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Obchodami 183 rocznicy bitwy pod 
Ostrołęką, paradą i zawodami kawa-
leryjskimi, majówką i targami zakoń-
czyło się tegoroczne świętowanie Dni 
Ostrołęki. Przedostatni weekend mie-
siąca ostrołęczanie spędzili podziwia-
jąc formacje historyczne, bawiąc się 
na miejskiej plaży i zwiedzając stoiska 
z lokalnymi produktami.

Uroczystą polową mszą świętą przy 

pomniku Mauzoleum Powstania Listo-
padowego na Fortach Bema uczczono 
pamięć poległych w bitwie pod Ostrołę-
ką 26 maja 1831 roku. Jednym z akcen-
tów był symboliczny pochówek „Czwar-
taka” ekshumowanego pod Gołyminem. 
Szczątki Powstańca spoczęły w marmu-
rowym sarkofagu. W ceremonii wzięli 
udział parlamentarzyści, przedstawicie-
le władz samorządowych i wojewódz-

kich Mazowsza oraz władz miasta  
z prezydentem Januszem Kotowskim  
i wiceprzewodniczącym Rady Miasta 
Jerzym Grabowskim.  Poczty sztandaro-
we wystawiło Miasto i Komenda Miej-
ska Policji. Nie zabrakło licznie repre-
zentowanych grup rekonstrukcyjnych 
z epoki oraz członków stowarzyszeń 
historycznych i kombatanckich.

Dokończenie na str. 3



Uroczystą Mszą w intencji Ojczyzny 
celebrowaną przez księdza biskupa 
Tadeusza Bronakowskiego w kościele 
pod wezwaniem św. Antoniego Padew-
skiego rozpoczęły się obchody roczni-
cy ustanowienia Konstytucji 3 Maja.  
W tym roku jednym z elementów świę-
ta było także poświęcenie i odsłonięcie 
pomnika Św. Jana Pawła II.

Po zakończeniu nabożeństwa 
zebrani w kościele udali się po mo-
nument poświęcony „Czwartakom”, 
gdzie złożono wiązanki kwiatów  

i zapalono znicze. Następnie kolum-
na prowadzona przez ułanów dotarła 
pod stojący przed klasztorem pomnik  
Św. Jana Pawła II. Poświęcenia pomnika 
dokonali biskupi Tadeusz Bronakow-
ski i Stanisław Stefanek oraz ostrołęccy 
księża. Za dar świętości Jana Pawła II 
dziękowali reprezentanci rodzin i sa-
morządu. W powietrze wzbiło się kilka-
dziesiąt baloników, na których młodzi 
ludzie wypisali dziękczynienie Świętemu 
za otrzymane łaski. W uroczystościach 
wzięli udział ostrołęccy parlamentarzy-

ści, samorządowcy przedstawiciele or-
ganizacji i stowarzyszeń, harcerze i mło-
dzież szkolna.
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40 osobowa grupa osadzonych  
z aresztu w Przytułach pracuje na rzecz 
Ostrołęki. Naprawiają szkolne ogro-
dzenia oraz dbają o czystość miasta.

Docelowo będzie to pięćdziesię-
ciu skazanych, a ich liczba wzrośnie  
w okresie wakacyjnym. Na ten okres 
przewidziano roboty remontowe  
w ostrołęckich placówkach oświa-
towych. Osadzeni będą między in-
nymi pracowali przy dostosowaniu 
pomieszczeń szkolnych dla sześciolat-
ków, odnawianiu pracowni szkolnych  
i otoczenia placówek. Obecnie poma-
gają w remontach ogrodzeń ZSZ nr 2,  
I LO, Przedszkola nr 7, Gimnazjum nr 1  

i Gimnazjum nr 2. Wykonują także prace 
porządkowe z zakresu utrzymania czy-
stości i porządku (koszenie trawników, 

porządkowanie placów zabaw, porząd-
kowanie trudno dostępnych terenów, 
zamiatanie i czyszczenie chodników).

Już po raz sześćdziesiąty spotkał się 
podczas tej kadencji samorząd Ostro-
łęki. W poniedziałek 12 maja, w sie-
dzibie OCK odbyła się uroczysta se-
sja z okazji rocznicy nadania miastu 
praw w 1373 roku.

Podczas sesji wręczono honoro-
we odznaki  „Za zasługi dla miasta 
Ostrołęki”. Wśród odznaczonych jest 
czternaście osób /zycznych i jedna 
organizacja społeczna, PCK Oddział  

w Ostrołęce. Dwie odznaki Rada przy-
znała pośmiertnie. Uhonorowano nimi 
Stanisława Dzięgielewskiego i Sławo-
mira Kota, zmarłego ostatnio działacza 
samorządowego, wieloletniego rad-
nego miasta Ostrołęki.   Podczas sesji 
przekazano też prezent Rady Miasta 
dla Stowarzyszenia 5 Pułku Ułanów,  
w postaci replik trzech karabinków ka-
waleryjskich Mauser. 

Obrady uświetniły występy ar-
t y s t y c z n e 
m ł o d z i e ż y  
z ostrołęckich li-
ceów, laureatów  
59. Ogólnopol-
skiego Kon-
kursu Recyta-
torskiego: Olgi 
Malinowskiej  
i Jakuba Miku-
laka z I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Gen. J. Bema, 
Karoliny Zaręby z II LO im. C. K. Nor-
wida i Pauliny Dzwoniarskiej z III LO 
im. Unii Europejskiej oraz mistrza fut-
bolowego freestyle’u Adriana Dusza-
ka. Po części artystycznej referat  nt. 
„Okoliczności pojawienia się żeńskich 
zgromadzeń habitowych w Ostrołęce” 
wygłosił Jan Mirończuk - wiceprezes 
Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowe-
go. 

Poniżej pełna lista odznaczonych 
„Za zasługi dla miasta Ostrołęki”: Cze-
sław Sochaj, Franciszek Szalast, Tade-
usz Spadniewski, Małgorzata Kwiat-
kowska, Dorota Adamowska, Antoni 
Piersa, Czesław Kisiel, Edward Pru-
siński, Józef Kotowski, Ewa Maria Ni-
siobęcka, Janusz Głowacki, Krystyna 
Barbara Krukowska, PCK Oddział  
w Ostrołęce, Sławomir Kot i Stani-
sław Dzięgielewski. 

Wśród odznaczonych znalazł się także ostrołęcki oddział PCK



Drodzy Mieszkańcy,

Ostatnie tygodnie przyniosły naszemu Miastu wiele ciekawych zdarzeń. Otwarcie no-
wej galerii, przenosiny kupców z rynku przy Prądzyńskiego i początek budowy hali kupiec-
kiej w tym miejscu wzbudził wiele pozytywnych emocji obecnych i przyszłych klientów.

Pochówek prochów żołnierza 4. Pułku Piechoty, piknik historyczny i inscenizacja po-
tyczki z czasów powstań narodowych  na Fortach Bema oraz zawody kawaleryjskie na bło-
niach nad Narwią zaciekawiły miłośników historii i pięknych żołnierskich tradycji.

Koncert zespołów rockowych oraz koncerty organowe były propozycją dla osób zainte-
resowanych muzyką. Działo się sporo, choć trzeba przyznać, że zainteresowanie Ostrołęczan 
nie było zbyt wielkie.  Także w wyborach do Europarlamentu nie uczestniczyliśmy tłumnie. 
Mimo, że dla naszych codziennych problemów  Bruksela nigdy nie znajdzie rozwiązań, tro-
chę żal , że frekwencja wyborcza ciągle w Polsce jest niska.

W ostrołęckich inwestycjach – spory postęp. Ku szczęśliwemu końcowi zmierza-
ją budowy ulic Piotrowskiego i Spiro, III etap Korczaka, Bernardyńska i Wójta Romy, 
Sikorskiego, Tulipanowa, Malwowa. Niedługo rozpoczynamy budowę bądź przebu-
dowę kolejnych: Małej, Pileckiego, Madalińskiego, Fabrycznej i Wiejskiej. Boisko przy  

ZSZ nr 1 czy fontanna przy „Kupcu”  powinny nas wszystkich cieszyć już w tym roku. 
           Życzę Państwu dobrych dni

              Prezydent Ostrołęki
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Dokończenie ze str. 1

Na terenie Mauzoleum, tuż obok 
organizowanego przez Ostrołęckie Sto-
warzyszenie Historyczne „Czwartacy” 
obozowiska XIX wiecznych wojsk, uro-
czyście odsłonięto kopijnik* poświęcony 
generałowi Bemowi.  W dowód uznania 

wieloletniej współpracy z Republiką Wę-
gier Prezydent Ostrołęki, Janusz Kotow-
ski otrzymał z rąk ambasadora Węgier, 
Ivana Gyurcsika jedno z najwyższych 

państwowych odznaczeń przyznawa-
nych cudzoziemcom: węgierski Order 
Zasługi (Magyar Erdemrend). Wcześniej 
to wysokie odznaczenie spośród Pola-
ków otrzymali m.in.: marszałek  Edward 
Rydz – Śmigły, prezydent Ignacy Mościc-
ki, prezydent Lech Kaczyński, premier 
Tadeusz Mazowiecki oraz ostrołęcki 

poseł Arkadiusz Czartoryski. 
Inne węgierskie odznaczenie, 
Złoty Krzyż Zasługi, ambasa-
dor Gyurcsik wręczył Marii 
Samsel  - dyrektor Muzeum 
Kultury Kurpiowskiej. Obojgu 
odznaczonym gratulujemy.

Jedną z głównych atrakcji 
obozu była potyczka formacji 
wojskowych, która dodatkowo 
pozwoliła poczuć bitewną at-
mosferę powstania listopado-
wego.  Nadnarwiańska plaża 
została w tym czasie przejęta 

przez ułanów i miłośników konnej jazdy. 
Gorącą atmosferę podtrzymała wie-

czorem Formacja Nieżywych Schabu; 
Przed zespołem Olka Klepacza wystą-
piły ostrołęckie talenty i zespół Droga 
na Ostrołękę. Zakończeniem miejskiego 
święta była niedzielna, IV edycja Targów 
Czas Na Kurpie - Kupuj Lokalne Pro-
dukty. Byli producenci żywności ekolo-
gicznej, miodu i nalewek, kurpiowskich 
ozdób, różnego rodzaju rękodzieł, in-
stytucje /nansowe, ale także producenci 
elektroniki i robotyki.  Najmłodsi goście 

targów mogli zbudować robota, przete-
stować profesjonalny symulator moto-
cykla wyścigowego czy też przejechać się 
segway’em.

*Kopijnik to forma mogiły w postaci 
drewnianej /gurki stawianej na gro-
bach węgierskich wojowników. Stawia-
no je ku czci ich bohaterskich czynów.  
Właśnie taki symboliczny nagrobek 
poświęcony wspólnemu bohaterowi 
narodów polskiego i węgierskiego, sta-
nął na Fortach Bema.

Dobre relacje Ostrołęki z węgierskim 
miastem Ballasagyarmat wpisują się 
w piękne tradycje przyjaźni Polaków 
i Węgrów. Warto przypomnieć kilka 
ważnych przykładów z historii. Gen. 
J. Bem walczył nie tylko o wolność 
Polaków, ale też był dowódcą armii 
węgierskiej w czasie Wiosny Ludów. 
Wyjątkową przyjaźnią wykazał się na-
ród węgierski w roku 1920. Gdy w cza-
sie wojny polsko-bolszewickiej Armia 
Czerwona stała już pod Warszawą, 
Węgrzy specjalnym pociągiem przysła-
li do Polski cały zapas swojej amunicji. 
Wsparli Polaków w chwili szczególnie 
trudnej, gdy odzyskana po 123 latach 
zaborów upragniona niepodległość 
była straszliwie zagrożona. Znany 
jest również epizod z dramatycznych 
dni Powstania Warszawskiego. Będą-
cy sprzymierzeńcem Niemiec Węgrzy 
odmówili walki z polskimi oddziała-
mi, często zaopatrując powstańców  
w żywność i amunicję. Polacy z kolei np.  
w roku 1956 w czasie krwawo stłu-
mionego, przez radzieckie wojska, 
powstania antykomunistycznego na 
Węgrzech, masowo oddawali krew dla 
rannych. Dziś w wolnej Europie wza-
jemna sympatia Polaków i Węgrów jest 
coraz silniejsza. Warto tę przyjaźń pie-
lęgnować i rozwijać. 



Przenosiny kupców z rynku przy  
ul. Prądzyńskiego a zarazem rozpo-
częcie w tym miejscu budowy hali 
kupieckiej oraz otwarcie nowej Ga-
lerii Bursztynowej przy ulicy Gor-
batowa to wyjątkowe wydarzenie 
dla ostrołęckich handlowców, ale 
też dla klientów z miasta i regionu.

Odważni i z wizją przy Prądzyń-
skiego

Kupcy z ryneczku przygotowy-
wali się do swojej inwestycji od lat. 
Warunki dla pracujących i kupują-
cych dalekie były od normalności. 
Wiele osób zwracało uwagę również 
na wątpliwą estetykę tego centralnie 
położonego targowiska (w okolicach 
banków, centrum kultury, szkół, 
itp.). Kupcy podjęli niezwykle od-
ważne decyzje. Zawiązali spółkę (po-
nad dwustu udziałowców), zaczęli 
gromadzić fundusze i przygotowy-
wać projekt hali targowej. Rozpoczęli 
też starania o odpowiednie kredyty. 
Dużą pomoc otrzymali od samo-
rządu. Na wniosek prezydenta Rada 
Miasta Ostrołęki udzieliła zgody na 
wydzierżawienie terenu na 30 lat. 
Oprócz tego Miasto udzieliło kup-
com zrzeszonym w spółkę specjal-
nego poręczenia, które wspomogło 
ich starania o kredyty inwestycyjne. 
– Wspieramy kupców z ryneczku, 
bo oni sami walczą o utrzymanie 
miejsc pracy. Ważna jest także po-
prawa estetyki. Nowa hala targowa 
nada zupełnie inny charakter temu 

fragmentowi miasta – mówił prezy-
dent Janusz Kotowski. Kibicujemy 
kupcom i życzymy, by im się uda-
ło. Nowa hala ostrołęckich kupców 
zachowująca charakter targowiska 
ma szanse powstać już w przyszłym 
roku.

Galeria w miejscu łąki

Wielu mieszkańców miasta  
i regionu długo czekało na otwarcie  
w Ostrołęce galerii handlowej  
z prawdziwego zdarzenia. Już pierw-
sze dni funkcjonowania sklepu bu-
dowlanego pokazało ogromne zain-
teresowanie klientów. W ostatnich 
dniach maja galeria ruszyła pełną 
parą. 

Dyskusja o sklepach wielko-
powierzchniowych toczyła się  

w Ostrołęce od lat. Władze samorzą-
dowe „nie zachęcały” zbytnio obcych 
inwestorów. Zawsze podkreślano,  
iż ważne jest to, by handlu w Ostro-
łęce nie zdominował jakiś podmiot 
z obcym kapitałem. Dziś trzeba 
stwierdzić rzecz najważniejszą: ga-
lerię w Ostrołęce zbudowali polscy, 
ostrołęccy przedsiębiorcy. Wpraw-
dzie różnorodność wynajmujących 
sklepy reguluje rynek, ale właścicie-
lami galerii pozostają przedsiębiorcy 
miejscowi. To sytuacja niezwykła. 
Warto pogratulować odwagi przed-
siębiorcom i cieszyć się, że spore po-
datki zostaną w budżecie miasta. 

Co będzie z małymi sklepami?

Nowe inwestycje bez wątpienia 
niepokoją właścicieli  małych han-
dlowych /rm rodzinnych. Wielu 
analityków jednak twierdzi, że naj-
większym zagrożeniem dla małych 
sklepów nie są galerie czy hale ku-
pieckie, lecz dyskonty typu Biedron-
ka czy Lidl . Prawo  w Polsce nie 
pozwala samorządowi na powstrzy-
manie dyskontów. Stad na przykład 
w Ostrołęce taki wysyp Biedronek.  
Pozostaje nadzieja, że małe skle-
py osiedlowe sobie poradzą. To tam  
w końcu można znaleźć sympatyczną 
właścicielkę i najświeższe bułeczki. 
Wizyta w galerii to prawie wypra-
wa, wielu klientów przyjedzie spoza 
Ostrołęki. A małe sklepy – przy stara-
niach właścicieli zawsze mogą zacho-
wać swój niepowtarzalny charakter.
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Umowę pożyczki, w obecności 
członka zarządu województwa 
mazowieckiego Janiny Ewy Orze-
łowskiej i prezydenta Miasta 
Ostrołęki Janusza Kotowskiego 
podpisali – Marek Szczepański, 
dyrektor zarządzający Pionem 
Funduszy Europejskich BGK  
i przedstawiciele Kurpiowskiego 
Centrum Handlowo-Usługowego 
– prezes zarządu Stanisław Ścibek 
oraz wiceprezes Marek Piersa. 

Pożyczka wesprze rewitaliza-
cję placu targowego w Ostrołęce  
w ramach Inicjatywy JESSICA, współ-
/nansowanej ze środków RPO Wo-

jewództwa Mazowieckiego na lata 
2007–2013 w zakresie nowoczesnych 
rozwiązań energooszczędnych. Nowa 

hala będzie budynkiem o podwyż-
szonym standardzie efektywności 
energetycznej w stosunku do obo-
wiązujących norm, co zminimalizu-
je koszty zużycia energii oraz emi-
sji CO2. Unijne wsparcie pozwoli 
na: termomodernizację przegród 
budowlanych i stolarki okiennej; 
ponadstandardowe rozwiązania  
w zakresie instalacji grzewczej oraz 
wprowadzenie systemu zarzadzania 
energią BMS i zastosowanie instala-
cji OZE – planowana jest wentylacja 
mechaniczna z odzyskiem ciepła,  

a także instalacja kolektorów słonecz-
nych i paneli fotowoltaicznych. 

Pozytywny skutek odniosły starania 
samorządu o wpisanie obwodni-
cy Ostrołęki do „Strategii Rozwoju 
Transportu do 2020 roku (z perspek-
tywą do 2030 roku)”.  W dokumen-
cie opublikowanym po zakończeniu 
konsultacji  znalazło się także nasze 
miasto. 

Przypomnijmy, że w styczniu 
bieżącego roku Prezydent Janusz Ko-
towski zwrócił się do Wicepremier 
Elżbiety Bieńkowskiej o ujęcie w pro-
jekcie Dokumentu Implementacyjne-
go do Strategii Rozwoju Transportu 
do roku 2020 inwestycji istotnych 
dla funkcjonowania miasta, regionu 
i północno-wschodniej Polski. W li-
ście zawarto trzy propozycje, w tym 
budowę obwodnicy Ostrołęki prze-

biegającej poza granicami miasta, 
przebudowę linii kolejowej Tłuszcz 
– Warszawa oraz budowę wałów 
przeciwpowodziowych wzdłuż rzek 
Narew i Omulew na terenie miasta 
i powiatu ostrołęckiego. Są to zda-
niem samorządu miasta najistotniej-
sze inwestycje związane z poprawą 

infrastruktury komunikacyjnej oraz 
stanu bezpieczeństwa mieszkańców 
miasta i powiatu. Przypomnijmy, że  
w inicjatywę budowy obwodnicy 
Ostrołęki zaangażowane były od kilku 
lat samorządy powiatu i miasta oraz 
władze wojewódzkie. Pomysł wsparły 
też dwa największe ostrołęckie zakła-
dy Stora Enso i Energa Elektrownie 
SA. Dzięki zdecydowanym staraniom 
samorządu miasta w rządowych do-
kumentach pojawił się pierwszy kon-
kretny zapis otwierający drogę do 
budowy tak potrzebnej Ostrołęce ob-
wodnicy.  Oznacza to, że mamy realne 
podstawy, by domagać się realizacji tej 
niezbędnej, dla bezpiecznego funk-
cjonowania miasta, inwestycji w ciągu 
najbliższych pięciu lat.

Ponad 1 milion sto tysięcy zło-
tych pozyskało miasto na remon-
ty dwóch placówek oświatowych.  
Dofinansowanie przyznał Zarząd 
Województwa Mazowieckiego.

Samorząd miasta ubiegał się  
o wsparcie finansowe na remont 
siedzib Specjalnego Ośrodka Szkol-
no – Wychowawczego  i Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Ostrołęce. O pozytywnej ocenie 
złożonych wniosków poinformowa-
ło prezydenta Janusza Kotowskie-

go Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej.  Na remont i adaptację 
parteru do integracji sensorycz-

nej oraz sali doświadczania światła 
w Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Ostrołęce przyznano 
dofinansowanie w wysokości 108 
561,64 zł. Natomiast równy milion 
złotych został pozyskany na mo-
dernizację i rozbudowę Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 
Będzie ona kontynuowana także  
w przyszłym roku i zostanie rów-
nież wsparta mazowiecką dotacją w 
wysokości najprawdopodobniej jed-
nego miliona czterystu tysięcy zło-
tych. Kwoty te pozwolą w znacznym 
stopniu sfinansować obydwie ważne 
dla miejskiej oświaty inwestycje. 

Fot. Archiwum UMWM



Ostrołęcki samorząd pomoże przy 
remoncie Komendy Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej. Umowę 
w tej sprawie podpisali prezydent 
miasta Janusz Kotowski oraz za-
stępca Mazowieckiego Komendan-
ta Wojewódzkiego PSP st. bryg. 
Zbigniew Szczygieł.

Na mocy umowy Fundusz 
Wsparcia Państwowej Straży Pożar-
nej otrzyma od Ostrołęki dziewięć-

dziesiąt tysięcy złotych. Pieniądze 
zostaną przeznaczone na dofinan-
sowanie odnowy elewacji ostrołęc-
kiej siedziby PSP przy ulicy Celnej. 
Eksploatowany od wielu lat budy-
nek wymaga już porząd-
nego remontu. Jednym 
z działań na rzecz po-
prawy warunków pracy 
strażaków i obniżenia 
kosztów utrzymania ko-

mendy będzie termomodernizacja. 
Prace będą prowadzone już w tym 
roku, a przekazane przez samorząd 
środki strażacy muszą wydatkować 
do 30 listopada br.

6   OSTROŁĘKA SAMORZĄDOWA    maj/czerwiec 2014

INWESTYCJE www.ostroleka.pl

Prezydent Janusz Kotowski podpi-
sał pozwolenie na budowę drugiej 
sali kinowej w OCK.  Poprawiony 
i uzupełniony projekt spełnia już 
wszelkie wymogi, jakie zakładał  
inwestor.

W najbliższym czasie zostanie 
ogłoszony przetarg, w którym wyło-
niony zostanie wykonawca inwestycji.  
Dostosowanie obiektu OCK do zało-
żeń architektonicznych będzie pole-
gało między innymi na dobudowie 

klatki schodowej od strony ulicy In-
walidów Wojennych, budowie szybu 
windy dla osób niepełnosprawnych 
oraz adaptacji istniejących  pomiesz-
czeń i rozwiązań komunikacyjnych. 
W nowej sali znajdzie się miejsce 
dla 105 pojedynczych foteli i sześciu 
dwuosobowych kanap. Będą także 
miejsca dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich. Budowa małej 
sali kina jest zaplanowana na dwa lata.

Ostatnim etapem modernizacji naj-
większej szkoły na osiedlu Centrum 
były prace związane z poprawą ciągów 
komunikacyjnych. 

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana 
Pawła  II zyskała nowe chodniki, parking 
i wjazd na swój teren. To efekt realizacji 
zadania inwestycyjnego związanego z 
zagospodarowaniem terenu szkoły.  In-
westycja swoim zakresem objęła między 
innymi  budowę zjazdu z kostki bruko-

wej na teren szkoły, 
miejsc postojowych,  
ciągów pieszych  
i ogrodzenia szko-
ły oraz urządzenie 
zieleni.  Na poprawę 
warunków estetyki  
i bezpieczeństwa wo-
kół budynku samorząd 
wydał prawie czterysta 
tysięcy złotych. 

Siedziba strażaków zostanie ocieplona
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Na terenie budowy Stacji Segregacji 
Odpadów Komunalnych wmurowano 
akt erekcyjny o/cjalnie inaugurując tę 
największą miejską inwestycję. Cere-
monię obserwowało ponad stu zapro-
szonych gości, w tym parlamentarzy-
ści, radni województwa i miasta oraz 
młodzież ostrołęckich szkół.

Z zakresem inwestycji i przyczy-
nami leżącymi u podstaw podję-
cia decyzji o jej budowie zapoznali 
zebranych gości prezydent Janusz 
Kotowski i wiceprezes OTBS Adam 
Galanek. Prezydent przedstawił spo-
łeczny aspekt przedsięwzięcia, które 
na wiele lat ma ograniczyć do mini-
mum opłaty mieszkańców za skła-
dowanie i recykling odpadów. Po 
odczytaniu Aktu Erekcyjnego , został 
on podpisany przez Dariusza Macia-
ka i Janusza Kotowskiego. Następnie 
prezydent umieścił Akt w specjalnie 
przygotowanej tubie, do której tra/-
ły też ostrołęckie gazety, pamiątkowy 
dukat, monety o nominale 1, 2 i 5 zło-
tych oraz pendrive zawierający doku-
mentację inwestycji.

Budowa samorządowej stacji se-
gregacji odpadów komunalnych roz-
poczęta została w ubiegłym roku, a jej 
zakończenie planowane jest na wiosnę 
2015 roku.

Z nowej stacji segregacji odpadów 
będzie mogło korzystać miasto Ostrołę-
ka oraz okoliczne gminy. Oprócz 
dotacji z UE część 

pie-

niędzy pochodzić będzie z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, pozostałe koszty po-
kryją Ostrołęka i niektóre okoliczne sa-
morządy. To niewątpliwie najważniejsza 
inwestycja proekologiczna, której zada-
niem jest na wiele lat rozwiązać proble-
my miasta i okolicznych gmin związane 
ze składowaniem odpadów.

Przedsięwzięcie obejmuje m.in. bu-
dowę hal technologicznych sortowni  
i kompostowni, boksów magazynowych 
surowców wtórnych i punktu demonta-
żu, wagi samochodowej z budynkiem 
administracyjnym, a także zbiornika 
odcieków. Na terenie stacji segregacji 
znajdą się również place dojrzewania 
kompostu oraz przetwarzania odpadów 
zielonych, garaże dla kompaktora i na 
sprzęt technologiczny oraz magazyn 

małych ilości odpadów nie-

bezpiecznych. 
Od kilku lat wdrażamy procesy po-

zwalające na stosowanie nowoczesnych 
rozwiązań. Zaczęliśmy od uporządkowa-
nia wysypiska, na którym działa już in-
stalacja odgazowywania, pozwalająca na 
uzyskiwanie z metanu energii elektrycz-
nej. W taki sposób zamieniamy „brudne” 
odpady na czysty prąd. Zlokalizowaliśmy 

tu także Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, gdzie miesz-
kańcy mogą pozbyć się np. pozostało-
ści chemii budowlanej, elektrośmieci 
i innych, niebezpiecznych substancji. 
Samorząd Ostrołęki buduje swoiste 
Centrum Gospodarki Odpadami. Nie-
wątpliwie jego najważniejszym ele-
mentem jest wznoszona właśnie Stacja 
Segregacji Odpadów Komunalnych. Jej 
uruchomienie będzie kulminacyjnym 
momentem wdrażania ekologicznych 
rozwiązań przyjaznych mieszkańcom 
i całemu środowisku naturalnemu. 
O tym, że miejska gospodarka odpa-
dowa dobrze działa świadczy fakt, 
że wysokość opłat za odpady zosta-
ła skalkulowana na przyjaznym, ale  
i bardzo realnym poziomie. Po półrocz-
nym funkcjonowaniu systemu okazało 

się, że dopłaty  z miejskiej kasy wyniosły 
zaledwie 1, 11 grosza do każdego zgłosze-
nia.  Wiele miast musiało wery/kować 
wysokość stawek (np. Przasnysz podwyż-
szył w styczniu opłaty), wiele ustaliło je 
ze swoistym „zapasem” (np. Ciechanów, 
gdzie stawki wynoszą 16 zł za niesegre-

gowane, a 11 zł za posortowane  
odpady).  My zdołaliśmy jeszcze 

wspomóc 30 procentowym upu-
stem Wielkie Rodziny.
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W parku miejskim obok placu za-
baw dla dzieci zainstalowano urzą-
dzenia dla miłośników parkouru.  

Zestaw składający się z kilku 
przyrządów zamontowała firma 
Starmax. Ratusz przeznaczył na ten 
cel 34 tysiące złotych. Mamy nadzie-
ję, że tor spodoba się poczatkującym 
adeptom tej sztuki przemieszczania 
się w przestrzeni, a dla doświad-
czonych parkourowców będzie 

miejscem trenin-
gu. Jeżeli urządze-
nia spotkają się  
z przychylnym przy-
jęciem młodzieży, 
będziemy starali się 
umieszczać podob-
ne place w innych 
miejscach miasta. 
Życzymy bezpiecz-
nej zabawy.  
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Rusza II etap budowy kompleksu 
sportowego przy Zespole Szkół Zawo-
dowych nr 1 im. dra Józefa Psarskiego. 
Miasto ogłosiło przetarg, który wyłoni 
wykonawcę inwestycji. Do istniejącego 
boiska wielofunkcyjnego dołączy na-
stępny nowoczesny obiekt sportowy.

W ramach planowanych robót wy-
budowane zostanie boisko do piłki noż-
nej o wymiarach 30 x 60 m ze sztucznej trawy wraz z bieżniami (100 i 200 m)  

i rzutnią do pchnięcia kulą z nawierzch-
niami z poliuretanu. Obiekt będzie 
wyposażony w kanalizację deszczową, 
oświetlenie i system monitoringu. Ta 
część II etapu robót przy zapleczu spor-
towym „metalówki” powinna zostać, 
zdaniem inwestora, ukończona do paź-
dziernika bieżącego roku. Jest to bardzo 
realny termin, tym bardziej, że prezydent 
podpisał już pozwolenie na budowę.

Wyłoniona w przetargu  /rma „LINIA” 
z Wrocławia opracowała projekt Miej-
skiego Systemu Informacji dla Ostrołę-
ki.  Z założeniami nowego systemu za-
poznano w ratuszu środowiska, które 
uczestniczyły wcześniej w kon-
sultacjach MSI.  Swoje uwagi za 
pośrednictwem internetowej 
ankiety zgłaszali także indywi-
dualnie mieszkańcy.

Chcemy by po Ostrołęce 
można było się sprawnie poru-
szać i łatwo odnaleźć poszuki-
waną instytucję lub placówkę 
kultury.  Samorząd podjął decy-
zję o ujednoliceniu miejskiego 
oznakowania i nadaniu mu es-
tetycznej formy. Zadaniem Miej-
skiego Systemu Informacji jest 
zwiększenie ładu przestrzennego,  po-
prawa estetyki miasta , a także poprawa 
bezpieczeństwa i skrócenie czasu dotar-

cia do celu.  Mamy nadzieję, że nowy 
system oznakowania oprócz walorów 
estetycznych ułatwi poruszanie się  
w przestrzeni miejskiej , przede wszyst-
kim przyjezdnym, naszym gościom, 

ale także mieszkańcom. W systemie 
zakłada się specjalne wyróżnienie osie-
dla „Stare Miasto” poprzez użycie na 

każdym znaku żółtego elementu (w 
odróżnieniu do pozostałego obszaru, 
gdzie stosowany będzie kolor czerwo-
ny). Oznakowanie obejmie obszar ca-
łego miasta i wskazywać będzie nazwy 

osiedli, nazwy ulic i numerów po-
rządkowych nieruchomości, atrak-
cje, zabytki, obiekty użyteczności 
publicznej. Systemem objęte będą 
również słupy i tablice ogłoszenio-
we oraz przystanki komunikacji 
miejskiej. Do systemowych rozwią-
zań plastyczno-architektonicznych 
nawiązywać będą również nowe 
elementy małej architektury wokół 
nas:  ławki, kosze na śmieci, stojaki 
na rowery, czy też poidełka będące 
punktami czerpania wody. Miasto 
będzie ubiegać się o do/nansowanie 

kosztów wprowadzenia nowego ozna-
kowania ze środków unijnych. 


