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11 września ostrołęccy stróżowie prawa oficjalnie przeprowadzili się do budynku nowej komendy. Po latach 
oczekiwania mają nareszcie miejsce pracy spełniające współczesne standardy europejskiego państwa.  Od 
początku budowę wspierał ostrołęcki samorząd. Na str. 6 przypominamy w skrócie historię batalii o nową 
siedzibę ostrołęckiej policji. 

18 września (czwartek) 
18.30 Parada (od Placu Bema do sceny 
przy DH Kupiec)
Oficjalne otwarcie InQbatora (scena przy 
DH Kupiec)
19.00 Republika Lem Ostrołęcka Scena 
Autorska (plac przed sceną przy DH Ku-
piec )
20.00 Gogol Teatr Warszawskiego Cen-
trum Pantomimy (Scena Główna OCK)
21.30 Spotkać Prospera Teatr Woskresin-
nia (parking przy ul. Prądzyńskiego, za 
Sceną przy DH Kupiec)
19 września (piątek)
10.00 Serce Sióstr Teatr Tańca Inoj (Scena 
Kameralna OCK)
17.30 Performer Bartosz M. Martyna 
(Scena Kameralna OCK ) 
18.30 Rudymenty czyli Wtóra Księga Ro-
dzaju Teatr Snów (plac przed sceną przy 
DH Kupiec)
19.30 Wystawa fotograficzna InQbator 

2013. Wernisaż (hol OCK) 
20.00 Na krawędzi Zespół Tańca Współ-
czesnego De-eM 
Takarazuka camp Krakowski Teatr Tańca 
(Scena Główna OCK)
21.30 Cykl Teatr Usta Usta (parking przed 
OCK) 
20 września (sobota)
13.00 Muzeum ciekawości Grupa Z (Ga-
leria Bursztynowa)
15.00 Kurczaczek Jedynaczek Teatr Łątka 
(scena przy DH Kupiec lub Scena Kame-
ralna OCK – w zależności od pogody)
18.00 Wesele Teatr Makata (scena przy 
DH Kupiec)
19.00 Cicindela Krakowski Teatr Tańca 
(parking przed OCK) 
20.00 Louder Than Words Gregg Gold-
ston (Scena Główna OCK) 
21.30 Causa Fatalis Teatr Novego Fronta 
(parking przy ul. Prądzyńskiego, za sceną 
przy DH Kupiec)



Prezydent Janusz Kotowski  i Prze-
wodniczący Rady Miasta, Dariusz 
Maciak, wraz z reprezentanta-

mi miejskiego samorządu wzięli 
udział w ceremonii wmurowania 
Kamienia Węgielnego pod budowę 
nowej Hali Targowej w Ostrołęce.  
Inwestycja Kurpiowskiego Cen-

trum Handlowo – Usługowego Sp. 
z o.o. powstaje w miejscu targowi-
ska przy ulicy Prądzyńskiego.

Gratulowano kupcom od-
wagi, jakiej wymagało pod-
jęcie się tak dużej inwestycji 
przez liczną grupę udziałow-
ców spółki. Pomysł ostrołęc-
kiego środowiska kupiec-
kiego od początku ma duże 
poparcie samorządu miasta, 
co wyraziło się między inny-
mi w wydzierżawieniu na 30 
lat placu pod budowę Hali 
Targowej i poręczeniu kredy-

towym udzielonym przez Miasto. 
Kupcy z ryneczku przygotowywali 
się do swojej inwestycji od lat. Do-
tychczas warunki dla pracujących  
i kupujących dalekie były od nor-

malności. Wiele osób zwracało uwa-
gę również na wątpliwą estetykę tego 
centralnie położonego targowiska  
(w okolicach banków, centrum 
kultury, szkół, itp.). Kupcy podjęli 
niezwykle odważne decyzje. Zawią-
zali spółkę (prawie trzystu udzia-
łowców), zaczęli gromadzić fundu-
sze i przygotowywać projekt hali 
targowej. – Samorząd wspiera kup-
ców z ryneczku, bo oni sami walczą 
o utrzymanie miejsc pracy. Ważna 
jest także poprawa estetyki. Nowa 
hala targowa nada zupełnie inny 
charakter temu fragmentowi miasta 
– powiedział w czasie uroczystości 
prezydent Janusz Kotowski. Przed 
naszymi kupcami jeszcze długa dro-
ga. Dokonali już dużo. Wszyscy ży-
czymy, by im się udało.

Z inicjatywy ostrołęckiego samorzą-
du odbyło się spotkanie poświęcone 
Regionalnemu Instrumentowi Te-
rytorialnemu. Informację na temat 
bieżących prac związanych z pro-
pozycjami samorządów subregio-
nu ostrołęckiego przedstawiła Ewa 
Orzełowska, członek zarządu Woje-
wództwa Mazowieckiego. 

W spotkaniu wzięły udział wła-
dze miasta i powiatów ostrołęckiego, 
wyszkowskiego, makowskiego i prza-
snyskiego wraz z przedstawicielami 
ościennych gmin.

Przypomnijmy, że samorząd 
Ostrołęki złożył w ramach RIT projekt 
budowy przeprawy mostowej  Narwi  
w ciągu drogi wojewódzkiej z Przasny-
sza, co pozwoliłoby na rozwinięcie sieci 

drogowej regionu po obydwóch 
brzegach rzeki. Dlatego też w 
projekt zaangażowane są samo-
rządy sąsiadujących powiatów 
od przasnyskiego po wyszkow-
ski.  Partnerami Ostrołęki, któ-
rzy wyrazili zainteresowanie 
takim rozwiązaniem, są Powiat 
Ostrołęcki oraz gminy: Olsze-
wo – Borki, Baranowo, Rzekuń 
i Goworowo. Prezydent Kotow-
ski chce, by było to wiodące działanie 
w ramach RIT i jest również otwarty na 
współpracę z innymi gminami powia-
tu ostrołęckiego.

Projekt pod nazwą „Poprawa ze-
wnętrznej i wewnętrznej dostępności 
potencjału Mazowsza poprzez budowę 
przeprawy mostowej przez rzekę Na-

rew oraz rozbudowę drogi wojewódz-
kiej nr 544 wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą na terenie miasta Ostrołęki  
i gmin partnerskich” został już złożony 
w Urzędzie Marszałkowskim i otrzy-
mał pozytywną ocenę. Jego realizacja 
przewidziana jest na najbliższe trzy 
lata. 

Walczymy o nowy most
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Hala targowa rośnie w oczach

Marek Olszewski - Pełnomocnik ds. 
Osób Niepełnosprawnych przypo-
mina, że od  1 lipca 2014 obowiązują  
nowe zasady wydawania kart parkin-
gowych. 

Obecnie karty parkingowe dla 
mieszkańców Miasta Ostrołęki wydaje 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w Ostrołęce, ul. 
Spokojna 16, 07-410 Ostrołęka tel. (029) 
764 52 72. Wniosek można otrzymać  

w siedzibie Zespołu lub pobrać ze 
strony internetowej. Opłatę związa-
ną z wydaniem karty parkingowej  
w wysokości 21 zł uiszczamy na rachu-
nek bankowy PKO Bank Polski nr 66 
1020 1592 0000 2502 0219 0551 oraz  
w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Ostrołęce, ul. Generała Jó-
zefa Hallera 12, 07-410 Ostrołęka.

Uwaga: Przed uiszczeniem opłaty 
należy zapoznać się z nowymi zasada-

mi wydawania kart parkingowych oraz 
zweryfikować w Powiatowym Zespole 
do Spraw Orzekania o Niepełnospraw-
ności czy jest się osobą uprawnioną do 
uzyskania karty, gdyż opłata nie podlega 
zwrotowi. Zasady wydawania kart par-
kingowych i wniosek o wydanie karty 
parkingowej można pobrać ze strony 
Urzędu Miasta lub uzyskać w biurze 
Pełnomocnika ds. Osób Niepełno-
sprawnych – Plac Bema 1 pok. 4.

Jak otrzymać kartę parkingową 



Szanowni Państwo!

Sierpień i początek września przyniosły wiele ciekawych wydarzeń w naszym mie-
ście. W ramach współpracy z radiową Jedynką zaprosiliśmy do Ostrołęki kilku wspa-
niałych artystów. Występy De Mono czy Maryli Rodowicz ściągnęły na stadion – mimo 
deszczowej pogody – tysiące mieszkańców. Festyny osiedlowe również dostarczyły 
Ostrołęczanom szeregu atrakcji. 

W ramach inwestycji miejskich zakończyliśmy przebudowę ulic Bernardyńskiej, 
Wójta Romy i Małej. Trwają poważne remonty ulic rtm. Witolda Pileckiego i gen. Anto-
niego Madalińskiego. Rozstrzygnęliśmy też przetargi na rozbudowę Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno – Wychowawczego, drugiej sali kinowej w OCK, Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej, hali sportowej w Wojciechowicach, boisk przy ZSZ nr 1,  ulic Koszaro-
wej, Otok i wielu innych . To duże wyzwania, ale czas było je podjąć.

Walczymy o środki zewnętrzne na nowy most i budowę dróg. Nasze projekty wyso-
ko ocenili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego. Szansa na kilkadziesiąt milionów 
złotych dla Ostrołęki w ramach tzw. Regionalnego Instrumentu Terytorialnego jest coraz bardziej realna. Ale nie tylko 
wokół ciekawych propozycji rozrywkowych i inwestycyjnych koncentrowało się życie miasta.

Wiele emocji (zwłaszcza uczniom i nauczycielom) przyniósł początek roku szkolnego. Dzieci i młodzież wróciły do 
pięknie przygotowanych szkół i przedszkoli a wśród nauczycieli zatrudnionych na stałe nie było w Ostrołęce zwolnień. 
To niezwykle ważne, bo w Polsce w ostatnich latach dramatem braku pracy zostało dotkniętych kilkadziesiąt tysięcy 
nauczycieli. 

Szanowni Państwo, lato wprawdzie się kończy, ale wrzesień i październik też bywają łagodne i ciepłe. Życząc 
wszystkim dobrych dni zachęcam, by częściej zauważać to, co w Ostrołęce ciekawe i piękne, Świetnie pokazał to  
w swoim filmie Karol Karpiński. Zachęcam do obejrzenia i serdecznie pozdrawiam.

          

                      Prezydent Ostrołeki
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Przeprowadzka policji nie zamyka 
współpracy samorządu z wymia-
rem sprawiedliwości. 

W wyniku rozmów Janusza Ko-
towskiego z prezesem Sądu Okrę-
gowego, Tomaszem 
Sagałą, miasto wyra-
ziło chęć przekaza-
nia gruntów po byłej 
komendzie policji, 
co jest głównym wa-
runkiem powsta-
nia nowego obiektu 
Sądu Okręgowego  
w naszym mieście. 
Po opuszczeniu przez 
policję terenów sta-
rej komendy działki 
będące własnością 
Skarbu Państwa tra-
fią w administrowa-
nie samorządu. Mimo 
wielu propozycji wy-
korzystania gruntów 
władze miasta goto-
we są przekazać tere-
ny pod budowę Sądu 
Okręgowego. Brak 

możliwości rozwoju tej placówki 
mógłby skutkować zabraniem jej  
z Ostrołęki. Mając na uwadze inte-
res mieszkańców oraz miastotwór-
czą rolę siedziby wymiaru sprawie-

dliwości na szczeblu okręgowym, 
prezydent wyraził wstępną goto-
wość do przekazania działki Mini-
sterstwu Sprawiedliwości.

Sąd okręgowy na Kościuszki

Aktualna siedziba Sądu Okręgowego, fot. www.ostroleka.so.gov.pl
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Wydatki oświatowe stanowią w bu-
dżecie miasta najpoważniejszą po-
zycję. Mimo wzrostu ministerialnej 
kwoty subwencji,  dopłaty Miasta ule-
gają zwiększeniu. Przyczyną takiego 
stanu jest, oprócz 
inflacji, przekazy-
wanie nowych za-
dań oświatowych 
państwa na szcze-
bel samorządu, 
czego przykładem 
jest dowóz uczniów  
z niepełnosprawno-
ściami, pomoc psy-
chologiczno-peda-
gogiczna czy wzrost 
wydatków na utrzy-
manie przedszkoli. 

Ta sytuacja do-
tyczy większości 
polskich samorzą-
dów. W latach 90., 
gdy rząd przeka-
zał prowadzenie 
oświaty samorzą-
dom – subwencja 
dla gmin czy miast sięgała 87 pro-
cent. Dziś wynosi około 60. W ska-
li Ostrołęki z dochodów własnych 
dokładamy do prowadzenia szkół  
i przedszkoli, a więc do zadań, które zle-
ciło nam państwo – około 40 milionów 
rocznie. Nie żałujemy tych pieniędzy, 
ale gdyby subwencja była wyższa, co 
roku powstawałoby o wiele więcej ulic, 
chodników, miejsc wypoczynku czy re-
kreacji. i razem z innymi samorządami 

mówimy jasno, jeśli ktoś przekazuje 
nam zadania powinien zabezpieczyć 
pieniądze na ich wykonanie.

W ostatnich latach musimy dopła-
cać coraz więcej do rządowej subwen-

cji, by zapewnić dobre warunki nauki 
naszym dzieciom i młodzieży, wypeł-
niając narzucane nam ustawowo za-
dania – takie jak choćby dostosowanie 
placówek do potrzeb sześciolatków czy 
podwyżki płac nauczycieli (które ustala 
ministerstwo).

Udało nam się zmodernizować 
większość budynków szkół i przed-
szkoli. Przy większości  podstawó-
wek  powstały place zabaw i „Orliki”.  

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne 
także wzbogaciły się o bazę sportową  
i w przeważającej większości poddane zo-
stały termomodernizacji. Funkcjonalne  
i estetyczne budynki wpisują się w oto-

czenie stanowiąc 
przykład dobrze 
wydatkowanych 
pieniędzy. Nie 
z a p o m i n a m y  
o bieżących na-
prawach, remon-
tach i pracach 
kons er wac y j -
nych prowadzo-
nych w okresie 
w a k a c y j ny m . 
Tylko w ostat-
nich miesiącach 
przeznaczyliśmy 
na ten cel ponad 
czterysta tysięcy 
złotych.  Naj-
większe remonty 
przeszła Szko-
ła Podstawowa 
nr 1, gdzie wy-

mianie została poddana część stolarki 
drzwiowej i posadzek oraz pomalowa-
no korytarze na parterze i piętrze bu-
dynku.  Koszty prac to blisko 90 tysięcy 
złotych. Za 50 tysięcy zmodernizowa-
liśmy pracownię samochodową w ZSZ 
nr 1.  Odmalowane pracownie i nowe 
ogrodzenie otrzymała Szkoła Podsta-
wowa nr 6. To tylko przykłady wakacyj-
nych prac renowacyjnych, jakim pod-
dano ostrołęckie placówki oświatowe.

Najważniejsze zadania samorządu 
- oświata

Wydatki samorządu na oświatę w Ostrołęce w latach 2009 – 2013
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Tak wygląda SP nr 6 im. Orła Białego po termomodernizacji i wybudowaniu Orlika
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Końcówka wakacji i początek no-
wego roku szkolnego to nie tylko 
zakup podręczników i uczniowski 
smutek, że kończy się czas odpo-
czynku. Ostatnie dni przyniosły 
też dodatkowe problemy. Chodzi 
o niepewność zatrudnienia wśród 
nauczycieli.

Oblicza się, że w ciągu kilku 
ostatnich lat pracę w Polsce straciło 
ponad 20 tysięcy nauczycieli i pra-
cowników oświaty. To wielki dra-
mat ludzi dobrze wykształconych 
i przygotowanych do wypełniania 
zadań. Na szczęście w Ostrołęce, 
mimo wielu problemów, nikt spo-
śród nauczycieli zatrudnionych  na 
stałą umowę, nie utracił pracy. To 
prawda, że nie wszyscy poszukują-
cy znaleźli zatrudnienie, nie wszy-
scy pracują też w pełnym wymiarze.  
Ale zwolnień nie było! 

Dzięki stałej współpracy prezy-
denta miasta, dyrektora Wydziału 
Oświaty UM i większości dyrekto-

rów placówek oświatowych próbu-
jemy sprawiedliwie dzielić pracę. 
W placówkach nie da się „wycza-
rować” nowych etetów. Jest kon-
kretna liczba godzin polskiego czy 
historii. Ważne jest więc to wspo-
mniane sprawiedliwe dzielenie pra-
cy. Ogromna większość nauczycieli 
nie ma godzin nadliczbowych, ale 

za to innym potrafimy „uzbierać” 
choćby pół etatu. Sporo bezrobot-
nych nauczycieli chętnie przyjmuje 
też zastępstwa za urlopowanych ko-
legów. To są – ktoś powie – proste 
posunięcia. Ale bez wątpienia tak 
trzeba. Praca jest dziś „wyjątkowym 
skarbem”. Trzeba się nią solidarnie 
dzielić.

W Ostrołęce nie było zwolnień nauczycieli!

Od roku 2009 powstało przy 
naszych szkołach osiem boisk 
do piłki nożnej ze sztuczną na-
wierzchnią. Dziś prezentujemy tyl-
ko te wybudowane w ostatnich czte-
rech latach. 

ZSZ nr 2 im. 5 Pułku Ułanów 
– 2013 

1.656.857,40 zł  (w tym wkład 
Ministerstwa Sportu 333 tys. PLN  

i Samorządu Województwa 100 tys.) 
Miasto 1.223.857,40 

Gim. Nr 2 im. Danuty Siedzi-
kówny „Inki” – 2012

1.413.280,48 złotych.  Do pie-
niędzy ostrołęckiego samorządu  
dołożyło 333 tysiące  Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, a  kwotą 100 ty-

sięcy wsparł inwestycję  Samorząd 
Województwa Mazowieckiego. Mia-

sto 980.280,48 zł
Gim. Nr 1 im. Janusza Kuso-

cińskiego -2012
1.353.434,69 tysięcy złotych. 

333 tys. Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki, a kwotą 333 tysięcy Samo-
rząd Województwa Mazowieckiego, 
miasto 687.434,69

SP nr 1 im. Stanisława Jacho-
wicza – 2011 

1.265.562,30 tysięcy złotych,   
(w tym wkład Ministerstwa Sportu 
306 tys. PLN i Samorządu Woje-
wództwa 100 tys.) miasto 859.562,30 
zł

ZS nr 3 im. Adama Mickiewicza 
– 2011 

1.242.036,37 tysięcy zł, (w tym 
wkład Ministerstwa Sportu 312 tys. 
PLN i Samorządu Województwa 100 
tys.) miasto 830.036,37 zł.

Do każdego „Orlika” uzyskaliśmy 
wsparcie ministerstwa i samorządu 
województwa, ale główne wydatki 
pokryło miasto. Każdy obiekt jest 
wyposażony  w rozwiązania umożli-
wiające trening dyscyplin lekkoatle-
tycznych. Warto też wspomnieć, że 
obecnie powstaje kolejny kompleks 
boiskowy przy najstarszej szkole po-
nadgimnazjalnej w Ostrołęce – ZSZ 
nr 1 im. dra Józefa Psarskiego.
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11 września ostrołęccy stróżowie prawa oficjalnie 
przeprowadzili się do budynku nowej komendy. Po 
latach oczekiwania mają nareszcie miejsce pracy 
spełniające współczesne standardy europejskiego 
państwa.  Od początku budowę wspierał ostrołęcki 
samorząd. 

Miasto przekazało działkę pod komendę. Obie-
cał to policji prezydent Załuska, przekazał już Janusz 
Kotowski. Decyzja budowy Komendy w Ostrołęce po 
raz pierwszy została ogłoszona na spotkaniu sekreta-
rza stanu MSWiA Marka Surmacza i posła Arkadiu-
sza Czartoryskiego, w listopadzie 2006 roku w Kasynie 
Komendy Policji w Ostrołęce. Wtedy to także rząd PiS 
przewidział 1 milion 200 tysięcy złotych na start inwe-
stycji. Po przegłosowaniu w sejmie w grudniu popraw-

ki budżetowej rozpoczęły się prace architektoniczne, 
które zaowocowały powstaniem projektu komendy  
i wydaniem w listopadzie 2008 roku pozwolenia na bu-
dowę przez prezydenta Ostrołęki Janusza Kotowskie-
go. Odbierał je osobiście ówczesny komendant Janusz 
Pawelczyk.  Wielokrotnie budowę dofinansowywał 
samorząd miasta, choć utrzymanie policji to zadanie 
rządowe (np. w 2010 roku przekazano prawie milion 

złotych, a w następnych latach kolejne dotacje), co 
oprócz pieniędzy przeznaczanych na dodatkowe pa-
trole czy zakup pojazdów, było wymierną pomocą dla 
ostrołęckiej policji, czekającej od wielu lat na godne 
warunki pracy. Pomocy udzielały też okoliczne gminy  
i powiat ostrołęcki. Budowa trwała długo, ale w każ-
dym budżecie znajdowały się pieniądze na ostrołęc-

ką komendę. Dziś, po ośmiu latach od decyzji, które 
umożliwiły rozpoczęcie budowy, policjanci wyprowa-
dzili się z poniemieckich bloków, gdzie tynki sypały 
się już na głowy funkcjonariuszy. W Ostrołęce oddano 
do użytku nowoczesny budynek wyposażony choćby  
w strzelnicę i przestrzenne zaplecze techniczno – gara-
żowe. Inwestycja kosztowała ponad 42 miliony złotych. 
Nowa komenda będzie na pewno dumą byłego komen-
danta Janusza Pawelczyka i obecnego szefa ostrołęckiej 
policji Stanisława Szcześniaka oraz jego współpracow-
ników. To właśnie oni dołożyli największych starań, by 
ostrołęccy policjanci pracowali wreszcie w normalnych 
warunkach.
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Policjanci z nową siedzibą

Wiceminister MSWiA Marek Surmacz i poseł Arkadiusz Czartoryski ogłaszają decyzję  
o budowie nowej komendy

14 listopada 2008 roku prezydent Janusz Kotowski przekazał ówczesnemu komendantowi 
Januszowi Pawelczykowi pozwolenie na budowę

Nowa komenda przy ulicy Korczaka

Inspektor Stanisław Szcześniak w rozmowie z dziennikarzami nie krył radości z przepro-
wadzki do nowej siedziby
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Na osiedlu Stare Miasto przybyły 
trzy stylowe uliczki. Od wykonaw-
ców odebrano przebudowane ulice 
Wójta Romy, Bernardyńską i Małą.

W przypadku dwóch pierwszych 
zakres robót, oprócz położenia na-
wierzchni z kostki granitowej, obej-
mował także budową kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej, uzupełnienie 
sieci wodociągowej i energetycznej 
oraz ustawienie nowego oświetlenia 
ulicznego. 

Wykonawcą prac był Zakład In-
stalacji Sanitarnych „MRÓZ” Sp.J.  
z Ostrołęki, a wartość inwestycji wy-
niosła 1 137 267,25 zł. Firma udzieliła 
czteroletniej gwarancji na swoje prace.

Łącznie położono nawierzchnię 
ulic i chodników na odcinkach ulic 
Bernardyńskiej –  o długości 126 m  
i Wójta Romy – 135 m. Nawiązują-
ce do staromiejskiej stylistyki ulice, 
miejsca parkingowe i chodniki wy-
konano z kostki kamiennej, w tym 
ciągi piesze z kostki kamiennej ciętej.  
Poza tym powstała nowa sieć kanali-
zacji sanitarnej o długości 345 metrów  
i wodociągowa (268 metrów). Uzu-
pełniono też kanalizację deszczową  
o dwie studnie sieciowe i blisko 15 me-
trową instalację. Jak zauważył podczas 

odbioru przewodniczący Rady Osie-
dla Andrzej Rykowski – Na Starym 
Mieście powstała najładniejsza ulica  
w Ostrołęce-.

Także ulica Mała, będąca łączni-
kiem między Elizy Orzeszkowej a Ki-

lińskiego, znowu służy mieszkańcom. 
Blisko osiemdziesięciometrowy od-

cinek ulicy otrzymał nową nawierzch-

nię w formie ciągu pieszo – jezdnego, 
umożliwiającego swobodne ominięcie 
zaparkowanego pojazdu. Powstała też 
nowa kanalizacja deszczowa o długości 
50 metrów i postawiono nowe latarnie. 
Wykonawcą wartej ponad 200 tysięcy 

inwestycji była firma Bruk-Pol z Róża-
na. Ulica została objęta 48 miesięczną 
gwarancją.

Nowe ulice na „starówce”

Wizji rozwoju miejskiej spółki  
i  podjęcia odważnych decyzji gra-
tulował Januszowi Kotowskiemu 
przedstawiciel firmy Solaris Bus 
@ Coach, dyrektor ds. 
sprzedaży, Krzysztof Mu-
siał. 8. września podpi-
sał on z prezesem MZK 
sp. z.o.o. Ryszardem 
Chrostowskim umowę 
na dostawę dwóch elek-
trycznych autobusów dla 
ostrołęckiej firmy.  Będą 
to pierwsze nowocze-
sne elektryczne pojazdy 
miejskie, jakie wyjadą na 
polskie ulice. 

Podpisanie umowy 
odbyło się w obecności 
przedstawicieli samorzą-
du miasta, pracowników 
MZK i dziennikarzy.  Z ofertą eko-
logicznych autobusów, wyłonionych 

w drodze przetargu,  zapoznał ze-
branych dyrektor Krzysztof Musiał  
z firmy Solaris Bus @ Coach. Już nie-
bawem, korzystając z unijnych fun-

duszy,  Miejski Zakład Komunikacji 
w Ostrołęce kupi dwa dziewięcio-

metrowe, niskopodłogowe Solarisy. 
Ostrołęka jest pierwszym w Polsce 
miastem, do którego trafią elektro-
busy. Kontrakt o wartości 3,2 mln 

złotych zostanie w 85 procen-
tach sfinansowany ze środków 
unijnych, pozostała suma, 
to wkład własny Miasta.   
 
Elektrobusy pojawią się na uli-
cach Ostrołęki z początkiem 
2015 roku. Będą to najnowo-
cześniejsze modele Solaris 
Urbino Electric 8.9. Pojazdy 
wyposażone będą w ciche  
i bezemisyjne silniki napędza-
ne specjalnie dobranymi dla 
ostrołęckich potrzeb bateria-
mi, wystarczającymi do poko-
nania całodziennej trasy tylko 
na jednym ładowaniu.  Testo-

wy egzemplarz auta trafi do Ostrołęki 
w październiku br. 

Elektrobusy wyjadą na ostrołęckie ulice

Fot. Solaris

Ulica Bernardyńska odzyskała staromiejski charakter
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Kilka tysięcy mieszkańców naszego 
miasta i okolic bawiło się na impre-
zie zorganizowanej przez Polskie Ra-
dio przy współpracy z samorządem 
Ostrołęki. Koncertowa niedziela Lata 
z Radiem mimo kapryśnej pogody 
była muzycznym wydarzeniem tego 
lata.

 Ostrołęka była też obecna na ra-
diowej antenie. Podczas audycji słu-
chacze „Jedynki” mogli poznać histo-
rię i teraźniejszość naszego miasta, 
politykę kulturalną samorządu oraz 
codzienne radości i troski mieszkań-
ców. Mamy nadzieję, że dzięki po-
bytowi dziennikarskiej ekipy „Lata 
z Radiem” wiedza o naszym grodzie 
stała się dostępna wielu tysiącom ro-

daków. W godzinach popołudniowych 
na miejskim stadionie wystąpili: Singin 
Birds, De Mono oraz Maryla Rodo-
wicz. Tłumnie przybyli ostrołęczanie 
oklaskiwali sympatyczne swingujące 
dziewczyny oraz gwiazdy wieczoru, 

De Mono i Marylę Rodowicz. Zarów-
no zespół jak i królowa polskiej sceny 
nie zawiedli swoich fanów. Doskona-
ły kontakt z publicznością i najwięk-
sze przeboje porwały wszystkich bez 
względu na wiek. W przerwach między 

występami „czarował” iluzjonista 
Maciej Pol, a prowadzący konferan-
sjerkę Bogdan Sawicki podgrzewał 
atmosferę rozdając pluszowe pszczo-
ły. Wypada też przypomnieć, iż umó-
wił się z prezydentem Januszem Ko-
towskim na przyszłoroczną wizytę 
trasy koncertowej „Lata z Radiem” 
w Ostrołęce. Życzymy zatem panom 
ponownego spotkania na scenie,  
a mieszkańcom naszego miasta rów-
nie udanej zabawy.

Lato z Radiem w Ostrołęce

Strzałem w dziesiątkę okazała się so-
botnia impreza w Parku Miejskim. 
Piknikowej atmosferze poddało się 
tysiące mieszkańców naszego miasta. 

Już od chwili narodowego czytania 
trylogii Henryka Sienkiewicza parkowe 
aleje wypełniły się spacerującymi rodzi-

nami. Organizatorzy przygotowali moc 
atrakcji dla najmłodszych i nieco bar-
dziej zaangażowanych wiekiem ostrołę-
czan. Podczas oficjalnego otwarcia Pik-

niku Wiesław Szczebelek, 
wiceprzewodniczący Rady 
Miasta i TPO, zapropono-
wał budowę amfiteatru na 
terenie Parku, co spotkało 
się z aprobatą prezydenta 
Janusz Kotowskiego i wy-
wołało aplauz mieszkań-
ców. Zanim jednak dojdzie 
do konkretnych działań 
mieliśmy okazję sprawdzić, 
jak można dobrze spędzić 

czas w otoczeniu zieleni. W grach i za-
bawach uczestniczyły całe rodziny. Swo-
je stoiska zaprezentowały Towarzystwo 

Przyjaciół Ostrołęki i Miejska Biblioteka 
Publiczna, współorganizatorzy Pikniku 
Kulturalnego.  Nie zabrakło Radosnego 
Świetlicobusu i wolontariuszy MOPR, 
prowadzących zabawy z najmłodszy-
mi. Obecne były służby mundurowe, 
prezentujące swoje wyposażenie. Grupy 
historyczne z okresu napoleońskiego i II 
wojny światowej prowadziły żywe lek-
cje historii. Można też było skosztować 
harcerskiej grochówki, obejrzeć pokaz 
karateków, występy przedszkolaków  
i całkiem dorosłych artystów. Dmucha-
ne zjeżdżalnie i wata cukrowa dopełnia-
ły piknikowy nastrój.  Zabawa trwała do 
późnych godzin wieczornych. Okazało 
się, że ożywiony Park Miejski może być 
doskonałym miejscem rodzinnego wy-
poczynku. 

Piknik w Parku zgromadził tysiące ostrołęczan

Otrzymaliśmy bardzo sympatyczny list 
od młodej pary, która w maju zawarła 
związek małżeński przed ostrołęckim 
Ratuszem. 

Za naszym pośrednictwem państwo 
młodzi - Beata Mincewicz i Grzegorz Kac-
pura - dziękują prezydentowi Miasta, jego 
współpracownikom, pracownikom USC 
i zaplecza technicznego Urzędu Miasta, 

za umożliwienie od-
bycia najważniejszej 
w ich życiu ceremo-
nii na Placu Bema. 
Redakcja Ostrołęki 
Samorządowej życzy 
z kolei wszystkiego 
najlepszego młodej 
parze !

Ślub na Placu Bema

Na Placu Bema związek małżeński zawarli Beata Mincewicz i Grzegorz 
Kacpura, świadkami byli: Patrycja Sylwia Parzych i Robert Grabowski

Fot. eostroleka.pl


