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Nowe miejsca rekreacyjne w mieście 
W Ostrowi powstało 17 km ścieżek rowerowych, 15 km chodników, 1,5 km pasów dla rowerów. 
Rowerzyści mogą teraz czuć się bezpieczniej. Ścieżki biegną przy takich ulicach jak: Szkoły 
Podchorążych Piechoty, Pl. Ks. Anny Mazowieckiej, Legionowa, Zwycięstwa, Gen. Władysława 
Sikorskiego, Władysława Broniewskiego, Biała, Warszawska, Wileńska, Brokowska, Armii Krajowej, 
Różańska, Tadeusza Kościuszki, Al. Św. Jana Pawła II, Stanisława Duboisa, Henryka Trębickiego, 
Ludwika Mieczkowskiego, Stefana Batorego, Kubusia Puchatka, Jagiellońska, Królowej Bony, 3 Maja.  
Dzięki tej inwestycji miasto zyskało nowe, atrakcyjne przestrzenie rekreacyjno – wypoczynkowe. 
Przykładem jest plac zabaw przy ul. Kubusia Puchatka. Przy ścieżkach pojawiły się też elementy małej 
infrastruktury takie jak: siłownie zewnętrzne, stojaki na rowery, wiaty parkingowe ze stojakami, plac 
zabaw z bezpieczną nawierzchnią, drzewka solarne, zdroje uliczne, ławki, w tym typu solar. 
Miasto Ostrów Mazowiecka pozyskało środki z UE w wysokości 16 mln zł na realizację projektu 
budowy ciągów pieszo-rowerowych. 
Daniel Choinka, Zastępca Burmistrza 
 

Banery o przebudowie ulicy Kościuszki 
Na ul. Kościuszki pojawiły się banery informacyjne dotyczące przebudowy tej ulicy. Ostateczna kwota 
realizacji inwestycji, po rozliczeniu projektu, wyniosła 4 052 467,28 zł. 
Ewelina Szczapa, Biuro Promocji 
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Intensywne prace przy budowie ulicy Prusa i Lubiejewskiej 
Prace inwestycyjne obejmujące przebudowę ul. Prusa i Lubiejewskiej są na zaawansowanym 
poziomie. Obecnie postęp prac widać na ul. Prusa na odcinku od ul. Różańskiej do Jagiellońskiej. Ich 
intensywność obserwują władze miasta, stąd też częste wizyty burmistrza Jerzego Bauera i zastępcy 
burmistrza Daniela Choinki na budowie. Zakres prac obejmuje rozbudowę i przebudowę kanalizacji 
deszczowej, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przebudowę i budowę infrastruktury 
technicznej. Powstaną dwa ronda – na skrzyżowaniu przy sądzie oraz przy ul. Jagiellońskiej. Miasto 
Ostrów Mazowiecka otrzymało na przebudowę ulicy Prusa i Lubiejewskiej ponad  
5 mln złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych). 
Zakres prowadzonych prac na ul. Prusa wymagał wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu. Na 
każdym z czterech etapów konieczne jest wyłączenie fragmentów ulicy z ruchu pojazdów i ruchu 
pieszego, by sprawniej przeprowadzić prace. Na wszystkich etapach możliwy jest dojazd do posesji. 
Przewidywany termin zakończenia robót i wprowadzenia docelowej organizacji ruchu to 31 grudnia 
2021 r.  



Pierwszy etap zakłada wykonanie ul. Prusa od ul. Różańskiej do ul. Ogrodowej. Utrzymany zostaje 
prze-jazd na skrzyżowaniu z ulicą Tamkową. Drugi etap to prace od skrzyżowania z ul. Ogrodową 
(wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Jagiellońską (bez skrzyżowania). Na trzecim etapie 
wykonywany będzie odcinek robót od skrzyżowania z ul. Jagiellońską (wraz z budową ronda na tym 
skrzyżowaniu) do skrzyżowania z ul. Sikorskiego (bez skrzyżowania). Czwarty etap to wykonanie 
odcinka od skrzyżowania z ul. Jagiellońską wraz z rondem na skrzyżowaniu z ul. Pocztową i 
Sikorskiego. 
Małgorzata Rosińska, Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego 
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Nowa stacja uzdatniania wody 
Zgodnie z planem postępują prace przy budowie i rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody dla miasta 
Ostrów Mazowiecka. Harmonogram zadań jest realizowany, o czym przekonał się burmistrz Jerzy 
Bauer, który w asyście swojego zastępcy Daniela Choinki wizytował plac budowy. 
Rozebrano już całkowicie stary budynek fluorkowni i chlorkowni oraz całkowicie oczyszczono teren. 
Na tym miejscu wykonano wykop pod projektowaną halę technologiczną oraz wykopy pod 
fundamenty z kręgów żelbetowych hali filtrów, urządzeń technologicznych oraz pod osadniki wód 
popłucznych. 
Jak ważna dla Miasta jest to inwestycja chyba nikogo przekonywać już nie trzeba. Stacja Uzdatniania 
Wody jest elementem strategicznym w infrastrukturze miejskiej, a zapewnienie odpowiednio 
wysokiej jakości wody jest bardzo ważne dla każdego mieszkańca. Budowana obecnie, ze wsparciem 
środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Stacja Uzdatniania 
Wody będzie obiektem nowoczesnym, wykonanym w oparciu o sprawdzone technologie. Możemy 
mieć pewność, że jakość wody dla ostrowskich odbiorców będzie na zdecydowanie wysokim 
poziomie. Zapewne wpływ na to będzie miała również przebudowa istniejącego ruro-ciągu wody 
surowej od studni głębinowej do Stacji UW, którego stan, w wyniku wieloletniej eksploatacji, nie był 
już najlepszy.  
Zgodnie z zawartą 8 marca umową wykonawca – MCC S.A. zobowiązał się zrealizować postawione 
przed nim zadanie w ciągu 16 miesięcy. Możemy zatem mieć uzasadnioną nadzieję, że na jesieni 
przyszłego roku z naszych kranów popłynie świetnej jakości woda. 
Bartłomiej Pieńkowski, Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. 
 

Modernizacja chodników 
W ramach inwestycji prowadzonych na terenie miasta zmodernizowany został odcinek chodnika wraz 
z krawężnikiem położony przy ul. Widnichowskiej. W ubiegłym roku wymieniona została 
nawierzchnia chodnika położonego po stronie prawej ulicy Sportowej - odcinek od ul. Szkolnej do ul. 
Kolarskiej. Obecnie trwają prace nad modernizacją nawierzchni chodnika po stronie lewej. 
Wykonawca Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski z Ostrowi Mazowieckiej. 
Małgorzata Rosińska, Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego 
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Dokończymy przebudowę ul. Sikorskiego 
Na przebudowę ulicy Sikorskiego wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej Miasto Ostrów 
Mazowiecka pozyskało 70 % dofinansowania. 21 kwietnia Prezes Rady Ministrów ogłosił listy zadań 
objętych dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po zakończeniu budowy 
ścieżki rowerowej i chodnika na ul. Sikorskiego wkrótce rozpoczniemy pełną przebudowę tej ulicy. 
 
Odcinek 2,5 km obejmuje ulicę od granic miasta do realizowanego ronda na skrzyżowaniu ulicy Prusa 
z Lubiejewską. Ulica pod względem szerokości spełnia wymogi drogi wojewódzkiej. 
Zadanie przewidziane zostało na lata 2021 – 2022. Szacunkowa wartość projektu to  10.8 mln zł. 



Po przebudowie ul. Kościuszki, 3 Maja, Grota-Roweckiego, Prusa i Lubiejewskiej oraz Sikorskiego 
zrealizowany będzie program naprawy głównych ciągów komunikacyjnych miasta. A uwzględniając 
planowaną budowę tzw. małej obwodnicy oraz realizowaną Via Baltica możemy powiedzieć, że 
strategiczne zadania w zakresie dróg zostaną sfinalizowane. Te niezwykle kosztowne inwestycje stały 
się możliwe dzięki dobrej współpracy z administracją rządową oraz samorządową województwa 
mazowieckiego. 
Podziękowania i gratulacje dla osób zaangażowanych w przygotowanie dokumentów i wniosku -
burmistrz Jerzy Bauer 
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Nowe nawierzchnie na kolejnych ulicach miasta 
W ramach ogłoszonych przetargów nowa nawierzchnia została już ułożona na ulicy Bukowej oraz 
łączniku pomiędzy ulicami Pasterską i Warszawską.  
Ulica Bukowa wykonana z kostki brukowej to odcinek ok. 69 m drogi położonej jest pomiędzy ulicami 
Brzozową i Akacjową. 7 kwietnia odbył się odbiór inwestycji zrealizowanej za kwotę 129 064,42 zł. 
Wykonano odwodnienie z odprowadzaniem wód opadowych do gruntu przez 3 studnie chłonne, 
dokonano przebudowy i wymiany linii oświetlenia ulicznego.  
Prace budowlane zakończyły się również na ulicy łączącej ulicę Pasterską z ulicą Warszawską. Odcinek 
120 m zyskał nową nawierzchnię z betonu asfaltowego. Wykonano odwodnienie  powierzchniowe ze 
spadkiem w tereny chłonne przyległe w granicy pasa drogowego oraz do dwóch studni chłonnych. 
Wartość inwestycji to 190 242,46 zł. Wykonawcą obu ulic był Zakład Robót Budowlano-Drogowych 
Tomasz Dawidowski z Ostrowi Mazowieckiej.  
Równolegle prowadzone są prace związane z wykonaniem nawierzchni oraz odwodnieniem na ulicy 
Dębowej oraz końcowych odcinkach ulic Pasterskiej (wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej) i 
Nocznickiego (wykonawca Zakład Robót Budowlano-Drogowych DROGBUD Andrzej Pecura). 
Oprócz podniesienia komfortu i bezpieczeństwa prowadzone na ulicach prace pozytywnie wpływają 
na poprawę estetyki ostrowskich ulic. 
Małgorzata Rosińska, Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego 
 

Jatki stanęły do konkursu „Zabytek Zadbany” 
Ostrowskie Jatki wielokrotnie były miejscem, w którym odbywały się różnego rodzaju konkursy. Tym 
razem sam obiekt stanął do rywalizacji. Miasto Ostrów Mazowiecka złożyło wniosek w ogólnopolskim 
konkursie „Zabytek Zadbany”, ogłoszonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Wniosek przeszedł formalną weryfikację. Kolejnym etapem realizacji procedury konkursu było 
wykonanie aktualnej dokumentacji fotograficznej. Gościliśmy w Jatkach panią Annę Dymek, główną 
specjalistkę zespołu ds. ekspertyz i analiz zabytków z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który 
realizuje procedurę konkursową. Burmistrz Jerzy Bauer opowiedział historię realizacji tej inwestycji i 
obecne wykorzystanie obiektu. Czekamy z niecierpliwością na wyniki konkursu, którego finał 
przewidziany jest na koniec maja br. 
Anna Kacpura, Biuro Promocji 
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ZGK dba o zieleń w mieście 
Po tegorocznej długiej zimie przy-szedł czas na sprzątanie ulic i placów. Wiosenne prace na ulicach 
Ostrowi trwają od dawna. Wiosna to także czas zadbania o drzewa i krzewy. Utrzymaniem zieleni w 
naszym mieście zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej, na podstawie zawartej z Miastem 
umowy. 
Bartłomiej Pieńkowski, Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. 
 



Nie bądź obojętny na dewastacje 
Przyszła wiosna, wyższe temperatury zachęcają do spacerów. W naszym mieście pojawia się coraz 
więcej miejsc, gdzie można miło spędzić czas. Aby były one przyjazne i służyły mieszkańcom, musimy 
wspólnie o nie dbać. 
Niestety, w ostatnim czasie zaobserwowaliśmy kilka aktów dewastacji mienia publicznego. 
Zniszczone zostały elementy placów zabaw „Topolowy Zakątek”, „Kubusia Puchatka”, kosze na śmieci 
oraz ławki. 
Bądźmy odpowiedzialni. Pamiętajmy, że tylko dzięki wspólnym działaniom i zaangażowaniu w troskę 
o otaczającą nas przestrzeń, możemy ograniczyć akty wandalizmu. Tym samym na naprawę 
uszkodzeń miasto nie będzie musiało przeznaczać pieniędzy pochodzących m.in. z podatków 
mieszkańców. Uszkodzenia wywołane przez wandali i naprawy wiążą się z wysokimi kosztami i 
przynoszą wymierne straty dla budżetu miasta. Traci na tym również estetyka przestrzeni miejskiej, z 
której wszyscy korzystamy. 
Nie bądźmy obojętni, reagujmy na bezmyślne niszczenie mienia publicznego. Wspólnie pokażmy brak 
przyzwolenia na wandalizm w naszym mieście. Gdy jesteśmy świadkami aktów dewastacji, 
zaalarmujmy Straż Miejską lub Policję. 
Ewelina Szczapa, Biuro Promocji 
 

Strona 8 

Miasto przeprowadzi inwentaryzację źródeł ciepła 
Od 1 lipca 2021 roku będzie obowiązywać Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). CEEB, 
to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. CEEB ma wspierać działania w 
wymianie kopciuchów, a tym samym walkę ze smogiem. Prace nad CEEB już ruszyły. Za budowę 
systemu CEEB odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. 
Właściciel i zarządca nieruchomości będą mieli obowiązek od 1 lipca 2021 roku zgłoszenia źródeł 
ciepła o mocy do 1 MW, które ogrzewają budynek oraz źródeł energii elektrycznej, 
wykorzystywanych do ogrzewania budynku. Czas, jaki został przewidziany na zgłoszenie to: 
14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł ciepła. 
12 miesięcy od ogłoszenia rozporządzenia na rejestrację w CEEB,  
w przypadku źródeł ciepła już pracujących. 
Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą groziły kary grzywny. 
Ich wysokość nie została jeszcze podana. Deklaracje będzie można składać za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego lub w wersji papierowej do Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka. 
CEEB będzie rejestrem źródeł energii budynków, ale nie tylko. Ma także uwzględniać informacje na 
temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. Zebrane 
informacje w sumie mają dotyczyć ok. 5 mln budynków. W ewidencji znajdą się informacje dotyczące 
przede wszystkim domów mieszkalnych, ale pod uwagę zostaną wzięte również lokale usługowe i 
budynki publiczne. 
Urząd Miasta będzie przeprowadzał inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła w budynkach 
mieszkalnych i usługowych na terenie miasta. Już od czerwca br. ankieterzy będą pracować w terenie 
i zbierać informację o sposobie ogrzewania budynków i ich stanie ocieplenia. Ankietę będzie można 
również wypełnić przez Internet. Niniejsze działanie zostało zlecone Ostrowskiej Spółdzielni Socjalnej.  
Podczas wizyty ankietera będzie można uzyskać informacje na temat możliwych programów 
dofinansowujących wymianę źródeł ciepła, wymianę stolarki okiennej oraz ocieplenie budynków.  
Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2023 r. nie będzie wolno używać pieców i kotłów pozaklasowych, 
tzw. „kopciuchów”. Wymóg ten wynika z uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z 24 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 
mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 
paliw. Informacja na temat klasy kotła opisana jest na tabliczce znamieniowej, która znajduje się przy 
każdym kotle.  



Planowana przez Urząd Miasta inwentaryzacja pozwoli poznać rzeczywistą skalę urządzeń 
stosowanych do ogrzewania budynków mieszkalnych oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej, a 
także stanu ocieplenia budynków i ilości wykorzystywanej energii do ich ogrzewania. Dzięki tym 
informacjom miasto będzie mogło podejmować właściwe działania w zakresie poprawy jakości 
powietrza  i pozyskiwania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła wykorzystujących odnawialne 
źródła energii. 
W lokalach lub budynkach, których użytkownicy uniemożliwią przeprowadzenie inwentaryzacji 
ankieterom, zobowiązani będą we własnym zakresie do przedłożenia tych informacji do Burmistrza 
Miasta Ostrów Mazowiecka lub przez stronę internetową Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków. Termin to 12 miesięcy licząc od dnia 1 lipca 2021 r. w przypadku budynków istniejących 
oraz 14 dni w przypadku budynków nowobudowanych. Warto więc skorzystać z okazji i podać 
informację pracownikom Spółdzielni, którzy zapukają do Państwa domów i udostępnić im żądane 
informacje. Każdy pracownik Spółdzielni będzie posiadał identyfikator  nadany przez Burmistrza 
Miasta Ostrów Mazowiecka. 
Dofinansowanie w wysokości 50 % na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła będzie 
pochodziło z „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 
2021”. Środki finansowe na ten cel będą pochodzić z budżetu Województwa Mazowieckiego. 
Marek Matys, Wydział Rozwoju Gospodarczego 
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500 szczepień dziennie w ostrowskim Punkcie Szczepień Powszechnych 
W Ostrowi Mazowieckiej został uruchomiony Punkt Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19, 
który powstał w powiatowej hali sportowej przy ul. Kościuszki 36.  
Organizacją punktu zajął się Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka we współpracy ze Starostwem 
Powiatowym, Szpitalem Powiatowym oraz Liceum Ogólnokształcącym. W pomoc przy organizacji 
Punktu zaangażowały się Fabryki Mebli „FORTE”S.A. Firma zaoferowała nieodpłatne 
zaprojektowanie, dostarczenie i zmontowanie boksów przeznaczonych do szczepień. Prace przebiegły 
sprawnie i bez przeszkód. Służby sanitarne pracujące w Punkcie Szczepień wspierają żołnierze WOT 
oraz Straż Miejska. Od 27 kwietnia możliwa jest rejestracja na szczepienie bezpośrednio w punkcie 
szczepień. Do Punktu obowiązuje dotychczasowy system rejestracji.  
Numery telefonów do rejestracji na szczepienie: 664 520 133, 600 853 402, 660 110 173, 600 853 
794, dostępne są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. 
Marek Kuziak, Dyrektor Wydziału Organizacji i Bezpieczeństwa 
 

Sprawdź swoje kompetencje społeczne 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje drugą edycję projektu „Akcja Integracja”. Uczestnicy 
projektu mogą skorzystać z kursów zawodowych, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy czy 
warsztatów kompetencji społecznych. Doradca zawodowy i psycholog oceniają ich predyspozycje  
i wskazują kierunek rozwoju zawodowego dla każdego z uczestników indywidualnie. Projekt „Akcja 
Integracja” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020. 
Agnieszka Gwardiak, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 

Nie samym koronawirusem ostrowski sanepid żyje 
Szczególnie ważny segment ochrony zdrowia publicznego stanowi bezpieczeństwo żywności. W 
medycznym czasopiśmie naukowym ujmującym w swoich treściach problematykę szeroko pojętego 
zagadnienia, jakim są zakażenia - FORUM ZAKAŻEŃ - ukazał się artykuł autorstwa: Renaty Malec z 
Sekcji Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia, Magdaleny Kaczmarek - Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego pod kierunkiem Agnieszki Woźniak Kosek z Zakładu Diagnostyki 
Laboratoryjnej CSK MON, Wojskowego Instytutu Medycznego. Celem pracy  było przedstawienie 
działań podejmowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi 



Mazowieckiej na rzecz ochrony zdrowia i życia konsumentów, w zakresie sprawowanego nadzoru nad 
jakością zdrowotną żywności w latach 2018 i 2019. Artykuł pt. „Urzędowy nadzór sanitarno-
epidemiologiczny nad bezpieczeństwem żywności na przykładzie Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, można znaleźć na stronie ostrowskiego sanepidu 
www.gov.pl/web/psse-ostrow-mazowiecka oraz na portalu forumzakazen.pl w zakładce archiwum 
2020, tom 11, zeszyt 6. 
Bożena Szostak, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej 
 

Mniej samochodów parkuje na ścieżkach rowerowych 
Funkcjonariusze Straży Miejskiej w ramach akcji „Mój jest ten kawałek…” kontrolowali te ulice w 
mieście, gdzie zauważamy największy problem z parkowaniem na chodnikach, ścieżkach rowerowych 
i w miejscach niedozwolonych. W ramach prowadzonych działań kontroli poddawane było również 
parkowanie na terenach zielonych. 
Podczas dwumiesięcznej akcji (od 16 marca do 15 maja) ujawniono ponad 150 wykroczeń we 
wspomnianym zakresie. Jak wynika z analiz największym problemem jest niszczenie zieleni. Kierujący 
pojazdami parkują na trawnikach, niestety również na tych nowo powstałych. Wiele wykroczeń 
stanowiło niewłaściwe parkowanie na chodnikach i parkowanie na ścieżkach rowerowych. Obecnie 
obserwujemy wyraźny spadek liczby kierowców parkujących na ścieżkach rowerowych, więc 
najprawdopodobniej akcja przyniosła skutek. Strażnicy Miejscy w dalszym ciągu podczas pełnionych 
służb będą zwracali szczególną uwagę na wykroczenia ze wspomnianego zakresu. 
Krzysztof Gołębiewski, Komendant Straży Miejskiej 
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Ostrowski klub Senior+ znów działa 
Ostrowski klub Senior+, po przerwie spowodowanej pandemią, od 1 kwietnia wznowił działalność. 
Obowiązuje reżim sanitarny, staramy się zapewnić maksymalne bezpieczeństwo naszym 
uczestnikom. W roku 2021 spotkania w Klubie będą się odbywały po 20 godzin w tygodniu. Ruszamy 
z nowymi pomysłami, cieszymy się na regularne spotkania i liczymy na obecność. Działalnością Klubu 
kieruje pani Barbara Szrejber we współpracy z panią Justyną Pyśk. 
Agnieszka Gwardiak, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 

Demontujesz eternit, zgłoś się do Urzędu 
Miasto Ostrów Mazowiecka od 2010 roku realizuje  program usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest. Kolejny rok przyjmujemy zgłoszenia dotyczące odbioru zdemontowanych 
wyrobów zawierających azbest (eternitu). Program przewidziany jest do 2032 roku. 
Mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej fakt demontażu eternitu zgłaszają do Urzędu Miasta, składając 
informację o wyrobach zawierających azbest. Druk informacji dostępny jest na stronie internetowej 
www.bip.ostrowmaz.pl w zakładce ochrona środowiska „informacja o wyrobach zawierających 
azbest” oraz w kancelarii Urzędu. Zdemontowane wyroby zawierające azbest należy ułożyć na palecie 
oraz zabezpieczyć folią. Paleta powinna znajdować się w miejscu umożliwiającym łatwy dojazd oraz  
mechaniczny załadunek na środek transportu.   
Jan Pskiet, Wydział Rozwoju Gospodarczego 
 

Dotacje do instalacji fotowoltaicznych i magazynowania wody deszczowej   
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór 
wniosków w ramach Programu priorytetowego „Moja woda”. Skierowany jest on do osób fizycznych 
będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek 
mieszkalny jedno-rodzinny. Finansowanie obejmuje zakup, montaż, budowę i uruchomienie 
instalacji, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie 
nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 80% 



kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 000 zł. Nabór wniosków ma charakter ciągły w okresie 
od 22 marca 2021 r. do 31 maja 2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków. Okres 
kwalifikowalności kosztów od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r. ale zadanie nie może być zakończone 
przed datą złożenia wniosku. Szczegółowe informacje na stronie https://portal.wfosigw.pl/.  
Trwają pracę nad uruchomieniem trzeciej edycji programu Mój Prąd 3.0. Program daje możliwość 
uzyskania dofinansowania w formie dotacji do instalacji fotowoltaicznej dla domu. W 2020 roku 
wynosiło ono do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 5000 zł. Szczegóły trzeciej 
edycji programu „Mój Prąd” wraz z przewidywanym budżetem na jego realizację zostaną podane 
wkrótce. Nabór planowany jest od 1 lipca do 20 grudnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia) lub do 
wyczerpania alokacji środków. Więcej informacji na stronie http://wfosigw.pl/. 
Marek Matys, Wydział Rozwoju Gospodarczego 
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Na pomoc zwierzętom 
Straż Miejska otrzymała nietypowe wezwanie. Na ulicy Lubiejewskiej w jednym z przedsiębiorstw 
odłowiła borsuka. Zwierzak trafił do swojego środowiska naturalnego.  
Informację o tym nietypowym zgłoszeniu można było znaleźć na fanpage prowadzonym przez Urząd 
Miasta @Pies szuka domu – Ostrów Mazowiecka. To jest też miejsce, gdzie zamieszczamy aktualne 
informacje na temat zagubionych psów i kotów oraz adopcji zwierząt. Dzięki pracy wykonywanej 
przez Ostrowską Spółdzielnię Socjalną psy odłowione z terenu miasta są nakarmione i zadbane. W 
pomoc włączyli się także członkowie Stowarzyszenia PIESOS, którzy wyprowadzają psy na spa-cery, a 
także angażują się w szukanie domu dla nich.   
Krzysztof Gołębiewski, Komendant Straży Miejskiej 
 

Kredyty dla uczestników programu Czyste Powietrze 
Od 2 lutego ruszył nabór wniosków dla banków, które chcą dołączyć do programu „Czyste 
Powietrze”, a od połowy roku planowane jest udostępnienie pierwszych środków kredytowych dla 
beneficjatów programu. To kolejne ważne ułatwienie w sięganiu po wsparcie na wymianę tzw. 
kopciuchów i termomodernizację domów jednorodzinnych. Zainteresowane banki – zarówno 
komercyjne, jak i zrzeszenia banków spółdzielczych – na złożenie swoich aplikacji miały czas do 23 
lutego 2021 r. 
Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w Urzędzie Miasta działa Punkt 
konsultacyjny  programu „Czyste Powietrze”. Na miejscu przeszkoleni pracownicy udzielają 
szczegółowych informacji dotyczących w/w programu oraz pomagają zainteresowanym w 
wypełnianiu wniosków. Pracownicy udzielą odpowiedzi na Państwa pytania związane z 
realizowanymi przez Wojewódzki Fundusz programami i przekażą pełną informację na temat 
możliwości składania wniosków.  
Kontakt: tel. 29 679 54 34, e-mail: mmatys@ostrowmaz.pl. 
Marek Matys, Wydział Rozwoju Gospodarczego 
 

W Ostrowi przybędzie 50 nowych drzew   
Zgodnie z planem Ostrowska Spółdzielnia Socjalna zaczęła nasadzenia kolejnej partii drzew. W 
Ostrowi przybędzie kolejne 50 sztuk drzew, a wśród nich: klony pospolite (odmiany: Crimson Sentry, 
Drummondii, Royal Red) i lipy drobnolistne (Tilia cordata). Dołączą one do 70 sztuk drzew 
posadzonych jesienią ubiegłego roku. Ponadto Spółdzielnia dba o porządek na naszych ulicach i 
chodnikach, naprawia i remontuje uszkodzone elementy infrastruktury. Widzimy jej aktywność nie 
tylko na zewnątrz, ale też w obiektach użyteczności publicznej. Pamiętajmy, że wszyscy powinniśmy 
dbać o otaczającą nas zieleń, by przyjemniej spędzać czas podczas wiosennych spacerów. Nie bądźmy 
obojętny na dewastacje – reagujmy. 



Marek Kuziak, Dyrektor Wydziału Organizacji i Bezpieczeństwa 
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Mamy 1000. rodzinę z Ostrowi Mazowieckiej z Kartą Dużej Rodziny 
Z 5-osobową rodziną z naszego miasta spotkał się burmistrz Jerzy Bauer. Oprócz gratulacji i życzeń 
przekazał symboliczną kartę. Wszyscy członkowie rodziny otrzymali imienne karty uprawniające do 
zniżek. W spotkaniu udział wzięli także: zastępca burmistrza Daniel Choinka, sekretarz miasta Sylwia 
Katarzyna Kos, skarbnik miasta Anna Wilczyńska, którzy przekazali upominki dla dzieci. 
Kartę Dużej Rodziny może otrzymać każdy rodzic posiadający co najmniej trójkę dzieci i każde dziecko 
do 18. roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń 
wiekowych z Karty mogą korzystać osoby niepełnosprawne z rodzin wielodzietnych.  
Karta upoważnia do wielu zniżek oferowanych w ramach ogólnopolskiego programu Karta Dużej 
Rodziny, a w przypadku rodzin z terenu naszego miasta, dodatkowo mogą one skorzystać z ulg i  
uprawnień w ramach programu „Ostrowska Karta Rodzinka”. Za koordynację działań związanych z 
realizacją Programu odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  
Więcej szczegółów na stronie www.ostrowmaz.pl w zakładce ulgi dla rodzin.  
Agnieszka Gwardiak, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 

Tu rodziła się Solidarność 
Na placu przed budynkiem Starej Elektrowni można było oglądać unikatową ekspozycję Instytutu 
Pamięci Narodowej „TU rodziła się Solidarność”. Idea stworzenia wystawy pojawiła się w związku z 
obchodami 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. Ekspozycja miała na celu ukazanie 
ogólnopolskich masowych strajków z lipca, sierpnia i września 1980 r. Składała się z części 
ogólnopolskiej, części regionalnych oraz lokalnych ukazujących powstawanie Solidarności w niemal 
każdym zakątku naszego kraju. W symbolicznym otwarciu wystawy udział wzięli: burmistrz Jerzy 
Bauer, zastępca burmistrza Daniel Choinka, dr Dariusz Gałaszewski z Instytutu Pamięci Narodowej 
oddział w Warszawie, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Jolanta Andruszkiewicz, dyrektor 
Wydziały Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej Dorota Ambroziak, kierownik Biura Promocji Michał 
Kulesza oraz pracownicy Muzeum Dom Rodziny Pileckich. Mieszkańcy zwiedzali wystawę 
indywidualnie. Wśród nich byli m.in. Bogdan Jamiołkowski i Józef Wysocki - ostrowscy uczestnicy 
ogólnopolskich masowych strajków z lipca, sierpnia i września 1980 r. Więcej na temat ekspozycji 
przeczytać można na stronie Instytutu Pamięci Narodowej. 
Ewelina Szczapa, Biuro Promocji 
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Dobre perspektywy dla nowej komendy powiatowej policji 
12 kwietnia powołano podinsp. Krzysztofa Szymańskiego na stanowisko Komendanta Powiatowego 
Policji w Ostrowi Mazowieckiej. W uroczystej zbiórce udział wzięli:  Komendant Wojewódzki Policji zs. 
w Radomiu nadinsp. Michał Ledzion, Naczelnik WKS KWP zs. w Radomiu podinsp. Radosław Cubala, 
burmistrz Jerzy Bauer, Prokurator Rejonowy  Andrzej Krystosiak oraz kadra kierownicza i część 
pracowników ostrowskiej komendy. Burmistrz pogratulował nowemu komendantowi objęcia 
stanowiska. Życzył siły i wytrwałości w codziennej pracy, by pełniona służba była źródłem satysfakcji 
oraz uznania, zarówno ze strony pracowników komendy, jak i w środowisku lokalnym. 
Burmistrz  rozmawiał z posłem Henrykiem Kowalczykiem, obecnie przewodniczącym sejmowej 
komisji finansów publicznych m.in. o perspektywie budowy nowej komendy policji. Stąd też podczas 
wizyty posła w naszym mieście 22 kwietnia, spotkanie u komendanta policji. Poseł na miejscu miał 
możliwość przekonania się o trudnych warunkach pracy policjantów i pracowników cywilnych 
ostrowskiej komendy. Jednoznacznie stwierdził, że budowa komendy powinna być priorytetem.  
W lutym br. Miasto Ostrów Mazowiecka przekazało działkę przy ul. Broniewskiego o powierzchni  
blisko 1,2 ha pod budowę nowej komendy. Nowoczesny kompleks budynków spełniał będzie 



standardy europejskie i w znaczący sposób poprawi warunki pracy ostrowskich policjantów. 
Inwestycja w całości sfinansowana zostanie przez Komendę Główną Policji. 
Ewelina Szczapa, Biuro Promocji 
 
Szanowni Państwo, 
Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. na terenie całej Polski realizowany jest Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Obowiązek spisowy dotyczy każdej osoby 
mieszkającej w naszym mieście.  
Mając świadomość powagi obecnej, trudnej i nieprzewidywalnej sytuacji, podczas której na 
pierwszym miejscu jest troska o zdrowie, dołożono wszelkich starań aby zapewnić Państwu 
bezpieczeństwo. Dlatego też przyjęte obecnie metody udziału w spisie wykluczają konieczność 
kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz. 
Podstawową i obowiązkową metodą spisową jest samospis internetowy poprzez aplikację dostępną 
na stronie https://spis.gov.pl/. W ten sposób możemy wypełnić obowiązek spisowy w domu w 
dogodnym dla siebie terminie. Do elektronicznego formularza zalogujemy się korzystając z Krajowego 
Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki.  
Osoby, które nie mają komputera lub Internetu, mogą zgłosić się do Urzędu Miasta w Ostrowi 
Mazowieckiej, gdzie będzie czekać specjalnie przygotowane stanowisko z komputerem i przeszkolony 
pracownik naszego Urzędu. Drugą wygodną i bezpieczną opcją jest spis przez telefon. Wystarczy 
zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Infolinia działa od poniedziałku do piątku od 
8:00 do 18:00.  
Rachmistrzowie włączą się do prac spisowych w późniejszym terminie i w pierwszej kolejności, ze 
względu na sytuację epidemiczną, będą się kontaktować z niespisanymi osobami telefonicznie. 
Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną 
gwarantują pełną ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie dane zebrane od respondentów są 
objęte tajemnicą statystyczną - będą należycie i starannie zabezpieczone. 
W razie pytań lub wątpliwości dotyczących NSP 2021 należy kontaktować się z Gminnym Biurem 
Spisowym (tel.: 29 679 54 21, mail: poczta@ostrowmaz.pl). 
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://spis.gov.pl/. 
Przypominając o wspólnej odpowiedzialności za nasze miasto, apeluję o udział w spisie powszechnym 
2021. 
Jerzy Bauer, Gminny Komisarz Spisowy 
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Plastyka, ceramika i witraż, czyli czym żyje ŚDS 
24 lutego Środowiskowy Dom Samopomocy wznowił działalność zgodnie z decyzją Wojewody 
Mazowieckiego. Po otwarciu placówki w  pracowni plastycznej, ceramicznej i witrażu  trwały 
przygotowania do Kiermaszu Wielkanocnego. Uczestnicy wraz z terapeutami wykonywali prace o 
tematyce świątecznej oraz uczyli się szkliwienia. Lepili również patery i misy z gliny, wykonywali 
witraże - zawieszki, świeczniki, lustra, anioły, serca. Uczestnicy byli w Jatkach na wystawie malarstwa 
Rafała Strenta. W pracowni muzycznej trwały aktywne przygotowywania do mszy świętej 
wielkopostnej, która odbyła się 24 marca w kościele pw. WNMP w Ostrowi Mazowieckiej.  
W kwietniu odbyły się zajęcia poświęcone wspomnieniom Świętego Jana Pawła II  
w 16. rocznicę jego śmierci.  W pracowni ceramicznej powstał plakat na Światowy Dzień Świadomości 
Autyzmu, jako wyraz naszej solidarności z osobami z autyzmem. Uczestnicy wzięli udział w V 
Ogólnopolskim Czytaniu Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz. Do Sali Doświadczania Świata zakupiono 
nowe pomoce terapeutyczne rozwijające integrację sensoryczną oraz zestawy do ćwiczenia percepcji 
słuchowej i  rozwijania koncentracji.  Do sali rehabilitacji zakupiono fotel specjalistyczny służący do 
masażu. W związku z 230. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczestnicy ŚDS wykonywali 
kotyliony i flagi, czytali Konstytucję 3 Maja uchwaloną w 1791 roku 230 lat temu i obecną, śpiewali 
pieśni patriotyczne. 



Terapia prowadzona w ŚDS w obecnym czasie kładzie szczególny nacisk na wspieranie, wzmacnianie  
zdrowia psychicznego oraz wzmacnianie sił fizycznych. Pracownicy utrzymują systematyczny kontakt 
z uczestnikami, którzy ze względu na pandemię nie uczęszczają na zajęcia terapeutyczne. Działalność 
ŚDS w czasie pandemii nastawiona jest na bezpieczeństwo z zachowaniem wszelkich zasad - D,D,M. 
Wspieramy uczestników, opiekunów, rodziny również w  ważnych wydarzeniach społecznych, 
pomagamy w zapisach na szczepienia oraz w Spisie Powszechnym. 
Katarzyna Kolasińska, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy 
 

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej  
MOPS pozyskał 191 862,00 zł na realizację programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - 
edycja 2021”. Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci z 
niepełnosprawnościami z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka mogą otrzymać wsparcie asystenta w 
wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.  
Realizacja programu rozpoczęła się w kwietniu i potrwa do 31 grudnia br. 
Agnieszka Gwardiak, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 

Święto Miasta dopiero za rok 
Tegoroczne Dni Ostrowi Mazowieckiej planowaliśmy od 4 do 6 czerwca. Kontrakty z artystami były 
podpisane. Przedłużające się obostrzenia w całym kraju spowodowane pandemią koronawirusa 
spowodowały, że nie mogliśmy ryzykować organizacji naszego święta. Burmistrz Jerzy Bauer podjął 
decyzję, że w tym roku Dni Ostrowi się nie odbędą. Decyzja podyktowana była troską o 
bezpieczeństwo mieszkańców. Planujemy mniejsze wydarzenia na okres letni, o których będziemy 
informować na bieżąco na naszej stronie www.ostrowmaz.pl oraz na oficjalnym profilu Miasta na 
Facebooku. 
Anna Kacpura, Biuro Promocji 
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Baby Boom w ostrowskim szpitalu 
Rosnącą z miesiąca na miesiąc popularnością cieszy się, wśród rodzących mam, Oddział Położniczy 
szpitala w Ostrowi Mazowieckiej. W roku 2020 roku, mimo spadających statystyk demograficznych, w 
naszym szpitalu urodziła się rekordowa liczba 740 maluchów, co było najlepszym wynikiem od ponad 
dekady. Co takiego sprawiło, że kobiety w ciąży wybierają porodówkę w ostrowskim szpitalu? 
Naszą zdecydowaną przewagą jest wspaniały i profesjonalny personel medyczny. Coraz częściej naszą 
porodówkę odwiedzają Panie z Ostrołęki, Zambrowa, Łomży, Kolna. Z kolei pacjentki z Ostrowi 
Mazowieckiej coraz częściej nie widzą potrzeby rodzenia w prywatnych klinikach. W opinii pacjentek 
nasze położne to prawdziwe anioły, a lekarze to ciepli i doskonali specjaliści. Coraz więcej rodzących 
docenia, że mimo pandemii, zapewniamy możliwość porodu rodzinnego, a także zapewnienia 
znieczulenia w przypadku oczekiwania pacjentki. Do porodu świetnie przygotowuje Szkoła Rodzenia 
kierowana przez naszego Pełnomocnika ds. Opieki Okołoporodowej. Poprawiły się również warunki 
pobytu dla pacjentek. Ostatnio na oddział trafiły nowe łóżka porodowe, system Monaco  do 
monitorowania dziecka w łonie matki. Świeżo upieczone mamy chwalą sobie szczególnie nowiutkie 
łóżka na salach pobytu i nowoczesne przewijaki dla maluchów. Do tego kompleksowa opieka 
laktacyjna podczas pobytu i pacjentki czują się wyjątkowo zadbane. 
Ilość porodów w bieżącym roku nadal rośnie. Do końca kwietnia w szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej 
urodziło się prawie 300 dzieci. 
Artur Wnuk, Dyrektor SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej 
 

Ostatni rok to szkoła życia 
Pierwsze potwierdzone zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u mieszkańca naszego powiatu miało miejsce 
31 marca 2020 roku. Przez ostatni rok nasze codzienne życie wywróciło się do góry nogami. 



Zamknięte granice, e-learning, niepewność, puste miasta, praca zdalna, kwarantanna. Jesteśmy po 
szczycie kolejnej, trzeciej fali epidemii i powoli wracamy do „normalności”- na jak długo?.., w dużej 
mierze zależy od nas samych.   
Po doświadczeniach ostatniego roku mogę powiedzieć bez wahania: to najtrudniejszy egzamin, do 
jakiego przyszło mi i wszystkim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej 
podejść. Musiałam przeorganizować pracę całego zespołu, abyśmy byli w stanie zrealizować, często 
dla nas nowe zadania. Były okresy, że pracowaliśmy niemalże przez całą dobę, także w święta i 
niedziele. Zaledwie kilkudziesięcioosobowy zespół dbał o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców 
całego powiatu ostrowskiego. Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 była dla nas skokiem na głęboką 
wodę. Spowodowała konieczność pełnej gotowości do pracy niezależnie od dnia i godziny. 
Pracownicy bez względu na dotychczas zajmowane stanowisko musieli w trybie przyspieszonym 
nabyć wiedzę z dziedziny epidemiologii i sprawnie poruszać się w zmieniającej się ciągle sytuacji 
prawnej. Nikt nie patrzył na zegarek, nie spieszył się do domu. Dla wszystkich było oczywiste, że za 
każdym naszym działaniem stoi człowiek ze swoją historią, któremu trzeba pomóc. I tak od ponad 
roku codziennie pomagamy, tłumaczymy sposób działania i podejmowane decyzje, odpowiadamy na 
pytania i wątpliwości mieszkańców. Niestety, nie ma możliwości wypracowania jednego schematu 
działania pasującego  do każdej zaistniałej sytuacji, ponieważ każdy przypadek jest inny. Podejmując 
codzienne działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby, chcemy być nie tylko 
w zgodzie z przepisami prawa, ale też z własnym sumieniem. Ciągle próbujemy odpowiedzieć na 
pytanie czy potrafimy opanować epidemię znanymi nam sposobami? W momencie uzyskania 
informacji o pozytywnym wyniku musimy reagować natychmiast, dotrzeć do chorej osoby, zebrać 
dokładny wywiad epidemiologiczny odnośnie osób z bliskiego kontaktu uwzględniając okres 
wylęgania się choroby. Analizujemy gdzie dana osoba pracuje, z kim się spotyka zawodowo i 
prywatnie oraz ustalamy dane kontaktowe tych osób. Wszystko po to, żeby jak najszybciej przeciąć 
drogi szerzenia się nowego patogenu. Jest to wieloetapowy proces polegający na podejmowaniu 
wielu decyzji, zbudowany na wiedzy, doświadczeniu i chęci pomocy innym. 
Magdalena Kaczmarek, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
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Mniej kolizji, ale więcej interwencji 
Rok 2020 nie był łatwy dla nas wszystkich. Również ostrowscy policjanci odczuli skutki pandemii 
COVID -19 z uwagi na wykonywanie dodatkowych obowiązków związanych m.in. z kontrolą osób 
poddanych kwarantannie. Ta sytuacja nie mogła jednak wpłynąć na wykonywanie podstawowych 
obowiązków, jakim jest dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu ostrowskiego. Policjanci 
zatrzymywali nietrzeźwych kierowców, sprawców przestępstw, osoby poszukiwane przez sądy 
/prokuraturę. W tym czasie dużym wsparciem były lokalne samorządy przekazujące policjantom m.in. 
maseczki i płyny do dezynfekcji niezbędne podczas codziennej służby. 
W minionym roku stwierdziliśmy 1648 przestępstw z czego 86 % zostało wykrytych. Policjanci wykryli 
ponad 8 kg narkotyków (głównie amfetamina, mefedron i marihuana), zatrzymali w policyjnym 
areszcie ponad 270 osób (sprawcy przestępstw, osoby doprowadzone do wytrzeźwienia, zatrzymani 
na polecenie Sądu/Prokuratury oraz sprawcy przemocy w rodzinie), przeprowadzili na terenie całego 
powiatu 8049 interwencji (o 344 więcej niż w 2019 r.). 
W ubiegłym roku zanotowaliśmy 645 kolizji (2019 r. - 757) oraz 46 wypadków drogowych (2019 r. - 
49) z czego13 było ze skutkiem śmiertelnym (2019 r. - 15 wypadków ze skutkiem śmiertelnym).  
W wypadkach tych ranne zostały 42 osoby (2019 r. - 45 osób), niestety śmierć poniosło 14 osób (2019 
r. - 17 osób). Niezmiennie główną przyczyną wypadków drogowych w powiecie ostrowskim była 
nadmierna prędkość oraz nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. W 2020 r. ostrowscy policjanci 
dzięki kolejnemu już finansowemu wsparciu lokalnego samorządu otrzymali m.in pięć nowych 
radiowozów, w tym nieoznakowaną skodę sperb o mocy ponad 270 km wyposażoną w 
videorejestrator. Radiowóz ten wykorzystywany jest przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego, 
będących częścią Mazowieckiej Grupy SPEED, podczas patrolowania dróg o dużym natężeniu ruchu, a 



takich w powiecie ostrowskim nie brakuje m.in. S-8, K-60, K-50 oraz drogi wojewódzkie. W ubiegłym 
roku policjanci zatrzymali prawie 100 praw jazdy kierowcom, którzy przekroczyli dopuszczalną 
prędkość powyżej 50km/h na obszarze zabudowanym oraz skontrolowali stan trzeźwości u ponad 
21,5 tyś. kierowców, z czego 245 osób było pod działaniem alkoholu (167 osób kierowało w stanie 
nietrzeźwości, a 78 kierujących było po użyciu alkoholu). W recepcji ostrowskiej komendy dostępny 
jest całodobowo alkomat Promiler umożliwiający sprawdzenie stanu trzeźwości bez narażania się na 
konsekwencje prawne i finansowe wynikające z kierowania autem pod działaniem alkoholu.  
Lokalny samorząd wspierał ostrowską komendę w działaniach profilaktycznych. Przed Świętami 
Bożego Narodzenia przed ostrowską komendą po raz pierwszy pojawił się odblaskowy świerk  
w ramach akcji „Bądź bezpieczny na co dzień nie tylko od święta”. Akcja cieszyła się dużym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców chętnie „rozbierających” choinkę z odblaskowych zawieszek 
oraz opasek.  
Rok 2021 to kontynuacja zadań związanych z kontrolą osób skierowanych na kwarantannę z uwagi na 
COVID-19, jednakże te dodatkowe zadania nie zakłócają wykonywania podstawowych obowiązków 
związanych z dbaniem o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu ostrowskiego. 
mł. asp. Marzena Laczkowska, Rzecznik prasowy KPP Ostrów Mazowiecka 
 

Ważny sprzęt ratowniczy 
Skokochron pneumatyczny to sprzęt stanowiący niejednokrotnie ostatnią szansę ratunku z wysokości 
w przypadku, gdy wszystkie inne drogi ewakuacji zawiodą. Skokochron typu STX-S1 przeznaczony jest 
tylko do użytku w nagłych sytuacjach ewakuacji ludzi np. z płonących budynków, gdy drabina 
pożarnicza nie może dotrzeć do miejsca akcji ratowniczej. 
Skokochron wykonany jest na bazie konstrukcji pneumatycznej umożliwiającej szybkie napełnienie z 
butli ze sprężonym powietrzem. Czas napełniania podany przez producenta to zaledwie 17 s. 
Charakteryzuje się szybkim i łatwym sprawianiem oraz obsługą. Dozwolona wysokość skoku wynosi 
16 m. Jest sprzętem ratowniczym niezwykle ważnym dla mieszkańców miasta, ze względu na rosnącą 
liczbę wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Szczególnie niezbędny jest 
tam, gdzie dojazd pojazdów pożarniczych jest utrudniony, bądź jest go brak. 
Zakup skokochronu był możliwy dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Miasto Ostrów 
Mazowiecka. 
Kpt. Łukasz Jary, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej 
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Szkoły gotowe do prowadzenia zajęć 
Miejskie jednostki oświatowe są w pełni przygotowane są do prowadzenia zajęć stacjonarnych 
zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym. 
Harmonogram powrotu uczniów do szkół: 
4 maja – powrót uczniów klas I-III szkół podstawowych do nauki stacjonarnej. 
15 maja – uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych oraz I-IV szkół ponadpodstawowych przejdą na 
naukę hybrydową. 
29 maja – nauka stacjonarna we wszystkich szkołach. 
 

Wnioskujemy o środki na doposażenie stołówki szkolnej 
Miasto Ostrów Mazowiecka złożyło wniosek do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie wsparcia 
finansowego w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Planowane do pozyskania 
środki w wysokości 80 tys. zł przeznaczone zostaną na  doposażenie i poprawienie standardu 
stołówki działającej w Szkole Podstawowej nr 3. Całościowy koszt zadania wynosi 100 tys. zł, w tym 
20% wkładu własnego. 
Dorota Ambroziak, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej 
 



Jak o ekologii uczą się w naszych placówkach? 
W miejskich przedszkolach i szkołach działania ekologiczne zajmują ważne miejsce. Dobrą okazją do 
ich promocji był obchodzony 22 kwietnia Światowy Dzień Ziemi. Nasze jednostki włączyły się w to 
ekologiczne święto. W tym dniu, w czasie zajęć dominowały tematy poruszające problemy ochrony 
środowiska, potrzebę dbania o przyrodę oraz konieczność wykształcenia nawyków proekologicznych. 
W Miejskim Przedszkolu nr 3 ogłoszono konkurs na wykonanie zabawki z materiałów wtórnych, część 
dzieci wzięła udział w akcji sprzątania świata. W Miejskim Przedszkolu nr 2 dzieci obserwowały 
rozkwitającą na wiosnę przyrodę  
w ogrodzie przedszkolnym, odbyły się zajęcia interaktywne dotyczące segregacji śmieci i recyklingu 
oraz zespołowe prace plastyczne. Przedszkolaki zostały odznaczone opaskami „przyjaciela 
środowiska” oraz otrzymały eko - listę zadań do wykonania z domownikami. Również  
w Miejskim Przedszkolu nr 1 dzieci wraz z rodzicami wzięły udział w akcji sprzątania świata, 
porządkując swoją najbliższą okolicę. W przedszkolu wszystkie dzieci uczestniczyły w zajęciach 
edukacyjnych, wykonywały prace plastyczne i uczyły się wierszy i piosenek o treści ekologicznej. 
W szkołach poruszano zagadnienia segregacji śmieci oraz recyklingu, konieczności oszczędzania wody 
i energii, szacunku do przyrody, a także zagrożeń środowiska przyrodniczego. W Szkole Podstawowej 
nr 4 uczniowie swoje przemyślenia zobrazowali rysunkami do hasła: „Ziemia to nasz wspólny dom. 
Dbaj o Nią każdego dnia”. W Szkole Podstawowej nr 2 przeprowadzono eksperyment uświadamiający 
dzieciom, ile wody w ciągu dwuminutowego mycia zębów zmarnuje jedna osoba, która nie zakręci 
kranu. 
Wszystkie działania podejmowane przez miejskie jednostki mają jeden cel: wykształcenie w dzieciach 
i młodzieży potrzeby podejmowania działań zmierzających do oszczędnego korzystania z zasobów 
przyrody i ich ochrony. 
Uczennica SP Nr 2 Julia Stelmaszczyk zajęła I miejsce w konkursie „EkoSzkoła - edycja III” w kategorii 
„Prace plastyczne”. Organizatorem konkursu był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie.  
Zarząd WFOŚiGW przyznał również nagrodę specjalną dla Szkoły Podstawowej nr 2 w postaci 
Ekobonu o wartości  5000 zł za działalność na rzecz ochrony środowiska  
i kształtowanie postaw proekologicznych. 
Renata Subda, Wydział Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej 
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Z historią po oksfordzku ... 
Muzeum – Dom Rodziny Pileckich rozpoczyna projekt adresowany do uczniów ostrowskich szkół o 
nazwie Ostrowska Szkoła Debaty Historycznej. Debata oksfordzka jest ustrukturalizowaną formą 
dyskusji nad tezą, która jest przedstawiona w formie zdania twierdzącego. W debacie spotykają się 
dwie czteroosobowe drużyny. Jedna z nich staje po stronie propozycji (potwierdza tezę), a druga po 
stronie opozycji (neguje tezę). O tym, po której stronie znajdzie się drużyna, decyduje losowanie 
przed debatą. 
Udział w historycznych debatach oksfordzkich rozwija wiele kompetencji uczniów: umiejętność 
wyszukiwania informacji w źródłach i opracowaniach historycznych, tworzenia argumentacji i 
kontrargumentacji oraz umiejętność konstruowania i wygłaszania wypowiedzi publicznej. 
W marcu i kwietniu Ostrów Mazowiecka stała się już gospodarzem pierwszego międzynarodowego 
Turnieju Debat Oksfordzkich „Odzyskani Bohaterowie”, w którym wzięli udział uczniowie szkół 
średnich z całej Polski, a także szkół polskich w Odessie i w Wilnie. Debatę finałową tego turnieju 
można obejrzeć na kanale youtube Muzeum – Dom Rodziny Pileckich. Z tej możliwości skorzystali już 
ostrowscy nauczyciele, którzy w ten sposób rozpoczęli poznawanie tej formy pracy z młodzieżą. Kilka 
dni później uczestniczyli z szkoleniu przeprowadzonym przez trenera debat oksfordzkich i wystąpień 
publicznych, Prezesa Zarządu Fundacji „Projekty Edukacyjne” Jana Piosika. 
Jeszcze przed wakacjami uczniowie ostrowskich szkół będą mieli okazję do swojego debatanckiego 
debiutu. Z każdą ze zgłoszonych do projektu szkół będzie pracował tutor, który zadba o 



przeprowadzenie warsztatów online z debaty oksfordzkiej dla grupy uczniów oraz spotkań 
animacyjnych, podczas których pomoże im w przygotowaniu się do debaty.  
Czekamy z niecierpliwością na pierwsze debaty w ramach Ostrowskiej Szkoły Debaty Historycznej. 
Karolina Kolbuszewska, Muzeum Dom rodziny Pileckich 
 

Zamiłowanie Witolda Pileckiego do jazdy konnej 
Hippika, czyli sportowe uprawianie jazdy konnej, w czasach II Rzeczypospolitej było ważnym 
elementem życia zawodowego i osobistego dla oficerów kawalerii. Jeździectwo było elementem 
zespalającym kadrę oficerską w duchu rywalizacji.  
Na ziemiach polskich pierwszy obóz szkoleniowy powstał w 1920 roku w Grudziądzu, który później 
przerodził się w Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Sam sport konny zaczął się gwałtownie rozwijać tuż 
po zwycięskiej wojnie z Rosją bolszewicką – nie oznacza to jednak, iż wcześniej na ziemiach polskich 
nie funkcjonowało jeździectwo. Pierwszy konkurs hippiczny w Warszawie zorganizowano już 18 
czerwca 1880 roku.  
Zawody hippiczne były także bardzo ważne w życiu Witolda Pileckiego. W zbiorach Muzeum – Dom 
Rodziny Pileckich znajdują się unikatowe fotografie dokumentujące pasję Rot-mistrza. Poniżej 
zaprezentowana fotografia została wykonana w roku 1928 podczas konkursu konnego w 
Baranowiczach. Na zdjęciu widzimy Witolda Pileckiego zbliżającego się do przeszkody na swoim 
ulubionym koniu „Bajce”. Zdjęcie w oryginale przekazał do zbiorów Muzeum Krzysztof Pilecki – syn 
Jerzego Pileckiego – brata Witolda. 
Katarzyna Szychowska, Muzeum Dom rodziny Pileckich 
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MDK działa mimo pandemii 
Koronawirus nie oszczędził kultury. Ostrowski MDK robi jednak co może, żeby działać i zapewnić 
mieszkańcom dostęp do swoich usług. Zajęcia i wydarzenia online stały się naszą codziennością.  
W marcu i kwietniu zorganizowaliśmy cztery artystyczne przedsięwzięcia oraz jedno okolicznościowe 
– Jarmark Wielkanocny. 
W Niedzielę Palmową zgonie z wytycznymi GIS udało nam się zorganizować Jarmark Wielkanocy. 
Mieszkańcy mieli szansę zakupić regionalne potrawy i tym symbolicznym akcentem rozpocząć 
przygotowania do Wielkiego Tygodnia.  
Koncert Młodych Muzyków to wydarzenie, podczas którego swoje umiejętności mogli zaprezentować 
instrumentaliści szkolący się pod okiem instruktorów MDK: Dawida Dąbrowskiego, Mirosława Dziewy  
i Janusza Spaulenoka. Transmisja na żywo z Jatek spotkała się z przychylnością widzów, którym 
zaprezentowało się 21 młodych wykonawców. Mogliśmy usłyszeć instrumenty dęte, smyczkowe i 
szarpane. 
Kolejnym muzycznym wydarzeniem była 15. edycja konkursu Mikrofilm. Wybitne jury oceniło 
wokalne zmagania uczestników w różnym wieku. Kino rozbrzmiało największymi hitami polskiej 
piosenki filmowej. Festiwal można było obejrzeć na żywo na Facebooku MDK i na YouTubie. 
25 kwietnia Ostrowianie mogli podziwiać występy lokalnych gitarzystów. XIX Prezentacje Gitarowe 
zostały nagrane w Jatkach i udostępnione internetowej publiczności w formie filmu. Zachęcamy do 
obejrzenia koncertu wypełnionego relaksującymi dźwiękami gitary. 
26 kwietnia to dzień zmagań recytatorskich podczas kolejnej edycji konkursu Warszawska Syrenka 
organizowanego przez Mazowiecki Instytut Kultury. Aktorskie popisy miejskiej młodzieży były 
oceniane przez jury w składzie: Maksymilian Bogumił, Karolina Kalina Bulcewicz, Kinga Krasuska i 
Piotr Tołoczko. 
Pierwsze miesiące wiosny to w MDK przede wszystkim muzyka i teatr. Dla wszystkich miłośników 
kultury szykujemy kolejne internetowe atrakcje i mamy nadzieję, że już niedługo widzimy się na 
imprezach i zajęciach na sali. 
Marta Molska, dyrektor Miejskiego Domu Kultury 
 



Jeżycjada w tym roku on-line 
Jeżycjada to cykl powieści dla młodzieży autorstwa Małgorzaty Musierowicz. Jego nazwa pochodzi od 
poznańskiej dzielnicy Jeżyce. Wymyślił ją profesor Zbigniew Raszewski, wielbiciel serii i przyjaciel 
autorki, żartobliwie nawiązując do Iliady. 
W marcu ostrowska biblioteka zaprosiła swoich czytelników, zarówno miłośników serii 
towarzyszących losom Borejków od lat, jak i nowych przyjaciół Jeżycjady do udziału w V 
Ogólnopolskim Czytaniu Jeżycjady. Kilka pokoleń wychowało się na kultowym już cyklu książek 
Małgorzaty Musierowicz, co potwierdzili czytelnicy, nadsyłając wiele prezentacji.  
Ze względu na pandemię akcja obyła się on-line. Zadanie polegało na nagraniu filmiku podczas 
czytania dowolnej książki z serii Jeżycjada i przesłaniu go na adres biblioteki. Najciekawsze prezentacji 
zostały umieszczone na fanpage biblioteki, a wśród wszystkich czytelników biorących udział w akcji 
rozlosowaliśmy nagrody. 
Agnieszka Kaczmarek, Miejska Biblioteka Publiczna 
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Biblioteka i jej projekty edukacyjne 
Ostrowska Biblioteka realizuje dwa projekty skierowane do dzieci i młodzieży, które są 
dofinansowane ze środków zewnętrznych. 
„Dziennikarstwo online” to cykl 16 warsztatów z projektu „Sieć na kulturę w podregionie 
ostrołęckim” rozwijających kompetencje cyfrowe dzieci i młodzieży. Pro-wadzone były przez 
ostrowskich bibliotekarzy w dwóch grupach wiekowych 10-14 i 15-18. Zajęcia odbywały się cyklicznie 
– raz w tygodniu na Platformie Teams i trwały do 20 maja. Dla młodzieży ze szkół podstawowych i 
średnich biorącej udział  
w projekcie były to zajęcia dodatkowe. Wartością dodaną dla biblioteki będą lap-topy, które 
instytucja otrzyma po zakończeniu warsztatów. Projekt jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
(działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”). 
„Photon na start” wyrównuje szanse edukacyjne dzieci w wieku 3-9 lat i wspiera ich rozwój poprzez 
przeprowadzenie nowatorskich warsztatów z kodowania i programowania z robotem Photon przy 
wykorzystaniu tabletów. W ramach zadania zostało zakupionych 5 robotów Photon wraz z matami 
edukacyjnymi i 5 tabletów. Sprzęt zostanie wykorzystany podczas warsztatów z dziećmi  
w grupach 3-6 i 7-9 lat. W ramach projektu zostali również przeszkoleni z zakresu programowania 
bibliotekarze, którzy będą prowadzili zajęcia dla dzieci. Działania będą stymulowały rozwój dzieci, 
wpływały na kreatywność, rozwijały zdolności manualne oraz uczyły umiejętności pracy w zespole. 
Dzięki wyposażeniu w sprzęt zajęcia będą stałym elementem oferty bibliotecznej. Obecnie 
prowadzony jest nabór dzieci do projektu „Photon na start”. Szczegóły na www.bibl.ostrowmaz.pl i 
na profilu FB biblioteki. Projekt dofinansowano z Fundacji BGK w ramach programu „Na dobry 
początek”. 
Jolanta Andruszkiewicz, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
 

MDK z nowym muralem, czyli pozyskujemy środki 
Na początku roku Uniwersytet III wieku otrzymał mikrogrant w wysokości 2 tys. zł sfinansowany ze 
środków projektu „UTW dla społeczności” będącego częścią programu „Uniwersytety Trzeciego 
Wieku” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Środki 
zostaną przeznaczone na realizację działania „Dom bez chemii”, które polegać będzie na 
zorganizowaniu warsztatów, na których z opracowanych receptur przygotowane zostaną artykuły 
takie jak: mleczko czyszczące, płyn do mycia szyb, płyn do mycia naczyń, balsam do ust, woskowijki. 
W połowie lutego nasi pracownicy wzięli udział w szkoleniach organizowanych przez Fundację 
Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w programie „Sieć na Kulturę”. Szkolenia miały na celu 
przygotowanie naszych pracowników do poprowadzenia szkoleń dla dzieci w wieku 10-16 lat.  



Szkolenia trwają około 2 miesiące, po szkoleniach dzieci uzyskają wiedzę z zakresu dziennikarstwa 
online oraz bezpiecznego poruszania się w Internecie. Po zakończeniu projektu MDK pozyska 
komputery, które będą służyły do pracy z dziećmi w trybie online. 
15 marca został rozstrzygnięty program EtnoPolska 2021 realizowany przez Narodowe Centrum 
Kultury, w którym MDK został jednym spośród 308 beneficjentów. Będziemy realizować projekt pt. 
„Warsztaty Sztuki Ludowej Kurpi Puszczy Białej” o łącznej wartości 57 100 zł.  Zadnia będą 
realizowane przez lokalnych twórców od lipca 2021 r. w postaci warsztatów o Kulturze Kurpi Puszczy 
Białej, dla dzieci i młodzieży. Dodatkowym działaniem będą warsztaty ze street art-u, których 
zakończeniem będzie mural na ścianach Miejskiego Domu Kultury o tematyce folkloru. 
Roksana Grzegrzułka, Miejski Dom Kultury 
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Sukcesy ostrowskich lekkoatletów i koszykarzy 
Program oddziałów sportowych realizowany jest w Ostrowi od roku szkolnego 2017/18. Od kolejnego 
roku szkolnego obejmował będzie uczniów od klasy IV do VIII. W ostatnim czasie odnotowaliśmy 
udane starty ostrowskich lekkoatletów oraz koszykarzy. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2, uczęszczający do klas sportowych oraz zawodnicy MKS 
Ostrowianka wrócili z wysokimi notami z Ogólnopolskiego Lekkoatletycznego Memoriału im. 
Romualda Wojnowskiego, organizowanego 9 maja w Olecku.  
Wśród uczniów SP 2 I miejsce w skoku wzwyż zajął Jakub Piórkowski, a I miejsce w pchnięciu kulą 
wywalczyła Daria Pierzchanowska. II miejsce w rzucie dyskiem zajęła Kornelia Polkowska, która była 
też na II miejscu w pchnięciu kulą. W wieloskoku na IV miejscu znalazła się Paulina Szulkowska, zaś na 
VI Weronika Radecka. 
W zawodach brali udział  także zawodnicy MKS Ostrowianka, niebędący uczniami SP nr 2. Na I 
miejscu w rzucie oszczepem zna-lazła się Amelia Skowrońska, w wieloskoku  II miejsce wywalczyła  
Patrycja Sokołowska, a III Wiktoria Sokołowska, na III miejscu w skoku w dal znalazła się  Julia 
Dąbrowska. 
W ramach współpracy oddziałów sportowych z Akademią Legii Warszawa wyróżniający się zawodnicy 
SP nr 2 Jakub Helcbergiel i Jakub Gogulewicz wzięli udział w międzynarodowym turnieju koszykówki 
Radom Basket Cup 2021. Nasi zawodnicy grali ze swoimi kolegami z Legii w roczniku U-12. Turniej 
odbył się w dniach 14 - 16 maja w Radomiu. 
Adam Napiórkowski, Szkoła Podstawowa Nr 2 
 

Sport powraca na Orliki 
Od 19 kwietnia ponownie dostępny jest obiekt sportowy „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ul. 
Widnichowskiej 4. Wszystkich miłośników sportu oraz ruchu na świeżym powietrzu zapraszamy do 
korzystania z obiektu od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 - 21.00. 
Od 15 maja nie ma limitu dla uczestników  biorących udział w zajęciach sportowych organizowanych 
w obiekcie, a także jest możliwy udział publiczności z zachowaniem odległości 1,5 metra pomiędzy 
widzami. Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z 
obiektu lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, 
wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe. 
Sylwia Śladewska, Wydział Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej 
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Aktywność sportowa powraca 
Powoli przebiega popandemiczny powrót do normalności w funkcjonowaniu obiektów Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Obostrzenia sanitarne w ostatnich miesiącach praktycznie zupełnie 
wyłączyły możliwość korzystania z naszych usług osobom indywidualnym. Na różnych etapach 
lockdownu do zajęć dopuszczane były poszczególne grupy klubowe i zawodnicze (z preferencją dzieci  



i młodzieży), które mogły trenować na podstawie rozporządzeń uwzględniających przynależność do 
odpowiednich polskich związków sportowych i/lub kadry narodowej. 
4 maja pojawiły się pierwsze jaskółki prawdziwej wiosny, tej prawdziwej - klimatycznej, jak też tej 
popandemicznej, długo wyczekiwanej. W normalnym trybie uruchomiliśmy korty, które od tej pory 
funkcjonują bez szczególnych (z racji charakteru gry) obostrzeń. Miłośników tenisa zapraszamy: w 
weekendy w godzinach 9.00 - 21.00 oraz w tygodniu między 12.00 a 20.00. 
Od 1 maja dzięki zwiększonemu do 50 osób limitowi dla uprawiania sportu na otwartym powietrzu w 
pełnym wymiarze czasu uruchomiliśmy boiska na Omedze, na którą zapraszamy w godzinach 9.00 - 
21.00. 
Od 4 maja na zajęcia nauki pływania wróciły dzieci i młodzież w ramach zajęć klubowych ostrowskich 
sekcji pływackich. Już od 30 maja basen dostępny będzie dla wszystkich amatorów pływania i zabawy 
w wodzie (również grupy aqua aerobiku), przy ograniczeniu 50% obłożenia basenu - zapraszamy już 
dzisiaj. 
Na zieloną murawę powrócili również piłkarze wszystkich grup rocznikowych. W intensywnym rytmie 
meczowym w okresie maj – czerwiec, wszystkie ligi muszą dokończyć rozgrywki. Powoduje to bardzo 
intensywną eksploatację murawy stadionu miejskiego. W kilka tygodni ostrowskie kluby rozegrają 35 
spotkań. Trzymamy kciuki za korzystne rezultaty. 
Ważna wiadomość dla wszystkich amatorów biegania. Tegoroczna edycja Biegu Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych „Tropem Wilczym” została przesunięta na 15 sierpnia. MOSiR jest już do niej 
przygotowany, mamy szczerą nadzieję, że tradycja powróci i spotkamy się na ostrowskich ulicach w 
planowanym terminie. 
Jak co roku zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału półkoloniach. Zaplanowaliśmy 4 turnusy: 
5 - 9 lipca, 12 -16 lipca, 26 - 30 lipca, 9 - 13 sierpnia. Z uwagi na wytyczne Ministerstwa Zdrowia, ilość 
dzieci na turnusie będzie ograniczona. Zajęcia dla dzieci będą odbywały się w godzinach 8.00 - 16.00. 
Zapisy od 1 czerwca. Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 6 - 13 lat do aktywnego spędzenia 
wakacji na naszych półkoloniach. 
Od 1 czerwca wznawiamy zajęcia fitness. Harmonogram dostępny jest na naszej stronie 
www.mosir.ostrowmaz.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Zapraszamy wszystkich Państwa do korzystania z naszych usług. Mamy nadzieję, że będzie to 
następowało w coraz szerszym i pełniejszym wymiarze dla Państwa i naszej satysfakcji. 
Krzysztof Orzechowski, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
 

MOSiR z nowym szefem 
Michał Kulesza został nowym dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w wyniku 
zakończenia procedury konkursowej na to stanowisko. Wcześniej, od 1 maja, bur-mistrz Jerzy Bauer 
powierzył mu pełnienie obowiązków dyrektora Ośrodka. 
Michał Kulesza jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku 
ekonomia. Ukończył również studia podyplomowe na Akademii  Wychowania Fizycznego Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie w Białymstoku. Jest 
współzałożycielem i byłym prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego Academia Gorila Ostrów 
Mazowiecka. Obecnie prowadzi treningi dla dzieci, młodzież i dorosłych w zakresie sportów walki.  
W chwili powierzenia obowiązków dyrektora MOSiR był kierownikiem Biura Promocji w Urzędzie 
Miasta w Ostrowi Mazowieckiej. 
Przypomnijmy, że 1 lutego były dyrektor MOSiR Bartłomiej Pieńkowski został powołany przez Radę 
Nadzorczą Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na funkcję Prezesa Zarządu Spółki. 2 lutego 
zastępca dyrektora MOSiR Waldemar Konarzewski powołany został na funkcję pełniącego obowiązki 
dyrektora do 30 kwietnia 2021 r., a od 1 maja pozostał nadal na stanowisku zastępcy dyrektora 
MOSiR. 
Sylwia Katarzyna Kos, Sekretarz Miasta 
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Burmistrz relacjonuje w mediach sytuację w Ostrowi   
- W Ostrowi Mazowieckiej żadna inwestycja nie została zatrzymana. Cały potężny program 
inwestycyjny jest realizowany w okresie pandemii, w okresie kryzysu gospodarczego, i to jest dla 
mnie sukces absolutnie największy – mówi burmistrz Jerzy Bauer w wywiadzie udzielonym dla 
portalu ostrowmaz24.pl. Burmistrz był także „Gościem Dnia” w Radiu Nadzieja, gdzie opowiedział o 
realizowanych inwestycjach oraz o bieżących tematach dotyczących Ostrowi Mazowieckiej. Wywiad 
udzielony dla portalu ostrowmaz24.pl oraz rozmowa w Radiu Nadzieja dostępne są na stronie 
www.ostrowmaz.pl. 
Ewelina Szczapa, Biuro Promocji 
 

Ostrów Mazowiecką i Brembate di Sopra łączy 20 lat współpracy 
W tym roku w lipcu mija 20 lat od podpisania umowy bliźniaczej pomiędzy Ostrowią Mazowiecką a 
Brembate di Sopra. W ciągu tego czasu oba samorządy angażowały się w wiele przedsięwzięć o 
charakterze edukacyjnym i kulturalnym. Jednym z elementów współpracy są stypendia dla 
najlepszych uczniów z Ostrowi i Brembate. 
Kiedy 5 lat temu gościliśmy w naszym mieści ówczesnego burmistrza Brembate Diego Locatelli 
burmistrz Jerzy Bauer wyrażał dumę i zadowolenie, że może kontynuować rozpoczętą w 2001 roku 
współpracę obu miast. Mimo że obecna sytuacja nie sprzyja osobistym wizytom, to jednak 
przygotowujemy się do obchodów 20-lecia podpisania umowy bliźniaczej wspólnie z władzami 
Brembate. 
26 kwietnia burmistrz Jerzy Bauer rozmawiał po raz kolejny z burmistrz Brembate di Sopra Emilianą 
Giussani poprzez Skype. Rozmowa dotyczyła głównie planów na wspólne obchody 20-lecia 
współpracy. Nie zabrakło też wymiany zdań na temat sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa, 
która dotyka tak samo nas, jak i naszych włoskich partnerów. Mimo, iż nie jest pewne z jaką 
rzeczywistością będziemy się mierzyć w lipcu tego roku i czy możliwe będą wizyty delegacji, to jednak 
podczas spotkania padło kilka konkretnych propozycji na wspólne świętowanie jubileuszu. 
Burmistrz Jerzy Bauer zaproponował, by w najbliższym czasie odbyło się spotkanie grup młodzieży  
z Ostrowi i Brembate w przestrzeni on-line. Tematem spotkania byłaby obecna sytuacja, problemy i 
wyzwania z jakimi mierzy się młodzież na co dzień. Planowane jest też spotkanie on-line nauczycieli z 
obu miast. 
20 lat współpracy to dla obu samorządów wiele wspomnień, ciekawych projektów, wiele wizyt,  
a nawet przyjaźni. Przychodzi nam świętować jubileusz w trudnym dla nas wszystkich czasie. 
Podejmujemy się tego wyzwania, mając nadzieję, że uda nam się zrealizować chociaż część planów w 
realu, a nie tylko w sieci. 
Anna Kacpura, Biuro Promocji 
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Ku chwale Kawalerii! 
W Ostrowi Mazowieckiej odbyło się „V Święto Rotmistrza Witolda Pileckiego” z okazji 120. rocznicy 
Jego urodzin. Tegoroczne obchody uatrakcyjniły I Zawody Hippiczne im. rtm. Witolda Pileckiego 
nawiązujące bezpośrednio do ułańskiej tradycji naszego bohatera, który zasłynął zarówno jako 
dzielny i waleczny kawalerzysta, ale także dał się poznać jako znakomity jeździec, uczestnik i 
zwycięzca wielu zawodów hippicznych. Wydarzenie odbyło się 15 maja. 
Współczesnych ułanów można spotkać w każdej stajni, obecnie właściwie każdy pułk przedwojennej 
kawalerii ma swoich spadkobierców. Trzeba dodać, że środowisko kawaleryjskie jest bardzo mocno 
zintegrowane, niemal wszyscy się znają i chętnie spotykają na coraz powszechniej organizowanych 
rekonstrukcjach bitew, inscenizacjach historycznych, zawodach, czy też pokazach sztuki 
kawaleryjskiej. Oczywiście ułani nie byliby sobą, gdyby nie starali się sprawdzić, która grupa, który 
pułk  jest najlepiej wyszkolony, najlepiej umundurowany i co najważniejsze – najlepiej sprawdza się w 

http://www.ostrowmaz.pl/


konkurencjach czysto hippicznych. Wyłanianiu tych najlepszych służą zawody, które potocznie 
nazywa się zawodami Militari. Warto dodać, że przed wojną Militari były obowiązkowe dla wszystkich 
pułków i zwycięstwo w nich przysparzało największego splendoru, zarówno w klasyfikacji 
indywidualnej jak i zespołowej. Tak jak przed wojną, tak i dziś zawody te są dość skomplikowane i 
wyczerpujące zarówno dla jeźdźców jak i dla wierzchowców, gdyż składają się aż z 7 konkurencji. 
Podczas I Zawodów Hippicznych im. rtm. Witolda Pileckiego, zaprezentowano kilka  
z nich: przegląd mundurowy (w tej konkurencji zwanej żartem przez niektórych „konkursem 
piękności” sprawdza się czy zawodnik jest umundurowany i wyposażony, a koń stroczony zgodnie z 
regulaminem wojskowym); próbę terenową (popularnie zwaną „crossem” – wg regulaminu Polskiego 
Związku Jeździeckiego); konkurs władania lancą oraz szablą. 
W I Zawodach Hippicznych im. rtm. Witolda Pileckiego wzięło udział 13 pułków w tym 22 
zawodników. I miejsce zajął i zdobył Puchar Rotmistrza, Piotr Piekarczyk na koniu Delicja, 
reprezentujący Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego;  
II miejsce zajął Mikołaj Walter na koniu Domino, w barwach 15 Pułku Ułanów Poznańskich;  
III miejsce zajął kpr. Tomasz Drężek na koniu Fallen, ze Stowarzyszenia Sympatyków 5 Pułku Ułanów 
Zasławskich;  
IV miejsce zajął Marcin Poletyło na koniu Dasza, z Ochotniczego Szwadronu Kawalerii Siemiatycze w 
barwach ogólnokrajowych. Główną nagrodę, puchar wraz z kawaleryjskim siodłem, wręczył syn 
Rotmistrza Witolda Pileckiego Pan Andrzej Pilecki (na zdjęciu).  Nagrody dla zwycięzców ufundowali: 
Muzeum – Dom Rodziny Pileckich; Szwadron Kawalerii 10 Pułku Ułanów Litewskich oraz  
22. Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie. 
Wydarzeniem towarzyszącym była wystawa „Życie i obyczaje dwudziestolecia międzywojennego”. 
Można ją zwiedzać do 15 czerwca 2021 r. w siedzibie Muzeum przy ul. Warszawskiej  4. 
Święto Rotmistrza Witolda Pileckiego jest jednym z wielu środków wykorzystywanych przy realizacji 
przez Muzeum – Dom Rodziny Pileckich misji przywracanie i kultywowanie pamięci o bohaterskim 
Rotmistrzu. Z uwagi na ułańskie tradycje i kawaleryjski temperament Witolda Pileckiego, zawody 
hippiczne znakomicie wpisują się do tego arsenału. 
Dorota Socik, Muzeum Dom Rodziny Pileckich 
 

Poszukiwani aktywni młodzi ludzie 
Ustalono termin przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka na 
mocy zarządzenia Burmistrza Miasta. Wybory odbędą się 25 października 2021 r. Zgodnie ze 
statutem, przyjętym przez Radę Miasta, Młodzieżowa Rada Miasta (MRM) liczyć będzie 21 radnych – 
uczniów ostrowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zgłaszanie kandydatów do MRM 
rozpocznie się 27 września 2021 r. i trwać będzie do 11 października 2021 r. Już teraz zapraszamy 
wszystkich aktywnych młodych ludzi, którzy chcieliby współuczestniczyć w działaniach samorządu 
skierowanych do społeczności lokalnej, a w szczególności dzieci i młodzieży, do czynnego udziału  
w wyborach! 
Dorota Ambroziak, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej 
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DRUK: TOP DRUK, Łomża, https://topdruk24.pl/, tel. 86 473 02 12 
Nakład: 4 000 egz. 
Zamknięcie numeru: 25 maja 2021 
Miasto Ostrów Mazowiecka w internecie: www.ostrowmaz.pl    
JESTEŚMY NA: www.facebook.com/MiastoOstrówMazowiecka, 
www.youtube.com/UrządMiastaOstrówMazowiecka  

http://www.ostrowmaz.pl/biuletyn-miasta
https://topdruk24.pl/
http://www.facebook.com/MiastoOstrówMazowiecka
http://www.youtube.com/UrządMiastaOstrówMazowiecka

