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Do naszego miasta przyjechały już 
dwa elektryczne Solarisy, zaku-
pione przy udziale unijnej dotacji 
w ramach projektu unowocześniania 
miejskiej komunikacji w Ostrołęce, 
realizowanego przez MZK sp. z o.o.
 Ostrołęka jest pierwszym w Polsce 
miastem, do którego trafi ły elektrobu-
sy. Kontrakt o wartości 3,2 mln złotych 
jest w 85 procentach sfi nansowany ze 

środków unijnych, pozostała suma, 
to wkład własny Miasta.  Wyróżnia-
jące się cichym brzmieniem i nama-
lowaną sylwetką jamnika z ogonkiem 
w kształcie wtyczki auta,  to najno-
wocześniejsze modele Solaris Urbi-
no Electric 8.9. Pojazdy wyposażone 
są w  bezemisyjne silniki napędzane 
specjalnie dobranymi dla ostrołęckich 
potrzeb bateriami, wystarczającymi 

do pokonania całodziennej trasy tyl-
ko na jednym ładowaniu (160 km). 
Nowe autobusy MZK podobały się 
samorządowcom z Siedlec, którzy 
złożyli wizytę w naszym mieście. Już 
wkrótce ostrołęczanie będą mieli 
możliwość zapoznania się z nowym 
nabytkiem MZK podczas bezpłatnych 
jazd testowych zaplanowanych dla 
mieszkańców. 

Elektryczne autobusy już w Ostrołęce
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Ostrołęccy samorządowcy: prezydent 
Janusz Kotowski, jego zastępca Paweł 
Stańczyk oraz radny Ryszard Żukow-
ski otrzymali certyfikat „Samorzą-
dowca przyjaznego rodzinie”.  

Certyfikaty wręczono w Warszawie  
podczas uroczystej  gali  z okazji Naro-
dowego Dnia Życia .Organizatorem gali 
była ogólnopolska Fundacja Narodo-
wego Dnia Życia, Centrum Wspierania 
Inicjatyw dla Życia i Rodziny oraz auto-
rzy kampanii „Rodzina ma głos!”.

Samorządowcy 
przyjaźni rodzinie

W ciszy i skupieniu ostrołęczanie 
oddali hołd ofiarom smoleńskiej ka-
tastrofy. Pod tablicą upamiętniającą 
wizytę Ś.P. Prezydenta RP Lecha Ka-
czyńskiego w Ostrołęce, złożono wią-
zanki kwiatów i zapalono znicze.

Delegacje reprezentujące wiele śro-
dowisk, w tym między innymi samorzą-
du miasta i powiatu, kombatantów i za-
kładów pracy złożyły wiązanki kwiatów 
i zapaliły znicze. Honorową wartę za-
ciągnęli ostrołęccy harcerze. Uroczysto-
ściom towarzyszyła modlitwa i refleksja.

W sobotę, 11 kwietnia, na cmen-

tarzu komunalnym odbyła się uroczy-
stość poświęcona 75. Rocznicy mordu 
katyńskiego i 5. Rocznicy katastrofy 
smoleńskiej. Zgromadzeni modlili się 
w intencji ofiar obu wydarzeń. Złożo-
no wiązanki kwiatów i zapalono znicze 
pod tablicą „Bóg, Honor, Ojczyzna, 
Katyń-Smoleńsk-Siewiernyj - Trage-
dia w 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, 
10.04.2010”. W obchodach uczestniczyli 
przedstawiciele władz miasta, parla-
mentarzyści, kombatanci, członkowie 
stowarzyszeń historycznych, harcerze  
i reprezentanci ostrołęckich szkół.

Katyń i Smoleńsk w naszej pamięci

Pod takim hasłem zorganizowano  
w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana 
Pawła II konferencję dla nauczycie-
li, pedagogów, pracowników oświa-
ty samorządowców, rodziców, dzieci  
i młodzieży.  Organizatorem spotka-
nia było Centrum Wspierania Inicja-
tyw dla Życia i Rodziny przy współ-
pracy z samorządem miasta i trzema 
placówkami oświatowymi.

Liczne grono słuchaczy powitał  
w imieniu władz miasta wiceprezy-
dent Grzegorz Płocha, który pod-
kreślił uzupełniające się role rodzi-
ny i szkoły w wychowaniu młodego 
człowieka oraz potrzebę zachowania 
naturalnej równowagi w tym proce-
sie.  Referaty poświęcone szkole przy-
jaznej rodzinie, współdziałaniu na 
rzecz wychowania młodego człowie-
ka oraz współczesnych zagrożeń dla 
tego procesu wygłosili m.in. Marze-

na Nykiel  redaktor naczelna portalu 
wPolityce.pl.,  Paweł Woliński z Fun-
dacji Mamy i Taty oraz ks. Dariusz 
Krajewski  - diecezjalny moderator 
Domowego Kościoła Ruchu Światło – 
Życie. Certyfikaty Szkoły Przyjaznej 
Rodzinie otrzymały : SP nr 10 im. 
Jana Pawła II, SP nr6 im. Orła Białego 
oraz ZSZ nr 1 im. Józefa Psarskiego. 

Spotkanie było bardzo ciekawe, wiele 
osób wysoko oceniło poziom wykła-
dów, podkreślając wspólną troskę ro-
dziców, pedagogów i samorządowców 
o wychowanie najmłodszych. Tylko 
dziennikarze Tygodnika zauważyli 
w konferencji „prawicową ideologię”, 
niewiele rozumiejąc z jej pozytywne-
go i ważnego przesłania.

Szkoła i rodzina w trosce o wychowanie dziecka



Szanowni Państwo!

17 kwietnia dotarła do Ostrołęki największa maszyna kompletująca zespół urzą-
dzeń nowoczesnej stacji segregacji odpadów, którą budujemy przy ul. Turskiego. Nasza 
największa inwestycja wsparta pozyskaną od Unii Europejskiej kwotą 25.5 mln złotych 
wkracza w ostatnia fazę. Możemy być spokojni i mieć satysfakcję, że właściwie chronimy 
środowisko, a opłaty za śmieci przez lata nie wzrosną.

W dobrym tempie realizowane są też inne inwestycje miejskie - druga sala kinowa 
w OCK, nowe skrzydło Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Trau-
gutta, odnowienie hali sportowej w Wojciechowicach. Rok bieżący przyniesie też dokoń-
czenie budowy kilku ulic i przygotowanie projektów budowy następnych.

Realizacja ważnych inwestycji miejskich nie przeszkadza samorządowi w innych 
ważnych działaniach. Godnie obchodziliśmy rocznicę Zbrodni Katyńskiej, a także kolej-
ną rocznicę katastrofy smoleńskiej,

 Byliśmy współorganizatorem ciekawej konferencji o rodzinie w SP nr 10 im. Jana 
Pawła II, nie ustajemy w działaniach na rzecz utworzenia w Ostrołęce Muzeum Żoł-
nierzy Wyklętych, wspieramy polską rodzinę Bondarowskich, która po pokoleniowej tułaczce wróciła z Kazachstanu do Ojczyzny.

I bez wątpienia nie ma w tych dwóch rodzajach działań sprzeczności. Wprawdzie inwestycje wymagają nakładów finanso-
wych a działania wychowawcze czy patriotyczne raczej zaangażowania duchowego – to jednak i to i to ma wyjątkową wartość. 
Pod warunkiem, że wszystkie działania samorządowych nakierowane są na drugiego człowieka. To ważne,  żeby w trudach co-
dziennych nie zapomnieć, jaki jest sens naszej pracy i dla kogo ostatecznie pracujemy.

           Prezydent Ostrołęki
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Taki wyrok wydał Sąd Okręgowy 
w Ostrołęce w dniu 2 kwietnia 
2015. Dziennikarze Tygodnika 
Ostrołęckiego Maciej Sulima (red. 
naczelny) i Piotr Ossowski oraz wy-
dawca tygodni-
ka Polska Press 
Sp. z o.o. muszą 
o d p o w i e d z i e ć 
za publikacje 
dotyczące pre-
zydenta Janusza 
Kotowskiego.

Do stałych 
ataków na prezy-
denta ze strony 
tygodnika wie-
lu Ostrołęczan 
zdołało się już 
p r z y z w y c z a i ć . 
Najczęściej bo-
wiem wywodzą 
się one z osobi-
stych uprzedzeń 
autorów i ich 
własnych poglą-
dów, których inni nie podzielają.  
Jednak czasem ataki są tak brutalne, 
że podlegają konkretnym paragra-

fom prawnym. Tak było np. przy pu-
blikacjach insynuujących budowa-
nie przez miasto dróg na potrzeby 
prywatnych właścicieli.

Sąd I instancji uznał, że redaktor 

i wydawca winni na pierwszej stronie 
Tygodnika zamieścić odpowiedni 
tekst prostujący kłamliwe sformuło-

wania oraz zapłacić określoną kwotę 
na rzecz instytucji charytatywnej. 
Prezydent jako pokrzywdzony nie 
domagał się żadnej rekompensaty 
dla siebie. Chciał jednak, by doszło 

do wpłaty 
na rzecz lu-
dzi  ubogich. 
Pozwani za-
pewne będą 
się odwoły-
wać licząc, 
jak w innych 
sprawach, na 
przychylność 
sądu apela-
cyjnego. Prze-
prowadzą też 
zapewne ko-
lejne ataki na 
p r e z y d e n t a . 
Ale na pewno 
nie będą się 
już czuć zu-
pełnie bezkar-
ni, bo wyrok 

sądu pokazuje, że kłamstwo, podane 
nawet wielkimi literami, ostatecznie 
i tak zostanie zdemaskowane.

Tygodnik musi przeprosić prezydenta 
i wpłacić 10 tysięcy zł na rzecz ubogich



Trwają intensywne prace na prowa-
dzonych przez miasto budowach. 
Zgodnie z założonym harmonogra-
mem postępują roboty adaptacyjne 
malej sali kinowej, remont hali spor-
towej w Wojciechowicach oraz bu-
dowa nowego segmentu Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.  
Te dwie ostatnie inwestycje realizo-
wane są przy wsparciu pieniędzmi 
pozyskanymi z zewnątrz (Minister-
stwa Sportu oraz PFRON).

Druga sala kina  - w etap wy-
kończeniowy weszły prace związa-
ne z przebudową budynku OCK dla 
potrzeb małej sali kinowej.  Obecnie 
roboty prowadzone są przy elewacji   
i zewnętrznej  klatce schodowej.  We-
wnątrz zamontowano już większość 
instalacji , dobiegają końca prace przy 
podłogach korytarzy i montażu pane-

li sufitowych. Prace wykończeniowe 
objęły zaplecze administracyjne, sani-
tarne, salę projekcyjną i widowiskową. 
Wkrótce rozpocznie się montaż balu-
strad na schodach oraz windy.  Po za-
kończeniu prac budowalnych zamon-
towany zostanie projektor z systemem 
nagłośnienia oraz fotele dla widzów. 
Planowany czas zakończenia inwesty-
cji to lato tego roku.

Zmiany przy Traugutta - Sie-
dziba Specjalnego Ośrodka Szkolno 
– Wychowawczego powiększyła się  
o dodatkowe skrzydło.  Nowy budynek, 
nawiązujący stylem do pierwotnej pla-
cówki , cieszy oczy ciepłą kolorystyką 
elewacji i estetyką pokrycia dachowe-

go. Nowa stolarka okienna i drzwiowa 
także zachowała styl dotychczasowej 
siedziby SOSzW. Nowe są rozwiązania 

c.o. oraz pozostałe przyłącza instala-
cyjne. Przebudowano chodniki i dro-
gę oraz rozebrano istniejący  budynek 

gospodarczo-garażowy zastępując go 
nowym garażem. Zakończenie pierw-
szego etapu prac przewidziano na ko-
niec lipca br. Następnym działaniem 
będą roboty remontowe w starej części  
ośrodka. 

Jak feniks z popiołów - Na 60 
procent można określić zaawansowa-
nie robót remontowych w najstarszej 
ostrołęckiej hali sportowej przy ulicy 
Partyzantów.  Zakończono już wszyst-
kie prace związane z wymianą insta-
lacji grzewczej, elektrycznej i wodno- 
kanalizacyjnej. Dobiegają końca prace: 
tynkarskie, malarskie i posadzkarskie. 
Wcześniej w budynku wymieniono ze-
wnętrzną stolarkę okienna i drzwiową. 
Obecnie oprócz wykończenia zaplecza 
sanitarnego i administracyjnego wy-
mianie podlega też wewnętrzna stolar-
ka drzwiowa. Trwają przygotowania 
do renowacji płyty głównej hali – cy-
klinowania i lakierowania parkietu. 
Odnowiona zostanie także widownia. 
Termin zakończenia prac wyznaczono 
na połowę wakacji. 
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Inwestycje zgodnie z planem

Mała sala kinowa 

Nowe skrzydło SSOS-W

Prace tynkarskie w hali przy Partyzantów
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Zakończyły się roboty budowlane 
powstającej przy ulicy Turskiego 
Samorządowej Stacji Segregacji 
Odpadów Komunalnych. Obecnie 
trwają intensywne prace wykoń-
czeniowe oraz przygotowania do 
pierwszych rozruchów technicz-
nych i technologicznych.

Miejsce, gdzie powstaje miej-
ska segregatornia zmieniło się na 
przestrzeni ostatnich dwóch lat nie 
do poznania. Dwie ogromne hale, 
najnowocześniejsze maszyny i łącz-
ny koszt około 40 milionów - skala 
przedsięwzięcia robi wrażenie. Do 
tego unijna dotacja w wysokości po-
nad 25 milionów złotych. Nic więc 
dziwnego, że inwestycja ta, to prio-
rytet dla samorządu Ostrołęki oraz 
Ostrołęckiego Towarzy-
stwa Budownictwa Spo-
łecznego, które nadzoruje 
i prowadzi całą inwestycje.

Obecnie dobiegły już 
końca roboty budowlane, 
prowadzone są prace wy-
kończeniowe. Instalacja 
przygotowywana jest rów-
nież do pierwszych tech-
nicznych rozruchów.

- Równolegle z po-
stępem prac trwają rozli-
czenia dotychczasowych 
częściowych płatności ze 

środków unijnych. Więk-
szość dofinansowania eu-
ropejskiego została już wy-
korzystana. Łączna wartość 
realizowanej inwestycji to po-
nad 40 mln zł. Pozyskaliśmy 
dotację unijną w wysokości 
ponad 25,5 mln zł. Ostat-
nie jej transze przed nami. 
Współpraca z Mazowiecką 
Jednostką Wdrażania Progra-

mów Unijnych układa się do-
brze – mówi Paweł Stańczyk, 
wiceprezydent Ostrołęki. 
W kwietniu Mazowiecka 

Jednostka Wdrażania Programów 
Unijnych przeprowadziła kontro-
lę realizacji projektu. Protokół po-
kontrolny w miniony piątek ode-
brał Adam Galanek, prezes OTBS. 
- Mamy dobrą a zarazem uspoka-
jającą wiadomość dla samorządu  
i mieszkańców Ostrołęki. Pozytyw-
nie zakończyła się kontrola MJWPU 
w zakresie prawidłowego wydat-
kowania i prowadzenia postępo-
wań przetargowych realizowanych  
w ramach inwestycji przez OTBS. 
Oznacza to, że unijna dotacja w wy-
sokości 25,5 mln zł nie jest zagrożo-
na. Na chwilę obecną MJWPU nie 
przewiduje żadnych korekt finanso-
wych – dodał prezes Galanek.

Stacja przed finiszem
Najwieksza maszyna kompostowni

P. Stańczyk i A. Galanek po zakończeniu montażu maszyn

Główna hala sortowni
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W związku z przyjętym przez ostrołęc-
ki samorząd programem opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Miasta Ostrołęki w 2015 roku  
uruchamiamy pomoc weterynaryjną 
psom i kotom poszkodowanym w wy-
padkach drogowych na terenie miasta.

Informujemy mieszkańców, by  
w razie potrzeby udzielenia pomocy wete-
rynaryjnej zwierzętom zgłaszali takie zda-
rzenia pod numery telefonów 502 433 730 
lub 502 591 010 czynne całą dobę - rów-
nież w święta. Pomoc świadczy Lecznica 
Zwierząt „AGA” przy ulicy Steyera 8a.

Całodobowa 
pomoc dla zwierząt 
poszkodowanych 
w wypadkach

Cztery  kolejne podmioty dołączyły 
do Karty Wielkiej Rodziny oferując 
zniżki dla posiadaczy karty. Tym sa-
mym już 18 firm  wspiera inicjatywę 
pomocy wielodzietnym rodzinom  
w Ostrołęce.

Przypomnijmy, że ostrołęcki samo-
rząd jest jednym z pierwszych w Pol-
sce, które podjęły działania mające na 
celu poprawę sytuacji materialnej wie-
lodzietnym rodzinom. Wprowadzony 
przed trzema laty program zakładał, że 
rodziny, które posiadają troje lub więcej 
dzieci, będą mogły korzystać ze zniżek 
za usługi świadczone przez niektóre 
miejskie spółki. Na początek samorząd 
zaprosił do współpracy MZK, OCK, 
Aquapark, MZOSTiT oraz żłobek miej-
ski.  Inicjatywa ta spotkała się ze zro-
zumieniem przez stronę biznesową. 
Blisko 20 działających w Ostrołęce firm 
zgłosiło w tym czasie akces do progra-
mu Karty Wielkiej Rodziny. Przypomi-
namy,  że samorządowym  programem 
objęte są rodziny wielodzietne i rodziny 
zastępcze zamieszkałe na terenie Miasta 
Ostrołęki, wychowujące troje i więcej 
dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 
roku życia w przypadku, gdy dziecko 
uczy się lub studiuje.

A oto nowi przyjaciele miejskiego 
programu:
•	 OstrołękaDis Sp. z o.o.  

(E. Leclerc) zobowiązuje się 
do przyznania rabatu w ramach  
Karty Wielkiej Rodziny: 3% na ca-

łość asortymentu z wyłączeniem 
alkoholi, wyrobów tytoniowych  
i czasopism, gazet w markecie E.Lec-
lerc Ostrołęka, aleja Jana Pawła II 4.

•	 Barwa S.C., ulica Traugutta 24 - 
sprzedaż materiałów budowlanych, 
farby, tynki, lakiery - 10 % zniżki 
dla na cały asortyment

•	 Spółdzielnia Socjalna „Validus”, 
ulica 11 listopada 72 - 10 % zniżki na 
artykuły medyczne i rehabilitacyjne 
nie podlegające refundacji NFZ

•	 Połonina, ul. Kilińskiego 48 - oprawa 
obrazów, pocztówki, ramy, art. dla pla-
styków, - 10 % zniżki na cały asortyment.
Nadal można złożyć wniosek przy-

stąpienia Firmy do Programu „Karta 
Wielkiej Rodziny”. Zgłoszenia firm, któ-
re chcą dołączyć do Programu „Karta 
Wielkiej Rodziny” należy dostarczyć do 
Urzędu Miasta pok. 123 bądź pod adres 
email: krzysztof.wojdyna@um.ostrole-
ka.pl. Szczegółowych informacji udzie-
la Krzysztof Wojdyna Pełnomocnik ds. 
komunikacji społecznej i obsługi inwe-
stora UM Ostrołęki tel. 502 271 011.

Karty wydaje Miejski Ośrodek Po-
mocy Rodzinie w Ostrołęce ul. Hallera 
12, pok. nr 6, 29 764 41 30.   www.mopr.
ostroleka.pl.

Karta się rozrasta

Urząd Stanu Cywilnego w Ostrołęce 
uprzejmie informuje o trybie przyjmo-
wania interesantów:

1. Interesanci z kartą zgonu przyj-
mowani są od poniedziałku do piątku: 
w godz. od 8.00-15.30.

2. Interesanci ze zgłosze-
niem urodzenia dziecka przyjmo-
wani są od wtorku do czwartku: 
w godz. od 8.00-15.00.

3. Interesanci w sprawach: 
- wydania odpisu z akt 
stanu cywilnego przyj-
mowani są na bieżąco;  
- ślubu cywilnego lub 
konkordatowego po 
przybyciu do Urzędu 
- umawiani są na kon-
kretny  termin w celu 
załatwienia sprawy.

Komunikat USC

Radni przyjęli uchwałę w sprawie za-
twierdzenia taryf za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę i zbiorowe odprowa-
dzanie ścieków. 

W stosunku do taryfy obecnie obo-
wiązujące na nie zmienionym pozio-
mie zostanie cena za odprowadzanie 
ścieków. Natomiast niewiele wzrośnie 
cena wody. Dotychczasowa cena net-
to 1 m3 wody to 2,56 zł. Nową cenę 
wody spółka skalkulowała na pozio-
mie 2,72 zł, tj. o 0,16 zł  wyższym od 

dotychczasowej. Zgodnie z przyję-
tą uchwałą cena brutto (z podatkiem 
VAT) 1 m3 wody wyniesie 2,94 zł.  
 
Stawki za wodę i ścieki od 1 maja 2015 

1. ceny (z VAT) za dostarczaną wodę:  
- gospodarstwa domowe - 2,94 zł 
- odbiorcy produkcyjni - 2,94 zł 
- pozostali odbiorcy - 2,94 zł

2. ceny (z VAT) za odbiór ścieków: 
- gospodarstwa domowe i pozo-
stali odbiorcy - 7,05 zł (bez zmian) 
- odbiorcy produkcyjni - 7,05 zł (bez 
zmian)

3. Stawki opłat za przyłączenie do 
urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych 
- stawka za odbiór przyłącza wo-
dociągowego 47,88 zł (bez zmian) 
- stawka za odbiór przyłącza ka-
nalizacyjnego 47,88 zł (bez zmian) 
- stawka za odbiór przyłącza wodo-
ciągowo kanalizacyjnego 56,38 zł (bez 
zmian)

To pierwsza od wielu lat, a zarazem 
prawdopodobnie ostatnia podwyżka 
cen wody w Ostrołęce  w ciągu obecnej 
kadencji. Te trudną decyzję podjęli rad-
ni myśląc z odpowiedzialnością o pla-
nach inwestycyjnych OPWiK w nowe 
zbiorniki i system jakości wody w ujęciu 
przy ulicy Kurpiowskiej.

Woda nieznacznie 
w górę, ścieki bez 
zmian – 1 maja 
zmiana cennika
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Samorząd miasta intensywnie szu-
ka sposobu finansowania naprawy 
„starej” przeprawy mostowej przez 
Narew.  Pisma z prośbą o włączenie  
remontu do zadań finansowanych  
z budżetu państwa  wysłano m.in. do 
premier Ewy Kopacz, wicepremiera  
i ministra gospodarki Janusza Pie-
chocińskiego oraz dyrekcji GDDKiA.  

Władze miasta opisują w nich ak-
tualny stan techniczny oraz rolę prze-
prawy dla miasta, regionu i ruchu tran-
zytowego ze szczególnym  naciskiem 
na międzynarodowy ruch samochodo-
wy z krajów nadbałtyckich do Europy 
Zachodniej. 

Warto przypomnieć, że most został 
wybudowany w 1954 roku. Remonto-

wano go w latach 1995 -1996. Remont 
nie obejmował wymiany tzw. ustrojów 
nośnych, które przez ponad 56 lat prze-
noszą wzrastające z roku na rok natęże-
nie ruchu i obciążenia nierzadko prze-
kraczające dopuszczalne. 

W piśmie podpisanym przez pre-
zydenta Kotowskiego,  wysłanym do 
szefowej rządu, możemy  między in-
nymi przeczytać :  „ W związku z nie-
dostateczną oceną stanu technicznego 
mostu drogowego przez rzekę Narew  
w ciągu drogi krajowej nr 61, jego po-
stępującą degradacją zagrażającą w dal-
szej perspektywie katastrofą budowlaną 
a także w związku z ograniczonym bu-
dżetem Miasta Ostrołęki, który nie jest 

w stanie podźwignąć ciężaru remontu 
przedmiotowego obiektu, zwracam się 
do Pani Premier z prośbą o dofinan-
sowanie z budżetu państwa komplek-
sowego remontu tegoż mostu.  Most 
drogowy usytuowany w ciągu drogi 
krajowej nr 61 i stanowiący znaczny 
fragment (235 m) ulicy Mostowej jest 
jedyną w mieście Ostrołęka i powiecie 
ostrołęckim przeprawą przez rzekę Na-
rew przeznaczoną do ruchu pojazdów 
ciężarowych i autobusów. Ma on klu-
czowe znaczenie dla regionu. Jest swe-
go rodzaju węzłem, przy którym ogni-
skują się drogi krajowe 61 i 53, drogi 
wojewódzkie 627 i 544. Stanowi jedyne 
połączenie dla samochodów cięższych 
w naszym regionie. Przez niego odby-

wa się ruch autobusowy, karetek pogo-
towia, straży pożarnej, samochodów 
dostawczych. Ostrołęka to „zagłębie” 
transportowe, gdzie aktywność firm 
przewozowych jest wręcz wyjątkowa 
na tle całego kraju. Wyłączenie mostu 
może doprowadzić do dramatycznej 
sytuacji społeczno-gospodarczej nie 
tylko miasta  i powiatu, ale całego sub-
regionu ostrołęckiego. Wpłynie to rów-
nież niekorzystnie na przewoźników 
międzynarodowych, którzy omijając 
Ostrołękę spowodują wzrost natężenia 
ruchu i dodatkowego obciążenia kon-
strukcji dróg alternatywnych takich 
jak droga krajowa nr 8 czy drogi woje-
wódzkie nr 614 i 645.”

Wyniki przeglądu wskazują na po-
głębiającą się destrukcję mostu i są pod-
stawą do niedostatecznej oceny ogól-
nego stanu technicznego. Wykonawca 
przeglądu sugeruje wymianę obiektu, 
którego  remont możliwy jest jedynie 
w przypadku wyłączenia z ruchu tran-
zytowego. Wykonana inwentaryzacja 
szczegółowa pokazała niedostateczny 
stan techniczny odwodnienia obiektu, 
urządzeń dylatacyjnych i dźwigarów 
żelbetowych, by utrzymać klasę obcią-
żenia „E”, wynoszącą 40 ton.

W związku z tym, w  celu dalszej 
eksploatacji mostu przez rzekę Narew   
w ciągu drogi krajowej nr 61 należy 
przeprowadzić jego gruntowną przebu-
dowę połączoną   z wymianą ustrojów 

nośnych. W tym roku sporządzimy do-
kumentację projektową, która naświetli 
nam zakres potrzebnych prac remonto-
wych. Wiadomo już, że szacowany koszt 
takiej przebudowy  to kwota kilkudzie-
sięciu milionów złotych. Budżet miasta 
Ostrołęki nie jest  w stanie zapewnić  
tak gigantycznej kwoty, by dokonać 
kompleksowego remontu mostu tak, by 
dostosować go do istniejącego i progno-
zowanego natężenia ruchu drogowego.  
Jedynym sposobem rozwiązania zjawi-
ska zagrażającego korzystającym z drogi 
krajowej  nr 61 jest wyasygnowanie nie-
zbędnej sumy z budżetu państwa, o co 
zwracają się do strony rządowej ostro-
łęccy samorządowcy.

Czy rząd pomoże przy remoncie mostu?
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Chcemy wszystkim ludziom dobrej 
woli, przyjaciołom naszej idei po-
wołania do życia pierwszego w Pol-
sce Muzeum Żołnierzy Wyklętych  
w Ostrołęce podziękować za dary 
serca, które przekazywane są jako 
wsparcie naszych działań. Działań, 
które mają przecież na celu upamięt-
nienie tych, którzy dla nas poświęci-
li to co najcenniejsze – własne życie. 
Oni „zachowali się jak trzeba”, dziś 
my chcemy „zachować się jak trzeba”.

Dlatego też działająca Fundacja 
„Muzeum Żołnierzy Wyklętych” mając 

na sercu wsparcie budowy tego Mu-
zeum,  a także potrzebę podziękowania 
choć w symboliczny sposób wszystkim 
darczyńcom,  rozpoczyna bicie monet 
o nominałach 1 Wilk w mosiądzu i 10 
Wików w czystym srebrze. Naszym 
celem jest uwiecznienie na numizma-
tach wszystkich słynnych Żołnierzy 
Wyklętych, którzy zostaną zgłoszeni 
przez organizacje działające na rzecz 
upamiętnienia ich walki. Docelowo 
kolekcja będzie swoistego rodzaju 
pomnikiem dla heroicznych obroń-
ców naszej  Ojczyzny. Monety są bite  
w mosiądzu i srebrze. Zaczynamy od 

sanitariuszki  V  Wileńskiej Brygady 
AK Danuty Siedzikówny „Inki”. Na-
stępne opatrzone będą wizerunkiem 
Prezesa WiN-u pułkownika Łukasza  
Konrada Cieplińskiego ps. „Pług”, ko-
lejne z rotmistrzem Witoldem Pilec-
kim, potem będzie „Ogień”, „Lalek”, 
„Zapora”, „Łupaszka” i inni. Czekamy 
też na Państwa podpowiedzi dotyczące 
osób, które uwiecznimy w naszej ko-
lekcji.  

Monety wydane przez Fundację 
Muzeum Żołnierzy Wyklętych są nie-
zwykle piękne i bardzo starannie wy-

bite. Zamieszczone obok zdjęcia nie 
oddają do końca ich urody. Chcemy 
ofiarować je osobom, które wspierają 
budowę Muzeum Żołnierzy Wyklętych 
w Ostrołęce. Każdy darczyńca, który 
ofiaruje minimum 10 złotych może 
liczyć na prezent w postaci monety 
mosiężnej (średnica 32 mm). Moneta  
w czystym srebrze próby 999.9 o wadze 
pół uncji to jest ok. 15,6 grama (śred-
nica 32 mm) przeznaczona jest jako 
wyraz wdzięczności dla ofiarodawców, 
którzy przekażą minimum 100 złotych. 
Ponieważ wszystkie darowizny prze-
znaczmy na budujące się Muzeum, 

będziemy prosili Państwa o pokrycie 
kosztów przesyłki listem poleconym 
lub paczką. 

Zwracamy się też z prośbą do 
wszystkich ofiarodawców, którzy wyrażą 
wolę wsparcia naszej inicjatywy poprzez 
dokonanie przelewu na konto bankowe 
podane niżej, o kontakt mailowy lub te-
lefoniczny celem potwierdzenia danych 
do przesłania naszych podziękowań. 
Wyrazem naszej wdzięczności będzie 
właśnie pierwszy w Polsce numizmat 
poświęcony bohaterom walki o wolną  
i suwerenną Ojczyznę. 

FUNDACJA „MUZEUM ŻOŁNIERZY 
WYKLĘTYCH”                                                

UL. TRAUGUTTA 19, 07-410 OSTROŁĘKA 
NIP 7582355821 REGON 147437036 

KRS 0000516529
www.muzeumzolnierzywykletych.pl
KONTO: BANK ZACHODNI WBK 
11 1090 2590 0000 0001 2604 2472

Paypal: 
fundacja@muzeumzolnierzywykletych.pl

Adres e-mail: 
fundacja@muzeumzolnierzywykletych.pl

Tel. +48 512 959 347

Prezes Fundacji - Ryszard Chrostowski

Pierwsze w Polsce numizmaty z wizerunkami 
Żołnierzy Wyklętych - Niezłomnych


