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Życzymy, by Święta Bożego Narodzenia 

przyniosły Państwu wiele szczęścia, wiary i nadziei, 

a miłość i pomyślność towarzyszyła Wam,

w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku!

Przewodniczący 
Rady Miasta 

Robert Krajewski

Burmistrz Miasta 
Jerzy Bauer

Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,
ciemna noc w jasności promienistej brodzi.

Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. 

Dotacja na 
usuwanie azbestu
Usuwanie wyrobów zawierających az-
best z gospodarstw domowych na te-
renie Ostrowi Mazowieckiej odbywa się 
dzięki dofinansowaniu, jakie Miasto 
otrzymało z Narodowego i Wojewódz-
kiego i Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Wysokość dotacji 
wynosi 7.320,04 zł.

Jan Pskiet

Wydział Rozwoju Gospodarczego 

Modernizacja sieci wodociągowej
Działkowcy zrealizowali kolejny etap modernizacji sieci wodociągowej 
z udziałem środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i Miasta 
Ostrów Mazowiecka.

Zadanie polegało na partycypacji w kosz-
tach inwestycji obu samorządów w ra-
mach „Mazowieckiego Instrumentu Akty-
wizacji Działkowców” – „Mazowsze dla 
działkowców 2022”. W tegorocznym na-
borze wniosek złożył Polski Związek 
Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe 
w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy 
„MAZOWSZE” przy ul. Sikorskiego w Ost-
rowi Mazowieckiej. Wartość zadania 
zrealizowanego pod nazwą „Moderniza-
cja głównej sieci wodociągowej i przy-

łączy na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych - Etap II” wyniosła 49 200,00 
zł. Projekt został dofinansowany przez Miasto (40 % wartości) i Samorząd Woje-
wództwa (40 % wartości). Remont odcinka sieci wodociągowej polegał na prze-
łożeniu sieci o długości 255 metrów oraz wykonaniu 31 szt. przepięć przyłączy wo-
dociągowych do granicy działek.

Anna Kacpura

Wydział Rozwoju Gospodarczego
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Mury szkoły pną się do góry

17 października odbył się częściowy odbiór robót budowlanych kompleksu szkolno – przed-

szkolnego przy ul. Partyzantów. 

Daniel Choinka

Zastępca Burmistrza Miasta

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW 

RZĄDOWEGO FUNDUSZU 
INWESTYCJI LOKALNYCH

Postępy prac przy rozbudowie stacji uzdatniania wody

Do chwili obecnej wykonano już prace budowlano-montażowe związane 
z posadowieniem budynku technologicznego Stacji Uzdatniania, podbudowę be-
tonową pod fundamenty hali i urządzenia technologiczne. Dokonano też montażu 

Rozbudowa ostrowskiej Stacji Uzdatniania Wody, to jedna z ważniejszych inwestycji realizowanych dla 
bytowych potrzeb mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej. Inwestycja ma poprawić parametry jakościowe wody 
pitnej w mieście, a także poprawić w znaczący sposób wydajność  i funkcjonalność systemu wodociągowego. 

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

W ramach prac budowlanych wyko-

nano m. in. roboty żelbetowe fun-

damentów budynku przedszkola, 

zakończono prace związane z docie-

pleniem i izolacją przeciwwodną 

ścian fundamentowych budynku 

przedszkola oraz prace związane 

z wykonywaniem ław fundamento-

wych budynku szkoły. Aktualnie 

trwają prace murarskie ścian bu-

dynku przedszkola.

Budynek będzie miał 2 części, 

o łącznej powierzchni 10,5 tys. m²: 

przedszkole na 10 oddziałów dla 

250 dzieci oraz szkołę na 12 od-

działów dla 300 dzieci.

urządzeń  wraz ze wszystkimi projekto-
wanymi instalacjami technologicznymi 
oraz zbudowano rurociąg niezbędny do 
funkcjonowania obiektu i podłączenia 
go do istniejącej sieci wodociągowej. 
Obecnie trwają prace związane z re-
montem studni głębinowych. 
Realizacja inwestycji powinna zapewnić 
optymalizację procesów technolo-
gicznych podczas procesu uzdatniania, 
a także wpłynąć na zmniejszenie 
kosztów eksploatacyjnych całego 
systemu wodociągowego w mieście. 
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Zadanie obejmuje realizację sześciu odcinków ulic: Bajkowa, 
Gajowa, Sportowa, Artyleryjska, Różana, Srebrna.  
Wartość inwestycji wyniesie 4.746.129,69 zł, przy do-
finansowaniu 4.508.820,00 zł. 

Wykonawcami ulic są: Zakład Robót Budowlano - Drogowych To-
masz Dawidowski (Bajkowa, Gajowa, Sportowa, Artyleryjska), Mi-
rosław Żurek Roboty Ogólnobudowlane Transport, Handel (Ró-
żana), OGRODY Robert Liżewski (Srebrna). W spotkaniu udział 
wziął dyrektor ds. rozwoju relacji społecznych BGK Wiktor Wa-
wreszuk.

Kolejne inwestycje z udziałem środków Polskiego Ładu

15 września burmistrz Jerzy Bauer podpisał umowy 
z wykonawcami zadania „Budowa dróg na terenie 
Miasta Ostrów Mazowiecka” realizowanego z 95 % 
dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 
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Budowa ulicy Olszynowej dobiega końca
W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię jezdni z kostki 
brukowej, wybudowano jednostronny chodnik na całym pro-
jektowanym odcinku, wybudowano i przebudowano skrzy-
żowania, wybudowano zjazdy indywidualne do posesji, wy-
konano odwodnienie za pomocą kanalizacji deszczowej po-
przez sieć kanalizacyjną i studnie chłonne, przebudowano 
kolizje z istniejącą infrastrukturą. Jeśli warunki atmosferyczne 
będą sprzyjające Wykonawca zakłada zakończenie wszyst-
kich prac w pierwszym kwartale 2023 roku. 

Realizacja zadania to prawie 2,5 mln zł, przy dofinansowaniu 
1,6 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
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DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW 
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO 

Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg 

Anna Kacpura

Wydział Rozwoju Gospodarczego

Współpraca Miasta z Policją. Budowa nowej komendy 

Burmistrz Jerzy Bauer zo-
stał odznaczony Złotym 
Medalem za Zasługi dla 
Policji. Medal został usta-
nowiony jako odznacze-
nie za wybitne zasługi 
w dziedzinie realizacji 
ustawowych zadań Po-
licji. Przyznany jest przez 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Przypomnijmy, że w 2019 roku Miasto Ostrów Mazowiecka 
dokonało darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Komendy Wo-
jewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu nieruchomości o po-
wierzchni 11 489 m², położonej przy ulicy Broniewskiego, 
z przeznaczeniem pod budowę nowej siedziby KPP. Inicjatywę 
jednogłośnie poparła Rada Miasta, podejmując w maju 2019 
rok uchwałę ws. przekazania działki pod budowę nowej 

Aneta Golanko

Wydział Rozwoju Gospodarczego

komendy policji. 

Przy ul. Broniewskiego ma powstać nowoczesny kompleks bu-
dynków, spełniający standardy europejskie. Wpłynie to na 
komfort pracy policjantów i obsługi mieszkańców. Inwestycja 
w całości sfinansowana zostanie przez Komendę Główną Po-
licji. 

W piśmie z 18 listopada br., jakie otrzymaliśmy od Komendanta 
Wojewódzkiego Policji nadinsp. Waldemara Wołowca wynika, 
że obecnie Komenda Wojewódzka Policji jest w trakcie uzgo-
dnienia z Biurem Logistyki Komendy Głównej Policji wy-
konanego Programu Inwestycji dla zadania pn. „KPP Ostrów 
Mazowiecka - budowa nowej siedziby I etap dokumentacja” 
z planowanym terminem realizacji w latach 2022-2023.
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Piotr Skłodowski

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

Budynek socjalny ma już wszystkie kondygnacje

Trwają intensywne prace na budowie budynku wieloro-

dzinnego przy ulicy Wołodyjowskiego. Wykonawca 

zrealizował już wszystkie trzy kondygnacje nadziemne oraz 

rozpoczął wykonywanie instalacji i docieplenia ścian 

zewnętrznych. Do końca roku planowane jest również wyko-

nanie więźby dachowej oraz montaż stolarki okiennej. 

Zakończenie inwestycji zaplanowano w IV kwartale 2023 ro-

ku. 

Budowa nowych 27 lokali mieszkalnych, które zwiększą 

mieszkaniowy zasób miasta dofinansowana została bez-

zwrotną dotacją w wysokości 4.134.972,38 zł, co stanowi 

80% wszystkich kosztów kwalifikowanych.
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Program  Kolej  Plus  obejmie  Ostrów  Mazowiecką

Połączenie kolejowe od Ostrowi do Małkini zapewni realizacja umowy na 

modernizację i elektryfikację 20 km linii o wartości ok. 300 mln zł. Umożliwi to 

wygodny dojazd do Warszawy. Na trasie przewidziano zwiększenie dostępu do 

kolei dzięki 3 nowym przystankom: Ostrów Mazowiecka Południe, Niegowiec, 

Błędnica. Odbudowane zostaną perony na stacji w Ostrowi Mazowieckiej oraz 

Po ponad 30 latach na linie kolejowe z Ostrowi Mazowieckiej do Małkini i z Sokołowa Podlaskiego do 

Siedlec wrócą pociągi pasażerskie. 17 października w Ostrowi została podpisana umowa między PKP 

Polskie Linie Kolejowe SA i Samorządem Województwa Mazowieckiego, na realizację prac z Rządowego 

Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Szacowana wartość 

obu projektów to ponad 620 mln zł. Inwestycje obejmą modernizacje szlaków: Sokołów Podlaski – 

Siedlce, Ostrów Mazowiecka – Małkinia. 

na przystankach Ostrów Mazowiecka 

Miasto i Biel. Wszystkie obiekty będą 

przystosowane do obsługi osób 

o organicznych możliwościach poru-

szania się. Przebudowa linii zwiększy 

również możliwości kolejowych prze-

wozów towarowych.

W uroczystości podpisania umów 

udział wzięli m.in. wiceminister 

infrastruktury Andrzej Bittel, senator, 

wiceminister zdrowia Waldemar 

Kraska, posłowie Marek Zagórski 

i Maciej Górski, członkini zarządu wo-

jewództwa Janina Ewa Orzełowska, 

przedstawiciel wojewody, radny wo-

jewódzki Marcin Grabowski, radny 

Wojewódzki Krzysztof Winiarski, sta-

rosta Zbigniew Chrupek, burmistrz 

miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy 

Bauer, prezes Zarządu PKP Polskich 

Linii Kolejowych SA Ireneusz Mer-

chel.

Małgorzata Rosińska

Dyrektor Wydziału 
Rozwoju Gospodarczego
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Ważna lekcja ekologii

Wewnątrz Mieci dzieci mogły dowiedzieć się, jaką drogę 
przebywa najpopularniejszy plastikowy odpad, czyli butelka 
PET, od wrzucania jej do żółtego kosza, aż do powstania 
nowych gotowych produktów. Zaskoczeniem mogła być 
między innymi ciekawostka, że z sześciu butelek po wodzie 
mineralnej powstaje para tenisówek, torba, piórnik czy 
sweter. Dzieci mogły nie tylko zobaczyć, ale także poczuć 
i dotknąć tworzyw powstających w recyklingu PET. 
Dowiedziały się także dlaczego nakrętki plastikowe mają 
inne znaczenie i większą wartość, niż sama butelka.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
który był pomysłodawcą i organizatorem pobytu Mieci 
w naszym mieście, właśnie w ten sposób realizuje potrzeby 
ekoedukacji w lokalnym środowisku. Najważniejsza jest 
edukacja najmłodszych – mówi prezes Bartłomiej Pień-
kowski – To oni będą zarządzać światem w którym my, obecni 
30, 40 i 50-latkowie będziemy chcieli cieszyć się z eme-
rytalnego odpoczynku w czystym i mądrze ekologicznym 
świecie. Więc można powiedzieć, ze działamy też trochę 
samolubnie, w naszym własnym interesie. 

W wrześniu najmłodsi ostrowianie mieli szansę na 
spotkanie z przedziwnym urządzeniem. Na teren 
ogródka jordanowskiego zawitała Miecia – 
edukacyjna śMIECIArka. Ponad setka dzieci 
skorzystała z wiedzy zawartej w tym niezwykłym 
i pomysłowym pojeździe. 

Nowe rozwiązanie na ostrowskich cmentarzach

Z inicjatywy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej i we współpracy z firmą ROLSTAL 

Pawłowski, na ostrowskich cmentarzach, parafialnym i komunalnym, ustawiono regały na ZNICZE DO 

WYKORZYSTANIA. 

Przy okazji sprzątania grobów bliskich, teraz można 

będzie odstawić niepotrzebne czy nadmiarowe znicze 

na półkę, zamiast wyrzucać je do śmietnika. W ten 

sposób jednocześnie ograniczymy ilość odpadów 

powstających na cmentarzach, jak również wspo-

możemy osoby, które nie mają, z różnych powodów, 

możliwości zakupu zniczy, by śmiało skorzystały 

z oferty współdzielenia się. Chcemy, by idea racjonalnej 

konsumpcji stawała się coraz powszechniejsza, bo 

będzie miała dobry wpływ na nasze środowisko 

naturalne, czyli po prostu - Nie wyrzucaj! Podziel się!

ZGK serdecznie dziękuje Panu Marcinowi Pawło-

wskiemu i firmie Rolstal Pawłowski za zaangażowanie 

we wspólny projekt oraz za sprawne i fachowe 

wykonanie regałów na znicze do wykorzystania. 

D L A  M I E S Z K A Ń C Ó W 

ZGK planuje dalsze działania edukacyjne, na rzecz śro-
dowiska i oszczędności, w tym gospodarki recyklingowej, 
w kolejnych latach. Działania te będą kierowane głównie do 
najmłodszych obywateli naszego miasta.

Joanna Kruszewska

Zakład Gospodarki 
Komunalnej sp. z o.o. 



Drive innovation - Przyszłość Zrównoważonego 
Transportu to konkurs organizowany przez BASF 
Polska, przeznaczony był dla studentów kierun-
ków i uczelni technicznych, zainteresowanych 
innowacjami w branży motoryzacyjnej oraz 
transportowej – w obszarze zrównoważonego 
rozwoju lub gospodarki obiegu zamkniętego. 

Finał konkursu odbył się 19 października i przy-
niósł zwycięstwo zespołowi Politechniki War-
szawskiej. W grupie studentów zwycięskiego 
projektu pn. „Ograniczenie emisji spalin za po-
mocą ogniw fotowoltaicznych III generacji” znalazł 
się pochodzący z Ostrowi Mazowieckiej Ma-
ksymilian Kukuć (na zdjęciu pierwszy z prawej). 
Zadanie polegało na zaprezentowaniu swojego 
pomysłu na rozwiązanie co najmniej jednego 
z określonych problemów, z którymi boryka się 
branża samochodowa oraz transportowa. 
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Należy przypomnieć, że w tym roku od 1 kwietnia do 30 maja 2022 roku Zakład 

Gospodarki Komunalnej ogłosił Abolicję, która polegała na zgłoszeniu do ZGK 

w Ostrowi Mazowieckiej faktu nielegalnych praktyk (nielegalnych przyłączy wo-

dociągowych i kanalizacyjnych, bezumownego korzystania z sieci kanalizacyjnej 

lub sieci wodociągowej na terenie miasta) bez konsekwencji prawnych. 

Wszystkim którzy skorzystali z Abolicji nie wymierzono żadnych kar i podpisano 

z nimi umowy, na w pełni legalne korzystanie z miejskiej infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej. W wyniku Abolicji do niewłaściwych praktyk przyznało się 

25 osób, właścicieli prywatnych zabudowań na terenie miasta.

Teraz przyszedł czas na zapowiadane podczas akcji abolicyjnej kontrole. Po-

dstawę prawną kontroli stanowi art. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbioro-

wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 2028 ze zm.).

W skład Komisji Kontrolnej wchodzi czworo pracowników Zakładu Gospodarki 

Komunalnej. Wszyscy kontrolerzy są wyposażeni w legitymacje z imieniem 

i nazwiskiem umieszczone w widocznym miejscu oraz w pisemne upoważnienia 

Prezesa ZGK. Informujemy, że wciąż istnieje możliwość dla osób, które mają 

wiedzę na temat nieprawidłowości dotyczących ich posesji, ZŁOSZENIA SIĘ DO 

SIEDZIBY Oddziału Wodociągów i Kanalizacji (ul. Sikorskiego 39A) celem za-

warcia ugody z ZGK.

ZGK sprawdzi przyłącza
Od 9 listopada pracę zaczął zespól kontrolny Zakładu Gospodarki 
Komunalnej. Do Państwa drzwi może zapukać Przewodniczący Komisji 
Kontrolnej z prośbą o udostępnienie niezbędnych dokumentów lub 
wskazanie miejsca zainstalowania urządzeń kontrolnych, np. wodo-
mierzy.

4 października br., postanowieniem Sądu Rejonowego XII Wydziału Gospodarczego w Białymstoku nastąpiło 
połączenie dwóch spółek miejskich. Zakład Gospodarki Komunalnej połączył się z Zakładem Energetyki 
Cieplnej. Spółką przejmującą jest Zakład Gospodarki Komunalnej, jako przedsiębiorstwo większe, 
generujące w ciągu roku kilkukrotnie większe obroty. Tym samym Zakład Energetyki Cieplnej przestał istnieć 
pod względem prawnym i obecnie stanowi część ZGK, jako Oddział Energetyki Cieplnej. Zgodę na połączenie 
spółek wyraziła Rada Miasta, podejmując uchwałę w tej sprawie.

Działania w zakresie bezpieczeństwa produkcji i dostarczania 
energii cieplnej 

Wszyscy rozumiemy, jak bardzo od kilku miesięcy zmieniła się 
sytuacja polityczna w bezpośredniej bliskości polskiej granicy i jaki 
wpływ ma wojna na Ukrainie na całą europejską gospodarkę 
finansową, a zwłaszcza energetyczną. Konsolidacja obu miejskich 
spółek ZGK i ZEC ma dać szansę na lepsze, a co za tym idzie 
spokojniejsze przetrwanie w tym złożonym czasie miejskiej firmie 
ciepłowniczej, która takiej finansowej możliwości w warunkach 
niespotykanego od lat kryzysu samodzielnie mieć nie mogła, lub 
miała ją zdecydowanie mniejszą.

Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać w wielu komponentach budżetowych. 
Nie można jednak na pewno pominąć lawinowo, rok do roku, rosnących cen za 
uprawnienia do emisji CO2, które w latach poprzednich rosły w porównaniu do 
całkowitych obrotów rocznych ZEC-u: 2019 – 15,84%, 2020 – 21,45%, a w roku 2021 – 
44,03%!. Do tego doszła także kwestia obecnych cen węgla, który stanowi główne 
paliwo w gospodarce ciepłowniczej naszego Miasta. 

Dodatkowymi wyzwaniami dla Ostrowi 
Mazowieckiej są niezbędne inwestycje w 
przebudowę instalacji z lat 70-tych przy 
ul. Lipowej, zmiana sposobu produkcji 
energii oraz zakup nieruchomości dla ZEC, 
gdyż działki przy ul. Lipowej należą do 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”. 
Podejmowane działania naprawcze 
zagwarantują pełne bezpieczeństwo 
produkcji i dostarczania energii cieplnej 
dla mieszkańców naszego miasta.

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

Zbigniew Krych

Zakład Gospodarki 
Komunalnej sp. z o.o. 

Z ostrowskim akcentem
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Anna Kacpura

Wydział Rozwoju Gospodarczego



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

D L A  M I E S Z K A Ń C Ó W 

Podziękowanie za pracę rolników i plony 

Piąta edycja Ogólnopolskiego Święta „Wdzięczni Polskiej Wsi” odbyła się 
25 września w Ostrowi Mazowieckiej. W uroczystościach na terenie MOSiR 
wzięli udział: Premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Henryk Kowalczyk 
Minister Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
Marlena Maląg, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Burmistrz 
Jerzy Bauer, parlamentarzyści, przedstawicie wszystkich szczebli samo-
rządów lokalnych, rolnicy, przedsiębiorcy, mieszkańcy i goście z całego 
kraju. 

Spotkanie rozpoczęło się od uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. biskup 
Janusza Stepnowskiego. Po dziękczynnej mszy, korowód udał się pod główną scenę, 
gdzie rozpoczął się tradycyjny obrzęd żniwny, który jest najważniejszą częścią tego 
święta. To także kultywowanie tradycji regionalnych oraz promocja dorobku  
kulturowego Polskiej wsi. Obrzęd ten wykonał Zespół Pieśni i Tańca „Wisła” z Płocka. 
Następnie starostowie dożynek, Aneta i Jędrzej Drewnowscy, na ręce premiera 
przekazali chleb upieczony z tegorocznych zbiorów, symbol pracy rolnika.  Podczas uro-
czystości premier wręczył 10 Medali 100-lecia Odzyskania Niepodległości Kołom Gos-
podyń Wiejskich za pielęgnowanie tradycji oraz przekazywanie ich przyszłym po-
koleniom. Zostały wręczone również Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa" dla 
10 wyróżnionych, które przekazał rolnikom Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Henryk 
Kowalczyk. Odznaczone zostały również osoby i rodziny zaangażowane w prace lo-
kalnej społeczności, osoby fizyczne za zasługi w zakresie promowania postaw 
prorodzinnych i patriotycznych. Z rąk Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Ma-
ląg honorową odznakę Meritis pro Familia odebrało 12 wyróżnionych. 

Po części oficjalnej premier wraz z wicepremierem, wojewodą mazowieckim 
i burmistrzem odwiedził około 40 stoisk przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich 

z całego Mazowsza. Na scenie pojawiły 
się zespoły ludowe z Mazowsza, a wśród 
nich nasz lokalny Zespół Pieśni i Tańca 
„Bez Wianka" Wydarzenie zakończył 
występ Sławomira.

Jolanta Polak

Wydział Rozwoju Gospodarczego



D L A  M I E S Z K A Ń C Ó W 

25 września w kościele parafii Wniebowzięcie NMP po raz kolejny odbył się 
koncert muzyki klasycznej w ramach  XVIII Międzynarodowego Festiwalu 
Kameralistyki „Sacrum et Musica”. 

Niezapomnianych wrażeń w obcowaniu z muzyką klasyczną dostarczyli muzycy 
Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży pod batutą Pascuala 
Cabanes Fabra z Hiszpanii. Znakomitym uzupełnieniem był występ sopranistki Soyung 
You z  Korei Południowej oraz czternastoletniej skrzypaczki Julii Majewskiej. 

Koncert odbył się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka 
Jerzego Bauera oraz Starosty Ostrowskiego Zbigniewa Chrupka.

Wieczór przy muzyce mistrzów 

Jolanta Polak

Wydział Rozwoju Gospodarczego
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Odpowiedzialni społecznie

W Ostrowi Mazowieckiej odbyła się konferencja „Odpowiedzialni Społecznie”, zorganizowana wspólnie przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miasto Ostrów Mazowiecka, Środowiskowy Dom Samopomocy, Ostro-
wską Spółdzielnię Socjalną oraz Miejską Świetlicę Socjoterapeutyczną. Patronat honorowy nad konferencją, 
która odbyła się 9 listopada objął Wojewoda Mazowiecki.

Tematyka wystąpień prele-
gentów obejmowała szerokie 
spektrum wyzwań, jakie dzi-
siejsza polityka społeczna sta-
wia przed instytucjami. Ucze-
stnicy konferencji wysłuchali 
wykładów: „Deintytucjona-
lizacja usług społecznych w wy-
miarze lokalnym” (prof. Mi-
rosław Grewiński, rektor Uczelni 
Korczaka), „Centra usług spo-
łecznych - przyszłość pomocy 
społecznej” (Rafał Krenz, La-
boratorium Ekonomii Społecznej,   Uniwersytet Warszawski), „Społecznie odpo-
wiedzialna Ostrów Mazowiecka” - Jerzy Bauer, burmistrz miasta, „Wizerunek i promocja 
pomocy społecznej” (Anna Brzezińska, dyrektor OPS Praga Południe, przewodnicząca 
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Sejmiku 
Mazowieckiego). W drugiej części odbył się panel dyskusyjny „Konieczna współpraca 
w zakresie lokalnej polityki społecznej”. w którym udział wzięli: ks. Andrzej Mikucki 

dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej, 
Anna Katarzyna Kolasińska, kierownik 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Ostrowi Mazowieckiej, Mariusz Pień-
kos, kierownik Ostrowskiej Spółdzielni 
Socjalnej, Łukasz Wachowski, przed-
stawiciel MOWES. Wysoka frekwencja 
podczas konferencji jest dowodem na 
to, że obszar polityki społecznej 
rozwija się coraz bardziej dyna-
micznie, a takie debaty są odpo-
wiedzią na wiele pytań i motywacją do 
podnoszenia kompetencji dla wszyst-

kich osób pracujących w tym sektorze. 

Agnieszka Gwardiak

Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej
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Burmistrz Jerzy Bauer odebrał nagrodę 
Symbol Polskiej Samorządności 2022

To wyróżnienie jest dla nas motywacją do kolejnych działań podejmo-
wanych z myślą o mieszkańcach naszego miasta oraz wyrazem docenienia 
dotychczasowych działań i osiągnięć.

XII edycja programu Symbol 2022 wyłoniła laureatów, których działalność cechuje 
polityka zrównoważonego rozwoju. Najlepsi w kraju przedstawiciele samorządów, 
a wśród nich nasze Miasto Ostrów Mazowiecka, przedsiębiorstw komunalnych, szpitali, 
spółdzielni oraz innych branż zostali nagrodzeni podczas uroczystej Gali, która odbyła 
się 17 listopada w Katowicach. Kapituła programu nagrodziła 54 podmioty z różnych 
branż i instytucji pożytku publicznego. 

Organizatorem programu jest PubliCity Media Group wydawca Monitora Biznesu, Mo-
nitor Rynkowy oraz serwisu MonitorRynkowy.pl
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50 lat „Złotej Jesieni”

5 października Klub Seniora „Złota Jesień” obchodził swoje 50-te urodziny. Był to dla nas moment wzbu-
dzający refleksję nad przemijaniem, a jednocześnie bardzo uroczysta okazja do świętowania.

Przybyłych na uroczystość  powitała przewodnicząca klubu Regina Chylińska, wśród 
których znaleźli się członkowie klubu oraz zaproszeni goście: ksiądz Dziekan Jan 
Okuła, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Jolanta Andruszkiewicz, zastępca dy-
rektora MDK Grażyna Laskowska, sekretarz miasta Sylwia Katarzyna Kos, przed-
stawiciel Prezesa Banku Spółdzielczego, koordynator klubu Aleksandra Mrowiec-
Wiejek, poprzednia koordynator klubu Bożena Jakubczyk. 

Klub powołano do życia 21 czerwca 1972 r. z inicjatywy pracowników ówczesnego 
Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej przy Powiatowej Radzie Narodowej p. Marii 
Napiórkowskiej i p. Wandy Nowackiej. Od początku swego istnienia działa w ramach 

Barbara Jary

Kronikarz Klubu Seniora 
„Złota Jesień”

Uczestnicy Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy pod koniec września wy-
brali się do Opery i Filharmonii Pod-
laskiej w Białymstoku na wystawę pt. 
„Mieczysław Fogg – Pieśniarz Polaków”. 
Na wystawie wszyscy byli wsłuchani 
w opowieści o artyście. Mogli  też obej-
rzeć wiele ciekawych eksponatów 
zgromadzonych w operze m.in. plakaty 
obwieszczające o występach artysty.

Katarzyna Kolasińska

Kierownik Środowiskowego 
Domu Samopomocy

Z Mieczysławem 
Foggiem w tle

struktur organizacyjnych MDK i ota-
czany jest serdeczną i przyjacielską po-
mocą ze strony dyrekcji i pracowników 
MDK. Klub daje seniorom możliwość 
spotkań i rozmów, ale także wspólnego 
śpiewania, nawiązywania trwałych 
przyjaźni i doskonałej zabawy. Organi-
zujemy także spotkania wigilijne, sylwe-
strowe, wielkanocne, walentynkowe, 
z okazji Dnia Kobiet, Babci i Dziadka, 
a także imprezy imieninowe oraz pikniki 
na wolnym powietrzu. W ciągu minio-
nych lat zorganizowaliśmy również wiele 
wycieczek krajowych oraz kilka zagra-
nicznych. 

Kształtujemy pozytywne 
aspekty osobowości 

W wyniku rekrutacji w Miejskiej 

Świetlicy Socjoterapeutycznej 

utworzyliśmy spośród wycho-

wanków dwie grupy wiekowe,  

młodszą z klas 1-4 i starszą 

obejmującą uczniów klas 5-8. 

Prowadzimy zajęcia integru-

jące uczestników, podnoszące 

poczucie ich wartości, kształtu-

jące pozytywne aspekty osobo-

wości, ale także sportowo-

rekreacyjne i edukacyjne. Po-

magamy w odrabianiu prac 

domowych i bieżącej nauce 

oraz nadrabianiu zaległości 

szkolnych podczas zajęć wy-

równawczych. Podopieczni świetlicy systematycznie zajmują się pielęgnacją 

terenu zielonego w „Topolowym Zakątku”.

Piotr Szymalski

Kierownik Miejskiej Świetlicy 
Socjoterapeutycznej
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Kolejny innowacyjny sprzęt medyczny pojawił się w Szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej. Tym razem dzięki 

pozyskaniu analizatora laboratoryjnego BioFire firmy Biomerieux w zaledwie 60 minut z materiału po-

branego od pacjenta będzie można wykryć konkretny szczep groźnych bakterii lub wirusów. Do tej pory 

w Pracowni Mikrobiologicznej potrzebowaliśmy na wyhodowanie groźnych drobnoustrojów nawet 48 godzin

C I E K A W O S T K I   Z   I N S T Y T U C J I

Wyzwania ekonomii społecznej

Podczas zorganizowanej 11 października w Ostrołęce 
konferencji pod nazwą „Ekonomia społeczna w rozwoju 
lokalnym” miasto Ostrów Mazowiecka reprezentował 
burmistrz Jerzy Bauer oraz prezes Ostrowskiej 
Spółdzielni Socjalnej Marek Kuziak wraz z pracownikami. 

Spotkanie skierowane było do szerokiego grona 
instytucji i organizacji z terenu subregionu ostrołęckiego. 

W czasie spotkania uczestnicy mogli wysłuchać wystąpień na temat znaczenia ekonomii 
społecznej w rozwoju lokalnym oraz roli centrum usług społecznych.  Nie zabrakło również 
krótkich prezentacji oraz dyskusji praktyków w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej 
osób z niepełnosprawnością, a także na temat korzyści wynikających z obecności przed-

Marek Kuziak

Prezes Ostrowskiej 
Spółdzielni Socjalnej

Nowoczesny analizator laboratoryjny w ostrowskim szpitalu

- To technologiczny skok, który prze-

nosi nas do elitarnego grona naj-

skuteczniejszych laboratoriów mi-

krobiologicznych w Polsce – wy-

jaśnia Marzena Kesler, Kierownik 

Pracowni Mikrobiologicznej. – Na 

nowym analizatorze możemy wy-

krywać nie tylko wirusy i bakterie, 

ale również  grzyby oraz pasożyty. 

To urządzenie dedykowane jest 

skrajnie ciężko chorym pacjentom, 

w przypadku których kluczem do 

skutecznego leczenia jest szybka 

diagnostyka i co za tym idzie bły-

skawiczne włączenie odpowiedniego leku, który może uratować choremu życie.

Wykrywania drobnoustrojów chorobotwórczych na analizatorze BioFire ma tą 

dodatkową zaletę, że może wykrywać nawet kilkanaście drobnoustrojów przy 

jednym badaniu. Znając rodzaj patogenu znacznie łatwiej dobrać skuteczny lek, 

a w wielu przypadkach uniknąć niepotrzebnych i drogich antybiotyków.

Jesteśmy dumni z naszej Pracowni 

Mikrobiologicznej, to jedna z naj-

bardziej ambitnych i skutecznych pla-

cówek w kraju. Pozyskany analizator 

pracuje jedynie w największych kra-

jowych laboratoriach. Z racji wysokiej 

skuteczności oraz szybkości działania 

takie urządzenia są wykorzystywane 

również w armii amerykańskiej, która 

testuje je w warunkach pola walki. Dla 

nas skrócenie diagnostyki to krótszy 

czas leczenia pacjentów, a to oni w na-

szym Szpitalu są najważniejsi.

Artur Wnuk

Dyrektor SP ZZOZ 
w Ostrowi Mazowieckiej

Po pierwsze profilaktyka

Od wielu lat październik uznawany jest na całym świecie za miesiąc świa-
domości raka piersi, a 15 października obchodziliśmy Europejski Dzień 
Walki z Rakiem Piersi, którego symbolem jest różowa wstążka.

W tym okresie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  w Ostrowi Mazowieckiej 
podejmuje szereg działań związanych z profilaktyką nowotworów piersi. Między innymi 
kierujemy do uczniów szkół ponadpodstawowych naszego powiatu, program edu-
kacyjny pt. „Zdrowe Piesi są OK.!” a do ogółu społeczeństwa kampanię Od sa-
mobadania piersi do mammografii”. Przypominamy, jak ważna jest profilaktyka i jak 
wiele dobrego może przynieść kobietom świadome samobadanie się. Wiedza i syste-
matycznie wykonywanie badań profilaktycznych mogą uratować zdrowie i życie. Za-
chęcamy wszystkie Panie, aby korzystały z bezpłatnych badań mammograficznych, 
gdyż systematyczne badanie się pozwala na wykrycie zmian w piersiach na bardzo 
wczesnym etapie rozwoju choroby, a wczesna diagnoza i natychmiastowe rozpoczęcie 
leczenia daje niemal 100% gwarancję powrotu do zdrowia. 

W ostatnim stuleciu rak piersi stał się 
w Polsce jednym z największych zagrożeń 
przedwczesnej umieralności kobiet. Jest 
on najczęściej występującym nowotwo-
rem u kobiet na świecie (25%). Szacuje 
się, że co roku raka piersi rozpoznaje się 
u blisko 1,7 miliona kobiet.

Anna Ambroziak

Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Ostrowi Mazowieckiej

siębiorstw społecznych na lokalnym rynku 
usług publicznych, które mogą być odpo-
wiedzią na wyzwania społeczno-ekono-
miczne samorządu. Organizatorem konfe-
rencji był Mazowiecki Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej (MOWES) w Ostro-
łęce.
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Policja z własnym sztandarem 

Policjanci i pracownicy Policji z ostrowskiej komendy mają swój sztandar, który został ufundowany przez 

społeczność powiatu ostrowskiego jako dowód uznania dla ich służby i pracy. Akt nadania podpisał Minister 

Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński. Sztandar z rąk starosty ostrowskiego Zbigniewa 

Chrupka odebrał nadinsp. Dariusz Augustyniak I Zastępca Komendanta Głównego Policji, a następnie wręczył 

go mł. insp. Krzysztofowi Szymańskiemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

16 września 2022 - ta data na długo pozostanie w pamięci policjantów, pracowników 

Policji i mieszkańców powiatu ostrowskiego. Dzień, w którym funkcjonariusze 

Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej otrzymali sztandar - symbol 

męstwa, odwagi i honoru. 

Uroczysty apel, w trakcie którego, zgodnie z ceremoniałem policyjnym, Komendzie 

został wręczony sztandar odbył się w obiekcie sportowym MOSiR-OMEGA. 

Uroczystość poprzedziła msza święta w parafii Chrystusa Dobrego Pasterza, którą 

celebrował Jego Ekscelencja Ks. dr Janusz Stepnowski Biskup Diecezji Łomżyńskiej. 

Po mszy świętej Kompania Honorowa KWP zs. w Radomiu, Orkiestry Repre-

zentacyjnej KGP oraz policjantów i zaproszonych gości przemaszerowali do miejsca, 

gdzie odbyła się główna uroczystość. Apel rozpoczął się od złożenia meldunku 

nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi - I Zastępcy Komendanta Głównego Policji, 

który po oddaniu honoru sztandarom dokonał przeglądu pododdziałów. Następnie 

przy taktach Mazurka Dąbrowskiego, odśpiewanego przez kompanię honorową i 

zebranych gości, podniesiono na maszt flagę Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie 

odczytano akty nadania i wręczenia 

sztandaru Komendzie, a w drzewce 

wbito 16 gwoździ honorowych i pamiąt-

kowy z okazji 100. rocznicy powołania 

służby cywilnej. Poświęcenia sztandaru 

dokonał Jego Ekscelencja Ks. dr Janusz 

Stepnowski Biskup Diecezji Łomżyń-

skiej. Potem nastąpiła ceremonia 

wręczenia i prezentacji sztandaru.

Uroczystość była też okazją do wręcze-

nia odznaczeń państwowych, medali 

„Za długoletnią służbę” oraz odznak 

„Zasłużony Policjant”. Odznaczenia 

wręczyli nadinsp. Dariusz Augustyniak, 

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Ra-

dziwiłł oraz nadinsp. Waldemar Woło-

wiec. Na zakończenie odbyła się defilada 

pododdziałów oraz krótki występem 

Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. 

Dla mieszkańców powiatu ostrowskiego 

przygotowano również festyn poświę-

cony bezpieczeństwu z udziałem za-

przyjaźnionych instytucji i służb mundu-

rowych.

C I E K A W O S T K I   Z   I N S T Y T U C J I

mł. asp. Marzena Laczkowska 
Rzecznik prasowy 
KPP Ostrów Mazowiecka

ź Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj 
przeglądy techniczne przewodów kominowych.

ź Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie 
z instrukcją producenta.

ź Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.

ź Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.

ź W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź po-
prawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej 
o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej sto-
sowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w obiektach, w których 
odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub ga-
zowego, usuwa się kilka razy w ciągu roku zanieczyszczenia 
z przewodów dymowych i spalinowych. Właściciele i zarządcy 
bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych mają obo-
wiązek co najmniej raz w roku sprawdzać stan tech-
niczny instalacji gazowych oraz przewodów komi-
nowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

st. kpt. Rafał Kamiński 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

W uroczystości udział wzięli nadinsp. Dariusz Augustyniak-I Zastępca Komendanta Głównego Policji, Arkadiusz Czartoryski 
Wiceminister Sportu i Turystyki , Konstanty Radziwiłł Wojewoda Mazowiecki, nadinsp. Waldemar Wołowiec Komendant 
Wojewódzki Policji zs. w Radomiu wraz z Zastępcą mł.insp. Piotrem Janikiem, Jego Ekscelencja ks. dr Janusz Stepnowski 
Biskup Diecezji Łomżyńskiej z duchownymi, Zbigniew Chrupek starosta ostrowski, Jerzy Bauer burmistrz Ostrowi 
Mazowieckiej wraz z wójtami z powiatu ostrowskiego, przedstawiciele wojska, straży pożarnej, wymiaru sprawiedliwości, 
kierownicy instytucji oraz dyrektorzy placówek oświatowych.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
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Burmistrz podziękował nauczycielom

14 października odbyły się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. W obecności przedstawicieli De-
legatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie, przewodniczącego Rady Miasta, kierownictwa 
Urzędu Miasta, dyrektorów i nauczycieli ostrowskich jednostek oświatowych, dyrektorów miejskich jedno-
stek oraz przedstawicieli związków zawodowych burmistrz Jerzy Bauer podziękował nauczycielom za ich 
pracę i podkreślił, jak ważną misję pełnią w społeczeństwie, codziennie z oddaniem wykonując swoje obo-
wiązki. 

19 października we wszystkich ostrowskich szkołach podstawowych w ramach 
współpracy międzynarodowej z miastem bliźniaczym - Brembate di Sopra odbyły się 
niezwykle interesujące lekcje astronomii. Uczniowie łącząc się online z Obser-
watorium „La Torre del Sole” wzięli udział w pierwszej z cyklu zdalnych lekcji astro-
nomii. „Podróż do wszechświata” to początek odkrywania skarbów kosmosu. 
Młodzież biorąca udział w kolejnych spotkaniach będzie mogła poznać i pogłębić 
różne tematy związane z naukami astronomicznymi. Lekcja prowadzona była w ję-
zyku angielskim i włoskim. Centrum upowszechniania i nauczania nauk astro-
nomicznych La Torre del Sole jest jednym z najbardziej kompletnych parków 
astronomicznych we Włoszech. Zlokalizowany w Brembate di Sopra, kilka kilo-
metrów od Bergamo, ma na celu udostępnienie nauk astronomicznych jak naj-
szerszej i najbardziej zróżnicowanej publiczności, sprzyjając działalności edukacyjnej 
i popularyzatorskiej, skupionej na aktywnym zaangażowaniu widzów.

E D U K A C J AE D U K A C J A

Za osiągnięcia dydaktyczno-wycho-
wawcze z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej nagrody burmistrza otrzymali: 
Marta Kalisz,  nauczyciel MP 1, Beata 
Anna Grochowska, dyrektor MP 2, 
Anna Jasko, nauczyciel MP 2, Ma-
gdalena Szyszka, dyrektor MP 3, Ka-
tarzyna Grabowska – nauczyciel 

Podróż 

do wszechświata

Dorota Ambroziak

Dyrektor Wydziału Oświaty, 
Kultury i Integracji Społecznej

MP 3, Urszula Wójcik, wicedyrektor SP 1, Jolanta Malec, Ewa Ślepo-
wrońska, Grażyna Duda, Dominika Pędzich, Łukasz Kuczyński, nauczy-
ciele SP 1, Agnieszka Hryciuk, Katarzyna Jesionkowska, Grzegorz 
Helcbergiel, Adam Krupa, nauczyciele SP 2, Elżbieta Stefania Mariańska, 
dyrektor SP 3, Elżbieta Żubrowska, wicedyrektor SP 3, Jolanta Załęgowska, 
Anna Kempisty, Daniel Święcicki, nauczyciele SP 3, Małgorzata Padzik, 
Katarzyna Stankiewicz, nauczyciele SP 4.
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Ślubowanie uczniów oddziałów sportowych

Uczniowie klasy 4, 5 i 6 oddziałów sportowych złożyli 
ślubowanie. Uroczystość odbyła się 14 listopada 
w Szkole Podstawowej nr 2, gdzie oddziały fun-
kcjonują już od 6 lat. Utworzenie oddziałów spor-
towych wiąże się z nową jakością szkolenia 
sportowego dzieci i młodzieży w Ostrowi Mazo-
wieckiej. Ich powstanie to odpowiedź na potrzeby 
środowiska sportowego naszego miasta, w tym klu-
bów sportowych. Edukacja i szkolenie odbywa się 
w profilu koszykówka i lekka atletyka. 

Zabierający głos goście gratulowali Ostrowi Mazowieckiej 
pomysłu utworzenia oddziałów sportowych, głownie pod kątem 
systemowej edukacji. Aby system mógł dobrze funkcjonować 
potrzebne jest zaangażowanie wielu osób. Po pierwsze uczniów i 
ich rodziców, którzy zdecydowali się na rozszerzoną edukację 
sportową w szkole. Inicjatorem innowacyjnego systemu 
sportowej edukacji dzieci i młodzieży był burmistrz Jerzy Bauer. 
W projekt zaangażował się także były dyrektor MOSiR Bartłomiej 
Pieńkowski, przewodniczący Rady Sportu Grzegorz Helcbergiel, 
dyrektor wydziału oświaty Dorota Ambroziak, kierownictwo 
Urzędu Miasta oraz nauczyciele wychowania fizycznego. 
Oddziały sportowe mogą liczyć na wsparcie finansowe miejskich 
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W uroczystości udział wzięli rodzice uczniów, a także zaproszeni goście: 
sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw rozwoju sportu dzieci i mło-
dzieży w Ministerstwie Sportu i Turystyki Arkadiusz Czartoryski, zastępca 
dyrektora w Departamencie Sportu Wyczynowego w Ministerstwie Sportu 
i Turystyki Robert Juchniewicz, kierownik Delegatury w Ostrołęce 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Grabowski, dyrektor De-
legatury w Ostrołęce Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Michał Giers, 

spółek. Wartość współdziałania tych wszystkich osób i pod-
miotów podkreślała dyrektor SP nr 2 Dorota Brzostek.

Uroczystość ślubowania to podniosły moment, szczególnie dla 
uczniów, którzy w rocie ślubowania deklarowali m.in. sy-
stematyczne trenowanie, godne reprezentowanie szkoły, dzia-
łanie fair play, szacunek wobec rywali i godne znoszenie porażek. 
W tym roku złożyli je uczniowie trzech roczników - klasy 4c, 5b 
i 6b. 

Anna Kacpura

Wydział Rozwoju Gospodarczego

Badania potencjału cech 
motorycznych dzieci

Całe przedsięwzięcie miało na celu dostarczanie wiedzy na temat 
rozwoju dzieci i młodzieży. Wyniki i wnioski z badań mają służyć 
jak największej liczbie osób, w tym nauczycielom, rodzicom i sa-
mym uczniom. Badania będą kontynuowane raz na rok na sta-
dionie miejskim i raz na rok na hali sportowej.

We wrześniu br. MOSiR przeprowadził badania poten-
cjału cech motorycznych wśród uczniów klas 1-3 miej-
skich szkół podstawowych oraz grup 6-latków z miej-
skich przedszkoli.

Spotkanie podsumowujące badania odbyło się 28 listopada. Wzięli w nim 
udział: burmistrz Jerzy Bauer, zastępca burmistrza Daniel Choinka, dy-
rektor MOSiR Michał Kulesza, dyrektor wydziału oświaty Dorota Ambro-
ziak, dyrektorzy i nauczyciele miejskich szkół i przedszkoli.

starosta ostrowski Zbigniew Chrupek, burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy 
Bauer, przewodniczący Rady Miasta Robert Krajewski wraz z radnymi,  
sekretarz miasta Sylwia Katarzyna Kos, dyrektor biura Polskiego Związku 
Koszykówki  Julita Słowikowska, doradca metodyczny w zakresie wychowa-
nia fizycznego Wydziału MSCDN w Ostrołęce Mariusz Mierzejewski, prezes 
Zakładu Gospodarki Komunalnej, prezes MKS Ostrowianka Bartłomiej 
Pieńkowski, dyrektorzy miejskich szkół i instytucji, oraz szkół powiatowych, 
przewodniczący Rady Sportu, pełnomocnik burmistrza ds.  koszykówki Grze-
gorz Helcbergiel, pełnomocnik burmistrza ds. piłki nożnej Adrian Orłowski, 
nauczyciele i wychowawcy SP2.
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„O Witoldzie i Marii Pileckich” 
– wystawa stała w Muzeum Dom Rodziny Pileckich

W pierwszej sali wystawy przenosimy widza na kresy, a nawet 
dalej, bo do mroźnej Karelii gdzie w Ołońcu w 1901 roku na 
świat przyszedł Witold Pilecki. Aby przybliżyć jego dzieciństwo 
i młodość umieściliśmy tu makietę dworu w Sukurczach, 
rekonstrukcje mundurów: harcerskiego i ułańskiego, a także 
replikę Orderu Zasługi Litwy Środkowej. Przez całą wystawę 
widz prowadzony jest wypowiedziami naszych bohaterów oraz 
osób im najbliższych – może słowa te przeczytać, wysłuchać 
relacji lub udźwiękowionego fragmentu wspomnień. W ramach 
ekspozycji użytych zostało wiele fotografii, pokazujemy też 
cenne pamiątki znajdujące się w zbiorach Muzeum oraz 
powierzone nam przez Andrzeja i Krzysztofa Pileckich oraz 
Marka Ostrowskiego. Materia wystawy pozwala nam użyć 
różnorodnych środków. O misji Witolda w KL Auschwitz 
opowiadamy poprzez instalację artystyczną, jego udział 
w Powstaniu Warszawskim prezentujemy w formie rozpiętej na 
mapie stolicy infografice, o procesie w formie immersyjnej 
wystawy multimedialnej, prezentowanej na trzech wielkich 
ekranach sali wystawienniczej. O życiu Marii po 1948 roku widz 
dowie się dzięki wywiadom, których udzielili nam jej 
wychowankowie z „Ogniska” Dziadka Lisieckiego.

Bardzo istotnym kontekstem prezentowanym na wystawie są 
dzieje Ostrowi Mazowieckiej. Prezentujemy przedwojenną 
historię wielokulturowego, dynamicznie rozwijającego się miasta 
oficerskiego, tworzącego to środowisko, w którym wyrosła Maria 
Pilecka. Podążając śladami naszych bohaterów zobowiązani 
jesteśmy też pokazać Ostrów w trudnych czasach drugiej wojny 
światowej. Dla nich obojga po zakończeniu wojny obronnej 
w 1939 roku Ostrów Mazowiecka stała się najważniejszym celem 
wędrówki. Witold dotarł do domu, w którym prezentowana jest 
wystawa 17 października mając pewność, że tutaj właśnie swoje 
kroki skieruje Maria. Pokazujemy zatem charakter tej okrutnej 
wojny poprzez losy Ostrowi Mazowieckiej i jej mieszkańców, losy 
polskich rodzin obrazujemy losami rodziny Ostrowskich, 
opowiadając o Holokauście odnosimy przywołując zbrodnię, 
której dokonali Niemcy 11 listopada 1939 roku na żydowskich 
mieszkańcach Ostrowi Mazowieckiej.

Mamy nadzieję, że przygotowana przez Muzeum wystawa spełni 
oczekiwania mieszkańców miasta.

Aleksandra Kaiper-Miszułowicz

Kurator wystawy stałej w Muzeum Dom Rodziny Pileckich

Nasza wystawa ma dwoje świetnych bohaterów. Pierwszym z nich jest Witold – ochotnik, który przeprowadził 
brawurową misję wywiadowczą w KL Auschwitz. Nie tylko stworzył siatkę konspiracyjną, ale także regularnie słał 
raporty do Polskiego Państwa Podziemnego, informując świat czym jest obóz. Drugą, niezwykle wdzięczną, 
bohaterką jest żona Witolda, Maria Pilecka z domu Ostrowska, ostrowianka z urodzenia – nauczycielka, wycho-
wawczyni młodzieży. Jeden z bratanków powiedział o niej „anielska ciocia Marysia” – i nie mogliśmy znaleźć nic, co 
by tę opinię podważyło. Wystawa jest zatem portretem podwójnym – w dolnych salach widzowie mogą poznać losy 
Witolda Pileckiego. W tym wątku Maria jest postacią dopowiadającą, nieco drugoplanową, w nadziemnej części zaś 
– w historycznym domu rodzinnym Marii – akcenty rozłożone są odwrotnie. 

2 listopada odbyło się uroczyste otwarcie 

Muzeum Dom Rodziny Pileckich 

w Ostrowi Mazowieckiej, 

z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy
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Na zdjęciu od lewej: burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Bauer, 
sekretarz stanu, Generalny Konserwator Zabytków Jarosław Sellin, 
dyrektor Instytutu Pileckiego prof. IH PAN Magdalena Gawin, syn 
Marii i Witolda Pileckich Andrzej Pilecki, siostrzeniec państwa Pi-
leckich Andrzej Marek Ostrowski, Prezydent RP Andrzej Duda, dy-
rektor Muzeum Dom Rodziny Pileckich Karol Madaj, sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski. 
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Ostrowianie obchodzą 78. rocznicę Powstania Warszawskiego

W tym roku z inicjatywy Muzeum Dom Rodziny Pileckich odbyły się trzy wydarzenia związane z obchodami rocznicy 
Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia przed południem nasz muzealny zespół udał się na spacer po ostrowskim 
cmentarzu parafialnym, aby zapalić znicze na pomnikach i grobach uczestników powstania warszawskiego. 
Przewodnikiem był pan Andrzej Mierzwiński, dzięki któremu mieliśmy okazję poznać historie Powstańców 
Warszawskich związanych z Ostrowią Mazowiecką. Przygotowaliśmy o nich również artykuł, który znajduje się na 
stronie internetowej Muzeum.

Wieczorem spotkaliśmy się w muzealnym ogrodzie, aby wspólnie śpiewać powstańcze 
pieśni i piosenki. Za oprawę muzyczną wydarzenia odpowiadał zespół C'mon. W przer-
wach pomiędzy piosenkami dzięki panu Andrzejowi Mierzwińskiemu poznawaliśmy 

sylwetki Powstańców Warszawskich 
oraz historię powstania poszczegól-
nych utworów.

Obchody rocznicy Powstania War-
szawskiego zakończyliśmy promocją 
książki „Chcieliśmy być wolni”. Na-
szymi gośćmi byli trzej autorzy: prof. 
Andrzej Zawistowski, Michał Tomasz 
Wójciuk oraz Paweł Brudek. Opo-
wiedzieli oni, jak przebiegały prace 
nad publikacją oraz dlaczego warto 

17 października w Galerii Sztuki Jatki odbyła się otwarta dla publiczności 

debata oksfordzka w ramach projektu „Historia w trasie. Oksfordzkie 

Podlasie i Mazowsze”. Licealiści z Ostrowi Mazowieckiej i Katowic w for-

mule debaty oksfordzkiej zastanawiali się, czy w interesie miasta Ostrów 

Mazowiecka leży kultywowanie pamięci o Szkole Podchorążych Piechoty.

W tym innowacyjnym projekcie wzięły udział reprezentacje ośmiu szkół z całej 

Polski, w tym drużyna z LO im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. Przez 

5 dni odwiedzili 5 miast, 5 instytucji kultury i zadebatowali w formule debaty oks-

fordzkiej na tematy związane z historią danego regionu doskonaląc swój warsztat 

w zakresie sztuki wystąpień publicznych, argumentacji i kontrargumentacji. 

Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej było gospodarzem 

H I S T O R I A

pierwszego dnia projektu, podczas któ-

rego uczestnicy mieli okazję poznać 

historię Witolda i Marii Pileckich, ale też 

historię międzywojennej Ostrowi, mia-

sta garnizonowego, miasta dorastają-

cej Marii Ostrowskiej. 

Karolina Kolbuszewska

Muzeum - Dom Rodziny Pileckich

Cieszymy się, że w każdym „Biuletynie” możemy pochwalić się nowymi 
eksponatami, które cały czas trafiają do zbiorów Muzeum Dom Rodziny 
Pileckich! W poprzednim numerze prezentowaliśmy Państwu część bogatej 
kolekcji pamiątek po pułkowniku Karolu Piłacie. Dziś przyszedł czas na 
eksponaty bezpośrednio związane z Witoldem Pileckim!

Wśród darczyńców, którzy przekazali do zbiorów Muzeum pamiątki po rotmistrzu 
należą m.in. Krzysztof Pilecki – syna brata Witolda oraz Andrzej Marek Ostrowski – syn 
Eleonory i Edwarda Ostrowskich. Eksponaty te mogą Państwo zobaczyć na wystawie 
stałej. 

Postacią niezwykle szczególną jest dla nas oczywiście także syn Marii i Witolda – Pan 
Andrzej Pilecki, który tym razem postanowił przekazać nam w depozyt polską lornetkę 
PZO Warszawa 6x30 z grawerem z inicjałami WP, a także z pokrowcem. Z jakiego 
okresu pochodzi ta lornetka? Witold Pilecki walczył w Powstaniu Warszawskim w 1944 
roku. Witold wraz z Janem Redzejem (przyjacielem oraz współuciekinierem z nie-
mieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz) wstąpił do Zgrupowania „Chrobry II”, 
które walczyło w zachodniej części Śródmieścia-Północnego. To właśnie w czasie 

Powstania Warszawskiego lornetka była 
bardzo potrzebna Witoldowi. 

Serdecznie dziękujemy Panu Andrzejowi 
Pileckiemu za podzielenie się z nami tak 
unikalnym eksponatem!

Lornetka Witolda Pileckiego!

Historia w trasie

Katarzyna Lubczyńska

Muzeum - Dom Rodziny Pileckich
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było napisać kolejną książkę o Powstaniu 
Warszawskim, mimo bogactwa na rynku 
publikacji o tej tematyce. Wyjaśnili, na 
czym polega jej wyjątkowość. Uczniowie 
ostrowskich szkół ponadpodstawowych 
użyczyli swoich głosów Powstańcom 
Warszawskim i przeczytali ich relacje. LO 
im. M. Kopernika reprezentowali Kinga 
Pazik i Bartosz Polak, ZS nr 1 Weronika 
Kołodziejczyk i Katarzyna Godlewska, ZS 
2 Franciszek Zaniewski i Radosław Bryska.
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W Konferencji wzięło udział 6 prelegentów z różnych dziedzin kultury, biznesu, 
oświaty, a prowadziła ją dyrektor MDK – Marta Molska. Pierwszą część 
konferencji otworzyła pani prof. Elżbieta Mączyńska, honorowa Prezes Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego, specjalistka z dziedziny ekonomii, wykładem pt. 
„Konsumpcjonizm i syndrom samotności vs. kultura, sport i edukacja”. W drugiej 
części konferencji uczestnikami panelu dyskusyjnego pt. „Kultura odpo-
wiedzialna społecznie” byli: Iwona Mirosław-Dolecka - dyrektor Żoliborskiego 
Domu Kultury, Miłosława Skoczek – Śliwińska - artystka, rzeźbiarka, malarka; 
Elwira Horosz - prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm KKB, 
projektantka mody i stylistka, Dariusz Figura - trener, animator społeczno-
kulturalny, aktywista środowisk pozarządowych i młodzieżowych. Konferencję 
zakończył wykład: pt. „Lider odpowiedzialny społecznie, a praca zespołowa” 
Piotra Cieszewskiego - trenera przywództwa i wykładowcy m.in. na Uczelni Ła-

zarskiego w Warszawie.

„Kultura odpowiedzialności” i „odpo-
wiedzialność społeczna” to w obecnej 
rzeczywistości bardzo ważne pojęcia. 
Kierunek rozwoju kultury musi być re-
alizowany równolegle z wyzwaniami, 
które stawia przed nami nowa rze-
czywistość i co raz szybszy rozwój 
technologiczny. Nieustanna edukacja 
kulturalna musi dostosowywać się do 
zmian społecznych i kształtować 
pokolenia, które będą mierzyć się 
z zupełnie nowymi wyzwaniami niż te 
pokolenia, które dorastały 20 lat te-
mu. Ekologia, nierówności społeczne, 
wykluczenia, pandemia, kryzys i ko-
lejna wojna to rzeczywistość, którą 
musi zauważyć każdy działacz kultury i 
edukator. „Kultura odpowiedzialna 
społecznie” zauważa problemy, wpi-
suje je w planowane działania, a na-
stępnie odpowiada na nie, zamiast 
powielać bezpieczne i znane schematy 
nieczułe na rzeczywistość. Aktywi-
stów kulturowych czekają w najbliż-
szych czasach ogromne wyzwania, 
którym tylko dzięki wspólnej edukacji, 
elastyczności i wsparciu między-
sektorowym – samorządu, biznesu 
i organizacji pozarządowych, jesteś-
my w stanie sprostać.

Kultura odpowiedzialna społecznie

29 września odbyła się 3. edycja Konferencji „Kultura pod napięciem”. MDK w Ostrowi Mazowieckiej zaprosił 
na nią działaczy kultury, aktywistów, przedstawicieli oświaty oraz wszystkich zainteresowanych życiem 
kulturalnym i sportowym z miasta i Polski. Wydarzenie poświęcone rozwojowi kultury wśród lokalnych 
społeczności z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. 

Grażyna Laskowska

Miejski Dom Kultury
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Film MDK z nominacją do 
GRAND VIDEO AWARDS 2021

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury Marta Molska uczestniczyła w Gali GRAND 
VIDEO AWARDS 2021 w Warszawie. Było na następstwem nominacji, jaką 
otrzymała za scenariusz i reżyserię spotu MDK 2021 „Z nami nie ma rzeczy 
niemożliwych”, którego operatorem i montażystą był Jarek Jarosz. Spośród prawie 
550 video 15-osobowe JURY wybrało najlepsze realizacje, które znalazły się 
w finale. W kategorii: Kultura i sztuka, znalazło się 6 produkcji. MDK znalazł się 
w gronie najwybitniejszych twórców 2021 w Polsce. Warto też zauważyć, 
że byliśmy jedyną wyróżnioną jednostką publiczną w całym gronie artystów 
indywidualnych i sektora prywatnego!
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Wyzwania codzienności w domu kultury

2022 rok to dla Miejskiego Domu Kultury bardzo intensywny rok. Z jednej 
strony pożegnaliśmy się (miejmy nadzieję na dobre) z pandemią, a z dru-
giej musieliśmy odnaleźć się w rzeczywistości z wojną u naszego sąsiada. 
Czy takie wydarzenia wpłynęły na rzeczywistości w Miejskim Domu Kultury 
w Ostrowi Mazowieckiej? 

Zdecydowanie tak. Wszystkie kryzysy i wyzwania społeczne przekładają się na na-
stroje ludzi na przestrzeni całej Polski. Poczucie niestabilności i wszechobecny lęk 
powoduję, że potrzeby związane z doświadczaniem kultury zanikają. Zaczynamy 
traktować rozwój osobisty, intelektualny i kulturowy oraz ogólnie pojętą rozrywkę jak 
coś tak trywialnego – wręcz zbędnego. Wiele osób rezygnuje z zajęć i wydarzeń 
dodatkowych. Dzieci i młodzież, które po pandemii najbezpieczniej czują się w domu, 
niechętnie opuszczają strefę komfortu, by spędzać czas pozalekcyjny z innymi 
rówieśnikami. Pośrednio rezygnujemy z siebie. 

Jako pracownicy MDK dostrzegamy te problemy i podejmujemy się wyzwania powrotu 
do tego, co było przed pandemią. Chcemy dotrzeć do mieszkańców Ostrowi bardziej 
niż kiedykolwiek, by ponownie poczuć się w swoim towarzystwie swobodnie i bez-
piecznie. Nasze działania integracyjne i promocyjne wzmacniamy na każdym kroku. 
Staramy się rozmawiać z mieszkańcami i poznawać ich potrzeby, a następnie 
odpowiadać na nie. Nie zawsze jest to proste, bo najczęściej słyszymy, że nie mają 
czasu na jakiekolwiek aktywności po pracy. Nasze zajęcia i sekcje działają, galeria 
wciąż się rozwija, a kino wraca do czasów swojej świetności. Jednak nadal widzimy 
ogromne rzesze mieszkańców powiatu, którzy nie mogą znaleźć swojego miejsca, 
którym zwyczajnie brakuje przestrzeni dla siebie. To właśnie takie osoby, staramy się 
znaleźć i zaprosić do naszej społeczności, by wspólnie celebrować kulturę i życie. Z jed-
nej strony sprzeciwiając się trwającej wojnie i rozprzestrzeniającemu złu, a z drugiej 

K U LT U R A

Marta Molska

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury

Podsumowaliśmy projekt Etno Desing Kurpi

Głównym celem przedsięwzięcia była ochrona przed zanikiem sztuki wycinankarskiej 
i wzorów wycinanki Kurpi. Warsztaty rozpoczęły się w wakacje. Pierwsze spotkanie 
miało charakter wstępu teoretycznego uczestników warsztatów z twórcami ludowymi, 
z Kurpi Białych z panią Emilią Fornalską oraz Haliną Witkowską, oraz z Kurpi Zielonych 
z panią Wiesławą Bogdańską. Ich zadaniem było wprowadzenie w zagadnienie 
wycinankarstwa i przygotowania do części praktycznej. Uczestnicy pod okiem 
profesjonalistów stworzyli własnoręczne wycinanki inspirowane Kurpiami Białymi oraz 
Zielonymi. 

Następne spotkanie było kierowane do 
osób, które zajmują się grafiką. Spotkanie 
odbyło się w Jatkach, było prowadzone 
przez trzech grafików, którzy wspólnie 
z uczestnikami warsztatów, przenieśli wzory 
z papieru do programu graficznego. 

Kolejny warsztat odbył się z Elwirą Horosz, 
która pokazała uczestnikom jak projekto-
wać ubrania. Na każdym etapie projektu 
wzięli udział mieszkańcy naszego miasta. 
Elwira Horosz opracowała kolekcję, która 
była zwieńczeniem naszego projektu i moż-
na było ją podziwiać podczas podsumo-
wania projektu w Galerii Sztuki Jatki. 
Powstałe produkty będą stanowiły wystawę 
Miejskiego Domu Kultury. Wytworzyliśmy 
prototypy m.in. tkaniny do szycia, dresy, 

Roksana Grzegrzułka

Miejski Dom Kultury
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doceniając jak ważne są relacje z ludźmi 
i wspólny czas. Celebracja życia poprzez 
korzystanie z niego z radością i uśmie-
chem. 

Miejski Dom Kultury to coś więcej niż 
instytucja, to miejsce, w którym wspólnie 
radzimy sobie z nie zawsze łatwą i przy-
jemną rzeczywistością. Jednak nawet 
gdy jest ciężko, razem możemy choć na 
chwilę odświeżyć głowę i zresetować 
stres przy muzyce, tańcu i śpiewie - bo 
w tym pędzącym świecie każdy powinien 
mieć szansę się czasem zatrzymać. 
W Miejskim Domu Kultury mamy siebie 
i wierzymy, że nasza rodzina będzie rosła 
każdego dnia, dlatego każdą osobę 
z osobna i wszystkich razem zapraszamy 
do wielkiej rodziny MDK, bo tylko razem 
jesteśmy silniejsi.

28 września odbyło się podsumowanie projektu Miejskiego Domu 
Kultury – Etno Desing Kurpi. Projekt został dofinansowany ze środków 
Narodowego Centrum Kultury w kwocie 49 tys. zł.

bluzy, t-shirty, torby, obrusy, spódnice, 
poszetki, apaszki czy biżuterię. Na 
podstawie prototypów stworzymy lokalne 
produkty użytkowe, które będą dostępne 
w sklepie internetowym MDK do kupna.  
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Odkrywali zapomnianą historię Szkoły Podchorążych Piechoty

SPP słynęła jako jedna z naj-
lepiej wyposażonych szkół 
wojskowych w Europie. Gar-
nizon był dla lokalnej spo-
łeczności ośrodkiem kultury 
i życia towarzyskiego. Reali-
zację projektu rozpoczęliśmy 
od międzypokoleniowych 
warsztatów rękodzielniczych, 
podczas których dzieci, se-
niorzy oraz podopieczni Śro-
dowiskowego Domu Samo-
pomocy wykonali kokardy 
narodowe, biało-czerwone rękawiczki oraz kwiaty z bibuły, które zostały wykorzystane 
podczas koncertu „Póki Polska żyje w nas”. 

18 sierpnia zaprosiliśmy mieszkańców na autokarowy rajd historyczny szlakiem walk 
toczonych we wrześniu 1939 r. przez wychowanków Szkoły Podchorążych Piechoty. 
Uczestnicy rajdu odwiedzili m.in. Garnizon Komorowo oraz Różan i okolice, gdzie we 
wrześniu 1939 r. w składzie 41. Dywizji Piechoty Rezerwowej walczyli podchorążowie. 
24 sierpnia, we współpracy z Muzeum 2. Korpusu w Józefowie, zorganizowaliśmy piknik 
historyczny. Biblioteczny ogród zamienił się w obozowisko polowe z namiotami i wy-
posażeniem, armatami, moździerzem i wyrzutnią rakiet bojowych. Odwiedzający mogli 
obejrzeć mundury, broń osobistą oraz elementy wyposażenia żołnierskiego. Piknik 
zakończył się koncertem pieśni i piosenek patriotycznych „Póki Polska żyje w nas” 
z udziałem lokalnego zespołu wokalno-instrumentalnego MIKSTURA. Wystąpiły 
również dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 2. Śpiewniki, zawierające pieśni i piosenki 
żołnierskie, ułatwiły zebranym wspólne śpiewanie.

W ramach projektu odbył się także spacer historyczny po Garnizonie Komorowo, 2 pod-

casty: „Nasi chłopcy z Komo-
rowa” oraz „Wychowankowie 
Szkoły Podchorążych Piechoty 
w wojnie obronnej 1939 r.”, 
których autorem jest historyk 
prof. Adam Dobroński. Projekt 
zakończyło spotkanie z prof. 
Adamem Dobrońskim, który 
przedstawił sylwetki wybitnych 
dowódców i wychowanków SPP, 
m.in. płk Karola Piłata, płk 
Witolda Sztarka, kpt. Włady-
sława Raginisa. Podczas spot-

kania otwarta została wystawa „Śladami 
Podchorążych”, przedstawiająca sylwetki 
wybitnych dowódców i znamienitych 
wychowanków SPP oraz miejsca z nimi 
związane, którą można obejrzeć na placu 
przed budynkiem Starej Elektrowni.

Promocja poprawnej polszczyzny 

Głównym elementem był quest literacki (gra mobilna) pn. „Pani Nela – Ojczysty 

NIEOCZYWISTY” zbudowany w oparciu o nieoczywiste słowa i zasady języka 

polskiego  oraz o twórczość Petroneli Pawłowskiej – ostrowskiej, głuchoniemej 

pisarki i poetki. Gra stanowiła połączenie nowych technologii i tradycyjnej formy 

prezentacji literatury: broszury z tekstami Petroneli Pawłowskiej, która zawiera 

odniesienia do gry (przy użyciu QR-code). Dla zwycięzców grywalizacji zostały 

wręczone nagrody podczas finałowego spotkania z Grzegorzem Kasdepke i Hu-

bertem Klimko-Dobrzanieckim. Gra jest w stałym dostępie – kod QR można pobrać 

na stronie internetowej biblioteki www.mbpostrowmaz.pl. Uzupełniającymi ele-

mentami projektu były warsztaty dla młodzieży z poprawnej wymowy oraz pisowni 

nieoczywistych słów i sfomułowań. MBP wydała również publikację z tekstami 

Petroneli Pawłowskiej „Opowieść z książką w tle”. 

Partnerami projektu były instytucje: Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowi 

Miejska Biblioteka realizując od kwietnia do października 2022 projekt 

„Ojczysty NIEOCZYWISTY”, promowała poprawną polszczyznę. Zadanie jest 

unikalne w skali regionu ostrowskiego, rozwija zainteresowanie językiem 

ojczystym i gromadzi wspólne doświadczenia i systemy wartości wokół 

polszczyzny. Dodatkowym celem projektu było propagowanie twórczości 

osób z niepełnosprawnościami, jako pełnoprawnego elementu polskiej 

kultury literackiej. 

Projekt ostrowskiej Biblioteki „Rzeczpospolita Podchorążacka – ostrowska duma” otrzymał dofinansowanie ze 
środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach 
Funduszu Patriotycznego - edycja 2022 Wolność po polsku. Głównym założeniem projektu było odkrywanie 
i upowszechnianie wiedzy o zapomnianej historii Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, która była niegdyś 
chlubą miasta. 

K U LT U R A

Mazowieckiej, Urząd Miasta w Ostrowi 

Mazowieckiej i Zespół Szkół nr 1 im. Wi-

tolda Pileckiego w Ostrowi Mazowiec-

kiej. Projekt  został dofinansowany ze 

środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w ramach programu Na-

rodowego Centrum Kultury: Ojczysty – 

dodaj do ulubionych. Edycja 2022.

Agnieszka Kaczmarek 

Miejska Biblioteka Publiczna

Anna Duda-Depta

Miejska Biblioteka Publiczna
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Zmagania lekkoatletyczne uczniów oddziałów sportowych

Szkoła Podstawowa nr 2 wzięła udział w ogólnopolskim programie „Lekkoatletyczne Nadzieje Olim-

pijskie”. 14 września uczniowie klas o profilu sportowym wzięli udział w zawodach na szczeblu wo-

jewódzkim.

Wydarzenie odbyło się na Stadionie 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Radomiu. Zawody zostały rozegrane 

w formie dwuboju lekkoatletycznego -  

każdy zawodnik miał do zaliczenia 

konkurencję biegową (do wyboru dys-

tans 60 m lub 300 m) oraz konkurencję 

techniczną (do wyboru skok w dal ze 

strefy, skok wzwyż lub rzut piłeczką 

palantową). Wśród najlepszych zna-

lazła się zawodniczka z Ostrowi Maja 

Radgowska, która 30 września w War-

szawie reprezentowała województwo 

mazowieckie w biegu na 300 m oraz 

skoku w dal.  

Adrian Orłowski pełnomocnikiem burmistrza 
ds. rozwoju piłki nożnej
Z dniem 12 września zakończyła się współpraca Burmistrza Miasta z Pa-
włem Kowalczykiem w charakterze pełnomocnika ds. rozwoju piłki 
nożnej. Od 13 września rolę tę pełni Adrian Orłowski – trener drużyny 
seniorskiej KS Wąsewo, trener kadry Okręgowego Związku Piłki Nożnej 
rocznika 2011, trener i koordynator w klubie MKS Ostrowianka Ostrów 
Mazowiecka piłka nożna. 

S P O R T

Milena Kozłowska

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dotychczasowa aktywność Pawła Kowalczyka 
w roli pełnomocnika przyniosła wiele wymier-
nych efektów, a wśród nich: wzmocnienie 
relacji i dobrą współpracę z Okręgowym 
Związkiem Piłki Nożnej, warsztaty dla rodziców 
zawodników drużyn młodzieżowych, konfe-
rencję dla środowiska trenerskiego piłki nożnej 
o zasięgu wojewódzkim, spotkanie wigilijne dla 
działaczy i trenerów piłki nożnej z Ostrowi 
Mazowieckiej, wspieranie klubów sportowych 
w zakresie komunikacji z OZPN. Burmistrz 
Jerzy Bauer wyraził wdzięczność Pawłowi 
Kowalczykowi za dotychczasowy wkład pracy 
w rozwój piłki nożnej, oraz nadzieję na dalszą 

współpracę. Ponadto zaproponował wszystkim trzem klubom ogólnomiejskie 
obchody 100- lecia piłki nożnej w Ostrowi Mazowieckiej w 2024 r. Do podziękowań 
i gratulacji dołączyli się wszyscy przedstawiciele klubów sportowych. W spotkaniu, 
oprócz przedstawicieli klubów piłkarskich, wzięły udział osoby z kierownictwa Urzę-
du Miasta oraz przewodniczący Rady Sportu Grzegorz Helcbergiel.

Redakcja
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Wystawa gołębi 
pocztowych
Wydarzenie gromadzi hodowców, pa-
sjonatów i wszystkich miłośników tych 
szlachetnych ptaków, które zachwycają 
barwnym upierzeniem, piękną postawą 
oraz mistrzowskimi tytułami. Wystawa 
po raz kolejny odbywa się w Ostrowi 
Mazowieckiej, w hali MOSir przy ulicy 
Warchalskiego 3. 



Kacper Podbielski 
brązowym medalistą 

Mistrzostw Polski Juniorów

Zwycięskie pojedynki Marcin Majewski stoczył pod-
czas 23. Kurpiowskiej Kuźni Mistrzów w Ostrołęce 
w wadze -71 kg oraz na gali Angels of Glory w Orzyszu 
w wadze -75 kg.

1 października w Ogródku Jordanowskim odbyła się kolejna edycja Igrzysk Firm. 
Uczestnicy mieli okazję zmierzyć się w zabawnych zadaniach, które sprawdziły ich 
siłę, szybkość oraz spryt. Najważniejsza tego dnia była integracja i możliwość spot-
kania się poza zakładem pracy. Po kilku godzinach wylewania potu i łez (radości 
oczywiście) klasyfikacja końcowa prezentowała się następująco: 1 miejsce – PLO-
NEX, 2. ex aequo - MOPS i ZURAD, 4. ZGK, 5. 
Urząd Miasta, 6. ALPLA. 

S P O R T

Igrzyska Firm pełne zabawy

Michał Kulesza
Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 

Dwie zwycięskie walki 
Marcina Majewskiego 

Sebastian Stepnowski
z medalami 

Królowała żywa ryba 
18 września odbyła się dwudziesta druga edycja Mazowieckiego Spinningu Bugu. W za-
wodach udział wzięło 83 świetnych spinningistów w większości klubowiczów swoich ma-
cierzystych kół z: Wyszogrodu, Łomży, Małkini, Komorowa, Puław, Ostrołęki, Białołęki, 
Warszawy, Góry Kalwarii, Marek, Mińska Mazowieckiego, Mrozów, Legionowa oraz Prza-
snysza. 

Zawody przeprowadzone zostały na „Żywej rybie” tj. po zmierzeniu i zgłoszeniu ryba wraca do wody. 
Spośród wszystkich startujących zawodników, 34 zgłosiło wymiarowe ryby. Najlepszym za-
wodnikiem Powiatu Ostrowskiego został Maciej Przywoźny, natomiast najlepszym zawodnik Koła 64 
Ostrów Mazowiecka Bartłomiej Pieńkowski. Wydarzenie odbyło się ze wsparciem finansowym 
Miasta Ostrów Mazowiecka.

Sebastian Stepnowski, reprezentant naszego miasta na 
Mistrzostwach Europy w Street Liftingu zdobył srebrny 
i brązowy medal. 
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B e z p i e c z e ń s t w o i k o m u n i k a c j a z m i a s t e m

Ulice wybudowane 
w latach 2018 -2022

W latach 2018-2022 na inwestycje 
przeznaczyliśmy prawie 109 mln zł, 
w tym na budowę dróg prawie 76 mln zł. 

Wybudowane i zmodernizowane ulice 
to: Wiatraczna, Brokowska, Giery-
mskiego, Kolejowa, Łączna, Matejki, 
Miszewskiego, Morcinka, Piłsudskiego, 
Podstoczysko, Saperska (I i II część), 
Zachodnia, Łączna, Na Polance, Sie-
lska, Modra, Bielska Cyprysowa, Koś-
ciuszki, Łącznik Targowa Kopernika, 
Najmoły, Tetmajera, Prusa - Lubie-
jewska, Bukowa, Dębowa, Łącznik 
Warszawska – Pasterska, Nocznickiego, 
Pasterska, Wołodyjowskiego, Sikor-
skiego. W 2022 roku rozpoczęła się 
realizacja ulic: Bajkowa, Gajowa, Spor-

towa, Artyleryjska, Różana, Srebrna, 
realizowanych z dofinansowaniem 
w ramach Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Programu Inwestycji Strategicz-
nych. 

Ponadto wśród zadań inwestycyjnych 
znalazły się: rewitalizacja budynku Sta-
rej Elektrowni, termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej – SP 
nr 4, CIS, MOSiR, przebudowa stadionu 
miejskiego, remont budynku Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, budowa ciągów 
pieszo – rowerowych, budowa boiska 
do koszykówki przy SP nr 2.

Pozyskane środki 
na inwestycje

W latach 2018-2022 na realizację in-
westycji pozyskaliśmy 103,5 mln zł 
w tym 25,3 mln zł na drogi. Są to środki 
pochodzące z programów rządowych 
oraz unijnych.

Planowana 
budowa ulic 

Na 2023 rok zaplanowaliśmy budowę 
następujących ulic: Bajkowa, Gajowa, 
Sportowa, Artyleryjska, Różana, Sre-
brna, Kochanowskiego, Długosza, Spo-
kojna.

Nowe miejsca 
parkingowe 

Utworzyliśmy ponad 500 nowych 
miejsc parkingowych, m.in. przy szpi-
talu, obok cmentarza komunalnego 
przy ul. Wiśniowej, naprzeciwko ZS nr 1 
przy ul. Rubinkowskiego (wspólnie 
z powiatem), przy ul. Kościuszki. Wpro-
wadziliśmy regulamin korzystania 
z parkingów miejskich.
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P O D S U M O W A N I E 4 L A T K A D E N C J I

Szanowni Państwo,

Od wyborów samorządowych, przeprowadzonych jesienią 2018 roku, minęły 4 la-
ta. Przyszedł czas na podsumowanie działań samorządu miasta w tej kadencji. 
Priorytetem dla mnie zawsze było wywiązywanie się z zobowiązań, które złożyłem 
mieszkańcom Ostrowi Mazowieckiej w kampanii wyborczej. Z naszych wspólnych 
planów z 2018 roku udało się zrealizować bardzo wiele. 

Podtrzymujemy tempo budowy nowych dróg oraz przebudowę istniejących wyko-
rzystując przy tym środki zewnętrzne – rządowe i unijne. Remontujemy zabytkowe 
budynki i modernizujemy miejską infrastrukturę. Przykładów tych działań jest bar-
dzo wiele, o czym możecie się Państwo przekonać czytając poniższy materiał. 

Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu z jeszcze większą efektywnością będziemy 
kontynuować działania na rzecz rozwoju Ostrowi Mazowieckiej - jakość życia 
mieszkańców jest w centrum naszej uwagi. 

Burmistrz

Jerzy Bauer



Budowa S61

Uczestniczymy w spotkaniach doty-
czących budowy drogi ekspresowej 
S61. Podjęliśmy współpracę z Gene-
ralną Dyrekcją Dróg Krajowych i Auto-
strad w zakresie zaprojektowania drogi 
dojazdowej od węzła „Podborze” do 
obecnego wiaduktu na ul. Lubieje-
wskiej oraz II części drogi dojazdowej 
wzdłuż obwodnicy, od wiaduktu na ul. 
Lubiejewskiej do węzła „Różańska”. 
W maju br. rozpoczęła się budowa 

Badanie gruntów 
pod byłą nasycalnią

Miasto monitoruje stan ujęć wodnych. 
Państwowa Służba Hydrogeologiczna 
bada grunty po byłej nasycalni. Nie-
ustannie poszukujemy rozwiązań by 
wyeliminować problem miasta, zwią-
zany z pozostałościami po byłej na-
sycalni.

Programy rządowe 

Przebudowa 
ul. Lubiejewskiej, 
Grota – Roweckiego, 
3 Maja

Dzięki współpracy z Mazowieckim Za-
rządem Dróg przebudowany został 
odcinek drogi wojewódzkiej 627 
biegnącej przez miasto. Gruntowanie 
przebudowa została ulica Lubiejewska, 
Grota Roweckiego i 3 Maja. 

Mała obwodnica 

Dzięki staraniom burmistrza Jerzego 
Bauera „małą obwodnicę Ostrowi” 
wpisano do zadań inwestycyjnych 
województwa mazowieckiego. Z udzia-
łem władz Miasta trwają ustalenia 
przebiegu trasy łączącej ul. Małkińską 
z węzłem „Podborze”. Miasto popiera 
wariant II, przebiegający z dala od bu-
dynków mieszkalnych.

odcinka S61 w okolicach Ostrowi Ma-
zowieckiej wraz z węzłem „Podborze”, 
jednym z dwóch największych w Polsce 
wschodniej, który połączy dwie eks-
presówki - S8 i S61. Zgodnie z umową 
prace powinny zakończyć się w lipcu 
2023 roku.

Ś r o d o w i s k o

Stacja uzdatnia 
wody
Budujemy Stację Uzdatniania Wody 
przy ul. Sikorskiego, która jest ele-
mentem strategicznym w mozaice in-
frastruktury miejskiej. Naszym celem 
jest zapewnienie odpowiednio wysokiej 
jakości wody dla każdego mieszkańca. 
Budowana obecnie, ze wsparciem 
środków z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, Stacja będzie obiektem nowo-
czesnym, wykonanym w oparciu 
o sprawdzone technologie. Wartość 
inwestycji to ponad 15 mln zł, przy 12,3 
mln zł dofinansowania. 

RIPOK i segregacja 
odpadów

Zakończyliśmy budowę nowoczesnego 
Zakładu Utylizacji Odpadów Komu-
nalnych w Starym Lubiejewie, który 
uzyskał status Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 

Połączenie spółek

Połączenie spółek miejskich Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Zakładu Ener-
getyki Cieplnej jest początkiem zmian 
w ciepłownictwie. Rada Miasta podjęła 
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
połączenie spółek, które ma na celu 
zwię-kszenie potencjału ekonomicz-
nego ZGK oraz zapobieżenia upadłości 

To jedyny RIPOK pomiędzy Ostrołęką 
a Siedlcami.

Przeprowadzimy inwentaryzację źródeł 
ciepła na terenie miasta. Wiemy, że 
ponad 2 tys. kotłów i pieców na paliwo 
stałe nie spełniają wymogów uchwały 
antysmogowej i konieczna jest ich 
wymiana na nowe źródła ogrzewania. 
W zakresie sukcesywnej wymiany 
urządzeń grzewczych i termomoder-
nizacji budynków mieszkalnych miasto 
posiada podpisane porozumienie 
z WFOŚiGW w Warszawie na udzielanie 
pomocy beneficjentom przy uzyskaniu 
dofinansowania z programu „Czyste 
Powietrze”. Ponadto prowadzimy współ-
pracę z jednostkami wdrażającymi 
program „Moja woda” i „Mój prąd”, po-
magając mieszkańcom w uzyskaniu 
dofinansowania.

ZEC-u. Trudna sytuacja w ciepłownic-
twie wynika m.in. z wdrażania polityki 
europejskiego Zielonego Ładu. Dodat-
kowymi wyzwaniami dla Ostrowi Mazo-
wieckiej są niezbędne inwestycje 
w przebudowę instalacji z lat 70-tych 
przy ul. Lipowej, zmiana sposobu pro-
dukcji energii oraz zakup nieru-
chomości dla ZEC, gdyż działki przy 
ul. Lipowej należą do Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Nasz Dom”. Podejmowane 
działania naprawcze zagwarantują 
pełne bezpieczeństwo produkcji i do-
starczania energii cieplnej dla miesz-
kańców naszego miasta.
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Nasadzenia drzew

Stałym zadaniem Miasta jest troska 
o poprawę jakości drzew i krzewów oraz 
zwiększanie ilości terenów zieleni. 
W ostatnich latach na terenach publicz-
nych nasadziliśmy ponad 500 nowych 
drzew z gatunku: dębu, jarzębiny, 
miłorzębu i lipy. Pozyskaliśmy na ten cel 
środki z budżetu Województwa Ma-
zowieckiego. W ramach tego zadania 
posadziliśmy drzewa m.in.: na ul. Ba-
torego, Kubusia Puchatka, Sportowej 
i Różańskiej. 

Opieka nad 
zwierzętami
Realizujemy program zapobiegania 
bezdomności zwierząt w mieście. 
Prowadzimy akcje informacyjne mające 
na celu znalezienie domu dla bez-
domnych psów i kotów. We współpracy 
ze Strażą Miejską i Ostrowską Spół-
dzielnią Socjalną prowadzimy miejsce 
pobytu tymczasowego przy ul. Łą-
kowej. Współpracujemy też z Fundacją 
Animal Rescue Poland w zakresie 
zapobiegania bezdomności zwierząt. 
Na profilu w mediach społeczno-
ściowych @ PiesSzukaDomuOstrow
Mazowiecka zamieszczamy aktualne 
informacje o zwierzętach do adopcji.

Ciepła strona miasta 

Miasto pozyskało na termomo-
dernizację obiektów użyteczności 
publicznej 2.030.456,86 zł ze środków 
Unii Europejskiej. Całkowita wartość 
projektu to 4.203.554,41 zł. W ramach 
projektu wykonaliśmy termomoder-
nizację budynku MOSiR przy ul. War-
chalskiego, Centrum Integracji Spo-
łecznej oraz Szkoły Podstawowej Nr 4.

Motyli kącik

Zrealizowaliśmy projekt pn. „Motyli ką-
cik”, który wchodzi w zakres działań 
Miasta z zakresu błękitno-zielonej 
infrastruktury. Nasadziliśmy drzewa 
i byliny miododajne oraz zamontowa-
liśmy domki dla owadów na części 
działki otaczającej Ratusz Miejski.

E k o n o m i a S p o ł e c z n a

Ostrowska 
spółdzielnia socjalna

Utworzyliśmy wspólnie z Powiatem 
Ostrowskim Ostrowską Spółdzielnię 
Socjalną. Jej praca jest widoczna na co 
dzień. Pracownicy zajmują się pie-
lęgnacją zieleni, sadzą, koszą i przy-
cinają drzewa oraz krzewy, sprzątają 
chodniki, ulice, place i miejsca wokół 
budynków. Dbają również o estetyką 
dokonując drobnych napraw, odśnie-
żają, usuwają oznaki wandalizmu, 
a także sprzątają nieruchomości bę-
dące w zasobach miasta i powiatu. 

Działalność Spółdzielni uzupełnia się 
z działaniami Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej.
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Świetlica 
socjoterapeutyczna

Miejska Świetlica Socjoterapeutyczna 
to miejsce, gdzie dzieci mogą rozwijać 
swoje pasje i zainteresowania, gdzie 
uczą się konstruktywnego sposobu 
spędzania czasu wolnego i rozwijają 
szereg umiejętności społecznych. 
Uczestnicy świetlicy biorą udział w za-
jęciach socjoterapeutycznych, plastycz-
nych, kulinarnych, sportowych, kultu-
ralno – edukacyjnych i profilaktycznych. 
Z pomocą pracowników świetlicy odra-
biają lekcje i wyrównują zaległości 
programowe. Świetlica mieści się przy 
ul. Chopina 2B i skierowana jest do 
dzieci w wieku od 7 do 16 lat. 

Kuchnia miejska
Klub Senior +

Przy ul. 3 Maja 57 otworzyliśmy Kuchnię 
Miejską w celu zamiany części świad-
czeń pieniężnych na posiłki. W tym sa-
mym budynku utworzyliśmy Ostrowski 
Klub Senior+. Na powstanie Klubu 
pozyskaliśmy środki w wysokości 150 
000 zł, zaś na jego funkcjonowanie od 
2019 roku - 306 107,36 zł.

Środowiskowy 
Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy jest 
jednostką dziennego pobytu dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie 
i przewlekle psychicznie chorych, które 
wymagają wsparcia i postępowania 
rehabilitacyjnego. Zapewnia oparcie 
społeczne dla uczestników poprzez 
świadczenie usług dostosowanych dla 
poszczególnych potrzeb tych osób. 
Rozwija umiejętności niezbędne do sa-
modzielnego życia poprzez różnego 
rodzaju treningi, zajęcia, warsztaty i te-
rapię. 

Projekty MOPS 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej realizujemy projekty na rzecz 
mieszkańców. 26 osób otrzymało po-
moc w ramach projektu „Od bierności 
do Aktywności” w latach 2017-2018. 
Projekt poświęcony był aktywizacji 
osób bezrobotnych, korzystających z 
pomocy społecznej, zakresem obej-
mował doradztwo zawodowe, szko-
lenia, staże, pośrednictwo pracy. War-
tość projektu to 208 722 zł, przy do-
finansowaniu 166 962 zł. 92 osoby 
otrzymało pomoc w ramach projektu 
„Rozwój systemu usług opiekuńczych 
na terenie miasta Ostrów Mazowiecka" 
współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Projekt obej-
mował usługi opiekuńcze dla osób 
niesamodzielnych, wypożyczalnię 
sprzętu rehabilitacyjnego, teleopiekę, 
psychologa i rehabilitację. Wartość 
projektu to 1 986 600 zł, w tym 
dofinansowanie 1 846 900 zł. 59 osób 
otrzymało pomoc w ramach projektu 
„Akcja Integracja” poświęconemu 
aktywizacji osób bezrobotnych, ko-
rzystających z pomocy społecznej. 
Projekt  wartości 826 000 zł, przy 
dofinansowaniu 660 800 zł obejmował 
doradztwo zawodowe, szkolenia, staże, 
pośrednictwo pracy. 12 osób skorzy-
stało z projektu „Opieka wytchnie-
niowa”, który obejmował opiekę nad 
osobami niesamodzielnymi w celu od-
ciążenia ich opiekunów. Projekt o war-
tości 97 920 zł był w 100% dofi-

nansowany. Z pomocy niepełno-
sprawnym w codziennych czynnościach 
skorzystały 72 osoby. Projekt o wartości  
913 716 zł był w 100% dofinansowany. 
W ramach projektu „MOPS CHANGE” 
przeprowadziliśmy reorganizację pracy 
OPS, zakupiliśmy nowy sprzęt ko-
mputerowy z oprogramowaniem dla
11 pracowników socjalnych, wykona-
liśmy remonty pomieszczeń i super-
wizję dla pracowników socjalnych. 
Projekt o wartości 420 674,37 zł był 
w 100% dofinansowany. 
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Budynek socjalny

Odpowiadając na potrzeby rodzin o 
niskich dochodach podjęliśmy decyzję 
o budowie nowego budynku wielo-
rodzinnego przy ul. Wołodyjowskiego. 
W ramach zadania w latach 2022-2023 
powstanie w mieście 27 nowych lokali 
mieszkalnych. Wartość robót budo-
wlanych zgodnie z ofertą wykonawcy 
wynosi 4.938.179,49 zł brutto.  Miasto 
na sfinansowanie inwestycji pozyskało 
bezzwrotną dotację z BGK w wysokości 
80% kosztów kwalifikowanych. Na 
potrzeby budownictwa mieszka-
niowego wielorodzinnego planujemy 
przeznaczyć teren położony pomiędzy 
u l icami:  T.  Kośc iuszk i ,  3 Maja 
i S. Duboisa (za siedzibą ZUS). Inwe-
stycja w znaczny sposób pozwoli 

zwiększyć dostępność mieszkań na 
wynajem o atrakcyjnym czynszu oraz, 
co nie mniej ważne, zagospodarować tę 
część centrum miasta. Oba zadania 
realizować będzie spółka miejska 
Towarzystwo Budownictwa Społecz-
nego.
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Przebudowa 
ul. Podstoczysko

Rozbudowa ul. Podstoczysko to jedna 
z tych inwestycji, która wpłynęła na 
poprawę miejskiej infrastruktury 
drogowej. To pierwsza ulica w po-
łudniowej części miasta, która została 
przebudowana, by wkrótce razem z ul. 
Broniewskiego, Olszynową i Parkową 
tworzyć ciąg komunikacyjny z centrum 
miasta oraz z drogami wojewódzkimi 
i krajowymi.

Budżet obywatelski

Budżet obywatelski dla naszego miasta 
nie jest obowiązkowy, mimo to zde-
cydowaliśmy się na realizację pro-
jektów zgłaszanych przez miesz-
kańców. W ramach budżetu obywa-
telskiego w ostatnich latach powstało 
boisko otwarte do koszykówki, wyko-
naliśmy automatyczną instalację 
nawodnienia stadionu, zainstalowa-

liśmy nowe urządzenia na placu zabaw 
„Topolowy Zakątek” przy ul. Szkolnej, 
zbudowaliśmy „Plac pełen radości” przy 
ul. Widnichowskiej obok SP nr 3, po-
wstała „Biblioteka pod chmurką”, 
pracownia poligraficzna w Środowis-
kowym Domu Samopomocy oraz zre-
alizowaliśmy projekt asystenta osoby 
starszej i niepełnosprawnej.

Budowa 
ul. Olszynowej

Nowa koncepcja zagospodarowania 
południowej części miasta obejmuje 
budowę ul. Olszynowej, która łączy ul. 
Broniewskiego z ul. Parkową. To spójna 
koncepcja poprawy komunikacji w tym 
rejonie miasta.

Odpady i gospodarka 
ściekowa 

Przy ul. Łąkowej znajdują się dwa 
ważne punkty na infrastrukturalnej 
mapie miasta – to Miejska Oczysz-
czalnia Ścieków oraz Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych. Za-
równo oczyszczalnią, jak i PSZOK 
zarządza miejska spółka ZGK. Pro-
wadzimy stałą kontrolę procesu oczysz-
czania ścieków oraz kontrolę para-
metrów przyjmowanych ścieków prze-
mysłowych. Analizujemy ekonomiczne 
koszty oczyszczania ścieków i znamy 
potrzeby miasta w tym zakresie. Mając 
na uwadze zarówno ekologiczne, jak 
i ekonomiczne czynniki przygotowu-
jemy się do kosztownego procesu 
modernizacji oczyszczalni. Mieszkań-
com Ostrowi oferujemy możliwość 
bezpłatnego przekazania do PSZOK 
odpadów segregowanych, których nie 
składują do pojemników. Są to w 
s z c z e g ó l n o ś c i :  z u ż y t y  s p r z ę t 
elektryczny i elektroniczny (sprzęt RTV 
i AGD), meble i odpady wielkoga-
barytowe (stoły, krzesła, szafki, łóżka, 
dywany, materace, rowery itp.), zużyte 
opony. 
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N o w y  c i ą g 
k o m u n i k a c y j n y 
M a ł k i ń s k a 
- Olszynowa

Planujemy budowę nowego ciągu 
komunikacyjnego od ul. Małkińskiej 
przez ul. Wiejską do ul. Olszynowej, 
wzdłuż rowu melioracyjnego. Jest to 
koncepcja budowy drogi położonej 
równolegle do ul. Podstoczysko, która 
ma na celu odciążenie tej ulicy z ruchu 
kołowego. 



Budowa 
ul. Kochanowskiego

Przygotowujemy się do budowy ul. 
Kochanowskiego i Długosza. Dzięki 
inwestycji będzie ułatwiony dojazd do 
ul. Wiejskiej, która bezpośrednio 
połączona jest ze ścisłym centrum 
miasta. Złożyliśmy wniosek o do-
finansowanie zadania w ramach Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Działka pod budowę 
komendy policji

Dokonaliśmy darowizny na rzecz 
Skarbu Państwa – Komendy Woje-
wódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu 
nieruchomości o powierzchni 11 489 
m², położonej przy ulicy Broniewskie-
go, z przeznaczeniem pod budowę 
nowej siedziby KPP. Trwają prace do-
tyczące opracowania dokumentacji 
projektowej. 

Cmentarz żydowski

Podpisaliśmy porozumienie ze Związ-
kiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich 
(ZGWŻ) o upamiętnieniu cmentarza 
żydowskiego przy ul. Broniewskiego. To 
moment przełomowy dla Ostrowi Ma-
zowieckiej. Cmentarz przy ul. Bronie-
wskiego stał się po wojnie targowis-
kiem, jednak poprzez zmianę przezna-
czenia fragmentu terenu z mogiłami 
przywrócony zostanie należny mu sta-
tus, a sama działka przejdzie na włas-
ność miasta. W najbliższym czasie 

P o d n o s z e n i e j a k o ś c i w k u l t u r z e i e d u k a c j i

Renowacje 
budynków

Przeprowadziliśmy renowację znisz-
czonych budynków, które obecnie 
wzbogacają bazę lokalową miasta w za-
kresie kultury. Zyskaliśmy 250 m² po-

wierzchni na działalność kulturalną, 
dzięki rewitalizacji budynku Jatek. 
Otworzyliśmy w piwnicy budynku pier-
wszą w naszym mieście galerię sztuki, 
w której wystawiamy prace lokalnych 
i ogólnopolskich artystów. Nasz projekt 
okazał się na tyle atrakcyjny, że w kon-
kursie Renowacja Roku Zabytków Ma-
zowsza zajął I miejsce. Wyremon-
towaliśmy budynek Starej Elektrowni, 
który dzisiaj stanowi zaplecze dla 
miejskich instytucji kultury, mogących 
z powodzeniem realizować swoją 
bogatą ofertę. W budynku znajduje się 
oddział dla dzieci Miejskiej Biblioteki, 
pomieszczenia administracyjne Mu-
zeum, ale przede wszystkim duża sala 
do celów konferencyjnych, warszta-
towych czy artystycznych. Zagospoda-
rowaliśmy też teren przed elektrownią, 
sadząc drzewa, ustawiając ławki 
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możliwe będzie upamiętnienie zmar-
łych ludności żydowskiej, która 
tworzyła społeczność w Ostrowi Mazo-
wieckiej od XVII wieku, zaś w latach 20. 
stanowiła połowę mieszkańców. Łączy 
nas wspólna historia i wszystkim zmar-
łym należy się szacunek oraz upa-
miętnienie. Rada Miasta była zgodna 
w sprawie upamiętnienia cmentarza ży-
dowskiego.

Park Południe

Pracujemy nad koncepcją „Parku Po-
łudnie” który byłby ofertą dla wielu 
osób i rodzin szukających miejsc 
aktywnego i bezpiecznego wypoczynku 
niedaleko domu z akcentowaniem 
powrotu do natury. Południowa część 
miasta mogłaby w perspektywie być 
swoistym „ogrodem botanicznym” 
i parkiem rekreacyjnym dla mieszkań-
ców Ostrowi i okolic.

i instalując nowe oświetlenie. Na obyd-
wa projekty pozyskaliśmy środki unij-
ne. Przeprowadziliśmy remont budynku 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, również 
z udziałem środków zewnętrznych. 
Zabytkowy budynek zyskał nie tylko 
nowy wygląd, ale wzbogacił się o salę 
tradycji, czytelnię prasy oraz nowo-
czesną salę komputerową. Z udziałem 
środków zewnętrznych wyremon-
towaliśmy kino Ostrovia. Odtąd nasze 



rośnie. Studenci mogą w ramach swojej 
legitymacji uczęszczać raz w tygodniu 
na wykłady w Kinie Ostrovia oraz na 
zajęcia prowadzone przez instruktorów 
MDK: Tańce w Kręgu, Chór PrimaVolta, 
Teatr Seniora, zajęcia komputerowe, 
pracowni plastycznej oraz za niewielką 
dopłatą z zajęć fotograficznych i ruchu 
przy muzyce. Dodatkowo studenci UTW 
organizują się wewnętrznie wśród 
własnych sekcji, np. turystycznej, zdro-
wego stylu życia, literackiej, językowej, 
kulinarnej oraz współpracują na stałe 
z Nadleśnictwem Ostrów Mazowiecka 
sadząc las.

Ostrów włączona 
w historię Polski

2 listopada zostało otwarte Muzeum 
Dom Rodziny Pileckich - pierwsze w Pol-
sce muzeum, którego wystawa stała 
jest w pełni poświęcona Rotmistrzowi 
i jego żonie. Dlaczego w Ostrowi Ma-
zowieckiej? Witold Pilecki urodził się 
w Ołońcu na północy Rosji, jego 
rodzinny majątek znajdował się w Su-
kurczach, obecnie na terenie Białorusi. 
Miejsca te są dziś dla nas praktycznie 
niedostępne. Z Ostrowi Mazowieckiej 
zaś pochodziła jego żona – Maria. Nie 
tylko tu się wychowała, lecz także tu 
chroniła i wychowywała ich dzieci przez 
prawie całe lata czterdzieste, czyli 
w czasie gdy Witold Pilecki wypełniał 
swoją największą misję przeciw III 
Rzeszy i gdy czekał na wyrok śmierci 
w więzieniu UB. To właśnie w Ostrowi 

kino ma możliwość wyświetlania filmów 
w cyfrowej jakości obrazu i dźwięku 
oraz w technologii 3D, a mieszkańcy 
dostęp do bieżącego repertuaru w wy-
godnej, kameralnej sali kinowej. 

System edukacji 
połączony z ofertą 
kulturalną

Bogata oferta kulturalna przenika się 
z system edukacji prowadzonym 
w naszych szkołach. Dzieci i młodzież 
już od najmłodszych lat korzystają 
z oferty domu kultury, biblioteki i mu-
zeum. Wyremontowane obiekty, w któ-
rych powstaje oferta kulturalna odwie-
dzają grupy szkolne korzystając z wy-
staw, spotkań i lekcji prowadzonych 
poza murami szkoły. 

Nowa szkoła i 
przedszkole

Rozpoczęliśmy budowę nowej szkoły 
i przedszkola na terenie byłej tzw. 
„małej jedynki” oraz działki sąsiedniej, 
zakupionej specjalnie na potrzeby tej 
inwestycji. Powierzchnia tej nierucho-
mości to ok. 10,5 tys. metrów kwa-
dratowych. Przy ul. Partyzantów po-
wstaje bardzo funkcjonalny, przes-
trzenny obiekt wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą i terenem rekreacyjnym. 
Szkoła zaplanowana jest na 12 
oddziałów dla ok. 300 uczniów klas I-
III, a przedszkole dla 10 oddziałów dla 
ok. 250 dzieci. Wartość inwestycji to 
ponad 50 mln zł, w tym 30 mln zł 

dofinansowania z Rządowego Fun-
duszu Polski Ład: Programu Inwestycji 
Strategicznych. Otwarcie placówki 
planujemy na wrzesień 2024 roku.

Ostrowskie Forum 
Rozwoju

Miasto Ostrów Mazowiecka podjęło się 
organizacji Ostrowskiego Forum 
Rozwoju we współpracy z Fabrykami 
Mebli FORTE S.A. i Bankiem Spółdziel-
czym w Ostrowi Mazowieckiej. W sumie 
odbyło się 5 edycji konferencji z udzia-
łem przedstawicieli rządu, samorządu, 
biznesu i nauki. Efektem dyskusji po-
między samorządem i biznesem na 
Ostrowskim Forum Rozwoju jest m.in. 
realizowany w Ostrowi Mazowieckiej 
program dualnej klasy branżowej, 

z udziałem ostrowskich firm i szkół. 
Zapoczątkowane w 2015 roku przez 
burmistrza Jerzego Bauera Forum zo-
stało nagrodzone prestiżowym tytułem 
Najwyższa Jakość Quality International 
2017 w kategorii QI Product – Produkt 
Najwyższej Jakości, otrzymując Godło 
QI za Produkt Konferencyjny. 

Uniwersytet III 
Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął 
swój 13 rok szkolny. Obecnie w Miej-
skim Domu Kultury jest już ponad 150 
osób studentów UTW, a liczba ciągle 
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zgłębiania i propagowania przejawów 
życia społecznego powiatu ostro-
wskiego. Z każdym numerem coraz 
śmielej sięgamy po teksty pozwalające 
w szerszej perspektywie odczytywać 
lokalne zjawiska czy wyzwania. Pismo 
wydawane jest przez Ostrowskie 
Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją” przy 
udziale środków Miasta Ostrów Mazo-
wiecka. 

Konferencje 
kulturoznawcze 

W trosce o nasze lokalne dziedzictwo 
oraz kultywowanie historii naszych 
przodków w Ostrowi Mazowieckiej od 
kilku lat, cyklinie organizowane są 
konferencje poświęcone tym zaga-
dnieniom. Wśród nich wymienić należy 
konferencję regionalistyczną „Pasja. 
Kultura. Dziedzictwo”, konferencję 
„Kultura pod Napięciem”, warsztaty 
i konferencje gwaroznawcze „Dialog 
Pokoleń”, Ostrowskie Dyktando o tytuł 
Mistrza Ortografii.

Mazowieckiej koncentrowało się to 
wszystko, o co Rotmistrz walczył. Tu też 
Maria usypała jego pierwszy symbo-
liczny grób. Można więc powiedzieć, że 
nie ma w granicach naszego kraju 
miejsca, które bardziej niż dom rodziny 
Ostrowskich mogłoby zostać nazwane 
domem przez Marię i Witolda Pileckich. 
Dzięki znajdującemu się tu muzeum ten 
budynek stał się przestrzenią, w której 
można zrozumieć Witolda Pileckiego – 
nie tylko jako „superbohatera”, lecz 
także jako człowieka. Człowieka, dla 
którego ważne były dom, rodzina, 
przyjaciele i sąsiedzi. Człowieka, który 
kochał wolną Polskę, gdyż pozwalała 
rozwijać się temu wszystkiemu, co było 
dla niego najważniejsze. Dzięki powsta-
niu Muzeum Ostrów Mazowiecka 
włączona została w naturalny sposób
 w historię Polski. Instytucja jest na 
trwałe wpisana do rejestru muzeów 
prowadzonych przez Ministra Kultury, 
co w znaczący sposób zwiększa 
stabilność funkcjonowania i jej prestiż. 

Muzeum jest prowadzone wspólnie 
przez Miasto Ostrów Mazowiecka oraz 
Ministerstwo Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego na podstawie umowy 
z 2016 roku. Miasto przeznacza na fun-
kcjonowanie Muzeum 200 tys. złotych 
rocznie, zaś Ministerstwo 1 mln rocznie.

Muzeum powstało w ramach realizacji 
projektu „Kultura pod Napięciem, 
dofinansowanego  ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego na lata 2014 – 
2020.

Ośrodek Edukacji 
Regionalnej

W budowaniu lokalnej tożsamości 
niezmierne ważne są wartości, do 
jakich odwołują się Mieszkańcy, co dla 
nich jest ważne, jakie postawy repre-
zentują, gdzie poszukują wzorców. 
Bycie „obywatelem świata”, ale zako-
rzenionym w swojej lokalnej spo-
łeczności nie stoi ze sobą w sprze-
czności, wręcz przeciwnie. Poczucie 
własnej tożsamości jest niezmiernie 
ważne w budowaniu przyszłości. 
Pielęgnowaniem lokalnego dziedzictwa 
zajmuje się Ośrodek Edukacji Regio-
nalnej PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ, dzia-
łający w strukturze Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Wśród działań ośrodka 
należy wymienić organizację konfe-
rencji, spotkań w ramach klubu dysku-
syjnego, realizację porozumień, a także 
gromadzenie albumów i monografii 
dokumentujących historię miasta.

Rocznik Ostrowski

Rocznik Ostrowski to regionalne pismo 
popularno-naukowe ukazujące się od 
2014 roku. Na jego łamach znaleźć 
można różnorodne teksty związane 
z ziemią ostrowską. Głównym celem 
rocznika jest misja dokumentowania, 
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Współpraca z 
instytucjami na 
rzecz rozwoju 
dziedzictwa

Miasto i jego jednostki organizacyjne 
podejmują współpracę z instytucjami 
na rzecz rozwoju dziedzictwa. Dotych-
czas zawarte zostało porozumienie 
o współpracy z Towarzystwem Kultury 
Języka, Państwowym Muzeum Etnogra-
ficznym w Warszawie, z Uniwersytetem 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych w Ostrołęce, Stowarzy-
szeniem „Wizna 1939”, Ostrowskim 
Stowarzyszeniem „Ludzie z Pasją”.

Duże cykliczne 
wydarzenia

Największym wydarzeniem kultu-
ralnym w mieście są Dni Ostrowi 
Mazowieckiej, organizowane wspólnie 
przez instytucje miejskie. Są czasem 
rozrywki dla mieszkańców, a jedno-
cześnie pozwalają na prezentację 
dorobku miasta w dziedzinie kultury, 
sportu i edukacji. To także okazja do 
uczestnictwa w koncertach znanych 
artystów polskiej sceny muzycznej i 
kabaretowej. Tradycją dni miasta jest 
Mazowiecki Jarmark Księżnej Anny, 
Festiwal Przedszkolaków, koncert 
muzyki klasycznej, liczne atrakcje dla 
dzieci i dorosłych. Inne wydarzenia o 

bardzo dużym zasięgu to zawody 
taneczne Ostrowski Styl, Święto Rot-
mistrza Pileckiego, Moda na Folklor, 
Ostrowski Piknik z Książką, Gala Spor-
tów Walki WORWAR, zawody sportów 
siłowych Power Challenge. Cyklicznie 
orgaznizowane są także zjazdy szkół 
i turnieje im. Rotmistrza Pileckiego oraz 
posiedzenia Rady Muzeum Dom Ro-
dziny Pileckich.

Wsparcie dla 
uzdolnionych 
uczniów

Realizujemy działania na rzecz dzieci i
 młodzieży na podstawie Miejskiego 
programu wspierania edukacji uzdol-
nionych dzieci i młodzieży oraz Miej-
skiego programu wyrównywania szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży. W ra-
mach programów realizowane są m.in. 
stypendia Burmistrza Miasta dla 
uzdolnionych uczniów oraz Program Po-
wszechnej Dwujęzyczności. Stypendia 
otrzymują laureaci i finaliści konkursów 
przedmiotowych oraz absolwenci szkół 
podstawowych, którzy uzyskal i 
najwyższą średnią ocen. Od 2018 roku 
stypendium otrzymało 54 uczniów. 
Program Powszechnej Dwujęzyczności 
wprowadzany został od tego roku 
szkolnego w ostrowskich przed-
szkolach. Jest innowacją pedagogiczną, 
która ma na celu wykorzystanie 
naturalnych dla wieku przedszkolnego 
właściwości i mechanizmów przyswa-
jania wiedzy i rozwijania umiejętności 
językowych dzieci. Zajęcia z wykorzys-
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taniem języka angielskiego prowa-
dzone są codziennie we wszystkich 
grupach przedszkolnych. Ponadto 
rodzice otrzymali dostęp elektroniczny 
do odpowiedniego do wieku dziecka 
poziomu kursu. Dzięki temu, poprzez 
wspólną zabawę, rodzice uczestniczą 
w procesie przyswajania przez dziecko 
języka angielskiego. Podjęliśmy współ-
pracę z Fundacją Św. Mikołaja. Dzięki 
temu corocznie, od 8 lat, najzdolniejsi 
i wyróżniający się uczniowie otrzymują 
stypendia. Przez ten czas stypendium 
otrzymało 80 uczniów z ostrowskich 
szkół. Kilkukrotnie ostrowskie szkoły, 
w nagrodę za najwyższą zebraną kwotę 
z przeznaczeniem na rzecz wspierania 
zdolnej młodzieży, uczestniczyły w uro-
czystych galach z udziałem Pierwszej 
Damy Agaty Kornhasuer-Dudy. 

Edukacja muzyczna 

Realizujemy Program Edukacji Muzycz-
nej, którego celem jest poznanie języka 
muzyki, pobudzenie wrażliwości 
muzycznej oraz zdobycie wiedzy 
z zakresu kultury muzycznej przez 
dzieci uczęszczające do przedszkoli 
i szkół podstawowych. Cykliczne 
audycje muzyczne przygotowywane 
i realizowane są przez muzyków Fil-
harmonii Kameralnej im. Witolda 
Lutosławskiego w Łomży. Podczas 
każdej audycji dzieci mają możliwość 
zapoznać się z wyglądem oraz brzmie-
niem instrumentów, wysłuchać utwory 
wybitnych kompozytorów w pro-
fesjonalnym wykonaniu, dowiedzieć się 
wielu ciekawych informacji ze świata 
muzyki, a przede wszystkim mają 
możl iwość obcowania z „żywą” 
muzyką.

Półkolonie

Przygotowujemy szeroką ofertę zajęć 
dla dzieci pozostających w wakacje 
w mieście. Najmłodsze dzieci korzy-
stają z opieki zapewnianej przez 



zaktualizowania zapisów statutu i do-
stosowanie go do obecnych warunków. 
W 2020 roku Rada Miasta  nadała nowy 
statut Młodzieżowej Radzie Miasta. 
Celem działania MRM jest upowszech-
nianie idei samorządowej i postaw 
demokratycznych wśród młodzieży 
oraz zwiększenie aktywności młodych 
ludzi w Ostrowi Mazowieckiej. Człon-
kiem rady może być uczeń klas V-VIII 
szkoły podstawowej oraz uczeń szkoły 
ponadpodstawowej, które mają swoje 
siedziby w Ostrowi Mazowieckiej, a 
także absolwenci tych szkół (do za-
kończenia kadencji). Kadencja 2020-
2021 dobiega końca. 

Projekty edukacyjne

Pozyskaliśmy 179 183 zł na realizację 
przedsięwzięcia Ministra Edukacji 
i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. W 
ramach dwóch edycjach projektu 
uczniowie miejskich wzięli udział w 26 
wycieczkach turystyczno-edukacyj-
nych, poznając Polskę, jej środowisko 
przyrodnicze, tradycje, zabytki kultury i 
historii oraz osiągnięć polskiej nauki. 
1094 uczniów odwiedziło m.in. War-
szawę,  Kraków, Poznań, Wrocław, 
Toruń, Olsztyn, Łódź. Bierzemy udział 
także w  programie „Laboratoria 
Przyszłości”. Ostrowskie podstawówki 
otrzymały 592 600 zł, które przezna-
czyły na zakup nowoczesnego sprzętu, 
takiego jak drukarki i skanery 3D, 
roboty edukacyjne czy gogle wirtualnej 
rzeczywistości. Program został w 100% 
sfinansowany ze środków rządowych. 
W edycji 2016-2020 „Narodowego 

z potrzebami gospodarki lokalnej. 
Konsekwencją zawartych porozumień 
jest utworzenie od września  2021 r. 
dualnej klasy branżowej w Zespole 
Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej 
w zawodach deficytowych: me-
chatronik, ślusarz oraz operator obra-
biarek skrawających.

Organizacje 
pozarządowe

Systematycznie wspieramy finansowo i 
pozafinansowo organizacje poza-
rządowe. W ciągu ostatnich 5 lat 
organizacje, w formie wsparcia lub 
powierzenia, zrealizowały 47 zadań na 
łączną kwotę 614 564,56 zł. Poza-
finansowo samorząd nieodpłatnie 
udostępnia organizacjom pomiesz-
czenia w miejskich obiektach, w celu 
realizacji ich działalności. Współpraca 
z podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego na pod-
stawie ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, ma 
ogromne znaczenie, ponieważ organi-
zacje działając na rzecz małych spo-
łeczności, są bardzo cennym wyrazi-
cielem opinii publicznej i oczekiwań 
okreś lonych grup społecznych. 
Powierzanie organizacjom pozarzą-
dowym zadań publicznych zwiększa 
efektywność i skuteczność ich re-
alizacji. Dlatego wspieranie rozwoju III 
sektora jest tak istotne zarówno 
w formie finansowej jak i poza-
finansowej. 

Młodzieżowa Rada 
Miasta

Widząc aktywność i chęci młodych ludzi 
do działania, narodziła się potrzeba 
wznowienia działalności Młodzieżowej 
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka. 
Początki MRM sięgają roku 2003 r., 
jednak zmiany systemowe wpro-
wadzone w oświacie wymagały 

miejskie przedszkola, uczniowie biorą 
udział w zajęciach tematycznych 
realizowanych w szkołach podsta-
wowych, w tym: sportowych, tanecz-
nych, szachowych czy szydełkowania. 
Również miejskie instytucje kultury 
i sportu oferują szereg różnorodnych 
zajęć. Od 2016 roku do wakacyjnej 
oferty MDK włączono półkolonie. Obec-
nie półkolonie są już stałym elementem 
w MDK, MOSiR oraz SP1, dzięki czemu 
opieka nad dziećmi pozostającymi 
w wakacje w Ostrowi Mazowieckiej jest 
realizowana kompleksowo.

Szkoła muzyczna 

Widząc ogromną potrzebę społe-
czeństwa skierowaną na rozwój 
muzyczny, wychodzimy z kolejną pro-
pozycją pozwalającą na rozszerzenie 
oferty edukacyjnej dla dzieci i mło-
dzieży. Jest to inicjatywa utworzenia 
w mieście powszechnej Szkoły Muzycz-
nej I stopnia.  

Dualna Ostrów

Od 2016 roku Miasto Ostrów Mazo-
wiecka zwierało porozumienia po-
między Powiatem Ostrowskim, Gminą 
Ostrów Mazowiecka i lokalnymi firmami 
– Fabryka Mebli Forte, Alpla Opa-
kowania z Tworzyw Sztucznych, 
Schneider Polska Technika Samo-
chodowa i Kontenerowa oraz Rolstal 
Pawłowski dotyczące prowadzenia 
wspólnych przedsięwzięć o charakterze 
edukacyjnym, w zakresie rozwoju 
kształcenia zawodowego zgodnego 

31B I U L E T Y N M I A S T A O S T R Ó W M A Z O W I E C K A  



Programu Rozwoju Czytelnictwa” po-
zyskaliśmy 48 000 zł na zakup nowości 
wydawniczych (książek niebędących 
podręcznikami) do bibliotek szkolnych 
miejskich szkół podstawowych. W tym 
roku, w kolejnej edycji programu na 
lata 2021-2025, występujemy o do-
finansowanie dla wszystkich jednostek, 
w tym również dla przedszkoli. Ponadto 
pozyskujemy środk i  na rozwój 
infrastruktury szkolnej w zakresie 
technologi i  informacyjno-komu-
nikacyjnych. Od 2018 r po-zyskaliśmy 
42 000 zł z rządowego programu 
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 
kompetencji uczniów i nauczycieli 
w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych na lata 2017-2019  - 
„Aktywna tablica”. Zakupione zostały 
3 monitory interaktywne, 2 zestawy 
interaktywne (tablica + projektor), 

1 podłogę interaktywną „Magiczny 
Dywan” (SP1, SP3, SP4). W ramach 
Mazowieckiego Programu Dofinan-
sowania Pracowni Informatycznych 

i Językowych pozyskaliśmy 43 385,75 zł 
na zakup wyposażenia pracowni 
informatyki w SP1. Z projektów gran-
towych „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna 
szkoła +” pozyskaliśmy 184 580,00 zł 
na zakup 70 laptopów, 8 tabletów 
w celu wsparcia uczniów w czasie nauki 

zdalnej (SP1, SP2, SP3, SP4). Po-
zyskaliśmy 3 mobilne pracownie 
internetowe, o łącznej wartości 196 
200,00 zł, składające się z 16 laptopów 
umieszczonych w przenośnej szafie 
z punktem dostępowym do Internetu 
(SP1, SP2 i SP3) w ramach nagrody w 
konkursie pod patronatem Minister-
stwa Cyfryzacji #OSEWyzwanie. Po-
zyska l i śmy 2 „Szko lne Pak ie ty 
Multimedialne OSE” o łącznej wartości 
48 523,50 zł, składające się z 25 
tabletów z klawiaturą wraz z usługą 
mobilnego dostępu do Internetu 
(usługa LTE), przekazane SP1 i SP4 za 
pośrednictwem NASK PIB, w ramach 
projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej.

S p o r t i r e k r e a c j a

Budowa boiska 
Omega

Wielofunkcyjny obiekt sportowy po-
wstał w 2017 roku. W okresie wio-
senno-jesiennym klienci MOSiR mogą 
korzystać z kortu tenisowego, boisk do 
koszykówki oraz boiska do piłki nożnej. 
W okresie zimowym w obiekcie umiej-
scowione jest sztuczne lodowisko, 
mogące jednocześnie pomieścić do 80 
amatorów lodowego szaleństwa.

Przebudowa 
stadionu 

To jedyny taki obiekt w regionie, 
z którego wszyscy możemy być dumni. 
Zaliczony jest do stadionów kategorii 
VB. Wykonana bieżnia i urządzenia 
lekkoatletyczne są zgodne z przepisami 
IAAF i PZLA i umożliwiają rozgrywanie 
oficjalnych zawodów lekkoatletycznych 
o zasięgu mazowieckim. Koszt prze-
budowy stadionu wyniósł ponad 4 mln 
zł, w tym dofinansowanie z Mini-
sterstwa Kultury, Dziedzictwa Naro-
dowego i Sportu – ok. 2 mln zł i Powiatu 
Ostrowskiego – ponad 600 tys. zł. Na 
wartość całej inwestycji składa się 
budowa nowej nawierzchni tartanowej, 

termomodernizacja budynku MOSiR 
oraz budowa sztucznego nawodnienia 
boiska (zreal izowana w ramach 
Budżetu Obywatelskiego). Nowoczesny 
obiekt po przebudowie otworzyliśmy 
22 września 2021 roku, a towarzyszyły 
temu zawody lekkoatletyczne XX 
Światowych Letnich Igrzysk Polonij-
nych. 

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



Przebudowa 
kręgielni

Kręgielnia znajdująca się w budynku 
MOSiR przy ul. Trębickiego ma do 
dyspozycji 2 duże tory sportowe, 2 
tory do mini-bowlingu dla 
najmłodszych oraz bilard.

Oddziały sportowe

Utworzenie oddziałów sportowych jest 
jednym z elementów mających na 
celu poukładanie systemu sportowego 
w Ostrowi Mazowieckiej. Realizacja 
projektuodbywa się od 6 lat w Szkole 
Podstawowej nr 2, przyczyniając się 
do rozwoju sportu w naszym mieście 
i promocji aktywnego stylu życia. 
W klasach IV - VIII edukacja odbywa 
się na profilu koszykówka i lekka 
atletyka. 

Współpraca na rzecz 
rozwoju sportu

Jednym z elementów strategii rozwoju 
sportu w Ostrowi Mazowieckiej jest 
współpraca miasta z Polskim 
Związkiem Koszykówki i Akademią 
Koszykówki Legii Warszawa. Jednym z 
widocznych efektów współpracy 
miasta z PZKosz są organizowane od 
kilku lat w naszym mieście 
ogólnopolskie zawody w ko-szykówce 
3x3. Rozmowy z władzami Akademii 
dotyczą rozwoju oddziałów 
sportowych oraz możliwości współ-
pracy miasta z klubem również w in-
nych dyscyplinach sportu. 

Boisko przy SP nr 2

W ramach Budżetu Obywatelskiego 
2020 zwyciężył projekt budowy ot-
wartego boiska do koszykówki na 
terenie Szkoły Podstawowej nr 2. 
Projekt objął budowę boiska o na-
wierzchni polipropylenowej wraz ze 
stałym osprzętem sportowym i piłko-
chwytami. W ramach inwestycji 
powstał także chodnik łączący boisko 
z istniejącym utwardzeniem.Jest to aż 
480 m2 do użytku przez wszystkich 
miłośników koszykówki.

Konferencje 
i szkolenia dla 
trenerów

W lutym br. odbyła się konferencja pt. 
„Kierunek koszykówka – warunki dal-
szego rozwoju dyscypliny w powiecie 
ostrowskim.” Spotkanie współorga-
nizowane z MOSiR było podsumo-
waniem 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.

W maju br. na stadionie miejskim 
odbyła się kursokonferencja dla tre-
nerów, zorganizowana przez Mazo-
wiecki Związek Piłki Nożnej (MZPN). 
Głównym prelegentem był trener Piotr 
Dziewicki, który poprowadził część pra-
ktyczną oraz teoretyczną. Konferencja 
zgromadziła nie tylko miejscowych 
trenerów, goszczono również szkole-
niowców z innych miast, takich jak 

Ostrołęka czy Łomża. Miesiąc później 
odbyła się konferencja, która dotyczyła 
piłki nożnej oraz warunków dalszego 
rozwoju dyscypl iny w powiecie 
ostrowskim. Mowa była o zapleczu 
sportowym w Ostrowi, jego wykorzy-
staniu oraz planach na przyszłe 
działania i inwestycje dotyczące piłki 
nożnej. Udział w konferencji wzięli 
przedstawiciele MZPN.

II liga koszykówki

Sezon 2022/2023 jest dziesiątym z rzę-
du, w którym możemy reprezentować 
miasto Ostrów Mazowiecka w roz-
grywkach centralnych Polskiego Związ-
ku Koszykówki na drugoligowych 
parkietach. Ostatnie dwa sezony to 
rywalizacja w play off o awans do 
pierwszej ligi męskiej. Sokół kończył te 
rozgrywki na drugiej rundzie play off. 

Obecny sezon to odmłodzenie drużyny. 
Z poprzedniego składu zostali Patryk 
Łysiak i Mateusz Zozuń (brązowi 
medaliści Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski w koszykówce 3x3 w kategorii 
U 23 z 2021r. drużyna Sokoły Ostrów 
Mazowiecka). Pozostałą część zespołu 
tworzą studenci Uniwersytetu Warsza-
wskiego. Od tego sezonu Klub rozpo-
czął współpracę z Klubem Koszy-
karskim Gim 92 Ursynów i Uniwersy-
tetem Warszawskim.

Duże imprezy 
sportowe

Baza sportowa, jaką dysponujemy 
pozwala na organizację zawodów 
o randze wojewódzkiej, krajowej, 
a nawet międzynarodowej. W Ostrowi 
Mazowieckiej odbywają się cykliczne 
wydarzenia takie jak Ostrowska Gala 
Sportów Walki WOR WAR i Mistrzostw 
Polski w koszykówce 3x3. We wrześniu 
2021 roku na świeżo wyremon-
towanym stadionie miejskim rozegrane 
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mach budowy ciągów pieszo-rowe-
rowych powstał nowy plac zabaw przy 
ul. Kubusia Puchatka.  

Oferta sportowa
Wybór zajęć sportowych w Ostrowi 
Mazowieckiej jest różnorodny. W ofer-
cie MOSiR znajdują się takie zajęcia jak: 
zumba, pilates, zdrowy kręgosłup, 
joga, trening funkcjonalny, cross-fit, 
motoryka, kalistenika, podstawy kettle-
bell oraz zajęcia dla cheerleaderek. 
Ponadto można skorzystać z zajęć 
szkółki szachowej, nordic walking, te-
nisa stołowego oraz badmintona. 
Wśród oferty zajęć klubowych znajduje 
się tenis ziemny, boks, kickboxing, 
brazylijskie Jiu Jitsu, mieszane sztuki 
walki, trening ogólnorozwojowy 
z elementami sportów walki dla dzieci, 
trening cross dla dzieci i młodzieży, 
karate kyokushinkai, podnoszenie cię-
żarów.

Podwórko Nivea
Przy Szkole Podstawowej nr 4 powstało 
„Podwórko Nivea”. To nagroda w kon-
kursie, w którym wystartowała szkoła 
pod wodzą dyrektora Michała Choj-
nowskiego. Wartość rynkowa podwór-
ka to 250 tys. zł. W jego skład wchodzi 
m.in. kubik do wspinaczki, urządzenie 
do balansowania, trampolina, różnego 
rodzaju huśtawki, planetarium (mała 
wersja na plac zabaw), karuzela, 
piaskownica i i zjeżdżalnia.

pozyskało środki z UE w wysokości 16 
mln zł. To pierwszy tak kompleksowy 
projekt w Ostrowi Mazowieckiej. Ścieżki 
i chodniki zostały wybudowane na 
terenie całego miasta.

To jednak nie koniec realizacji projektu 
budowy ścieżek w Ostrowi. Proje-
ktujemy kolejne odcinki, w tym. m.in. 
między ulicą Prusa a Sikorskiego.

Siłownie zewnętrzne
Wybudowaliśmy cztery siłownie ze-
wnętrzne, montując urządzenia do 
wykonywania ćwiczeń na mięśnie nóg, 
pleców czy ramion. Ponadto wybu-
dowaliśmy street workout park, który 
składa się z drążków, poręczy czy kółek 
gimnastycznych, na których można 
wykonywać ćwiczen ia  z  wyko-
rzystaniem ciężaru własnego ciała. To 
miejsce uczęszczane przez osoby 
preferujące uprawianie sportu na 
świeżym powietrzu oraz wykorzys-
tywane podczas organizacji zawodów 
sportowych.

Place zabaw 

Zamontowaliśmy nowe urządzenia na 
placu zabaw „Topolowy Zakątek” przy 
ul. Szkolnej oraz wybudowaliśmy „Plac 
pełen radości” przy ul. Widnichowskiej 
obok SP nr 3. Obydwa projekty po-
wstały w ramach Budżetu Obywatel-
skiego. Dzięki udziałowi w projekcie 
Otwarte Strefy Aktywności wyposa-
żyliśmy w nowe urządzenia placu 
zabaw na osiedlu „Lubiejewska”. W ra-

zostały zawody lekkoatletyczne XX 
Światowych Letnich Igrzysk Polonij-
nych.

Ścieżki rowerowe 

Na terenie miasta powstała sieć ciągów 
pieszo-rowerowych. 17 km ścieżek i 15 
km chodników znacząco poprawia 
komfort poruszania się rowerem po 
mieście, ale przede wszystkim wpływa 
na bezpieczeństwo uczestników ruchu 
drogowego. Rozległa sieć ścieżek 
uzupełniona jest o nowoczesną 
i innowacyjną infrastrukturę, taką jak 
stojaki na rowery, punkty serwisowania 
rowerów, drzewka solarne, zdroje 
uliczne czy ławki. Realizacja tej 
inwestycji stworzyła nową formę 
spędzania wolnego czasu oraz mo-
żliwość bezpiecznego i ekologicznego 
dotarcia do szkoły czy pracy.

Ścieżki przebiegają wzdłuż ulic: Szkoły 
Podchorążych Piechoty, Pl. Ks. Anny 
Mazowieckiej, Legionowa, Zwycięstwa, 
Gen. W. Sikorskiego, W. Broniewskiego, 
B i a ł a ,  Warszawska ,  W i l eńska , 
Brokowska, Armii Krajowej, Różańska, 
Tadeusza Kościuszki, Al. Św. Jana 
Pawła II, S. Duboisa, H. Trębickiego,
L. Mieczkowskiego, S. Batorego, Ku-
busia Puchatka, Jagiellońska, Królowej 
Bony, 3 Maja.

Na realizację tego projektu Miasto 
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W y r ó ż n i e n i a

Podnoszenie jakości usług dla 
mieszkańców, realizacja dużych 
inwestycji oraz pozyskiwanie środ-
ków na rozwój infrastruktury zos-
tało docenione przez instytucje ze-
wnętrzne. 

Miasto Ostrów Mazowiecka w ostatnich 
latach uzyskało tytuły: Lider Zmian 2017, 
2019, Godło QI 2017, 2018, 2019, 2020, 
Przyjazna Gmina 2019, Turystyczny 
Produkt Roku 2020, R&D Impact 2022, 
Symbol Polskiej Samorządności 2022.

Miasto Ostrów Mazowiecka otrzy-
mało I miejsce w kategorii lider 
powiatowy w II Rankingu Gmin 
Województwa Mazowieckiego. 

Podczas uroczystej Gali, która odbyła się 
24 listopada nagrodę odebrała sekretarz 
miasta, Sylwia Katarzyna Kos. Ranking 
jest inicjatywą realizowaną przez re-
gionalne Ośrodki Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej. 

Celem Rankingu jest wyłonienie i pro-
mowanie gmin wyróżniających się pod 
względem rozwoju społeczno - gospo-
darczego. To ogromne wyróżnienie dla 
naszego miasta. Jest to coroczne, 
niekomercyjne wydarzenie organi-
zowane przez FRDL i Urząd Statystyczny 
w Warszawie.  
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