
Coraz bliżej nas nowy system od-
bioru odpadów. To już od pierwsze-
go lipca zaczną obowiązywać nowe 
zasady wprowadzone przez tzw. 
„ustawę śmieciową”. Obecnie mia-
sto jest na etapie zapoznawania się  
z ofertami firm, które chcą świad-
czyć usługi związane z odbiorem  
i utylizacją odpadów. O wynikach 
przetargu poinformujemy w na-

stępnym numerze biuletynu. Pod 
koniec czerwca będzie już zna-
ny dokładny harmonogram prac 
firm obsługujących poszczególne 
obszary Ostrołęki. Wszelkie nie-
zbędne informacje znajdą Państwo  
na stronie internetowej miasta:  
www.ostroleka.pl. 

Przypominamy prywatnym  
właścicielom posesji, którzy nie 

posiadają pojemników do segre-
gowania śmieci, o obowiązku ich 
zakupu lub wynajmu. 

W obecnym numerze przy-
pominamy też podstawowe zasa-
dy segregacji odpadów. Poza tym  
w biuletynie znajdują się informa-
cje o inwestycjach, perspektywach 
unijnego finansowania, fotorelacja 
z Dni Ostrołęki.
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Nowy system odbioru śmieci już od 1 lipca

Rozpoczęły się prace związane z przebu-
dową ulic Bernardyńskiej i Wójta Romy.  
Otrzymają one, oprócz nowej nawierzch-
ni i chodników, całkowicie przebudowa-
ną infrastrukturę podziemną. 

Kompleksowa przebudowa zakłada 
powstanie nowych sieci: wodociągowej 
oraz  kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej.   Zastąpione nowymi rozwiązaniami 
będą dotychczasowe przyłącza cieplne 
i energetyczne, a całości dopełnią stylo-
we lampy uliczne, podkreślające staro-
miejski charakter tego rejonu Ostrołęki. 
Ponieważ ulice znajdują się w obszarze 
będącym pod szczególną opieką konser-
watora zabytków, ich nawierzchnie zo-

staną wykonane z kostki granitowej na-
wiązującej wyglądem do historycznych 
materiałów stosowanych dawniej przez 
mistrzów brukarskich. Wykonawcą ro-
bót jest wyłoniona w przetargu firma 
Zakład Instalacji Sanitarnych „MRÓZ” 
sp.j. Wartość robót wyceniono na jeden 
milion sto czterdzieści tysięcy złotych. 
Wykonawca udziela czteroletniej gwa-
rancji na pełen zakres robót. Zgodnie  
z dokumentacją przetargową prace 
przy przebudowie ulic powinny zostać 
ukończone do połowy przyszłego roku.  
W obrębie historycznego centrum Ostro-
łęki przybędzie kolejna atrakcyjna ulica  
o typowo staromiejskim charakterze. 

Kolejna ulica Starówki zmieni oblicze

POJEMNIK ZIELONY POJEMNIK NIEBIESKI POJEMNIK ŻÓŁTY POJEMNIK BRĄZOWY
SEGREGUJEMY!
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Maszyna Stora Enso oddana
23 maja oficjalnie odebrano naj-

większą w Polsce inwestycję w prze-
myśle papierniczym. 

W ostrołęckiej Stora Enso spo-
tkali się z tej okazji przedstawiciele 
władz Finlandii i Polski, reprezen-

tanci koncernu oraz władz regionu  
i miasta.

MP 5 – to nie tylko maszyna , ale 
w zasadzie odrębny zakład zdolny 
wyprodukować  rocznie 455 tysięcy 
ton papieru do produkcji tektury fa-

listej. Dwa lata 
temu zapadła 
długo wycze-
kiwana decy-
zja o lokaliza-
cji inwestycji 
w Ostrołęce. 
Po ogłoszeniu 
tej informacji  
z prezydentem 
Januszem Ko-
towskim spo-
tkali się prezes 
Stora Enso Po-
land Jerzy Ja-
nowicz i  prze-
w o d n i c z ą c y 

rady nadzorczej Veli-Jussi Potka. 
– Na decyzję o budowie MP5 

czekaliśmy od 2004 roku, wzmac-
niając pozycję  Ostrołęki w koncer-
nie  – powiedział prezes Jerzy Ja-
nowicz – to historyczna chwila dla 
firmy i miasta.  

Nowa maszyna zapewni  przy-
szłość zakładów na kilkadziesiąt lat.
To kolejna duża inwestycja Stora 
Enso w Ostrołęce po wybudowaniu 
elektrociepłowni za 140 mln Euro. 
Łącznie koncern zainwestował oko-
ło 420 mln Euro Tym samym Ostro-
łęka znalazła się w czołówce inwe-
stycji zagranicznych w Polsce.

Dodatkowo cieszy fakt, iż przed-
stawiciele koncernu Stora Enso wie-
lokrotnie podkreślali sprawną pracę 
Urzędu Miasta podczas przygoto-
wywania i realizacji wielkiej inwe-
stycji.

Kolejną dużą inwestycją powstającą 
w mieście jest Galeria „Bursztynowa”.   
17 maja wmurowano oficjalnie akt erek-
cyjny obiektu.

Handel nie jest gałęzią gospodarki, 
którą nadzoruje miasto, ale każda in-
westycja rodzimych przedsiebiorców 
cieszy. Zwłaszcza, że przyszłe podatki 
zostaną w naszym budżecie. Tempo 
prac jest dobre, obecnie zalewane są sto-
py fundamentowe i słupy monolitycz-
ne betonowe. Ich widok daje już obraz 
wielkości inwestycji, która - jak twierdzą 
wykonawcy - powinna zostać otwarta  
w połowie przyszłego roku.

Galeria „Bursztynowa” jest zloka-
lizowana na obszarze o powierzchni  
8 ha, między ulicami Gorbatowa  
i Goworowską. Obiekt będzie miał po-
wierzchnię około 32 tysięcy metrów 
kwadratowych. O decyzji usytuowania 
w Ostrołęce swoich sklepów poinfor-
mowały już sieci Tesco i Obi. W „Bursz-
tynowej” znajdą się także sklepy zna-
nych marek odzieżowych, sprzęt RTV  
i AGD, duża sieciowa księgarnia, a także 
kilka lokali gastronomicznych. Przypo-
mnijmy, że, zdaniem inwestorów, ma 
znaleźć w niej pracę około 600 osób.

W związku z opublikowaniem 
przez jeden z tygodników kłamliwej in-

formacji o rzekomej darowiźnie  kwoty 
10 milionów na rzecz inwestycji, wy-
jaśniamy, że Miasto Ostrołęka ani pre-
zydent Janusz Kotowski nie poczynił 
żadnej darowizny finansowej czy mate-
rialnej na rzecz spółki Narev Inwestycje 
realizującej budowę Galerii Handlowej 
„Bursztynowa”.  Nie jest prawdą stwier-
dzenie, że „Drogi obsługujące prywatną 
galerię zbuduje i przebuduje miasto, 
za nasze miejskie pieniądze”. Zgod-
nie z podpisaną przez miasto umo-
wą, na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy  
o drogach publicznych - niezbędna dla 
obsługi galerii przebudowa ul. Gorba-
towa zostanie dokonana z opłaty wnie-
sionej przez Inwestora tj. spółkę Narev 
Inwestycje, za kwotę 631 410 zł brutto.  
W sytuacji kiedy koszty okazałyby się 

wyższe, Inwestor dokona stosownej do-
płaty. 

Tym samym nieprawdziwe jest 
kolejne stwierdzenie gazety, że „wła-
dze miasta nie zabezpieczyły interesów 
Ostrołęki przy budowie galerii Bursz-
tynowej”. Budowa ulicy łączącej Gor-
batowa z Goworowską jako jedna ze 
szkieletowych dróg miasta była wpisana 
do Wieloletniego Planu Inwestycyjne-
go miasta Ostrołęki już w roku 2000,   
a więc kilkanaście lat przed realizowaną 
inwestycją spółki Narev Inwestycje.  

W związku z publikacją naruszającą 
dobre imię władz miasta, urząd wystapił 
do redaktora naczelnego gazety o za-
mieszczenie sprostowania i przeprosin 
za podawanie nieprawdziwych infor-
macji.

„Bursztynowa” rośnie
Prezydent Janusz Kotowski był jedną z osób otwierających nową inwestycję

Wizualizacja Galerii „Bursztynowa”
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Drodzy Ostrołęczanie!

Zajęcia szkolne już prawie na finiszu. Uczniowie i nauczyciele 
mają prawo planować zasłużony odpoczynek. Za kilkanaście dni za-
czynają się wyjazdy, obozy, kolonie, oazy.

Za to inwestycje w Ostrołęce przybierają na intensywności. I nie 
myślę tylko o zakończonej potężnej inwestycji Stora Enso czy o rozpo-
częciu przez ostrołęckich przedsiębiorców budowy największej galerii 
handlowej. Szanując wagę wymienionych, więcej myślę o inwestycjach 
samorządowych. A tych w bieżącym sezonie było i jest sporo. 

Oddaliśmy do użytkowania mieszkańców ulicę Jabłonio-
wą  na Os. „Leśne”. W najbliższym czasie zakończą się prace 
przy Steyera, Jarzębinowej, Bohaterów Warszawy. Trwa budowa  
ul . Skowrońskiego, Wypychy, Pogodnej. Rozstrzygnęliśmy przetargi na 
poprawę nawierzchni  ulic Dzieci Polskich, Kleeberga, Ostrowskiej, na 
budowę Korczaka (III etap), Szarych Szeregów, Płk. Chomicza. Przy-
gotowujemy się do przetargów na przebudowę ulicy Kwiatowej, Mada-
lińskiego, Warszawskiej (pozyskaliśmy 1 mln 200 tys. zł środków 

zewnętrznych), Gorbatowa. Będzie więc 
w czasie wakacyjnym sporo drogowych 
utrudnień w mieście. Ale po zakończo-
nych inwestycjach i remontach wszyscy 
będziemy jeździć wygodniej i bezpiecz-
niej. 

Wszystkim Państwu, niezależ-
nie czy szykujecie się na czas urlo-
powy, czy też pozostanie w mieście i wypełnianie swoich zadań  
w domu lub w zakładzie pracy - życzę owocnego i słonecznego czasu. 
Zwłaszcza, że na to słońce mocno się w tym roku wyczekaliśmy.

   Serdecznie Państwa pozdrawiam  
              
               Prezydent Ostrołęki

www.ostroleka.pl

Nasze miasto znalazło się wśród kil-
ku powiatów grodzkich, które mogą bez-
piecznie myśleć o inwestycjach w latach 
2014-2020. Stabilne finanse Ostrołęki 
zapewniają jej możliwość współfinanso-
wania inwestycji wspieranych  unijnymi 
dotacjami w tym okresie. 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
opublikowało raport, który ocenia szan-
se i możliwości inwestycyjne wszystkich 
szczebli samorządów na lata 2014–2020. 
Jeśli chodzi o największe polskie miasta, 
to zdecydowanie największy potencjał in-
westycyjny mają Katowice. Najtrudniejsza 
jest natomiast sytuacja Łodzi, Gorzowa 
i Białegostoku. W tych miastach nawet 
bardzo silna redukcja inwestycji nie do-

prowadzi do zrównoważenia budżetu 
bieżącego we wszystkich latach objętych 
prognozą. Pod koniec prognozowanego 
okresu ujemna nadwyżka operacyjna, 
czyli brak własnych środków inwestycyj-
nych dotknie prawie całą zachodnią ścia-
nę Polski oraz większość aglomeracji. 

Wśród powiatów grodzkich z szan-
sami inwestycyjnymi autorzy opracowa-
nia bardzo wysoko ulokowali Ostrołękę.  
W grupie miast na prawach powiatu, 
najsilniejszymi finansami dysponują 
Chorzów, Dąbrowa Górnicza i Jastrzębie 
Zdrój. Zaraz za nimi są: Gliwice, Piotrków, 
Ostrołęka, Krosno, Rybnik i Tychy, które 
należą również do miast o znaczącym po-
tencjale inwestycyjnym. Do najbardziej 

zagrożonych należą: Jelenia Góra, Prze-
myśl, Siedlce, Mysłowice, Siemianowice 
Śląskie i Zabrze, które mogą mieć pro-
blemy ze zrównoważeniem budżetu bie-
żącego nawet przy bardzo silnej redukcji 
planów inwestycyjnych.

Oznacza to, że Ostrołęka, której za-
dłużenie w ubiegłym roku nie przekroczy-
ło 33% ma na tyle bezpieczne finanse, że  
w odróżnieniu od wielu innych miast nie 
grozi nam ujemna nadwyżka operacyjna 
do roku 2020. Możemy zatem bez prze-
szkód współfinansować z własnych środ-
ków inwestycje wspierane unijnymi dota-
cjami w okresie finansowym 2014–2020. 
Jest to niewątpliwie pozytywny efekt po-
lityki zrównoważonego rozwoju, jaką od 
dwóch kadencji prowadzi ostrołęcki samo-
rząd. 

Ostrołęka stabilna finansowo

Przez ostatnie lata kilka postaci ze 
środowisk politycznych czy dziennikar-
skich powtarzało   oskarżenia, że Miasto 
Ostrołęka nie umie pozyskiwać  dużych 
środków unijnych na miejskie inwestycje.

To prawda, nie było łatwo. Ale Ostro-
łęka otrzymała wsparcie na budowę wielu 
ulic (np.: Kaczyńska, Targowa, Łęczysk, 
Korczaka, rondo Łupaszki), na różne pro-
gramy socjalne czy oświatowe. Wreszcie 
uzyskaliśmy też kilkunastomilionowe 
wsparcie dla firmy miejskiej MZK przy 
zagwarantowanym przez budżet Miasta 
wkładzie własnym. Najbardziej intensyw-
ne działania podejmował Samorząd razem  
z firmą miejską OTBS, a także gminami 
powiatu ostrołęckiego, w celu uzyska-
nia wsparcia na budowę samorządowej 
Stacji Segregacji Odpadów Komunal-
nych. Po latach starań wreszcie się udało!  

W dniu 12 lutego 2013 prezydent Janusz 
Kotowski podpisał z Marszałkiem Woje-
wództwa umowę na dofinansowanie sta-
cji w kwocie przekraczającej 25,5 mln zł.

Mogłoby się wydawać, że chór kry-
tyków teraz umilknie, że może ktoś uzna 
sukces, pogratuluje  Miastu. Ale gdzież 
tam! Jak już nie można zarzucić braku 
pozyskiwania środków, rozpoczęła się sys-
tematyczna walka z ostrołęcką inwesty-
cją. Wcześniej firma prywatna wystąpiła  
z wnioskiem do sądu o zakazanie Miastu 
budowy Stacji albo zakazu przyjęcia środ-
ków unijnych! Gdy sąd odrzucił tego typu 
żądania, rozpoczęła się krytyka medialna. 

Przekaz jest prosty – stacja miejska 
na pewno nie będzie potrzebna i no-
woczesna. Za to instalacja prywatnego 
podmiotu (który bez wątpienia dąży do 
zmonopolizowania rynku) – o ta jest 

wspaniała, świetna! Lokalny tygodnik cy-
tuje „speca” z ministerstwa, który powta-
rza wcześniej założone tezy. Na łamach 
tego samego pisma wypowiada się kolejny 
„ekspert” – tym razem z Kadzidła. Jest tak 
„wszechstronny”, że krytykuje wiele spraw 
ostrołęckich. Ta wszechstronność sprawia 
nawet, że Energę (spółkę Skarbu Państwa, 
nabywcę OPEC-u) uznaje za przedsię-
biorstwo prywatne.

Samorząd ostrołęcki spokojnie i me-
rytorycznie przygotowuje się do budowy 
stacji. Nasz cel jest oczywisty. Nie chcemy 
nikomu przeszkadzać w rozwijaniu firmy, 
ale nie chcemy też pozwolić na mono-
polizację rynku odpadów (a przez to na 
dyktat cenowy). Dajemy mieszkańcom  
i gminom możliwość wyboru. Chcemy, by 
stacja samorządowa, która nie pracuje dla 
osiągnięcia zysków, umożliwiła mieszkań-
com Ostrołęki i regionu tańsze oddawanie 
śmieci. Czy to tak trudno zrozumieć?

Miejska Stacja Segregacji solą w oku
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Najlepszym a zarazem najtańszym 
sposobem na pozbycie się odpadów 
organicznych, czyli resztek jedzenia, 
fusów z herbaty i kawy, chusteczek hi-
gienicznych, papieru śniadaniowego, 
tektury, skoszonej trawy, chwastów, liści 
i gałęzi jest kompostowanie.

Jak założyć kompostownik?
Najlepszym czasem do tworzenia 

kompostownika jest okres między wio-
sną a jesienią, kiedy występują dodatnie 
temperatury powietrza. Kompostownik 
powinien być zlokalizowany w zacie-
nionym i osłoniętym od wiatru miejscu. 

Jest to konieczne w celu uniknięcia nad-
miernego wysuszenia kompostu. Nie 
powinien być wyższy niż 1,5 m, a jego 
objętość powinna wynosić około 1-2 
m3.

Zaczynamy od ułożenia około 20 
cm warstwy gałęzi, które będą spełniały 
rolę drenażu, ułatwiając odpływ nad-
miaru wody. Kolejną warstwę stanowić 
powinien ubiegłoroczny kompost lub 
ziemia ogrodowa. W następnych war-
stwach składujemy odpadki, które prze-
kładamy warstwami ziemi lub drobnych 
gałązek. 

Kompostowanie najlepszym sposobem na odpady

Do bioodpadów, które może-
my składować w kompostowniku 
zaliczamy:
•	 odpadki kuchenne (resztki 

jedzenia, warzyw, owoców, 
obierki i skorupki z jaj)

•	 fusy z kawy i herbaty
•	 chusteczki higieniczne, papier 

śniadaniowy, tekturę, szary 
karton

•	 skoszoną trawę
•	 nadziemne części chwastów, 

resztki roślin
•	 ziemię z doniczek
•	 liście oraz korzenie i gałązki 

drzew, jednak nie grubsze niż 
2 cm

Do kompostowania nie na-
dają się takie odpadki jak:
•	 odpadki kuchenne i resztki 

jedzenia pochodzenia zwie-
rzęcego (kości, mięso oraz 
tłuszcze)

•	 spleśniałe resztki owoców  
i warzyw

•	 kolorowo zadrukowany pa-
pier

•	 korzenie chwastów
•	 zainfekowane chorobami ga-

łęzie
•	 metal, plastik i szkoło
•	 chemikalia.

Pamiętajmy, aby wystrzegać się 
układania w naszym kompostowniku 
grubych warstw zbitej trawy, liści i in-
nych odpadów – zatrzymują one prze-
pływ powietrza, co może doprowadzić 
do gnicia odpadów w kompostowniku.

Kompostowany materiał powinni-
śmy co około 2 miesiące przemieszać – 
czynność ta sprawi, że odpady te będą 
prawidłowo przemieniały się w żyzny 
nawóz. Dodatkowo, aby wspomóc jesz-
cze procesy mineralizacji, możemy do-
dać do kompostownika ubiegłoroczny 
dojrzały kompost lub znalezione na 
działce czy w ogródku dżdżownice. Pra-
widłowo przebiegający proces minerali-
zacji nada kompostowanym odpadkom 
konsystencję gąbki. 

Po upływie od 9 do 12 miesięcy  
w naszym kompostowniku powstanie 
dojrzały kompost, przypominający za-
równo wyglądem jak i zapachem świeżą 
ziemię. Można go wykorzystać do użyź-
nienia gleby w naszym ogródku.

WAŻNE: Właściciele posesji, któ-
rzy założą kompostowniki, nie mu-
szą w ramach prowadzonej segregacji 
posiadać pojemnika na odpady bio-
degradowalne (brązowego). Prowa-
dzone kompostowanie jest wystarcza-
jącym sposobem utylizacji odpadów 
biologicznych.

Przy ul. Turskiego powstaje punkt 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Przy ul. Turskiego, w bezpośrednim 
sąsiedztwie miejskiego wysypiska oraz 
planowanej samorządowej stacji segre-
gacji śmieci powstaje punkt selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych. Będzie 
można oddać tu wszystkie odpadki, któ-
re nadają się do poddania recyclingowi 
oraz odpady wielkogabarytowe, niebez-
pieczne czy elektrośmieci.

Inwestycję nadzorowaną przez 
Ostrołęckie Towarzystwo Budownic-

twa Społecznego realizuje wyłoniona  
w postępowaniu przetargowym firma 
Beton-Stal Ostrołęka. Łączny koszt in-
westycji wyniesie około 585 tys. zł. Na 
powierzchni około 920 m2 znajdą się 
m.in. kontener socjalny oraz boksy do 
składowania odpadów przeznaczonych 
do recyclingu i odpadów niebezpiecz-
nych.

Działka, na której znajdował się bę-
dzie punkt selektywny, podzielona zo-

stała na cztery sektory 
przeznaczone do skła-
dowania poszczegól-
nych grup odpadów. 
Ponadto stworzono 
specjalne, zakopane  
w ziemi separato-
ry przeznaczone do 
oczyszczania wód opa-
dowych.
- Zgodnie z wcho-

dzącym w życie od 1 lipca nowym sys-
temem gospodarki odpadami punkt 
selektywnej zbiórki dostępny będzie dla 
wszystkich mieszkańców Ostrołęki, któ-
rzy będą dostarczać wytworzone przez 
siebie odpady indywidualnie w ramach 
zadeklarowanej opłaty za wywóz nieczy-
stości. Dostarczane do punktu selektyw-
nej zbiórki odpady będą przekazywane 
do miejsc odzysku lub unieszkodliwia-
nia – mówi Adam Galanek, wiceprezes 
OTBS.

Prace związane z budową punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunal-
nych ruszyły w połowie maja i zakończyć 
się powinny z końcem czerwca. Punkt 
będzie funkcjonował od początku lipca.

Cieszymy się, że przy tej ważnej in-
westycji z Ostrołęką współpracuje Sa-
morząd Rzekunia. Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów będzie obsługiwał 
Ostrołękę i gminę Rzekuń.
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Dni Ostrołęki 2013
Aura majowa nie była w tym roku  najłaskawsza, ale wszyscy, którzy uczestniczyli w obchodach Dni Miasta, nie mogli narze-
kać na nudę. Na zdjęciach prezentujemy następujące wydarzenia: Inqbator Ruchu, Akcja Motoserce, Piknik Historyczny.
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Kilka słów o przedszkolach...
W roku szkolnym 2013/2014 do 11 
przedszkoli miejskich przyjęto 1349 
dzieci w wieku 3-6 lat. Zgodnie z nowy-
mi przepisami dzieci 5-letnie (urodzone 
w roku 2008) mają obowiązek odbycia 
rocznego przygotowania przedszkolnego. 

Miasto zapewniło realizację tego 
obowiązku w przedszkolach miejskich  
i w oddziałach przedszkolnych zorgani-
zowanym przy szkołach podstawowych 
nr: 2, 5, 6 i 10. Obowiązek odbycia rocz-
nego przygotowania przedszkolnego 
pięciolatek może realizować również  
w przedszkolu niepublicznym lub punk-
cie przedszkolnym. Dzieci w wieku 6-lat 
(urodzone w roku 2007) mogą uczęsz-
czać do oddziałów przedszkolnych w 
przedszkolach miejskich oraz szkołach 

podstawowych (nr 2, 5, 6,10) lub na 
wniosek rodziców do klas I szkół pod-
stawowych.

Zgodnie z przepisami obowiązują-
cymi od 2010 r. gmina (miasto) ma obo-
wiązek zapewnić bezpłatny pobyt dziec-
ka w przedszkolu w wymiarze 5 godzin 
dziennie. Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom rodziców samorząd Ostrołęki 
oferuje więcej niż pięć bezpłatnych go-
dzin pobytu dziecka w przedszkolu. Bez 
opłat można zostawić dziecko od godzi-
ny 6.00 do godziny 13.00. 

Później każda rozpoczęta godzina 
kosztuje 3,52 zł. Rodzice, którzy pozo-
stawią dziecko do godz. 16.00, zapłacą 
10,56 zł dziennie. 

Do opłat należy doliczyć wyżywie-

nie, którego stawka wynosi 5,50 zł.
Aby posłanie dziecka do miejskiego 

przedszkola nie było zbyt uciążliwe dla 
rodziców, budżet Ostrołęki dopłaca do 
pobytu każdego malucha prawie 800 zł 
miesięcznie. 

Również dwa prywatne przedszko-
la i siedem punktów przedszkolnych 
otrzymują takie dopłaty: przedszkola 
otrzymują po ok. 600 zł, a punkty przed-
szkolne prawie 320 zł na dziecko. 

Zasady odpłatności za świadczenia 
udzielane przez przedszkola  określone są 
w Uchwale nr 77/VIII/2011 Rady Miasta 
Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011 roku 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
świadczenia udzielane przez przedszkola 
publiczne prowadzone przez miasto. 

16 czerwca 2013 roku, Plac Dworcowy 1
11.00-12.30 – Ogólnopolski Przegląd Formacji Ta-
necznych „CHEERALEADANCE 2013”
12.30-13.00 -  występ dzieci z przedszkola „Chatka 
Puchatka” i „Bajkowe Przedszkole”
13.00-13.10 –  prezentacja sponsorów
13:10-13:30 -  szkoła śpiewa i tańczy - występy 
uczniów Zespołu Szkół nr 3
13.30-13.50 -  występ mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej
13:50-14:10 – pokaz sztuk walki – Ostrołęcki Klub 
Karate KYOKUSHIN
14.10-14.20 -  boks tajski – grupa „CEL”
15.00-15.30  - występy dzieci z Przedszkola nr 18
15.30-16.00 - szkoła śpiewa i tańczy - występy 
uczniów Zespołu Szkół nr 3
16.00-16.10 - uroczyste otwarcie festynu, prezentacja 
sponsorów
16.10-17.00 – GWIAZDA - Zespół Tańca Ludowe-
go „OSTROŁĘKA”
17.00-17.20 – Kabaret „SZUJE”
17.20-18.00 - GWIAZDA – koncert grupy rockowej 
„MESSA”
18.00-18.20 - występ formacji tanecznej „VIFAN” 
oraz „DANCE & MOVE”

18.20-18.40 - rozstrzygnięcie konkursów, prezenta-
cja sponsorów
18.40-19.40 – GWIAZDA - koncert Zespołu „Dro-
ga na Ostrołękę” – muzyka country
19.40-20.00 - rozstrzygnięcie loterii fantowej – loso-
wanie nagród
20.00-21.30 - GWIAZDA WIECZORU – koncert 
zespołu „THE BEATLMEN” – najlepsi polscy Be-
atlesi – muzyka zespołu „The Beatles” oraz Elvisa 
Presley’a
21.30-23.00 – zabawa taneczna – gra Zespół „SZA-
FIR”
23.00 – zakończenie festynu, 
ok. 23.00 Teatr Ognia 
Imprezy towarzyszące: 
- zjeżdżalnie, trampoliny, kucyki i inne atrakcje dla 
dzieci – GRATIS – Plac Dworcowy
- punkt konsultacyjny Poradni Psychologiczno – Pe-
dagogicznej w Ostrołęce – gry i zabawy prowadzone 
przez specjalistów na skwerze przed dworcem
- konkurs „rzuty karne” – sponsor Przewodniczący 
Rady Miasta Ostrołęki Pan Dariusz Maciak
- przejażdżki samochodem elektrycznym ROMET
- stoisko wystawowe Towarzystwa Dróg Żelaznych w 
Ostrołęce w poczekalni dworca PKP

- warcaby – otwarty turniej o puchar Proboszcza Pa-
rafii
- wystawa sprzętu kolejowego – perony dworca  – 
PKP CARGO SA,
- przejażdżki autobusem szynowym do Grabowa  
i z powrotem
- komputerowy symulator jazdy motorowerem
- zabawa w świetlicobusie – Plac Dworcowy
- konkurs ze znajomości przepisów ruchu drogowe-
go – Wojewódzki Ośrodek  Ruchu Drogowego,
- strzelanie z pistoletu pneumatycznego
- gry i zabawy dla najmłodszych – konkursy pla-
styczny i zręcznościowy – organizatorzy przedszkola 
„Chatka Puchatka” i „Bajkowe Przedszkole”
- konkurs organizowany przez WOPR
- konkurs  - „Rowerowy tor przeszkód”
- prezentacja sprzętu policyjnego i pożarniczego
- Przychodnia Zdrowia „Hipokrates”  - bezpłatne 
badania lekarskie
- loteria fantowa
- mecz piłki siatkowej: przedsiębiorcy kontra Rada 
Osiedla
- malowanie twarzy
- karaoke dla najmłodszych
- stoiska handlowe i gastronomiczne.

Program „Festynu Dworcowego” Osiedla Stacja
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W 2012 roku Miasto Ostro-
łęka otrzymało dofinansowanie  
w formie pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie na realizację 
następujących zadań inwestycyjnych:
- „Budowa sieci wodociągowej w pasie dro-
gowym planowanej drogi łączącej Al. Jana  
Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzan-

temową z ul. Bohaterów Warszawy  
w Ostrołęce” w kwocie 135.980,00 zł;
- „Budowa sieci sanitarnej w pasie 
drogowym planowanej drogi łączą-
cej Al. Jana Pawła II, oś. Kwiatowe  
i ul. Chryzantemową z ul.Bohate-
rów Warszawy w Ostrołęce” w kwocie 
329.577,00 zł;
- „Budowa sieci kanalizacji deszczo-

wej w pasie drogowym planowa-
nej drogi łączącej Al. Jana Pawła II, 
os. Kwiatowe i ul.Chryzantemową  
z ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce”  
w kwocie 385.794,00 zł.

Uniwersytet Trzeciego Wieku - wkrótce inauguracja
1 października rozpocznie działalność 
Ostrołęcki Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku. Honorowy Patronat nad przedsię-
wzięciem objął prezydent Miasta Ostro-
łęki Janusz Kotowski.

Zadaniem Uniwersytetu będzie za-
pewnienie aktywnego spędzania wolne-
go czasu przez starszych mieszkańców 
Ostrołęki. Bedą mogli oni zaspokoić  swo-
je potrzeby w zakresie samokształcenia, 

rozszerzenia własnej wiedzy, poznania 
języków obcych, zapoznania się z popu-
larnymi programami komputerowymi, 
nowymi sposobami komunikowania, a 
także podtrzymania sprawności fizycznej  
i ruchowej. 

Zapisy prowadzone będą przez 
Specjalistę ds. organizacyjnych OUTW 
p. Janusza Chojnowskiego, od dnia  
1 września 2013 r. w budynku Ostrołęc-

kiego Centrum Kultury, ul. Inwalidów 
Wojennych 23, pok. 26.

Żeby jak najlepiej dopasować ofer-
tę zajęć Uniwersytetu do potrzeb jego 
uczestników, przygotowaliśmy ankietę, 
która pozwoli na opracowanie planu za-
jęć.

Wszystkich zainteresowanych prosi-
my o jej wypełnienie i dostarczenie pod 
wskazane adresy do końca lipca 2013 r.

UWAGA: proszę podkreślić pozycję, jeśli są Państwo zaintere-
sowani daną formą uczestnictwa.

1) Wykłady o różnej tematyce 
2) Kurs obsługi komputera : podstawowy, zaawansowany
3) Lektoraty języków obcych : rosyjski, angielski, niemiecki, 
francuski, ......................................................................................)
4) Gimnastyka i rehabilitacja ruchowa
5) Gimnastyka wodna / aqua aerobic 
6) Sekcje tematyczne: 
- teatralna /  kabaretowa  
- taneczna / ruchowa (taniec towarzyski, aerobik, taniec 
ludowy, układy taneczno-marszowe, callanetics, nordic 
walking, siłownia)
- plastyczna / rękodzieło artystyczne / malarstwo / rysunek   
- muzyczna (chór, zespół wokalny, kapela podwórkowa, ze-
spół instrumentalno-wokalny, ..................................................)
- turystyczno-krajoznawcza (rowerowa, spacerowa)            
- rozrywek umysłowych (brydż, szachy, ...................................
.........................................................................................................)
- fotograficzna
- literacka / poetycka  / dyskusyjny klub książki
- warsztaty relaksacyjne 
- naukowa / informatyczna  
- dyskusyjno-integracyjna  
- kulinarna

- medyczna / akademia zdrowia i urody / warsztaty kosme-
tyczne  
- klub kinomana / kino seniora 
- historyczno-regionalna (kultura, tradycje, obyczaje, histo-
ria )
- dziennikarska
- psychologiczno–terapeutyczna
- wolontariat
7) Okolicznościowe spotkania integracyjne (Andrzejki, 
Mikołajki, Walentynki, Boże Narodzenie, itp. )
8) Spotkania z: artystami, autorami, twórcami, ciekawymi 
ludźmi
9) Udział w spektaklach teatralnych, koncertach
10) Wyjazdy do filharmonii, opery, operetki
11) Inne propozycje ….................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Punktu Informa-
cyjnego Urzędu Miasta, Pl. Gen. Bema 1 lub Ostrołęckiego 
Centrum Kultury, ul. Inwalidów Wojennych 23, pokój nr 10

Dziękujemy

ANKIETA


