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Ludziom ostrołęckiej, polskiej Solidarności

Jerzy Grabowski
Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki

Bohaterom, często dziś zapomnianym, skromnym, borykającym się z trudami życia. 

Pełnym odwagi Kobietom i Mężczyznom, którzy w wymarzyli sobie Polskę prawdziwie wolną  

i podjęli o nią walkę i Tym, którzy dziś troszczą się o godność człowieka pracującego – składamy 

w 35. Rocznicę powstania Solidarności  wyrazy szczerego podziwu, szacunku i wdzięczności

Janusz Kotowski
Prezydent Ostrołęki

4 września oficjalnie zainaugurowa-
no działalność drugiej sali kina Jantar. 
Wstęgę przecięli m.in. poseł Arkadiusz 
Czartoryski, prezydent Janusz Kotow-
ski z zastępcami, przewodniczący Rady 
Miasta Jerzy Grabowski, szef Komisji 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Promocji Ryszard Żukowski oraz 
przedstawiciele OCK i kinomanów.

Zaproszeni goście mogli podziwiać 
specjalnie przygotowany montaż poka-
zujący fragmenty polskich filmów, od lat 
trzydziestych po chwile obecne, okraszo-
ny występem Studia Piosenki. Walory 
nowej aparatury podkreśliły zwiastuny 
nowych produkcji filmowych, które wej-
dą na ekrany w sezonie 2015/2016. 

Tym samym po wielu latach ostro-

łęckie środowisko filmowe otrzymało 
długo oczekiwaną salę projekcyjną, któ-
ra pozwoli na równoległe wyświetlanie 
dwóch seansów. Uzupełni ona ofertę 
kina w przypadku wykorzystania głów-
nej sali na koncerty muzyczne lub wyda-
rzenia teatralne oraz stanowić będzie na-
turalne zaplecze dla koneserów X Muzy 
korzystających z propozycji DKF.

Kino zaprasza do nowej sali



2   OSTROŁĘKA SAMORZĄDOWA   wrzesień 2015

LATO W SAMORZĄDZIE www.ostroleka.pl

Ostrołękę odwiedziła Beata Szy-
dło, desygnowana przez zarząd 
Prawa i Sprawiedliwości na sta-
nowisko premiera,  
w przypadku zwy-
cięstwa w jesiennych 
wyborach parlamen-
tarnych.  Pani poseł 
spotkała się w ratuszu 
z władzami miasta, 
by zapoznać się z pro-
blemami Ostrołęki, 
a następnie udała się 
wraz z towarzyszą-
cymi jej osobami na 
ulicę Turskiego, gdzie  
w sąsiedztwie przygo-
towanej, a potem za-
niechanej inwestycji 
elektrowni C rozma-
wiała z mieszkańcami.

-  Na tej działce po-
winna powstać nowa 
elektrownia w Ostrołęce i ja pań-
stwu deklaruję, że powstanie! Elek-
trownia jest potrzebna w Ostrołęce, 
na Mazowszu, w Polsce. Jest przede 

wszystkim potrzebna Polakom. 
Miała być tu elektrownia, zrezygno-
wano z jej realizacji i zobaczcie co 

stało się z linią kolejową. Co mają 
powiedzieć kolejarze? Co mają 
powiedzieć ludzie, którzy wiązali  
z tym miejscem swoją przyszłość?  

– mówiła Beata Szydło - Zrobimy 
wszystko, żeby to zrealizować -.  
Beata Szydło zapowiedziała pomoc  

w innych przedsięwzię-
ciach, w tym budowie 
obwodnicy miasta. Pod-
czas pobytu w Ostrołęce 
zwiedziła także budynek 
powstającego Muzeum 
Żołnierzy Wyklętych, 
gdzie zdecydowanie po-
parła inicjatywę upa-
miętnienia polskich 
bohaterów. Jak ważną 
sprawą byłby powrót do 
budowy elektrowni, jak 
bardzo potrzebujemy 
zewnętrznych pieniędzy 
na budowę obwodnicy 
czy Muzeum, wie każdy. 
Pani Beata Szydło repre-
zentuje partię, która ma 
ogromne szanse wygrać 

jesienne wybory. Może wreszcie 
doczekamy się czasów, gdy nasze 
starania spotkają się z konkretnym 
wsparciem polskiego rządu.

Kandydatka na premiera RP w Ostrołęce

Ponad 300 osób z Ostrołęki i po-
wiatu ostrołęckiego wzięło udział  
w X Jubileuszowym Przystanku 
PaT, który w dniach 23-24 czerw-
ca odbył się na Stadionie Narodo-
wym.  

Było dużo radości, zabawy, ale też 
zwrócenia uwagi na to, jak ważne jest 
życie trzeźwe, bezpieczne, godne. Ostro-

łękę, oprócz fantastycznej 
młodzieży, reprezentowali 
komendanci policji z ze-
społem funkcjonariuszy, 
nauczyciele, wychowawcy, 
prezydent Janusz Kotowski 
oraz doradca Prezydenta 
d.s. bezpieczeństwa Janusz 
Pawelczyk. 

Jubileuszowy przystanek PAT

Prezydent Janusz 
Kotowski spotkał 
się z ostrołęcki-
mi policjantami, 
którzy w ostatnim 
czasie uratowali 
ludzkie życie. Wi-
zyta stróżów pra-
wa w ratuszu była 
okazją do podzię-
kowań, gratulacji 
i wręczenia na-
gród.

Wśród wyróż-
nionych znaleźli 

się sierżanci sztabowi: Roman Bołądz, 
Michał Mroczek i Marcin Ciecierski. 
Pierwszy z nich uratował życie płe-
twonurkowi, wydobywając go z głę-
bokości 40 metrów, dwaj pozostali 
ocalili życie niedoszłemu samobójcy, 
który rzucił się z mostu kolejowego 
do Narwi. Prezydent Janusz Kotow-
ski w obecności zwierzchników dziel-
nych policjantów  podziękował im za 
codzienną pracę dla ostrołęczan oraz 
pogratulował podjęcia decyzji, które 
wymagały ryzyka i odwagi, ale przy-
czyniły się do uratowania życia dru-
giego człowieka.

Pomocni na co dzień, bohaterscy w potrzebie



Drodzy Ostrołęczanie,

Oddaliśmy do użytku nową salę kinową w Ostrołęckim Centrum Kul-
tury. W Wojciechowicach z pomocą pozyskanych pieniędzy zewnętrz-
nych przebudowaliśmy Dom Sportowca. Również w Wojciechowicach za-
kończyła się budowa ulicy Koszarowej z parkingami przy szkołach.  
W tym sezonie zakończymy też budowy ulic: Zuchów, Skautów, Skośnej i Geode-
tów oraz ulicy Otok na prawym brzegu Narwi.

A na jesieni rozpocznie działalność największa inwestycja od wielu, wielu 
lat – stacja segregacji odpadów. To wielkie przedsięwzięcie wsparte kwotą 25,5 
mln złotych unijnych środków zapewni niskie ceny dla mieszkańców, wypełnie-
nie norm unijnych, które uchronią miasto czy gminy przed potężnymi karami  
i wreszcie – stałą dbałość o środowisko.

Mam nadzieję, że nowe inwestycje, ciekawa oferta kulturalna i sportowa, 
przygotowana na jesień „osłodzi” choć odrobinę smutek kończących się wakacji  
i czasu urlopowego. Nauczycielom, uczniom, pracownikom szkół i przedszkoli, a także tym wszystkim, któ-
rzy muszą powoli zapominać o urlopach i wyjazdach życzę dużo sił do podejmowania nowych wyzwań. 
Nowy czas to nowe szanse. Wykorzystajmy je.

           Serdecznie pozdrawiam
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Budowa ulicy Wiejskiej jest dla sa-
morządu Ostrołęki od lat jednym  
z najważniejszych zadań. W oparciu  
o własne środki stopniowo uzupełnia-
my infrastrukturę niezbędną do budo-
wy nowej nawierzchni.  W ubiegłym 
roku nakładem 750 tysięcy złotych 
wykonaliśmy przyłącza wodociągowe  
i kanalizację sanitarną. Teraz złoży-
liśmy wniosek do Wojewody Mazo-
wieckiego, by ubiegać się o dotację  
w ramach programu tzw. „Schetynó-
wek”.

Nasz wniosek został wysoko ocenio-
ny, lecz dopiero we wrześniu zapropo-

nowano nam dofinansowanie budowy. 
Problem w tym, że wojewoda wymaga 
od nas, byśmy tę inwestycję ukończyli do 
końca bieżącego roku. Jest to propozycja 
nierealna, wykluczająca nas od razu z na-
rodowego programu przebudowy dróg 
lokalnych – ze względu na procedury 
przetargowe oraz pozostałe wymagania, 
choćby uwarunkowania techniczne obo-
wiązujące w takich przypadkach przy 
budowach ulic. Nie jesteśmy w stanie 
przeprowadzić zgodnego z prawem pro-
cesu budowy ulicy w tak krótkim czasie. 
Tym bardziej, że budowa Wiejskiej to nie 
tylko sama nawierzchnia i chodniki, ale 

kanalizacja deszczowa i przebudowa sie-
ci energetycznej pod kątem oświetlenia 
ulicznego.  Zwróciliśmy się do wojewody 
o urealnienie terminów i możliwość roz-
liczenia przebudowy Wiejskiej w połowie 
przyszłego roku. Niestety, nie otrzymali-
śmy na to zgody strony wojewódzkiej.

Czy więc to była realna propozycja po-
mocy, czy raczej kolejne potwierdzenie, że 
Ostrołęka dalej nie może liczyć na wsparcie 
wojewody choćby dla jednej z naszych in-
westycji – oceńcie Państwo sami.

A ulicę Wiejską i tak zbudujemy.  
Z wielką szansą na pozyskanie środków 
zewnętrznych już w przyszłym roku.

Nierealna propozycja wojewody zastopowała Wiejską

Nowa hala targowa wzbogaciła się  
o przebudowane miejsca parkingowe 
i chodniki przy ulicach Prądzyńskiego 
i Inwalidów Wojennych.  Prace zo-
stały wykonane przy współudziale 
finansowym spółki kupieckiej z Hali 
Targowej budowanej właśnie u zbie-
gu tych ulic.

Zakres robót obejmował korektę 
wyjazdów i wysepek na dotychczaso-
wym parkingu przy ul. Prądzyńskie-
go oraz wybudowanie miejsc posto-
jowych przy budynku hali, po lewej 
stronie tej ulicy. Przebudowano także 
pas drogowy od strony ulicy Inwali-
dów Wojennych. Obecnie przy obu 
ulicach powstało łącznie 41 miejsc 

parkingowych, w tym jedno dla inwali-
dów.  Dwumetrowej szerokości chodnik, 
usytuowany w bezpośrednim sąsiedz-

twie parkingów, wybudowali właściciele 
hali na swoim terenie. Łączna wartość 
wykonanych prac wyniosła blisko 190 

tysięcy złotych. A już w najbliższych 
dniach kupujących zaprosi w swoje 
progi Hala Targowa, której wyglądem 
jak i tempem powstawania ostrołęccy 
kupcy mogą się naprawdę pochwa-
lić. Ta inwestycja to dobry przykład 
współpracy samorządu z przedsię-
biorcami. Kupcy zaryzykowali własny 
kapitał, powołali spółkę, podjęli trud 
uzyskania kredytów i budowy obiek-
tu, samorząd wydzierżawił na wiele lat 
grunty pod halą oraz wystawił gwa-
rancje kredytowe. Na dobre efekty już 
wkrótce przyjdzie czas.

Wspólne działania – wspólny sukces

Prezydent Ostrołęki



Ponad osiemdziesiąt procent 
zaawansowania wykonanych robót 
osiągnęła budowa ulicy Geodetów 
i sąsiadujących z nią ulic osiedlo-
wych. Wieloletnia inwestycja reali-
zowana przy udziale mieszkańców 
zostanie ukończona w październiku. 

Inwestycja wymagała budowy  
i uzupełnienia brakującej sieci 
wodno-kanalizacyjnej, deszczowej  
i oświetlenia ulicznego. Przebudowa-
no też w wymaganym zakresie pozo-
stałe elementy infrastruktury pod-
ziemnej, w tym sieci teletechniczne.  
Obecnie całkowicie zakończono pra-
ce przy nawierzchni i chodnikach na 

ulicach Skośnej, Zuchów i Skautów.   
W osiemdziesięciu procentach wyko-
nano nawierzchnię ulicy Geodetów, 
obiegającej praktycznie całe osiedle.  
Do zakończenia prac pozostało wy-
konanie odcinka technicznego ulicy 
Skośnej, łączącego ją z „Wałem  Car-
skim” oraz ciągu pieszo jezdnego na 
„Wale Carskim” wraz z połączeniem 
z ul. Goworowską poprzez odcinek 
ul. Berlinga.  Wartość całej inwestycji 
wyniesie blisko cztery miliony zło-
tych.
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Geodetów 
na finiszu

Hala na Partyzantów 
jak nowa

Dobiegły końca prace renowacyjne 
budynku hali sportowo-widowiskowej 
przy ulicy Partyzantów w Wojciecho-
wicach.  Już z daleka rzuca się w oczy 
nowa elewacja budynku.

Obiekt przeszedł gruntowną mo-
dernizację. Wymieniono wszystkie sieci 
(elektryczną, c.o. wodno-kanalizacyjną), 
które funkcjonowały przez kilkadziesiąt 
lat istnienia budynku. Nowe są także 

stolarka okienna  
i drzwiowa. Odno-
wiono sale ćwicze-
niowe i pomiesz-
czenia szatni oraz 
łazienek. Budynek 
otrzymał nową, 
atrakcyjną kolory-
stycznie elewację 
oraz  pokrycie da-

chowe. Renowacji poddano także par-
kiet głównej hali sportowej, zamontowa-
no też nowe siedziska dla publiczności. 
Obecnie znajduje się tam pięćset miejsc 
dla widzów.  Inwestycja dofinansowa-
na w połowie ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki zostanie oddana do 
użytku sportowcom w trzeciej dekadzie 
września. 

Otok coraz bliżej
Kończą się prace 
przy budowie uli-
cy Otok na osiedlu 
Łazek. Na całym 
odcinku ulicy wy-
konano już chod-
niki, a obecnie 
powstaje ostat-
ni fragment na-
wierzchni z kostki 
brukowej, który 
połączy drogę z ulicą Słoneczną.

Przypomnijmy, że w ramach war-
tej około 2 mln 250 tysięcy złotych  in-
westycji powstała cała infrastruktura 
podziemna.  Zbudowano kanalizację 
deszczową oraz uzupełniono przyłącza 

wodno - kanalizacyjne. Ulica otrzyma 
też nowe oświetlenie.  Na długości około 
600 metrów budowane są z kostki bru-
kowej nawierzchnia ulicy i chodniki. 
Termin ukończenia robót przewidziano 
na połowę bieżącego miesiąca.

W delegaturze Urzędu Marszałkow-
skiego odbyła się konferencja regio-
nalna otwierająca nową perspektywę 
finansową w ramach RPO WM 2014-
2020. Konferencja poświęcona była 
możliwościom wykorzystania unijnych 
funduszy w subregionie ostrołęckim. 
Plany Ostrołęki i subregionu zakładają-
ce wykorzystanie pieniędzy w ramach 
RIT przedstawił wiceprezydent Paweł 
Stańczyk omawiając rolę miast w poli-

tyce spójności.  
Podczas kon-
ferencji zapre-
zentowano też  
wizję nowocze-
snego szkol-
nictwa wyższe-
go w oparciu  
o doświadcze-
nia Uniwer-
sytetu Kardy-
nała Stefana 
Wyszyńskiego  
w Warszawie. 

O unijnych finansach 
dla regionu
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Pierwszy dzwonek zainaugurował 
nowy rok szkolny. W ostrołęckich 
placówkach oświatowych wszyst-
kich szczebli naukę rozpoczęło 
12341 uczniów. 

Do przedszkoli miejskich będzie 
w tym roku uczęszczać 1405 malu-
chów, 453 znalazły miejsce w pla-
cówkach niepublicznych. W szkołach 
podstawowych uczyć się będzie 3 735 
dzieci (w tym 96 to uczniowie szkół 
niepublicznych). Naukę w miejskich 
placówkach rozpoczęło też 1  782 

gimnazjalistów, 81 innych wybrało 
placówki niepubliczne. Do jednostek 
ponadgimnazjalnych trafiło łącznie 
4885 uczniów, w tym 221 do szkół 
niepublicznych. 

Przedstawiciele samorządu obec-
ni byli podczas uroczystych inaugu-
racji roku szkolnego w ostrołęckich 
placówkach. Prezydent Janusz Ko-
towski spotkał się między innymi  
z młodzieżą ZSZ nr 1 im. dra Józe-
fa Psarskiego. Podczas krótkiego 
wystąpienia życzył uczniom także 

wykorzystania szansy na budowanie 
trwałych przyjaźni i umiejętności do-
strzegania w drugim człowieku tego 
co dobre i piekne.

Zabrzmiał szkolny dzwonek

Ostrołęckie Centrum Kultury zaprasza na uroczy-
stą inaugurację roku akademickiego 2015/2016 
Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
która odbędzie się w czwartek, 1 października 
2015 roku, o godz. 12.00, w sali widowiskowej 
OCK.

W minionym roku przez dziewięć miesięcy  
z różnorakich zajęć, m.in. kursów językowych, kom-
puterowych, zajęć sportowych i artystycznych, sko-
rzystało około 200 osób. Organizatorzy OUTW za-
powiadają równie atrakcyjny program na kolejny rok 
działalności placówki.  

Uniwersytet 
Trzeciego Wieku Kolejna grupa na-

uczycieli ostrołęckich 
placówek różnych 
szczebli odebrała  
z rąk prezydenta Ja-
nusza Kotowskiego 
tytuły nauczyciela 
mianowanego. Uro-
czystości towarzyszy-
ło złożenie ślubowa-
nia przed sztandarem 
Miasta.

W tym roku egzaminy zda-
ło pomyślnie 28 osób uzyskując 
następny stopień awansu zawo-
dowego. Zasady uzyskiwania 
awansu zawodowego nauczy-
ciela wprowadziła ustawa Karta 
Nauczyciela. Uzyskanie awansu 
poprzedzone jest trwającym 
2 lata i 9 miesięcy stażem za-
wodowym, w trakcie którego 
nauczyciele muszą wykazać 
się wieloma umiejętnościami, 
a także wiedzą pedagogiczną. 
Oprócz aktów mianowania na 
wyższy stopień zawodowy Ja-
nusz Kotowski wręczył też Jo-
lancie Gawarkiewicz nominację 

na stanowisko dyrektora Gim-
nazjum nr 1 im. Janusza Kuso-
cińskiego. Spotkanie było też 
okazją do wręczenia nagród ju-
bileuszowych, które otrzymali: 
– z okazji 35 lecia   pracy zawo-
dowej: Irena Olbryś  - Dyrektor 
Przedszkola  Miejskiego Nr 5  
i Danuta  Dąbrowska  -  Dy-
rektor  Przedszkola  Miejskiego 
Nr 8, z okazji 30 - lecia   pracy 
zawodowej: Grzegorz Żebrow-
ski - Dyrektor Zespołu Szkół 
Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku 
Ułanów Zasławskich oraz z oka-
zji 25 - lecia   pracy zawodowej: 
Alina Lenkiewicz  – Dyrektor  
Przedszkola  Miejskiego Nr 16.

Nauczyciele z awansem

Wszystkim Nauczycielom, Uczniom i Pracownikom ostrołęckich placówek 

oświatowych życzenia szczęśliwego nowego roku szkolnego, obfitującego w podejmowanie 

nowych wyzwań, satysfakcję płynącą ze zdobywania i przekazywania wiedzy oraz 

wzajemną życzliwość, zrozumienie i gotowość niesienia pomocy innym składają 

Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Grabowski i prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski.

I nie smućcie się, że już wrzesień. Przecież za 10 miesięcy znów będą wakacje.



6   OSTROŁĘKA SAMORZĄDOWA       wrzesień 2015

HISTORIA www.ostroleka.pl

11 lipca, w kolejną rocznicę tzw. 
„Krwawej niedzieli”  ostrołęczanie 
uczcili pamięć Polaków pomordo-
wanych przez nacjonalistów ukraiń-
skich na Wołyniu. 

Spotkanie przy ulicy Kurpiowskiej 
zorganizowali młodzi patrioci ze sto-
warzyszenia „Narodowa Ostrołęka” 
przy wsparciu Młodzieży Wszechpol-

skiej. Tragiczne losy Pola-
ków pomordowanych be-
stialsko przez ukraińskich 
sąsiadów przypomnieli  
w swoich wystąpieniach 
Andrzej Bojarski i Mate-
usz Bałazy. W uroczystości uczestni-
czył także  prezydent Janusz Kotowski 
oraz młodzież z sąsiednich miejsco-

wości. To niezwykle cenne, że mamy  
w Ostrołęce młodych ludzi pielęgnu-
jących pamięć o polskiej historii.

Pod pomnikiem ofiar terroru hitlerow-
skiego w latach 1939 – 1945  uczczono 
ostrołęczan poległych i zamordowa-
nych w czasie II Wojny Światowej.  
Obecni byli przedstawiciele samorzą-
du, organizacji kombatanckich, sto-
warzyszeń i organizacji społecznych, 
duchowieństwa, harcerzy i młodzieży 
szkolnej. 

Krótką modlitwę w intencji ofiar II 
wojny światowej zmówił ks. kanonik Jan 
Świerad. Następnie przybyłe delegacje 
oraz poczty sztandarowe oddały cześć 
poległym, w latach 1939 – 1945, miesz-
kańcom Ostrołęki. Pod pomnikiem, 
przy którym wartę honorową zaciągnęli 
ostrołęccy harcerze, złożono wiązanki 
kwiatów. Za udział w uroczystościach 

podziękował wszystkim prezydent Ja-
nusz Kotowski poddając obecnym pod 
rozwagę ciągle aktualną myśl - co mo-
żemy dziś ofiarować Polsce, gdy nas we-
zwie? 

Młodzież pamiętała o Wołyniu

Na zaproszenie Adama Kiziewicza  
oraz prezydenta Janusza Kotowskiego 
w dniach 24 i 25 lipca gościli w Ostro-

łęce żołnierze z polskich misji wojsko-
wych w Afganistanie i Iraku. 

Niektórzy z nich odnieśli ciężkie 
rany dając świadectwo wierności woj-
skowej przysiędze i żołnierskiej służ-
bie. St. chor. szt. Mariusz Kornel, chor. 
Marek Rzodkiewicz, sierż. Franciszek 
Jurgielewicz oraz st. szer. Łukasz Doma-
galski opowiadali uczestnikom spotka-
nia w OCK o realiach wojny i miłości 
do Ojczyzny przełożonej na codzienne 
znoszenie trudów służby żołnierskiej.  
W hallu OCK ostrołęczanie mogli obej-

rzeć wystawę zdjęć z polskich misji  woj-
skowych. Chorąży Marek Rzodkiewicz, 
wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia 
Rannych i Poszkodowanych w Misjach 
Poza Granicami Kraju zapewnił, że nasi 
żołnierze chętnie ponownie przyjadą do 
Ostrołęki, by spotkać się z młodzieżą. 
Bez wątpienia także spotkanie z ludź-
mi, którzy doświadczyli dramatu wojny  
i mówią o żołnierskiej codzienności,  
a nie górnolotnym bohaterstwie, może 
być mocnym wsparciem wychowania 
patriotycznego młodego człowieka.

Żołnierze z misji wojskowych w Ostrołęce

76 lat temu wybuchła 
II wojna światowa 

Fot. www.eostroleka.pl

Muzeum Żołnierzy Wyklętych  
w Ostrołęce zaprezentowało pierwszy 
z cyklu murali „Droga Żołnierzy Wy-
klętych”. Nawiązuje on do paktu Rib-
bentrop-Mołotow i agresji niemiec-
ko-sowieckiej na Polskę we wrześniu 
1939 r. 

Wykonawcami murali są ostro-
łęccy artyści: Radosław Jastrzębski  
i Mateusz Wróblewski. Jest to ich 
pierwsza praca zespołowa.  Rozpoczę-
to już szkicowanie kolejnego muralu. 

Jego tematem będzie pierwsza okupa-
cja sowiecka oraz pierwsza konspiracja 
antysowiecka. Ma on być zaprezen-
towany jeszcze we wrześniu. Projekty 
wszystkich prac są już gotowe. Cały 
cykl przedstawia sceny z dziejów na-
szej najnowszej historii, ukazujące losy 
żołnierzy podziemia antykomunistycz-
nego. Każdy mural liczyć będzie około 
20 m kw. powierzchni. W skład cyklu 
wejdzie 15 obrazów o różnej tematyce  
i stylistyce artystycznej.

„Droga Żołnierzy Wyklętych” na murach Muzeum
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Koncert Grzegorza Hyżego w ramach 
Strefy Muzy rozpoczął  sezon wyda-
rzeń kulturalnych w przyszłym mie-
siącu. Po nim był czas na drugą edy-
cję pikniku „Spotkajmy się w parku” 
pod znakiem Narodowego Czytania 
„Lalki”. Przed nami cała Jesień Te-
atralna, a przede wszystkim festiwal 
teatru w ramach kolejnego INQBA-
TORA. 

Czwartego września w hali spor-
towo - widowiskowej im. A. Gołasia 
odbył się koncert jednego z najbardziej 
przebojowych wykonawców ostat-
nich miesięcy. Amatorzy jego twór-
czości mogli na drugi dzień odpocząć 

w Parku Miejskim pod-
czas rodzinnego Pikniku, 
który rozpoczął się czyta-
niem znakomitej powieści 
Bolesława Prusa „Lalka”. 
Oprócz tego, jak to zwykle 
na pikniku, szereg atrakcji: 
kiermasze, występy, kon-
certy, pokazy, wojskowa 
grochówka, śpiew i taniec 
oraz wspólna zabawa.  

Wsp ółorganizator 
Pikniku, Miejska Bibliote-
ka Publiczna zaprasza na szereg cieka-
wych spotkań. 16 września (wyjątkowo 
w środę), o  godz. 18.00 swojego męża 
Marka wspominać będzie Danuta Gre-
chuta, która wraz z Jakubem Baranem 
napisała książkę o znakomitym poecie 
i piosenkarzu. 

Od 17 do 19 września w Ostrołę-
ce niepodzielnie zagości INQBATOR. 
Festiwal otworzy Ostrołęcka Scena 
Autorska. Przez trzy dni zobaczymy 
13 spektakli i działań artystycznych, 
wystąpią m.in. Teatr Formy, Teatr 
A3, Teatr Akt, Fundacja Sztuka Ciała, 
Mateusz Wójcik oraz Celia Chauviere  

z Francji.
Spektaklom będą towarzyszyły 

wydarzenia dodatkowe m.in. prezenta-
cje tańca w wykonaniu Anny Karabeli  
z zespołem, gra uliczna i konkurs na 
recenzję teatralną. Szczegóły wkrótce 
w mediach i na plakatach. A to jesz-
cze nie wszystkie atrakcje, bo prze-
cież wracają teatralna „Igła” i literacka 
„Kupiszewiada”. Tegoroczne lato do-
pisało pod względem pogody, a jego 
spotkanie z jesienią w Ostrołęce będzie 
naprawdę przesycone Kulturą przez 
wielkie K. Zapraszamy do aktywnego 
uczestnictwa w naszych propozycjach!

Nadszedł kulturalny wrzesień

Miłą niespodziankę władzom Ostro-
łęki i pracownikom Galerii sprawił 
urzędujący od niedawna w Polsce 
ambasador Peru Alberto Salas Ba-
rahona. Pierwszą podróż w naszym 
kraju postanowił odbyć do Ostrołęki, 
by obejrzeć  wystawę plenerową Mar-
ty Zubrzyckiej „Peru Bosco – dwa 
domy”.

W czasie pobytu w naszym mie-
ście ambasador Peru spotkał się mię-
dzy innymi z przewodniczącym Rady 

Miasta Jerzym Grabowskim oraz wi-
ceprezydentem Grzegorzem Płochą.  
W spotkaniu uczestniczyli także przed-
stawiciele OCK i Galerii Ostrołęka oraz 
specjalnie przybyła z Łodzi autorka 
wystawy. Po krótkiej rozmowie w ra-
tuszu Alberto Salas Barahona  w towa-
rzystwie władz miasta i pracowników 
OCK obejrzał wystawę na Placu Bema 
oraz ekspozycję obrazów Franciszka 
Starowieyskiego, którą można podzi-
wiać na parterze Galerii Ostrołęka.  

Ambasador Peru w Ostrołęce

Stowarzyszenie Seniorzy Kurpi  
i Ostrołęki zaprasza do udziału 
w konkursie pn. „Polska, Kurpie, 
Ostrołęka — Miejsca niezapo-
mniane” wszystkich seniorów 60+.  
Seniorze –  jeśli robisz zdjęcia, pi-
szesz wiersze lub opowiadania nie 
może Cię zabraknąć wśród uczest-
ników !

Konkurs ma na celu ukazanie 
piękna krajobrazu, zabytków kultu-
ry, przyrody i rękodzieła ludowego. 
Konkurs realizowany jest w 3 kate-
goriach: fotograficznej, poetyckiej  
i literackiej. 

Termin nadsyłania prac do 30 
października 2015. Szczegółowe za-
sady i regulamin konkursu jest na 
naszej stronie internetowej www.
my-seniorzy.cba.pl. 

Informacja telefoniczna: 
503 178 508 — Stanisław No-

wak.

Konkurs 
dla seniorów

Powieść czytali m.in. wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Norbert Dawidczyk z małżonką

Czytający „Lalkę” dopasowali się do epoki strojami



17 WRZEŚNIA (CZWARTEK) 
18.30 Parada | Pl. Bema – Scena przy DH Kupiec
Oficjalne otwarcie InQbatora | Scena przy DH Ku-
piec
19.00 Numb Ostrołęcka Scena Autorska | Plac przed 
Sceną przy DH Kupiec  
20.00 Sprzedam dom, w którym już nie mogę miesz-
kać Teatr KTO |Scena Główna OCK 
21.30 Słońce na Wschodzie, na Zachodzie Księżyc – 
Sen o nocy letniej Teatr A3, spektakl/parada | Start na 
parkingu przed OCK 
18 WRZEŚNIA (PIĄTEK)

10.00 Ważne sprawy Fundacja Sztuka Ciała | Scena 
Kameralna OCK 
17.30 Dziewczynko w końcu dorośniesz Celia Chau-
viere [Francja] Fundacja „Ciało mówi, że…” | Scena 
Kameralna OCK   
18.30 Zmysły Teatr A3, spektakl/parada | Start na par-
kingu przed OCK 
19.30 InQbator 2014 Wernisaż wystawy prac z kon-
kursu fotograficznego | Hol OCK 
20.00 Usłyszeć taniec Mateusz Wójcik, Agata Teodor-
czyk, Karol Drzewoszewski, Monika Bral – mistrzo-
wie stepowania | Scena Główna OCK  
21.30 Mistrz i Małgorzata Teatr Formy | Parking 
przed OCK 
19 WRZEŚNIA (SOBOTA)
15.00 Ważne sprawy Fundacja Sztuka Ciała | Scena 
przy DH Kupiec/Scena Kameralna OCK 
16.30 Marionetarium Clauna Pinezki Teatr Pinezka | 
Scena przy DH Kupiec 
18.30 Plan lekcji Teatr A3 | Scena przy DH Kupiec/
Scena Kameralna OCK 
20.00 Light soul Quartet DEK.RU (Ukraina) | Scena 
Główna OCK  

21.30 Poza czasem Teatr Akt | Parking przy ul. Prą-
dzyńskiego, za Sceną przy DH Kupiec 
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
12 -13 września
Warsztaty budowy lampionów
14 -16 września
Duża przerwa 6 prezentacji x 20 min
14 – 19 września
Lekcja Kultury Fizycznej 
17 – 19 września
Gra uliczna Maska
5 – 19 września
MILONGA 
17 – 19 września
Konkurs na recenzję teatralną dla młodzieży szkol-
nej

ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE 
MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W PROGRAMIE.

Organizatorami Inqbatora są Mazowiecki Instytut 
Kultury, Urząd Miasta Ostrołęki i Ostrołęckie Cen-
trum Kultury.
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PROGRAM

18 września 2015, godz. 13.00 - 18.00
13.00 Otwarcie konferencji 
Janusz Kotowski Prezydent Ostrołęki
Jacek Karczewski kierujący Muzeum Żołnierzy Wyklę-
tych w Ostrołęce 
13.30 Projekcja filmu „WiN – Ostatnia Nadzieja”, reż. 
Sławomir Górski 
14.20-15.20 Referaty
prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki „Kontrowersje wokół 
Witolda Pileckiego”
Bartłomiej Ilcewicz, Wyklęci w odbiorze współczesnych – 
świadomość i wartości”.
Józef Poteraj – „Jaworzniacy”
ks. dr Jarosław Wąsowicz – „Duchowni w służbie Niepod-
ległej”
15.20 Przerwa
15.30 -16.30 Polskie Podziemie Niepodległościowe: cele 
i znaczenie
prowadzenie panelu - Wojciech Dorobiński
dr Kazimierz Krajewski,
dr Rafał Sierchuła,
Piotr Szubarczyk,
dr Dariusz Kucharski,
ks. dr Jarosław Wąsowicz
16.40 Prezentacja Muzeum Żołnierzy Wyklętych w 
Ostrołęce, 
Jacek Karczewski kierujący Muzeum Żołnierzy Wyklę-
tych w Ostrołęce 
– zwiedzanie stanu obecnego obiektu oraz prezentacja 
wystawy „Pamiętamy 1939–1945” – Jerzy Tomaszewski – 
fotoreporter Powstania Warszawskiego

19 września 2015, godz. 10.00 - 18.00
10.00 Wyklęci czy Niezłomni
prowadzenie panelu  - red. Jan Pospieszalski 
Leszek Żebrowski,
Red. Piotr Szubarczyk,
Zuzanna Kurtyka,
reż. Arkadiusz Gołębiewski,
red. Tadeusz Płużański
12.00 Projekcja filmu „Silniejszy od warunków” – reż. 
Alina Czerniakowska
12.30-14.00 Potrzeba i formy upamiętniania podzie-
mia antykomunistycznego
prowadzenie panelu Wojciech Dorobiński
Jacek Karczewski,
dr Dariusz Kucharski,
reż. Arkadiusz Gołębiewski,
red. Tadeusz Płużański,
reż. Alina Czerniakowska
14.00 Przerwa
14.40 Referaty (15 min.)
dr Tomasz Łabuszewski – „Podziemie antykomunistycz-
ne w pow. Ostrołęckim”
Michał Gruszczyński – Franciszek Niepokólczycki
dr Dariusz Kucharski - „Droga do Niepodległości”
15.30-16.15 Wyklęci w mediach
red. Jan Pospieszalski – prowadzenie, 
red. Piotr Szubarczyk, Nasza Polska
reż. Alina Czerniakowska
red. Piotr Dmitrowicz, Radio Wnet
red. Piotr Gursztyn, Do Rzeczy,
red. Marcin Wikło, W Sieci,
red. Wojciech Dorobiński, Ostrołęka Samorządowa
16.15 Zwiedzanie stanu obecnego obiektu Muzeum 
Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) oraz 

prezentacja wystawy „Pamiętamy 1939 – 1945” – Jerzy 
Tomaszewski
17.00 Zakończenie konferencji.  
Janusz Kotowski Prezydent Ostrołęki
Jacek Karczewski kierujący Muzeum Żołnierzy Wyklę-
tych w Ostrołęce 

Konferencja odbędzie się w auli 
Wyższej Szkoły Administracji Publicznej  

w Ostrołęce, ul. Korczaka 73.
Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian  

w programie konferencji. 


