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T R O Ł Ę K A
A M O R Z Ą D O W AS

To są naprawdę wyjątkowe chwile. Budowa 
nowej elektrowni to wielka szansa dla miasta 
i regionu. Najważniejsze jest bezpieczeństwo 
energetyczne Polski i zapewnienie stałych dostaw 
energii dla przedsiębiorstw. Ale nie bez znaczenia 
są też konkretne szanse rozwoju dla poszczegól-
nych branż i środowisk regionu. Przecież przy tak 
ogromnej inwestycji skorzystają firmy budowla-
ne i transportowe. Swoją szansę otrzyma gastro-
nomia, hotelarstwo i inne branże. 

Zwyciężyła wytrwałość i determinacja. 
Nawet w obliczu dziwnych decyzji rządu PO-PSL 
o zatrzymaniu inwestycji – nigdy nie złożyliśmy 
broni. Poseł Arkadiusz Czartoryski i senator Robert 
Mamątow „prawie okupowali” w roku 2012 
siedzibę spółki Energa. Na szczęście po wygranych 

przez Prawo i Sprawiedliwość wyborach w 2015 r. 
powróciła szansa na odpowiedzialne decyzje. Ale 
znów nikt nie przyniósł nam decyzji „na tacy”.

Głównym zaangażowanym w przywrócenie 
budowy był poseł Arkadiusz Czartoryski.  Jego 
wszystkich rozmów i wizyt w ministerstwach 
trudno dziś zliczyć. Od początku pomagał mu se-
nator Mamątow i ja jako prezydent Ostrołęki. Do 
dziś pamiętam jeden z wtorków w końcu marca. 
O 7:30 poseł Czartoryski i ja odbyliśmy ważne 
rozmowy z ministrem Skarbu, a o 8:20 byliśmy już 
na spotkaniu z ministrem Energii. Tu i tu poru-
szaliśmy głównie problem budowy ostrołęckiej 
elektrowni C.

Dziś cieszymy się z decyzji ministra Krzysztofa 
Tchórzewskiego, ale też wiemy, że do zrobienia 

jest jeszcze wiele. 
Chodzi na przy-
kład o to, żeby jak 
najwięcej pracy 
miały firmy z mia-
sta i regionu.

Cały proces 
największej od 
wielu lat inwesty-
cji w północno-wschodniej Polsce musi przebie-
gać odpowiedzialnie i sprawnie. Wzmocni to 
rozwojowo naszą część Polski, a wielu ludziom 
przywróci wiarę, że są w Polsce politycy, którzy 
wypełniają dane społeczeństwu słowo.

Janusz Kotowski
Prezydent Ostrołęki

Budowę nowego bloku elektrowni w Ostrołęce zapowiedział w Gdańsku minister Krzysztof 
Tchórzewski. To efekt nie tylko racjonalnej oceny sytuacji polskiej energetyki, ale i wytrwa-
łych zabiegów ostrołęckiego posła Arkadiusza Czartoryskiego oraz współpracujących z nim 
senatora Roberta Mamątowa i prezydenta Janusza Kotowskiego, którzy od lat pracowali na 
rzecz tej inwestycji.

Jak podaje portal gospodarczy wnp.pl „Po spotkaniu z zarządem Energi 
SA w Gdańsku minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział, że „będzie 
budowanych w najbliższych 10 latach a rozpoczną się w ciągu trzech lat 

budowy co najmniej dwóch albo trzech innych bloków energetycznych  
w Polsce”. Poinformował, że także kontynuowana będzie budowa elek-
trowni w Ostrołęce. „Z punktu widzenia właścicielskiego i bezpieczeństwa 
energetycznego Polski przygotowana i zatrzymana budowa elektrowni  
w Ostrołęce będzie kontynuowana” - podkreślił. Podał, że inwestycja w 
Ostrołęce będzie inwestycją z „zaangażowaniem nie tylko środków spółki, 
ale też będą do tego skierowane inne środki”.  

Źródło : http://www.wnp.pl/ 

Powraca szansa na 
nową elektrownię 

i rozwój regionu

UCZCILIŚMY SMOLEŃSK
W sobotę 9 kwietnia na cmentarzu komu-
nalnym odbyła się uroczystość poświę-
cona 76. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 6. 
Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej

TRZECIE MIEJSCE W POLSCE!
W Redzie odbyły się XX Mistrzostwa Pol-
ski Pracowników Samorządowych w Piłce 
Siatkowej. Reprezentacja Urzędu Miasta 
Ostrołęki zdobyła na nich brązowy medal
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Kilkadziesiąt osób, dzieci i dorosłych, wyposażonych w nie-
bieskie elementy świetlne i baloniki w tym kolorze, przeszło 
2 kwietnia wieczorem ulicami Ostrołęki . Przemarsz zorgani-
zowali rodzice dzieci z autyzmem , zrzeszeni w Fundacji  
„Jaś i Małgosia”.

 W ramach solidarności z kampanią społeczną 
„Polska na niebiesko” przed godziną 20 niebie-
skim światłem zabłysnął budynek Urzędu Miasta. 
Wśród kilkudziesięciu osób obserwujących to 
wydarzenie na Placu Bema nie zabrakło wice-
prezydenta Grzegorza Płochy, który od lat od-
powiedzialny jest za współpracę z organizacjami 
pozarządowymi. Była też obecna Ewa Kotowska, 
wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej, która zawodowo styka się z problemem 
autyzmu dzieci. Urzędowe grono uczestników 
spotkania zamykała Maria Rochowicz, współor-
ganizatorka niebieskiego oświetlenia ratusza. 
Punktualnie o godzinie dwudziestej rozśpiewani 
uczestnicy marszu wypuścili do nieba niebieskie 
baloniki.  Tym samym Ostrołęka oficjalnie dołączy-
ła do miast „świecących na niebiesko”, w obcho-
dzony 2 kwietnia Światowy Dzień Świadomości 
Autyzmu.                  (wd)

Tak nazwał Ostrołękę minister Jan Józef Kasprzyk 
podczas  wizyty w naszym mieście. Szef Urzędu ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych spotkał się z 
weteranami walk o niepodległość i odznaczył medalami 
„Pro Patria” osoby oddane idei niepodległościowej.

Wizyta ministra była okazją do spotka-
nia ze środowiskiem kombatanckim Kurpi, 
Podlasia i Warmii – bowiem z tych terenów 
przyjechali do Ostrołęki weterani, w większo-
ści Żołnierze Wyklęci, represjonowani przez 
komunistyczne władze po II wojnie światowej. 
Wśród odznaczonych medalami „Pro Patria” 
znaleźli się reprezentanci trzech pokoleń, co 
podkreślił minister Kasprzyk w swoim wystą-
pieniu. 

- To, że dziś na tej sali spotykają się trzy 
pokolenia Polaków, świadczy o tym, że historia 
się nie skończyła, że historia trwa, że tradycja 
niepodległościowa to nie jest rzecz zamknię-
ta, ale żywa. Od pokolenia weteranów walk 
niepodległościowych zgromadzonych tu, na 
sali, także tych, których miałem zaszczyt i ho-

nor odznaczyć medalem „Pro Patria”, sztandar 
niepodległości przejęło następne pokolenie. 
To pokolenie, które zaangażowane było  
w działalność opozycji niepodległościowej, 
która przyniosła Polsce wolność. Od tego 
pokolenia tradycje niepodległościowe przej-

mują ludzie młodzi. Cieszę się, że na tej sali są 
koleżanki i koledzy ze szkół o profilach wojsko-
wych. To właśnie wy jesteście spadkobiercami 
tych, siedzących w pierwszych rzędach Żołnie-
rzy Niezłomnych, Wyklętych – mówił Jan Józef 
Kasprzyk.

Po ceremonii wręczenia medali uczestnicy 
spotkania obejrzeli film dokumentalny „Jesz-
cze nie zostałem odnaleziony”, poświęcony 

Żołnierzom 
Wyklętym i idei 
budowy ich Mu-
zeum. Ostatnim 
punktem wizyty 
szefa Urzędu ds. 
Kombatantów  
i Osób Represjo-
nowanych było 
wspólne z wete-
ranami  złożenie 
kwiatów pod 
pomnikiem Ofiar 
Terroru Komuni-
stycznego i zwie-
dzanie przyszłej 
siedziby Mu-
zeum Żołnierzy 
Wyklętych.

               (wd)

„Serce niepodległej Polski”Solidarni 
z autyzmem

Kilkunastu członków koła PZW nr 72 Energopap wzięło 
udział w akcji wiosennego sprzątania świata. Z nabrzeża 
Narwi zebrali kilkadziesiąt worków nieczystości.

Wędkarze porządkowali nadnarwiańskie tere-
ny od ujęcia zimnej wody dla elektrowni do gra-
nic z Teodorowem.  Czternastu osobom biorącym 
udział w akcji udało się zebrać około 40 worków 
śmieci, wśród których trafiły się takie „prezenty”, 
jak stara lodówka i monitor komputera. Korzysta-
jąc z okazji, na ręce wędkarzy z Enegropapu skła-
damy podziękowania dla wszystkich uczestników 
tegorocznego sprzątania świata i zapraszamy 
do udziału w kolejnej edycji. Zaś do pozostałych 
mieszkańców apelujemy o segregację odpadów  
i wyrzucanie ich w miejscach do tego przezna-
czonych.  Natura nam to wynagrodzi !               (wd)

Wędkarze sprzątali 
Ostrołękę 

Odznaczeni medalami „Pro Patria” : Lucjan 
Deniziak, Joanna Kamińska, Sebastian Kamiń-
ski, Jacek Karczewski, ks. Marek Kondratowicz, 
Michał Kotowski, Maciej Prażmo, Michał Skow-
roński, Andrzej Wojciechowski, Tadeusz Za-
krzewski, Wacław Załuska, Antoni Zienkiewicz. 

Minister Kasprzyk wręcza medal „Pro Patria” mjr. Antoniemu Zienkiewiczowi
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Miejskie obchody rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja 
odbyły się w kościele farnym pod wezwaniem Nawiedzenia NMP 
w Ostrołęce.

W uroczystościach wzięli udział  mieszkańcy, 
przedstawiciele stowarzyszeń, harcerze, związkow-
cy, weterani, kombatanci, służby mundurowe  oraz 
samorządowcy i parlamentarzyści reprezentujący 
Ostrołękę.  Nie zabrakło pocztów sztandarowych 
miasta, policji, straży pożarnych, szkół, stowarzyszeń i 
organizacji patriotycznych.

W homilii wygłoszonej podczas Mszy Św. koncele-
browanej przez ostrołęckich duchownych nawiązano 
do czasów tworzenia Konstytucji  
3 Maja, która była próbą naprawy władzy w Polsce, 
podejmowaną w oparciu o wiarę, do czego nawiązuje 
preambuła Konstytucji, rozpoczynająca się słowami: W 
imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Podkreślono, że 
władza powinna być służebna wobec obywateli.  

Rocznica uchwalenia Konstytucji zbiega się ze 
świętem Maryi Królowej Polski, której  już  
1 kwietnia 1656 r. król Jan Kazimierz złożył śluby w 
katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki 
Bożej Łaskawej i ogłosił Królową Polski.  

Po Mszy odprawionej w intencji Ojczyzny wice-
prezydent Grzegorz Płocha podziękował obecnym 
za uczestnictwo w obchodach. Następnie delegacje 
złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem patrona 
Ostrołęki, świętego Jana Pawła II.

         (wd)

W rocznicę pierwszej Konstytucji
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Po raz XXIV odbyła się sesja Rady Miasta obecnej 
kadencji.  Podczas posiedzenia samorządu radni 
przyjęli uchwały związane między innymi z naucza-
niem przedszkolnym oraz przyznaniem odznak  
„Za zasługi dla miasta Ostrołęki”.

Podczas sprawnie poprowadzonych 
obrad samorząd przyjął uchwałę w sprawie 
określenia regulaminu otwartego konkursu 
ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz 
innych  form wychowania przedszkolnego 
na realizację zadania publicznego z zakresu 
wychowania przedszkolnego oraz kryteriów 
wyboru ofert. Może być to konieczne  
w przypadku niewystarczającej liczby 
miejsc w przedszkolach publicznych i po-
wierzenia w drodze konkursów pełnienia 
ich roli placówkom niepublicznym. Radni 
nie wyrazili zgody na zmianę statusu ulicy 
Niewiarowskiego z drogi gminnej na we-
wnętrzną,  o co wnioskował jeden  
z mieszkańców.  Postanowili też uhonoro-
wać odznakami „Za zasługi dla miasta Ostro-
łęki” trzy stowarzyszenia oraz pośmiertnie 

troje ostrołęczan. Samorząd przyznał od-
znaki: Zrzeszeniu Przewoźników Drogowych 
w Ostrołęce, Stowarzyszeniu Krajowe Koło 
Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku 
Ułanów Zasławskich, Stowarzyszeniu Sym-
patyków 5 Pułku Ułanów Zasławskich  
w Ostrołęce, śp. Stanisławowi Jagielle,  
śp. Helenie Sierzputowskiej i śp. Krzysztofo-
wi Leszczyńskiemu. 

Radni przyjęli także zmiany w budżecie 
i wieloletniej prognozie finansowej oraz  
informacje Państwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego w Ostrołęce nt. „Stanu 
bezpieczeństwa sanitarnego miasta Ostrołę-
ki za rok 2015” i raport z wykonania w 2015 
roku Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
w Ostrołęce na lata 2011–2016.

(wd)

Po sesji 
Rady Miasta

Prezydent został ojcem chrzestnym

Delegacja ostrołęckich samorządowców na czele  
z Prezydentem Miasta Januszem Kotowskim w dniach 
2-4 kwietnia gościła w mieście partnerskim Meppen. 

Głównym punktem wizyty było wodo-
wanie, a wcześniej nadanie imienia „Ostro-
łęka”, nowej łodzi należącej do tamtejszego 
towarzystwa wioślarskiego. Jednym z ojców 
chrzestnych został Prezydent Janusz Kotow-
ski. Imię „Ostrołęka” dla wyczynowej łodzi 
ma podkreślać przyjaźń i solidarność między 
naszymi miastami. Co ciekawe, łódź została 
„ochrzczona” wodą z Narwi, w którą gospo-
darze „zaopatrzyli się” goszcząc w naszym 
mieście.

Po części oficjalnej prezydent Kotowski 
jako sternik poprowadził załogę nowej łodzi 
„Ostrołęka” w pierwszy rejs po rzece.

Wioślarze z Meppen odwiedzili Ostrołękę 

w 2014 roku. Uczestniczyli wówczas  
w spływie po Narwi i do dziś pozostają pod 
wielkim wrażeniem uroków naszej rzeki. 
Tradycje wioślarskie w Meppen mają prawie 
100-letnią historię. Tamtejszy klub, Wasser-
sportverein Meppen, założony został w 1923 
roku i zrzesza obecnie ponad 200 członków. 
Obok piłki nożnej, to najbardziej popularna 
dyscyplina sportu w tym mieście. Jej upra-
wianiu sprzyjają doskonałe warunki, które 
stwarzają rzeki Hase i Ems oraz liczne kana-
ły.

W Meppen, oprócz Prezydenta Janusza 
Kotowskiego, nasze miasto reprezentowali 
Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Grabow-
ski oraz Dyrektor MZOS-TiIT Robert Juchnie-
wicz.

(rj)

Burmistrz Meppen Helmut Knurbein i prezydent Janusz Kotowski „chrzczą” łódź
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Miejska spółka komunikacyjna nie zasypia gruszek 
w popiele. Cały czas rozwija swoją bazę, rozszerza-
jąc też ofertę dla klientów.

Od kwietnia na rozbudowanej stacji pa-
liw MZK oprócz oleju napędowego oferuje 
już także benzynę bezołowiową. A wszystko 
to w atrakcyjnej cenie i przy miłej i facho-

wej obsłudze. Trwają 
także prace mające na 
celu rozbudowę bazy 
warsztatowej firmy. Po 
zakończeniu kolejnego 
etapu zaplecze remon-
towe MZK będzie zdol-
ne do napraw autobu-
sów wyposażonych w 
instalacje gazowe.  Jak 
mówi prezes spółki 
Ryszard Chrostowski 
- jest to kolejne działa-
nie na rzecz przyciąga-
nia usługobiorców.   
--W wielu miastach 

jeżdżą już autobusy wyposażone w instala-
cje gazowe, które muszą być konserwowane 
i remontowane w autoryzowanych warsz-
tatach.  Nie ma ich na mapie Polski wielu, a 
Ostrołęka po zakończeniu inwestycji przed-
stawi taką ofertę. 

(wd)

Trwają prace przy realizacji jednej z propozycji 
mieszkańców miasta do tegorocznego pilotażowego 
budżetu obywatelskiego. Wkrótce plac zabaw przy 
Przedszkolu Miejskim numer 10 zostanie w nowej 
formie oddany przedszkolakom.

Przypomnijmy, że w ramach pierwszego 
budżetu obywatelskiego wstępnie na realizację 
zadań Miasto Ostrołęka planowało przeznaczyć 
100.000 zł. Jednak duże zainteresowanie miesz-
kańców i liczba głosów oddana na projekty za-
ważyły na decyzji o zwiększeniu tej kwoty tak, by 
zrealizować trzy zgłoszone propozycje z najwięk-
szym poparciem głosujących.

W ramach Budżetu Obywatelskiego w 2016 
roku powstają: plac zabaw przy Przedszkolu Miej-
skim nr 10, chodnik w ciągu ulicy Sierakowskiego 
oraz ogród terapeutyczny (ławki, huśtawki ogro-
dowe, zestaw do ćwiczeń)  na terenie DPS przy 
ul. Rolnej. Wartość inwestycji przy Przedszkolu 
nr 10 przekracza 45 tysięcy złotych i już niedługo 
przedszkolaki będą się cieszyć nowym placem 
zabaw, wyposażonym w atrakcyjne i bezpieczne 
urządzenia. Wykonawcą i producentem wyłonio-
nym w procesie przetargowym jest firma dr Spil. 
Polska z Katowic.

(wd)

„Obywatelski” 
plac zabaw

Nowe inwestycje MZK

Ciepła wiosna sprzyja kontynuacji prac remontowych 
na kortach tenisowych przy ulicy Hallera. Wykonano 
już wszystkie roboty związane z drenażem kortów oraz 
budową studni odprowadzających wodę deszczową. 

Obecnie prowadzone są prace przy stawianiu 
ogrodzenia zewnętrznego obiektu  
z siatki o wysokości  4 i 6 m.  Proces termomo-
dernizacji przechodzi także budynek zaplecza.  
Kolejne prace obejmą widownię oraz właściwe 
nawierzchnie kortów. Przypomnijmy, że  na głów-
nym boisku będą teraz trzy korty tenisowe – dwa 
do gry podwójnej oraz jeden do gry pojedynczej. 
Na boisku treningowym powstanie plac do mini 
tenisa ziemnego i ścianka treningowa parabolicz-
na z dwoma miniboiskami treningowymi połów-
kowymi. Oprócz wkładu własnego  miasto pozy-
skało na ten cel dotację w wysokości 409 tysięcy 
złotych z  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

(wd)

Remont kortów w pełni

Wkrótce rozpoczną się prace przy Ogrodzie Terapeu-
tycznym w DPS przy ulicy Rolnej.  Mieszkańcy placów-
ki w głosowaniu zadecydowali, że staną w nim nowe 
ławki, huśtawki ogrodowe i zestaw do ćwiczeń.

Prezydent Ostrołęki wybrał już wykonaw-
cę tej  inwestycji realizowanej w 
ramach tegorocznego budżetu 
obywatelskiego. Wykonawcą 
jednego z trzech zadań wybra-
nych do realizacji w ramach 
budżetu obywatelskiego będzie 
firma Starmax  
z Bąkowa. Przedmiotem zamó-
wienia będzie zagospodarowa-
nie ogrodu terapeutycznego 
dla mieszkańców DPS-u przy 
ulicy Rolnej. Zamówienie 
obejmuje  doposażenie ogrodu 

w urządzenia rekreacyjno -sportowe oraz ele-
menty małej architektury. Firma będzie miała 
6 tygodni na realizację zadania.

(wd)
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W sobotę 9 kwietnia na cmentarzu komunalnym odbyła się uroczystość poświęcona 76. 
Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 6. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. Pod tablicą upamiętniają-
cą ofiary katastrofy złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. 

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta, koncelebrowana przez ostrołęc-
kich duchownych, odprawiona w intencji ofiar obydwu wydarzeń. Przed 
ołtarzem ułożono krzyż z białych i czerwonych zniczy symbolizujących 
liczbę ofiar katastrofy. Dwie czerwone świece, ustawione na fladze narodo-
wej, które poświęcono parze prezydenckiej, zapalił przed Mszą Św. prezy-
dent Ostrołęki Janusz Kotowski z małżonką. Po uroczystym nabożeństwie 
obecni w kaplicy złożyli kwiaty i znicze pod tablicą „Bóg, Honor, Ojczyzna, 
Katyń-Smoleńsk-Siewiernyj; Tragedia w 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, 
10.04.2010”. 

W krótkich słowach za obecność podczas uroczystości podziękowali 
prezydent Janusz Kotowski i senator Robert Mamątow. 

- Ci, którzy giną, odchodzą, żyją we wspomnieniach. Czasem jest to 
wspomnienie o najlepszym tacie który brał nas na ręce, opiekował się, 
leczył zranione kolano. Czasem pamięć o wspaniałym mężu, o dobrej żonie, 
ojcu, mamie. Stratę najbardziej przeżywają rodziny, ale i naród czuje stratę, 
gdy odchodzą najlepsi synowie i córki - mówił prezydent Ostrołęki. - Zgromadziliśmy się tutaj z miłości do Ojczyzny. Naszym przedstawi-

cielem był prezydent Lech Kaczyński, to on dążył do tego, by przywrócić 
historię Polski taką, jaka ona była. Pan prezydent Lech Kaczyński zginął na 
służbie Rzeczpospolitej, jadąc do żołnierzy, którzy w trudnym momencie 
swojego życia nie poddali się i nie wyparli się Ojczyzny. Namawiam, byśmy 
co roku zawsze tu byli i wspominali te rocznice - powiedział senator Robert 
Mamątow. 

Po złożeniu kwiatów modlitwę za zmarłych poprowadził ksiądz Jan 
Świerad, kapelan samorządowców i parlamentarzystów. 

- Składając wiązanki kwiatów mogliśmy spojrzeć prosto w oczy i twarze 
tym, którzy jechali do Katynia, oddać hołd bohaterskim żołnierzom. Zbrod-
niarze katyńscy nie mieli na tyle odwagi, by spojrzeć w twarz, więc strzelali 
w tył głowy. Dziś przed nasze oczy przywołuje się obraz Matki Bożej Ka-
tyńskiej, która tuli do swojej piersi głowę żołnierza przestrzeloną z tyłu. Jej 
powierzamy tych, dla których zgromadziła nas dzisiejsza modlitwa. -

W obchodach uczestniczyli między innymi przedstawiciele władz mia-
sta i powiatu, parlamentarzyści, służby mundurowe, kombatanci, członko-
wie stowarzyszeń historycznych, harcerze i reprezentanci ostrołęckich szkół. 
Licznie reprezentowane były poczty sztandarowe. 

(wd)

Uczciliśmy pamięć Katynia i Smoleńska

W uroczystościach pogrzebowych majora Zygmunta 
Szendzielarza „Łupaszki” wzięła udział duża grupa ostrołę-
czan. Wśród reprezentantów naszego miasta nie zabrało 
parlamentarzystów, samorządowców, uczestników grup 
rekonstrukcyjnych i zwykłych pasjonatów historii. 

Pogrzeb niezłomnego „Żołnierza Wyklętego”, 
dowódcy V Wileńskiej Brygady AK był wielką pa-
triotyczną manifestacją. Wśród tysięcy rodaków 
oddających honory bohaterowi antykomuni-
stycznego powstania znaleźli się ostrołęccy radni 
z przewodniczącym Jerzym Grabowskim, prezy-
dent Janusz Kotowski, poseł Arkadiusz Czartory-
ski, dyrektor MŻW Jacek Karczewski, członkowie 
grup rekonstrukcyjnych, ostrołęccy ułani i młodzi 
miłośnicy historii. Łącznie ponad setka ostrołę-
czan uczestniczyła we Mszy Św. pogrzebowej i 
ostatniej drodze majora „Łupaszki”. Cześć Jego 
pamięci !                (wd)

Ostrołęczanie pożegnali „Łupaszkę”

Zdjęcie: Bartłomiej Rychlewski
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Hilon w „Balu u Nerona” był pierwszą rolą Wojtka Kra-
szewskiego, reżysera i scenarzysty. Był to happening 
zagrany w 2001 roku jako wprowadzenie do filmu „Quo 
vadis”. Ten właśnie spektakl przygotowany pod okiem 
Oli Kowalewskiej był narodzinami Ostrołęckiej Sceny 
Autorskiej. Potem było przedstawienie „Nie zadymiaj” 
(otwarcie Klubu „OCZKO” Ostrołęckiego Centrum Kultu-
ry) oraz w 2012 roku autorskie dzieło muzyczne teatru 
ruchu „S.O.S.” - scenariusz  i reżyseria członkowie grupy, 
muzyka Rafał Kowalewski(OSA). 

23 marca Ostrołęcka Scena Autorska - gru-
pa entuzjastów teatru działająca przy klubie 
„OCZKO” Ostrołęckiego Centrum Kultury 
świętowała swój jubileusz 15-lecia. Zagrali 
spektakl „Próba”. Składał się z fragmentów 
sztuk zagranych w minionych latach. Ponad 
20 aktorów przyjechało z różnych stron Polski,  
aby przypomnieć sobie klimat Ostrołęckiej 
Sceny Autorskiej sprzed lat i odtworzyć swoje 
dawne role. 

- To musiał być duży wysiłek organizacyjny, żeby 
zebrać tylu aktorów z okresu 15 lat. Jak się to Państwu 
udało?

Aleksandra Kowalewska:  Nie było to zbyt 
trudne. Nasza młodzież, szczególnie ta z po-
czątków OSA, to dziś już dojrzali ludzie, pracu-
jący, po studiach, mający rodziny, dzieci, wciąż 
jednak chętnie utrzymują z nami kontakt. 
Kiedy przyjeżdżają do Ostrołęki to odwiedza-
ją nas, dzwonią, pytają, co gramy. Na hasło 
15-lecia pojawiło się wielu chętnych. Moją 
największą radością po spektaklu było słyszeć 
od nich słowa: „Jak cudnie, że mogliśmy na tę 
scenę wejść jeszcze raz, zagrać i przypomnieć 
sobie nasze najpiękniejsze, beztroskie lata.” 

- A jak potoczyły się losy Waszych aktorów? Czy 
związali się z teatrem?

- Aleksandra Kowalewska: Wiele osób zaraziło 
się u nas teatrem i w jakiś sposób związało 
z nim swoją życiową drogę. Jarek Sacharski 
skończył Akademię Teatralną, jest zawodo-
wym aktorem, przebywa w  Londynie, gdzie 
pracuje. Rafał Kowalewski współpracuje z 
Bałtyckim Teatrem Dramatycznym w Koszali-
nie, Michał Rulak  jako aktor śpiewający bierze 
udział w autorskich projektach  teatralnych. 
Klaudia Miłoszewska gra w teatrze studenc-
kim, Magda Parda uczy się w szkole teatralnej 
u Machulskich, Bartek Mikulak jest na III roku,  
a Kasia Gałązka na I roku Akademii Teatralnej 
w Warszawie. Kamil Załuska kończy studium 
wokalno-teatralne w Gdyni, Patrycja Trzoch 
współpracuje z Teatrem Śląskim, a Kamila Ob-
rębska występuje w spektaklach cyrkowych. 
Iza Gąska studiuje w Akademii Filmowej  
w Łodzi. Magdalena Romanik pisze scena-
riusze teatralne, które realizuje i reżyseruje 
wspólnie z Adrianem Żebrowskim (np. spek-
takl „Klatka”). Wielu osobom przygoda z te-
atrem zmieniła życie, nauczyła ich otwartości, 
autoprezentacji, wyrażania siebie, odporności 
na stres, pomogła w pracy zawodowej. Kamil 
Czaplicki pracuje w TVN, Aneta Nerek jest 
modelką, mieszka i pracuje w Dubaju. Dla nas 
najważniejsze jest, żeby młodzież przez kon-
takt z teatrem uczyła się wrażliwości, odwagi, 
ekspresji, asertywności w wyrażaniu siebie, 
kreatywności.

- Jak pracujecie z młodzieżą? Jak liczna jest grupa 
OSA?

- Wojtek Kraszewski: Zajęcia zaczynamy  

w październiku. Na początku są zajęcia ogól-
norozwojowe na podbudowie teoretycznej 
i praktycznej – ćwiczymy ruch, dykcję, wy-
obraźnię. Robimy etiudy – ja rzucam hasło, 
młodzież kreuje. Grupa liczy około 20 osób. 
Mamy regularne próby na małej scenie im. 
Pawła Opęchowskiego w Klubie „OCZKO”. Raz 
w roku przygotowujemy premierę spekta-
klu na dużej scenie. Jest to zwykle w okolicy 
27 marca, czyli w Międzynarodowym Dniu 
Teatru. To jednocześnie pożegnanie się akto-
rów- maturzystów z naszą sceną tuż przed ich 
wyruszeniem w świat. Gramy też jeden spek-
takl plenerowy - jest to zwykle sztuka otwie-
rająca wrześniowy Festiwal Teatru InQbator. 

- Wychowaliście Państwo do teatru pokolenia 
młodzieży, ale także i widzów. Ostrołęka postrzegana 
jest dziś jako teatralne miasto Mazowsza, a sztuki 
teatralne gromadzą zwykle komplet widowni.

- Wojciech Kraszewski: Od 14 lat współpracu-
jemy z Mazowieckim Instytutem Kultury.  
W ramach tej współpracy co roku we wrze-
śniu organizujemy Festiwal Teatru InQbator. 
To bardzo interesująca inicjatywa gromadzą-
ca co roku najciekawsze teatry ruchu z Polski  
i z zagranicy. Zarówno spektakle plenerowe 
jak i sceniczne przyciągają setki Ostrołęczan. 
Cieszymy się, że impreza ta zakorzeniła się w 
kalendarzu kulturalnym Ostrołęki i ma swoich 
stałych bywalców.

- Gratulujemy Państwu jubileuszu 15-lecia. I życzy-
my wielu twórczych inspiracji scenicznych oraz licznej  
i wiernej widowni.

(mr)

Ostrołęcka Scena Autorska świętowała 15-lecie
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„Dyliżanse”, najbardziej prestiżowy plebiscyt muzyki 
country w Polsce kilka tygodni temu ogłosił wyniki. 
Najlepszą Piosenką Roku 2015 został utwór„Był 
czas” Wojciecha Dudkowskiego i zespołu Droga Na 
Ostrołękę. To już ich trzecia nagroda w tym plebiscy-
cie. W roku 2011 i 2013 zespół zwyciężył w kategorii 
Zespół Roku. W ostatniej edycji otrzymał aż trzy 
nominacje w kategoriach: Artysta Roku (Wojciech 
Dudkowski), Zespół Roku (Droga Na Ostrołękę)  
i Piosenka Roku „Ona wciąż go kocha” i „Był czas” .

Zespół Droga Na Ostrołękę wydał swoją 
drugą płytę.  Pierwszy krążek „Ja tu zostaję” 
ukazał się w 2014 roku. Drugi nosi tytuł „Był 
czas”.  W końcu marca odbył się  premierowy 
koncert, prowadzony przez legendarnego 
wświecie muzyki country Korneliusza Pa-

cudę. Sala w Ostrołęckim Centrum Kultury 
wypełniona była do ostatniego miejsca. 

- Tytuł wziął się stąd, że to jedna z po-
pularniejszych piosenek z drugiej płyty. Na 
pierwszej znalazło się sporo piosenek, które 
napisane były dawno temu. Tylko przeleżały 
w szufladzie wiele lat, bo ja zajmowałem się 
promowaniem innych artystów countrowych. 
Więc te utwory pochodzą często z czasów kie-
dy ja miałem dużo mniej lat. „Berek” powstał 
specjalnie na pierwszy krążek, „Ja tu zostaję” 
też. Ale sporo jest tam moich starych piose-
nek. Na płycie „Był czas” jest nieco większa 
świadomość życia, przeżyć, doświadczeń.  
Bo, niestety, czas nie stoi w miejscu. Więc, być 
może, więcej jest świadomych retrospekcji. 
Ale też staram się patrzeć, nie tylko za sie-

bie, ale również na to, co dzieje się obecnie. 
Często z przymrużeniem oka, ale też refleksyj-
nie. Myślę, że płyta może się spodobać. Mam 
przynajmniej taką nadzieję! - mówił w  wy-
wiadzie dla „Pociągu do country” z dn 11.04. 
br. lider zespołu Wojciech Dudkowski.

Wydanie obydwu płyt dofinansował pre-
zydent miasta Ostrołęki.

(mr)

Premiera nowej płyty

Grupa słuchaczy Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku wystawiła swój program kabaretowy pt. „Ziarnko 
grzechu w beczce śmiechu”. 

Aktorzy zaprezentowali tryskające hu-
morem sytuacyjnym teksty Edwarda Dzie-
wońskiego, Stefanii Grodzieńskiej i Henry-
ka Bardijewskiego. Spektakl reżyserował 
Wojciech Kraszewski. Występ zakończył 
się futurystycznym skeczem o zamawianiu 
pizzy i inwigilacyjnej roli NIP-u. Na koniec 
widownię poczęstowano pizzą... bez poda-
wania NIP-u. 

Wydarzenie miało miejsce w środę 27 
kwietnia w wypełnionym do ostatniego 
miejsca klubie „Oczko”. 

(mr)

Seniorzy w kabarecie
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Zaledwie w połowie kwietnia zakończono XI edycję 
szkolenia „Bądź Bezpieczna”, a w murach Komendy 
Policji pojawiły się już uczestniczki następnego 
cyklu zajęć samoobrony.

Ponad 40 osób spotkało się w Komen-
dzie Miejskiej Policji w Ostrołęce na pod-
sumowaniu XI edycji szkolenia „Bądź Bez-
pieczna”. Zdecydowaną większość stanowiły 
panie. Przybyli także partnerzy akcji i wy-
kładowcy. Uczestniczki z rąk organizatorów 
odebrały pamiątkowe dyplomy, certyfikaty 
oraz róże. 

Organizatorzy programu, czyli Prezydent 
Miasta Ostrołęki Janusz Kotowski, Komen-
dant Miejski Policji w Ostrołęce podinsp. 
Rafał Kubicki oraz Dyrektor Danuta Sikor-

ska z Ubezpieczenia Sikorscy ERGO Hestia, 
składali gratulacje Paniom, które ukończyły 
kurs. Jednocześnie podziękowano wszyst-
kim partnerom za pomoc w organizacji 
akcji. Prezydent wspólnie z Komendantem 
zapowiedzieli kolejne szkolenie.

28 kwietnia odbyła się jego inauguracja. 
Łącznie na kurs zapisało się 30 kobiet  
z Ostrołęki oraz gmin Rzekuń, Lelis i Olsze-
wo-Borki. W inauguracji szkolenia organi-
zatorów reprezentowali koordynator akcji 
podkom. Sylwester Marczak oraz mł.asp. 
Tomasz Żerański - jeden z wykładowców.

Tradycyjnie najwięcej zajęć zrealizowa-
nych zostanie z samoobrony. Wśród prowa-
dzących będą asp. Robert Stypiński, mł.asp. 
Jacek Glinka, Arkadiusz Ludwiczak (Fight 

Academy) oraz Rafał Gumowski (Cross Fight 
Gym). Nie zabraknie jednak i teorii. Podczas 
wykładów omówione zostaną takie zagad-
nienia jak psychologia, wiktymologia, obro-
na konieczna, przemoc w rodzinie, handel 
ludźmi oraz nowy temat zachowanie przy 
zagrożeniach terrorystycznych. Nie możemy 
zapominać  
o zajęciach praktycznych  
z pierwszej pomocy, strzelectwa sportowe-
go i siłowni.

Zakończenie kursu planowane jest  
w lipcu 2016 roku.

Tekst i zdjęcie 
Zespół Prasowy KMP w Ostrołęce 

„Bądź Bezpieczna” na topie!

Kolejna sesja Rady Seniorów w Ostrołęce za nami. 
Tym razem w obradach uczestniczył przewodniczący 
Rady Miasta Jerzy Grabowski oraz podkomisarz Syl-
wester Marczak rzecznik prasowy KMP w Ostrołęce. 
Najważniejszym punktem obrad było bezpieczeń-
stwo osób starszych.

Sylwester Marczak opowiedział jakie 
metody wykorzystują i jak działają oszuści 
wyłudzający pieniądze od seniorów. Poruszył 
również temat szeroko rozumianego bez-
pieczeństwa na drodze a w szczególności na 
przejściach dla pieszych.

Po omówieniu tematu bezpieczeństwa 
ustalono, że podobne szkolenie powinno od-
być się m.in. dla członków Klubów Seniora.

(kw)

Rada Seniorów o bezpieczeństwie
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Rada Nadzorcza Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego powołała nowych członków zarządu. Stano-
wisko Prezesa objął Artur Ciecierski, jego zastępcą został 
Grzegorz Makowiecki.

Artur Ciecierski od roku 2007 pełnił funkcję 
dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa 
Urzędu Miasta w Ostrołęce. Jest absolwentem 
Wydziału Budownictwa Politechniki Białostockiej, 
magistrem inżynierem budownictwa komunika-
cyjnego. Ukończył studia podyplomowe z zakre-
su inżynierii, bezpieczeństwa ruchu drogowego  
i ochrony środowiska oraz urbanistyki i gospodar-
ki przestrzennej.

Grzegorz Makowiecki od roku 2009 był 
zastępcą dyrektora w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Rodzinie w Ostrołęce. Ukończył studia w Instytu-
cie Rozwoju Służb Społecznych – specjalizacja  
z zakresu pomocy społecznej. Jest absolwentem 
warszawskiej ATK oraz studiów podyplomowych 
zarządzanie w administracji publicznej na Akade-
mii Leona Koźmińskiego.

OTBS jest jednoosobową spółką Miasta, której 
podstawowym przedmiotem działalności jest 
budowa domów mieszkalnych, ich eksploatacja 
oraz administrowanie zasobami mieszkanio-
wymi i lokalami użytkowymi. Spółka sprawuje 
też zarząd nad budynkami mieszkalnymi nie 
stanowiącymi jej własności oraz świadczy usługi 
komunalne.                (wd)

Nowy Zarząd 
OTBS

 Dlaczego polscy przedsiębiorcy nie powinni się obawiać 
eksportu? Jak wykorzystać szanse biznesowe  
i zwiększyć swoją konkurencyjność dzięki możliwo-
ściom, jakie dają rynki zagraniczne? Jak Internet i 
nowoczesne technologie mogą stać się motorem napę-
dzającym rozwój firmy?

Tego dowiedzieli się uczestnicy konfe-
rencji, która odbyła się 27 kwietnia w hotelu 
Korona. Było to drugie już w naszym mieście 
spotkanie z cyklu Akademia Przedsiębiorcy,  
a jego temat brzmiał: „Światowe rynki szeroko 
otwarte dla polskich przedsiębiorców”.

Działanie na rynku lokalnym lub krajowym 
jest łatwiejsze od strony logistycznej, ale też 
mocno konkurencyjne. Za to korzyści wypły-
wające z ekspansji na rynki międzynarodowe 
są niezaprzeczalne zwłaszcza, że w dobie 
internetu i nowoczesnych technologii dotarcie 
do nowych, odległych rynków jest zdecydo-

wanie prostsze.
Wg ekspertów  na przestrzeni ostatnich  

10 lat polski eksport wzrósł o 14% . Hitem eks-
portowym jest polska żywność, która szcze-
gólnie dobrze radzi sobie na rynkach niemiec-
kim, czeskim i rosyjskim. 

Prowadzący konferencję zachęcali przed-
siębiorców do spojrzenia na swoją firmę pod 
kątem możliwości ekspansji na rynki zagra-
niczne. Pokazywali też, jak można wykorzystać 
nowoczesne technologie i internet w biznesie. 

Szkolenia dla przedsiębiorców poprowa-
dzili znawcy i praktycy handlu zagranicznego 
oraz nowoczesnych technologii z renomowa-
nych firm oraz eksperci Banku Zachodniego 
WBK i Funduszu Poręczeń Kredytowych Po-
lfund. Konferencja odbywała się pod patrona-
tem prezydenta Janusza Kotowskiego.

(mr)

Akademia Przedsiębiorcy
Budowę ulic Kasprowicza i Lelewela na osiedlu Stacja zakoń-
czono w 2009 roku. 

Wniosek na dofinansowanie ze środków unij-
nych w rama Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego złożony zo-
stał w roku 2008. Jednak dopiero teraz przeszedł 
pozytywne oceny, co poskutkowało zwrotem 
ponad 2 milionów złotych. - Cierpliwość została 
wynagrodzona i teraz otrzymujemy refundację 
w wysokości 2 171 199,89 złotych. Miasto wyko-
rzysta je na kolejne inwestycje – poinformował 
wiceprezydent Ostrołęki, Paweł Stańczyk. 

(wd)

Ponad 2 miliony 
wrócą do miasta

Wojewoda mazowiecki podpisał z prezydentem Januszem 
Kotowskim umowę na dofinansowanie budowy ulicy 
Padlewskiego w ramach rządowego programu przebudowy 
dróg lokalnych.  Do miasta trafi połowa wartości inwestycji.

- Tak zwana ostrołęcka „schetynówka” otrzy-
ma wsparcie w wysokości około 1,25 miliona 
złotych. Ulica Padlewskiego na osiedlu Łazek 
zostanie wybudowana z udziałem finansowym 
strony rządowej, powiatu ostrołęckiego i gminy 
Lelis. Bardzo dziękuję naszym partnerom. Koń-
czymy procedury przetargowe i niebawem wyło-
nimy wykonawcę – poinformował wiceprezydent 
Paweł Stańczyk.

To pierwszy projekt przebudowy dróg lo-
kalnych w Ostrołęce, który otrzymał wsparcie 
rządowe.  Mimo że od roku 2008  miasto składało 
wnioski, zawsze znalazł się pretekst do ich od-
rzucenia. Nawet jeśli w wyniku protestu uzyskały 
pozytywną ocenę, to okazywało się, że ówczesny 
wojewoda wydał już pieniądze na inne projekty. 
Tak było m.in. z ulicami Goworowską, Korczaka 
czy Padlewskiego. Jesteśmy przekonani, że te 
problemy już za nami, a w ocenie wniosków 
liczyć się będzie ich rzetelność i jakość przygoto-
wania.  

(wd)

Padlewskiego 
dofinansowana

Blisko siedemdziesiąt tysięcy złotych trafi do samo-
rządu miasta na opracowanie programu rewitalizacji.  
Nasz wniosek został pozytywnie oceniony i otrzyma 
dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 Zakres projektu obejmuje: przeprowadze-
nie konsultacji społecznych na terenie miasta, 
sporządzenie programu rewitalizacji, organizację 
spotkania prezentującego program na sesji rady 
miejskiej. Całkowita kwota zadania to 74.450 
złotych. Kwota przyznanego dofinansowania 
wyniosła 67.005 zł.

Miasto chce przede wszystkim objąć 
rewitalizacją obszar Starego Miasta, ze 
szczególnym uwzględnieniem remontów 
znajdujących się w jego obszarze kamienic, 
w tym siedziby Galerii Ostrołęka.

(wd)

Są pieniądze 
na projekt 
rewitalizacji
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Wyższa Szkoła Admi-
nistracji Publicznej w 
Ostrołęce to Uczelnia z 
ponad 30-letnią tradycją. 
Funkcjonuje od 1994 
roku, a początki jej działa-
nia sięgają połowy  lat 70. 
ubiegłego stulecia, kiedy 
to powstał w Ostrołęce 
punkt konsultacyjny 
Wydziału Prawa i Admi-
nistracji  Uniwersytetu 
Warszawskiego. Uczelnia 

wykształciła wielu wykwalifikowanych pracowników admi-
nistracji, potrafiących wykorzystać zdobytą wiedzę w swoim 
środowisku zawodowym. WSAP dysponuje znakomitą kadrą 
nauczycieli akademickich – profesorów i adiunktów zwią-
zanych z trzema uniwersytetami: Uniwersytetem Warszaw-
skim, Białostockim i Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 

Szkoła oferuje studentom bardzo dobre 
warunki studiowania i nowoczesną bazę dydak-
tyczną. Zajęcia odbywają się w pięknym budynku 
Uczelni, położonym w centrum miasta, wyposa-
żonym w funkcjonalne aule i sale wykładowe z 
multimedialnymi urządzeniami. Studenci mają 
do dyspozycji bibliotekę z bogatym księgozbio-
rem, czytelnią i dostępem do internetowych 
zasobów bibliograficznych. Uczelnia dysponuje 
także pokojami gościnnymi, z których po pro-
mocyjnych cenach mogą korzystać studenci 
mieszkający poza Ostrołęką. Wykłady i ćwiczenia 
prowadzone są w piątki po południu, soboty i 
niedziele (system studiów zaocznych), co umoż-
liwia studentom łączenie pracy zawodowej ze 
studiowaniem.

- Na jakich kierunkach mogą studiować studenci WSAP? 
- Wydział administracji oferuje studentom na-

stępujące specjalności: administracja publiczna, 
rachunkowość i finanse publiczne, służby porząd-
ku publicznego, a w przypadku odpowiedniej 
liczby zainteresowanych osób, także: samorząd 
terytorialny, służby socjalne, prawo unii euro-
pejskiej, organizacja turystyki i rekreacja.  Studia 
WSAP kończą się otrzymaniem tytułu licencjata 
na kierunku administracja.

- A co dalej po licencjacie?
- Absolwenci mogą kontynuować studia 

na poziomie magisterskim na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 
na kierunku administracja lub też na kierunku 
prawo, w zakresie prawo finansowe i księgo-
wość. Otrzymują wówczas dyplom Uniwersytetu 
Warszawskiego. Warto podkreślić, że studenci z 
Ostrołęki część wykładów na UW mogą wysłu-
chać w auli WSAP przez łącze multimedialne, co 
ułatwia studiowanie i nie wymaga dojazdów do 
Warszawy. Absolwenci WSAP po licencjacie, a 
także osoby z dyplomem uzyskanym na innych 

uczelniach, mogą poszerzać u nas swoją wiedzę 
na różnych studiach podyplomowych i kursach 
specjalistycznych takich jak: mediator i kurator 
sądowy; prawo podatkowe i administracja po-
datkowa; administracja, organizacja i zarządzanie 
w ochronie zdrowia; administracja, zarządzanie 
i marketing w oświacie; zamówienia publiczne; 
prawo pracy i ubezpieczeń społecznych; admi-
nistracja bezpieczeństwa państwa; zarządzanie 
logistyczne w administracji; rachunkowość i kon-
troling w administracji i biznesie; E-administracja; 
przedsiębiorczość i organizacja pracy biurowej a 
marketingowa obsługa klienta. Oferujemy także 
studia podyplomowe z administracji, adresowa-
ne przede wszystkim do pracowników jednostek 
samorządu terytorialnego.

- Studia u Państwa to także czesne, z którego opłatą 
młodym ludziom nie zawsze jest łatwo. Jakie macie Państwo 
systemy wsparcia i zachęty?

- Czesne za studia nie jest zbyt wysokie. 
Opłaty można wnosić jednorazowo lub w 4 
ratach. Mamy także atrakcyjny system zniżek. 
Pakiet „Przyprowadź swoich znajomych” to ulga 
w wysokości 400 zł dla studenta, który zachęci do 
podjęcia studiów we WSAP jedną osobę. Kolejna 
zniżka to  pakiet „Rodzinny”, czyli czesne ze zniżką 
10 % dla studenta i 10% członka jego rodziny. 
Pakiet „Absolwent” to 10% zniżka dla absolwen-
tów naszej Uczelni, którzy podejmą tu studia 
podyplomowe bezpośrednio po ukończeniu 
naszych studiów licencjackich. Dla „pracowników 
jednostek samorządu terytorialnego” przewidu-
jemy natomiast rabat do 25%. Ci studenci, którzy 
znajdują się w trudniejszej sytuacji finansowej 
mogą ubiegać się także o stypendia socjalne. 
Średnio otrzymuje je około 35 – 40 % studentów 
na każdym roku. Od drugiego roku przyznawane 

są stypendia Rektora za dobre wyniki w nauce. 
Otrzymuje je ok. 25% studentów. Specjalne 
stypendia mogą otrzymać także studenci niepeł-
nosprawni. Ta pomoc jest bardzo korzystna, gdyż 
często w całości pokrywa koszty czesnego.

- Dziś młodzi ludzie nie zawsze chcą studiować. Kusi ich 
szybka praca czy choćby wyjazd zagranicę. Dlaczego ważne 
jest studiowanie?

- Decyzji o podjęciu studiów nie można 
oceniać w krótkiej perspektywie lecz trzeba ją 
widzieć w perspektywie 20 - 30 lat. Młodym 
ludziom trudno sobie czasem wyobrazić jak 
za kilkadziesiąt lat będzie wyglądało ich życie. 
Jedno jest jednak oczywiste - inwestowanie w 
wiedzę i we własny rozwój to najpewniejsza 
inwestycja w życiu człowieka. Dziś świat zmienia 
się bardzo szybko, ale podstawy wiedzy o prawie 
i znajomość prawa administracyjnego, które jest 
istotnym filarem kształtowania ładu społecznego, 
będą potrzebne zawsze. Człowiek musi się uczyć 
całe życie, a szczególnie dziś w dobie szybkich 
zmian i wąskich specjalizacji. Temu właśnie służą 
studia magisterskie, podyplomowe, kursy spe-
cjalistyczne. Z całą pewnością wiedza zdobyta na 
studiach licencjackich na kierunku administracja, 
stanowi dobry punkt wyjścia do kształtowania 
swojej przyszłej kariery zawodowej w różnych 
obszarach aktywności – w administracji rządowej 
i samorządowej, w gospodarce, w bankach, w 
firmach ubezpieczeniowych czy w działalności na 
własny rachunek.

Zachęcam do studiowania na WSAP. Rekruta-
cja rozpoczęła się 15 kwietnia 2016 r. Szczegóło-
we informacje znajdują się na stronie  
www.wsap.com.pl

- Dziękuję za rozmowę.
(mr)

WSAP zaprasza
Warto u nas studiować – zachęca rektor WSAP Elżbieta Łojko
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W ramach obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski 
Henryk Gut  przedstawił istotę przesłania war-
tej lektury książki Jana Pawła II. Uczestnikami 
spotkania byli radni Miasta Ostrołęki, członkowie 
Komisji Oświaty, Komisji Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego i Promocji  oraz dyrektorzy i przed-
stawiciele nauczycieli ostrołęckich szkół.  

Celem spotkania było przybliżenia wiel-
kiego dziedzictwa jakie zostawił nam  
w swojej książce nasz patron, św. Jan Paweł II.  

Jest taka książka, która powinien posia-

dać każdy Polak – mówi Henryk Gut - „Pa-
mięć i Tożsamość”. Tutaj papież porusza 
rzeczy trudne, ale aktualne i dotykające 
każdego z nas. Czyli nie może katolik po-
wiedzieć, a co mnie obchodzi ojczyzna, ja 
mam swoje problemy. To co z tego, że masz 
serce, ale jeśli masz serce zamknięte na 
ojczyznę, to nie tylko nie jesteś Polakiem, ty 
grzeszysz jako człowiek. I to jest obowiązek, 
żebyś rozpoznał, że ojczyznę musisz ko-
chać, a kochać to znaczy działać.  Człowiek  
odnajduje siebie w Ojczyźnie. Ja jestem 

cząstką tego narodu, tego miejsca i dlatego 
się zakorzeniam, bo myśl moja cofa się do 
przodków, rodziny mojej, ale również do 
przodków, którzy byli bohaterami jak Sobie-
ski, Chrobry, Mieszko. A więc człowiek musi 
zobaczyć siebie w przeszłości, bo przecież 
nie wziął się znikąd. To jest świadomość 
człowieka, który wyrasta konkretnie z tej 
ziemi i z tego narodu. I każdy z nas musi  
w sobie odczytać czy widzi ten związek.

(hg)

„Pamięć i Tożsamość”

Pod takim hasłem 8 kwietnia 2016 r. w Ostrołęc-
kim Centrum Kultury odbyły się warsztaty dzien-
nikarskie dla młodzieży. Ich organizatorem było 
Gimnazjum i Liceum Klasyczne im. Papieża Jana 
Pawła II w Ostrołęce przy współudziale Prezyden-
ta Miasta Ostrołęki. Warsztaty przeprowadzili 
dziennikarze Radia Maryja i TV Trwam oraz stu-
denci WSKSiM w Toruniu. 

Celem organizacji warsztatów dzienni-

karskich  jest uwrażliwienie naszej młodzie-
ży na odbiór mediów, podkreślił Henryk 
Gut – Dyrektor Gimnazjum Klasycznego w 
Ostrołęce, jednocześnie radny Miasta Ostro-
łęki.

 W warsztatach brała udział młodzież 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  
z Ostrołęki w liczbie ok. 320 uczestników. 
Młodzież podzielono na trzy grupy. Każda  

z grup uczest-
niczyła w zaję-
ciach z dziedzi-
ny prasy, radia  
i telewizji.

W tegorocz-
nej edycji wpro-
wadzono pewną 
modyfikację w 
prowadzeniu 
warsztatów, któ-
ra polegała na 
tym, że grupa 

młodzieży pod kierunkiem studentów  
z WSKSiM z Torunia przygotowywała krótkie 
reportaże radiowe i telewizyjne, które po 
obróbce technicznej pokazywano pozosta-
łym uczestnikom warsztatów. Ta nowa pro-
pozycja została pozytywnie przyjęta przez 
młodzież. 

Pytani o opinię uczestnicy warsztatów, 
zarówno uczniowie jak i nauczyciele, wyra-
żali się bardzo pozytywnie o ich organizacji, 
wskazując na wysoki profesjonalizm prowa-
dzących zajęcia.

(hg)

„Zrozumieć media”
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W dniach 21-24 kwietnia odbywały się w Redzie XX 
Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w 
Piłce Siatkowej. Reprezentacja Urzędu Miasta Ostrołęki 
zdobyła na nich brązowy medal.

W dwudziestej edycji mistrzostw wzięły udział 
33 zespoły: 22 w kategorii open – wśród nich dru-
żyna Urzędu Miasta Ostrołęki – oraz 11 w katego-
rii powyżej 45. roku życia. W grupie eliminacyjnej 
ostrołęczanie zmierzyli się z zespołami Urzędu 
Miasta Redy, Urzędu Miasta i Gminy Pelplin oraz 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Po-
morskiego. Na tym etapie rozgrywek stracili tylko 
jednego seta w meczu z gospodarzami turnieju 
i z pierwszego miejsca awansowali do 1/8 fina-
łu. Tam czekała na nich drużyna z położonego 
na Kaszubach, debiutującego w mistrzostwach 
Lipusza. Po zwycięstwie w dwóch setach nasz 
zespół stanął naprzeciw niezwykle wymagające-
go i utytułowanego przeciwnika: reprezentacji 
Urzędu Miasta Milicza. Po bardzo emocjonują-

cym meczu, uznanym przez wielu obserwatorów 
za najciekawszy pojedynek mistrzostw, ostrołę-
czanie odnieśli zwycięstwo 2:1 i awansowali do 
pierwszej czwórki turnieju.

Półfinałowym rywalem naszego zespołu był 
kolejny znakomity zespół: Starostwa Powiatowego 
w Starogardzie Gdańskim. Niestety w tym meczu 
ostrołęczan dopadł mały kryzys, co bezwzględnie 
wykorzystali najbardziej utytułowani w historii mi-
strzostw rywale. W meczu o trzecie miejsce Urząd 
Miasta Ostrołęki wrócił do swojej dobrej dyspozycji 
z poprzednich spotkań i wygrał 2:0 z Urzędem 
Miasta Mysłowice. W tym czasie w finale Starogard 
Gdański również w dwóch setach rozprawił się z 
zespołem ze Starego Pola. Wcześniej, w finale kate-
gorii +45 zespół z Gliwic pokonał po wyrównanym 
meczu drużynę z Człuchowa.

Urząd Miasta Ostrołęki, przede wszystkim 
dzięki staraniom kierownika zespołu Jacka Kisiela, 
który dba o organizację wyjazdów oraz zabiega  

o to, aby drużyna była jak najlepiej przygotowana 
do zawodów, jest jednym z czterech samorzą-
dów, które brały udział we wszystkich edycjach 
mistrzostw. Jest też zwycięzcą pierwszego tur-
nieju, który odbył się w 1997 r. Do tytułu mistrza 
Polski poprowadził ją wtedy uznany za najlepsze-
go zawodnika Andrzej Kubeł.

W kolejnych latach drużyna z Ostrołęki 
powiększała swój medalowy dorobek, a w roku 
2010 powtórzyła sukces z inauguracyjnego 
turnieju, po raz drugi zdobywając tytuł mistrza 
Polski. Obecnie plasuje się na trzecim miejscu  
w klasyfikacji medalowej, z dwoma złotymi, czte-
rema srebrnymi i dwoma brązowymi medalami. 
Lepszym wynikiem mogą pochwalić się tylko 
reprezentacje Starostwa Powiatowego w Staro-
gardzie Gdańskim i Urzędu Miasta Milicza.

Czworo ostrołęczan otrzymywało statuetki 
najlepszych zawodników lub zawodniczek po-
szczególnych edycji mistrzostw. Wspomniany już 
Andrzej Kubeł uzbierał ich rekordową ilość, bo aż 
trzy: oprócz roku 1997 także w 1999 oraz  
w 2006 r. Poza nim najlepszymi zawodniczkami 
lub zawodnikami uznano Sławomirę Nowak w 
1999 r., Tomasza Kanię w 2012 r. oraz Annę Nie-
dbajło w 2014 r.

Urząd Miasta Ostrołęki w dotychczasowych 
mistrzostwach reprezentowało wielu zawodni-
ków, między innymi obecni radni Edward Górecki 
i Andrzej Rykowski. Jednak tego roku ostrołęccy 
siatkarze najczęściej przywoływali we wspomnie-
niach zmarłego niedawno Jarosława Wikieła, 
jednego z najważniejszych członków zespołu 
podczas pierwszych turniejów.

(tk)

Urząd Miasta Ostrołęki trzeci w Polsce!

Złoty medal i tytuł Mistrza Świata zdobył Michał 
Marcinkowski w kategorii Kumite Senior 35-39 
lat. -70kg. Wcześniej brązowy kolor miały dla za-
wodników Ostrołęckiego Klubu Karate Kyokushin 
Mistrzostwa Polski Seniorów Karate Kyokushin. 

9 kwietnia 2016 w Chełmie wystarto-
wało w nich 105 zawodników z 51 klubów 
ze wszystkich organizacji karate kyokushin 
zrzeszonych w Polskim Związku Karate 
Kyokushin. Z Ostrołęckiego Klubu Karate 
Kyokushin wystartowało czterech zawodni-
ków. Ostrołęczanie zdobyli trzy medale: 

- Emila Płaszczyńska 3 miejsce w katego-
rii kumite kobiet do - 65 kg, 

- Beata Opęchowska 3 miejsce w katego-
rii kumite kobiet do - 65 kg, 

- Marcin Dąbrowski 3 miejsce w kategorii 
kumite mężczyzn do 90 kg. 

Trenerem grupy i jednym z sędziów za-
wodów był Sensei Wiesław Orzoł IV dan. 

Wszystkim utytułowanym reprezentan-
tom Ostrołęki gratulujemy! 

(wd)

Karatecy z medalami

Na zdjęciu od lewej: Anna Niedbajło, Urszula Iwaniuk, Dariusz Werpachowski, Jacek Kisiel, Tomasz Kania, 
Andrzej Kubeł, Dariusz Małkowski, Justyna Kowalczyk, Robert Prusaczyk, Grzegorz Gawkowski
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Ostatni okres to moda na zdrowy styl życia. Jego nie-
odzownym elementem jest aktywność fizyczna, a 
najpopularniejszym chyba w ostatnim czasie jej przeja-
wem jest jej najprostsza i najbardziej dostępna forma: 
bieganie. Także ostrołęczanie ulegają temu trendowi. 
Widać to po rosnącej liczbie osób przemierzających, 
zwłaszcza wieczorami, kilometry wzdłuż ostrołęckich 
ulic. Widać to także po liczbie organizowanych w naszym 
mieście imprez biegowych, które cieszą się coraz więk-
szym zainteresowaniem.

W kwietniu odbyły się trzy takie wydarzenia: 
start w Ostrołęce akcji „Biegam, bo lubię”,  
II Ostrołęcki Bieg Papieski i II Cross Przełajowy 
„Bieg szalonego Kurpsia”, a już 22 maja odbędzie 
się sztandarowa impreza biegowa w Ostrołęce: 
XXII Półmaraton Kurpiowski.

„Biegam, bo lubię”

W sobotę 2 kwietnia Ostrołęka dołączyła 
do miast biorących udział w cyklu sportowych 
wydarzeń zatytułowanych „Biegam, bo lubię”. Kil-
kudziesięciu amatorów aktywnego wypoczynku 
wzięło udział w pierwszym treningu na ostrołęc-
kim stadionie. 

Inicjatorką i koordynatorką imprezy jest 
Klaudia Baczewska, której udało się zaprosić do 
współpracy trenera LA Dariusza Dąbrowskiego  
i instruktorkę fitness Monikę Piersę. Intencją orga-
nizatorów jest, aby spotkania biegowe na ostro-
łęckim stadionie odbywały się w każdą sobotę  
o godzinie 9.30. Poparcie dla akcji zgłosili przed-
stawiciele samorządów miasta i powiatu.

II Ostrołęcki Bieg Papieski

Ku czci św. Jana Pawła II ostrołęczanie po-
biegli w niedzielę 10 kwietnia. Tego dnia odbył 
się II Ostrołęcki Bieg Papieski na dystansie 3 km, 
który wiódł ulicami Starego Miasta. W ten sposób 
uczestnicy świętowali przypadającą w kwietniu 
2. rocznicę kanonizacji i 11. rocznicę śmierci tego 

wielkiego Polaka, Patro-
na Ostrołęki. 

Bieg, którego 
pomysłodawcą jest 
działający przy II Liceum 
Ogólnokształcącym 
UKS Clan, ruszył spod 
pomnika św. Jana Pawła 
II przy Kościele Farnym. 
Poprzedziło go złożenie 
kwiatów przy pomni-
ku Papieża oraz msza 
święta w intencji uczest-
ników i organizatorów,. 
Uroczystego otwarcia 
Biegu dokonali Prezydent Miasta Janusz Kotow-
ski, który objął po raz drugi patronat nad  Ostro-
łęckim Biegiem Papieskim oraz Proboszcz Parafii, 
ks. Wiesław Białczak. Na chwilę przed rozpoczę-
ciem sportowej rywalizacji wspólnie odśpiewano 
ulubioną pieśń Papieża – „Barkę”.

W biegu wzięło udział ok. 150 osób, spośród 
których najszybszy był Damian Świerdzewski z 
Dzbenina. Wśród kobiet zwyciężyła Natalia No-
wak z Ostrołęki. 

Cross Szalonego Kurpsia

Tego samego dnia miała miejsce jeszcze 
jedna impreza biegowa - II Bieg Przełajowy „Cross 
Szalonego Kurpsia”. Każdy z uczestników walczył 
tu nie tylko z własną wytrzymałością i możliwo-
ściami, ale również z licznymi przyrodniczymi 
niespodziankami na jednym z czterech warian-
tów trasy: 300-metrowej dla dzieci oraz 2-, 5-  
i 10-kilometrowej dla starszych uczestników. 

Bieg był wspaniałą okazją do aktywnego spę-
dzenia wolnego czasu, a od wyniku ważniejsza 
była dobra sportowa zabawa. Nie zabrakło więc 
dobrego humoru, przyśpiewek kurpiowskich 
okraszonych żywą muzyką. Uczestnicy otrzymali 
okolicznościowe medale i puchary oraz mieli 
możliwość skosztowania smacznej grochówki. 

Organizatorami biegu byli Ostrołęckie Stowa-
rzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości Arkadia, 
Klub Futbolu Amerykańskiego „Kurpie” oraz 
Agama Team. Partnerami biegu byli Zakład Karny 
w Przytułach Starych, Stowarzyszenie „MONAR”  
w Ostrołęce oraz w Lipiance. 

Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta 
Ostrołęki Janusz Kotowski oraz Wójt Gminy Rze-
kuń Stanisław Godzina. 

(tk)

Już wkrótce XXII Półmaraton Kurpiowski

Wszystkich biegaczy zapraszamy na 
XXII Półmaraton Kurpiowski, który odbę-
dzie się 22 maja 2016 r. pod patronatem 
Prezydenta Ostrołęki Janusza Kotowskie-
go. Zapisy na ten bieg trwają na stronie 
internetowej http://www.polmaraton-
kurpiowski.pl.

W tym roku po raz pierwszy po-
przedzi go „Marsz o Poranku – NORDIC 
WALKING” – marsz o długości 3,5 km 
wystartuje o godz. 9.30 z płyty głównej 
Stadionu Miejskiego przy ul. Witosa 1. 
Zgłoszenia na stronie https://elektro-
nicznezapisy.pl/event/449.html i telefo-
nicznie 29 760-68-68, lub osobiście  
w siedzibie organizatora, pokój nr 2 
(pon.-pt. 7.00-15.00). 

Marsz zostanie przeprowadzony po 
chodnikach oraz alejach Rodzinnych 
Ogródków Działkowych „Czeczotka”  
w Ostrołęce. Dla najszybszych piechu-
rów przewidziane są nagrody rzeczowe  
i puchary oraz dla wszystkich uczestni-
ków okolicznościowe medale na mecie. 

Honorowy Patronat nad imprezą 
objął Przewodniczący Rady Miasta Ostro-
łęki Jerzy Grabowski. 

Wśród wszystkich obecnych uczest-
ników zostanie przeprowadzone loso-
wanie nagród rzeczowych (po oficjalnej 
dekoracji). Po marszu posiłek regenera-
cyjny oraz napoje. Opłata za start 10 zł 
przelewem na konto organizatora lub 
wpłata gotówkowa w kasie MZOS-TiIT 
przy ul. Psarskiego 17 (Żłobek). 

(tk)

W Ostrołęce lubią biegać!


