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Zapraszamy na Jarmark Wielkanocny!
10.04.2022 r.
Plac przed Starą Elektrownią

5,8 mln zł dla miasta
na rozbudowę
ul. Sikorskiego, s. 3

Ułatwienie dla
Ostrowski Klub
mieszkańców - aplikacja Senior + ma już
ZGK już jest!, s. 13
3 lata!, s. 14

Plebiscyt Sportowiec Roku 2021 ostrowscy sportowcy z nagrodami,
s. 30

10 kwietnia zapraszamy
na Jarmark Wielkanocny

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

Jarmarki świąteczne już od
kilku lat cieszą się w naszym
mieście dużym zainteresowaniem. Od 2017 roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia
i Wielkanocy Miejski Dom Kultury organizuje wydarzenia,
wprowadzające mieszkańców
miasta i okolic w świąteczny
nastrój. Tak będzie również
i w tym roku.
10 kwietnia 2022 r. w godz.
10:00 – 15:00 zapraszamy na
plac przed Starą Elektrownię,
gdzie odbędzie się kolejna edycja Jarmarku Wielkanocnego. Lokalni wystawcy będą oferować między innymi wyroby wędliniarskie, sery, przyprawy, miody, jaja, wypieki, stroiki
świąteczne, palmy, koszyczki wielkanocne.
Młodzieżowa Rada Miasta zaplanowała na ten dzień nawiązującą do
tradycji grę miejską, w której uczestnicy szukają ukrytych w różnych zakątkach wielkanocnych jajek.
Więcej informacji na temat wydarzenia dostępnych jest na stronie
mdkostrowmaz.pl i proﬁlu FB Miejskiego Domu Kultury.
Zapraszamy!

Oto najpiękniej udekorowane posesje
Mieszkańcom Ostrowi Mazowieckiej zaproponowaliśmy udział w konkursie na najpiękniej udekorowaną
świąteczną posesję. Dziękujemy serdecznie za wszystkie Państwa zgłoszenia.

FOT.ARCH. UCZESTNIKÓW KONKURSU

I miejsce

Każda przedstawiona posesja wyróżniała się wyjątkowym
klimatem... ale podium ma
tylko 3 miejsca. Jury doceniło
spójność dekoracji z krajobrazem, inwencję twórczą
oraz wkład własny pracy nad
posesją. I miejsce zajęła pani
Anna Stepnowska (otrzymała weekendowy pobyt dla
2 osób w Hotelu Dworek nad
Stawem z seansem w Łaźniach piwnych oraz saunie
III miejsce
wraz z kolacją i śniadaniem),
II miejsce - pani Mariola
Pietras (nagroda - pobyt dla
2 osób w Łaźni Piwnej w Hotelu Dworek nad Stawem), III miejsce
– pani Katarzyna Krupińska (nagroda - kolacja dla 2 osób
w Hotelu Dworek nad Stawem).
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

II miejsce

WYDAWCA
Urząd Miasta
Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66
07-300 Ostrów Mazowiecka
www.ostrowmaz.pl
KONTAKT
promocja@ostrowmaz.pl
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INWESTYCJE

10 milionowa inwestycja
zakończona

Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg 5,8 mln zł przeznaczone na
przebudowę ul. Sikorskiego wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej. Oddanie drogi do użytku przewidziane jest na jesień 2022 roku.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg
W ramach zadania rozbudowa i przebudowana została kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. Wykonano także przebudowę i budowę infrastruktury technicznej. Powstały dwa ronda – na skrzyżowaniu przy sądzie oraz przy ul. Jagiellońskiej.
Miasto uzyskało na to zadanie 65% doﬁnansowania, przy
kwocie inwestycji ok. 10 mln zł, w ramach Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg .

Aneta Golanko
Wydział Rozwoju Gospodarczego

FOT. ARCH. UM

FOT. KATARZYNA KŁOSIŃSKA

Budowa i rozbudowa ul. Prusa i Lubiejewskiej została zakończona. 14 lutego nastąpiło odebranie inwestycji od wykonawcy, który w imieniu miasta
uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Trwa proces
rozliczania inwestycji z Mazowieckim Urzędem
Wojewódzkim w Warszawie.

5,8 mln zł dla miasta
na rozbudowę
ul. Sikorskiego!

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej
infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to,
żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej.
Podpisanie umowy na realizację zadania odbyło się 10 grudnia
2021 r. w Warszawie. W uroczystości podpisywania umów na
realizacje zadań gminnych/powiatowych w zakresie ulepszenia
funkcjonowania ruchu drogowego brał udział burmistrz Jerzy
Bauer oraz skarbnik Anna Wilczyńska. W wydarzeniu uczestniczył Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski oraz przedstawiciele mazowieckich
samorządów.

Daniel Choinka

Kolejne pozyskane środki:
zbudujemy za nie przejścia dla pieszych

Zastępca Burmistrza Miasta

Miasto pozyskało doﬁnansowanie na budowę bezpiecznych przejść dla pieszych na ul. Szkoły
Podchorążych Piechoty oraz na ul. Grota Roweckiego – Lubiejewskiej.
W ramach zadań zostaną stworzone cztery bezpieczne,
dobrze doświetlone przejścia dla pieszych: trzy przejścia
w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2 oraz jedno przejście
w okolicy Szkoły Podstawowej nr 4. Całkowita wartość
obu inwestycji wynosi 273 778,32 zł, z czego
218 222,65 zł zostanie sﬁnansowane z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg. Zakończenie inwestycji
planowane jest w październiku 2022 roku.

Umowy z Wojewodą Mazowieckim o doﬁnansowanie zadań podpisał
15 grudnia 2021 r. zastępca burmistrza Daniel Choinka oraz
skarbnik Anna Wilczyńska.

Anna Waracka
Wydział Rozwoju Gospodarczego
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Rusza budowa ul. Olszynowej z 80% doﬁnansowaniem
Miasto zdobyło doﬁnansowanie na budowę ul. Olszynowej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita
wartość inwestycji to 2 795 190,90 zł (w tym koszty kwaliﬁkowane 2 470 574,59 zł, koszty niekwaliﬁkowane
324 616,31 zł). Poziom doﬁnansowania wynosi 1 976 459,67 zł (80% kosztów kwaliﬁkowanych). Wkład Miasta Ostrów Mazowiecka wyniesie 494 114,92 zł.
Budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku. W pierwszym
etapie Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej rozpocznie budowę kanalizacji sanitarnej.

FOT.ARCH. UM

Miasto przeprowadziło procedurę przetargową na budowę
ul. Olszynowej na odcinku ok. 461 m wraz z budową
odwodnienia i przebudową kolizji z infrastrukturą oraz
uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.
W odpowiedzi wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę
złożył Zakład Robót Budowlano-Drogowych DROGBUD na
kwotę 2.259.248,13 zł. Przewidywany termin wykonania
30 października 2023 r.

3. wariant zachowuje w pełni propozycję
przebiegu „małej obwodnicy” na terenie
Ostrowi Mazowieckiej

II WARIANT

III WARIANT

ŹRÓDŁO: MZDW

I WARIANT

22 lutego otrzymaliśmy korespondencję z Mazowieckiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w sprawie zaopiniowania wariantu 3. przebiegu tzw. małej obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. To wariant wstępnie uzgodniony przez trzy
lokalne samorządy: Powiat Ostrowski, Miasto Ostrów
Mazowiecka i Gminę Ostrów Mazowiecka oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Wariant 3. zachowuje w pełni naszą propozycję przebiegu
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obwodnicy na terenie Ostrowi Mazowieckiej w lokalizacji dalszej od centrum miasta. Zmiany dotyczą wyłącznie terenu gminy. Stąd też władze miasta pozytywnie zaopiniowały 3. wariant przebiegu małej obwodnicy.

Daniel Choinka
Zastępca Burmistrza Miasta

INWESTYCJE

Rozpoczynamy historyczną inwestycję
- budowę szkoły i przedszkola
Przetarg o wartości 48 mln zł na budowy szkoły i przedszkola wraz z infrastrukturą drogową został
rozstrzygnięty.Wraz z kosztem zakupu działki inwestycja już przekroczyła wartość 50 mln zł.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH

W odpowiedzi na ogłoszony przez Miasto przetarg na budowę i wyposażenie szkoły
podstawowej i przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu i drogą
dojazdową wpłynęły dwie oferty (otwarcie ofert nastąpiło 16.02.2022 r.). Najkorzystniejszą ofertę złożyła ﬁrma JL Sp. z o.o. o wartości 47 917 239,43 zł, która
przekraczała kwotę przeznaczoną na sﬁnansowanie zamówienia (39 600 000,00 zł).
Rada Miasta wyraziła zgodę na zwiększenie środków na budowę szkoły. Miasto rozstrzygnęło przetarg, trwa procedura zmierzająca do podpisania umowy z wykonawcą.
Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2022-2024, Miasto pozyskało na ten cel
środki w wysokości 37 mln zł, co stanowi ok. 80% całej inwestycji, włącznie z drogą dojazdową, tzw. łącznikiem od ul. Partyzantów do ul. Trębickiego. Środki pocho-

dzą z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych
(30 mln zł) oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (7 mln zł).
Dziękuję Radzie Miasta za przegłosowanie uchwały.

Jerzy Bauer
Burmistrz Miasta

Nowe mieszkania komunalne z 80% dotacją z BGK
Miasto Ostrów Mazowiecka odpowiadając na potrzeby rodzin o niskich dochodach podjęło decyzję o budowie nowego budynku wielorodzinnego przy
ulicy Wołodyjowskiego. W ramach zadania w latach 2022-2023 powstanie
w mieście 27 nowych lokali mieszkalnych. Wartość robót budowlanych zgodnie z ofertą wykonawcy wynosi 4.938.179,49 zł brutto.

ELEWACJA PÓŁNOCNA-WSCHODNIA

Miasto na sﬁnansowanie inwestycji pozyskało bezzwrotną dotację z Banku Gospodarstwa Krajowego
w wysokości 80% kosztów kwaliﬁkowanych.
Funkcję Inwestora zas-

FOT.ARCH. UM

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym 17 grudnia 2021 burmistrz Jerzy Bauer podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Realizacji Inwestycji Kazimierz
Mitelsztedt z Ostrołęki na budowę budynku komunalnego przy ulicy Wołodyjowskiego.
tępczego podczas realizacji budynku pełnić będzie spółka miejska Towarzystwo
Budownictwa Społecznego.

Piotr Skłodowski
Prezes Zarządu Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
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4,5 km torowiska na nowe drogi w mieście

Burmistrz Jerzy Bauer podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbiórki torów kolejowych o długości 4267 metrów bieżących. Aktualnie trwa
kolejny etap udrażniania szlaku.
Na początku lutego br. Miasto rozstrzygnęło przetarg na
opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbiórki bocznicy kolejowej. Wpłynęła jedna oferta od ﬁrmy
RW Projekt Sp. z o.o. Zgodnie z zawartą umową wykonawca
ma czas na opracowanie dokumentacji do 15 sierpnia br.
Wartość zadania to 35 424,00 zł. Wykonawca ma za zadanie
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbiórki bocznicy kolejowej wraz z odbudową
nawierzchni dróg oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę lub skutecznego zgłoszenia robót
rozbiórkowych oraz uzyskaniem w razie konieczności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub skutecznego
zgłoszenie zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo
robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

MAPA ARCH. UM

W sierpniu ub.r. Miasto Ostrów Mazowiecka stało
się właścicielem torowiska biegnącego od PREFABET-u do terenów po byłej nasycalni podkładów
kolejowych. To potencjalny nowy szlak drogowy oznaczony na mapie kolorem czerwonym.

Po otrzymaniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbiórki bocznicy Miasto wyłoni wykonawcę na budowę nowej
drogi.
Nieczynna linia kolejowa była własnością Skarbu Państwa.
23 maja 2019 r. Rada Miasta wyraziła zgodę na nabycie przez
Miasto Ostrów Mazowiecka w drodze darowizny tej nieruchomości. 6 sierpnia 2020 r. Miasto stało się właścicielem
terenu, na podstawie aktu notarialnego podpisanego ze
Starostą Ostrowskim, działającym w imieniu Skarbu Państwa.

Daniel Choinka
Zastępca Burmistrza Miasta

Nowy obiekt sportowy przy dwójce

FOT. ARCH. UM

W grudniu 2021 roku zakończyliśmy prace przy budowie boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej Nr 2. Był to zwycięski projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego (2020).

W ramach projektu zbudowane zostało boisko o nawierzchni
polipropylenowej wraz ze stałym osprzętem sportowym i piłkochwytami. Uzupełnieniem inwestycji był chodnik łączący
boisko z istniejącym utwardzeniem oraz elementy małej architektury.
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Obiekt sportowy zajmuje ok. 480 m2, w tym powierzchnia
użytkowa boiska o wymiarach 28 m x 15 m wynosi 420 m2.

Natalia Kwiatkowska
Wydział Rozwoju Gospodarczego

INWESTYCJE

Sprawy Miasta w magazynie
Dzięki intensywnemu rozwojowi mogliśmy opowiedzieć o Ostrowi Mazowieckiej w Forbesie. To dla nas
ogromne wyróżnienie i jednocześnie dowód, że działania podjęte na rzecz rozwoju miasta zostały zauważone, a ich potencjał rośnie w siłę.
- Nadzieje ludzi, mieszkańców, muszą być potraktowane
poważnie i cały wysiłek po wyborach, który jest wkładany
w pracę, musi to uwzględniać. (…). Chcieliśmy miasta
dobrego na przyszłość, które zaopiekuje się (…) tymi
mieszkańcami, którzy chcą tu mieszkać. Tymi, którzy pragną –
i mają możliwości – zakorzenienia się tutaj (…). Nie ma
przestoju. Kto stoi, ten się cofa - mówił w wywiadzie burmistrz
Jerzy Bauer.
W ramach publikacji dla magazynu Forbes i wywiadu na portalu R&D Promotion ukazał się również półgodzinny podcast,
w którym burmistrz przybliża swoją wizję rozwoju Ostrowi
Mazowieckiej. Opowiedział m.in. o powodach powstania
ścieżek rowerowych oraz o konstruowaniu planu rozwoju miasta z uwzględnieniem wszystkich grup wiekowych. Podkreślał
też związki pomiędzy Galerią Sztuki Jatki, Miejską Biblioteką
Publiczną, Starą Elektrownię i Muzeum Dom Rodziny Pileckich.
Wywiad jest dostępny w numerze 2 magazynu Forbes Polska
oraz na stronie https://rdimpact.pl.

Katarzyna Choromańska
Biuro Promocji

Kończą się prace przy budowie podwórka
Teren przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 4 dynamicznie nabiera
kolorów za sprawą budowy nowego
placu zabaw. Urządzenia są już zamontowane, teraz pozostaje zagospodarowanie terenu wokół nich.
W maju 2021 roku SP4 wzięła udział
w konkursie "Podwóko NIVEA", tworząc
pracę konkursową pt. „Razem lepiej”.
Efekty ﬁlmiku podbiły serca jury, które
już w pierwszym etapie przyznało
„Czwórce” jako 1 z 5 szkół w skali całego kraju główną nagrodę w postaci
nowoczesnego placu zabaw.

FOT.ARCH. SP NR 4

Czekamy na wielkie otwarcie!

Michał Chojnowski
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
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Jak kształtuje się budżet miasta?
Budżet Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2022 Rada Miasta przyjęła podczas XXXI sesji w dniu 20 grudnia 2021 r. W ciągu ostatnich 10 lat budżet podwoił się, co świadczy o tym, że miasto się rozwija.
Uchwała zakłada, że dochody na ten rok wyniosą prawie
102,8 mln zł, zaś wydatki zaplanowane zostały na poziomie ponad 121,7 mln zł. Deﬁcyt budżetu sﬁnansowany
zostanie w znacznej części przychodami pozyskanymi
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz
z kredytu bankowego. W roku 2022 Miasto zamierza spłacić wcześniej zaciągnięte zobowiązania, t.j. kredyty i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości ponad 2,5 mln zł.
Budżet bieżącego roku zakłada realizację zadań inwestycyjnych na poziomie 25 mln zł, przy pozyskanych środkach zewnętrznych w wysokości przekraczającej 7 mln zł.
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Na drogi publiczne miasto zamierza przeznaczyć w tym roku 13,6 mln zł, w tym na bieżące utrzymanie dróg (ponad
2 mln zł) i na budowę nowych dróg (11,5 mln zł).
Ponadto Miasto zamierza zrealizować przedsięwzięcie pod
nazwą „Budowa szkoły i przedszkola wraz z infrastrukturą
drogową”, na budowę którego pozyskało środki rządowe
w wysokości 37 mln zł.

Anna Wilczyńska
Skarbnik Miasta

INWESTYCJE

Nowa Komenda Powiatowa Policji
w Ostrowi Mazowieckiej
Jak już informowaliśmy, Miasto Ostrów Mazowiecka przekazało działkę
gruntu przy ul. Broniewskiego pod budowę nowej Komendy Powiatowej
Policji.
W odpowiedzi na pisemne zapytanie Burmistrza Jerzego Bauera o stan sprawy,
Komendant Wojewódzkiej Policji inspektor W. Wołowiec poinformował 8 marca
b.r., że budżet „uwzględnia zadanie inwestycyjne pn. „KPP Ostrów Mazowiecka
– budowa nowej siedziby I etap dokumentacja” z zakresem wykonania w latach 2022-2023.
Na zdjęciu działka przeznaczona pod budowę przy ul. Broniewskiego.

Droga ekspresowa
S61 coraz bliżej
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Białymstoku rozpoczęła 4 stycznia 2022 r. roboty budowlane na zadanie pn. „Budowa drogi
ekspresowej nr S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Podborze” (z węzłem) - węzeł „Śniadowo”
(bez węzła), na długości około 19,463
km (S61) + 3,008 km (S8) +3,57 km
(klasy G)”. Prace rozpoczęły się od budowy strategicznego węzła Podborze.
Wprowadzona tymczasowa organizacja
ruchu może powodować utrudnienia
dla kierowców. Za dwa lata węzeł
Podborze S61 połączy się z istniejącą drogą ekspresową S8 Warszawa - Białystok.
Oprócz wspomnianego węzła Podborze, powstanie jeszcze węzeł Komorowo na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 677 (Ostrów Mazowiecka - Łomża). Przewidziano również rezerwę
terenu pod dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) - Sulęcin Wschód i Zachód.

MAPA ARCH. UM

Źródło: GDDKiA Białystok

Nowe zasady w rządowym programie „Czyste Powietrze”
Według nowych zasad programu (od 25.02.2022) większym
wsparciem są objęte osoby o najniższych dochodach, które
będą mogły uzyskać aż do 90% doﬁnansowania. Są to osoby,
które osiągają dochód do 900 zł na osobę w gospodarstwie
wieloosobowym lub w przypadku osób mieszkających samotnie do 1260 zł. Maksymalna kwota dotacji na termomodernizację budynku może wynieść aż 69 000 zł.

Zachęcamy mieszkańców do wizyty w punkcie konsultacyjnoinformacyjnym, gdzie można otrzymać informacje o programie oraz pomoc przy wypełnieniu wniosku o doﬁnansowanie i rozliczeniu inwestycji.

Dotacja podstawowa do 30 000 zł jest przewidziana dla beneﬁcjentów, których dochód roczny nie przekracza 100 000
zł.
Dotację do 37 000 zł mogą otrzymać beneﬁcjenci programu
o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu do 1564 zł/os.
w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł/os. w gospodarstwie jednoosobowym.
Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami
oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie https://portal.wfosigw.pl.

B I U L E T Y N M I A S TA O S T R Ó W M A Z O W I E C K A

9

DLA MIESZKAŃCÓW

Miasto Ostrów Mazowiecka udziela 100% doﬁnansowania kosztów zabiegu sterylizacji/katracji
oraz znakowania elektronicznego psów i kotów.
Zabiegów może dokonać osoba zameldowana na terenie
Ostrowi Mazowieckiej. Osoba
chcąca wykonać zabieg sterylizacji/kastracji i znakowania elektronicznego swojego
zwierzęcia powinna posiadać
przy sobie dowód osobisty
oraz książeczkę zdrowia psa/
kota lub zaświadczenie o ostatnim szczepieniu. Roczny
budżet na zabiegi wynosi 60 tys. zł.
Zabiegi można wykonać w dwóch gabinetach weterynaryjnych na terenie miasta:
ź

przy ul. Chopina 18 - prowadzący lek. wet. Piotr Sołowiński, tel. 602 533 347,

ź

przy ul. Piłata 19 – prowadzący lek. wet. Roman Szaraﬁński i Arkadiusz Oniszk, tel. 501 240 774.

Kiosk multimedialny w MDK
za wygraną w konkursie „Renowacja
Roku Zabytków Mazowsza"
Galeria Sztuki Jatki zwyciężyła w konkursie „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza".
W nagrodę do Miasta traﬁło
15 tys. zł, które przeznaczono na zakup kiosku multimedialnego. Służy teraz
uczestnikom zajęć i pracownikom Miejskiego Domu Kultury. Dzięki niemu aktualny
graﬁk i bieżące informacje
znajdziecie w jednym miejscu.
O naszej wygranej w konkursie usłyszeli wszyscy uczestnicy gali „Rok w kulturze na
Mazowszu”, organizowanej
7 grudnia 2021 r. w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im.
Jana Kiepury.

Mamy nadzieję, że działania te przyczynią się do zmniejszenia bezdomności zwierząt na te-renie miasta.
Dbajmy o zwierzęta. Jesteśmy odpowiedzialni za to co
oswoiliśmy, dlatego traktujmy zwierzęta z należytym
szacunkiem. One kochają nas bezgranicznie i bez nas są
bezbronne.
ź
ź
ź
ź
ź
ź

ź
ź

ź

ź
ź

Zwierzęta jako istoty żyjące, odczuwają cierpienie, strach
i ból.
Nie trzymaj zwierząt w pomieszczeniach ograniczających
ich ruch.
Trzymanie psa na łańcuchu może doprowadzić do problemów zdrowotnych i psychicznych, zdecydowanie lepszy jest kojec.
Zapewnij zwierzęciu bezpieczne, ciepłe miejsce chroniące
przed warunkami atmosferycznymi.
Podawaj pupilowi jedzenie w ilości stosownej do jego
wielkości i stanu zdrowia (otyłość zarówno jak głodzenie
są niebezpieczne dla życia).
Wysterylizuj zwierzaka, dzięki temu będzie mógł dłużej
i spokojniej żyć w zdrowiu.
Nie bij i nie znęcaj się nad podopiecznym, za to grozi kara
więzienia. Jeżeli robi coś niewłaściwie, nie robi tego na
złość Tobie.
Gdy zwierzak jest chory udaj się do lekarza weterynarii,
nie próbuj leczyć go sam, możesz zrobić większą krzywdę.
Nie zostawiaj zwierzęcia w samochodzie lub pod sklepem
(grozi to zaginięciem lub nawet śmiercią)
Gdy spotkasz zwierzę bez opieki lub cierpiące po wypadku
komunikacyjnym powiadom odpowiednie służby (Urząd
Miasta, Policję lub
Straż Miejską).

Marek Matys

Wydział Rozwoju Gospodarczego
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Zgłoś źródło ciepła do CEEB
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB),
to nowy obowiązek właścicieli i zarządców budynków
mieszkalnych oraz pozostałych budynków usługowych, handlowych oraz obiektów publicznych, którzy
z mocy ustawy mają obowiązek zgłoszenia urządzeń
grzewczych o mocy do 1 MW służących do ogrzewania
budynków oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Ile jest czasu na zgłoszenie?
14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia grzewczego –
dotyczy nowych i modernizowanych urządzeń grzewczych,
ź do 30 czerwca 2022 r. – dotyczy użytkowanych, istniejących
urzą-dzeń grzewczych.
Deklaracje można składać w następujący sposób:
ź osoby posiadające podpis elektroniczny deklarację mogą
złożyć w formie elektronicznej przez internet na stronie:
ceeb.gov.pl;
ź osoby nie posiadające podpisu elektronicznego deklarację
mogą złożyć w formie papierowej wypełniając odpowiedni formularz w Urzędzie Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.
Przeprowadzona przez Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka 2021
roku inwentaryzacja urządzeń grzewczych w formie ankiet nie jest
tożsama z obowiązkiem złożeniem deklaracji wprowadzonym
przez rząd na terenie całego kraju. Dlatego istnieje konieczność
złożenia deklaracji z podpisem właściciela lub zarządcy budynku.
ź

FOT.ARCH. MDK

Bezpłatna sterylizacja
i kastracja psów i kotów

DLA MIESZKAŃCÓW

FOT.ARCH. OSTROWSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

Ostrowska Spółdzielnia
Socjalna w akcji!
Codzienna praca Ostrowskiej Spółdzielni Socjalnej to sprzątanie na terenie
miasta, karmienie psów i sprzątanie klatek, naprawianie znaków drogowych, czyszczenie słupów informacyjnych, drobne naprawy, przycinanie
gałęzi. W razie potrzeby pracownicy pomagają miejskim jednostkom
w transporcie i drobnych naprawach.
W ostatnim czasie posprzątaliśmy śmieci z lasu przy ul. Wołodyjowskiego oraz zadbaliśmy o porządek przy nagrobkach żołnierzy na cmentarzu paraﬁalnym.
Regularnie poprawiamy tabliczki z nazwami ulic oraz naprawiamy znaki drogowe.
Przycinamy gałęzie drzew, aby znaki były widoczne. Prowadziliśmy prace porządkowe na działce miejskiej przy ul. Okrzei, na której stoi niszczejący budynek.
Zanieczyszczeń uzbierało się dwa pełne kontenery KP-7. Zajęliśmy się też
czyszczeniem kanału na ul. Kubusia Puchatka, demontażem ławki na ul. Partyzantów oraz czyszczeniem skrzynek prądowych. Przez cały okres zimowy dbaliśmy, by chodniki były odśnieżone.
Na bieżąco reagujemy na
akty wandalizmu w przestrzeni miejskiej. Służymy
także usługą transportową
oraz siłą roboczą jednostkom
miejskim takim jak MDK,
MOSIR, MOPS, ŚDS podczas
przewozu oraz wywozu różnych materiałów, stojaków,
choinek, instrumentów narzędzi, krzeseł, stołów, kanap, ziemi, trawy, nieczystości.

Mamy nadzieję, że już niebawem rozkwitnie 5,5 tys. tulipanów posadzonych
przez nas jesienią. W tym samym czasie wzbogaciliśmy miasto o kolejne 106
szt. sadzonek drzew, a wśród nich klony
czerwone, dęby, akacje, jarzęby pospolite i lipy. Nasadziliśmy je przy ul. Trębickiego, Różańskiej, Warszawskiej,
Szkolnej, Sportowej, Tysiąclecia, Parkowej i Kubusia Puchatka, a także obok
kortów tenisowych przy rondzie Pileckiego i na placu przy skrzyżowaniu
ul. Duboisa z Zapolskiej.

Marek Kuziak
Dyrektor Wydziału
Organizacji i Bezpieczeństwa

ZGK stawia na mądry recykling
- polepszacz gleby OSTROW
już dostępny
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej opracował i otrzymał pozytywną decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi na wprowadzenie do obrotu handlowego, środka organicznego poprawiającego jakość gleby pod nazwą OSTROW Polepszacz gleby.
Powstaje on ze zbieranych i kompostowanych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych odpadów zielonych, biodegradowalnych, zbieranych selektywnie (liści i traw),
a następnie jest wzbogacany w substancję organiczną oraz składniki odżywcze, głównie azot, fosfor i potas. OSTROW Polepszacz gleby podnosi kondycję gleby i jakość
upraw. Przeznaczony jest do upraw polowych oraz rekultywacji gruntów rolnych. Szczególnie zalecany jest na gleby o niskiej zawartości substancji organicznej.Produkt jest
w postaci ziemistej o zawartości: 0,5 % m/m, fosforu P2O2 0,2% m/m, potasu K2O2
m/m i substancji organicznej 20 % m/m.
Zainteresowani zakupem mogą uzyskać więcej informacji pod numerem
telefonu 29 645 73 60.

OSTROW Polepszacz gleby jest dostępny
na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów
Komunalnych przy ul. Łomżyńskiej 11
w Starym Lubiejewie.

Paweł Litwa
Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
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Ekologiczna Ostrów Mazowiecka
Od września 2021 roku na terenie osiedli spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych trwała wymiana starych kontenerów na
śmieci na nowe. Zmiana ta, ma umożliwić segregację według nowych zasad. Aktualny system przewiduje segregację
odpadów na pięć frakcji: papier (pojemnik niebieski), szkło (pojemnik zielony), metale i tworzywa sztuczne (żółty
pojemnik), odpady bio (pojemnik brązowy) oraz odpady zmieszane zbierane w czarnych pojemnikach.
Zakład Gospodarki Komunalnej już po pierwszych miesiącach, na podstawie analizy zebranych danych,
zaobserwował wzrost stopnia segregacji odpadów
w zabudowie wielorodzinnej. Dbanie o estetykę osiedlowych miejsc przeznaczonych na ustawienie pojemników, skłania mieszkańców do odpowiedzialnej
segregacji, a tym samym zwiększa się ilość odpadów nadających się do recyklinu i ponownego wykorzystania.
Plastik, metal, szkło, papier - to materiały, które można

bardzo efektywnie przetworzyć. Realnie
zatem mamy wpływ na ograniczenie ilości
składowisk odpadów i ochronę środowiska
naturalnego. Aspekt ﬁnansowy jest także
bardzo ważny, ponieważ przetworzenie surowców wtórnych jest tańsze, niż wytworzenie nowego produktu. Pamiętajmy, że
prawidłowa segregacja zaczyna się
w domu.

ZGK ogłasza: podpisz umowę i legalnie pobieraj
wodę oraz odprowadzaj ścieki
Gospodarstwa domowe, które bez umowy, poza licznikami lub w inny nielegalny sposób pobierają wodę i odprowadzają ścieki, mogą do końca maja skorzystać z abolicji.
Przez nielegalny pobór wody, uczciwi mieszkańcy ponoszą wyższe opłaty za wodę i ścieki, ponieważ koszty utrzymania stacji uzdatniania rosną, w tym przez
straty wynikające z bezumownego korzystania z sieci wodociągowej. Dlatego
akcja zlokalizowania i redukcji strat wody ma na celu uporządkowanie całej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Ostrowi Mazowieckiej. Abolicja ma obowiązywać od 1 kwietnia do 30 maja 2022 roku i polega na zgłoszeniu do
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej, faktu nielegalnych
praktyk bez konsekwencji prawnych oraz podpisaniu umowy.
Po tym terminie zewnętrzna ﬁrma przeprowadzi audyt mający na celu wykrycie
nielegalnych przyłączy, uszkodzonych wodomierzy, braku plomb oraz nielegalnego odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej.
Zgodnie z artykułem 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoby, które bez uprzedniego zawarcia umowy pobierają wodę z urządzeń wodociągowych, podlegają
karze grzywny do 5 tysięcy złotych, a w przypadku bezumownego wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych karze pozbawienia wolności lub

grzywny do 10 tysięcy złotych.
Zainteresowanych dobrowolnym podpisaniem umowy prosimy o zgłoszenie
się do Biura Obsługi Klienta w Oddziale
Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Sikorskiego 39A, od poniedziałku do
piątku w godzinach 7.00-15.00. Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu: 29 645 73
30.

Prezes Zarządu Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Informacje o wysokości opłat za gospodarowanie opadami
traﬁły do ponad 3,8 tys.nieruchomości
Do skrzynek mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej traﬁło 3 829 informacji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami w 2022 roku. Opłaty naliczane są na podstawie deklaracji złożonych przez właścicieli
nieruchomości.
Z nieruchomości, na które nie były złożone deklaracje odpady
nie będą odbierane. Zgodnie z chwałą nr XV/160/2020 Rady
Miasta Ostrów Mazowiecka z 24 lutego 2020 r. opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 25 zł miesięcznie od osoby w przypadku zbiórki selektywnej. Jeśli
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny opłata miesięczna od osoby wynosi 50 zł.
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Terminy płatności: I rata do 15 marca, II rata do 15 czerwca, III rata do
15 września, IV rata do 15 grudnia.

Magdalena Osińska
Wydział Rozwoju Gospodarczego
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Ułatwienie dla mieszkańców - aplikacja ZGK już jest!
Z myślą o zapewnieniu kompleksowej obsługi w zakresie zadań realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. wprowadzamy najnowocześniejsze technologie, które mają wpierać m.in. procesy selektywnej
zbiórki odpadów, edukację ekologiczną oraz szybki kontakt z klientami.
Od lutego mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej mogą korzystać z bezpłatnej aplikacji na telefon ZGK Info, która
zawiera aktualne harmonogramy odbiorów odpadów,
a po ustawieniu przez użytkownika adresu odbioru
i alertu, przypomina także o zbliżających się terminach
wystawienia danej frakcji. Za pomocą prostego sposobu wyszukiwania można sprawdzić, do jakiego pojemnika wyrzucić dany odpad, sprawdzić punkty odbioru przeterminowanych leków, odpadów niebezpiecznych czy gabarytowych.
Dodatkowe funkcje mają min. ułatwić komunikację,
a w sytuacjach awaryjnych wysłać szybko zgłoszenie.
Aplikacja jest bezpłatna i przeznaczona na urządzenia
mobilne dla mieszkańców gmin, które mają aktualną
umowę na odbiór odpadów komunalnych z Zakładem
Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp.
z o.o. Można ją pobrać w Google Play lub App Store.

Zostań Ostrowskim Ekoliderem
Konkurs dla szkół i przedszkoli
Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi działania edukacyjne wśród
mieszkańców naszego miasta z zakresu kształtowania postaw proekologicznych oraz budowania wizerunku ekologicznej Ostrowi Mazowieckiej.
21 lutego br. ogłosiliśmy konkurs zbiórki zużytych baterii pn. „OSTROWSKI EKOLIDER”
dla placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów
Mazowiecka. Akcja ma na celu budzenie świadomości ekologicznej najmłodszych
mieszkańców oraz ich aktywizowanie do dbania o środowisko naturalne, w którym
wszyscy funkcjonujemy.
Honorowy Patronat nad konkursem objął Jerzy Bauer Burmistrz Ostrowi Mazowieckiej.
Konkurs potrwa do 31 maja, a jego rozstrzygnięcie ogłosimy na początku czerwca,
podczas obchodów Dni Ostrowi. Zwycięzcy w podziale na kategorie, szkoły i przedszkola, otrzymają nagrody: 1 miejsce – 1000 zł, 2 miejsce – 700 zł, 3 miejsce –
500 zł.
Placówka, która zbierze największą ilość
baterii (w kg, w przeliczeniu na jednego
ucznia) otrzyma dodatkowo tytuł
OSTROWSKIEGO EKOLIDERA!
Zachęcamy do udziału w konkursie
i liczymy na obﬁte „zbiory”.

Korzystanie z niej jest w pełni anonimowe. Aplikacja nie przechowuje, ani
nie zapisuje żadnych danych osobowych.
Kolejnym etapem będzie dodawanie
następnych funkcji i powiadomień
z oddziałów Spółki, w tym Oddziału
Wodociągów i Kanalizacji, Działu Robót Drogowych i Transportu.
Zapraszamy serdecznie do aktywnego
korzystania z aplikacji ZGK Info.

Krzysztof Orzechowski
Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

Dostarczyliśmy
mieszkańcom
decyzje z wymiarem
podatków
W 2022 roku wystawiliśmy dla osób ﬁzycznych 4 474 decyzji podatkowych.
Decyzje w większości dostarczyli pracownicy Urzędu Miasta. Przypominamy, że
termin płatności I raty to 15 marca, II raty
- 15 maja, III raty - 15 września, IV raty 15 listopada.
Wpływy z podatków to najważniejsza grupa
dochodów własnych Miasta Ostrów Mazowiecka, a kluczowe znaczenie ze względu
na wielkość wpływów ma podatek od nieruchomości.
Wysokość stawek podatku od nieruchomości została określona Uchwałą Rady
Miasta w 2019 roku. Od czasu podjęcia
uchwały wysokość stawek nie uległa
zmianie. Jednak wzrosła wysokość wpływów z podatku od nieruchomości, co
świadczy o rozwoju naszego miasta.
W 2019 roku do budżetu miasta wpływy
z podatku od nieruchomości wyniosły
10 341 126,66 zł, w 2020 roku - 11 252
314,08 zł, w 2021 roku - 11 772 157,82
zł.

Joanna Kruszewska

Wioletta Ogonowska

Zakład Gospodarki
Komunalnej sp. z o.o.

Dyrektor Wydziału Realizacji Budżetu
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Ponad 900 tys. zł na pomoc Świetlica Socjoterapeutyczna
osobom niepełnosprawnym - miejsce dobrych relacji

FOT.ARCH. MOPS

Ostrowski Klub Senior +
ma już 3 lata!

16 lutego obchodziliśmy w ostrowskim Klubie Senior+ trzecią rocznicę działalności. Pierwszy raz spotkaliśmy się 14 lutego 2019
roku. Ogromnie cieszy nas nieustanne zainteresowanie uczestnictwem. Nasi seniorzy aktywnie biorą udział we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez animatorów Klubu. Zawsze można liczyć na ich energię i zaangażowanie. Są kopalnią wspomnień
i doświadczeń życiowych. Klub stał się miejscem nie tylko do
wspólnego spędzania czasu, nawiązały się w nim trwałe przyjaźnie, seniorzy interesują się nawzajem swoim zdrowiem, udzielają
sobie wskazówek i porad. Cieszymy się, że stworzone dla nich
3 lata temu miejsce, stało się dla wielu drugim domem, w którym
przy wspólnym stole mogą zjeść talerz gorącej zupy. Życzymy naszym seniorom i sobie wielu kolejnych rocznic w tym samym miejscu i w tym samym składzie.

Dzieci i młodzież z Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej aktywnie spędzały czas wolny od zajęć szkolnych. Podopieczni placówki uczęszczali na miejski basen
oraz lodowisko, kręgielnie i halę sportową, brali też
udział w zabawach i grach zespołowych oraz różnego rodzaju konkursach.

FOT.ARCH. ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA

24 lutego 2022 r. dyrektor MOPS
w imieniu Miasta Ostrów Mazowytchnieniowa wiecka podpisała dwie umowy
na realizację zadań z Funduszu
Solidarnościowego. Na program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 otrzymaliśmy 913 716,00zł.
Skorzysta z niego co najmniej 40 osób niepełnosprawnych z terenu Miasta. Na program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022
otrzymaliśmy 97 920,00zł. Z opieki wytchnieniowej skorzysta co
najmniej 10 opiekunów osób niepełnosprawnych z terenu Miasta. Obydwa programy stanowią ogromne wsparcie, chociażby
z tego powodu, że są w 100% ﬁnansowane ze środków
państwowego funduszu celowego Fundusz Solidarnościowy
i korzystanie z nich jest bezpłatne dla odbiorców.

Na początku ferii odbyło się ciekawe spotkanie z dietetyk Agatą Pieńkos, na co dzień pracującą w Środowiskowym Domu Samopomocy, która w czasie
pogadanki omówiła piramidę zdrowego odżywiania. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się jakie szkody
w naszym organizmie wyrządza nadmierne spożycie
cukru i jak go umiejętnie ograniczać.
Tematykę bez-piecznych zachowań w sytuacjach zagrożeń
przybliżył komendant Straży Miejskiej Krzysztof Gołębiewski. Na
podsumowanie zajęć wychowankowie wykonali prace plastyczne
nt. „Bezpiecznych Ferii”, za które otrzymali słodką niespodziankę.
Na terenie Komendy Powiatowej Policji nasi podopieczni, podczas spotkania ze st. sierż. Emilią Podbielską, rozmawiali o bezpieczeństwie podczas ferii, a także w ruchu drogowym i kontakcie z osobami obcymi. Na koniec spotkania zostali obdarowani
elementami odblaskowymi i mogli usiąść za kierownicą radiowozu.
Podczas kolejnego spotkania kulturalnego odwiedzili Miejską Bibliotekę Publiczną, gdzie odbyli interesujące spotkanie z książką
prowadzone przez Sylwię Tryniszewską.
Natomiast na warsztatach tanecznych w Miejskim Domu Kultury,
które poprowadził Karol Polecki, uczyli się podstaw tańca hip –
hop. Ponadto codziennie uczestniczyli w zajęciach
tematycznych m.in. komputerowych, plastycznych, sportowo-rekreacyjnych.
Okres ferii jest szczególnym czasem integracji,
a także umocnienia pozytywnych relacji między wychowankami. Wspólnie spędzony czas
pozytywnie zacieśnia więzi, a wrażenia, jakich
doświadczyli dobrze rokują na kolejny semestr
pracy wychowawczej.

Agnieszka Gwardiak

Piotr Szymalski

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Kierownik Miejskiej Świetlicy
Socjoterapeutycznej
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Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w mieście

FOT.ARCH. UM

Na uroczystości obecni
byli mieszkańcy Ostrowi
Mazowieckiej, samorządowcy, radni miejscy,
wójtowie gmin, służby
mundurowe, nauczyciele, dyrektorzy miejskich
instytucji, harcerze oraz
poczty sztandarowe ze
szkół. Obchody zaczęto
od złożenia kwiatów pod
pomnikiem rtm. Witolda
Pileckiego przy ZS1, następnie delegacje przeszły pod miejski pomnik
Żołnierzy Wyklętych Ziemi Ostrowskiej, odsłonięty w 2015 roku.
Burmistrz Jerzy Bauer podkreślił, iż podtrzymywanie świadomości narodowej jest
istotne szczególnie teraz, kiedy tak blisko nas – na Ukrainie, trwa wojna. Właśnie
teraz zdajemy egzamin jako naród, bez wahania pomagając osobom potrzebującym
pomocy. Pielęgnowanie pamięci o ważnych dla Polski wydarzeniach ma niezwykle
duży wpływ na budowanie postaw patriotycznych; Żołnierze Wyklęci pozostają wzorem niestrudzonej walki o niepodległą Polskę.
Delegacja po złożeniu kwiatów udała się do kościoła Paraﬁa Wniebowzięcia NMP
w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie odprawiono mszę świętą w intencji poległych oraz po-

FOT.ARCH. UM

1 marca, jak co roku obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Obchody po raz kolejny
zorganizowały władze miasta, gminy i powiatu: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer, Starosta
Ostrowski Zbigniew Chrupek oraz Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka, Waldemar Brzostek.

koju na świecie i uczczono pamięć Niezłomnych. Ks. prał. dr Jan Okuła w okolicznościowym kazaniu przywołał fakt, iż
historia często się powtarza, ale to od
nas zależy, jak będziemy reagowali na
sytuacje kryzysowe – Polska nigdy nie
ucieka przed walką o słuszne sprawy.
Nie inaczej jest w świetle aktualnej sytuacji na Ukrainie: z zaangażowaniem
niesiemy pomoc tym, którzy jej potrzebują.

Sylwia Katarzyna Kos
Sekretarz Miasta

22 pary świętowały jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody” - 50 lecie pożycia małżeńskiego to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku.
Postanowieniem Prezydenta RP Andrzej Duda, medalami „Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” zostały odznaczone 22 pary
z terenu miasta Ostrów Mazowiecka. Medal jest wyrazem
uznania dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym
związku małżeńskim.

Grażyna Reluga
Zastępca Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego

FOT.ARCH. UM

FOT.ARCH. UM

W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią, odznaczenia, upominki i kwiaty burmistrz Jerzy Bauer wręczył
podczas indywidualnych spotkań z Jubilatami. Skierował do

nich także słowa uznania - Jesteście Państwo przykładem, jak
powinno wyglądać małżeństwo, kompromisy i wzajemne
wsparcie, nie tylko dla swoich dzieci i wnuków, ale dla wszystkich ostrowiaków”.
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Program Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
przyjmowany jest przez Radę Miasta w formie uchwały. Program dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata
2022-2025 określa lokalną strategię w zakresie proﬁlaktyki oraz minimalizacji szkód zdrowotnych i społecznych, wynikających z różnego typu uzależnień
m.in. od alkoholu, narkotyków, Internetu, hazardu.
Głównym celem Programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych, w tym tzw. „dopalaczy” wśród
mieszkańców miasta, w szczególności
dzieci i młodzieży. Program zakłada
również promowanie działań prozdrowotnych i edukacyjnych w zakresie proﬁlaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym.

Sylwia Śladewska
Wydział Oświaty, Kultury
i Integracji Społecznej

Wkrótce w Ostrowi
będzie więcej motyli

45 miejsc statutowych w ŚDS
W Środowiskowym Domu Samopomocy powstało 5 nowych miejsc statutowych i placówka dysponuje teraz
45 miejscami.

FOT.ARCH. ŚDS

Strategiczna proﬁlaktyka

W ostatnim czasie przeprowadzono także remonty, poprawiając warunki pracy m.in. w sali terapii zajęciowej poprzez wymianę podłóg,
zmieniono przestrzeń wypoczynkową na tarasie i wyposażono ŚDS
w nowe meble i sprzęty elektroniczne, które traﬁły do pracowni multimedialnej. Powstały również dwa dodatkowe stanowiska do szycia
na maszynie.
Dzięki realizacji zadania polepszyły się warunki pracy, podniesiono
jakość prowadzonych usług i zwiększono bezpieczeństwo uczestników

Katarzyna Kolasińska
Kierownik Środowiskowego
Domu Samopomocy

Dwóch zawodników z klubu
GROM Ostrów Mazowiecka
na zawodach w Paryżu
22 lutego Reprezentacja Polski Rugby na Wózkach zagrała
swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy w Paryżu. Miło
nam poinformować, że z klubu sportowego GROM Ostrów
Mazowiecka na Turniej powołano dwóch zawodników:
Piotra Wilamowskiego i Tomka Książka (na zdj. pierwsi
z prawej). Z powodu agresji Rosji na Ukrainę, Polska reprezentacja odmówiła zagrania meczu z Rosją.
Redakcja

Marek Matys
Wydział Rozwoju Gospodarczego
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FOT.ARCH. KS GROM

Miasto Ostrów Mazowiecka jest w trakcie realizacji projektu
pod nazwą „Motyli kącik”. Już na początku kwietnia, obok
Ratusza Miejskiego Ostrowska Spółdzielnia Socjalna nasadzi drzewa i byliny miododajne oraz zamontuje domki dla
owadów. Będzie to miejsce przyjazne faunie i ﬂorze.
Projekt szkoleniowy doﬁnansowany jest z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowany przez
Szkolenia - Instytut Rozwoju Miast i Regionów.

CIEKAWOSTKI

Z INSTYTUCJI

30-lecie działaności KRUS-u pod patronatem wicepremiera
20 grudnia br. w Ostrowi Mazowieckiej obchodzono Jubileusz 30-lecia powstania i działalności
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w Warszawie.

FOT. BARBARA SIWEK

Uroczyste otwarcie nowoczesnej placówki odbyło się pod patronatem wicepremiera Henryka Kowalczyka, zaś współorganizatorem był
burmistrz Jerzy Bauer. Na gali obecna była prezes KRUS, Aleksandra
Hadzik, dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Joanna Bala oraz pracownicy, którzy otrzymali Odznaki Honorowe „Zasłużony
dla Rolnictwa”. Wśród zaproszonych znaleźli się także ministrowie,
parlamentarzyści, władze miast i instytucji. Wicepremier Henryk Kowalczyk podczas przemówienia podkreślił, że „siłą każdej organizacji
są jej pracownicy” i wyraził radość z możliwości pogratulowania im
osobiście.
Więcej zdjęć na naszym proﬁlu na Facebooku www.facebook.com/
MiastoOstrowMazowieckaOﬁcjalnie.

Katarzyna Choromańska
Biuro Promocji

Wybieraj numer alarmowy tylko w uzasadnionych przypadkach
11 lutego obchodziliśmy Europejski Dzień Numeru Alarmowego. W naszym kraju funkcjonuje 17 centrów powiadamiania ratunkowego.
W minionym roku łącznie odnotowano 21 milionów połączeń
przychodzących na nr 112. Teren województwa mazowieckiego
obsługują Centra zlokalizowane w Radomiu
i Warszawie, decydując się na skorzystanie
z tego nr zastanówmy się czy nasze zgłoszenie
będzie zasadne czyli zagrożone jest zdrowie/
życie ludzkie lub mienie.
Obecnie zgłoszenia z nr 997 i 998 przekierowywane są do operatorów numerów alarmowych w centrach powiadamiania ratunkowego. Następnie operatorzy przekazują drogą elektroniczną, wszystkie zebrane o zdarzeniu informacje do odpowiednich dyspozytorów Państwowej Straży
Pożarnej i Policji, którzy decydują o zaangażowaniu odpowiednich jednostek. Dlatego
ważne jest przekazywanie podstawowych informacji podczas
zgłoszenia czyli adresu zdarzenia, osobach poszkodowanych
oraz kontaktu do zgłaszającego gdyby wymagała tego interwencja. Zgłoszeń można dokonywać również anonimowo a połączenia są bezpłatne. W związku z trwającą pandemią operatorzy pytają również czy w miejscu zgłoszenia są osoby objęte
kwarantanną.
Pamiętajmy, że nr alarmowy 112 może być wykorzystywany wyłącznie w sytuacji gdy zagrożone jest
zdrowie, życie lub mienie (Ratownictwo Medyczne, Straż Pożarna i Policja). Niestety duża część zgłoszeń jest bezpodstawna, dlatego przed wybraniem nr alarmowego

warto zastanowić się czy pod tym nr powinniśmy szukać
pomocy. W przypadku gdy na miejsce pojadą służby i stwierdzą, że zgłoszenie było bezpodstawne kierowany jest wniosek do
Sądu o ukaranie. Pamiętajmy, że nr alarmowy 112 nie jest
infolinią na temat godzin funkcjonowania urzędów czy
rozkładów jazdy pociągów lub autobusów. Pojawiały się również sytuacje, gdy
osoby kilkakrotnie bez potrzeby dzwoniły na nr
alarmowy 112 blokując linię i uniemożliwiając
dodzwonienie się osobom potrzebującym realnej pomocy.
Zgodnie z art 66 Kodeksu Wykroczeń § 1. kto:
1) chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia,
2) umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudniając
prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny
do 1500 zł.
§ 2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność,
można orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych.
Źródło: MSWIA

mł. asp. Marzena Laczkowska
Rzecznik prasowy
KPP Ostrów Mazowiecka
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STOP POŻAROM TRAW
Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba
pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie
chęcią użyźniania gleby.
Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że
spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost,
a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak
całkowicie błędne myślenie. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia
się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład
resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących
truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt.
Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów,
które niejednokrotnie prowadzą niestety także do
wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób.

REKLAMA

Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze
względu na wy-stępujące w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą akty-
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wnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek.
Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj
duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych.
Każda interwencja to poważny wydatek ﬁnansowy. Strażacy
zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków,
w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia
i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez
lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie
będą naprawdę potrzebni.
st. kpt. Rafał Kamiński
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Ostrowi Mazowieckiej

CIEKAWOSTKI

Z INSTYTUCJI

Nowoczesny 64-rzędowy tomograf komputerowy
w ostrowskim szpitalu
Kolejna świetna wiadomość ze Szpitala w Ostrowi Mazowieckiej. W miejsce leciwego 12-letniego sprzętu pojawił się
lśniący nowością, ultranowoczesny 64-rzędowy tomograf komputerowy ﬁrmy GE. Wnętrze Pracowni zyskało nowy
charakter – pojawiły się nowe meble oraz cicho pracujący klimatyzator. Pomieszczenie rozjaśniły pastele, a hitem
okazała się podświetlana ledami graﬁka zamontowana na suﬁcie.
- Odnowiona Pracownia Tomograﬁi Komputerowej to wnętrza na miarę XXI wieku –
tłumaczy dr Dorota Półtorak, radiolog z Zakładu Diagnostyki Obrazowej. – Sam
tomograf też spisuje się bez zarzutu. Pracuje cicho i szybko, ale najważniejsze, że
poprzez zmniejszoną do minimum dawkę promieniowania jest bardziej bezpieczny
dla pacjenta. Pacjenta od głowy do stóp możemy teraz zeskanować w 10 sekund.
Diagnostyka obrazowa pacjentów przy udziale tomograﬁi komputerowej to w chwili

obecnej standardowe badanie. Takich
badań w Pracowni dziennie robi się od
kilku do kilkunastu. Zakupu nowego tomografu udało się dokonać dzięki doﬁnansowaniu ze środków Mazowieckiego
Urzędu Marszałkowskiego. Koszt inwestycji wyniósł ponad 2,8 mln złotych.
- W ramach specjalnego budżetu na
walkę medyków z pandemią na Mazowszu wydaliśmy 480 mln złotych –
wyjaśniła Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
obecna na uroczystości oddania do
użytku nowego tomografu. – Do grupy
beneﬁcjentów dołączyły szpitale powiatowe, które tak samo walczą z COVID-19.

FOT. ARCH. SPZZOZ

Szpital w Ostrowi Mazowieckiej jest
jedynym z grona kilkunastu placówek
medycznych Mazowsza, którym przyznano środki na zakup tomografu komputerowego.

Artur Wnuk
Dyrektor SP ZZOZ
w Ostrowi Mazowieckiej

Dlaczego szczepienia są nadal potrzebne?
Doświadczenia związane z pandemią COVID-19 wyraźnie pokazały jak ważne są szczepienia. Mimo ogromnego postępu w medycynie, nadal są one jedyną metodą walki z większością chorób wirusowych.

FOT. WWW.GOV.PL

Tak jest np. w przypadku odry, świnki, różyczki, poliomyelitis, kleszczowego zapalenia mózgu, zakażeń rotawirusoych, zapalenia wątroby typu B i COVID-19.
Dzięki powszechnemu obowiązkowi szczepień wzrasta liczba osób uodpornionych
oraz zmniejsza się ryzyko epidemii chorób zakaźnych w populacji. W dalszym ciągu
szczepienia są najbezpieczniejszym i najskuteczniejszym sposobem ochrony dziecka
przed wieloma groźnymi chorobami zakaźnymi. W kontekście obecnej agresji
Rosji na Ukrainę znacznie wzrasta ryzyko
rozprzestrzeniania
się wirusów na sąsiednie kraje z po-

wodu masowego przemieszczania się
ludności. W związku z powyższym konieczna jest terminowa realizacja obowiązkowych szczepień ochronnych. Rekomenduje się wykonanie szczepień
również u dzieci z Ukrainy, od dnia przyjazdu do Polski.

Magdalena Kaczmarek
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej,
Specjalista Epidemiolog
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Prawie 600 tys. zł dla czterech szkół z „Laboratoriów Przyszłości”
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we
współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ideą programu jest zwiększenie zainteresowania młodych ludzi kierunkami STEM (nauka, technologia, inżynieria, matematyka).
Ostrowskie podstawówki otrzymały
wsparcie w wysokości 592 600 złotych i dokonały zakupu wyposażenia,
które już od września
2022 r. będzie obowiązkowe w każdej
szkole podstawowej,
tj.: drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.), mikro-kontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki
prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.), stacje lutownicze
(do mikrokontrolerów). W ramach wyposażenia dodatkowego zakupiono między
innymi mikroskopy oraz wizualizer (SP2), zestawy modelarskie oraz zestawy do na-

uczania przedmiotów ścisłych (SP3),
roboty Photon, maszyny do szycia, hafciarkę cyfrową (SP1). W SP4 część środków przeznaczono na utworzenie pracowni audio-wizualnej oraz radiowęzła.
Wyposażenie Laboratoriów Przyszłości
będzie wykorzystywane w realizacji podstawy programowej oraz wszelkich zajęć
dodatkowych rozwijających zainteresowania i zdolności uczniów.

NGOʼsy (organizacje pozarządowe)
z doﬁnansowaniem na swoje projekty

Burmistrz przyznaje
40 tys. na stypendia

Burmistrz Miasta przyznał środki ﬁnansowe na wsparcie oraz powierzenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym
działającym na rzecz mieszkańców miasta. Dotacje zostały przyznane w dwóch dziedzinach:
kultury ﬁzycznej i sportu oraz kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka
przyznał stypendia, nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe
oraz osiągnięcia w działalności sportowej na łączna kwotę 40 100 zł.

Kto i na co otrzymał środki?
ź

ź
ź
ź
ź
ź

ź
ź
ź

Ostrowskie Towarzystwo Inicjatyw Kulturalno
Oświatowych OTIKO - Przedszkolaki w teatrze
poznają klasykę - 4 500 zł
Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „NDM” - Zdalne Warsztaty Modelarskie Dziedzictwa Architektonicznego - 500 zł
Uczniowski Klub Sportowy „ NEPTUN” - Sekcja Ratownictwa Wodnego
- 15 000 zł
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „ISKIERKA” - Sport na wózkach
2022 - 11 000 zł
Uczniowski Klub Sportowy Wojownik Ostrów Mazowiecka - Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo - 10 000 zł
Ostrowski Klub Karate Kyokushinkai - Prowadzenie szkolenia oraz rywalizacji sportowej w zakresie karate kyokushin oraz popularyzacja sportu amatorskiego w Ostrowi Mazowieckiej - 33 000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Academia Gorila Ostrów Mazowiecka” - Szkolenie w zakresie sportów walki dzieci, młodzieży i dorosłych - 33 000 zł
Stowarzyszenie Tenisowe „GEM” imienia Zenona Kacpury - Obóz sportowy
- 7 000 zł
Pływacki Uczniowski Klub Sportowy ORKA Ostrów Mazowiecka - Propagowanie kultury ﬁzycznej - pływanie - 10 000 zł
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Dorota Ambroziak
Dyrektor Wydziału Oświaty,
Kultury i Integracji Społecznej

Zostało przyznanych 6 stypendiów,
20 nagród oraz 4 wyróżniania. Stypendia
sportowe zostały przyznane na okres od
lutego do grudnia bieżącego roku. Wśród
stypendystów i nagrodzonych znaleźli się
zwodnicy i trenerzy m.in. Uczniowskiego
Ostrowskiego Ludowego Klubu Atletycznego, MKS Ostrowianka, KS Ostrovia,
SOKÓŁ Ostrów Mazowiecka, UKS Academia Gorila Ostrów Mazowiecka, Ostrowskiego Klubu Karate Kyokushinkai,
a także nauczyciele wychowania fizycznego, których podopieczni osiągnęli
wysokie wyniki rywalizacji sportowej
organizowanej przez Szkolny Związek
Sportowy.
Lista nagrodzonych wraz z osiągnięciami
dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Patrycja Zadroga
Wydział Oświaty, Kultury
i Integracji Społecznej

EDUKACJA

Młodzieżowa Rada Miasta zajmie się
kulturą, ekologią i sportem

FOT. ARCH. MOSIR

II sesja Młodzieżowej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka odbyła się w formie zdalnej 16 lutego. Przewodniczący Bartłomiej Wachaczyk odebrał ślubowanie od
dwóch radnych: Pawła Płockiego i Wiktora Kukwy, którzy nie uczestniczyli w I
sesji MRM.
W trakcie obrad młodzi radni dokonali
wyboru logo Młodzieżowej Rady Miasta
Ostrów Mazowiecka. Ważnym punktem
obrad była dyskusja nad zakresem działań planowanych do powołania komisji:
kultury, ekologii i sportu. Na koniec młodzi radni dzielili się między sobą pomysłami na inicjatywy, które chcieliby realizować w kolejnych miesiącach działalności Młodzieżowej Rady Miasta.

Renata Orzoł

FOT. ARCH. MRM

Wydział Oświaty, Kultury
i Integracji Społecznej

Ostrowska Jedynka wygrywa konkurs
pod patronatem Pierwszej Damy
Przedstawiciele SP 1 odebrali z rąk wiceprezes Fundacji Świętego Mikołaja, Joanny Paciorek dyplom i czek
na 1500 zł za zajęcie I miejsca w kategorii szkół w miejscowościach powyżej 20 tys. mieszkańców w konkursie „Solidarna Szkoła”. Tym samym szkoła podstawowa nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej została jedną
z dziewięciu nagrodzonych, z 70 biorących udział w konkursie.
Po uroczystości, odbyło się spotkanie z panią Agatą Kornhauser-Dudą, która po raz kolejny objęła swoim patronatem Galę i zaprosiła jej uczestników do zwiedzania
Pałacu Prezydenckiego. Małżonka Prezydenta RP złożyła
gratulacje wyróżnionym, doceniając szkoły za zaangażowanie. Podziękowała także nauczycielom za zachęcanie
młodych ludzi do podjęcia aktywności na rzecz innych oraz
uczenie najmłodszych empatii.

FOT.ARCH. SP NR 1

Gala Konkursu Solidarna Szkoła 2021, która odbyła się
7 grudnia 2021 r., to ukoronowanie całorocznej pracy szkół
pozyskujących fundusze na stypendia dla aktywnych
w szkole i środowisku lokalnym zdolnych uczniów, którzy
prawdopodobnie w inny sposób nie mogliby realizować
swoich marzeń ani rozwijać talentów.

Ewa Subda
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
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Bohaterski Szymon Trzaska

FOT.ARCH. UM

Do zdarzenia doszło na Mazurach, gdzie Szymon spędzał czas wolny ze
swoją rodziną. Pewnego dnia jego dziadek wybrał się na pomost i próbował za pomocą piki odepchnąć krę lodu, którą naniosła woda właśnie
w pobliże pomostu. Nagle pika przebiła lód, a Janusz Trzaska wpadł
z impetem do wody. Bezskutecznie próbował wspiąć się na krę, która się
pod nim załamała. Na szczęście na brzegu obecny był bohaterski wnuk
Szymon – z dojrzałością i opanowaniem chwycił leżącą nieopodal
szczotkę i zachowując zimną krew podał jej koniec dziadkowi. Udało się!
Szymon pomógł osłabionemu dziadkowi doholować go na brzeg, po czym
zdjął namoknięte ubrania… i uratował mu życie!
Burmistrz Jerzy Bauer oraz dyrektor Wydziału Oświaty, Dorota Ambroziak,
odwiedzili z prezentem małego bohatera. Zastali go z koleżankami i kolegami z klasy podczas lekcji religii. Szymon był zaskoczony, ale bardzo uradowany!
Burmistrz wręczył bohaterskiemu dziewięciolatkowi w imieniu
miasta upominki wraz
z dyplomem, dziękując
mu za postawę godną
naśladowania. Koledzy
i koleżanki Szymona
z zaciekawieniem posłuchali skierowanej do
nich przez burmistrza
krótkiej pogadanki,
w której podkreślił że
zawsze należy pomaWięcej zdjęć: https://www.facebook.com/
gać drugiej osobie
MiastoOstrowMazowieckaOﬁcjalnie

FOT.ARCH. UM

Szymon Trzaska jest uczniem III klasy Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. Podczas tegorocznych ferii wykazał się ogromną odwagą i hartem ducha - uratował swojego dziadka Janusza przed
utonięciem!

w potrzebie – ale musimy wtedy być
pewni własnego bezpieczeństwa. Dyrektor SP nr 2 Dorota Brzostek oraz
dyrektor Wy-działu Oświaty Dorota
Ambroziak także przyłączyły się do
podziękowań i dodały, iż bohaterska
postawa Szymona jest wspaniałym
przykładem dla rówieś-ników.
Szymon, dziękujemy Ci za dobry przykład i cieszymy się, że mamy w mieście
tak odważnych młodych ludzi.

Katarzyna Choromańska
Biuro Promocji

Kolejne pieniądze dla Miasta
w ramach „Poznaj Polskę”
Do końca roku szkolnego uczniowie szkół podstawowych wezmą udział w 21 wycieczkach edukacyjnych zorganizowanych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą
„Poznaj Polskę”. Łączna kwota doﬁnansowania wynosi 149 428 zł.
W 2021 roku Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało
29 755,00 zł na realizację 5 wycieczek, w czasie których
uczniowie zwiedzali Tykocin, Białystok, Supraśl, Grębocin,
Toruń, Warszawę oraz Łódź.
Młodzi odkrywcy poznawali historię miejsc i ludzi, odwiedzali lokalne muzea i zabytki. Mieli możliwość interakcji
w takich miejscach jak Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi, Piernikarnia
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w Toruniu, Centrum Popularyzacji Kosmosu „PLANETARIUM
- TORUŃ" czy Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
w Białymstoku.

Renata Subda
Wydział Oświaty, Kultury
i Integracji Społecznej

HISTORIA

Archiwa z „ekonomika” już w posiadaniu
Muzeum – Dom Rodziny Pileckich

FOT.ARCH. MDRP

Materiałem o szczególnej wartości historycznej są wspomnienia doktor Teoﬁli Ptaszyńskiej (1904–1994) – założycielki Szkoły Handlowej (Handelsschule) w Ostrowi Mazowieckiej w 1940 roku. Z lektury tego źródła historycznego poznajemy nie tylko wojenną
rzeczywistość Ostrowi i pobliskiego Komorowa, ale także dowiadujemy się, w jaki sposób
dr Ptaszyńskiej udało się zorganizować szkołę w trudnych realiach okupacyjnych.
Umowę przekazania materiałów podpisali dyrektor
Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej Bogusław Konrad oraz Dyrektor Muzeum – Dom Rodziny Pileckich Karol Madaj.
Podczas spotkania nie tylko przekazano kolejne pamiątki do Muzeum, ale także wręczono nagrodę Martynie Gumiężnej – uczennicy Zespołu Szkól nr 2,
która zajęła pierwsze miejsce w kategorii uczniów

FOT.ARCH. MDRP

17 lutego do Muzeum – Dom Rodziny Pileckich zostały przekazane materiały archiwalne dokumentujące działalność
Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. Wśród przekazanych archiwaliów znalazły się dwie broszury wydane w latach dziewięćdziesiątych, z których możemy się dowiedzieć, jak przebiegała organizacja szkoły i możemy poznać sylwetki kadry nauczycielskiej. Publikacje zawierają listy absolwentów oraz ich wspomnienia. Wśród przekazanych
materiałów znalazły się też fotograﬁe oraz niewypełnione świadectwo szkolne z okresu okupacji hitlerowskiej.

szkół ponadpodstawowych w konkursie
„Pamiątki kalejdoskopem przeszłości”.
Konkurs polegał na podzieleniu się w formie ﬁlmiku historią swojej najcenniejszej
pamiątki rodzinnej. Miał charakter kulturalno-edukacyjny, a jego celem było zainteresowanie historią swojej rodziny.
Serdecznie gratulujemy Martynie
oraz pozostałym laureatom!

„Polacy ratujący Żydów. Odkrywamy historie”

FOT.ARCH. MDRP

24 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Data nawiązuje do tragedii z 1944 r., która rozegrała się w Markowej, nieopodal Łańcuta. Tego dnia z rąk niemieckich
żandarmów zginęła ośmioosobowa polska rodzina Ulmów, która ukrywała ośmioro Żydów. Oﬁarami byli: Józef
Ulma, jego ciężarna żona Wiktoria i sześcioro ich małoletnich dzieci oraz ośmioro ukrywanych przez nich Żydów:
Gołda Grünfeld, Lea Didner z córeczką oraz Saul Goldman i jego czterech synów.
W 1995 r. Józefowi i Wiktorii nadano pośmiertnie
tytuł Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.
W powiecie ostrowskim również były osoby, które za
pomoc ukrywającym się Żydom, straciły życie. Warto podać jako przykład chociażby historię Jadwigi
Długoborskiej.
Jadwiga Długoborska (z d. Wagner) urodziła się
w 1899 r. w Ostrowi Mazowieckiej. Była właścicielką
pensjonatu, który założyła na początku lat 30.
W pierwszych miesiącach okupacji Niemcy rozpoczęli prześladowania żydowskich mieszkańców
miasta. Już 11 listopada 1939 r. przeprowadzili
w Ostrowi pierwszą masową eksterminację ludności żydowskiej. Tego dnia Jadwiga
Długoborska udzieliła schronienia 10 osobom z żydowskich rodzin Renkant, Ryczke,
Lewartowicz i Szumowicz. Dzięki jej pomocy mogli przedostać się za przebiegającą dwa
kilometry dalej granicę z ZSRR i uniknąć losu rozstrzelanych wtedy przez Niemców 500
ostrowskich Żydów. Sama odmówiła podpisania volkslisty, podobnie jak cała jej rodzina.
W pensjonacie dwa pokoje zostały zamaskowane i to właśnie w nich Długoborska
ukrywała potrzebujących. Nie oddzielała pomocy Żydom od działania w podziemiu.
W lokalu spotykali się także oﬁcerowie AK z miejscowego oddziału „Opocznik”. Mimo, że
codziennie Niemcy sprawdzali księgę meldunkową pensjonatu, tajemnicę swojej dzia-

łalności udało jej się utrzymać niemal do
końca okupacji.
Jadwiga Długoborska została aresztowana w nocy z 23 na 24 czerwca 1944 r.
Od 28 czerwca była przesłuchiwana i torturowana w siedzibie gestapo przez polskojęzycznego Niemca – Antona Birkenfelda ps. „Cyk”. Została zamordowana
29 czerwca 1944 r. strzałem w tył głowy
w lasach okalających Guty-Bujno.
24 marca 2022 r. zapraszamy na panel
dyskusyjny: „Polacy ratujący Żydów.
Odkrywamy historie”.

Katarzyna Lubczyńska
Muzeum - Dom Rodziny Pileckich
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Po co i o czym debatowała młodzież?

FOT.ARCH. MDRP

W ramach Ostrowskiej Szkoły Debaty Historycznej odbyły się kolejne szkolenia z debat oksfordzkich dla uczniów. Do
pierwszej swojej debaty przygotowują się szkoły podstawowe z Komorowa i Starego Lubotynia. W lutym i marcu
uczniowie szkół ostrowskich: SP 1 im. Tadeusza Kościuszki, SP 3 im. Janusza Korczaka, SP 2 im. Papieża Jana Pawła II oraz
SP 4 im. 18. Pułku Artylerii Lekkiej wzięli udział w I Turnieju Szkół Podstawowych.

8 marca w budynku Starej Elektrowni odbyła się debata ﬁnałowa. Z tezą: W nauczaniu
o Witoldzie Pileckim należy się skupić na jego działaniach wojskowych zmierzyły się reprezentacje SP 4 im. 18. Pułku Artylerii Lekkiej oraz SP 2 im. Papieża Jana Pawła II. Z tego
pojedynku jednomyślnym werdyktem jurorów wyszła „dwójka”, zajmując
I miejsce w turnieju. Na II miejscu uplasowała się „czwórka”, a na III miejscu
znalazły „jedynka” i „trójka”. Statuetki najlepszych mówców turnieju odebrali: Adam
Więcław (SP2), Miłosława Hołowińska (SP2), Jakub Tułowiecki (SP1).
Turniej odbył się pod patronatem Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzego Bauera, we
współpracy Muzeum z debatantami z LO im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej
oraz debatantami z klubu debat Collegium Rhetoricum działającego przy II LO im.
K. I. Gałczyńskiego. Rolę marszałka debaty ﬁnałowej pełniła Julia Lewandowska – uczennica
LO im. M. Kopernika, radna młodzieżowej rady muzeum.

Ponad 500 osób obejrzało film VR „Kartka z Powstania”!

W tym roku miejsca w kolejnej edycji Turnieju Debat Oksfordzkich „Odzyskani
Bohaterowie” rozeszły się bardzo szybko,
bo w 3,5 godziny. W tym turnieju wraz ze
szkołami m.in. z Poznania, Krakowa, Gdańska, Olsztyna i Piły w szranki staną LO im.
Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej
oraz CSL Technikum Lotnicze w Nagoszewie. Rozgrywki turniejowe będą miały
miejsce w marcu i kwietniu. Trzymamy
kciuki!

MUZEALNY
KLUB NAUCZYCIELA

FOT.ARCH. M

Zapraszamy nauczycieli wszystkich
szkół, różnych specjalizacji, do udziału w spotkaniach Muzealnego Klubu
Nauczyciela.

Dzięki współpracy z Narodowym Centrum Kultury zorganizowaliśmy
w Ostrowi Mazowieckiej pokazy filmu „Kartka z Powstania”. To pierwsze
fabularyzowane widowisko historyczne zrealizowane w technologii
wirtualnej rzeczywistości (VR) w Polsce.

Film opowiada historię jednego z powstańców warszawskich, kpt. Władysława Sieroszewskiego „Sabały”, który wychodząc do Powstania, w sierpniu 1944, otrzymał od swojej
córki kartkę z modlitwą. Wtedy jeszcze nie wiedział, że ta kartka wpłynie na jego dalsze
losy. Dwa dni listopadowych pokazów cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że postanowiliśmy zorganizować kolejne pokazy w grudniu. Film mogli obejrzeć uczniowie
starszych klas szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz chętni
mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej.
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Od listopada odbyły się cztery spotkania.
Dotychczasowe tematy to: wykorzystanie
gier w edukacji, praca metodą projektu
edukacyjnego, praca z trudnymi tekstami
literackimi oraz
prowadzenie klubów
debat w szkole. Podczas spotkań edukatorzy i nauczyciele dzielą się swoimi
doświadczeniami i prezentują wykorzystywane przez siebie narzędzia, jest też
czas na dyskusję i prezentację dobrych
praktyk realizowanych w ostrowskich
szkołach.

Karolina Kolbuszewska
Muzeum - Dom Rodziny Pileckich

K U LT U R A

Po raz trzeci w Polsce i po raz trzeci w Ostrowi Mazowieckiej.
Ogólnopolski Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej
Miasto wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną zorganizowało Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej.
Współorganizatorem wydarzenia było Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, a partnerem Miejski Dom
Kultury.
technikę haftu krzyżykowego. Wisienką na
torcie był występ zespołu „Nadbużanie”,
którego ekipa ubrana w piękne kolorowe
stroje, przy akompaniamencie instrumentów
pomogła gościom usłyszeć ludowe dziedzictwo naszego regionu.

FOT.ARCH.UM

W trakcie spotkania podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej, a Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
w Brańszczyku.

Tegoroczna edycja, która odbyła się 10 lutego w formie hybrydowej, zgromadziła około
50 osób. W tym roku ideą przewodnią było hasło „Wielka mi rzecz, człowiek, miejsce”
i w nawiązaniu do niego, spotkanie zainaugurował wykładami skład z Państwowego Muzeum
Etnograficznego w Warszawie: Joanna Kalinowska, Małgorzata Jaszczołt i Mariusz Raniszewski. O swoich działaniach w przestrzeni etnologii mówiły również Dorota Socik
(Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku), Marta Molska i Roksana Grzegrzułka (Miejski Dom Kultury), zaś wśród gości znaleźli się Józef Zalewski oraz Tadeusz Zając
(Państwowe Muzeum Etnograficzne), którzy chętnie przybliżali podczas dyskusji meandry pracy w obszarze tożsamości kulturowej.
O czym rozmawialiśmy?
pielęgnowaniu dziedzictwa kulturowego i zarządzaniu nim tak, by włączać w uczestnictwo
wszystkie grupy wiekowe;
ź hafcie regionalnym Kurpi Białych i kto go dzisiaj wykonuje;
ź sensie powstawania skansenów i miejsc tradycji regionalnej;
ź tym, czym jest deseczka bartnicza oraz dlaczego to unikat na skalę światową;
ź bogactwie naturalnym Nadwiślańskiego Urzecza… i nie tylko.
W Galerii Sztuki Jatki podczas wydarzenia mogliśmy także podziwiać rękodzielne obrazy
artystki ludowej Teresy Witan, która opowiedziała o nich wszystkim gościom i przybliżyła

FOT.ARCH. UM

Więcej zdjęć: https://www.facebook.com/
MiastoOstrowMazowieckaOﬁcjalnie

Od lewej: Jolanta Andruszkiewicz, dyrektor MBP,
Dorota Socik, dyrektor CKSiT

Dziedzictwo regionalne jest istotnym elementem naszej tożsamości; warto, aby żyło
i nie stawało się muzealnym pomnikiem. To
od nas zależy, czy będziemy mieli wolę pielęgnowania go i podtrzymywania dobrych tra-

FOT.ARCH. UM

ź
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dycji. Po co? Aby wiedzieć, skąd jesteśmy
i dokąd zmierzamy. Spotkania takie jak dziś
pomagają podmiotom lokalnym zazębiać
współpracę i rozciągać nowe wici porozumienia; utwierdzają nas też w przekonaniu,
że historia nie jest nudna: wręcz przeciwnie,
może być kolorową, folklorystyczną przygodą!

Katarzyna Choromańska
Biuro Promocji
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Kolor, kształt i tekstura
na wystawie plakatu
„Język Form”

Koncert MROZU

3-5 czerwca 2022

i wiele innych atrakcji

!

Wystawy w Galerii Sztuki Jatki to już stały punkt
wydarzeń w naszym mieście od ponad 3 lat.
W tym sezonie spotkanie ze sztuką zaczęliśmy 21. geometrycznymi rzeźbami łódzkiego artysty Jarosława Borka.
Zamknięte kompozycje metalowe przedstawiały abstrakcyjną
formę emocji, uczuć i skojarzeń.
W październiku na sentymentalny spacer po mieście zabrał nas
Michał Żyłowski - ostrowianin, dziennikarz gazety Super
Expres. Zbiór czarno-białych fotograﬁi „Ostrów, nie Ostrowia”
połączonych z instalacją multimedialną były próbą udzielenia
odpowiedzi na pytanie: czym dla oglądającego jest Ostrów Mazowiecka?
Natomiast relacje Boga i człowieka oraz zmagania jednostki
z naturą to motyw przewodni wystawy przekrojowej Arkadiusza Michalika, absolwenta Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którego gościliśmy na
przełomie Nowego Roku.
W lutym bieżącego roku z kolei mogliśmy podziwiać malarstwo
lokalnego artysty Pawła Piotraka. Tytuł „Ja wiem, a Ty się
domyślasz…” skłaniał do poszukiwań ukrytych treści w obrazach autora.

Muzyka świata w Jatkach
w ramach jubileuszowego
X Koncertu Młodych
Wykonawców Muzyki
W Galerii Sztuki Jatki odbył się X Jubileuszowy Koncert
Młodych Wykonawców Muzyki. W wydarzeniu, które
odbyło się 12 lutego wzięło udział 30 wykonawców,
którzy na instrumentach klawiszowych, skrzypcach,
akordeonie, gitarach oraz wokalnie prezentowali
różnorodne utwory od klasyki przez blues do popu
i rock and rolla. Impreza cieszyła sie dużym zainteresowaniem, emitowaliśmy koncert również online.

Od 31 marca zapraszamy na wystawę
plakatu „Język Form”
autorstwa Joanny
Sieczko, Ady Zielińskiej i Karoliny
Tomaszewskiej.

Na koniec sezonu
i okres wakacyjny
planujemy ekspozycję prac rodzinnych
Alicji Wysockiej. Każdy znajdzie coś dla siebie – wśród wystawionych prac znajdą się m.in. rzeźby, malarstwo i fotograﬁa.
Zachęcamy do odwiedzenia Galerii i przypominamy, że
wstęp jest bezpłatny.

Grażyna Laskowska

FOT. ARCH. MDK
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W przedstawionych
pracach istotną rolę
będzie odgrywać kolor, kształt i tekstura.
Koncert MWM nie miał charakteru konkursowego, jedynymi jurorami była publiczność, która swoimi oklaskami i aplauzem,
spontanicznie i szczerze nagradzała wykonawców. Świetnie poprowadzony koncert przez Emilię Krupę, obsługa techniczna
przez Remigiusza Danelczyka oraz Marcina Żebrowskiego, sprawiły, że koncert przebiegał na najwyższym poziomie, po raz kolejny spotkaliśmy się z jego pozytywnym odbiorem.
Uważam, że jak najczęściej powinno się umożliwiać dzieciom
i młodzieży, prezentowanie swoich umiejętności i talentów przed
publicznością.

Miejski Dom Kultury

Janusz Spaulenok
Miejski Dom Kultury
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Wspomnienie o Mieczysławie Foggu

FOT.ARCH. MBP

Miejska Biblioteka zaprosiła mieszkańców na spotkanie
wspomnieniowe poświęcone Mieczysławowi Foggowi nestorowi polskiej piosenki. Spotkanie poprowadził Michał
Fogg – prawnuk piosenkarza.
Podczas wydarzenia, które odbyło się 28 grudnia 2021 r.
zaprezentowane zostały prywatne zdjęcia artysty okraszone
opowieściami, które przekazywane były w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Jakim był człowiekiem, prywatnie i zawodowo? Jak wyglądała jego kariera i czy wszystkie legendy
dotyczące Mieczysława Fogga są zgodne z prawdą? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań usłyszeć można było ze
źródła, bez domysłów i przypuszczeń. Legenda Mieczysława
Fogga w zderzeniu z rzeczywistością.

Stanisław Lem i ostrowscy pisarze
„na telefon”
W ramach projektu „OSTROWIADA literacka” biblioteka zaprojektowała grę w aplikacji mobilnej ActionBound na
smartfony i tablety dla dzieci, młodzieży i dorosłych, która
przybliża twórczość Stanisława Lema i ostrowskich pisarzy –
gości 1. Ostrowskiego Festiwalu Literackiego – Witolda Szabłowskiego, Piotra Rowickiego, Janiny Brzeszczak, Anny Lendzioszek i Sebastiana Brejnaka oraz Wojciecha Orlińskiego i Michała Rusinka.

Jolanta Andruszkiewicz
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,
że 13 marca 2022 roku odeszła do wieczności

prof. dr hab.Barbara Falińska
Wybitny językoznawca, dialektolog, krajoznawca,
twórca projektu „Dialog pokoleń”, pedagog i naukowiec.
Przyjaciółka miasta Ostrów Mazowiecka,
związana z kilkoma uczelniami, m.in. PAN i UW,
opublikowała ponad 130 artykułów naukowych.
Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka
Pracownicy Urzędu Miasta
i Miejskiej Biblioteki Publicznej

Przewodnikiem gry jest robot Automateusz, a gracze mają za zadanie odszukać książki Lema, które zniknęły z półek… W grudniu
2021 r. została zorganizowana rozgrywka o nagrody w ramach gry.
Gracze rejestrują się pobierając grę w aplikacji ActionBound
(dostępną w Google Play i AppStore) oraz kod QR. Autorkami gry są
Sylwia Tryniszewska i Agnieszka Kaczmarek. Gra jest dostępna 24 h
na dobę, a kod QR znajduje się do pobrania pod linkiem https://
bit.ly/3BEh9qu. Edukacyjne narzędzie to element zadania, które
zostało dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury, a realizacją
projektu ostrowska biblioteka włączyła się w obchody Roku Lema.

FOT.ARCH. UM

Agnieszka Kaczmarek
Miejska Biblioteka Publiczna
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Ostrowscy Mistrzowie Ortograﬁi

FOT.ARCH. UM

15 marca 2022 roku w Starej Elektrowni odbyło się III Ostrowskie Dyktando o tytuł Mistrza Ortograﬁi,
organizowane przez Miejską Bibliotekę. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta
Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer, który był również uczestnikiem dyktanda.

Uroczystego powitania piszących dokonała Sekretarz Miasta, Sylwia Katarzyna Kos.
Wśród piszących znaleźli się
także Dyrektor MOPS Agnieszka Gwardiak i Prezes Zarządu
Zakładu Gospodarki Komunalnej Bartłomiej Pieńkowski.
Do Ostrowskiego Dyktanda o Tytuł Mistrza Ortograﬁi
przystąpiły 104 osoby w 3 kategoriach:61 uczniów szkół
podstawowych, piszących nt. hymnu polskiego;
26 uczniów szkół średnich, którzy pisali o tradycjach kuli-

narnych naszego miasta; 17 dorosłych - bohaterowie ich dyktanda odbywają zaś spacer po
Ostrowi z atrakcjami.
Przed rozpoczęciem dyktanda
uczestnicy minutą ciszy uczcili
pamięć śp. prof. dr hab. Barbary
Falińskiej.
24 marca odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie
nagród. Zdjęcia z dyktanda oraz listę laureatów można
znaleźć na www.facebook.com /MiastoOstrowMazowieckaOﬁcjalnie.

64 gatunki ptaków Islandii
Od 17 do 28 stycznia na piętrze Miejskiej Biblioteki można było obejrzeć wystawę pt. „Ptaki Islandii”, prezentującą fotograﬁe przyrodnika Jerzego Sikorskiego.
28 stycznia uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1, oprócz zwiedzania
wystawy, wzięli również udział w ciekawej lekcji przyrody, którą poprowadziła Hanna Chromińska oraz Jerzy Sikorski.
Autor fotograﬁi opowiedział o swoim pobycie na Islandii, podczas którego zaobserwował 64 gatunki ptaków, a wśród nich m.in. ogorzałki,
kamuszniki, ohary, nurzyki czy maskonury. Dzieci wysłuchały opowieści
o wyspie, jej mieszkańcach oraz zjawiskowej przyrodzie - wodospadach, gejzerach, gorących źródłach, czarnych plażach i urwistych klifach. Z dużym za-interesowaniem oglądały fotograﬁe ptaków, czytały
informacje dotyczące poszczególnych gatunków, zadawały wiele
pytań.
FOT.ARCH. MBP

Anna Duda-Depta
Miejska Biblioteka Publiczna
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Kierunek - koszykówka!
W Galeria Sztuki Jatki odbyła się konferencja pt. „Kierunek koszykówka – warunki dalszego
rozwoju dyscypliny w powiecie ostrowskim.” Spotkanie, które odbyło się 24 lutego było
podsumowaniem tego, co udało się osiągnąć intensywną pracą na rzecz aktywizacji
młodych w Ostrowi Mazowieckiej i powiecie ostrowskim przez ostatnie 7 lat, a co jest perspektywicznym wyzwaniem na najbliższe lata.

FOT.ARCH. UM

Jako pomysłodawca, konferencję zainaugurował burmistrz Jerzy Bauer. Mówił
o współpracy samorządów, klubów i związków sportowych w zakresie rozwijania
dobrych postaw w wychowaniu ﬁzycznym; celem pozostaje zbudowanie
sprawnego mikrosystemu dzielenia się własnymi doświadczeniami, aby działać
efektywnie dla młodzieży.
- Kluczem zawsze jest człowiek - mówił burmistrz i wyraźnie podkreślił stawianie
na rozwój młodych sportowych talentów w swoim mieście, chcąc pomóc im
wkroczyć na profesjonalną drogę kariery. Aby tak się stało, należy konsekwentnie pracować oddolnie nad optymalizacją systemu i rozwinąć go.
Wśród prelegentów znaleźli się: Nikolaj Kovcin (Akademia Koszykówki Legii
Warszawa), Robert Szywalski (prezes Zarządu WZOKosz), Przemysław Żółtowski (przedstawiciel Polski Związek Koszykówki), Bartłomiej Pieńkowski
(prezes Zarządu MKS Ostrowianka), Grzegorz Helcbergiel (pełnomocnik
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka ds. rozwoju koszykówki), Łukasz Wilczyński oraz Jakub Żyłowski (nauczyciele Szkoła Podstawowa nr 2 Ostrów Mazowiecka).
Dodatkowo głos zabrali: Zbigniew
Chrupek, (starosta ostrowski), Rafał
Kowalczyk (wójt gminy Wąsewo),
Jędrzej Drewnowski (wójt gminy
Boguty-Pianki), Mariusz Mierzejewski
(MSCDN Ostrołęka), dr Aleksandra
Bogucka (dyrektor Szkoły Podstawowej
w Bogutach-Piankach), Arkadiusz
Dobkowski (dyrektor MZOS-TiIT
w Ostrołęce), Arkadiusz Spinek
(MOSiR Ostrów Mazowiecka, działacz
sportowy). W konferencji wzięli udział
dyrektorzy oraz nauczyciele, wójtowie
Jakub Żyłowski
nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2
i przedstawiciele jednostek samorządu

Bartłomiej Pieńkowski
prezes Zarządu MKS Ostrowianka

na wszystkie dyscypliny sportowe,
w szczególności 3 kluczowe dla
Ostrowi Mazowieckiej: lekką atletykę, koszykówkę oraz piłkę nożną.
Ta sieć stanowić będzie gwarant ja-
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Od lewej: Robert Szywalski, prezes Zarządu WZKosz, Grzegorz Helcbergiel, pełnomocnik burmistrza miasta Ostrów
Mazowiecka ds. rozwoju koszykówki, Jerzy Bauer, burmistrz miasta Ostrów Mazowiecka, Nikolaj Kovcin, Akademia
Koszykówki Legii Warszawa

FOT.ARCH. UM

terytorialnego powiatu ostrowskiego
oraz środowisko sportowe.
Sieć powiązań samorządy – kluby
sportowe – związki sportowe – burmistrz chce w przyszłości przełożyć

Łukasz Wilczyński
nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2

kości działania; docelowo stawiamy
na wykorzystanie potencjału w naszej gminie: włączanie w aktywność
już najmłodszych, aby jakość kultury
ﬁzycznej sukcesywnie wzrastała
i procentowała w przyszłości w postaci sukcesów sportowych.

Michał Kulesza
Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
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Plebiscyt Sportowiec Roku 2021 - ostrowscy sportowcy z nagrodami

Wyróżnione osoby:
Justyna Jasko – 10. miejsce w rankingu najlepszych sportowców w głosowaniu internetowym - kulturystyka
Ewa Pasek z Ostrowskiego Klubu Karate Kyokushinkai – wyróżnienie przyznane przez portal OstrowMaz24.pl,
Marcin Majewski z Academia Gorila
Ostrów Mazowiecka – wyróżnienie od
Burmistrza Miasta Jerzego Bauera,
MKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka rocznik 2005 – Drużyna Roku
2021 (trener Jarosław Polak),
Adam Napiórkowski MKS Ostrowianka - Trener Roku 2021.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie oraz gratulujemy inicjatywy Moja Ostrołęka i OstrowMaz24.pl.
Obecnie po pandemii oraz w trakcie trwającego konﬂiktu zbrojnego ważna jest praca
całego środowiska sportowego, dlatego warto doceniać zawodników, trenerów i działaczy sportowych.

Spotkanie środowiska piłkarskiego
Paweł Kowalczyk, pełnomocnik burmistrza ds. rozwoju piłki nożnej
w Ostrowi Mazowieckiej był organizatorem spotkania świątecznego
działaczy i trenerów piłki nożnej z udziałem przedstawicieli samorządu
miasta. Podczas spotkania podjęte były sprawy przyszłości piłki nożnej
w naszym mieście.

MOSiR zaprasza do korzystania z bogatej oferty zajęć sportowych i rekreacyjnych. Czekają na Was zajęcia, takie
jak: cross-ﬁt z Pawłem Borowym i Mileną Kozłowską, kalistenika i podstawy
kettlebell z Sebastianem Stepnowskim,
zdrowy kręgosłup z Basią Siwek i Jolą
Szwagulińską, joga z Basią Siwek, step
i zumba z Martą Kotlengą, pilates
z Anetą Dulkowską, cheerleading dla
dzieci z Anną Kołaczkowską, aqua ﬁtness z Martyną Ogrodnik i Jolą Szwagulińską, trening funkcjonalny z Mileną
Kozłowską, a także Nordic Walking
i nauka pływania.
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W MOSiR każdy
znajdzie coś dla siebie

FOT. ŹRÓDŁO OSTROWMAZ24.PL

Z naszego miasta w kapitule konkursu znaleźli się: Jerzy Bauer Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, Michał
Kulesza Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej oraz Bartłomiej Pieńkowski
Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Burmistrz Jerzy Bauer podziękował za obecność oraz za codzienną pracę
z młodzieżą i rodzicami. Zwrócił uwagę, że spotkanie w tak licznym gronie dobrze
rokuje dalszej współpracy. Paweł Kowalczyk jednoznacznie podkreślił potrzebę
zorganizowania turnieju - święta piłki nożnej, dającego możliwość zaangażowania
się wszystkich klubów sportowych. Zaproponował też organizowanie w Ostrowi
kursów szkoleniowych dla trenerów. Jest to możliwe m.in. dzięki dobrej współpracy z Mazowieckim Związkiem Piłki Nożnej. Inne osoby zabierające głos podkreślały wagę spotkania oraz potrzebę kontynuowania dialogu.

Barbara Siwek
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Michał Kulesza
Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
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Paweł Korzeniowski na Ostrowskim Festiwalu Pływackim SWIM & JOY

FOT.ARCH. MOSIR

Uczniowski Klub Sportowy Neptun Ostrów Mazowiecka zorganizował na krytej pływalni MOSiR „Ostrowski Festiwal
Pływacki SWIM & JOY”. W festiwalu, który odbył się 11 grudnia 2021 r. wzięło udział 72 dzieci klas I-III, które
zostały podzielone na 6 drużyn. Drużyny brały udział w 6 punktowanych konkurencjach, które wyłoniły najlepszą
drużynę.

W trakcie trwania festiwalu niespodziewanie pojawił się Paweł Korzeniowski, wielokrotny medalista mistrzostw Polski, Europy i Świata, wieloletni reprezentant Polski i olimpijczyk.
Była to wielka niespodzianka dla dzieci...
i szczerze mówiąc my też nie wiedzieliśmy, że taki gość do nas zawita. Zarząd

Klubu Neptun serdecznie dziękuje anonimowej osobie, która zorganizowała wizytę Pawła.
UKS Neptun na co dzień oprócz prowadzenia nauk pływania oraz sekcji
pływackich zajmuje się szkoleniem przyszłych ratowników wodnych. Jest to

ważny aspekt pod względem przygotowania przyszłej kadry dbającej o bezpieczeństwo na basenie.

Piotr Kania
Prezes UKS NEPTUN

10. edycja biegu dla uczczenia żołnierzy wyklętych
6 marca odbył się 10. Bieg Tropem Wilczym. W biegu głównym wystartowały
54 osoby, zaś w biegu honorowym 40 osób. Biegom towarzyszył marsz Nordic
Walking, w którym wzięło udział 7 osób.

Klasyfikacja końcowa biegu oraz marszu:
ź Bieg główny kobiety: I miejsce Karolina Spaltabaka, II - Katarzyna Śledziewska, III - Magdalena Deluga.
ź Bieg główny mężczyźni: I miejsce
Tomasz Gałązka, II - Kamil Rogalski,
III - Łukasz Pydynkowski.
ź Marsz Nordic Walking Open: I miejsce - Małgorzata Kietlińska, II - Ewa
Syrek, III - Mariola Suchta.
Na biegu medale wręczali: burmistrz Jerzy Bauer oraz dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej.Dorota
Ambroziak.

FOT.ARCH. MOSIR

Dziękujemy współorganizatorom za
pomoc: MKS Ostrowianka, Ostrów Biega,
Goodsteps oraz MDK za nagłośnienie
imprezy.

Waldemar Konarzewski
Zastępca dyrektora Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji

POMOC DLA UKRAINY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Drodzy Mieszkańcy!
26 lutego zwołałem posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego w sprawie uchodźców z Ukrainy. Oprócz kierownictwa samorządu miejskiego obecni byli dyrektorzy wszystkich miejskich instytucji oraz radni miejscy. W spotkaniu wziął
udział również Starosta Ostrowski, przedstawiciele służb,
inspekcji i straży oraz przedstawiciele ﬁrm zatrudniających obywateli Ukrainy oraz Księża Dziekani ostrowskich paraﬁi.
Omówiliśmy bieżącą sytuację i wyzwania czekające Ostrów Mazowiecką i powiat ostrowski.
Poniżej przypominamy najważniejsze informacje związane
z obecną sytuacją.
ź Wiarygodne zbiórki pieniężne: Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej (PCPM) https://pcpm.org.pl/ukraina,
Polski Czerwony Krzyż (PCK) https://pck.pl/na-pomocukrainie/, Caritas Polska https://caritas.pl/ukraina/
ź Dla uchodźców z Ukrainy działają punkty recepcyjne. Rejestracja w nich zapewnia: pomoc w zakresie wyżywienia,
podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek,
tymczasowe zakwaterowanie, rzetelne informacje na temat
pobytu w Polsce.
ź Jeśli chcesz pomóc rodzinie, przyjaciołom, znajomym z Ukrainy zadzwoń pod numer: 29 679 54 40 w godz. 8:00-16:00
ź Nie ulegaj fake newsom, ufaj tylko oﬁcjalnym źródłom.

Miejsce zbiórek w Ostrowi Mazowieckiej,
gdzie przekazujemy rzeczy dla żołnierzy
walczących na Ukrainie:
ź
ź
ź
ź
ź

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warchalskiego 3:
pn.-pt. godz. 8:00-16:00
Miejski Dom Kultury, ul. 3 Maja 50, pn.-pt. godz. 8:00-19:00
i sb. godz. 9:00-14:00
Kino Ostrovia, ul. 11 Listopada 5, wt.-ndz. godz. 14:30-21:00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Trębickiego 10,
godz. pn.-pt. 7:00-19:00, sb.-ndz. godz. 9:30-18:00
Miejska Biblioteka Publiczna, u. 11 Listopada 8, pn.-pt.
godz. 9:00-18:00, sb. 9.:00-14.00

Powołaliśmy Komitet Społeczny w Ostrowi Mazowieckiej FUNDUSZ WSPARCIA UCHODŹCÓW Z UKRAINY.
Komitet w składzie: Agnieszka Gwardiak dyrektor MOPS, Marta
Molska dyrektor MDK, Michał Kulesza dyrektor MOSiR reprezentuje
oﬁcjalne działania środowiska samorządowego Miasto Ostrów
Mazowiecka. Rozpoczynamy zbiórki publiczne. Zbiórka dostępna
jest na stronie http://zbiorki.gov.pl pod numerem 2022/
1365/KS.
Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

KONCERT CHARYTATYWNY
„Ostrowscy artyści dla Ukrainy”

FOT.K. KŁOSIŃSKA

Dziękujemy za Państwa obecność. Dzięki Waszym otwartym na
pomoc sercom udało się zebrać 2473,67 zł. Podczas koncertu,
który odbył się 12 marca wystąpili: Uliana Kikoła & Magdalena
Badurek, Beata Rychlik & Janusz Spaulenok, instrumentaliści

z MDK: Alicja Góral, Weronika Parapura, Kacper Pasztaleniec,
zespół Twierdza w składzie: Michał Chojnowski, Paweł Andruszkiewicz, Dawid Czarnecki, soliści: Jadwiga Danelczyk, Miłosz
Podbielski, Anna Laskowska, Tomasz Traczyk, Amelia Andryszczyk, Remigiusz Danelczyk, zespół RAM, Paweł Andruszkiewicz.
Koncert nie odbyłby się, gdyby nie obsługa techniczna SLC Sound
& Light Crew. Organizatorami byli: Miejska Biblioteka
Publiczna, MOPS, MOSiR, MDK, Muzeum Dom Rodziny Pileckich.

Oﬁcjalny formularz kontaktowy dla osób, które chcą udzielić
schronienia osobom z Ukrainy - https://polacydlaukrainy.pl/ Twoje dane traﬁą do lokalnego samorządu w gminie, w której mieszkasz. Oferta pomocy musi być nieodpłatna.
Zanim zaoferujesz dach nad głową, zadbaj najpierw o to, by osoby z Ukrainy zgłosiły się telefonicznie do punktu recepcyjnego: +48 47
721 75 75
https://www.pomagamukrainie.gov.pl/ - tutaj możesz skoordynować swoją pomoc: zaoferować transport, przekazać żywność,
pomóc w zatrudnieniu.

