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Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypo-
spolitej skłaniają wielu obywateli do 
ważnych podsumowań. Ostrołęczanie 
i mieszkańcy naszego regionu 4 lata 
temu wybrali swoich przedstawicieli 
do polskiego Parlamentu. Dziś mogą 
i mają prawo wystawiać im oceny. 

Mamy prawo rozliczać z dzia-
łań w skali krajowej, ale też podsu-
mować to, jak nasi parlamentarzyści 
walczyli o sprawy miasta i regionu.
Budowa elektrowni, starania o obwod-
nicę miasta, wcześniej zaangażowanie 
w budowę komendy Policji to ważne 
przykłady działań naszych polityków, ale 

też ich zaniedbań.
Jakie wnioski się nasuwają? Bez wąt-

pienia nie mieliśmy wystar-
czającego wsparcia ze stro-
ny koalicji PO-PSL od lat 
rządzącej w Polsce. Mimo 
wniosków, próśb, starań 
nie wspierał nas wojewoda, 
który jest przedstawicielem 
rządu, a zadania przerzu-
cane na barki miasta wciąż 
rosły.  O budowę elektrowni 
zdecydowaną walkę podję-
li głównie poseł Arkadiusz 
Czartoryski i senator Robert Mamątow. 

Wnioski do budżetu krajowego 
w ostrołęckich sprawach składali przede 

wszystkim parlamentarzyści Pra-
wa i Sprawiedliwości. Inni nie-
jednokrotnie głosowali przeciwko 
wsparciu naszych spraw. To są 
fakty, a nie polityczne dywagacje. 

Ostrołęka potrzebuje pomo-
cy dla realizacji swoich najważ-
niejszych zadań. Przez lata tego 
wsparcia brakowało. Zmiana tej 
sytuacji jest nam wszystkim po-
trzebna.

Wojciech Dorobiński
Redaktor Naczelny

Kto nam pomagał, a kto przeszkadzał, 
czyli o wyborach 2015
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Od roku 1988 - 17 października 
jest obchodzony jako Międzynaro-
dowy Dzień Walki z Ubóstwem.

16.10. w pasażu handlowym 
spotkali się samorządowcy, wo-
lontariusze, pracownicy Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Ostrołęce, działacze stowarzy-
szeń i organizacji społecznych, 
podopieczni świetlic socjalnych  
i domów opieki.  O potrzebie po-
mocy drugiemu człowiekowi, po-
chyleniu się nad jego problemami,  
o zrozumieniu dla biedy, nie tylko 
materialnej mówił do zgromadza-
nych Janusz Kotowski. O wrażliwość  
i bycie razem apelował Jerzy Gra-

bowski, przewodniczący Rady Mia-
sta – bo tylko razem jesteśmy silni  
i zdolni do przeciwstawienia się złe-
mu losowi.

Oprócz występów podopiecz-
nych  świetlic i innych placówek za-
prezentowano także wyroby uczest-
ników terapii zajęciowej. Można 
było zapoznać się z ofertą pomoco-
wą jednostek działających na tere-
nie naszego miasta m.in: Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie, Ośrod-
ka Interwencji Kryzysowej, Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci, Warsztatu 
Terapii Zajęciowej “Motylki, Środo-
wiskowych Domów Samopomocy, 
Domu Pomocy Społecznej, Placów-
ki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, 
Zespołu Placówek Wsparcia Dzien-
nego, Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Harcerze i członkowie Rady 
Osiedli częstowali grochówką i go-
rącymi napojami. Podczas festynu 
przeprowadzono kwestę na rzecz 
ośrodka  MONARU w Lipiance. 

Ponad  90. pracowników ostrołęckiej 
oświaty  odebrało z rąk prezydenta Ja-
nusza Kotowskiego nagrody za swoje 
zaangażowanie w pracę z młodymi 
ludźmi i osiągnięcia zawodowe.  Uro-
czystość w hali sportowo–widowisko-
wej im. Arkadiusza Gołasia uświet-
niły występy młodzieży I LO im. gen. 
Józefa Bema , które było gospodarzem 
tegorocznych obchodów święta.

W spotkaniu z ostrołęckim śro-
dowiskiem oświatowym wzięli udział 
przedstawiciele parlamentu, samo-
rządowcy i duchowni. Dziękując na-
uczycielom za pracę i zaangażowanie 
w wychowanie prezydent Kotowski 
zwrócił uwagę na codzienną pracę 

i poświęcenie czasu dla kształtowa-
nia młodego człowieka. Podkreślił 
rolę święta,  integrującego środowi-
sko pedagogiczne i umacniającego je  
w przekonaniu dobrze przepracowa-
nego zwykłego dnia. Wśród nagrodzo-
nych znaleźli się dyrektorzy, pedagodzy, 
wychowawcy, nauczyciele przedmio-
towi i pracownicy administracji szkół 
i przedszkoli. Nagrody specjalne pre-
zydenta otrzymały Teresa Gierwicz  
i Renata Chodkowska, nauczycielki   
II Liceum Ogólnokształcącego im. Cy-
priana Kamila Norwida w Ostrołęce za 
zdobycie przez ich wychowanków tytu-
łu laureata olimpiady przedmiotowej na 
szczeblu centralnym.

Dzień Edukacji Narodowej  

Z prezydentem Januszem Kotow-
skim i dyrektorem Wydziału Oświaty 
UM Mirosławem Rosakiem spotkali 
się opiekunowie uczniów, przeby-
wających w Ostrołęce w ramach 
programu międzynarodowej współ-
pracy szkół Erasmus. Nauczyciele  

z Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Cy-
pru i Litwy goszczą w naszym mie-
ście na zaproszenie 1 Gimnazjum 
Miejskiego im. Janusza Kusocińskie-
go.

Podczas spotkania goście zapo-
znali się z historią i dniem teraźniej-
szym naszego miasta, poznali też 
główne problemy związane z zarzą-
dzaniem oświatą, opieką społeczną 
oraz kulturą i sportem. Goście pytali 
między innymi o zadania radnych, 
wielkość budżetu oraz zasady utrzy-
mania  szkół i obiektów sportowych. 
Opowiedzieli też o swoich szkołach, 
specjalizacjach oraz regionach, z któ-
rych pochodzą. Po spotkaniu w ratu-
szu cała grupa wraz z podopiecznymi 
udała się do Białowieży, której zwie-
dzanie jest jednym z punktów pobytu 
w Polsce.

Erasmus w Ratuszu Ostrołęckie obchody 
Międzynarodowego 
Dnia Walki 
z Ubóstwem



Drodzy Ostrołęczanie,

Rozpoczął się ostatni kwartał roku 2015. Oddaliśmy do użytku mieszkańców wie-
le zaplanowanych w budżecie inwestycji.  Ulice Koszarowa i Otok już służą kierow-
com. W nowej sali kinowej i wyremontowanym domu sportowca w Wojciechowicach 
przybywa uczestników zajęć sportowych czy seansów � lmowych. Cieszymy się z otwar-
cia dużej hali targowej przy ulicy Prądzyńskiego. Miasto w ramach swoich możliwo-
ści wspierało spółkę kupiecką (wieloletnia dzierżawa terenu za zgodą Rady Miasta 
i poręczenie bankowe), teraz wszyscy kibicujemy udziałowcom spółki, by im się udało.
W końcówce roku chcemy jeszcze oddać do użytku  ulice Zuchów, Skautów i Geodetów, 
a potem doprowadzić do rozruchu największą inwestycję ostatnich lat – Stację Segregacji 
Odpadów Komunalnych. Ta wielka inwestycja ze wsparciem środków unijnych (25,5 mln) 
jest już w swojej części budowalnej zupełnie ukończona. Czekamy jeszcze na ostateczny wpis 
do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, którego dokonuje samorząd województwa 
mazowieckiego. Nastąpi to z pewnością już niedługo.

A w najbliższych dniach wyjątkowo ważne wybory do Sejmu i Senatu RP. Ktoś powie – to wybory krajo-
we, to wielka polityka, a my mamy tyle swoich lokalnych problemów! To prawda, że nikt nam nie przywiezie 
z Warszawy gotowych rozwiązań. Ale jest sporawa niezwykle ważną, by władze centralne zmieniły nastawienie do samorzą-
dów, by zwłaszcza � nanse lokalne  doczekały się korzystnej dla gmin i miast zmiany. W ostatnich latach Ostrołęka była pozba-
wiona sprawiedliwego wsparcia ze strony rządu czy wojewody. 

Wierzę, że najbliższe wybory przyniosą dobre zmiany. Tego Polsce, Ostrołęce, Państwu i sobie życzę. Wszystkich Ostrołę-
czan proszę o wzięcie udziału w wyborach i serdecznie pozdrawiam.

           Serdecznie pozdrawiam
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Niektóre ostrołęckie media po raz 
kolejny ogłaszają, że z fi nansami 
miasta jest bardzo źle. Oczywiście 
nikt nie pokusił się o próbę poważ-
nej analizy sytuacji budżetowej. 
Ogłoszenie, że jest źle i że wszyst-
kiemu jest winien prezydent nie 
wymaga większego wysiłku intelek-
tualnego. Podobnie jak powtarzana 
w komentarzach fałszywa teza, mia-
sto ciągle buduje pomniki, a brak 
nowych ulic spowodowany jest in-
westowaniem w muzea.

Jak jest naprawdę? Zadłużenie 
Ostrołęki sięgające 40 procent wobec 
budżetu jednego roku jest w porów-
naniu z wieloma miastami zupełnie 
bezpieczne. Należymy raczej do miast 
na prawach powiatu o stosunkowo 
niskim zadłużeniu. Trudniej jest, 
gdy chodzi o wskaźnik porównują-
cy wydatki bieżące i spłatę różnych 
zobowiązań do dochodów miasta. 
Utrzymanie ostrołęckiej oświaty, 
która po stronie wydatkowej pochła-
nia przeszło 46 procent budżetu, jest 
rzeczywiście zadaniem wyjątkowo 
trudnym. Subwencja, którą przeka-
zuje ministerstwo na prowadzenie 
placówek oświatowych jest dalece 
niewystarczającą. Musimy w każdym 
roku dokładać z dochodów własnych 

miasta (głównie podatek od nieru-
chomości i fi rm transportowych oraz 
udział w podatku dochodowym od 
osób fi zycznych i prawnych) – ok. 
40 mln złotych! Gdyby na oświatę 
publiczną docierało ze strony Pań-
stwa wystarczająco dużo środków fi -
nansowych, moglibyśmy rokrocznie 
skierować na inwestycje dodatkowo 
kilkadziesiąt milionów. Ile za to dróg, 
boisk, placów zabaw czy obiektów 
użyteczności można by pobudować? 
I to w każdym rocznym budżecie. 
Oczywiście sytuacja innych samo-
rządów ze wskaźnikami, o których 
wyżej wspomniano, też nie jest pro-
sta. Wiele gmin i miast podjęło na-
wet dramatyczne decyzje skorzy-
stania z pożyczek w rożnych para 
bankach itp. To może być wyjątkowo 
groźne dla fi nansów jednostki sa-
morządowej. My staramy się sobie 
radzić. Choć na pewno mieszkań-
ców oczekujących na kolejne dro-
gi, chodniki czy boiska jest wielu. 
Niektórzy pewnie tracą cierpliwość. 
Jakie są drogi wyjścia?

Aby poprawić tzw. wskaźnik 
243 dla gmin i miast, trzeba przede 
wszystkim zmienić system fi nanso-
wania samorządów w Polsce. Są różne 
możliwości zmian. Najsprawiedliw-

sze wydaje się zwiększenie udziału sa-
morządów w podatku dochodowym 
od osób fi zycznych. Projekt stosow-
nych zmian ustrojowych poparty 250 
tysiącami podpisów trafi ł do Sejmu, 
gdy marszałkiem była obecna premier 
Ewa Kopacz. Oczywiście nigdy nie 
przedstawiono go do poważniejszych 
dyskusji w Sejmie. Pewnie spoczy-
wa gdzieś na dnie szufl ady, chowany 
przez panią Kopacz i jej następców. 
Lokalne rozwiązania to zwiększe-
nie podatków albo likwidacja szkół, 
przedszkoli czy ograniczenie środ-
ków na pomoc społeczną. Tylko czy 
to są dobre rozwiązania?

W ostatnich latach, gdy miasto 
emitowało obligacje – nie cichł chór 
krytyków. A przecież nigdy Ostro-
łęka nie brała pożyczek na admini-
strację czy remonty urzędu miasta. 
Emitowano głównie obligacje inwe-
stycyjne. Krytyka nie ustawała. Dziś, 
gdy wskaźniki nie pozwalają na emi-
sje obligacji – niektórym nie podoba 
się, że nie planujemy nowych wiel-
kich inwestycji. Zalecamy sp-okój. 
W najbliższych latach wskaźniki się 
poprawią, a jest nadzieja, że nowy 
rząd i parlament z życzliwością będą 
patrzeć na samorządy. W tym na 
Ostrołękę.

Czy miastu grozi krach fi nansowy?

           Serdecznie pozdrawiam

Prezydent Ostrołęki
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W drugiej dekadzie września oficjal-
nie oddano do użytku rozbudowaną  
i zmodernizowaną Stację Elektro-
energetyczną 400/220/110 kV Ostro-
łęka. Inwestycja realizowana była 
w ramach projektu budowy mostu 
elektroenergetycznego Polska–Li-
twa. Jej koszt wyniósł około 190 mi-
lionów złotych a unijne dofinanso-
wanie wyniosło ok. 95 mln zł.

Jak podkreślił w swoim wystąpie-
niu Henryk Majchrzak, prezes PSE 

stacja będzie miała kolosalne znacze-
nie dla bezpieczeństwa energetycz-
nego w regionie. W uruchomieniu 
inwestycji uczestniczył prezydent Ja-
nusz Kotowski, który podkreślił, iż ma 
nadzieję, że budowa sieci przesyłowej 
będzie miała wpływ na decyzję o loka-
lizacji w Ostrołęce nowej elektrowni  
i przyspieszy  jej budowę. Mamy za-
tem doskonałe węzły i rozdzielnie, 
nowoczesne linie przesyłowe dopro-
wadzone do Ostrołęki. Tylko wciąż 

brakuje pewno-
ści, że będzie co 
przesyłać. Budo-
wa nowej elek-
trowni w Ostro-
łęce wydaje się  
w pełni uzasad-
niona. Czekamy 
na ważne decyzje 
na szczeblu rzą-
dowym. Oby na-
stąpiły one szyb-
ko po wyborach.

Most energetyczny z Litwą działa Budowa ulicy 
Otok zakończona

Zakończono prace przy budowie uli-
cy Otok. W ramach inwestycji zosta-
ła zbudowana kanalizacja deszczowa 
oraz uzupełnione przyłącza wodno 
- kanalizacyjne. Ulica otrzymała też 
nowe oświetlenie. 

Na długości około 600 metrów 
wykonano z kostki brukowej jezdnię  
i chodniki. Wartość zadania wyniosła ok.  
2 mln 250 tysięcy złotych. Inwestycja ob-
jęta jest 48 miesięczną gwarancją. Miesz-
kańcy prawostronnej Ostrołęki z satys-
fakcją podkreślają, że warto było czekać, 
by dziś jeździć piękną nową ulicą.

Ruszyły konsultacje w sprawie zadań 
do realizacji w ramach pierwszego Bu-
dżetu Obywatelskiego w Ostrołęce.  
W dniach 5-16.10.2015 w Urzędzie 
Miasta Ostrołęki można było skła-
dać formularze z propozycją zadań 
do budżetu na 2016. Samorząd prze-
znaczył w pilotażowym projekcie na 
ten cel 100 tys. zł.

W ramach pierwszej edycji two-
rzenia budżetu obywatelskiego moż-
na było zgłaszać inicjatywy polegają-
ce na budowie lub innych robotach 

budowlanych dotyczących elementu 
ogólnodostępnej „małej” infrastruk-
tury miejskiej. (np. ławki, monitoring, 
urządzenia na placach zabaw dla dzie-
ci).

Zadanie mogła  zgłosić oraz po-
przeć osoba, która znajduje się w spi-
sie wyborców Miasta Ostrołęki. Jeden 
mieszkaniec mógł zgłosić tylko jedno 
zadanie, poparte przez co najmniej 
pięć osób. Wykaz zgłoszonych propo-
zycji opublikowany zostanie 23 paź-
dziernika 2015 w Biuletynie Informa-

cji Publicznej i na stronie internetowej 
Miasta Ostrołęki.

Głosowanie na poszczególne 
projekty odbędzie się w dniach 26-
30.10.2015r. przy pomocy kart do 
głosowania w punktach informacyj-
nych Urzędu Miasta Ostrołęki przy 
Placu Bema 1 i   ul. Kościuszki 45. 
Głosować mogą osoby znajdujące się 
w rejestrze wyborców Miasta Ostro-
łęki.

Wyniki ogłoszone zostaną 6 listo-
pada br. w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej oraz na stronie internetowej 
Miasta Ostrołęki www.ostroleka.pl.

Budżet Obywatelski w Ostrołęce

W naszym mieście gościł z krótką wi-
zytą prezes Prawa i Sprawiedliwości 
Jarosław Kaczyński.  W wypowiedzi 
dla dziennikarzy podkreślił rolę prze-
mysłu wydobywczego oraz energetyki 
opartej na polskim węglu. Zapowie-
dział budowę przerwanej inwestycji 
energetycznej w Ostrołęce.

- Musimy mieć węgiel i elektrownie 
węglowe. Musimy także pamiętać, że na-
szym celem jest rozwój, a zużycie ener-
gii elektrycznej na jednego mieszkańca 
w bogatych i rozwiniętych krajach jest 
dwukrotnie większe niż w Polsce. Tak 
więc będziemy musieli bardzo rozbudo-

wać naszą energetykę, po to aby 
ta, daj Boże już za kilkanaście 
lat wysoko, rzeczywiście rozwi-
nięta Polska mogła zaspokoić 
swoje potrzeby energetyczne. 
Zaspokojenie potrzeb energe-
tycznych to także kwestia roz-
łożenia sił energetycznych w 
kraju. I tu, w Ostrołęce, zgodnie 
z tym co jest, ale zgodnie także 
z projektami odnoszącymi się 
do tej części Polski, taka elektrownia po-
winna istnieć. Tutaj powinna w tej chwili 
kończyć się budowa. Mam nadzieję, że 
przyjdzie taki czas, kiedy się rozpocznie, 

z wielkim opóźnieniem, ale na to nie 
mieliśmy wpływu, i przyjdzie taki czas 
kiedy się ta budowa skończy – mówił 
podczas wizyty w Ostrołęce Jarosław 
Kaczyński, prezes PiS.

W Ostrołęce powinna powstać elektrownia
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Początek października przyniósł 
ze sobą dwie informacje związane  
z ostrołęckimi mostami.  Pierwsza 
z nich dotyczyła zamknięcia ruchu 
na tzw. nowym moście im. gen. An-
toniego Madalińskiego  w związku  
z remontem dylatacji, druga wpro-
wadzenia ograniczeń tonażowych 
na mostach nad Narwią i Omulwią  
w ciągu drogi krajowej nr 61. 

Remont urządzeń dylatacyjnych 
na moście stalowym w ciągu ulicy 
Obozowej w Ostrołęce to rutynowa 
czynność wykonywana na wszyst-
kich obiektach mostowych, związa-
na z ich prawidłową elastycznością 
w czasie wysokich lub bardzo ni-
skich temperatur. Mówimy wtedy, 
że most pracuje lub „oddycha” dy-
latacjami. Tegoroczna konserwacja 
dylatacji polegała na zastąpieniu 
dwóch bitumicznych dylatacji mo-
dułowymi urządzeniami  dylatacyj-
nymi nad przegubami na końcach 
przęsła łukowego mostu. Roboty 
zostały bardzo sprawnie przepro-
wadzone przez PRDM „Mosty”  
z Warszawy. I choć wyłączenie mo-
stu z ruchu spowodowało czasowe 
utrudnienia i korki na starej prze-
prawie, to na kilka lat mamy spokój 
z eksploatacją mostu Madalińskiego. 

Wprowadze-
nie przez miasto 
ograniczenia to-
nażu na starym 
moście jest następ-
stwem pokontrol-
nych wytycznych 
Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzo-
ru Budowlanego,  
który dopuścił te 
przeprawę przez  
Narew do dalszej eksploatacji - zale-
cając jej obserwację, badania i wpro-
wadzenie organizacji ruchu wskazanej 
przy opracowaniu zasad dalszej eks-
ploatacji tego obiektu. Oznacza to, że 
WINB uznał za słuszny przygotowany 
przez Miasto projekt ograniczenia ru-
chu pojazdów o wadze powyżej 40 ton 
przez most na Narwi (ulica Mostowa 
DK 61) oraz powyżej 26 ton na moście 
przez rzekę Omulew, także na DK 61.  
Przypomnijmy, że Wojewódzki In-
spektor Nadzoru Budowlanego razem 
z wojewodą rozpoczął w czerwcu br. 
procedurę zmierzającą do zamknięcia 
starego mostu w Ostrołęce. Na szczę-
ście  okazało się, że przedstawione 
przez miasto ekspertyzy pozwalają na 
spokojną eksploatację mostu do roku 
2017. 

Warto tu dodać, ze po otrzyma-
niu ekspertyzy wykonanej na zlecenia 
miasta Wojewódzki Inspektor Nad-
zoru Budowalnego wystąpił o sporzą-
dzenie takiej ekspertyzy przez Instytut 
Budowy Dróg i Mostów. Z satysfakcją 
informujemy Ostrołęczan, że została 
ona opracowana i przekazana WINB.  
Z opinii profesora Janusza Rymszy 
wynika, że bezpieczna eksploatacja 
starego mostu na Narwi jest możli-
wa do roku 2018, czyli o rok dłużej niż 
przewidywał to dokument sporządzo-
ny dla samorządu. Mimo tak korzyst-
nych opinii miasto nie zamierza czekać 
przez trzy lata na remont przeprawy  
i już przygotowuje dokumentację pro-
jektu remontowego oraz czyni starania 
o pozyskanie zewnętrznych środków 
na  kompleksową przebudowę i remont 
przeprawy. 

Mosty pod specjalnym nadzorem

Prezydent Janusz Kotowski 
przyjął delegację biznesmenów 
i polityków z miasta Qingdao  
w prowincji Szantung. Chińscy go-
ście przyjechali, by zapoznać się  
z potencjałem gospodarczym i tu-

rystycznym naszego regionu.
Kilkuosobowa delegacja pod 

przewodnictwem panów Wang Lan-
bo z Qingdao Minicipial Admini-
stration Bureau of Laoshan Scenic 
Spots  i Zhi shun Donga, przewod-

niczącego i generalnego menadżera  
Qingdao Laoshan Mountain To-
rism Group Co. Ltd,  zainteresowa-
na była pozyskaniem informacji na 
temat regionu kurpiowszczyzny,  
zwłaszcza walorów krajobrazowych 
i turystycznych. Podczas pobytu  
w Ostrołęce władze miasta zapozna-
ły chińskich gości z historią i dniem 
bieżącym regionu, strukturą prze-
mysłu i gospodarki oraz najważ-
niejszymi walorami etnograficzny-
mi.  Przedstawiciele ponad półtora 
milionowego miasta byli szczegól-
nie zachwyceni dużą ilością zieleni  
w otoczeniu Ostrołęki, w czasie roz-
mów pytali też o zasady współpracy 
publiczno - prywatnej w dziedzinie 
szeroko pojętych inwestycji.  Ostro-
łęka była jednym polskim miastem 
na europejskiej trasie podróży chiń-
skiej delegacji.

Chińscy goście w Ostrołęce 
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W siedzibie Wyższej Szkoły Admi-
nistracji Publicznej w Ostrołęce od-
była się konferencja naukowa przy-
gotowana przez Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych w  „O Wolność Obywateli 
i Niepodległość Państwa”. Została 
zorganizowana w 70. rocznicę po-
wołania Zrzeszenia Wolność i Nie-
zawisłość. 

W trwającym dwa dni spotka-
niu nie zabrakło paneli dyskusyjnych 
dla historyków, pisarzy, filmowców  

i dziennikarzy zajmujących się tematy-
ką Żołnierzy Wyklętych. W Ostrołęce 
znaleźli się czołowi polscy specjaliści 
dokumentujący historię powojennego 
oporu przeciw komunistom. Prof. dr 
hab. Wiesław Jan Wysocki, dr Leszek 
Żebrowski, Tadeusz Płużański, Wa-
cław Holewiński czy Jan Pospieszal-
ski to czołowe postacie świata nauki 
i kultury zaangażowane  w odkrywa-
nie prawdy historycznej. Nie zabrakło 
silnej reprezentacji IPN (Piotr Szu-

barczyk, dr Kazimierz Krajewski czy 
dr Tomasz Łabuszewski)  oraz gości 
honorowych, m.in. Zuzanny Kurtyki, 
żony tragicznie zmarłego w katastrofie 
smoleńskiej prezesa IPN Janusza Kur-
tyki. Oprócz wysłuchania dyskusji go-
ście i uczestnicy konferencji obejrzeli 
filmy poświęcone Wyklętym. Warto 
zaznaczyć, że wśród prelegentów był 
także reżyser Arkadiusz Gołębiew-
ski, twórca i organizator Gdyńskiego 
Festiwalu Filmów Dokumentalnych 
Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci  
- w którego tegorocznej edycji jako 
gość specjalny jednego z paneli uczest-
niczył prezydent Janusz Kotowski. 

Ostrołęcka konferencja pokazała, 
jak ważny i aktualny jest dla polityki 
kulturalnej i świadomości narodowej 
temat Żołnierzy Wyklętych.  Przez 
dwa dni obrady obserwowało kilka-
dziesiąt osób, w tym ostrołęccy parla-
mentarzyści, samorządowcy, pasjona-
ci historii i bliscy bohaterów, którym 
była poświęcona. Konferencji towa-
rzyszyło zwiedzanie wystawy Jerzego 
Tomaszewskiego w Muzeum Żołnie-
rzy Wyklętych.

Patronami medialnymi konferen-
cji były: eOstroleka.pl, W Sieci, nie-
zalezna.pl, wpolityce.pl, Ostrołęka Sa-
morządowa, Nasz Dziennik, W Sieci 
Historii. 

Pamięci Wyklętych

5. października w lesie pod Ostrołęką 
rozpoczęły się prace ekshumacyjne 
ofiar terroru komunistycznego. Pro-
wadzi je Fundacja Niezłomni im. Zyg-
munta Szendzielarza „Łupaszki” ze 
Szczecina. 

Do mogiły,  oznaczonej obecnie 
jako miejsce pochówku „NN” dotarł 
Jacek Karczewski, dyrektor powstają-
cego w Ostrołęce Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych. Znajduje się ona w pobliżu 
miejscowości Łodziska (gmina Lelis), 
kilkanaście kilometrów od Ostrołęki.  
W zbiorowym grobie spoczywają 
szczątki przynajmniej pięciu młodych 
meżczyzn rozstrzelanych przez UB  
w 1946 roku.  Są to, prawdopodobnie 
członkowie siatki terenowej, na których 
wykonano egzekucję z wyroku sądu do-
raźnego w Ostrołęce, w marcu 1946 r. 
Zamordowani to najprawdopodobniej: 
Śp. Władysław Prusaczyk s. Adama, Bo-
lesław Gnoza s. Bolesława, Bronisław Lis 

s. Stanisława, Dominik Trzciński s . Wa-
lentego, Ludwik Trzciński s. Walentego.

Jak informuje Fundacja „Niezłomni”, 
kolejnym etapem prac będzie pozyskanie 
profilu DNA z ekshumowanych szcząt-

ków, by umożliwić ich identyfikację.  
Prace ekshumacyjne były prowadzone 
przez grupę archeologów i antropolo-
gów z Gdyni, Gdańska, Grudziądza  
i Wrocławia.

Przywracani ostrołęckiej ziemi

Fot. Fundacja Niezłomni/eostroleka.pl - Łodziska, miejsce ekshumacji.
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Wiesław Andrzej Kędzierski, prze-
wodniczący Rady Seniorów oraz 
Krystyna Kurpiewska, wiceprzewod-
nicząca Rady Seniorów uczestniczyli 
w posiedzeniu Obywatelskiego Par-
lamentu Seniorów. W sali plenarnej 
Sejmu zasiadło 460 delegatów  z całej 
Polski.

Przedstawicieli z naszego miasta 
delegowała Rada Seniorów w Ostro-
łęce i Ostrołęcki Uniwersytet Trzecie-
go Wieku. Delegaci z Ostrołęki zosta-

li członkami Komisji ds. informacji, 
promocji i kontaktów z otoczeniem. 
Do zadań członków komisji należy: 
prowadzenie konsultacji społecznych  
w sprawach będących przedmiotem 
działań Obywatelskiego Parlamentu Se-
niorów, współpraca z mediami, działal-
ność informacyjna i wydawnicza, udział 

w krajowych i międzynarodo-
wych konferencjach senioral-
nych oraz innych imprezach 
naukowych, integracyjnych 
oraz służących wymianie do-
świadczeń w środowisku se-
nioralnym.

Zwołanie inauguracyj-
nego Obywatelskiego Par-
lamentu Seniorów (OPS) 
jest inicjatywą największych  
i najbardziej reprezentatyw-

nych środowisk seniorskich w Polsce. 
Należą do nich: Uniwersytety Trzeciego 
Wieku (reprezentowane przez Fundację 
„Ogólnopolskie Porozumienie UTW” 

i Ogólnopolską Federację Stowarzy-
szeń UTW), Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów (liczący 500 tys. 
członków zrzeszonych w 2500 jednost-
kach: okręgach, rejonach i kołach) oraz 
gminne rady seniorów (powstające  
w oparciu o art. 5c ustawy o samorządzie 
gminnym, mające charakter konsulta-
cyjny, doradczy i inicjatywny).

Założonymi przez inicjatorów 
priorytetami OPS są: reprezentacja 
osób starszych wobec władz publicz-
nych, monitorowanie i ocena rządo-
wych programów dotyczących osób 
starszych, formułowanie stanowisk  
i opinii, inicjowanie i wspieranie sys-
temowych rozwiązań prawnych, orga-
nizacyjnych i finansowych poprawiają-
cych sytuację życiową osób starszych. 
Środowiska inicjatywne za niezbędne 
uważają stałe monitorowanie sytu-
acji osób starszych, z uwzględnieniem 
aspektów społecznych, medycznych  
i ekonomicznych.

Obywatelski Parlament Seniorów z udziałem 
przedstawicieli z Ostrołęki

Podczas II Sesji Ostrołęcka Rada Senio-
rów przyjęła plan pracy do końca 2016 
roku. Seniorzy postanowili podzielić 
zagadnienia z planu pracy pomiędzy 
cztery komisje i prezydium rady.

Ostrołęcka Rada Seniorów powołała 
komisje ds.: - prowadzenia strony inter-
netowej, komunikacji z mediami i senio-
rami; - społeczno - bytowych, udzielania 
pomocy i wsparcia seniorom; - zdrowia 
seniorów i likwidacji barier utrudnia-
jących codzienne życie; - współpracy  
z klubami seniorów, radami osiedli i do-
mami opieki społecznej.

Wśród zadań prezydium rady se-
niorów jest m.in. koordynacja pracy 
związanej z utworzeniem w Ostrołęce 
„Karty Seniora”.

Ostrołęcka Rada Seniorów ustaliła 
harmonogram dyżurów. Przedstawiciele 
Rady Seniorów w Ostrołęce będą do dys-
pozycji osób starszych potrzebujących 
pomocy lub wsparcia w każdy pierw-
szy piątek miesiąca w godz. 14.00-16.00  
w Urzędzie Miasta Ostrołęki pokój 105 
na I piętrze w budynku głównym UM 
przy Placu Bema 1 (pokój radnych).

Najbliższy dyżur odbędzie się 6 li-
stopada.

II Sesja Ostrołęckiej 
Rady Seniorów Już po raz trzeci rozpoczął uroczyście 

nowy semestr Uniwersytet Trzeciego 
Wieku działający przy Ostrołęckim 
Domu Kultury. Ciekawej przygody  
z nauką, dobrze spędzonego czasu 
oraz ubogacających wzajemnych spo-
tkań życzył studentom prezydent Ja-
nusz Kotowski.

Uroczystość rozpoczęcia nowego 
roku akademickiego uświetnił muzycz-
nie chór OUTW pod dyrekcją Bożeny 
Harasimowicz – Pęzy. Wykonano hymn 
Ostrołęki oraz „Gaudeamus Igitur”. 

Obecni na widowni uczestnicy kursów 
i ich przedstawiciele na scenie złożyli 
uroczyste ślubowanie. Reprezentanci  
I roku odebrali legitymacje studenckie 
z rąk prezydenta Janusza Kotowskiego, 
przewodniczącego Rady Miasta Jerzego 
Grabowskiego i dyrektora OCK Bog-
dana Piątkowskiego. Wykład inaugura-
cyjny poświęcony zagadnieniu szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa wygłosił 
dr Adrian Konopka.

W zajęciach OUTW bierze aktyw-
ny udział ok. 250 słuchaczy.

Trzecia inauguracja OUTW



Tegoroczne święto związanego z na-
szym miastem 5 Pułku Ułanów Za-
sławskich przebiegło szczególnie uro-
czyście. Oprócz rodzin pułkowych, 
kombatantów, przedstawicieli parla-
mentu, MON i samorządu honoro-
wym gościem był Walenty Pańkow-
ski, mer ukraińskiego Zasławia, gdzie  
5 Pułk stoczył w 1920 roku bitwę z bol-
szewikami i przyjął od miejsca potycz-
ki nazwę.

W 95 rocznicę bitwy odsłonięto  
i poświęcono nawiązujący do koszaro-
wych murów pomnik, z tablicami za-
wierającymi nazwiska ułanów poległych 
w roku 1920 i oficerów pułku zamordo-

wanych w Katyniu. Goście biorący 
udział w uroczystości wmurowa-
li oprócz aktu erekcyjnego ziemię 
z pola bitwy w Zasławiu, ziemię  
z cmentarza w Katyniu i  ziemię  
z „Łączki” - Cmentarza Powązkow-
skiego w Warszawie. W dalszej części 
uroczystości zabrał glos prezydent 
Janusz Kotowski, który mówił o zo-
bowiązaniach obecnego pokolenia 
wobec Ojczyzny i tych , którzy odda-
li za nią najcenniejsza rzecz, własne 
życie. Następną częścią obchodów było 
wręczenie odznaczeń i mianowań woj-
skowych oraz odznak 5 Pułku Ułanów, 
ślubowanie uczniów klas pierwszych ZSZ 
Nr 2 o profilu wojskowym i Apel Pamięci 
z ceremoniałem wojskowym.  Uroczysto-

ści pod pomnikiem zakończyło złożenie  
wieńców i kwiatów. Dalsza część święta 
pułkowego kontynuowana była na tere-
nie szkoły, gdzie goście odwiedzili m.in. 
Izbę Pamięci 5 pułku,  obejrzeli wystawę 
sprzętu wojskowego oraz spróbowali 
tradycyjnej, wojskowej grochówki.

Ułani, ułani…
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Ukazał się drugi numer ostrołęckie-
go rocznika literackiego „Przydroża”.  
W numerze oprócz poezji  i prozy 
lokalnych twórców znajdziemy także 
eseje wspomnieniowe  o nieżyjących 
już literatach oraz prezentacje twór-
czości gości z bliższych i dalszych  
nam regionów kraju. 

Warto przeczytać tekst Agnieszki 
Ochenkowskiej pt. „Happening, gaze-
ta literacka, konkurs dla poetów, czyli  
o polityce kulturalnej miasta Ostrołęki”.   
Wynika z niego jasno, że mimo skrom-
nych środków, jakimi dysponuje sa-

morząd,  nie mamy się czego wstydzić. 
Zacytujmy autorkę: „Rolą artysty jest 
docieranie do ludzi i wzruszanie ich 
swoimi emocjami, swoją twórczością. 
Jak jednak ma się to skądinąd trudne 
zadanie wcielić w życie, jeśli nie ma 
szansy na wydanie swojego dzieła?  
W Ostrołęce polityka władz miejskich 
wspiera twórców, szczególnie takich, 
którzy swoją twórczością nawiązują 
do historii regionu, lub właśnie debiu-
tantów. Książki te są wydawane przy 
wsparciu prezydenta miasta; podobna 
procedura funkcjonuje do dziś w nie-

wielu już polskich miastach. Praktyka 
ta, która wyraźnie zanika, jest jednak 
potrzebna. Zgodzę się, oczywiście, 
że często wydawane są w ten sposób 
książki słabe lub efemeryczne, jednak 
w Ostrołęce wspiera się debiuty mło-
dych twórców”. 

Cieszymy się z faktu,  że takie for-
my wsparcia zyskują uznanie środowi-
ska i są dostrzegane jako nieliczne na 
polskiej mapie pomocy lokalnej kul-
turze. Zapewniamy,  że ostrołęcki sa-
morząd dołoży wszelkich starań, by ta 
tendencja się utrzymała.

„Przydroża”  o polityce kulturalnej Miasta

Na zaproszenie samorządu i Stowa-
rzyszenia Sympatyków 5 Pułku gościł 
w naszym mieście mer ukraińskiego 
Zasławia. 

W ostrołęckim ratuszu Walenty 
Pańkowski rozmawiał z przewodniczą-

cym Rady Miasta Jerzym Grabowskim  
o zacieśnieniu współpracy miedzy na-
szymi miastami. Łączący nas element hi-
storii jest dobrą podwaliną do zacieśnie-
nia przyjaznych stosunków, wymiany 
kulturalnej, młodzieżowej i turystycznej. 

Być może wkrótce poszerzy 
się lista miast partnerskich 
Ostrołęki.  Na rzecz zbliże-
nia między społecznościami 
pracuje od lat Ks. Edward 
Pióro, proboszcz katolickiej 
parafii w Zasławiu. 

W sierpniu Stowarzy-
szenie Sympatyków 5 Puł-
ku Ułanów Zasławskich 

wzięło udział  w wyprawie sentymen-
talno-historycznej, organizowanej przez  
Zrzeszenie Przewoźników Drogowych  
w Ostrołęce, wspólnie ze Stowarzysze-
niem Krajowe Koło Weteranów, ich 
Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów 
Zasławskich w Ostrołęce, a także miesz-
kańcami Ostrołęki na Ukrainę, szlakiem 
pól bitewnych 5 Pułku Ułanów Zasław-
skich. To wtedy pobrano ziemię z pola 
bitwy pod Zasławiem, którą wmuro-
wano w minioną niedzielę w podsta-
wę pomnika poświęconego ułanom.  
Obecnie z merem Pańkowskim pro-
wadzone są rozmowy na temat uhono-
rowania potyczki z bolszewikami oraz 
poległych tam ułanów 5 Pułku pamiąt-
kową tablicą i krzyżem.  

Mer Zasławia w Ostrołęce

Od lewej Jerzy Grabowski, Walenty Pańkowski i Mariusz Prusaczyk


