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23 lutego 2015 roku będzie wyjątko-
wo ważna datą w życiu kilkudziesięciu 
Ostrołęczan. W tym dniu do nowego 
budynku przy ulicy Braterstwa Broni 
wprowadzili się najubożsi mieszkań-
cy naszego miasta. Blok wybudowany 
z pieniędzy samorządu i pozyskanych 
środków zewnętrznych (ok. 1.400 000 
złotych bezzwrotnej dotacji Banku 
Gospodarstwa Krajowego) będzie dłu-
go służył osobom, które przez lata nie 
miały stałego miejsca do życia. Wśród 
lokatorów przeważają rodziny wielo-
dzietne oraz matki samotnie podej-
mujące trud wychowania dzieci.

Prezydent Miasta Janusz Kotowski, 

który w obecności swoich zastępców 
Grzegorza Płochy i Pawła Stańczyka, 
przewodniczącego Rady Jerzego Gra-
bowskiego i radnych Magdaleny Jawo-
rowskiej, Grażyny Sosnowskiej, Ireny 
Nosek, Dariusza Bralskiego, a także 
przedstawicieli TBS i pracowników po-
mocy społecznej, przekazywał klucze do 
mieszkań, życzył wszystkim spokojnego 
życia i prosił, by nowi sąsiedzi szanowali 
się i pomagali sobie nawzajem. Była też 
krótka modlitwa i błogosławieństwo bi-
skupa diecezji ks. dr Janusza Stepnow-
skiego.  

Całkowity koszt przedsięwzięcia to   
4 mln 665 tys. zł, w tym dotacja z Fun-

duszu Dopłat w wysokości 1 mln 399 
tys. zł. 32 mieszkania mają powierzchnię 
od 33 do 62 m2. Przed blokiem znajdują 
się plac zabaw i miejsca parkingowe.  Na 
parterze znajdują się lokale przystosowa-
ne do potrzeb osób niepełnosprawnych.  
To kolejna inwestycja w budownictwo 
socjalne w naszym mieście wsparta 
przez Fundusz Dopłat Banku Gospo-
darstwa Krajowego. 

Radości nowych lokatorów towa-
rzyszyła troska samorządowców o tych, 
którzy ciągle czekają na przydział miesz-
kań i pierwsze zapowiedzi, że jeszcze  
w tej kadencji zmierzymy się budową 
kolejnego bloku dla najuboższych.  

32 szczęścia 
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W siedzibie ostrołęckiego Urzędu Sta-
nu Cywilnego odbyła się kolejna uro-
czystość związana z nadaniem „Meda-
li za długoletnie pożycie małżeńskie” 

parom, które przeżyły ze sobą pięć-
dziesiąt lat. Tym razem wiceprezydent 
Grzegorz Płocha odznaczył osiem par.

Złote Gody świętowali:
1. Maria Urszula  
i Wojciech Adam Ka-
mińscy
2. Teresa i Kazimierz 
Kochanek
3. Maria Klara i Adam 
Wojciech Krasnodęb-
scy   
4. Józefa i  Stanisław 
Florian Nidzgorscy
5. Marianna Kazimie-
ra i Jerzy Redyk    
6. Halina i Piotr Sie-
dleccy
7. Sabina i Ryszard 

Wróblewscy
8. Teresa Janina i Józef Żubrowscy.

Zwracając się do Jubilatów wicepre-
zydent miasta powiedział między in-
nymi - To wyjątkowa uroczystość i nie 
każdy ma szczęście i zaszczyt doczekać 
takich Złotych Godów, zostaliście więc 
wyróżnieni i wybrani w jakiś sposób 
przez życie, przez Opatrzność, że do ta-
kiego pięknego jubileuszu doczekaliście, 
a jednocześnie jesteście wspaniałym 
świadectwem dla swoich bliskich.

Oprócz medali, kwiatów, życzeń  
i lampki szampana obecni podczas 
uroczystości otrzymali także muzyczny 
podarunek w postaci piosenek, w wyko-
naniu wokalistek Studia Piosenki Klubu 
Oczko, przygotowany pod kierunkiem 
Tadeusza Kowalewskiego.

Nagrodzeni za wspólne półwiecze

OSCAR Sp. z o.o. to kolejny niepu-
bliczny partner samorządowego pro-
jektu wspierania rodzin wielodziet-
nych.  

OSCAR w ramach Karty Wielkiej 
Rodziny oferuje zniżki:
- przy naprawach w serwisach mecha-
nicznych 20% (usługa + części),
- przy naprawach w serwisie blachar-
sko-lakierniczym 20% (nie dotyczy 
szkód rozliczanych bezgotówkowo  
z ubezpieczycielami),
- na zakup oryginalnych części i akce-
soriów 15%.
- na zakup oleju Total i GM 20%.

Przypominamy, że nadal można 
złożyć wniosek przystąpienia Firmy 

do Programu „Karta Wielkiej Rodzi-
ny” Zgłoszenia firm, które chcą do-
łączyć do Programu „Karta Wielkiej 
Rodziny” należy dostarczyć do Urzędu 
Miasta pok. 123 bądź pod adres ema-
il: krzysztof.wojdyna@um.ostroleka.
pl. Szczegółowych informacji udziela 

Krzysztof Wojdyna Pełnomocnik ds. 
komunikacji społecznej i obsługi inwe-
stora UM Ostrołęki tel. 502 271 011. 

Programem objęte są rodziny 
wielodzietne i rodziny zastępcze za-
mieszkałe na terenie Miasta Ostrołę-
ki, wychowujące troje i więcej dzieci  
w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia  
w przypadku gdy dziecko uczy się lub 
studiuje. Karty wydaje Miejski Ośro-
dek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce  
ul. Hallera 12, pok. nr 6, 29 764 41 30. 
www.mopr.ostroleka.pl.

Z ostatniej chwili – do programu 
KWP dołączyli: Barwa S.C., Spół-
dzielnia Socjalna „Validus” i Porad-
nia Małżeńska „Spotkanie”.

OSCAR dołączył do Karty Wielkiej Rodziny

Uczniowie klasy If z III Liceum 
Ogólnokształcącego w Ostrołęce 
odwiedzili ratusz. W tajniki samo-
rządowej działalności wprowadza-
li ich przewodniczący  RM Jerzy 
Grabowski, jego zastępca Norbert 
Dawidczyk i wiceprezydent Ostro-
łęki, Paweł Stańczyk.

 Reprezentanci  samorządu 
opowiedzieli  o codziennej pra-
cy radnych  i prezydenta, podziale 
kompetencji  i odpowiedzialności 
za sprawne zarządzanie miastem.  
Uczniowie dowiedzieli się także  
o ścieżce legislacyjnej uchwał i pro-

cedurach związanych 
ze stanowieniem pra-
wa miejscowego. Do 
aktywnego włączania 
się w życie miasta  
i przejęcia samorzą-
dowej pałeczki za-
chęcał młodzież Je-
rzy Grabowski. 

Młodzież od-
wiedziła salę obrad 
miejskiej rady, gabi-
net przewodniczące-
go oraz salę, w któ-
rej obradują komisje 

stałe funkcjonujące przy Radzie 
Miasta Ostrołęki.  Lekcja samorządności



Szanowni Państwo !

Pierwsze miesiące nowej kadencji przebiegły w ostrołęckim samorządzie bardzo 
pracowicie. Czas wyborczy, a potem podział funkcji w radzie Miasta nie wstrzymał 
codziennych działań i samorządowej odpowiedzialności za oświatę, pomoc społeczną, 
komunikację, porządek i czystość w Mieście.

Odbyliśmy kilka sesji, kontynuowane są inwestycje miejskie – zwłaszcza ta naj-
większa, Stacja Segregacji Odpadów Komunalnych.  Ostatnie dni przyniosły też wyda-
rzenia szczególne. Przy ulicy Braterstwa Broni oddaliśmy, najuboższym mieszkańcom 
Ostrołęki i jednej powracającej do Ojczyzny rodzinie z Kazachstanu, nowy blok socjal-
ny. To wielki dar samorządu  dla ludzi, którym niezbyt łatwo ułożyło się w życiu. Oby 
te mieszkania były dobrym punktem wyjścia do szczęśliwego życia trzydziestu dwóch 
rodzin.

Tego serdecznie życzę lokatorom bloku przy Braterstwa Broni, a wszystkim Ostro-
łęczanom dobrego rozwiązania trudnych spraw codziennych i radości z wiosny, która 
chyba już tuż, tuż.

           Prezydent Ostrołęki
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Wiele radości i wzruszeń towarzyszy-
ło powrotowi do Ojczyzny rodziny 
Państwa Bondarowskich. Przodko-
wie Pana Walerego zostali przymu-
sowo wysiedleni przez Sowietów aż 
na stepy Kazachstanu. Jedyną ich 
winą było to, że byli Polakami. 

Tam w straszliwych warun-
kach doświadczali śmierci dzieci, 
głodu i nędzy. Zachowali jednak 
pamięć o Ojczyźnie, a marzenia  
o powrocie do Polski przekazali swo-
im dzieciom i wnukom. Zachowa-
li też wiarę katolicką i nadzieję, że 
Polska się kiedyś o nich upomni.  
Po upadku komunizmu w Polsce roz-
poczęły się różne prace na szczeblu 

państwowym mające na celu umożli-
wienie powrotu do Ojczyzny Polaków 
ze Wschodu. Niestety, nie wypraco-
wano właściwych i kompleksowych 
rozwiązań, choć jest rzeczą oczywistą, 
że rząd powinien tę sprawę rozwiązać 
(Niemcy stworzyły warunki do po-
wrotu wszystkim swoim obywatelom).  
Polacy z Kazachstanu zaczęli więc pi-
sać do samorządów.

Miasto Ostrołęka odpowiedziało 
na jedną z takich próśb. Umożliwiliśmy 
powrót do Ojczyzny rodzinie Bonda-
rowskich. Państwo Walery i Swietła-
na z dziećmi Milaną i Arturem są już  
w Ostrołęce. Zamieszkali w Wojcie-
chowicach. Wielu ludzi o dobrych 

sercach pomogło im „wystartować” 
do nowego życia. Serdeczną opieką 
otaczają Bondarowskich sąsiedzi, pro-
boszcz parafii w Wojciechowicach, 
urzędnicy samorządowi. Najważniej-
szą sprawą jest teraz praca i utrzymanie 
rodziny. Pan Walery jest zawodowym 
kierowcą, pani Swietłana handlowcem 
z doświadczeniem.  Wierzą, że uda im 
się ciężką  pracą utrzymać rodzinę. 
Marzenia Bondarowskich o powrocie 
do Ojczyzny spełniły się w trzecim po-
koleniu. Życzymy im wszyscy, by mieli 
dużo sił do życia i pracy w Polsce. Ła-
two im na pewno nie będzie, ale sami 
mówią, że otrzymali wielką szansę  
i nigdy się nie poddadzą.  

Z pokoleniowej tułaczki wrócili do Ojczyzny

Od lewej Swietłana i Walery Bondarowscy z ostrołęckimi samorządowcami



Tegoroczne obchody Narodowego 
Dnia Żołnierzy Wyklętych rozpoczę-
ły się już 27 lutego akcją zbiórki krwi 
pod hasłem „Oni oddali życie za Oj-
czyznę – teraz Ty oddaj krew, uratuj 
życie, odbierz ryngraf” oraz koncer-
tem zespołu Contra Mundum. 

Na pomysł zorganizowania ogól-
nopolskiej akcji zbiórki krwi wpadło 
Stowarzyszenie Historii Ziemi Ostro-
łęckiej im. kpt. Aleksandra Bednar-
czyka „Adama” wraz z Grupą Rekon-
strukcji Historycznej XVI Okręgu 
NZW „Mazowsze Orzeł Tęcza” i Mu-
zeum Żołnierzy Wyklętych w Ostro-
łęce. Każdy, kto między 17 lutego 
a 6 marca oddał krew w dowolnej 
stacji krwiodawstwa i nadeśle kopię 
zaświadczenia, weźmie udział w loso-
waniu jednego ze stu pamiątkowych 
srebrnych ryngrafów. 

27 i 28  lutego w sali widowiskowej 
OCK wystąpił zespół Contra Mundum 
z programem „Nas nauczono. Trze-
ba zapomnieć”. W mocnej rockowej 
oprawie niezwykle wybrzmiały tek-
sty Norwida, Słowackiego, Herberta, 
Baczyńskiego i innych wybitnych po-
etów. Takiego projektu muzycznego  
w Polsce jeszcze nie było.

1 marca Miejski Zarząd Obiek-
tów Sportowo – Turystycznych i In-
frastruktury Technicznej z Inicjatywy  
i we współpracy z Fundacją „Wolność 
i Demokracja” zorganizował po raz 
pierwszy w Ostrołęce imprezę biego-
wą „Tropem Wilczym” – Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych.

Bieg rozgrywany był na dystansie 
1963 metrów. To liczba symbolicz-

na – rok śmierci w walce ostatniego  
z Żołnierzy Wyklętych Józefa Francza-
ka „Lalka”. Zakończenie biegu uwień-
czyło odsłonięcie makiety planowa-
nego Muzeum Żołnierzy Wyklętych. 
Kulminacją obchodów była Msza 
Święta w Sanktuarium pw. św. Anto-
niego w Ostrołęce, a potem przemarsz 
na Skwer Prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego. Pod pomnikiem Ofiar terroru 
komunistycznego mieszkańcy uczest-
niczyli w Apelu Pamięci,  złożeniu 
kwiatów i zapaleniu zniczy. Po zakoń-
czenie uroczystości na ich uczestników 
czekała wojskowa grochówka. W po-
niedziałek, 2 marca, odbył się koncert 
Jerzego Zelnika, Leszka Czajkowskiego 
i Piotra Piekarczyka poświęcony żoł-
nierzom podziemia niepodległościo-
wego. Występ można było podziwiać 
dwukrotnie – jako spotkanie eduka-

cyjne z młodzieżą  ostrołęckich szkół 
oraz wieczorne otwarte wydarzenie 
artystyczne. W czasie koncertu sala 
widowiskowa Ostrołęckiego Centrum 
Kultury dwa razy zgromadziła kom-
plet widzów. Niewątpliwą atrakcją była 
tematyka występu, ale również nazwi-
ska, zarówno znanego aktora Jerzego 
Zelnika, jak i barda Piotra Piekarczyka. 
Zaprezentowany przez nich program 
opowiada o bohaterach oporu przeciw 
sowietyzacji Polski po 1945 roku. Po-
nad dwadzieścia utworów napisanych 
przez Leszka Czajkowskiego tworzy 
swoisty klimat tamtych lat. Jak wspo-
mniał Piotr Piekarczyk antysowieckie 
powstanie na ziemi ostrołęckiej było 
szczególnie widoczne, stąd nie dziwiło 
gorące przyjęcie artystów. Koncert za-
kończył miejskie obchody Narodowe-
go Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

Msza święta, koncerty muzyczne, 
bieg pamięci, spotkania w szkołach 
i na uroczystości miejskiej – w tych 
wszystkich formach ostrołęczanie 
włączali się w przywracanie pamię-
ci o polskich bohaterach. Ci, których 
wspominamy, to nie jakieś abstrak-
cyjne postaci, to młodzi, wspaniali 
ludzie, którzy zdali egzamin z honoru  
i miłości do Ojczyzny w dramatycz-
nym czasie powojennym. Pozosta-
li wierni przysiędze i marzeniom  
o Polsce wolnej od faszystowskiego czy 
komunistycznego najeźdźcy.  Pamięć  
o nich to nie jakiś napuszony uroczysty 
dodatek do naszej codzienności. Oni 
oddali życie w słusznej sprawie. Chce-
my i powinniśmy o niech pamiętać.
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Ku chwale „Wyklętych”

Uczestnicy biegu Tropem Wilczym

Piotr Piekarczyk i Jerzy Zelnik
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Jerzy Grabowski nie jest nową twarzą 
w ostrołęckim samorządzie, jednak 
podczas tej kadencji przyszło mu,  
z wyboru pozostałych radnych,  peł-
nić zaszczytną funkcję przewodni-
czącego Rady Miasta. Dziś chcemy 
nieco przybliżyć ostrołęczanom jego 
sylwetkę.

Urodził się 11 lutego 1957 roku  
w Rzekuniu, w rodzinie kolejarskiej 
(na kolei pracowali dziadek Czesław  
i ojciec Stanisław). On sam, jako trzecie 
pokolenie, kontynuuje tradycję tego za-
wodu. Z osiedlem Stacja związany jest 
od ponad półwiecza. Ukończył ZSZ nr 
1 im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce i stu-
dia zawodowe. W PKP zatrudniony jest 
od roku 1979. Żonaty, córka Paulina dr 
nauk kultury fizycznej, syn Marcin na-
uczyciel i trener, wieloletni zawodnik 
polskich i zagranicznych klubów pił-
karskich. Jerzy Grabowski jest szczę-
śliwym dziadkiem czwórki wnucząt. 
Hobby, historia, sport kolekcjonowanie 
czapek i elementów umundurowania 
kolejarskiego i wojskowego. Motto ży-
ciowe „Mała Ojczyzna i Rodzina”.

Co obudziło w Panu społeczną 
aktywność?

Niewątpliwie rok 1980 i powsta-
nie „Solidarności”. Wychowany byłem  
w domu patriotycznym, w szacunku 
dla najważniejszych wartości związa-
nych z Ojczyzną, Honorem i Niepodle-
głością. Do związku wstąpiłem od razu 
po jego powstaniu, byłem później m.in. 
przewodniczącym koła NSZZ „Soli-
darność” PKP w Ostrołęce i członkiem 
Zarządu MK „Solidarności” w Bia-
łymstoku.  Dziś aktywnie działam w 

Katolickim Stowarzyszeniu Kolejarzy 
Polskich, a pasję historyczną realizuję  
w Stowarzyszeniu Historii Ziemi 
Ostrołęckiej im. Kpt. Aleksandra Bed-
narczyka „Adama”. 

Od kiedy włączył się Pan w prace 
samorządu Miasta?

To już prawie dziesięć lat temu.  
W roku 2006 zdecydowałem się na 
udział w pracach samorządu osiedlo-
wego, zostałem wiceprzewodniczącym 
Rady Osiedla.  To „moja” Stacja, miesz-
kam tu od dziecka i uznałem, że nad-
chodzi dobry czas na rozwój tego miej-
sca. Późniejsze lata pokazały, że to był 
dobry krok. Zdecydowałem się na start 
z listy KW Prawo i Sprawiedliwość  
w wyborach samorządowych 2010 
roku,  dwa lata później, w listopadzie 
2012 objąłem stanowisko  wiceprze-
wodniczącym miejskiego samorządu.  
W ubiegłorocznych wyborach zdobyłem 
404 głosy, a koledzy radni powierzyli mi 
kierowanie samorządem Miasta.

Co uzna Pan za swoje najważniej-
sze sukcesy?

Sądzę, że efekty mojego działania 
na rzecz „przywrócenia Stacji Ostro-
łęce”. To tak żartobliwie, bo przecież 
zawsze byliśmy częścią miasta. Ale 
ostatnie lata pokazały, że można wiele 
zrobić, jeśli ma się skuteczną reprezen-
tację w samorządzie.  Osiedlowa świe-
tlica na Dworcu PKP, pomysł na jego 
zagospodarowanie i rewitalizację oko-
licy, obelisk poświęcony kolejarzom, 
wreszcie ściągnięcie i odrestaurowanie 
lokomotywy Px -48 – to pokazuje, że 
przy dobrej woli i zbiorowym wysiłku 

wiele może się udać. Nowe ulice na 
osiedlu, zaplecze sportowe przy Zespo-
le Szkół nr 3 – to sukcesy całego samo-
rządu, i tego osiedlowego, i tego miej-
skiego. A jeszcze dużo przed nami.

Jaki styl pracy będzie towarzyszył 
podczas tej kadencji przewodniczące-
mu Rady?

Przede wszystkim przywrócenie 
atmosfery współpracy i otwartości 
Rady na mieszkańców mojej „małej 
ojczyzny”. Uważam, że Rada Miasta 
powinna być miejscem merytorycznej 
współpracy i dyskusji o ważnych dla 
Ostrołęki sprawach  z poszanowaniem 
odrębności wizji poszczególnych rad-
nych. 

A najważniejsze zadania samo-
rządu na teraz?

Przede wszystkim kontynuacja 
Stacji Segregacji Odpadów Komu-
nalnych, oddajemy budynek socjalny 
przy Braterstwa Broni i już myślimy 
o następnych tego typu inwestycjach. 
Konsekwentnie kontynuowana polity-
ka budowy lokali socjalnych wyróżnia 
pozytywnie nasz samorząd na tle in-
nych miast.  Poza tym równomierny 
rozwój osiedli,  połączenie ich siecią 
dobrych ulic i dalsza kontynuacja roz-
budowy bazy sportowo- rekreacyjnej. 
Oraz stworzenie pozytywnej atmosfe-
ry dla pozyskania źródeł finansowania 
powstania Muzeum Żołnierzy Wyklę-
tych. To jesteśmy winni tamtym poko-
leniom. 

Dziękujemy za rozmowę i życzy-
my spełnienia zamierzeń podczas 
czterech lat kadencji.

Wierny Ojczyźnie i tradycji
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Stowarzyszenie EKO-
MENA, koło nr 38  
NAREW Polskiego 
Związku Wędkarskie-
go, Ostrołęckie Towa-
rzystwo Fotograficzne 
i  „Galeria Ostrołęka” 

OCK, pod medialnym patronatem 
magazynu Wiadomości Wędkarskie, 
zapraszają do udziału w konkursie fo-
tograficznym NAREW.  

Wyróżnione i nagrodzone prace  zo-
staną zaprezentowane  na pokonkurso-
wej wystawie, której wernisaż odbędzie 
się 26 kwietnia br. w galerii Bursztyno-
wa podczas Dnia Ziemi w Ostrołęce. 
Tematem konkursu jest rzeka Narew i jej 
dorzecze w okolicy Ostrołęki. Oczeku-
jemy obrazów, które ukażą piękno, dzi-
kość i walory przyrodnicze nadnarwiań-
skich  okolic Ostrołęki oraz atrakcyjność 
różnych form aktywnego spędzania 

czasu przez mieszkańców nad rzeką.  
Za zajęcie pierwszych trzech miejsc 
przewidujemy nagrody rzeczowe, po-
nadto wyróżnione prace zostaną opubli-
kowane w lipcowym numerze Wiado-
mości Wędkarskich oraz udostępnione 
na stronach internetowych współorga-
nizatorów.

Druki do pobrania: Regulamin kon-
kursu, Karta zgłoszenia i Oświadczenie 
znajdują się na stronach internetowych 
stowarzyszenia i urzędu miasta.

NAREW Konkurs Fotograficzny

Liczba osób zakażonych HIV,  
a w następstwie tego chorych na 
AIDS, wciąż wzrasta. Istotny jest 
również fakt, że w przeciwieństwie 
do tego, co często mówią ludzie, 
każdy - bez względu na swoją przy-
należność rasową, wyznanie religij-
ne lub orientację seksualną - może 
zostać zakażony. W związku z tym 
wiedza na temat HIV i AIDS jest 
niezbędna każdemu człowiekowi.

W celu sprawdzenia swojej wie-
dzy na temat HIV/AIDS proponu-
ję wypełnienie poniższej ankiety  
i sprawdzenie wyników z odpowie-
dziami umieszczonymi na końcu ar-
tykułu. Przy każdym pytaniu zazna-
czamy: P – Prawda, N – Nieprawda.
1. Osoby chore na AIDS umierają  
z powodu groźnych chorób.
2. Zakażona matka może przeka-
zać HIV swojemu nienarodzonemu 
dziecku. 
3. Można się zakazić HIV używając  
wspólnie z innymi niewysterylizo-
wanych igieł do wstrzykiwania nar-
kotyków, robienia tatuażu, przekłu-
wania ciała.
4. Możesz się zakazić HIV pijąc z tej 
samej szklanki co osoba chora na 
AIDS.
5. Możesz się zakazić HIV jedząc 
posiłek przygotowany przez osobę 
zakażoną HIV lub chorą na AIDS.
6. Tabletki antykoncepcyjne chronią 
przed zakażeniem HIV .
7. Nie ma sposobu, aby się dowie-
dzieć czy jest się zakażonym HIV.
8. AIDS można wyleczyć, jeśli za-
cznie się przyjmować leki odpo-
wiednio wcześnie .
9. Nie można zakazić się wirusem 
HIV podczas pierwszego stosunku 

seksualnego.
10. Przebywanie z osobami chorymi 
na AIDS niesie ryzyko zakażenia.
11. Można zakazić się HIV nosząc 
te same ubrania co osoba zakażona 
HIV.
12. Osoba chora na chorobę płciową 
jest bardziej narażona na zakażenie 
wirusem HIV.
13. Istnieją dowody, że HIV może 
być przenoszone przez różne owady.
14. Nie ma lekarstwa eliminującego 
wirusa  HIV z zakażonego organi-
zmu.
15. Tylko osoba chora na AIDS może 
zakażać wirusem HIV.
16. Można uzyskać ujemny wynik 
testu na HIV i być zakażonym wiru-
sem HIV.
17. Osoby zakażone HIV są zazwy-
czaj chude i chorowite.
18. Okres od momentu zakażenia 
wirusem HIV do chwili zachorowa-
nia na AIDS może wynosić 10 lub 
więcej lat.
19. Powodem przeprowadzenia testu 
na HIV może być troska o to aby nie 
zakażać innych osób.
20. Podczas testu na HIV poszukuje 
się we krwi przeciwciał.
21. Ryzyko zakażenia wirusem HIV 
podczas seksu heteroseksualnego 
jest takie samo dla kobiet jak i męż-
czyzn.
22. Wirus HIV, poza organizmem 
człowieka można zniszczyć wodą  
z mydłem.
23. Osoby zakażone wirusem HIV 

nie mogą mieć zdrowych dzieci.
24. Choroba AIDS należy już do 
przeszłości.
Prawidłowe odpowiedzi: 1. P, 2. P, 3. 
P, 4. N, 5. N, 6. N, 7. N, 8. N, 9. N, 10. 
N, 11. N, 12. P, 13. N, 14. P, 15. N, 16. 
P, 17. N, 18. P, 19. P, 20. P, 21. N, 22. 
P, 23. N, 24. N.

W kolejnych artykułach, któ-
re  będą ukazywały się  na łamach 
Biuletynu zostaną przedstawione 
uzasadnienia poszczególnych od-
powiedzi, jak również dodatkowa 
wiedza na temat wirusa HIV, HCV. 
Będą również poruszane tematy 
dotyczące używania substancji psy-
choaktywnych, uzależnienia od tych 
substancji, funkcjonowania rodziny 
z osobą uzależnioną.  Zachęcam do 
lektury.

Agnieszka Dumała
specjalista terapii uzależnień

Stowarzyszenie Nadzieja ul. Ko-
ściuszki 24/26 realizuje program 
edukacyjno – informacyjny, dzię-
ki któremu  mieszkańcy Ostrołęki 
mogą otrzymać odpowiedzi na wiele 
pytań, jak również otrzymać facho-
wą pomoc i wsparcie:

Punkt konsultacyjny HIV/
AIDS: w każdą środę w godz. 12.00 
– 14.00 przy ul. Kościuszki 24/26

Telefon zaufania HIV/AIDS: 
w  każdy wtorek w  godz. 13.00 – 
15.00 nr tel. 029 764 8343.

Program realizowany jest przy 
wsparciu Prezydenta Miasta Ostro-
łęki.

Co wiesz na temat HIV/AIDS?
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Przypominamy, że od 1 marca 2015 r. 
obowiązuje  zmieniony wzór dowodu 
osobistego obsługiwany przez nowy 
System Rejestrów Państwowych.  Po-
niżej przekazujemy kilka ważnych 
informacji o nowym dokumencie 
tożsamości. 

Co nowego zawiera dowód oso-
bisty?

•    Pojawia się szereg nowych za-
bezpieczeń, m.in. dwukrotnie powtó-
rzone zdjęcie posiadacza, mikrodruki, 
tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu 
znacznie trudniej będzie go sfałszować.

•    Na dowodzie znajdują się infor-
macje o polskim obywatelstwie.

Czego nie zawiera dowód osobi-
sty ?

•    Zniknął adres zameldowania. 
Dzięki temu, przy każdej zmianie mel-
dunku nie trzeba będzie wymieniać 
dowodu.

•    Nie ma także informacji o kolo-
rze oczu i wzroście ani skanu podpisu 
posiadacza. Zrezygnowano z wszelkich 
danych, które nie są niezbędne albo 
polegają na subiektywnej ocenie oby-
watela lub urzędnika.

Nowa fotografia do dowodu
•    Fotografia, która będzie wyko-

rzystywana w dowodzie osobistym bę-
dzie taka sama jak ta, która obowiązuje 

w paszportach.
•    Zdjęcie dołączone do wniosku 

powinno być wykonane nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed dniem złożenia 
wniosku.

Wniosek o nowy dowód złożymy 
w dowolnej gminie

•    Dowód będzie można wyrobić 
w najbliższym urzędzie gminy, nie-
zależnie od meldunku. Dotychczas 
mogliśmy to zrobić tylko w urzędzie 
właściwym dla naszego miejsca zamel-
dowania. Nasz nowy dokument odbie-
rzemy w tym samym urzędzie, w któ-
rym złożyliśmy wniosek.

•    Wniosek o wydanie dowodu 
osobistego złożymy na nowym, bar-
dziej przejrzystym wniosku. Prace 

nad wnioskiem po-
przedziło  badanie, 
z którego wynika, że 
obywatele w nowym 
formularzu popeł-
niają 5 razy mniej 
błędów.

Czy musisz wy-
mienić stary dowód?

Nie! Dotych-
czasowe dowody 
osobiste zachowają 
ważność do upływu 
terminów w nich 
określonych. Nie ma 
konieczności wymia-
ny dokumentów.

Pod koniec lutego Straż Miejska uru-
chomiła system „RED LIGHT”.  Sys-
tem był przez ostatnie miesiące testo-
wany. 

W chwili obecnej po uzyskaniu 
wszystkich pozwoleń od właściwych 
instytucji i oznakowaniu 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami system będzie 
rejestrował wykroczenia 
przejazdu na czerwonym 
świetle przy skrzyżowa-
niach ul. Traugutta z Bo-
gusławskiego i Witosa. 
Należy dodać, że system 
od samego początku sta-
nowi doskonałe narzędzie 
badawcze, dzięki któremu 
zarówno pracownicy Urzę-
du Miasta, a także służby 
mundurowe mogą po-

dejmować efektywnie szereg dzia-
łań poprawiających bezpieczeństwo  
i jakość życia. Niestety wielu użyt-
kowników ruchu nie szanuje podsta-
wowych zasad bezpieczeństwa. Dla-
tego kierowcy, którzy naruszą prawo  

i przejadą skrzyżowanie na czerwo-
nym świetle mogą oczekiwać wezwa-
nia wystawionego przez Straż Miejską,  
a następnie mandatu w kwocie od 300-
500 złotych oraz punktów karnych. 
Wykroczenia polegające na przejecha-

niu skrzyżowania na czer-
wonym świetle stanowią 
jedne z najgroźniejszych  
i rodzących bardzo poważne 
skutki zdarzeń, nierzadko 
kończą się śmiercią. Dlatego 
tak ważna jest profilaktyka 
w tym obszarze. Jesteśmy 
przekonani, że działający 
system pozwoli na ograni-
czenie poważnych zagrożeń, 
a tym samym przyczyni się 
do poprawy bezpieczeństwa 
wszystkich użytkowników 
naszych dróg.

Red Light na straży bezpieczeństwa

Nowe dowody
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Prezydent Janusz Kotowski i Seba-
stian Chmara, wiceprezes Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki,  podpisali 
porozumienie o przystąpieniu Ostro-
łęki do programu „Lekkoatletyka dla 
każdego”. Ma on na celu popularyza-
cję królowej sportu wśród najmłod-
szych i budowę podstaw do tworzenia 
lekkoatletycznych klas sportowych na 
szczeblach gimnazjów.

W spotkaniu z przedstawicielami 
PZLA, Sebastianem Chmarą, Karolem 
Radke i Pawłem Jesieniem wzięli udział 
ostrołęccy samorządowcy z Jerzym Gra-

bowskim, przewodniczącym RM oraz 
wiceprezydentami miasta. Obecni byli 
także działacze i trenerzy OKLA, którzy 
będą wdrażać program na terenie mia-
sta. Nie zabrakło też dyrektorów szkół, 
w których realizowane będą zajęcia po-
pularyzujące tę dyscyplinę sportu.

Ideą zarówno programu pilotażo-
wego, jak i późniejszej jego kontynu-
acji jest przygotowanie odpowiedniego 
planu szkoleniowego dla dzieci i mło-
dzieży składającego się z elementów po-
pularyzacji, upowszechniania, selekcji  
i naboru oraz podnoszenia kwalifikacji 

nauczycieli i trenerów lekkiej atletyki. 
Istotne jest przekazanie instruktorom 
pracującym w programie jednolitej me-
rytorycznej koncepcji treningowej, któ-
ra pozwoli na etapie badania kontroli 
na wyciągnięcie wniosków porównaw-
czych.

Program „Lekkoatletyka sportem 
dla każdego” obejmował będzie swo-
im działaniem dzieci i młodzież: z naj-
młodszych klas szkół podstawowych 
(I-III), dzieci z klas IV – VI, uczniów 
szkół gimnazjalnych.

Szczegółowe informacje można 
znaleźć na stronie http://lekkoatletyka-
dlakazdego.pl/ 

Lekkoatletyka dla każdego

Gościem specjalnym obchodów 
XV-lecia ASPS NET Ostrołęka był tre-
ner reprezentacji polski w piłce siatko-
wej Stephane  Antiga. Przyjechał on do 
Ostrołęki ze złotym medalem i pucha-
rem Mistrzostw Świata. 

Podczas uroczystości w wypełnio-
nej po brzegi hali im. A. Gołasia prezes 
Stanisław Nowaczyk przybliżył historię 
klubu. Wręczono również podziękowa-
nia tym, którzy wspierają ASPS NET 
Ostrołęka. Największym partnerem  
i sponsorem klubu od wielu lat jest Mia-
sto Ostrołęka.

- Klub, który obchodzi dziś swój 
jubileusz jest wyjątkowy, koncentruje 
wokół siebie wielu ostrołęczan. Za to 
wszystko co dziś wokół klubu się dzieje 
chciałbym wam wszystkim podzięko-
wać. Miasto to nie tylko teren czy jakaś 
nazwa. Miasto to są ludzie, a środowi-
sko siatkarskie w Ostrołęce nadaje temu 
miastu niezwykły koloryt – mówił pod-
czas uroczystości prezydent Kotowski.

Na koniec wszyscy uczestnicy spo-
tkania mogli sobie zrobić wspólne zdję-
cie z Stephanem Antigą, trenerem naj-
lepszej na świecie drużyny siatkarskiej. 

XV-lecie ASPS NET Ostrołęka

Znamy już tegoroczny podział 
miejskich dotacji dla stowarzyszeń 
kulturalnych,  twórczych oraz klu-
bów sportowych. W tym roku sa-
morząd przeznaczył mimo trudnej 
sytuacji finansowej na tę 
działalność 1milion 400. ty-
sięcy złotych.

Tradycyjnie już najwięk-
sze dotacje trafią do dys-
cyplin, w których osiągane 
sukcesy cieszą ostrołęckich 
kibiców. Będą to piłka siat-
kowa, nożna, ręczna, lekko-
atletyka, pływanie i sporty 
walki.  450 tys. zł otrzyma 
ASPS „NET”, 105 tys. OTPS 

„NIKE”,  131 tysięcy trafi do klubu 
piłkarskiego „Narew” , a 130 tysięcy  
do „Korony”, 58 tysięcy wpłynie na 
konto UMKS „TRÓJKA” Ostrołęka,  
a 50 tysięcy zasilili „OKLĘ”. Pozostałe 

kilkaset tysięcy złotych rozdzielono 
pomiędzy  pozostałe kluby, starając 
się zaspokoić najbardziej niezbędne 
potrzeby.  Głównymi beneficjentami 
w dziedzinie kultury są stowarzysze-

nia i organizacje zajmujące 
się promocja lokalnej kultu-
ry i historii. Samorządowe 
pieniądze wesprą szereg wy-
dawnictw oraz przedsięwzięć 
kulturalnych. Do podzia-
łu trafiło około 200 tysięcy 
złotych.  Szczegółowe dane 
można znaleźć na stronie 
miasta pod adresem: http://
www.ostroleka.pl/bip/za-
rzadzenia/2015.27.pdf.

Nie zabraknie na sport i kulturę

Stephane Antiga prezentuje trofea polskiej re-
prezentacji


