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T R O Ł Ę K A
A M O R Z Ą D O W AS

Trochę historii 
Most na rzece Narew w ciągu drogi krajowej nr 61 został wybu-

dowany w roku 1954 przez przedsiębiorstwo PRK7. Inne były wtedy 
technologie, inne materiały, inne natężenie ruchu. Jednak od prze-
szło 60 lat jest jedyną w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim przepra-
wą przez Narew przeznaczoną do ruchu pojazdów ciężarowych.  
Poważny remont mostu nastąpił w latach 1995-96. Remont ten nie 
obejmował jednak wymiany ustrojów nośnych, które przez przeszło 
60 lat przenoszą wzrastające z roku na rok natężenie ruchu.

Co zrobił samorząd miasta?
Od wielu lat na zlecenie Miasta prowadzone były coroczne prze-

glądy podstawowe stanu obiektu, a co pięć lat przeglądy szczegó-
łowe. Badania te wykazywały, że stan techniczny mostu pogarsza 
się. Wykonawcy przeglądów sygnalizowali, iż niedostateczny jest 

stan odwodnienia obiektu, urządzeń dylatacyjnych i dźwigarów 
żelbetonowych, w słabym stanie są też chodniki, nawierzchnia, pły-
ta pomostu, przyczółki, łożyska, dojazdy do mostu oraz przestrzeń 
podmostowa i otoczenie obiektu. Wnioski przez lata były jasne. 
Most nie jest w dobrym stanie technicznym, potrzebuje poważne-
go remontu. Kolejne badania dopuszczały jednak obiekt do użytko-
wania. 

Dokończenie na str. 3

Co z tym naszym „starym” 
mostem?

Jak wszyscy zauważyliśmy (a zmotoryzowani nawet odczuli) prezydent miasta zmuszony był wprowadzić ograniczenia przejazdu pojazdów po starym moście  
do 3,5 tony. Ta wyjątkowo trudna decyzja powodowana była przede wszystkim troską i odpowiedzialnością za bezpieczeństwo użytkowników mostu. 

„Nasze starania o wsparcie finansowe na rzecz przebudo-
wy starego mostu nie mogą osłabić walki o budowę obwodnicy 
miasta. Tylko prawdziwa obwodnica Ostrołęki, z nową przeprawą 
mostową, na lata rozwiąże problemy komunikacyjne miasta  
i regionu”

Piknik z MZK
18 września 2016 r.
Baza przy ul. Kołobrzeskiej 1
Program imprezy na www.mzk.ostroleka.pl.
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7. Festiwal Teatralny InQbator
Ostrołęka 15 – 17 września 2016 r.

Nie może Cię tam zabraknąć !!!

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ 
SIATKÓWKI
Od 29 września do 2 października 2016 r. 
w Ostrołęce odbędzie się V Kaman Cup 
Ostrołęka 2016

Str. 8



6 września w ratuszu podpisano umowę o współpracy 
partnerskiej między Ostrołęką i miastem Kemer   
w Turcji. Podpisy pod dokumentem złożyli prezydent 
Ostrołęki Janusz Kotowski i wiceburmistrz Kemer 
Kemal Yüksel. Podczas uroczystości był obecny poseł 
Grzegorz Matusiak, szef polsko–tureckiej grupy parla-
mentarnej.

Tureccy goście przebywają w naszym 
mieście w związku ze współpracą placówek 
szkolnych. Oprócz wiceburmistrza tureckie 
miasto reprezentowali Elmas Demir - specja-
listka ds. PR w Kemer oraz architekt miejski 
Sanel Gul. Oprócz Janusza Kotowskiego  
w spotkaniu uczestniczyli: przewodniczący 
Rady Miasta Jerzy Grabowski, sekretarz Ma-
riusz Prusaczyk, skarbnik Ewa Waszkiewicz-
-Sznyter, radni Ewa Żebrowska-Rosak, Edward 
Górecki, Michał Skowroński i Adam Kurpiew-
ski oraz Mirosław Rosak - dyrektor Wydziału 

Oświaty. Nie 
zabrakło także 
przedstawicieli 
Zespołu Szkół 
nr 5, który 
współpracuje 
ze stroną turec-
ką w ramach 
międzynarodo-
wej wymiany  
uczniów.

Podpisanie 
umowy poprze-
dziła wzajemna 
filmowa pre-
zentacja miast. 
Kemer to liczące 
około 12 tysięcy 
mieszkańców 
miasto w połu-
dniowo-zachod-

niej Turcji, w prowincji Antalya, nad Morzem 
Śródziemnym. Będzie ósmym partnerem 
Ostrołęki dołączając do Alytusa (Litwa), Ca-
felandii (Brazylia), Balassagyarmat (Węgry), 
Meppen (Niemcy), Mostów (Białoruś), Pryluk 
(Ukraina) i Lagodekhi (Gruzja).

(red.)
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Nowy partner Ostrołęki

Na zaproszenie prezydenta Janusza Kotowskiego 
i przewodniczącego Rady Miasta Jerzego Grabow-
skiego w ostrołęckim ratuszu gościli przedstawiciele 
departamentu służby więziennej Ministerstwa 
Sprawiedliwości Norwegii. Wcześniej zapoznali się 
między innymi z działalnością Zakładu  Karnego  
w Przytułach. 

Celem wizyty była wymiana doświadczeń 
w zakresie probacji i współpracy samorządu 
Ostrołęki z ZK w Przytułach, w tym proble-
matyka zatrudniania osadzonych do prac na 
rzecz społeczności lokalnej. Goście podkre-
ślili, że są pod wrażeniem efektywnej i no-
watorskiej współpracy naszego samorządu 
w zakresie resocjalizacji. Norweskiej grupie 
bardzo spodobała się Ostrołęka i tradycyj-
na polska gościnność. Podczas zwiedzania 
miasta zapoznali się z historią współczesną 
Polski i odwiedzili Muzeum Żołnierzy Wy-

klętych. Organizatorem wizyty była dyrekcja 
Zakładu Karnego w Przytułach. Obie strony 

wyraziły chęć kontynuacji współpracy. 
(wd)

Norwescy goście w ratuszu

W ostatni dzień wakacji swój mały jubileusz świętował 
Radosny Świetlicobus. Na scenie w pasażu handlowym pięć 
lat pracy podsumowali samorządowcy, pracownicy MOPR  
i wolontariusze, od lat poświęcający swój wolny czas dzieciom.

Nie zabrakło okolicznościowej wystawy do-
kumentującej czas działalności mobilnej świetlicy, 
stoisk współpracujących firm i instytucji oraz atrakcji 
dla najmłodszych: pompowanych zjeżdżalni i tram-
poliny. Można było też spróbować cukrowej waty  
i popcornu ufundowanych przez organizatorów.

Podsumowaniu działalności Świetlicobusu 
towarzyszyły podziękowania i wyróżnienia dla 
wolontariuszy, pracowników i samorządu Ostrołę-
ki, który od dwóch lat finansuje działania świetlicy. 
Wolontariusze i pracownicy MOPR przygotowali 
specjalny program artystyczny poświęcony swojej 
pracy. Obiecali też najmłodszym, że w przyszłym 
roku Świetlicobus też zawita na ostrołęckie osiedla.

O tym, że na taką działalność znajdą się 
pieniądze w miejskiej kasie zapewnił prezydent 
Janusz Kotowski. Warto przypomnieć, że roz-
poczynając swoją pracę Radosny Świetlicobus 
korzystał ze wsparcia zewnętrznego w ramach 
programu „Wracam na rynek pracy”. Od dwóch 
lat jest w całości finansowany z budżetu miasta.

(wd)

Pięć lat mobilnej 
świetlicy



Dokończenie ze str. 1

Samorząd w ostatnich latach poprawił 
nawierzchnię mostu i ulic dojazdowych (Mo-
stowa aż do Bogusławskiego i Warszawska). 
Jednak te dość poważne (jak na możliwości 
Miasta) wysiłki nie mogły kompleksowo 
rozwiązać problemu. Prawdziwym rozwią-
zaniem byłaby budowa obwodnicy miasta 
z nową przeprawą mostową. Rozważaliśmy 
także przeprowadzenie poważnego re-
montu, właściwie przebudowy istniejącego 
obiektu. Oba te przedsięwzięcia przekraczają 
możliwości finansowe Miasta.

Wnioskujemy gdzie tylko można
Samorząd miasta posiada zbyt mały 

budżet, by z własnych środków rozwiązać 
sprawę mostu. Przez lata występowaliśmy do 
wielu podmiotów i instytucji z prośbą  
o kierunkowe decyzje 
dotyczące obwodnicy, 
jak również dofinan-
sowania przebudowy 
starego mostu. Nieste-
ty, mimo kilkudziesię-
ciu wystąpień (m.in. 
do premier Ewy Ko-
pacz, ministra  
S. Nowaka, wicepre-
miera Waldemara 
Pawlaka, wicepremie-
ra J. Piechocińskiego  
i wicepremier E. Bień-
kowskiej, wojewody J. Kozłowskiego) rząd 
PO – PSL pozostał głuchy na potrzeby miasta 
i regionu.

Czasami odpowiedzi były wprost że-
nujące. Np. w 2015 roku sekretarz stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury sugerował 
nam skorzystanie z różnych programów na 
dofinansowanie przebudowy. Okazało się, 
że były to programy dedykowane na prze-
budowę dróg gminnych czy powiatowych. 
Tymczasem nasz most leży w ciągu drogi 
krajowej. W propozycjach ministra został 
wymieniony również Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 
2020. Po opublikowaniu regulaminu konkur-
su okazało się, że skorzystanie ze środków 
POIiŚ jest niemożliwe.

Stan obecny
Badania i analizy stanu mostu z roku 

2015 wskazywały, że należy niezwłocznie 
przystąpić do przygotowania jego remontu. 
Wskazano, że do końca 2016 należy przygo-

tować dokumentację, a w następnych latach 
dokonać przebudowy obiektu. Te analizy 
dopuszczały jednak most do użytkowania. 
Miasto zleciło przygotowanie projektu (ter-
min wykonania grudzień 2016).  Na nowo 
również rozpoczęliśmy starania o środki na 
wykonanie przebudowy (ok. 30 mln).

Niestety kolejne badania wykazały, że 
degradacja mostu przyspieszyła. Naukowcy 
z Politechniki Wrocławskiej nakazali w lipcu 
br. ograniczenie przejazdu przez most do 3,5 
tony. Prezydent był zobowiązany wykonać  
to wskazanie. Wiadomo było, że będzie wielu 
niezadowolonych. Ale przecież najważniej-
sze jest zdrowie i życie ludzkie.

Co robimy obecnie?
Obecnie trwają prace nad przygotowa-

niem kompleksowej dokumentacji prze-
budowy starego mostu. Prezydent zlecił 

także przygotowanie 
projektu dodatkowej, 
tymczasowej przepra-
wy mostowej. Główny 
remont może trwać 
kilkanaście miesięcy. 
To zbyt długo, zwłasz-
cza dla firm transpor-
towych. Stąd decyzja 
o przygotowaniu do-
datkowego projektu 
i budowa przeprawy 
zastępczej. Jednocze-
śnie Miasto walczy 

o wsparcie finansowe przebudowy. Kwota 
sięgająca 30 mln nigdy nie znajdzie się  
w budżecie miasta jako środki wolne. Dla-
tego trzeba szukać wsparcia. Przez wiele lat 
strona rządowa nie chciała pomóc naszemu 
miastu. Choć przecież stary most leży w ciągu 
drogi krajowej i to nie ostrołęczanie „rozjeź-
dzili” tę przeprawę. Obecnie widać gotowość 
udzielenia pomocy. Ministerstwo Infrastruk-
tury już zadeklarowało kilkanaście milionów, 
prezydent walczy też o kolejne miliony. Prze-
budowa mostu jest konieczna, mimo że cały 
ciężar zadania zrzucony jest na Miasto – to się 
musi udać. Dziś wszyscy zmagamy się z trud-
nościami. Najmocniej problem dotyka trans-
portowców i tych, którzy korzystają z usług 
firm transportowych. Niestety tracą cierpli-
wość, szukają winnych. Najważniejsze jednak 
jest to, by problem został na lata rozwiązany. 
Dla nas i wszystkich, którzy korzystają  i będą 
korzystać z naszego mostu. A pomoc z ze-
wnątrz po prostu się Ostrołęce należy.

(jk)
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Co z tym naszym 
„starym” mostem?

„Mimo kilkudziesięciu pism, próśb 
i wniosków poprzedni rząd nigdy na-
wet nie próbował poważnie rozważyć 
wsparcia na przebudowę starego mostu. 
Odsyłano nas do programów, z których 
nie można było skorzystać na remonty 
w ciągu dróg krajowych. Dziś jest z kim 
rozmawiać. Ministerstwo Infrastruktury 
deklaruje dołożenie kilkunastu milionów 
złotych. Prowadzimy poważne rozmowy  
o kolejnych mln. wsparcia.”

GUS opublikował najnowsze wyniki badań demogra-
ficznych dla Mazowsza. Możemy z nich dowiedzieć się 
miedzy innymi, jak kształtowały się kwestie związane  
z zaludnieniem, ruchem naturalnym i migracjami  
w województwie mazowieckim w 2015 r.

W porównaniu z 2014 r. liczba mieszkańców 
miast zwiększyła się o 0,31%, przy czym w mia-
stach na prawach powiatu ogółem o 0,35%,  
a w pozostałych miastach łącznie o 0,25%. 
Wśród powiatów grodzkich wzrost odnotowa-
no w m.st. Warszawie o 0,51% i w Siedlcach  
o 0,44%, natomiast w trzech miastach spadek: 
w Radomiu o 0,48%, w Płocku o 0,40%,  
w Ostrołęce o 0,08%. Oznacza to, że liczba 
ostrołęczan zmniejszyła się tylko o 40 osób 
(52 711 w 2014 r.) do 52 671 na koniec roku 

ubiegłego. Daje to średnią gęstość zaludnienia 
1836 osób na km kwadratowy. 63.4 procent 
ostrołęczan, to ludzie w wieku produkcyjnym, 
14,7 % stanowią dzieci i młodzież, a równo po 
18,3 procent to mieszkańcy w wieku przedpro-
dukcyjnym i poprodukcyjnym. Statystycznie 
ostrołęczanin ma średnio 39,5 roku, przy czym 
mężczyzna jest nieco młodszy od kobiety – liczy 
sobie 37,5 wiosny, panie średnio są w wieku 
41,9 lat. Wśród powiatów grodzkich Mazowsza 
niższą medianą wieku mogą wykazać się jedy-
nie Siedlce.

Dobrze też w naszym mieście wygląda kwe-
stia przyrostu naturalnego – w ubiegłym roku 
wyniósł na 1000 ludności – 3,08 procent.  
W całym subregionie ostrołęckim dało to wynik 
0,34 procent, ale ujemny przyrost zanotowały 
powiaty: przasnyski (-0,02), makowski( -2,01)  
i ostrowski ( -1,54). Na plusie powiaty: wyszkow-
ski (2,10 %) i ostrołęcki (0,25%). Więcej informacji 
dotyczących np. stanu bezrobocia czy przestęp-
czości można znaleźć na stronie GUS.

(wd)

Ostrołęka 
w statystyce



Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce informuje, że w wyniku ogłoszonego konkursu na opracowanie koncepcji sce-
nariusza i koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy stałej Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, zwyciężyła praca 
złożona przez ART FM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 

Film promujący wystawę można obejrzeć na stronie Muzeum Żołnierzy Wyklętych:  
www.muzeumzolnierzywykletych.pl

(wd)
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Konkurs na wystawę stałą 
w MŻW rozstrzygnięty

Blisko dwustuosobowa grupa ostrołęczan uczestni-
czyła w pogrzebie Danuty Siedzikówny „Inki” i Feliksa 
Selmanowicza  „Zagończyka”. Bohaterów żegnali 
między innymi uczniowie 2 Gimnazjum, noszącego imię 
zamordowanej sanitariuszki, harcerze, rekonstruktorzy 
i samorządowcy.

W uroczystościach pogrzebowych wzięli 
udział ostrołęccy parlamentarzyści Arkadiusz 
Czartoryski i Robert Mamątow, władze miasta 
z przewodniczącym Rady Jerzym Grabowskim, 
liczną grupą radnych oraz prezydentem Janu-
szem Kotowskim, wiceprezydentem Grzego-
rzem Płochą  i sekretarzem miasta Mariuszem 
Prusaczykiem.

Obecni byli pracownicy Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych oraz wielu mieszkańców Ostrołęki 
na co dzień zaangażowanych w przywracanie 
pamięci ofiar komunistycznego terroru.

Nie zabrakło młodzieży z 2 Gimnazjum 
im. Danuty Siedzikówny „Inki” ze sztandarem 
szkoły oraz harcerzy ZHR, pełniących podczas 
pogrzebu funkcję ratowników.  Warto przypo-
mnieć, że to Ostrołęka jako jedno z pierwszych 
miast uczciło pamięć sanitariuszki  V Wileńskiej 
Brygady AK, nadając sześć lat temu jej imię 
drugiemu Gimnazjum. 

(wd)

Ostrołęczanie na pogrzebie Inki

Organizatorzy obchodów święta 5 Pułku Ułanów Za-
sławskich zapraszają na uroczystości, które odbędą 
się w niedzielę, 25 września, w Wojciechowicach. 

W programie między innymi o godz. 10.30 
Msza św. w intencji poległych, zamordowa-
nych i zmarłych żołnierzy 5 Pułku Ułanów 
oraz uroczystości patriotyczne pod po-
mnikiem przy ul. I AWP 42. Po zakończeniu 
części oficjalnej organizatorzy zapraszają na 
Spotkanie Czterech Pokoleń, wystawy  
i przejażdżki konne oraz wojskową gro-
chówkę.

(wd)

Ułani, ułani, 
malowane dzieci...
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Wojciechowice wzbogaciły się o nowy obiekt rekreacyjny. 
Na osiedlu przybył nowy plac zabaw dla dzieci.

Między budynkami ulicy Koszarowej po-
jawiło się atrakcyjne miejsce do rodzinnego 
spędzania wolnego czasu. Teren rekreacyjny 
składa się z ogrodzonego placu zabaw dla dzieci, 
zainstalowanych w pobliżu urządzeń do ćwi-
czeń, tzw. siłowni pod chmurką oraz stołu do gry 
w ping-ponga i stolika szachowego. Nie brakuje 
też ławeczek, a przed wejściem na plac zabaw 
zamontowano stojak dla rowerów. Odbierając 
inwestycję od wykonawcy, firmy „APIS”, prezy-

dent Janusz Kotowski podziękował wszystkim 
osobom zaangażowanym w jej powstanie,  
a najmłodszym mieszkańcom osiedla życzył bez-
piecznej zabawy i rodzinnego wypoczynku.  
Na ogrodzonym terenie, wyłożonym w większo-
ści elastycznym podłożem stanęły między inny-
mi huśtawki, urządzenia wspinaczkowe, bujaki, 
obrotowe linarium i zestawy zabawowe. Z urzą-
dzeń mogą korzystać dzieci do lat 14.  Wszystkie 
urządzenia posiadają atesty bezpieczeństwa. 

To kolejna inwestycja miasta w Wojciecho-
wicach. Przypomnijmy, że w ostatnich latach 
gruntowny remont przeszła ulica Koszarowa, 
wykonano też parkingi osiedlowe i drogę dojaz-
dową do znajdujących się w pobliżu budynków. 
Oddany obiekt pięknie wpisuje się w koncepcję 
rewitalizacji osiedla. Mamy nadzieję, że będzie 
długo służył ostrołęczanom. Inwestycja koszto-
wała 362 tysiące złotych.

(wd)

Plac zabaw
przy Koszarowej
oddany

Zakończyły się wszystkie prace związane 
z budową drugiego odcinka ulicy Padlew-
skiego. Ulica łącząca Ostrołękę z Antoniami 
ma już asfaltową nawierzchnię na całej dłu-
gości. Położono chodniki z kostki brukowej  
i zainstalowano uliczne lampy.

Wcześniej po-
wstała też kanaliza-
cja deszczowa oraz 
wszelkie przyłącza,  
zamontowano prze-
pusty odwadniające 
oraz linię zasilającą 
oświetlenie od strony 
ulicy Spiro. Dobie-
gają końca prace 
przy ziemnych po-

boczach i rowach odwadniających. Wartość 
robót wynosi  około 1.260.000 złotych. Wy-
konawcą  jest firma Unibep SA z Łomży.

(wd)

Padlewskiego  na finiszu

Jaśminowa z nową nawierzchnią
Jedna z długo oczekiwanych ulic osiedlowych zmieni-
ła wygląd. Żwirowa nawierzchnia pokryła się kostką 
brukową. Prace rozpoczęły się od strony ulicy Wierz-
bowej i prowadzone były w kierunku ulicy Ławskiej 
tak, by w jak najmniejszym stopniu kolidować  
z możliwością dojazdu mieszkańców Jaśminowej  
do swoich posesji.  

Do zakończenia inwestycji brakuje jesz-
cze ulicznego oświetlenia, które wkrótce 
zostanie dostarczone przez producenta.

W ramach robót  powstał  odcinek ulicy 
o długości 197,30 m.b. wraz z kanalizacją 
deszczową oraz oświetleniem ulicznym. 
Ulica została zaprojektowana jako ciąg pie-

szo - jezdny. Wartość 
inwestycji to blisko 
364 tysiące złotych, 
a wykonawcą jest 
ostrołęcka firma 
Bruktim. Zgodnie  
z planem prace mu-
szą być zakończone 
do 20 października.

(wd)

Podczas panelu o bezpieczeństwie energetycznym 
były wiceprezydent Paweł Stańczyk dyskutował  
z partnerami z USA i Europy Środkowej o wyzwaniach 
globalnych i uwarunkowaniach regionalnych. 

Tematem wystąpienia był sukces wdra-
żania przez OLPP 
pakietu paliwowego - 
planu ministra Piotra 
Naimskiego i Krzysz-
tofa Tchórzewskiego 
polegającego na  
wzmocnieniu rynku 
paliwowego, walki  
z szarą strefą, wzmoc-
nieniu konkurencji  
i wprowadzeniu 
transparentności. 
Rozmawiano też  
o gazie i węglu jako 
szansie dla naszego 

regionu, który będzie wykorzystany przy 
realizacji ważnych projektów jak np. przy 
budowie nowej elektrowni w Ostrołęce.

Więcej informacji na stronie biznesalert.pl.
(wd)

O elektrowni w Krynicy



15 września (czwartek)
•	 18.30   Parada ulicami miasta (z placu 

Bema w kierunku sceny przy DH 
Kupiec

•	 Oficjalne otwarcie InQbatora (scena 
przy DH Kupiec)

•	 19.00   CALINECZKA – Ostrołęcka Sce-
na Autorska (plac przed sceną przy 
DH Kupiec)

•	 20.00   MARCEL – Teatr Warszaw-
skiego Centrum Pantomimy (Scena 
Główna OCK)

•	 21.30   MEWA – Teatr Woskresinnia 
– Ukraina (parking przy ul. Prądzyń-
skiego)

16 września (piątek)
•	 10.00   CMOK – Teatr Scena (scena 

kameralna OCK - parter)
•	 18.00   Wieczór współczesnej panto-

mimy (scena kameralna OCK )
•	 19.30   INQBATOR 2015 – wernisaż 

pokonkursowej wystawy fotograficz-
nej (hol OCK)

•	 20.00   HISTORIE, KTÓRYCH NIGDY 
NIE OPOWIEDZIELIŚMY – Lubelski 
Teatr Tańca (Scena Główna OCK)

•	 21.00   GDYBYŚMY BYLI KOTAMI, NIKT 
BY NAS NIE ZATRZYMAŁ – premiera – 
Teatr Strefa Wolna Od Słowa

•	 21.40   EXULTET – Teatr A (parking 
przed OCK)

17 września (sobota)
•	 13.00   finał Lekcji Kultury Fizycznej 

(plac przed sceną przy DH Kupiec)
•	 15.00   CZARNE I BIAŁE – Teatr Pod 

Orzełkiem (scena przy DH Kupiec/ 
scena kameralna OCK)

•	 17.30   BAL – Teatr Scena Kotłownia 
(scena przy DH Kupiec)

•	 18.30   KARNAWAŁ WENECKI – Teatr 
Gry i Ludzie (scena przy DH Kupiec/ 
scena kamer. OCK)

•	 20.00   LES AIMANTS – Company 
Mangano-Massip – Francja (scena 
główna OCK)

•	 21.30   CYRK BEZ PRZEMOCY – Teatr 
Klinika Lalek (parking przy ul. Prą-
dzyńskiego)

 Wydarzenia towarzyszące:
•	 15-17 IX   konkurs fotograficzny 

INQBATOR 2016 [szczegółowe infor-
macje]

•	 12-15 IX   Lekcja Kultury Fizycznej – 
Aleksandra Piechnik i Michał Macia-
szek hala sportowa im. A. Gołasia

•	 15-17 IX   gra uliczna „Maska”  [czytaj 
regulamin]

•	 15-17 IX   konkurs na recenzję z do-
wolnego spektaklu - rozstrzygnięcie 
17 IX podczas uroczystości zamknię-
cia Festiwalu.

 

Festiwal Teatralny odbywa się pod 
honorowym patronatem Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego i Prezydenta 
Miasta Ostrołęki.

(wd)

6 Ostrołęka SamorządowaKultura
Czas na INQBATOR 2016

Na rodzinną imprezę promującą  korzystanie z komu-
nikacji  miejskiej zaprasza ostrołęckie MZK.  Po raz drugi 
18 września odbędzie się ona na terenie bazy MZK Sp. z o.o. 
w Ostrołęce przy ul. Kołobrzeskiej 1.

Piknik z MZK rozpocznie Rajd Rowerowy. 
Wśród jego uczestników rozlosowana będzie 
atrakcyjna nagroda. Poza tym każdy uczestnik 
Rajdu otrzyma bardzo twarzową, kolarską cza-
peczkę z daszkiem.  Na gości Pikniku będzie 
czekało wiele atrakcji, m.in. darmowy grill, poka-
zy, występy, konkursy, dmuchane zabawki, itp.  
Jednocześnie MZK przypomina, że 22 września, 
w ramach „Dnia Bez Samochodu” będzie można 
za okazaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu 
korzystać z darmowych przejazdów komunikacją 
miejską. Serdecznie zapraszamy.

(red.)

Piknik z MZK

Na to wydarzenie ostrołęczanie czekają z utęsknie-
niem. Co roku są mile zaskoczeni różnorodnością  
i poziomem spektakli. Tak na pewno będzie i w tym roku. 
Zobaczymy wiele spektakli plenerowych, spektakle dla 
dzieci, działania performatywne. 

Będzie można spotkać wybitnych twórców 
teatru. Festiwal to projekt artystyczny, eduka-
cyjny i integracyjny. Prezentuje ważne wydarze-
nia teatralne w szerokim spektrum gatunków, 

technik oraz praktyk interpretacyjnych. Jest 
cyklem, który pozwala na obserwację tego, co 
tworzy współczesną scenę teatralną - polską 
i zagraniczną. Festiwalowi towarzyszyć będą 
warsztaty teatralne dla młodzieży, konkurs foto-
graficzny, konkurs na recenzję oraz gra uliczna 
Maska.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Ostro-
łęki. Przeżyjcie ten Festiwal razem z nami.

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na kolejną 
edycję Qpiszewiady. 

VII Festiwal Literacki im. Edwarda Kupiszew-
skiego rozpocznie się 15 września w siedzibie 
Miejskiej Biblioteki Publicznej  spektaklami dla 
dzieci o godzinie 9.30. Szczegóły na plakatach  
i stronie placówki.

(red.)

Qpiszewiada 2016 
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W dniach 24-26 sierpnia, w ramach projektu 
„Senior, Obywatel, Radny”, 15 Rad Seniorów z Mazow-
sza uczestniczyło w Szkole Letniej Rad Seniorów. Były 
to trzy dni pełne szkoleń, warsztatów i nauki, ale nie 
zabrakło też zabawy i wycieczek edukacyjnych. 

Do Jachranki pod Serock przyjechało 90 
osób działających w Radach Seniorów, by 
pod okiem specjalistów – trenerów, szko-
leniowców, ekspertów – uczyć się dobrych 
praktyk w pracy prosenioralnej. Radni nie 
czerpali wiedzy tylko od trenerów, uczyli się 
przede wszystkim od siebie nawzajem. Trzy-
dniową Szkołę Letnią Rad Seniorów zakoń-
czyła dyskusja na temat pomysłu powołania 
Mazowieckiego Zrzeszenia Rad Seniorów. 
Przez trzy dni udało się zbudować zaanga-
żowaną wspólnotę, która „myśli globalnie, 
działa lokalnie”, pogłębiona została wzajem-
na współpraca między Radami Seniorów 
a urzędnikami niższego i wyższego szczebla, 
czego efekty widać w rozwoju świadomości 
o starzejącym się społeczeństwie i budowie 
wspólnoty obywatelskiej. 

Ostrołęcką Radę Seniorów reprezentowali:  

Wiesław Kędzierski – przewodniczący, 
Mirosław Chełchowski – wiceprzewodniczący,  
Krystyna Kurpiewska – wiceprzewodnicząca,  
Tadeusz Gleba – koordynator komisji ds. 

zdrowia seniorów i likwidacji barier utrudnia-
jących codzienne życie.

 
(kw)

Szkoła Letnia Rad Seniorów

Od 1 sierpnia osobno segreguje-
my szkło. Wyrzucamy je do po-
jemników w kolorze zielonym.  
Tym samym liczba pojemników 
do segregacji wzrosła do pięciu.

Zmianę w stosunku 
do obecnie obowiązują-
cego regulaminu stanowi 
wprowadzenie dodat-
kowego pojemnika na 
odpady szklane w kolorze 
zielonym i zmiana koloru 
pojemnika na odpady 
zmieszane z zielonego na 
czarny. 

W okresie przejścio-
wym możliwe jest używa-
nie pojemników w innym 
kolorze – z informacją 
(oznakowaniem), że za-
wierają odpady zmiesza-
ne. Nadal dopuszcza się 
selektywne gromadzenie 
odpadów papieru i tektu-
ry, szkła, z tworzyw sztucz-
nych, metali i odpadów 
wielomateriałowych  
w workach foliowych od-
powiednio oznakowanych.  
Miasto dostarczy również 
worki do selektywnej 
zbiórki poszczególnych 
frakcji odpadów.

Spełniając wymogi 

zmienionej ustawy, w regulaminie określono 
rodzaje pojemników do zbierania odpadów  
w następujący sposób. 

Do gromadzenia odpadów komunalnych 
selektywnie zbieranych należy stosować po-
jemniki w następujących kolorach:

•	 pojemnik do zbiórki odpadów z two-
rzyw sztucznych, metali, wielomateria-
łowych – kolor żółty,

•	 pojemnik do zbiórki szkła – kolor zielo-
ny,

•	 pojemnik do zbiórki odpadów papieru  
i tektury – kolor niebieski, 

•	 pojemnik do zbiórki odpadów biode-
gradowalnych – kolor brązowy, 

Do gromadzenia odpadów zmieszanych 
będą stosowane pojemniki w kolorze czarnym.

Tak jak dotychczas, do gromadzenia odpa-
dów niebezpiecznych będą stosowane pojem-
niki specjalistyczne, dostosowane do poszcze-
gólnych rodzajów odpadów.

Mieszkańcy naszego miasta mogą dostarczać 
nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady, które 
nie zostaną uwzględnione do odbioru przez  
przedsiębiorców wyłonionych w przetargu do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych (PSZOK), przy ul. gen. Tomasza Turskiego.

Stawki opłat za odbiór odpadów pozostają 
bez zmian – 9,00 PLN od osoby przy zgłosze-
niu segregacji śmieci i 13,50 PLN jeżeli odpady 
nie są zbierane i odbierane w sposób selek-
tywny. Należy zaznaczyć, że tak jak poprzed-
nio wszyscy posiadacze Karty Wielkiej Rodziny 
mają prawo do dopłaty w wysokości 30% 
stawki opłaty w przypadku zbierania odpadów 
w sposób selektywny.

(wd)

Nowe zasady segregacji



8 Ostrołęka SamorządowaSport

Ostrołęka Samorządowa, Biuletyn Informacyjny Miasta Ostrołęki
Wydawca: Urząd Miasta Ostrołęki, Pl. Bema 1
Redaguje zespół: Wydziału Promocji Miasta, Kultury i Sportu, redaktor naczelny Wojciech Dorobiński
Kontakt: os@um.ostroleka.pl, telefon: +48 (29) 764 68 11, Fax +48 (29) 765 43 20
facebook: Ostrołęka Samorządowa
Nakład: 17000 egzemplarzy
Wersja pdf dostępna na stronie www.ostroleka.pl. Przedruk materiałów w części lub w całości możliwy tylko i wyłącznie za zgodą redakcji.

W dniach od 29 września do 2 października 2016 
r. Ostrołęka będzie areną dużej międzynarodowej 
imprezy sportowej. Miasto Ostrołęka wraz ze Sto-
warzyszeniem Sportowym Kaman Volley z Kędzie-
rzyna-Koźla podjęło się organizacji Międzynarodo-
wych Mistrzostw Polski Masters w Piłce Siatkowej 
Kobiet i Mężczyzn – V Kaman Cup Ostrołęka 2016. 
Udział w mistrzostwach zapowiadają zespoły  
z Polski oraz z wielu państw europejskich, takich 
jak Litwa, Łotwa, Włochy, Rumunia, Ukraina czy 
Bułgaria.

Turniej zostanie rozegrany na obiektach 
MOSTiIT: hali im. Arkadiusza Gołasia oraz  
w razie potrzeby sali przy ul. Partyzantów 3.

Stowarzyszenie Sportowe Kaman Volley 
Kędzierzyn Koźle, współorganizujące tur-
niej wraz z Miastem Ostrołęką, od lat bierze 
udział w krajowych, jak i międzynarodo-
wych zmaganiach, odnosząc przy tym wiele 
sukcesów. Jednym z największych w ostatnim 
czasie jest zwycięstwo w European Masters 
Games w Nicei w 2015 r.

Przez skład zespołu Kaman Volley prze-
wijają się zawodnicy z różnych miast Polski 
i nie tylko – w składzie jest także Rosjanin. 
Wielu z nich ma bogate ekstraklasowe do-
świadczenie, a niektórzy byli nawet repre-
zentantami Polski. W składzie Kaman Volley 
występują m.in. Zbigniew Żukowski, Marek 
Kwieciński, Andrzej Przybysz, Mariusz Mie-
chowicz czy Roman Bartuzi. Szeregi klubu 
zasilają również zawodnicy z Ostrołęki, któ-
rzy w kategorii oldbojów osiągają sukcesy 
pod szyldem Pyrys-Bud. Występy w Kaman 
Volley mają na koncie: Zbigniew Obrębski, 
Przemysław Polechoński, Dariusz Szostek, 
Robert Wykowski i Tomasz Kania.

Ostrołęcki turniej wpisuje się w cykl 
organizowanych w wielu europejskich pań-
stwach międzynarodowych zawodów dla 
dojrzałych pasjonatów siatkówki. Liczymy, 
że uda nam się stworzyć niezapomnianą 
atmosferę, dzięki której zakochają się oni  
w naszym mieście.

(tk)

Ostrołęka 
gospodarzem 
międzynarodowego 
turnieju siatkówki

Wielki sukces osiągnął Uczniowski Międzyszkolny 
Klub Sportowy Victoria Ostrołęka podczas Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży w Ząbkowicach 
Śląskich. Dwoje zawodników tego klubu zdobyło 
złote medale w swoich kategoriach wagowych. 
Nie było w tym być może nic nadzwyczajnego, 
wszak Victoria to klub o bardzo bogatych tra-
dycjach, gdyby nie fakt, że złoci medaliści to... 
bliźniacy Oliwia i Jakub Waszkiewiczowie:  

Medal Oliwii to także pierwszy medal dla 
Ostrołęki w boksie dziewcząt. Ten sukces, 
który prezes Klubu Bogusław Mierzejewski 
dedykował prezydentowi Ostrołęki Janu-
szowi Kotowskiemu, jest tym cenniejszy, 
że Oliwia boks trenuje od zaledwie ośmiu 
miesięcy. Jej ogromny talent nie mógł ujść 
uwadze trenerów reprezentacji Polski, któ-
rzy powołali ją na zgrupowania kadry naro-
dowej w jej grupie wiekowej.

W poturniejowych wypowiedziach 

prezes UMKS Victoria dziękował za wspar-
cie prezydentowi Januszowi Kotowskiem, 
a także Dariuszowi Mierzejewskiemu, Ar-
kadiuszowi Czartoryskiemu i Dariuszowi 
Olkowskiemu. Wyrażał też uznanie dla pracy 
trenerów Victorii: Pawła Czartoryskiego, Bar-
tłomieja Jezierskiego i Kamila Nurczyka. 

Uzdolnieni bliźniacy, zwyciężając  
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, 
osiągnęli pierwszą klasę sportową, która 
pozwoliła im uzyskać stypendia sportowe 
Prezydenta Miasta Ostrołęki.

Jakub Waszkiewicz – zdobył złoty medal 
w kategorii 57 kg, w finale pokonując Kac-
pra Niewiadomskiego z KS Raszyn.

Oliwia Waszkiewicz – złoty medal w kate-
gorii 80 kg – w finale walczyła z Aleksandrą 
Jońcą ze Spartakusa Szczecin.

(tk)

Waleczne rodzeństwo 
z Ostrołęki


