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W Wasze ręce trafił egzemplarz pilo-
tażowego wydawnictwa Urzędu Miej-
skiego w Ostródzie. Stanowi on element
zaktualizowanej polityki informacyjnej
ostródzkiego ratusza. 

Za jego pośrednictwem chcę Państwu prze-
kazać ważne informacje na temat funkcjo-
nowania naszego miasta, inwestycji realizo-
wanych na jego terenie, inicjatyw podej-
mowanych z myślą o rozwoju Ostródy, 
a także zapoznać mieszkańców z bieżącymi
zmianami i wprowadzanymi w życie roz-
wiązaniami.
Niniejszy biuletyn stanowić może również
nową platformę i przestrzeń wymiany in-
formacji w relacjach ostródzian z urzędnikami
naszego samorządu, do czego gorąco
wszystkich zachęcam.
Zapraszam tym samym do kontaktu, zaan-
gażowania oraz pytań, na które będę mógł
– razem ze swoimi współpracownikami - od-
powiedzieć i na bieżąco wyjaśniać wszelkie
wątpliwości oraz pomagać w rozwiązywaniu
Państwa problemów. 
Z uwagi na czas wydania i rozpoczynający się
sezon letni niniejszy numer posiada dużo in-
formacji ukierunkowanych na zapoznanie
czytelników z ofertą kulturalną, rekreacyjną
i turystyczną. Po trudnym czasie pandemii,
oraz mimo niepewnej sytuacji za naszą
wschodnią granicą, ostródzianom należy się
bogata i profesjonalnie przygotowana ofer-

ta kulturalna. Mam nadzieję, że nadchodzące
tygodnie stanowić będą dla wszystkich
mieszkańców Ostródy oraz gości nas od-
wiedzających doskonałą alternatywę i wszys-
cy będziemy się bawić. ##RRaazzeemmwwOOssttrróóddzziiee..  

ŻŻyycczząącc  pprrzzyyjjeemmnneejj  lleekkttuurryy  ppoozzoossttaajjęę  ddoo
PPaańńssttwwaa  ddyyssppoozzyyccjjii..

ZZbbiiggnniieeww  MMiicchhaallaakk
BBuurrmmiissttrrzz  OOssttrróóddyy

Szanowni Mieszkańcy Ostródy

Widzisz problem z infrastrukturą?
Mieszkańcy Ostródy za pomocą aplikacji
mobilnej „Ostróda – zgłoś problem” mogą
zgłaszać rożnego rodzaju usterki i rzeczy do
naprawienia w infrastrukturze publicznej.
Dzięki niej zdecydowanie skraca się czas na-
prawienia zgłoszonej usterki. 

Aplikacja umożliwia również zgłaszanie rze-
czy, które nam się w mieście podobają (w ka-
tegorii INNE/INNY PROBLEM). Będzie to in-
formacja dla urzędników, jakie rozwiązania na-
leży częściej stosować. 
Aplikację można pobrać ze sklepów Play (sys-
tem Android) oraz App Store (system iOS). 
Widzisz problem z infrastrukturą w mieście?
Zgłoś go i przyspiesz naszą reakcję. Razem 
dbajmy o Ostródę. 
hhttttppss::////wwwwww..oossttrrooddaa..ppll//zzggllooss--pprroobblleemm//

JJeeśśllii  nniiee  jjeesstt  zzaazznnaacczzoonnee  iinnaacczzeejj  zzddjjęęcciiaa  ppoocchhooddzząą  
zz  aarrcchhiiwwuumm  UUrrzzęędduu  MMiieejjsskkiieeggoo  ww  OOssttrróóddzziiee””..

Czytelniku, czy wiesz, że możesz porozmawiać 
z Burmistrzem Ostródy osobiście?

Przyjęcia interesantów odbywają się w każdy wtorek. 
Swoją wizytę umówisz telefonicznie pod numerem telefonu: ((8899))  664422  9944  5500

Chcesz się z nami skontaktować?

BBiiuurroo  OObbssłłuuggii  IInntteerreessaannttaa  UUrrzzęędduu  MMiieejjsskkiieeggoo  ww  OOssttrróóddzziiee::  ((8899))  664422  9944  5500  
ee--mmaaiill::  uumm@@uumm..oossttrrooddaa..ppll,,  
ww  sspprraawwiiee  uuwwaagg  ddoo  OOssttrróóddzzkkiieeggoo  IInnffoorrmmaattoorraa  MMiieejjsskkiieeggoo::  kkoonnttaakktt@@uumm..oossttrrooddaa..ppll  

Urząd Miejski w Ostródzie czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 

KKoonnttoo  bbaannkkoowwee  ddoo  ooppłłaattyy  sskkaarrbboowweejj,,  ppooddaattkkóóww,,  ddzziieerrżżaaww,,  wwiieecczzyysstteeggoo  uużżyyttkkoowwaanniiaa::
Bank Millenium: 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789
kod SWIFT banku: BIGBPLPW 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789 

KKoonnttoo  bbaannkkoowwee  ddoo  ooppłłaattyy  zzaa  uuddoossttęęppnniieenniiee  ddaannyycchh  zzee  zzbbiioorruu  PPEESSEELL::
Bank Millenium: 92 1160 2202 0000 0005 0024 2019 

SŁOWEM WSTĘPU
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INWESTYCJE

Zakończone i odebrane zostały prace
związane z budową ul. Zientary-Malew-
skiej w Ostródzie.

Przedmiotem inwestycji była budowa na-
wierzchni istniejącej drogi - ul. Zientary-
Malewskiej w Ostródzie wraz z kanalizacją
deszczową, oświetleniem i kanałem tech-
nologicznym. Nowa nawierzchnia drogi jest
wykonana z kostki betonowej wibropra-
sowanej o szerokości 5 metrów.

Zadanie realizowane było z dofinansowa-
niem w ramach Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg.

WWaarrttoośśćć  rroobbóótt  bbuuddoowwllaannyycchh::
1.090.957,88 zł, 
wwaarrttoośśćć  ddooffiinnaannssoowwaanniiaa:: 467.956,56 zł.

Budowa ul. Zientary-Malewskiej 
w Ostródzie ukończona

26 kwietnia wykonawca inwestycji pod nazwą
„Budowa nawierzchni ul. I Dywizji w Ostródzie”
rozpoczął pracę nad jej realizacją. Na po-
wyższych mapkach kolorem czerwonym za-
znaczono odcinek ulicy I Dywizji wyłączony 
z ruchu samochodowego. 

Dla pieszych ruch pozostaje bez zmian. Samo-
chody osobowe mają zapewniony dojazd (trasa
objazdu zaznaczona na zielono) poprzez ulice:
Grunwaldzka – Armii Krajowej – Sienkiewicza –
Demokracji. Samochody ciężarowe mają wy-
znaczony objazd przez drogę serwisową biegnącą
wzdłuż drogi S7 – zaznaczono kolorem zielonym.

Zmieniona organizacja ruchu będzie obowiązy-
wała do zakończenia budowy. Obecnie dojazd do
ulicy I Dywizji możliwy jest tylko od ulicy De-
mokracji, jednak wraz ze zmianą miejsca pro-
wadzenia robót dojazd częściowo będzie udo-
stępniany również od ulicy Drwęckiej.
WWyykkoonnaawwccaa::  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"ZIEJA" Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9, 18-400
Łomża
KKoosszztt:: 5.585.710,81 zł brutto
TTeerrmmiinn  wwyykkoonnaanniiaa:: wrzesień 2022 r.
ZZaakkrreess  rroobbóótt::  wykonanie nawierzchni, kanaliza-
cji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenie
uliczne, przebudowa kolizji.

Trwa modernizacja ulicy I Dywizji
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Realizacja tej inwestycji miała na celu stworzenie bezpiecznej prze-
strzeni, zapewniającej zdrowy rozwój, strefę zabawy i edukacji dzie-
ciom, których rodzice pracują zawodowo. Obiekt powstał przy przed-
szkolu samorządowym wchodzącym w skład Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 4 w Ostródzie.

Do placówki uczęszcza
64 dzieci. 

„Budowa żłobka miej-
skiego w Ostródzie z za-
gospodarowaniem tere-
nu” była współfinanso-
wana ze środków Pro-
gramu Maluch+ kwotą
ponad 1.900.000 zł.

Nowy Żłobek Miejski
funkcjonuje w Ostródzie

INWESTYCJE

1 kwietnia 2022
roku uroczyście i oficjalnie
oddano do użytku Żłobek
Miejski nr 2 w Ostródzie. 

Symbolicznego przecięcia wstęgi 
w towarzystwie Burmistrza Ostró-
dy Zbigniewa Michalaka dokonały

dzieci z sąsiadującego ze 
żłobkiem Przedszkola nr 4

oraz Dyrektor Placówki
Ewa Kopańska.
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Modernizacja infrastruktury turystycznej 
w Ostródzie postępuje

Trwają prace przy modernizacji infrastruktury turystycznej w naszym mieście. 
Część prac została zakończona, przy pozostałych zadaniach prace postępują

NNaazzwwaa  zzaaddaanniiaa:: Modernizacja pomostów na terenie miasta
Ostróda z przystosowaniem do potrzeb osób z niepełnospraw-
nością ruchową - Część 1 - Molo główne z altaną - etap I.

WWyykkoonnaawwccaa:: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "DROMO"
Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 5, 14-100 Ostróda
KKoosszztt::  258.771,08 zł brutto
Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego informuje, iż inwestycja zos-
tała wykonana. Stwierdzono występowanie wad umożliwiających
użytkowanie. Wykonawca został wezwany do ich naprawy.
OOppiiss  zzaaddaanniiaa:: naprawa balustrad, malowanie desek

NNaazzwwaa  zzaaddaanniiaa::  Modernizacja mola przy plaży miejskiej 
w Ostródzie przy ul. Turystycznej z przystosowaniem do potrzeb
osób z niepełnosprawnością ruchową.

WWyykkoonnaawwccaa:: MAT-BUD Michał Piechowiak, ul. Główna 59,
66-340 Przytoczna
KKoosszztt:: 1.156.200,00 zł brutto
TTeerrmmiinn  wwyykkoonnaanniiaa:: lipiec 2022 r.
OOppiiss  zzaaddaanniiaa:: remont podłużnic i poprzecznic, wymiana balustrad
i pokładu wraz z malowaniem, odtworzenie kładki dla kajaków

NNaazzwwaa  zzaaddaanniiaa:: Wymiana nawierzchni podłogi sceny w amfi-
teatrze w Ostródzie.

WWyykkoonnaawwccaa:: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mariusz 
Zajkowski, ul. 21-go Stycznia 43/21, 14-100 Ostróda
KKoosszztt::  149,500.00 zł brutto
TTeerrmmiinn  wwyykkoonnaanniiaa:: lipiec 2022 r.
OOppiiss:: wymiana nawierzchni podłogi sceny

NNaazzwwaa  zzaaddaanniiaa:: Modernizacja molo przy wyciągu nart wodnych 
z wiodącym przeznaczeniem na potrzeby wyciągu nart wodnych 
z przystosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
WWyykkoonnaawwccaa:: MAT-BUD Michał Piechowiak, ul. Główna 59, 66-
340 Przytoczna
KKoosszztt::  1.397.280,00 zł brutto
TTeerrmmiinn  wwyykkoonnaanniiaa::  Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego informuje,
iż na podstawie aneksu do umowy z Wykonawcą przedłużono ter-
min realizacji do sierpnia 2022 r.
OOppiiss  zzaaddaanniiaa:: remont podłużnic i poprzecznic, wymiana balustrad
i pokładu wraz z malowaniem, przebudowa pomieszczenia dla
obsługi wyciągu, montaż wiat przeciwsłonecznych, montaż oś-
wietlenia parkowego

INWESTYCJE
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EKOLOGIA

W maju i czerwcu odbył
się pierwszy etap nabo-
ru wniosków o dofinan-
sowanie do wymiany
nieefektywnych źródeł
ciepła. Gmina Miejska
Ostróda zamierza prze-
znaczyć na ich dofinan-
sowanie w 2022 roku
kwotę 200 tysięcy
złotych. 

W minionym, 2021
roku, budżet na dofinan-
sowanie do wymiany
źródeł ciepła wynosił
200 000 zł. Na jej pod-
stawie  udzielonych zos-
tało 36 dotacji na łączną
kwotę 149 523, 56 zł.

PPrroojjeekkttyy,,  nnaa  kkttóórree  zzooss--
ttaałłyy  uuddzziieelloonnee  ddoottaaccjjee::

� podłączenie 
do miejskiej sieci
ciepłowniczej – 1

� zakup kotła 
na biomasę - 8

� zakup kotła 
zasilanego gazem 
– 27

Informacje na temat pro-
gramu uzyskasz pod nu-
merem telefonu 
8899  664422--9944--8888..

Informujemy jednocześ-
nie, że w Urzędzie Miej-
skim w Ostródzie pro-
wadzony jest Punkt
Konsultacyjno-Informa-
cyjny Programu „Czyste
Powietrze” – skorzystać
w nim można z bezpłat-
nej pomocy w przygoto-
waniu wniosku o dofi-
nansowanie na wymianę
źródeł ciepła i termomo-
dernizację domu. 
PPuunnkktt  ddzziiaałłaa  ww  ppookk..  330055
oodd  ppoonniieeddzziiaałłkkuu  
ddoo  ppiiąąttkkuu  ww  ggooddzziinnaacchh
77..3300--1155..3300..

Ogranicz zanieczyszczenie środowiska

Złóż wniosek o dotację celową
na wymianę źródeł ciepła!



Gmina Miejska Ostróda w ra-
mach projektu „Planowanie 
z Mieszkańcami” przeprowa-
dziła w miesiącach lipiec 2021 -
luty 2022 szerokie konsultacje
społeczne z mieszkańcami do-
tyczące sfery planowania prze-
strzennego. 

Konsultacje zostały przeprowa-
dzone na podstawie umowy 
o powierzenie grantu z Kujaw-
sko-Pomorską Federacją Orga-
nizacji Pozarządowych, na które

pozyskano środki w wysokości
21 550,60 zł. 
Konsultacjom  poddany został
projekt miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego
miasta Ostródy w obrębie osied-
la Drwęckiego- rejon ul. 3-go
Maja opracowany w wyniku pod-
jętej przez Radę Miejską w Ostró-
dzie Uchwały Nr XIV/86/2019 
z dnia 5 lipca 2019 roku. Zakres
planu obejmował teren o po-
wierzchni niemal 9 ha, położony
nad jeziorem Drwęckim, przy Ka-
nale Młyńskim, pomiędzy ulicami:
3-go Maja, Nad Kanałem i Kon-
stytucji.
Głównym celem przeprowadzo-
nych konsultacji była diagnoza
problemów i potrzeb społecz-
ności na obszarze objętym opra-
cowaniem, ale także podniesienie
ogólnej wiedzy mieszkańców na
temat możliwości i ograniczeń
wynikających z dokumentu pla-

nistycznego, jakim jest miejscowy
plan zagospodarowania prze-
strzennego oraz zaangażowanie
ich w proces tworzenia konkret-
nego planu miejscowego. W ra-
mach projektu przeprowadzono
szereg działań: od diagnozy i poz-
nania uwarunkowań danego ob-
szaru, szerokiej kampanii infor-
macyjnej o projekcie planu, orga-

nizowaniu spotkań informacyj-
no-konsultacyjnych oraz zasię-
ganiu opinii mieszkańców. 

Cały proces konsultacji spotkał się
z dużym zainteresowaniem miesz-
kańców, czego przełożeniem był
liczny udział w organizowanych
spotkaniach i składanie uwag do
projektu planu.

Konsultacje społeczne w ramach projektu
grantowego „Planowanie z Mieszkańcami” 

AKTUALNOŚCI
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Żegluga Ostródzko-Elbląska zaprasza

Rejsy statkami BOCIAN i CZAPLA:
��na trasie Ostróda – Stare Jabłonki 

lub Stare Jabłonki – Ostróda, ok. 2,5 godziny
� na trasie Ostróda – Miłomłyn 

lub Miłomłyn – Ostróda, ok. 2,5 godziny 
� na trasie Zachodniej części 

Jeziora Drwęckiego, ok. 2,5 godziny
� na trasie Ostróda - Jezioro Pauzeńskie 

- Ostróda ok. 1,5 godziny

Ponadto w ofercie również rejsy 
dwupokładowymi statkami po pochylniach 

na Kanale Elbląskim.

Oferujemy także czarter luksusowej łodzi motorowej
PARTY BOAT, na której można zorganizować kameralne

przyjęcia lub przejażdżki po Jeziorze Drwęckim.

Biuro Obsługi Klienta Żeglugi 
Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie

ul. Mickiewicza 9a, 14-100 Ostróda
Godziny otwarcia:

październik - kwiecień: poniedziałek-wtorek: 10:00-17:00
październik - kwiecień: środa-piątek: 7:00-15:00

maj - wrzesień: poniedziałek-niedziela: 9:00-18:00
https://www.facebook.com/ZeglugaOstrodzkoElblaska

www.zegluga.com.pl
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Trwa kolejna edycja projektu pod nazwą
„Rewitalizacja podwórek w Ostródzie”, w ra-
mach którego zostaną dofinansowane dwa
podwórka z terenu miasta. Projekt 
w głównej mierze polega na tym, że miesz-
kańcy samodzielnie przeprowadzą więk-
szość prac. Miasto zakupi uzgodnione 
z mieszkańcami materiały i urządzenia. 
W tym roku będą to podwórka przy ulicach:
Kolejowa (4-8a) oraz Czarnieckiego 24.

Od 27 kwietnia do 18 maja trwało przyjmo-
wanie zgłoszeń podwórek do przedmioto-
wego projektu. Ocena zgłoszonych podwó-
rek odbywała się na podstawie trzech kryte-
riów. Najważniejsze z nich to ilość osób, któ-
re aktywnie będą angażować się w uzgad-
nianie zakresu rewitalizacji podwórka, a na-
stępnie wykonanie niezbędnych prac na po-
dwórku. 

Pierwsze zrewitalizowano podwórko przy
ul. Reymonta

Włączanie mieszkańców Ostródy w działania
polegające na odnawianiu podwórek rozpo-
częły się w 2018 roku od udziału pracowni-
ków Urzędu Miejskiego w projekcie Part-
nerska Inicjatywa Miast. Został wtedy przy-
gotowany dokument, który pokazuje krok po
kroku etapy współpracy z mieszkańcami
oraz innymi partnerami. Równolegle podczas
przygotowywania dokumentu przeprowa-
dzono wraz z mieszkańcami ul. Reymonta re-

witalizację ich podwórka. Miasto zakupiło nie-
zbędne materiały i usługi, a mieszkańcy wraz
z partnerami zaproszonymi do tego projek-
tu przeprowadzili większość prac. Dzięki
temu zyskali dla siebie nową przestrzeń,
którą wcześniej wykorzystywali jako par-
king. Finansowanie prac odbywało się 
z budżetu miasta.

Kolejne podwórka wypiękniały
Rewitalizacja kolejnego podwórka nastąpiła 
w 2019 r. i miała miejsce na ul. Jana Pawła II.
Tam również mieszkańcy w miarę swoich
możliwości i umiejętności wykonywali prace
związane z odnowieniem swojego podwórka. 
W 2021 r. na rewitalizację dwóch kolejnych
podwórek miasto otrzymało dofinansowanie
w wysokości 150 tys. zł. W ramach ogłoszo-
nego naboru mieszkańcy Ostródy zgłosili 
3 podwórka z czego 2 zostały wybrane do
realizacji. Z mieszkańcami ul. Stapińskiego 
9 i 11 oraz ul. Pieniężnego 15-17 uzgodnio-
no zakres prac i przystąpiono do jego reali-
zacji. W oparciu o zgłoszone potrzeby miesz-
kańców obu podwórek uczniowie Zespołu
Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie
(w ramach współpracy przy
projekcie) przygotowali
wstępne ich wizualizacje.
Oprócz prowadzonych
prac zorganizowano także
pikniki rodzinne, które do-
datkowo zintegrowały lo-
kalną społe-czność. 

Czas na podwórka przy
ul. Kolejowej i Czarniec-
kiego
W tym roku w budżecie za-
rezerwowano 180 tys. zł na
kolejne działania zmie-
rzające do poprawy este-
tyki podwórek w ramach
działań rewitalizacyjnych.
Podczas otwartego naboru
mieszkańcy Ostródy zgłosi-
li dwa kolejne podwórka do

realizacji – przy ul. Kolejowej 4-8a oraz 
ul. Czarnieckiego 24. 
Rozpoczęły się już spotkania z mieszkańca-
mi kolejnych podwórek, aby wspólnie z nimi
określić szczegółowy zakres prac oraz har-
monogram ich wykonania.
Ideą rewitalizacji podwórek jest aktywne
włączanie mieszkańców miasta w odnowie-
nie i dbanie o swoje najbliższe otoczenie. 
Ponadto mieszkańcy poprzez wspólną pracę
i późniejszą pielęgnację podwórek zacie-
śniają swoje relacje sąsiedzkie.

Miasto z mieszkańcami rewitalizuje kolejne podwórka

AKTUALNOŚCI
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Budżet Obywatelski to forma konsultacji
społecznych, w których mieszkańcy zgła-
szają swoje pomysły w formie zadań do rea-
lizacji z budżetu miasta. 

Po ocenie zgłoszonych projektów odbywa się
etap głosowania do którego uprawniony
jest każdy mieszkaniec miasta. Do realizacji
zostają wybrane zadania, które otrzymały naj-
większą ilość głosów i wyczerpują pulę środ-
ków finansowych przeznaczonych w budżecie
obywatelskim.

Po raz pierwszy w 2021 roku
W 2021 r. pierwszy raz w Ostródzie prze-
prowadzono konsultacje społeczne w formie
budżetu obywatelskiego, który wynosił 500
tys. zł. Jak na pierwszą edycję, wpłynęła spo-
ra liczba projektów zgłoszonych przez miesz-
kańców. 
Ze zgłoszonych 14 zadań ocenę pozytywnie
przeszło 11 projektów. W trzytygodniowym
głosowaniu złożono 3 430 kart do głosowa-
nia (w tym 3 100 ważnych i 330 nieważnych).

W ramach głosowania mieszkańcy Ostródy
oddali 6 475 głosów (5 867 głosów ważnych
i 608 nieważnych). 

Mieszkańcy wybrali 2 projekty
Decyzją mieszkańców do realizacji zostały wy-
brane 2 projekty, które uzyskały największą
ilość głosów:
11..  EEkkoo  PPaarrkkiinngg  nnaa  SSkkaarrppiiee  ((uull..  KKoolleejjoowwaa)) – in-
westycja jest na etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia.
22..  PPllaacc  zzaabbaaww  ""EEKKIIPPAA  ZZ  BBAAGGIIEENN"" – inwestycja
jest na etapie postępowania o udzielenie za-
mówienia.
3 miejsce zajął projekt "Poprawa warunków
rekreacyjnych Osiedla Plebiscytowego 
w Ostródzie w okolicy Jeziora Perskiego". Ze
względu na wartość projektu, która nie mie-
ściła się w pozostałej kwocie do wykorzys-
tania, z wnioskodawcami projektu podjęto ne-
gocjacje i dostosowano zakres rzeczowy za-
dania do wysokości pozostałych środków 
w ramach budżetu obywatelskiego. Inwestycja
jest na etapie przygotowywania dokumentacji.

Czas na drugą edycję
Druga edycja budżetu obywatelskiego roz-
poczęła się pod koniec maja. Zgodnie z przy-
jętym harmonogramem od 30.05 do 21.06
odbył się etap zgłaszania projektów, natomiast
głosowanie na zgłoszone projekty zaplano-
wano w terminie 1-21.09.2022 r. W tym roku
wartość budżetu obywatelskiego również
wynosi 500 000,00 zł. a zgłoszonych zostało
11 nowych projektów.

Kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w Ostródzie

W wyniku rozmów prowadzonych z Kra-
jowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa 
w Olsztynie Gmina Miejska Ostróda mogła
nieodpłatnie otrzymać działkę nr 654/31
o pow. 0,5134 ha położoną przy plano-
wanym do utworzenia Parku Drwęckim.  

Zamiarem Burmistrza Zbigniewa Michalaka
było przeznaczenie tej działki na zapew-
nienie lepszych warunków do rekreacji i wy-
poczynku mieszkańcom Osiedla Drwęc-
kiego, w tym budowa placu zabaw dla
dzieci.
W tym celu niezbędna była zgoda Radnych
Rady Miejskiej na przystąpienie do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego miasta Ostródy w obrębie
osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza. 

W trakcie trwania kwietniowej i majowej
Sesji Radni Rady Miejskiej w Ostródzie
zdjęli z porządku obrad podjęcie uchwały w
tej sprawie powodując, że Gmina Miejska
Ostróda nie może obecnie otrzymać wska-
zanej nieruchomości. 

ZZaa  zzddjjęęcciieemm  uucchhwwaałłyy  zz  ppoorrzząąddkkuu  oobbrraadd
ggłłoossoowwaallii::
1. Pan Tadeusz Bera
2. Pan Mariusz Bojarowski
3. Pan Jarosław Domeradzki
4. Pan Jacek Dudzin

5. Pan Adrian Godlewski
6. Pan Waldemar Graczyk
7. Pan Ryszard Kowalski
8. Pan Krzysztof Krzyżaniak
9. Pan Wojciech Legucki
10. Pani Anna Monist
11. Pan Leszek Potorski
12. Pan Marcin Punpur

PPrrzzeecciiww::
1. Pan Mirosław Godlewski
2. Pani Agnieszka Karłowicz
3. Pani Anna Rutkiewicz

WWssttrrzzyymmaałł  ssiięę::
1. Pan Piotr Duda

Uchwała dzięki której mógł powstać plac zabaw dla dzieci odrzucona

AKTUALNOŚCI
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Czym jest Karta Ostródzka? Karta jest wydawana tym, którzy miesz-
kają w naszym mieście i tutaj płacą swoje podatki, tutaj też korzystają
z wszystkich usług. 

Karta potwierdza uprawnienia mieszkańca, któremu została wydana, do
zniżek, ulg, zwolnień i innych udzielanych przywilejów przez Gminę Miejską
Ostróda oraz podmioty uczestniczące w programie. 

Wniosek o Kartę możesz złożyć elektronicznie (informacje o tym jak tego
dokonać znajdziesz na: https://www.ostroda.pl/strefa-mieszkanca/kar-
ta-ostrodzka/) lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie. 

Wykaz Partnerów Karty Ostródzkiej, formularze do pobrania oraz
szczegółowe informacje na www.ostroda.pl/strefa-mieszkanca/karta-
ostrodzka

Czy masz już swoją Kartę Ostródzką?
KULTURA

Szanowni Państwo, mając na celu poprawę estetyki przestrzeni pub-
licznych i krajobrazu Ostródy, podniesienie wartości turystycznych
miasta, wartości kulturowych, dostarczanych przez obiekty i obszary
zabytkowe, wartości przyrodniczych, płynących z uwarunkowań na-
turalnych oraz mając na względzie jakość życia mieszkańców, Rada
Miejska w Ostródzie podjęła w dniu 6 października 2021 r.
Uchwałę nr XLVII/253/2021 w sprawie ustalenia zasad i warun-

ków sytuowania na terenie miasta Ostróda obiektów małej archi-
tektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,
ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów
budowlanych, z jakich mogą być wykonane (Dziennik Urzędowy Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 lutego 2022 r, poz.
641), zwaną dalej Uchwałą Krajobrazową.

TTrreeśśćć  ddookkuummeennttuu  jjeesstt  ddoossttęęppnnaa::  
� na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej
Ostróda https://bipostroda.warmia.mazury.pl/ (zakładka Akty praw-
ne)
� lub na stronie Dziennika Urzędowego Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego 
http://edzienniki.olsztvn.uw.gov.pl/legalact/2022/641/

Istniejące w dniu wejścia w życie Uchwały Krajobrazowej tablice re-
klamowe i urządzenia reklamowe należy, zgodnie z Rozdziałem 
6. Uchwały Krajobrazowej, dostosować do zakazów, zasad i wa-
runków w niej określonych.

Z poważaniem
BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania
na terenie miasta Ostróda obiektów małej architektury 
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Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza
Stępowskiego w Ostródzie znajdująca się
w ostródzkim zamku oraz Filia nr 3 przy uli-
cy Chrobrego 2, to nie tylko miejsca, gdzie
można wypożyczyć książki. Posiadamy 
w swoich zbiorach także audiobooki, filmy,
czasopisma i gry planszowe. Umożliwiamy
też bezpłatne korzystanie z platformy Em-
pik Go -audiobooki, e-booki, podcasty.

Obecnie biblioteka ma szeroki wachlarz
ofert dla czytelników w każdym wieku. 

>>> Zajęcia dla dzieci i młodzieży
Dla najmłodszych w roku szkolnym prowa-
dzone są cykliczne zajęcia literacko-pla-
styczne: Spotkania z Misiem Czytusiem,
Klub Motyli Książkowych, na których młod-
zi czytelnicy, w oparciu o literaturę, wyko-
nują kreatywne prace. Dzieci powyżej 7 lat

uczęszczają na warsztaty rękodzielnicze:
Fabryka Cudów, Klub Zwariowanych Ro-
bótek. Zajęcia są bezpłatne, a materiały udo-
stępnia biblioteka. 
Co więcej w każdą sobotę w zamkowej Czy-
telni jest możliwość skorzystania z gier
planszowych lub karcianych, jak i z gry
wielkoformatowej, która cieszy się popu-
larnością wśród młodych czytelników. 
Biblioteka jest chętnie odwiedzana przez wy-
cieczki ze szkół i przedszkoli a także z ośrodka
PSONI w Ostródzie. Dzieci poznają miejsce
i podstawowe zasady funkcjonowanie Bib-
lioteki.  

>>> Jest także coś dla dorosłych
W Bibliotece działają również kluby dla do-
rosłych: Dyskusyjny Klub Książki oraz Dobry
Klub Filmowy. Spotkania odbywają się raz 
w miesiącu. A dla tych, co wolą obejrzeć film
w domowych zakątkach, zamkowa czytelnia
oferuje około 3 tys. filmów w tym również
bajki dla dzieci. 

>>> Prasa, audiobooki, stanowiska kom-
puterowe
To jednak nie wszystko. W zamkowej Czy-
telni dostępnych jest 22 tytuły prasy m.in.
Gazeta Olsztyńska, Gazeta Wyborcza, Rzecz-
pospolita, Polityka, Pani, Wysokie Obcasy 
i in. Można z nich skorzystać na miejscu bądź
wypożyczyć do domu. 
Biblioteka w zbiorach posiada również au-
diobooki dla słuchaczy, książki z serii „Duże
Litery”, które ułatwiają czytanie osobom z dys-
funkcją wzroku. Ponadto w Wypożyczalni dla
Dorosłych i Filii nr 3 znajdują się stanowiska
komputerowe przystosowane dla osób nie-
dowidzących i niedosłyszących. 
Warto również śledzić nasze profile w me-
diach społecznościowych, gdzie umiesz-
czamy nie tylko informacje o działalności bib-
lioteki, ale też organizujemy konkursy oraz

zabawy, w których
można wygrać atrak-
cyjne nagrody.

>>> Wakacje w bibliotece
W czasie wakacji biblioteka w soboty będzie
nieczynna, a zajęcia cykliczne i spotkania zos-
tają zawieszone. W miesiącu lipcu zapra-
szamy na zajęcia literacko-plastyczne
i warsztaty dla dzieci. Szczegółowe infor-
macje na stronie internetowej oraz face-
booku i pod numerem telefonu:
BBiibblliiootteekkaa  ww  zzaammkkuu:: 89 642 29 73
FFiilliiaa:: 89 642 78 02

Warto korzystać z Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Ostródzie

Oferta
Wypożyczanie i udostępnianie 
zbiorów: książki, audiobooki, 
filmy, prasa, gry planszowe.

Zajęcia dla dzieci: Fabryka cudów, 
Klub motyli książkowych, Klub Zwario-
wanych Robótek, Czwartki z Misiem
Czytusiem, Dobry Klub Filmowy, 

Dyskusyjny Klub Książki, Soboty z Grami.
KKaattaalloogg  oonn--lliinnee::
https://bibliotekaostroda.pl/index.php/katalog/
W Czytelni dostępne bazy: ACADEMICA 
(Biblioteka Narodowa), Repozytorium (baza artykułów
o Ostródzie za lata 1956-1980)
Kody dostępu do Empik Go
– audiobooki, e-booki, podcasty

Znajdź nas na: www.bibliotekaostroda.pl, 
media społecznościowe: fb, Instagram, TikTok

KULTURA
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Gwiazdy Muzyki Tanecznej
wystąpią w Ostródzie!
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Ostróda otrzyma 14 mln 490 tys.
zł na przeprowadzenie inwesty-
cji „Modernizacja Ciepłowni Miej-
skiej w Ostródzie” (wkład włas-
ny: 1,61mln zł) oraz 5 mln zł na
„Budowę krytego lodowiska 
w Ostródzie” (wkład własny: 600
tys. zł.). Inwestycja w moderni-
zację ciepłowni zakończona zo-
stanie do końca 2023 roku, na-
tomiast szacowane zakończenie
budowy lodowiska to końcówka
września 2023r.

- To wspaniała wiadomość. Od sa-
mego początku wierzyłem w po-
zytywne zakończenie czynionych
przez nas starań o te fundusze. To
dwie inwestycje z różnych obsza-
rów strategicznych, staramy się bo-
wiem rozwijać miasto na wielu
płaszczyznach. Modernizacja cie-
płowni w obecnych okolicznoś-
ciach jest konieczna, tym większa
radość, że udało się pozyskać na tę
inwestycję nie ma 15 mln zł.
Całoroczne lodowisko, latem rol-
kowisko z funkcją skateparku, to
ukłon w stronę naszej ostródzkiej
młodzieży, która wiem, że bardzo
długo czeka na obiekt tego typu.
Mam nadzieję, że obiekt spełni ich
najśmielsze oczekiwania. Przy tej
okazji bardzo gorąco dziękuję Panu
Posłowi na Sejm RP Zbigniewowi

Babalskiemu. Odbyłem z nim wie-
le rozmów i spotkań a Pan Poseł
był dużym orędownikiem propo-
nowanych przeze mnie inwestycji
deklarując swoje wsparcie. Wiem,
że Pan Poseł poczynił wiele starań,
by te pieniądze trafiły do naszego
miasta. Z tego miejsca więc bardzo
serdecznie dziękuję Panu Posłowi
za okazaną pomoc. Podziękowania
należą się również naszym urzęd-
nikom, którzy wykonali kawał
dobrej i ciężkiej pracy. Przed nami
jeszcze procedury związane ze
skompletowaniem i przygotowa-
niem dokumentacji, ale naj-
ważniejsza część naszej pracy jest
już za nami, najważniejsze, że po-
zytywnie zweryfikowana – tak 
w pierwszych słowach informację
o przyznanych funduszach sko-
mentował Burmistrz Ostródy Zbig-
niew Michalak.
Poproszony o komentarz do spra-
wy Prezes Zarządu MPEC 
Sp. z o. o. Wojciech Zalewski od-
niósł się do kwestii ewentualne-
go wpływu inwestycji na rachun-
ki odbiorców ciepła:
- Informacja o funduszach na
modernizację ciepłowni na pew-
no cieszy, to podstawa do tego, by
mieć realne nadzieje na poprawę
sytuacji spółki. Inwestycja po-
winna przełożyć się na oszczęd-
ności, a te z kolei powinny dać
podstawę do obniżenia cen na ra-
chunkach naszych odbiorców.
Jestem pod wrażeniem skutecz-
ności ostródzkich urzędników,
wierzę, że nasza wspólna praca
będzie miała wymierny efekt 
w postaci lepszych wiadomości dla
mieszkańców Ostródy i mniej-
szych rachunków.

Wnioski o dofinansowanie z „Rządowego
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych” złożone przez 
Urząd Miejski w Ostródzie zostały

rozpatrzone pozytywnie! 

AKTUALNOŚCI
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24 lutego obudziliśmy się w nowej rzeczy-
wistości. Rosyjska agresja na Ukrainę wy-
wróciła do góry nogami europejski po-
rządek. Uciekający przed rosyjskimi bom-
bami obywatele Ukrainy schronienia szukają
głównie w Polsce. Także do Ostródy dotarła
spora grupa ukraińskich kobiet i dzieci. 

Według ostrożnych szacunków, tylko po 
24 lutego w naszym mieście i jego bezpoś-
rednich okolicach swój tymczasowy dom
znalazło ponad tysiąc osób. 

Istotna rola Urzędu Miejskiego w Ostródzie
Istotną rolę w procesie adaptowania się ukra-
ińskich gości z nową rzeczywistością odgry-
wa Urząd Miejski w Ostródzie. To w ostródz-
kim ratuszu odbywa się proces rejestracji i na-
dawania numerów PESEL. 

W ostródzkim ratuszu przygotowano 3 sta-
nowiska do rejestracji numerów pesel. Na miej-
scu uchodźcom z Ukrainy robione są także fo-
tografie. Ta czynność wykonywana jest przez
pracowników urzędu. 
Rejestracja przebiega bez zakłóceń w pozos-
tałej części działalności urzędu, wszyscy pe-
tenci załatwiający swoje sprawy obsługiwani
są bez żadnych zmian. 

Blisko 1200 wniosków o nadanie numeru
PESEL 
Przyznanie numeru PESEL otwiera obywate-
lom Ukrainy wiele możliwości oraz pomaga 
w nabyciu świadczeń pomocnych w co-
dziennym życiu poza krajem zamieszkania. 
Do końca czerwca w Urzędzie Miejskim 
w Ostródzie przyjęto około  1200 wniosków
o nadanie numeru PESEL. W ostatnich tygo-

dniach zauważalny jest wyraźny spadek dzien-
nej liczby składanych wniosków. 
Miejmy nadzieję, że zwiastuje to stabilizację
sytuacji na Ukrainie oraz zakończenie działań
wojennych. 

Nie tylko pomoc administracyjna
Warto nadmienić, że samorząd miejski pomaga
nie tylko administracyjnie, ale również chary-
tatywnie, czego najlepszym przykładem była
organizacja meczu piłkarskiego pomiędzy Re-
prezentacją Artystów Polskich a Klubem Wy-
bitnego Reprezentanta Polski. Spotkanie od-
było się na Stadionie Miejskim przy ul. 3 Maja
19 pod koniec maja, a całkowity dochód ze
sprzedaży biletów na mecz został przekaza-
ny na rzecz ukraińskich dzieci z domów
dziecka.

Urząd Miejski w Ostródzie zarejestrował 
ponad 1100 uchodźców z Ukrainy

Gwiazdy meczu charytatywnego
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CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE 
ZAPRASZA DO KORZYSTANIA Z OFERTY!

� organizujemy imprezy artystyczne
��promujemy młode talenty
��edukujemy w zakresie kulturalnym i artystycznym
��udostępniamy naszą infrastrukturę na cele kulturalne, społeczne,    

edukacyjne i rozrywkowe.

Czekamy na Was, na Wasze świeże pomysły, 
nieszablonowe inicjatywy, oraz trafne uwagi. 

Jesteśmy dla Was, a swoją pracę postrzegamy 
w kategoriach służby. 

Zatem, czym jeszcze możemy służyć?

INFORMACJE

www.facebook.com/ck.ostroda
www.ck.ostroda.pl

instagram.com
/centrum_kultury_ostróda

+48 89 670 90 71
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Miejska Administracja Budynków Komunalnych 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

14-100 Ostróda, ul. Kolejowa 10

ZZaarrzząąddzzaammyy  zzaassoobbeemm  llookkaalloowwyymm  ggmmiinnnnyymm  
oorraazz  wwssppóóllnnoottaammii  mmiieesszzkkaanniioowwyymmii

� Zarządzamy Targowiskiem Miejskim, budynkiem Dworca oraz cmentarzami komunalnymi
��Posiadamy doświadczoną kadrę pracowników i współpracowników

��Cechuje nas wieloletnia współpraca ze specjalistami z różnych dziedzin 
w zakresie remontów i utrzymania budynków

��Oferujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowań na remonty budynków
��Oferujemy obsługę finansowo-księgową

��Świadczymy obsługę administracyjno-eksploatacyjną wspólnot mieszkaniowych
��Świadczymy obsługę prawną w zakresie zarządzania nieruchomościami

Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00  
pod tel. 89 642 87 10 lub 11  

Basen Aqua Ostróda
zaprasza! 

Basen AQUA Ostróda to idealne
miejsce na wypoczynek i rekreację. 

� Basen sportowy z sześcioma torami o długości 25 metrów, 
gdzie potrenujesz i zwiększysz wydolność swojego organizmu. 

��Basen rekreacyjny, w którym zrelaksujesz się dzięki leżankom 
z masażami, gejzerom i biczom wodnym. 

��Brodzik z wodnymi atrakcjami dla najmłodszych. 
��Rwąca rzeka, która porwie cię swoim szalonym nurtem oraz dwa jacuzzi,

w których po wysiłku dasz wytchnienie i ukojenie swojemu ciału. 
��Ponadto sauna sucha, dwie sauny parowe, sauna infrared oraz grota
solna. Basen AQUA Ostróda to miejsce, gdzie wolny czas spędzisz 

aktywnie i pożytecznie, dbając o zdrowie i kondycję. 

Basen AQUA Ostróda

ul. Jana Pawła II 9 A, 14-100 Ostróda, tel. 601 744 832
e-mail: basen@aquaostroda.pl, www.aquaostroda.pl

INFORMACJE
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SPOŁECZEŃSTWO

Dużo pięknych słów o miłości, wzajemnym
szacunku i wspieraniu się, a także o zro-
zumieniu i naprawie tego, co czasem się
psuje, padło podczas Jubileuszy 50-lecia
pożyć małżeńskich, które miały miejsce w
Urzędzie Stanu Cywilnego w roku
bieżącym. 

Radość, szczęście i przykład definicji miłoś-
ci małżeńskiej! 

WWzzrruusszzaajjąąccee  ii  ppiięękknnee  śśwwiiaaddeeccttwwoo  ddaallii  SSzzaa--
nnoowwnnii  PPaańńssttwwoo::  
� Maria i Zbigniew Czajka, 
� Stanisława i Stanisław Ostrowscy, 
��Teresa i Eugeniusz Wlizło, 
� Urszula i Henryk Zimniccy, 
� Teresa i Tadeusz Gajewscy, 
� Danuta i Andrzej Napiórkowscy, 
� Teresa i Jan Szmidt, 
� Teresa i Ryszard Sobka 
� Barbara i Krzysztof Niesyt. 

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
był okazją, by dostojni jubilaci otrzymali z rąk
Burmistrza Ostródy pamiątkowe medale
i życzenia nadane przez Prezydenta RP, 
a także upominki i tablice pamiątkowe od sa-
morządu miasta Ostróda. 
Do życzeń złożonych przez Burmistrza
dołączamy się również i my, przesyłając wy-
razy najwyższego uznania i szacunku, życząc
kolejnych 50 lat w zdrowiu, szczęściu 
i miłości! 

Żyją w Ostródzie razem długo i szczęśliwie



Pomoc drugiemu człowiekowi, wsparcie
niesione ludziom w potrzebie, otwarcie się
na potrzeby innych - to główne idee przy-
świecające Konkursowi Nastolatków „Oś-
miu Wspaniałych”. 

Promowanie pozytywnych zachowań, działań,
postaw dzieci i młodzieży oraz upowszech-
nianie idei młodzieżowego wolontariatu jest
szczególnie ważne dzisiaj, w obliczu wielu wy-
zwań i nierówności. 

Młodzież otwarta na drugiego człowieka
Konkurs pod egidą Fundacji „Świat na Tak” co-
rocznie gromadzi utalentowaną i zaan-
gażowaną młodzież z wielu szkół w całej Pol-
sce. Nie inaczej jest również w Ostródzie, 
w której nie brakuje młodzieży otwartej na dru-
giego człowieka. 11 marca w Urzędzie Miejskim w Ostródzie

odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu pod
przewodnictwem Zastępcy Burmistrza Ostró-
dy Piotra Kowala. Członkowie Kapituły do-
konali oceny osiągnięć wolontarystycznych
zgłoszonych kandydatów w oparciu o anali-
zy przekazanych kart uczestnictwa oraz prze-
prowadzonych rozmów.
W ostródzkiej odsłonie Konkursu udział
wzięło w sumie 29 uczniów naszych placówek.
Na specjalnym spotkaniu w Urzędzie Miejskim
w Ostródzie wszyscy uczestnicy otrzymali 
z rąk Burmistrza Zbigniewa Michalaka spe-
cjalne podziękowania oraz upominki.

LLaauurreeaattaammii  zzoossttaallii::  ((kkoolleejjnnoośśćć  aallffaabbeettyycczznnaa))::
� Julia Bogdańska, 
� Julia Kaczowska, 
� Natalia Kulaszewska, 
� Natalia Młynarkiewicz, 
� Nikola Nadziejko, 
��Agata Soliwoda, 
��Iga Stawińska, 
��Pola Wolf

WWyyrróóżżnniieenniiaa::  
��Weronika Chmielewska, 
��Emilia Jackiewicz, 
��Zofia Ząbczyńska 
��Szkolne koło Wolontariatu „Szafirki”.

W eliminacjach ogólnopolskich Gminę Miejską
Ostróda reprezentowała Julia Bogdańska za
co serdecznie dziękujemy i gratulujemy do-
skonałego osiągnięcia.
Nasza ostródzka reprezentantka jest zwy-
ciężczynią etapu miejskiego, a jej przygoda 
z wolontariatem trwa już wiele lat. Uczestni-
czy w wielu inicjatywach pomocowych, an-
gażuje się w akcje pomagania innym a swoją
postawą kreuje pozytywne postawy i szla-
chetne wartości. 
W ogólnopolskich eliminacjach Julia wypadła
znakomicie, a jej wystąpienie spotkało się 
z ogromnym uznaniem i wywarło na słucha-
czach ogromne wrażenie, czemu - znając do-
konania i umiejętności naszej Laureatki - ab-
solutnie się nie dziwimy. 

Powodzenia, Julia.

Wspaniałą mamy młodzież w Ostródzie!
SPOŁECZEŃSTWO
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AKTUALNOŚCI

WYKAZ GRUNTÓW PLANOWANYCH DO SPRZEDAŻY
przez Urząd Miasta Ostróda

Lp. Numer
obrębu

Numer
działki Pow. Lokalizacja MPZP Uwagi

1 1 554 0,0486 ha ul. Brzozowa MU – mieszkaniowo usługowe

2 1 589 0,0522 ha ul. Parkowa MU – mieszkaniowo usługowe
3 1 590 0,0522 ha ul. Parkowa MU – mieszkaniowo usługowe
4 1 591 0,0521 ha ul. Parkowa MU – mieszkaniowo usługowe
5 1 592 0,0568 ha ul. Parkowa MU – mieszkaniowo usługowe
6 1 611/6 0,5648 ha ul. Parkowa MN – mieszkaniowe

7 3 373 0,4133 ha ul. Pauzeńska ZN – zieleń nieurządzona

8 3 424/11 2,0598 ha ul. Jana Sembrzyckiego RP – użytkowanie rolnicze

9 4 15/2 0,0086 ha ul. Adama Mickiewicza MU – mieszkaniowo-usługowe

10 4 25/4 2,8554 ha ul. Nadrzeczna PU – produkcyjno usługowe / MU – mieszka-
niowo usługowe / ZP – zieleń parkowa

11 4 66/3 0,8867 ha ul. Gustawa Gizewiusza US – usługi

12 4 71/2 2,2709 ha ul. Gustawa Gizewiusza US – usługi Podział geodezyjny

13 4 95/71 0,0677 ha ul. Olsztyńska U – usługi

14 4 183/7 6,0704 ha ul. Krótka MN – mieszkaniowe / ZN – zieleń nie-
urządzona / D i E7 – komunikacja kołowa

15 1 644 0,1023 ha ul. Parkowa MU – mieszkaniowo-usługowe

16 6 70 0,0090 ha ul. Olsztyńska MU – mieszkaniowo usługowe

17 6 74/13 0,0994 ha ul. Olsztyńska MU – mieszkaniowo usługowe

18 6 92/2 0,0824 ha ul. Drwęcka US – usługi nieuciążliwe

19 6 93/2 0,0796 ha ul. Drwęcka MU – mieszkaniowo usługowe / L – komunika-
cja kołowa

Prawo użytkowania
wieczystego

20 6 96 1,3099 ha ul. Mazurska MU – mieszkaniowo usługowe / ZN – zieleń
nieurządzona

21 6 129/10 3,7083 ha ul. Demokracji PU – produkcyjno-usługowe Specjalna Strefa Eko-
nomiczna

22 6 129/11 1,5927 ha ul. Demokracji PU – produkcyjno-usługowe Specjalna Strefa Eko-
nomiczna

23 6 129/22 0,6044 ha ul. Demokracji KDD – droga dojazdowa / PU – produkcyjno
usługowe / ZI – zieleń izolacyjna

24 6 129/30 0,1896 ha ul. Demokracji PU – produkcyjno usługowe

25 7 3/11 0,0179 ha ul. Stefana Jaracza MU – mieszkaniowo usługowe

26 7 19/2 0,6040 ha ul. Stefana Jaracza MU – mieszkaniowo usługowe / KD – drogi
publiczne

27 7 20/5 0,5343 ha ul. Stefana Jaracza MU – mieszkaniowo usługowe / KD – drogi
publiczne / PJ – przejścia piesze

28 7 21/3 0,7328 ha ul. Stefana Jaracza
MU – mieszkaniowo usługowe / ZP – zieleń
urządzona / KD – drogi publiczne / PJ – przejścia
piesze

29 7 24/2 0,2379 ha ul. Stefana Jaracza ZI – zieleń izolacyjna Przetarg ograniczony

30 9 175/25 0,0185 ha ul. Józefa Poniatowskiego MN – mieszkaniowa jednorodzinna

31 9 175/27 0,1429 ha ul. Józefa Poniatowskiego MN – mieszkaniowa jednorodzinna

32 10 185/10 0,9698 ha ul. Hurtowa
PU – zabudowa produkcyjna, produkcyjno-
usługowa, składów i magazynów / E – droga kra-
jowa

33 11 48/8 1,2097 ha ul. Zofii Nałkowskiej ZN – zieleń nieurządzona / EE – urządzenia
elektroenergetyczne
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SPORT I REKREACJA

Zagraj w tegorocznym Grand Prix Siatkówki Plażowej!

Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji 
zaprasza do skorzystania z oferty! 

RROOLLKKOOWWIISSKKOO
czynne: poniedziałek - niedziela 11:00-19:00. Rolkowisko i Park Collisa,
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny ul. 3 Maja 19

PPAARRKK  CCOOLLLLIISSAA  
ul. 3 Maja 19, czynne: poniedziałek – niedziela 9:00-21:00. Wypożyczalnia gokartów godz. 11:00-19:00

SSTTRREEFFAA  AAKKTTYYWWNNOOŚŚCCII
RROODDZZIINNNNEEJJ

ul. SŁOWACKIEGO 40. czynne: poniedziałek – niedziela 10:00-20:00

� WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU 11:00-19:00, BEZPŁATNIE  � PARK LINOWY, PLAC ZABAW, STREFA GRILLOWA, LEŻAKI 
� WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU,WODNEGO, SEGWAY’ÓW, ROWERÓW � SPRZĘT REKREACYJNY WYPOŻYCZANY 

JEST BEZPŁATNIE! � PRZYSTAŃ WODNA Z POLEM NAMIOTOWYM
� PARKING DLA KAMPERÓW, POMOST DO CUMOWANIA JACHTÓW, TTEELL..  660055  331122  666655,,  UULL..  SSŁŁOOWWAACCKKIIEEGGOO  4400

WWW.FACEBOOK.COM/OSTRODZKIECENTRUMSPORTUIREKREACJI
WWWWWW..OOCCSSIIRR..PPLL,,  tel. 89 646 08 13

Gorąco zapraszamy na tegoroczny cykl
turniejów Grand Prix Siatkówki Plażowej
„LATO 2022”! W lipcu i sierpniu odbędą
się łącznie aż cztery turnieje! Miejscem
zmagań będzie Plaża Miejska nad jeziorem
Sajmino w Ostródzie.

Pierwszy z nich odbędzie już 16 lipca (so-
bota). Następnie siatkarze plażowi zagrają

odpowiednio: 23 lipca, 6 sierpnia oraz
20 sierpnia. Zapisy do poszczególnych
turniejów odbędą się w godz. 9:30-
9:45, natomiast start gier o godz.
10:00. Wpisowe wynosi 20 złotych od
pary.
Duety z miejsc 1-3 każdego turnieju
otrzymają nagrody rzeczowe.
TTeerrmmiinnyy  ttuurrnniieejjóóww::
I turniej: 16.07.2022
II turniej: 23.07.2022
III turniej: 6.08.2022
IV turniej: 20.08.2022
WWppiissoowwee::  2200  zzłł//ppaarraa
PPllaann  ttuurrnniieejjuu::
9:30-9:45 zapisy
10:00 start gier
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14 maja odbyła się kolejna edycja Marszu Nordic Walking 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostródzie pod Honorowym 
Patronatem Burmistrza Ostródy Zbigniewa Michalaka. 

Niemal 150 osób wspólnie przeszło trasę wzdłuż linii brzegowej
jeziora Drwęckiego, by promować zdrowy i aktywny tryb życia 
wśród ostródzkich seniorów. 
Uczestnikom w trakcie marszu towarzyszył Burmistrz, który po prze-
jściu całej trasy zaprosił wszystkich uczestników do wspólnej zabawy
podczas przygotowanego pod dachem amfiteatru pikniku. Wspól-

ne tańce i śpiewy, konsumpcja energetycznej zupy oraz potraw 
z grilla były doskonałą okazją do integracji ostródzkiego środowis-
ka seniorów. 
Wysoka frekwencja i uśmiechy uczestników zwiastują dalszy roz-
wój i kontynuacje takich działań w latach kolejnych. Wszystkim, 
którzy tego dnia byli z nami dziękujemy za obecność i zachęcamy
do uczestnictwa w kolejnych edycjach Marszu.

Spotkali się, by wspólnie maszerować oraz integrować

SPORT I REKREACJA
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Początek roku to tradycyjnie czas podsu-
mowań, analiz i idących w ślad za tym wy-
różnień i nagród. Nie inaczej było również
w środowisku ostródzkiego sportu. 

W marcu w sali reprezentacyjnej ostródz-
kiego zamku odbyło się Sportowe Podsu-
mowanie Roku, podczas którego Burmistrz

Ostródy wręczył nagrody, wyróżnienia oraz
stypendia za szczególne oraz wybitne
osiągnięcia sportowe. 
Nagrody powędrowały zarówno dla za-
wodników, jak również trenerów, którzy 
w 2021 roku wyróżnili się wyjątkowymi 

i szczególnymi wynikami sportowymi na
arenie lokalnej oraz krajowej. Każdy ze
sportowców i trenerów otrzymał okolicz-
nościową statuetkę z rąk włodarza Ostródy. 
WWsszzyyssttkkiimm  llaauurreeaattoomm  sseerrddeecczznniiee  ggrraattuulluujjee--
mmyy..  

Sportowe Podsumowanie Roku 2021 w Ostródzie

SPORT I REKREACJA




