
Oddajemy w ręce mieszkańców 
Ostrołęki kolejny numer samorządo-
wego biuletynu. Chcieliśmy zawrzeć 
w nim dużo informacji z życia nasze-
go miasta i samorządu, pokazać to, 
co wydarzyło się w ostatnich tygo-
dniach, ale także zapowiedzieć przed-
sięwzięcia, które będą realizowane  
w najbliższej przyszłości. Przedstawia-

my też działalność kolejnej miejskiej 
jednostki. Mimo kryzysu gospodar-
czego Ostrołęka jest nadal miejscem 
przyjaznym dla przedsiębiorców,  
o czym świadczą niezależne rapor-
ty podsumowujące kilkuletnie in-
westowanie środków europejskich  
w Polsce. Po raz pierwszy rozpoczęli 
rok akademicki ostrołęccy seniorzy, 

a Uniwersytet Trzeciego Wieku oka-
zał strzałem w dziesiątkę. Znajdą też 
Państwo w bieżącym numerze wia-
domości z najbardziej dla samorzą-
du newralgicznych dziedzin: oświaty  
i opieki społecznej. I będą to dobre 
wiadomości. Dziękujemy też środo-
wisku wędkarskiemu za codzienną 
pracę i opiekę nad nabrzeżami Narwi. 
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Ostrołęcka jesień - złota i pracowita

W 60. rocznicę śmierci ostrołęckie-
go społecznika, lekarza i wielkiego 
patrioty odbyła się uroczysta se-
sja Rady Miasta. Przy wypełnionej 
niemal po brzegi sali widowiskowej 
OCK wspominano życie i dokona-
nia Józefa Psarskiego.

Referaty dotyczące życia Ostrołę-
czanina XX wieku wygłosili Tadeusz 
Olszewski, dyrektor ZSZ nr 1 oraz 
Wojciech Miazga, dyrektor Szpitala 
Specjalistycznego. Obydwie placów-
ki noszą imię dra Józefa Psarskiego. 
Prelegenci położyli akcent na sprawy 
związane z działalnością patrona ich 
instytucji, w tym bezwarunkowym 

poświęceniu się dla ucznia czy pa-
cjenta. Tadeusz Olszewski zapoznał 
zebranych z testamentem Józefa Psar-
skiego, który cały swój majątek zapi-
sał na rzecz rozwoju 
edukacji ostrołęckiej 
i kurpiowskiej mło-
dzieży.  Obecni na wi-
downi mogli tez wy-
słuchać wspomnień 
i refleksji o doktorze, 
zarówno z materiałów 
filmowych, jak i cyto-
wanych przez Karola 
Samsela wspomnień 
spisanych przez Cze-

sława Parzycha.  W trakcie sesji 
uczniowie Zespołu Szkół Zawodo-
wych nr 1 wystąpili w przedstawieniu 
„Sąd nad latarnikiem” opartym na 
motywach sienkiewiczowskiej nowe-
li. 

W hołdzie doktorowi Psarskiemu

Blisko 400 ostrołęczan uczestniczyło w sesji poświęconej dr. Psarskiemu

Wizualizacja kina 3D Święto Edukacji Narodowej Muzeum Żołnierzy Wyklętych
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Prezydent Janusz Kotowski przekazał 
dyrekcji DPS kluczyki do zakupione-
go przez samorząd i PFRON mikro-
busu.  To kolejne auto dostosowane 
do przewozu osób niepełnospraw-
nych nabyte przy udziale finansowym 
miasta. 

W ubiegłym roku dwa takie pojaz-
dy trafiły do Placówki Pieczy Zastęp-
czej „Korczakówka” i Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Ostrołęce przy 

ul. Starosty Kosa. Nowy Renault Trafic, 
który będzie służył mieszkańcom DPS 
przy ulicy Rolnej jest dostosowany do 
przewozu ośmiu pasażerów i osoby na 
wózku inwalidzkim. Auto jest wypo-
sażone w windę ułatwiającą transport 
osób na wózkach. Samochód został 
zakupiony w ramach „Programu wy-
równywania różnic między regionami 
II”. Połowę kosztów pokrył samorząd 
miasta, drugą dotacja z PFRON.

Nowy samochód 
dla Domu Pomocy Społecznej

Kilkuset małych ostrołęczan bawiło 
się w ostatnią wrześniową niedzielę na 
Festynie Rodzinnym. Impreza podsu-
mowała działania radosnego Świetli-
cobusu i współpracujących z MOPR-
-em wolontariuszy.

Dla najmłodszych przygotowano 
szereg atrakcji, od wspólnych gier po 
przedstawienie teatralne, które wywoła-
ło gorącą reakcję publiczności.  Pod tro-
skliwą opieką wolontariuszy i rodziców 
maluchy poznawały przygody bohate-
rów znanych bajek, by następnie uczest-
niczyć wraz z opiekunami w rodzinnych 
zabawach.  Dla nieco starszych uczest-
ników Festynu zagrał na gitarze Michał 
Łoniewski, a całość programu zakoń-
czył występ zespołu „Testimonium”.  
W trakcie zabawy, dzięki pracownikom 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
oraz wolontariuszom „Radosnego Świe-
tlicobusu”, do wszystkich przybyłych do-
tarł też słodki poczęstunek, napoje oraz 

rozgrzewający i smaczny bigos. Hala 
im. Arkadiusza Gołasia na jeden dzień 
zamieniła się w duży plac zabaw. Warto 

dodać, że bezpłatny dowóz uczestnikom 
festynu zapewnił MZK sp. z o.o., które-
go miejskie autobusy kursowały z czte-
rech osiedli, a po zakończeniu imprezy 
odwoziły widzów do domów. W trak-
cie imprezy podsumowano akcję „Ra-
dosny Świetlicobus”. Funkcjonował on  

w ramach projektu pn. „Wracam na ry-
nek pracy”, współfinansowanego przez 
Unię Europejską. Rodzinne spotkanie w 
hali Gołasia było okazją do podziękowa-
nia wolontariuszom za bezinteresowną 

pomoc drugiemu człowiekowi. Wyra-
zem uznania za ich pracę były skromne 
prezenty od prezydenta Janusza Kotow-
skiego. Więcej relacji fotograficznych  
z imprezy oraz informacji o przebiegu 
akcji „Radosny Świetlicobus” znajdą 
Państwo na stronach MOPR.

Radośnie bo rodzinnie

Samochód może przewozić osoby na wózkach

W grach i zabawach wzięły udział całe rodziny

Rozpoczęła się budowa budynku so-
cjalnego przy ulicy Braterstwa Broni 
na osiedlu Wojciechowice. Do końca 
przyszłego roku powstaną 32 nowe 
mieszkania dla rodzin wielodzietnych.

Ruszyły pierwsze prace ziemne na 
budowie kolejnego bloku socjalnego 
przeznaczonego dla najuboższych ro-
dzin. W Wojciechowicach powstanie 
czterokondygnacyjny, podpiwniczony 
budynek spełniający wszystkie wyma-
gane przepisami warunki obowiązujące 
przy tego typu zabudowie.  Znajdą się 
tu miejsca parkingowe i niewielki plac 
zabaw dla dzieci. Teren wokół budynku 
będzie ogrodzony i stale monitorowany. 

Inwestycję prowadzi i nadzoruje miejska 
spółka, Ostrołęckie Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego.

Łączny koszt budowy wyniesie oko-
ło 3,7 mln zł. Na realiza-
cję inwestycji samorząd 
Ostrołęki pozyskał dota-
cję z BGK w wysokości 
około 1,4 mln zł.

Zakończenie budowy 
planowane jest na koniec 
2014 roku. Listę osób, 
które otrzymają przy-
dział lokalu poznamy na 
przełomie lipca i sierpnia 
przyszłego roku. 

Wykonawcą inwestycji, wyłonio-
nym w postępowaniu przetargowym, 
jest Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Reali-
zacji Inwestycji.

Pierwsze wykopy pod nowy blok

Plac budowy przy ul. Braterstwa Broni
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Muszę przyznać, że ostatnie tygodnie nie należały do 
łatwych w mojej pracy samorządowej. Ciągłe szukanie 
środków finansowych, by normalnie mogła funkcjonować 
ostrołęcka oświata (do subwencji z ministerstwa musimy 
dołożyć ze środków miasta ponad 30 mln), niesumien-
ność wyłonionej w przetargu firmy wykonawczej, która 
nie dopełniła terminów zakończenia kilku inwestycji 
drogowych, zapowiedzi zwolnień w dużych ostrołęckich 
firmach prywatnych (niezależne od samorządu, a jednak 
bolesne dla naszej społeczności) – to wszystko sprawia, 
że problemów w Ostrołęce nie ubywa.  Do tego docho-
dzą jeszcze indywidualne trudne sprawy mieszkańców, 
z którymi Ostrołęczanie przychodzą do ratusza i które 
też staramy się systematycznie rozwiązywać (choć nieste-
ty, nie zawsze pomoc jest możliwa).

Na szczęście zdarzały się też chwile radości i optymi-
zmu. Ruszyły prace związane z budową stacji segregacji 
odpadów komunalnych oraz bloku socjalnego dla naj-
uboższych. W Dniu Edukacji Narodowej mogliśmy wyra-
zić wdzięczność ostrołęckim nauczycielom i pracownikom 
oświaty oraz cieszyć się na nowo osiągnieciami naszych 
uczniów. Owocem wytężonej pracy niedużego zespołu 
moich współpracowników było przygotowanie komplet-

nego wniosku o dofinan-
sowanie budowy Muzeum 
bohaterskich żołnierzy 
Polskiego Państwa Pod-
ziemnego, którzy do dziś 
nie mają nawet swoich 
grobów. Szkoły uzyskały 
ciekawy program wspie-
rający bezpieczeństwo 
i edukację ekonomicz-
ną darowany nam przez 
Bank Zachodni WBK. 
Dokończyliśmy kilka in-
westycji.

To wszystko cieszy i sprawia, że mimo codziennego 
trudu i ataków na działanie moje i samorządu nie traci-
my poczucia sensu tego, co robimy. W końcu nie pracuje 
się po to, by paru lokalnych dziennikarskich ekspertów 
„od wszystkiego” dobrze nas oceniło.

www.ostroleka.pl

 Prezydent Ostrołęki

W związku z kolejnym artykułem 
„Tygodnika Ostrołęckiego” zarzu-
cającym samorządowi Miasta i pre-
zydentowi Ostrołęki rzekome nie-
prawidłowości przy budowie ciągów 
komunikacyjnych obok powstającej 
Galerii Bursztynowa informujemy, 
że  redaktor naczelny pisma pan 
Maciej Sulima został 
wezwany kilkakrotnie 
(na podstawie ustawy 
Prawo Prasowe) do 
publikacji sprostowa-
nia nieprawdziwych 
informacji. 

Ponieważ takie 
sprostowania nie zosta-
ły zamieszczone będzie 
to skutkowało wystą-
pieniem przeciw gaze-
cie na drogę sądową.

Publikacje tygo-
dnika dotyczące nowej 
inwestycji, polegającej 
na budowie Centrum 
Handlowo-Usługowego przy ulicy 
Gorbatowa w Ostrołęce, mówiły m.in. 
o rzekomym podarowaniu przez pre-
zydenta miasta 10 mln zł jej właści-
cielom, braku analizy oddziaływania 
galerii na przyległy układ komunika-
cyjny i niewystarczającego „off setu” 

ze strony inwestorów, spółki Narev In-
westycje.

Informujemy, że urząd miasta 
dopełnił wymaganych formalności 
przy wydawaniu pozwolenia na bu-
dowę galerii. Miasto nie dokonało 
żadnej darowizny na rzecz inwesto-
rów. Rozwiązania komunikacyjne 

wokół terenu budowy reguluje szcze-
gółowo plan zagospodarowania prze-
strzennego, dlatego nie była wymaga-
na dodatkowa analiza oddziaływania 
inwestycji na przyległy układ komu-
nikacyjny. Budowa zjazdów z ulicy 
Gorbatowa służąca bezpośrednio 

Galerii Bursztynowa jest natomiast 
fi nansowana ze środków spółki Na-
rew Inwestycje (za kwotę ponad 630 
tys. zł), na co została zawarta stosow-
na umowa.

Szanując rolę prasy, także jej kry-
tyczny stosunek do władz miasta, nie 
możemy się zgodzić na powielanie 

informacji wprowadza-
jących czytelników  w 
błąd.  Niestety, istnieje 
duże prawdopodobień-
stwo, że publikacje zo-
stały  przygotowane bez 
poszanowania dla prze-
pisów Prawa prasowe-
go, Kodeksu cywilnego 
czy też zasad etycznych, 
którymi powinni kie-
rować się dziennikarze. 
Dlatego oprócz doma-
gania się zamieszczenia 
stosownych sprosto-
wań, pełnomocnik pre-
zydenta  miasta rozważa 

m.in. wystąpienie z żądaniem zasądze-
nia zadośćuczynienia na wskazany cel 
społeczny – którąś z organizacji poza-
rządowych, realizującej cele społecznie 
użyteczne na terenie miasta Ostrołęka.

Wojciech Dorobiński
Redaktor Naczelny OS

Miasto będzie bronić dobrego imienia

Drodzy Ostrołęczanie,
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Blisko 90. pracowników ostrołęckiej 
oświaty  odebrało z rąk prezyden-
ta Janusza Kotowskiego nagrody za 
swoje zaangażowanie w pracę z mło-
dymi ludźmi i osiągnięcia zawodowe.  
Obecnie we wszystkich ostrołęckich 
placówkach jest 11.570 uczniów oraz  
1.347 nauczycieli.

Dziękując nauczycielom za pracę  
i zaangażowanie w wychowanie mło-
dego człowieka prezydent zwrócił 
uwagę na trud godzenia codziennych 
obowiązków z pasją  nauczania oraz 
chęcią przekazania uczniom wartości 
wykraczających ponad minimum wy-
magane programem.  Zapewnił o sta-
łym wsparciu dla ostrołęckiej oświaty 
i jej rozwoju.  Wśród nagrodzonych 
znaleźli się dyrektorzy, pedagodzy, 
wychowawcy, nauczyciele przedmio-
towi i pracownicy administracji szkół  
i przedszkoli. Nagrodę specjalną prezy-

denta otrzymała Anastazja Dzwonnik 
Załęska, nauczyciel II Liceum Ogól-
nokształcącego im. Cypriana Kami-
la Norwida w Ostrołęce za zdobycie  
w roku szkolnym 2012/2013 przez pro-
wadzonego przez nią ucznia, Bartosza 
Wielechowskiego, tytułu laureata XXV 

Olimpiady Filozoficznej. Tytułem Pro-
fesora Oświaty uhonorowano wielo-
letniego nauczyciela II LO im. C.K. 
Norwida, twórcę i opiekuna chóru 
Cantilena, Henryka Gadomskiego. Ty-
tuł przyznała Kapituła do Spraw Profe-
sorów Oświaty przy MEN.

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej prezydent Janusz Kotowski wręczał nagrody nauczycielom i dyrektorom szkół

Jak poinformował portal eurofund-
sNEWS.eu Ostrołęka jest niepod-
ważalnym liderem wśród średnich 
miast Polski, pod względem pozy-
skania funduszy europejskich na gło-
wę mieszkańca w latach 2007 -2013.  
Według danych portalu wyprze-
dzamy Kędzierzyn – Koźle  
z wynikiem 13,6 tys. zł  
i Piotrków Trybunalski - 11,5 
tys. zł. Oznacza to, wbrew 
wielu obiegowym stwierdze-
niom, iż w praktyce potrafimy 
dobrze korzystać z unijnego 
wsparcia lub tworzyć sprzyja-
jące warunki dla inwestorów.

Głównymi beneficjentami 
są ostrołęckie firmy, a niekwe-
stionowanym liderem Stora 
Enso z pomad miliardowym 
dofinansowaniem. Warto 
przypomnieć, że firma może się rozwi-
jać także dzięki poszerzeniu przez samo-
rząd podstrefy Warmińsko-Mazurskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwe-
stujące w Ostrołęce firmy korzystają też 
ze stabilnej polityki fiskalnej samorządu. 
Od lat utrzymujemy na poziomie mi-
nimum podatki od środków transpor-
tu i od nieruchomości, co niewątpliwie 
wpływa zachęcająco na przedsiębior-

ców, a jednocześnie gwarantuje stabilny 
wpływ podatków do miejskiej kasy. Nie 
najgorzej wygląda też sytuacja związa-
na z pozyskiwaniem unijnych środków 
przez samorząd i jego jednostki. Tylko 
w ostatnich dwóch latach uzyskaliśmy 
wielomilionowe wsparcie na projekty 

związane z oświatą, opieką społeczną, 
komunikacją miejską czy ekologią. To 
wszystko przekłada się na konkretne 
kwoty, na przykład ponad 7 milionów 
złotych na działania edukacyjne, ponad 
15,5 miliona zainwestowane w prze-
obrażenia MZK czy wreszcie 25,5 mi-
liona złotych, które przeznaczono na 
budowę samorządowej Stacji Segregacji 
Odpadów Komunalnych. Także obecnie 

samorząd ubiegać się będzie o kolejną 
dużą dotację na stworzenie Muzeum 
Żołnierzy Wyklętych, w ramach progra-
mu „Konserwacja i rewitalizacja dzie-
dzictwa kulturowego”, dofinansowanego 
ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

i Norweskiego Mechanizmu Fi-
nansowego na lata 2009-2014. 

Wiele osób wrogo nasta-
wionych do działań samorzą-
dowych wciąż zarzuca pre-
zydentowi i Radzie Miasta,  
iż samorząd nie zatrudnia no-
wych ludzi, nie tworzy nowych 
miejsc pracy. To krytyka, która 
wypływa z nieznajomości roli 
samorządu i politycznego zacie-
trzewienia. Przecież samorzą-
dowe zadania uniemożliwiają 
budowanie przez prezydenta 

fabryk czy zakładania firm produkcyj-
nych. Samorząd może jednak (a nawet 
powinien) tworzyć odpowiedni klimat 
i wsparcie dla rozwoju firm. Wyniki 
podane przez portal eurofundsNEWS.
eu wyraźnie wskazują, że nam się to  
w Ostrołęce udaje. Warto gratulować 
firmom podejmującym ryzyko inwesty-
cji, ale też docenić właściwe nastawienie 
ostrołęckiego samorządu.

Ostrołęka z rekordową wartością 
projektów UE na mieszkańca

Nowa maszyna papiernicza Stora Enso Poland w Ostrołęce



 „Bezpieczna Szkoła” to nazwa pro-
jektu, który realizuje z miastem 
Bank Zachodni WBK. Zakłada on 
współpracę na dwóch płaszczyznach 
– poszerzenia zakresu bezpieczeń-
stwa ucznia przez wyposażenie pla-
cówek w system kontroli dostępu 
powiązany z programem Edukacji 
Ekonomicznej oferowanej przez 
Bank Zachodni WBK S.A.

System będzie funkcjonował  
w Szkole Podstawowej Nr 5, Gimna-
zjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Zespole 
Szkół Nr 3, Zespole Szkół Nr 4, Zespo-
le Szkół Nr 5, I Liceum Ogólnokształ-
cącym, II Liceum Ogólnokształcą-
cym, Zespole Szkół Zawodowych Nr 
1, Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, 
Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 oraz 
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4. 

Składając propozycję uczestnic-
twa w programie Bank Zachodni 
WBK pokrył wszelkie koszty zwią-
zane z wdrożeniem systemu elek-

tronicznego dostępu i monitoringu 
pobytu ucznia w szkole. Ogółem za-
inwestował w sprzęt o wartości około 
650 tysięcy złotych, w tym w montaż 
systemu, instalację oprogramowania, 
szkolenia, zamówienia i personaliza-
cję kart z wizerunkiem szkoły.

W ramach projektu młodzież  
i pracownicy placówek staną się po-
siadaczami kart o wielofunkcyjnym 
zastosowaniu. Mogą one występować 
w roli identyfikatora szkolnego, kon-
trolując wejścia i wyjścia na terenie 

placówki. System kontrolowanego 
dostępu zainstalowano w wejściach 
do szkoły. Każde wejście i wyjście 
osoby z „kartą szkolną” zostanie  
w nim odnotowane. Istnieje tak-
że możliwość zintegrowania karty  
z dziennikiem elektronicznym lub 
innym systemem ewidencji uczniów,  
a także np. biletem komunikacji 
miejskiej. Po zintegrowaniu systemu  
z dziennikiem elektronicznym, na-
uczyciele i rodzice będą mogli spraw-
dzić, czy dany uczeń znajduje się  

w szkole. Jest to bardzo ważne, gdyż 
szkoła odpowiada za bezpieczeństwo 
ucznia od czasu jego wejścia do wyj-
ścia ze szkoły. Poza tym karta może 
pełnić funkcję płatniczą, po zasileniu 
indywidulanego konta przypisanego 
do elektronicznego klucza. Pełną kon-
trolę nad wydatkami niepełnoletnich 
uczniów mają rodzice, bez ich zgo-
dy karta nie może być aktywowana,  
a maksymalna kwota opłacona meto-
dą „na styk” (bez użycia PIN-u) nie 
może przekroczyć jednorazowo 50 
złotych. Obsługa kart jest całkowicie 
bezpłatna. Tak zatem młodzi ostro-
łęczanie wkraczają w świat plastiko-
wego pieniądza, a ostrołęckie szkoły 
stają się jeszcze bardziej bezpieczne.

Jego wdrożenie znacznie poprawi 
bezpieczeństwo uczniów, eliminując 
do minimum możliwość pobytu osób 
nieuprawnionych na terenie szkoły. 

„Bezpieczna Szkoła” z BZ WBK

W uroczystościach Dnia Edukacji Narodowej uczestniczył prezes Banku Zachodniego WBK, Mateusz Mora-
wiecki

Elektroniczne klucze wręczali Marzena Atkielska, dyrektor ostrołęckiego okręgu Banku Zachodniego WBK 
i Mirosław Rosak, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta

Wzór karty szkolnej z Gimnazjum Nr 2

wrzesień/październik 2013   OSTROŁĘKA SAMORZĄDOWA   5     

E D U K A C J Awww.ostroleka.pl



6   OSTROŁĘKA SAMORZĄDOWA   wrzesień/październik 2013

WYWIAD www.ostroleka.pl

O Miejskim Zarządzie Obiektów Spor-
towo – Turystycznych i Infrastruktury 
Technicznej rozmawiamy z jego dyrek-
torem Robertem Juchniewiczem. 

Wiele osób nadal nie wie, czym tak 
naprawdę zajmuje się jednostka, któ-
ra powstała w miejsce MOSiR-u. Czy 
może Pan przybliżyć czytelnikom za-
kres waszej działalności?

W naszym zarządzie znajdują się 
obiekty sportowo – turystyczne „roz-
siane” w różnych punktach miasta. Są 
to: kompleks przy ulicy Witosa (stadion 
piłkarsko - lekkoatletyczny, korty asfal-
towe, skatepark, boisko ze sztuczna tra-
wą, boiska treningowe, hotel, zaplecze 
techniczne, garaże), hala widowiskowo 
– sportowa im. Arkadiusza Gołasia przy 
ulicy Traugutta, kompleks przy ulicy 
Partyzantów (hala sportowa, siłownia, 
stadion piłkarski) i korty przy ulicy Hal-
lera. 

W strukturze organizacyjnej 
MZOS-TiIT ważnym ogniwem jest 
Dział Techniczny. Jego pracownicy od-
powiadają między innymi za bieżące 
utrzymanie oraz remonty miejskich ulic 
i chodników. Zajmujemy się też napra-
wami oraz konserwacją oznakowania 
drogowego. Realizujemy różne naprawy 
i remonty w placówkach oświatowych. 
Prowadzimy również przeglądy budow-
lane tych placówek.            

Nasza jednostka zajmuje się serwi-
sowaniem „siłowni pod chmurką”. Łącz-
nie to 115 urządzeń. Dbamy też o wy-

posażenie ponad dwudziestu miejskich 
placów zabaw.

Dużym wyzwaniem jest utrzyma-
nie terenów zielonych, których łączna 
powierzchnia wynosi ponad 74 ha. Pro-
wadzimy bieżące utrzymanie wałów 
przeciwpowodziowych po obu stronach 
Narwi w granicach administracyjnych 
miasta. Dbamy o miejsca pamięci naro-
dowej, których mamy na terenie Ostrołęki 
blisko 30. Codziennie wykonujemy też 
odbiór śmieci z ulicznych koszy, których 
jest na terenie miasta prawie tysiąc.     

MZOS-TiIT zarządza także miej-
skimi targowiskami, przy ulicy Targowej 
oraz Bohaterów Westerplatte. Na zlece-
nie Kurpiowskiego Centrum Handlowo 
– Usługowego administrujemy również 
targowiskiem przy ulicy Prądzyńskiego. 
MZOS-TiIT to zdecydowanie najwięk-
szy miejski samorządowy zakład pracy, 
w którym zatrudnionych jest obecnie  
w różnej formie ponad 150 pracowników.  

Jak wielu ostrołęczan korzysta  
z waszych obiektów i które z nich cieszą 
się największą popularnością?

Na podstawie prowadzonych przez 
nas statystyk mogę stwierdzić, że tyl-
ko w ramach kompleksu sportowego 
przy ulicy Witosa z naszych usług ko-
rzysta średnio rocznie około 60 tysięcy 
klientów indywidualnych. Nie wliczam  
w to gości hotelowych, uczestników róż-
norakich imprez, takich chociażby jak 
targi, koncerty, konkursy czy imprezy 
religijne. Nie wliczam kibiców odwie-
dzających nasze areny. Nie wliczam tak-
że uczniów szkół, czy tez zawodników 
uprawiających różne dyscypliny sportu 
w naszych obiektach. Gdybyśmy spró-
bowali te wszystkie wartości podsumo-
wać, to wyszłaby naprawdę imponująca 
wartość. 

Nasze największe imprezy, które 
organizujemy samodzielnie, to między 
innymi Międzynarodowy Półmaraton 
Kurpiowski, turniej międzynarodowy 
piłki nożnej im. Aleksandra Haraba-
sza, rozgrywki amatorskie ligi „sióde-
mek”, zawody w duathlonie, czy turniej 
siatkówki plażowej mikstów. To tylko 
niektóre wydarzenia, które od kilku lat 
na stałe znajdują się w miejskim kalen-
darzu imprez. Od kilku lat realizujemy 
projekt pod nazwą „Akademia siatków-
ki im. Arkadiusza Gołasia”, w którym 

uczestniczy około setka dzieci, głównie 
z klas IV-VI.

Najważniejszym przedsięwzięciem 
dla firmy jest teraz niewątpliwie re-
mont hotelu. Jaki będzie zakres prac i co 
ulegnie zmianie?

Wyłączenie z bieżącej eksploatacji 
tego obiektu nastąpiło 20 września br., 
a  podyktowane było przede wszystkim 
złym stanem technicznym budynku  
i znajdujących się w nim instalacji oraz 
koniecznością wymiany wyposażenia. 
W ramach zaplanowanych robót między 
innymi wymienione zostaną wszelkie in-
stalacje wewnątrz budynku. Przebudowa-
ne zostaną niektóre pokoje. Swój wygląd 
zmieni restauracja i recepcja. W poszcze-
gólnych pomieszczeniach zostaną zamon-
towane nowe drzwi, wymienione zosta-
ną okładziny podłogowe i ścienne oraz 
barierki na schodach. Hotel po remon-
cie spełniał będzie najsurowsze wymogi 
przeciwpożarowe. Do zadań wykonaw-
cy będzie należało także wybudowanie 
zewnętrznej klatki schodowej. Zgodnie  
z przyjętym przez wykonawcę harmono-
gramem prace remontowe zakończą się 
najpóźniej w czerwcu 2014 roku. 

Jaki będzie standard hotelu po za-
kończeniu trwającego obecnie remon-
tu?

Standard, w sensie kategorii, będzie 
ten sam, czyli 2-gwiazdkowy. Jednak za-
stosowane rozwiązania i użyte materiały, 
ale przede wszystkim rozszerzona oferta 
usług sprawią, że obiekt zmieni się nie 
do poznania. Liczę, że po otwarciu ho-
telu będziemy mieli sporo gości, w tym 
zorganizowane grupy sportowców. Aby 
osiągnąć ten cel, chcemy wkrótce nawią-
zać bezpośrednią współpracę ze związ-
kami i klubami sportowymi. 

Czego należałoby Panu i firmie ży-
czyć?

Oczywiście pomyślności i sukce-
sów oraz jak najmniej awarii i innych 
nieprzewidzianych zdarzeń mogących 
zakłócić prawidłowe funkcjonowanie 
zakładu. Mam też nadzieję na dalszą, 
bardzo dobrą współpracę z Prezyden-
tem i Radą Miasta. Cieszę się, że nasze 
prośby i postulaty zawsze spotykają 
się ze zrozumieniem i możemy liczyć  
w trudnych sytuacjach na odpowiednie 
wsparcie w realizacji powierzonych nam 
zadań. 

Robert Juchniewicz, dyrektor MZOSTiIT

Dwa lata funkcjonowania Miejskiego Zarządu
Obiektów Sportowo - Turystycznych
i Infrastruktuy Technicznej
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Zielone światło dla inwestycji kulturalnych
Podczas XLIX sesji radni przegłoso-
wali zmiany w budżecie i wieloletniej 
prognozie finansowej.  Ich decyzja 
pozwoli na współfinansowanie dwóch 
projektów realizowanych w oparciu o 
środki Norweskiego Mechanizmu Fi-
nansowego.

Zdecydowaną większością radni 
poparli zagwarantowanie wkładu mia-
sta do projektu Fundacji Drabina Roz-
woju „Multimedialne Centrum Natura”.  
Projekt zakłada budowę kina 3 D 360 
stopni oraz produkcję animacji filmowej 
3D „W królestwie Wielkiego Suma, uka-
zującej w przestrzeni wirtualnej życie  
w Narwi. Dodatkowo przewidzia-
no cztery rodzaje zajęć edukacyjnych 
„Przyroda w Doliny Narwi i Omulwi”. 

Więcej dyskusji wzbudził pomysł 
budowy Muzeum Żołnierzy Wyklętych 

w byłym areszcie przy ulicy Traugutta 
19. Projekt zakłada możliwe dofinan-
sowanie do końca roku 2016 budowy 
muzeum, z programu „Konserwacja  
i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” 
w ramach Mechanizmu Finansowego 

EOG 2009-2014 i Nor-
weskiego Mechanizmu 
Finansowego 2009-
2014 pod auspicjami 
Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Naro-
dowego. – Pieniądze 
wpisane do budżetu 
przez samorząd (ok. 
20 procent wartości 
całego projektu) będą 
wydane przez Miasto 

jedynie wtedy, gdy uda się pozyskać 
zewnętrzne finansowanie w wysokości 
około 25,5 miliona złotych – zapewnił 
prezydent Kotowski – Chcemy, by była 
to placówka na miarę XXI wieku, a nie 
Izba Pamięci z kilkoma fotografiami. 
Jest szansa, by było to jedno z najnowo-
cześniej wyposażonych muzeów w kra-
ju, ściągające takie zainteresowanie, jak 
Muzeum Powstania Warszawskiego czy 
Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. 
Chcemy także, jeśli inicjatywę uda się 
z sukcesem doprowadzić do końca, by 
w kosztach utrzymania placówki party-
cypował budżet państwa – Po burzliwej 
dyskusji pomysł wsparto 12 głosami za 
przy 6 przeciwnych i 2 wstrzymujących 
się.

Kleeberga i Dzieci Polskich po remoncie
Kolejne ulice zostały po 
kompleksowych remon-
tach oddane w użytko-
wanie mieszkańcom. 
Obydwie mają istotne 
znaczenie dla utrzy-
mania płynności ruchu 
kołowego na osiedlach, 
na których się znajdują. 
Ulica Dzieci Polskich 
to główna arteria wio-
dąca przez osiedle no-
sząca tę samą nazwę.  
Z kolei ulica gen. Fran-
ciszka Kleeberga spełnia 
funkcję łącznika ulic Sikorskiego  
i Pileckiego na osiedlu Centrum.

Wykonawcą robót w przypad-
ku obydwóch inwestycji była firma 
MAKBUD z Łomży, będąca od-
działem spółki UNIBEP z Bielska 
Podlaskiego. W ramach robót roze-
brano stare nawierzchnie i wyfrezo-

wano zatoki postojowe. Wykonano 
też regulację wysokościową kratek 
ściekowych oraz wymianę włazów 
rewizyjnych i połączeniowych wraz 
z zabudową pierścieni odciążają-
cych. Ulice zostały okrawężniko-
wane, po czym na nowej podbudo-
wie z kruszywa ułożono  asfaltowe 
nawierzchnie jezdni.  Poprawiono 

też dotychczasowe 
miejsca postojowe, 
poziomując je z uli-
cą. Wartość dwóch 
inwestycji wyniosła 
jeden milion sie-
demdziesiąt pięć 
tysięcy złotych. 
Wykonawca udzie-
lił miastu cztero-
letniej gwarancji 
na wyremontowane 
ulice.

Wyremontowana ulica 
Dzieci Polskich

Ulica Kleeberga po remoncie

Wizualizacja Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ulicy Traugutta

Wizualizacja kina 3D
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Z inicjatywy i pod patronatem prezy-
denta Janusza Kotowskiego 28 wrze-
śnia oficjalnie zainaugurował swoje 
działanie Ostrołęcki Uniwersytet Trze-
ciego Wieku. Reprezentanci słucha-
czy złożyli uroczyste ślubowanie oraz 
otrzymali legitymacje studenckie. 

Pomysł ostrołęckiego samorządu, 
by aktywizować seniorów, spotkał się  
z ogromnym odzewem tej grupy ostro-
łęczan. Na zajęcia zaproponowane przez 
OUTW zapisało się ponad 200 słucha-
czy. W ramach działań Uniwersytetu  
będą mogli między innymi poszerzać 
wiedzę z zakresu języków obcych i in-
formatyki. Przewidziano też szereg zajęć 
artystycznych, w tym teatralno – estra-
dowych i plastycznych. Znajdzie się też 
propozycja aktywnego spędzania czasu 
w formie ćwiczeń fizycznych, aqua ae-
robicu i tańca. W uroczystej inaugura-
cji OUTW wzięli udział senator Robert 
Mamątow, dr Marzena Breza, dyr. De-
partamentu Polityki Senioralnej w Mini-
sterstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz 
władze Ostrołęki. Oprawę artystyczną 

uroczystości przygotowały Ostrołęc-
ki Chór Kameralny i ZTL „Ostrołęka”. 
Poprzez działania Ostrołęckiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku pragniemy 
aktywizować i integrować starsze spo-
łeczeństwo oraz włączyć je w życie pu-
bliczne i obywatelskie naszego miasta. 
Tworząc OUTW chcemy zaspokoić po-

trzeby w zakresie samokształcenia, po-
szerzania swojej wiedzy i umiejętności, 
miłego i aktywnego spędzania wolnego 
czasu, poznawania nowych technologii  
i sposobów komunikowania się, pod-
trzymania sprawności fizycznej i rucho-
wej, a także możliwości realizacji mło-
dzieńczych zainteresowań.

Uniwersytet III Wieku rozpoczął działalność

32 wędkarzy wzięło udział w drugiej 
edycji zawodów wędkarskich o pu-
char Prezydenta Ostrołęki.  Mimo 
sprzyjającej pogody jedynie dziewię-
ciu startującym udało się złowić ryby, 
które po zmierzeniu i zważeniu wró-
ciły do Narwi.

Zdobywcą Pucharu prezydenta 
Ostrołęki został Robert Gwiazdowski, 
który z wynikiem 590 pkt wyprzedził  
Łukasza Romanika (510 pkt). Obydwaj 
zawodnicy reprezentowali koło węd-
karskie Narew. Na trzeciej pozycji upla-
sował się Andrzej Luchciński  z koła 
Energopap, z wynikiem 390 pkt. Pozo-
stałe miejsca  punktowane, od czwarte-
go do dziewiątego, zajęli:
Paweł  Rukasz, Narew 38 - 330 pkt
Jan Kotowski, Energopap 72 - 300 pkt
Tadeusz Przyborowski, Energopap 72 
- 270 pkt
Michał Jasiński, Małkinia 64 - 270 pkt
Adam   Krawczyk, Narew 38 - 200 pkt

Roman Wójcicki, TW Jeziorany - 90 
pkt.

Warto przypomnieć, że wędkarze 
przed zawodami wyczyścili w czynie 
społecznym nabrzeże Narwi na od-
cinku od domku ratowników do sta-

rego mostu. Niestety nie udało się zło-
wić żadnego  szczupaka, a szczęśliwi 
wędkarze musieli zadowolić się poło-
wem okoni. Zwycięzcom gratulujemy,  
a wszystkim uczestnikom życzymy suk-
cesów w III edycji Pucharu.

II Spinningowy Puchar Jesieni o nagrodę Prezydenta Ostrołęki

Zwycięzcy zawodów spinningowych

Uczestnicy Uniwersytetu III Wieku


