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B I U L E T Y N  I N F O R M A C Y J N Y  M I A S T A  O S T R O Ł Ę K I

6 stycznia po raz drugi kilka tysięcy 
mieszkańców naszego miasta wzię-
ło udział w Orszaku Trzech Króli. 
Barwny korowód przemaszerował 
od kościoła Zbawiciela Świata do 
hali sportowo – widowiskowej im. 
Arkadiusza Gołasia.  Po drodze  
w kilku punktach młodzież od-
tworzyła jasełkowe sceny związane  
z przyjściem Chrystusa na świat.

Tegoroczny Orszak przeszedł pod 
hasłem  „Radość i pokój w rodzinie. 

Proszę. Dziękuję. Przepraszam”. Te 
trzy słowa przyporządkowane były  
mędrcom i ich dworom zdążającym w 
pochodzie. Wśród uczestników widać 
było przedszkolaków i ich starszych 
kolegów przebranych za owieczki, 
aniołki i pasterzy. Uczestników Or-
szaku kusiły do złego „diabły”, ale nie 
brakowało tez aniołów. W czasie prze-
marszu na pięciu scenach odtworzono 
jasełkowe przedstawienia: „zwiasto-
wanie pastuszkom”, „walka aniołów  

i diabłów”, „kuszenie”, „dwór Hero-
da” i „stajenka”. Za barwnymi kolum-
nami Trzech Króli podążali licznie 
ostrołęczanie przystrojeni w korony  
i zaopatrzeni w śpiewniki. Nie za-
brakło wśród nich samorządowców 
z rodzinami. Animuszu uczestników 
Orszaku nie popsuła nawet mroźna 
pogoda.  Przejście przez Ostrołękę za-
kończyła wspólna modlitwa pod prze-
wodnictwem JE ks. Biskupa Janusza 
Stepnowskiego.

Ostrołęka w Orszaku Trzech Króli
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Na zaproszenie władz miasta  
i działaczy piłkarskich Ostrołękę 
odwiedził Jerzy Engel.  Były tre-
ner kadry narodowej rozmawiał 
z prezydentem miasta i odwiedził 
kilka obiektów spor-
towych.  Uczestniczył 
także w spotkaniu z 
mieszkańcami , dzia-
łaczami sportowymi 
i pasjonatami piłki 
nożnej w hali im. Ar-
kadiusza Gołasia.

Jerzy Engel zapo-
znał się z miejską wizją 
inwestycji w bazę spor-
tową, ze szczególnym 
uwzględnieniem piłki 
nożnej. Odwiedził też 

nowo otwarte boisko przy ZSZ nr 1 
oraz zaplecze treningowe ostrołęc-
kich piłkarzy, pełnowymiarowe bo-
isko ze sztuczną nawierzchnią przy 
ulicy Witosa. Szczególnie ten obiekt 

wzbudził wyraźne uznanie gościa, 
który pochwalił jego wysoką jakość.  
Zapoznał się także z ofertą trenin-
gowo - rekreacyjną  Aquaparku.  
W trakcie wizyty Jerzemu Engelowi 

towarzyszyli : przewodniczą-
cy Jerzy Grabowski, wicepre-
zydent Paweł Stańczyk, dyrek-
torzy MZOS-Ti IT-u Robert 
Juchniewicz i Radosław Sta-
chacz oraz trener i działacz 
piłkarski Marcin Grabowski.  
Wizyta była jednym z ele-
mentów szeroko prowadzonej 
akcji lobbingowej miasta na 
rzecz wsparcia budowy zaple-
cza treningowego w postaci 
nowej hali sportowej przy uli-
cy Witosa.

Jerzy Engel w Ostrołęce

Po raz trzeci spotkali się samorzą-
dowcy i ludzie kultury. Na posiedze-
nie Komisji Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Promocji zaproszono 
przedstawicieli środowisk twórczych,  
artystów, szefów placówek kultury. 

Janusz Kotowski dziękował go-
ściom samorządu za codzienną aktyw-
ność, znacznie przekraczającą pojęcie 
zwykłego obowiązku oraz za zaanga-
żowanie w tworzenie wizerunku ostro-
łęckiej kultury. Następnie przewod-
niczący Komisji  Ryszard Żukowski 
nakreślił główne kierunki polityki kul-

turalnej miasta na rok 2015. Spotkaniu 

tradycyjnie już towarzyszyły świątecz-
ne akcenty w postaci życzeń, kolęd i 
opłatka. 

Noworoczne spotkanie

Dobiegają końca ostatnie odbiory 
techniczne budynku socjalnego przy 
ulicy Braterstwa Broni. Już wkrótce 
do 32 nowych mieszkań wprowadzą 
się lokatorzy.

Mieszkania otrzymają rodziny 
wielodzietne i matki samotnie wycho-
wujące dzieci.  W trzyklatkowym bu-
dynku znajdują się m.in. mieszkania 
dwu- i trzypokojowe o powierzchni 
od 33 do 62m2. Na parterze są też lo-
kale przystosowane dla osób niepełno-
sprawnych. Zadbano o bezpośrednie 
otoczenie bloku. Znalazło się miejsce 
na  plac zabaw dla dzieci. Zaplanowa-
no także miejsca parkingowe, ogro-
dzenie oraz stały monitoring terenu 
wokół budynku. Elewacja bloku na-
wiązuje kolorystyką do sąsiadujących 

z nim budynków 
wielorodzinnych. 
Po zakończeniu 
procedury odbio-
rowej i wydaniu 
wszelkich pozwo-
leń przez nadzór 
budowlany na-
stąpi niezwłocz-
ne przekazanie 
kluczy przyszłym 
najemcom.  Bu-
dowa bloków 
socjalnych to wielki wysiłek finanso-
wy Miasta. Nie wszyscy mieszkańcy 
uznają konieczność takich inwestycji. 
Sytuacja w naszej Ojczyźnie jest jed-
nak taka, że jeśli samorząd nie pomoże 
najuboższym rodzinom – nie pomoże 

im nikt. Mieszkania nie są przekazy-
wane na własność. Ich najemcy muszą 
ponosić opłaty, a przedłużenie umowy 
najmu wiąże się z dobrym zachowa-
niem i odpowiedzialnością za powie-
rzony lokal.

Socjalny na finiszu



Szanowni Państwo !

Intensywne prace nad budżetem Miasta na rok 2015, zagrożenie pracy ostrołęckiej elektrowni spowodowane niskim stanem 
wody w Narwi, codzienne problemy ostrołęckiej oświaty i pomocy społecznej i inne sprawy spowodowały, że koniec poprzedniej 
i początek nowej kadencji samorządu przebiegał bardzo poważnie.

Dzięki dobrej współpracy z Panem Prezesem Mirosławem Skowronem i innymi osobami reprezentującymi różne inspekcje i 
służby nie dopuściliśmy do tego, by Ostrołęczanie zostali pozbawieni dostaw prądu lub ciepła.  W Urzędzie decyzje zapadały też 
sprawnie i odpowiedzialnie.

Budżet Miasta – trudny, ale realny – został uchwalony zdecydowaną większością głosów (17:1). To wyjątkowo ważny doku-
ment zapewniający finansowe zabezpieczenie normalnego funkcjonowania samorządowych instytucji. Rodzice oddający swoje 
pociechy do szkół czy przedszkoli, ubogie rodziny potrzebujące wsparcia, odbiorcy miejskich propozycji sportowych czy kultural-
nych mogą być pewni, że wszystko będzie funkcjonowało właściwie.

Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym jest dokończenie budowy stacji segregacji odpadów przy ulicy Turskiego. To wiel-
ki wysiłek finansowy Miasta. Jednak dzięki tej inwestycji nie wzrosną ceny za odbiór odpadów. Spełnimy też wszelkie wymogi 
ekologiczne i dyrektywy unijne, przez co unikniemy grożących samorządom kar za nadmiar odpadów trafiających na wysypiska. 
Unijne 25, 5 mln mocno wsparło finanse Miasta. 

Początek roku przebiega w ratuszu bardzo pracowicie. Tak już jest od lat. Oby tylko za zadaniami przekazywanymi Miastu 
przez władze centralne trafiały środki na ich realizację. Przecież nie będziemy nowymi podatkami obciążać naszych mieszkań-
ców. 

           Pozdrawiam serdecznie

           

           Prezydent Ostrołęki
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Tegoroczny budżet nie jest bu-
dżetem marzeń – jak powiedział 
podczas głosowania nad uchwałą 
budżetową prezydent Janusz Ko-
towski. Plan budżetowy nie jest 
skonstruowany na miarę naszych 
pragnień czy aspiracji, ale jest 
raczej wynikiem realnej oceny  
i obecnych możliwości finanso-
wych samorządu. To budżet real-
ny.

Dochody Miasta na 
rok 2015 zaplanowano na 
poziomie 264 milionów, 
wydatki wyniosą 260 mi-
lionów złotych. Spłacamy 
też regularnie obligacje 
i pożyczki zaciągnięte 
przez Miasto na cele in-
westycyjne. Tradycyjnie 
już największe obciążenia 
dla miejskich finansów 
stanowią oświata i pomoc 
społeczna. Z dochodów 
własnych samorząd musi 
dołożyć kilkadziesiąt 
milionów do subwencji 

rządowych.  Powoduje to koniecz-
ność ograniczenia w roku bieżącym 
wydatków inwestycyjnych, które 
zaplanowano na poziomie około 20 
milionów złotych. Oczywiście li-
czymy na środki zewnętrzne, które 
mogą znacznie podnieść te granicę. 
Stąd też pozostawienie w rezerwie 
części pieniędzy, które mogą słu-
żyć jako wkład własny samorządu.   
Kluczową inwestycją 2015 roku 

pozostaje Stacja Segregacji Odpa-
dów Komunalnych, której budowę 
chcemy zakończyć w pierwszym 
półroczu.  Oprócz niej kontynu-
owane będą inwestycje drogowe, 
między innymi budowa ulicy Otok,  
Geodetów i Skautów, Koszarowej  
i Wiejskiej.  Przebudowane zosta-
ną także pas drogowy i miejsca po-
stojowe przy ulicach Prądzyńskie-
go i Inwalidów Wojennych. Ponad  

1 milion 300 tysięcy 
złotych samorząd wyda 
na inwestycje wspólne  
z udziałem mieszkań-
ców.  Z inwestycji kuba-
turowych najważniejszy-
mi będą budowa małej 
Sali kinowej w OCK oraz 
remont hali sportowej 
przy ulicy Partyzantów. 
Kontynuowana będzie 
także rozbudowa siedzi-
by  Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowaw-
czego przy ulicy Trau-
gutta. 

2015 - Budżet na miarę możliwości
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Prezydent Miasta,  Janusz Ko-
towski i dyrektor Zakładu Karne-
go w Przytułach Starych, Elżbie-
ta Jankowska przedłużyli umowę  
o współpracy. W ramach procesu 
resocjalizacji osadzeni będą nadal 
wykonywać na rzecz Ostrołęki nie-
odpłatnie prace porządkowe i re-
montowe. 

W wyniku podpisanego poro-
zumienia w ubiegłym roku 50 ska-
zanych zostało zatrudnionych przez 
miasto w ramach prac publicznych. 
Wartość wykonanych prac sięgnęła 
kilkuset tysięcy złotych. Po spraw-

dzeniu się tej formuły zapadła de-
cyzja o kontynuacji współpracy  
i wzroście liczby zatrud-
nionych do 70 osób.

Osadzeni z aresztu 
w Przytułach Starych 
w ramach resocjali-
zacji wykonują prace 
remontowe w ostrołęc-
kich placówkach oświa-
towych, pomagają w 
utrzymaniu czystości 
i są zatrudnieni przy 
pracach porządkowych 
wykonywanych na tere-

nie miasta. Umowa została przedłu-
żona do 31.12.2015 r.

Więcej osadzonych będzie pracować dla miasta

Wydział Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
w Ostrołęce informuje, że można sko-
rzystać z dofinansowania ekologicz-
nych źródeł energii przez Wojewódz-
ki Fundusz  Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Zarząd WFOŚiGW przyjął właśnie 
kalendarium naboru wniosków na 
rok 2015.

Informujemy właścicieli budyn-
ków mieszkalnych zainteresowanych 
wykonaniem modernizacji indywidu-
alnych kotłowni, zakupem i montażem 

kolektorów słonecznych, zakupem 
i montażem instalacji fotowoltaicz-
nej oraz zakupem i montażem pomp 
ciepła o możliwości dofinansowa-
nia planowanych działań ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie. Więcej informacji moż-
na uzyskać na stronie www.wfosigw.pl 

Zainwestuj w ekologię

Jest szansa na  skorzystanie z dota-
cji do wymiany azbestowego dachu 
oraz pozbycie się składowanego 
eternitu.  Aby zgłosić chęć uczestnic-
twa w programie należy do 23 lutego 
złożyć stosowną deklarację, którą 
można pobrać ze strony interneto-
wej miasta. 

W związku z możliwością uzyska-
nia przez Miasto Ostrołękę dotacji ze 

środków   Wojewódzkiego Funduszu   
Ochrony Środowiska w Warszawie 
na zadanie z zakresu pn. „Usuwanie  
i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów 
zawierających azbest na terenie Mia-
sta Ostrołęki w roku 2015” prezydent  
zwraca się z prośbą do mieszkańców, 
wyrażających chęć wymiany pokryć 
dachowych, zawierających azbest, żeby   
do dnia 23 lutego 2015 r.   złożyli de-

klaracje przystąpienia do progra-
mu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest.

Dofinansowanie do wymiany 
pokryć dachowych zawierających 
azbest z budynków osób fizycznych 
i wyrobów zawierających azbest, 
składowanych na terenie pose-
sji osób fizycznych w 2015 roku, 
obejmować będzie koszty kwali-
fikowane, do których zalicza się: 
- demontaż pokrycia lub wyrobów 
zawierających azbest,

- transport odpadu niebezpiecznego  
z miejsca rozbiórki do miejsca uniesz-
kodliwienia,
- unieszkodliwienie odpadów zawie-
rających azbest.

Usuwanie materiałów zawiera-
jących azbest rozpocznie się po po-
zytywnym rozpatrzeniu wniosku  
o udzielenie dofinansowania i utyli-
zację azbestu przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie.

„Deklaracja przystąpienia do 
programu usuwania azbestu” do 
pobrania jest na stronie interneto-
wej miasta www.ostroleka.pl lub  
w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki,  
Plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 
Ostrołęka oraz w Wydziale Go-
spodarki Komunalnej i Ochro-
ny Środowiska, ul.  Kościuszki 45, 
07-400 Ostrołęka). Więcej infor-
macji pod nr tel. (29) 765 42 91.  

Usuń azbest ze swego otoczenia


