odradzającej się Rzeczpospolitej przeprowadzenie spisu było 
jednym z priorytetów, ale ze względu na niezwykle trudną sytuację młodego państwa udało 
się go zorganizować dopiero w 1921 roku.  
„Pierwszy Powszechny Spis Ludności” pokazał, że odrodzoną Rzeczpospolitą zamieszkiwało 
25,7 mln osób. Etniczni Polacy stanowili niecałe 70% ludności, najliczebniejszą mniejszością 
narodową byli Ukraińcy (15%).  
Tegoroczny Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań odbędzie się zatem równo w 
stulecie pierwszego spisu powszechnego odrodzonej Polski. 
Spisać musi się KAŻDY! 
Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. 
obowiązkowi spisowemu podlegają:  

 Polacy mieszkający w Polsce mający miejsce zamieszkania (rozumiane jako miejsce 
zameldowania stałego lub czasowego, bądź jako miejsce zamieszkania stałe lub 
czasowe) w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebędących 
mieszkaniami lub obiektach zbiorowego zakwaterowania, 

 cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe oraz przebywający w Polsce czasowo (bez 
względu na to czy są zameldowani, czy nie) w mieszkaniach, zamieszkanych 
pomieszczeniach niebędących mieszkaniami lub obiektach zbiorowego 
zakwaterowania, 

 Polacy, którzy przebywają czasowo za granicą (bez względu na okres przebywania), 
którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe 
za granicę, 



 osoby bezdomne bez dachu nad głową – obywatele polscy i cudzoziemcy, 

 mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane 
pomieszczenia niebędące mieszkaniami. 

W przypadku osób niepełnoletnich spisu w ich imieniu dokonują rodzice lub prawni 
opiekunowie.  
Dlaczego spis jest tak ważny? 
Inicjatywy spisowe podejmowane przez Sejm Czteroletni, jak i w momencie odradzania 
niepodległej Polski, wynikały z przeświadczenia, że wiedza o ludności, jej strukturze i 
zróżnicowaniu, jest niezbędna dla sprawnego zarządzania państwem. Dziś jest podobnie – 
prowadzenie jakichkolwiek skutecznych działań w przestrzeni publicznej wymaga wiedzy i 
danych statystycznych. 
Spisy powszechne odbywają się w Polsce co 10 lat. Na tyle często, by dane spisowe były 
aktualne, ale jednocześnie możliwie rzadko, by minimalizować koszty i ograniczać 
konieczność angażowania czasu i uwagi mieszkańców .  
Dane zebrane podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 będą 
służyć do planowania i podejmowania działań we wszystkich najważniejszych dla kraju 
sferach: w polityce rodzinnej, mieszkaniowej, edukacyjnej, zdrowotnej a nawet 
transportowej.  
Przykład? W trakcie spisu powszechnego będziemy proszeni o podanie miejsca zamieszkania 
oraz lokalizację miejsca pracy. Dzięki temu statystycy sprawdzą, jak wyglądają dojazdy do 
pracy na poziomie kraju, województwa, a nawet gminy. To z kolei pozwoli władzom lokalnym 
poznać potrzeby transportowe mieszkańców i organizować połączenia w regionie.  
Dzięki Narodowemu Spisowi Powszechnemu poznamy dokładnie przede wszystkim sytuację 
demograficzną polskiego społeczeństwa i naszej gminy, a także przyjrzymy się 
najważniejszym wyzwaniom związanym z tym tematem: z jednej strony urodzeniom i 
dzietności, z drugiej zaś coraz intensywniejszemu starzeniu się naszego społeczeństwa. Spis 
to również jedyne badanie dające pełny obraz poziomu wykształcenia wszystkich 
mieszkańców, niepełnosprawności, wyznania czy narodowości. 
Najlepiej przez Internet – w domu lub w Urzędzie 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 będzie pierwszym w historii polskich 
spisów ludności, w którym PODSTAWOWĄ I OBOWIĄZKOWĄ metodą będzie samospis 
internetowy. W ten sposób statystyka publiczna wychodzi naprzeciw społecznym 
oczekiwaniom dotyczącym możliwości elektronicznego załatwiania spraw urzędowych.  
Dzięki aplikacji spisowej można się spisać wygodnie i bezpiecznie w domu o dowolnej porze 
dnia, a nawet nocy. Aplikacja spisowa będzie dostępna na stronie internetowej: 
https://spis.gov.pl/ od 1 kwietnia do końca spisu.   
Osoby, które nie mają w domu komputera i Internetu, powinny zgłosić się do Urzędu 
Gminy/Miasta. W każdej gminie w Polsce będzie funkcjonować miejsce do samospisu 
internetowego, będzie też można liczyć na wsparcie wyznaczonego pracownika Urzędu. Ze 
względu na ograniczenia epidemiczne, warto wcześniej zadzwonić do Urzędu Gminy/Miasta i 
zapytać o możliwość spisania się. 
Rachmistrz osobiście lub telefonicznie 
Z osobami, które nie spiszą się przez Internet skontaktuje się rachmistrz spisowy. W sumie na 
terenie województwa mazowieckiego będzie ich 2,5 tys., z czego 750 w Warszawie. Osoby 
będące rachmistrzami przeszły specjalne szkolenie zakończone egzaminem. Musiały też 
złożyć przysięgę zachowania tajemnicy statystycznej – nie wolno im pod żadnym pozorem 
ujawniać i przekazywać informacji uzyskanych podczas wywiadów spisowych. 



Praca rachmistrzów spisowych będzie się odbywać na dwa sposoby: poprzez wywiad 
bezpośredni i telefoniczny. Forma prowadzonych wywiadów będzie zależeć od sytuacji 
epidemicznej oraz preferencji rachmistrzów.  
W razie wątpliwości co do tożsamości rachmistrza warto skontaktować się z infolinią spisową 
pod numerem 22 279 99 99 (dostępna od 15 marca).  
WAŻNE! Jeśli zgłosi się do nas lub zadzwoni rachmistrz spisowy, musimy się zgodzić na 
rozmowę i nie możemy już poprosić o możliwość samodzielnego spisania się przez Internet. 
Dlatego warto jak najszybciej skorzystać z aplikacji spisowej i wypełnić obowiązek spisowy w 
dogodnym dla siebie momencie. 
Nie będzie sprawdzany majątek ani telewizory 
W trakcie spisu powszechnego nie będą zbierane ŻADNE informacje dotyczące majątku, 
oszczędności czy posiadanych kosztowności. Również w części formularza dotyczącej 
zasobów mieszkaniowych NIE BĘDZIE pytań o wartość nieruchomości.  
Rachmistrz może zadawać pytania WYŁĄCZNIE zawarte w formularzu spisowym. Nie ma 
zatem np. prawa sprawdzać, czy mamy w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny i czy 
opłacamy za niego abonament.  
Jeśli ktoś mimo wszystko ma jakieś wątpliwości i woli mieć samodzielną kontrolę nad treścią 
odpowiedzi w formularzu spisowym, powinien wybrać aplikację spisową i jak najszybciej ją 
wypełnić.  
Mieszkańców województwa mazowieckiego zachęcamy do śledzenia strony internetowej 
Urzędu Statystycznego w Warszawie – będą na nich czekać ciekawe konkursy z atrakcyjnymi 
nagrodami do wygrania! 
Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl. 
 
 
Wydawca: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka  
www.ostrowmaz.pl  
Kontakt: promocja@ostrowmaz.pl 
Zespół redakcyjny: Michał Kulesza, Anna Kacpura, Ewelina Szczapa 
Współpracują z nami miejskie jednostki organizacyjne i spółki 
Zdjęcia: Archiwum Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych  
Na okładce: stadion miejski, fot. Katarzyna Kłosińska  
Druk: TOP DRUK, Łomża 
Nakład: 4000 szt. 
Zamknięcie numeru: 23 marca 2021  
Redakcja zastrzega sobie możliwość skracania, adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów  
Biuletyn Miasta dostępny na stronie www.ostrowmaz.pl    
Jesteśmy na: www.facebook.com/MiastoOstrówMazowiecka 
www.youtube.com/UrządMiastaOstrówMazowiecka    
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