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T R O Ł Ę K A
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Postawiliśmy 
na najmłodszych
Ostrołęczanie zdecydowali, na co przeznaczone 
zostaną pieniądze z Budżetu Obywatelskiego. 
Najwięcej głosów otrzymały i trzy pierwsze 
miejsca zajęły inicjatywy związane z wyposaże-
niem placów zabaw przy przedszkolach.

s. 2 

Obywatele

Inwestycje

Kiedy remont mostu?
Rozmowa z projektantem przeprawy przez Narew 
Marcinem Łukasiewiczem z firmy Dedalus o  dotych-
czasowych działaniach i postępach w pracach nad 
udostępnieniem przeprawy zastępczej i remontu 
mostu przez Narew.

s. 5 

Finanse

Budżet wyzwań

Przed nami rok wyzwań inwestycyjnych. Naj-
większym będzie przebudowa starej przepra-
wy mostowej przez Narew. Wstępnie dochody 
budżetu miasta szacuje się na 324.549.092,85 
zł, z kolei wydatki przewidziano w wysokości 
326.863.848,45 zł. Nieco ponad dwumilionowy 
deficyt zostanie pokryty z emisji papierów war-
tościowych. 

s. 3 

Kultura

80 lat Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Ostrołęce

Ponad 80 lat temu Rada Miejska zebrała się na 
Nadzwyczajnym Uroczystym Posiedzeniu i przy-
jęła Uchwałę nr 20, w której w punkcie drugim 
zapisano: „Stworzyć w Ostrołęce Miejską Biblio-
tekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskie-
go i na ten cel przeznaczyć złotych 500 — z tem, 
że i nadal co roku w budżecie miejskim przezna-
czana będzie odpowiednia kwota”. Imię Wikto-
ra Gomulickiego Biblioteka otrzymała w1980 r.

s. 7 

Więcej informacji na
www.ostroleka.pl

Samorząd miasta zaprasza na Miejski Sylwester 2016/2017, który podobnie 
jak w ubiegłym roku odbędzie się na placu przy Galerii Bursztynowej. 

Sylwester organizowany jest przy współudziale spółki Narev Inwestycje, 
która  także i w tym roku przyłączyła się do organizacji 

zabawy sylwestrowej dla mieszkańców Ostrołęki.
Impreza rozpocznie się około godziny 23:00 i potrwa do 1:00 w nocy. 

Ze sceny o odpowiedni klimat muzyczny zadba DJ Augurio. 
Punktualnie o godzinie 24:00 złożymy sobie życzenia, a następnie 

pokazem fajerwerków wspólnie przywitamy Nowy Rok.

Zapraszamy na miejską Wigilię
Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Grabowski i prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski zapraszają Mieszkańców 

na wigilijne spotkanie miejskiej wspólnoty. Tradycyjnie złożymy sobie życzenia i podzielimy się opłatkiem przy 
scenie obok „Kupca”.  

Już po raz dziewiąty w sobotę, 17 grudnia, od godziny 11:00 pasaż handlowy będzie miejscem przedświątecz-
nego spotkania z włodarzami Ostrołęki i naszymi przedstawicielami w samorządzie. O godzinie 12.00 złożymy 

sobie życzenia i podzielimy się tradycyjnym opłatkiem. Będzie też można popróbować ciepłych dań wigilijnych. 
Podobnie, jak w poprzednich latach przy scenie za domem handlowym „KUPIEC” stanie zagroda ze zwierzę-
tami, będąca niewątpliwie przedświąteczną atrakcją, zwłaszcza dla najmłodszych ostrołęczan. Zagroda ze 

zwierzętami będzie towarzyszyła nam w sobotni dzień od godziny 11:00 do 17:00.

2 0 1 6 Sylwester

Radosnych i spokojnych,
pełnych ciepła i nadziei

 Świąt Bożego Narodzenia
 oraz wszelkiej pomyślności,

sukcesów, wytrwałości i 
cierpliwości

 w nadchodzącym 2017 roku
życzą

Jerzy Grabowski
Przewodniczący Rady 

Miasta Ostrołęki

Janusz Kotowski 
Prezydent Miasta 

Ostrołęki
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Postawiliśmy na najmłodszych
Ostrołęczanie zdecydowali, na co przeznaczone zosta-
ną pieniądze z Budżetu Obywatelskiego. Najwięcej 
głosów otrzymały i trzy pierwsze miejsca zajęły inicja-
tywy związane z wyposażeniem placów zabaw przy 
przedszkolach.

Przypomnijmy, że w tym roku kwota 
Budżetu Obywatelskiego została podwojo-
na i do dyspozycji ostrołęczan przeznaczono 
200 tysięcy złotych. Pomysł bezpośredniego 
wpływu na wydatkowanie tych pieniędzy 
najwyraźniej się ostrołęczanom spodobał, 
bo w głosowaniu wzięło udział 9067 upraw-
nionych, w tym 564 oddało głosy nieważne. 
Aktywność społeczna była znacznie większa 
w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy to 
łącznie oddano 2343 głosy, w tym 247 nie-
ważnych. Uznanie głosów za nieważne spo-
wodowane było głównie błędnym podaniem 
peselu, brakiem lub podaniem złego adresu 
zamieszkania (spoza Ostrołęki), brakiem daty 
lub podpisu na wypełnionym wniosku.

W roku ubiegłym mieszkańcy zgłosili  
13 projektów, 5 z nich nie spełniało wymo-
gów formalnych, 8 poddano procedurze 
głosowania. W tym roku w ramach Budżetu 
Obywatelskiego wpłynęło 29 propozycji 
zadań. Do dalszego etapu przeszło 20 pro-
pozycji, 9 z powodu wad formalnych lub 
niespełnienia wymogów regulaminowych 
zostało odrzuconych. Ciekawostką jest fakt 
wzięcia udziału w głosowaniu przez najstar-
szą obywatelkę naszego miasta, liczącą so-
bie 107 lat.

Prezydent Janusz Kotowski podjął de-
cyzję o realizacji trzech wniosków o łącznej 
wartości 166 tysięcy złotych. Czwarty zosta-
nie wzięty pod uwagę po rozstrzygnięciu 
procedur przetargowych na trzy pierwsze  
i obliczeniu faktycznej kwoty wydatków.

Wyniki głosowania pokazują, że naj-
wyżej oceniamy potrzeby najmłodszych 
ostrołęczan. Potrafią one zmobilizować do 

głosowania nie tylko rodziców i najbliższe 
przedszkolakom osoby, ale całkiem po-
kaźne grono wspierających. Przedszkola 
zostaną zobowiązane do publicznego udo-
stępnienia urządzeń zakupionych w ramach 
Budżetu Obywatelskiego.

Pozostałe pomysły muszą niestety po-
czekać na zwiększenie kwoty przeznaczonej 
na ten cel. Miejmy nadzieję, że w przyszłym 
roku Budżet Obywatelski będzie znacznie 
bardziej zasobny.

(wd)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nosi już 
imię księdza Jana Twardowskiego. Tym samym 
życzenie społeczności szkolnej poparte uchwałą 
Rady Miasta Ostrołęki stało się faktem. 

Uroczystości nadania imienia pla-
cówce w dniu 16 listopada rozpoczęła 
Msza Święta pod przewodnictwem or-
dynariusza diecezji łomżyńskiej, księdza 
Biskupa Janusza Stepnowskiego. Następ-
nie oficjalnie otwarto nową część szkoły, 
przecinając symboliczną wstęgę. Uczynili 
to wspólnie ks. Biskup, prezydent Janusz 
Kotowski, przewodniczący Rady Miasta 
Jerzy Grabowski oraz dyrektor Ośrodka 
Iwona Domańska. 

Wśród gości zaproszonych na uroczy-
stości znalazła się aktorka Teresa Lipow-
ska, która przez przeszło 40 lat przyjaźniła 
się z księdzem Janem Twardowskim. Wraz 
z prezydentem Januszem Kotowskim, 
który jako student uczęszczał na wykła-
dy patrona szkoły, wspominali osobę 

księdza Twardowskiego jako skromnego, 
wesołego i bliskiego ludziom, oddanego 
Bogu kapłana, patrzącego na świat przez 
pryzmat boskiej miłości. 

Podczas uroczystości odsłonięto ta-
blicę upamiętniającą nadanie imienia 
placówce, a uczniowie Ośrodka zapre-
zentowali w krótkim programie arty-
stycznym fragmenty twórczości ks. Twar-
dowskiego. Nie zabrakło podziękowań 
dla wszystkich, którzy przyczynili się do 
obecnego wyglądu szkoły oraz życzeń 
składanych przez gości uczniom, peda-
gogom i pozostałym pracownikom SOSz-
-W. 

Spotkanie z okazji przyjęcia imie-
nia patrona połączono ze zwiedzaniem 
Ośrodka i zapoznaniem się z warunkami 
nauki oraz pracowniami i wyposażeniem 
służącym uczniom placówki.

(wd)

Budżet obywatelski

Ksiądz poeta patronem szkoły
Patron

Urząd Miasta Ostrołęki wprowadza system informatyczny 
Witkac.pl. 

To program usprawniający m.in. ogłasza-
nie konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków 
dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie 
i weryfikację sprawozdań. Narzędzie to ułatwi 
współpracę urzędu z organizacjami pozarzą-
dowymi. 

W związku z wprowadzeniem nowego 
systemu w Wydziale Promocji Miasta, Kultury 
i Sportu  odbyło się 15 listopada szkolenie dla 

przedstawicieli organizacji pozarządowych,  
w którym udział wzięło 40 osób. Przy okazji 
omówione zostały podstawowe zagadnienia 
dotyczące nowych wzorów, ofert i sprawoz-
dań. 

Najbliższe konkursy ofert na realizację pu-
blicznych ogłaszane przez Prezydenta Miasta 
Ostrołęki w większości przeprowadzane będą 
przy wsparciu systemu Witkac.pl. Docelowo 
systemem objęte zostaną wszystkie konkursy.

(kw)

Konkursy z Witkacem
Organizacje pozarządowe

Podczas XXXV sesji radni zdecydowali o możliwości 
bezprzetargowego zbycia gruntu pod halą targową 
„Feniks”.  Z wnioskiem o nabycie zabudowanej nieru-
chomości wystąpiło do miasta Kurpiowskie Centrum 
Handlowo-Usługowe. 

Choć w efekcie pomysł poparło 20 rad-
nych, to był on przedmiotem dyskusji przez 
ponad godzinę. Wątpliwości radnego Łuka-
sza Kulika budziły możliwości sfinansowa-
nia zakupu wartej ok. 3 mln zł działki przez 
kupców, którzy nie tak dawno występowali 
o umorzenie części opłat dzierżawnych. Po-
zostali radni zdecydowali się jednak stwo-
rzyć miastu prawną możliwość zbycia działki  
w formie bezprzetargowej. 

Następne punkty obrad nie budziły już 
tylu wątpliwości i sesja przebiegła w szyb-
kim tempie. Radni przyjęli projekty uchwał 
w sprawie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego rejonów „11 Listopa-
da”, „Ulmów” i „Spiro” w Ostrołęce. Samorząd 
wyraził też zgodę na nazwanie Przedszkola 
Miejskiego nr 1 w Ostrołęce „Krainą Uśmie-
chu” oraz nadał honorowy medal „Za zasługi 
dla miasta Ostrołęki” Heinzowi Jansenowi, 
byłemu burmistrzowi Meppen, inicjatorowi 
nawiązania partnerstwa między naszymi 
miastami.

(wd)

Grunt dla kupców, „Kraina Uśmiechu” dla dzieci

Rada Miasta

Place zabaw zdominowały budżet obywatelski

Radni głosowali wyjątkowo zgodnie

Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Twardowskiemu
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Zakończyły się prace przy najnowocześniej-
szym kinie edukacyjnym w Polsce. Inwestycja 
Fundacji „Drabina Rozwoju” i miasta Ostrołęki 
wkrótce rozpocznie regularną działalność.

Multimedialne Centrum Natura za-
kończyło formalności związane z od-
daniem  budynku do użyteczności pu-
blicznej. Zakończyły się ostatnie  prace 
wewnątrz budynku, a sala kinowa, pra-
cownie i zaplecze są już w pełni wypo-
sażone. Na terenie ogrodu dookoła bu-

dynku oraz dachu, czyli trzech tarasach 
wieńczących siedzibę kina zakończono 
pierwszy etap obsadzenia zielenią. 

Gotowe też już są filmy edukacyj-
ne, które przybliżą widzom przyrodę 
Narwi i zachowanie jej mieszkańców. 
Oficjalne otwarcie obiektu nastąpiło  
12 grudnia.

Pierwsi widzowie będą mogli odwi-
dzić kino w styczniu przyszłego roku.

(wd)

Kino 5D 360 stopni oddane
Kino 5D

Wstępnie dochody budżetu miasta szacuje się na 
324.549.092,85 zł, z kolei wydatki przewidziano  
w wysokości 326.863.848,45 zł. Nieco ponad dwu-
milionowy deficyt zostanie pokryty z emisji papie-
rów wartościowych. 

Wzrost dochodów na 2017 rok – wzglę-
dem przewidywanego wykonania za 2016 
rok (109,63%) – wynika z włączenia do do-
chodów majątkowych kwoty 31.421.893 
zł, z tytułu zaplanowanych do pozyskania 
przez Miasto dotacji ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020 – na realizację własnych 
zadań inwestycyjnych. 

Przebudowa mostu wyceniona wstęp-
nie na około 30 mln zł zakłada większościo-
we wsparcie ze środków zewnętrznych,  
w tym dotacji rządowej przydzielanej  
w roku 2017. Środki te będą mogły być 
wprowadzone do budżetu miasta po 
otrzymaniu stosownej decyzji. 

Do innych najważniejszych inwestycji w roku 
2017 należą: 
•	 przebudowa drogi wojewódzkiej 

Nr 544 w odcinku ul. Brzozowej na 
terenie Ostrołęki (zad. realizowane 
w ramach projektu RIT, środki UE: 
1.116.694 zł, środki własne: 279.173 zł; 
przebudowa drogi wojewódzkiej  
Nr 627 w odcinku ul. Ostrowskiej  

i ul. Słowackiego na terenie Ostrołęki 
(zadanie realizowane w ramach pro-
jektu RIT: 7.954.386 zł, gminne środki 
ochrony środowiska: 378.000 zł);

•	 przebudowa drogi wojewódzkiej 
Nr 627 w odcinku ul. Witosa na tere-
nie Ostrołęki (zadanie realizowane 
w ramach projektu RIT, środki UE: 
5.820.333 zł, środki miasta: 1.484.998, 
gminne środki ochrony środowiska: 
378.000 zł);

•	 przebudowa ul. Wiejskiej (w tym 
2.500.000 zł - wojewoda; powiatowe 
środki ochrony środowiska: 400.000 
zł, dot. pozysk. z pow. ostr.: 798.991 zł 
oraz gm. Olszewo-Borki: 500.000zł);

•	 budowa drogi łączącej ul. Korczaka  
z ul. Dobrzańskiego (zadanie realizo-
wane w ramach projektu RIT, środki UE: 
4.000.000 zł, środki własne: 1.000.000 zł); 

•	 budowa i przebudowa ścieżek rowe-
rowych na terenie miasta Ostrołęki 
wraz z obiektem „Parkuj & Jedź” oraz 
niezbędną rowerową infrastrukturą 
towarzyszącą (zadanie realizowa-
ne w ramach projektu Doposażenie 
Miejskiego Zakładu Komunikacji  
Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup 
niskoemisyjnego taboru pasażerskie-
go wraz z niezbędną infrastrukturą, 
na potrzeby publicznego transportu 
zbiorowego komunikacji miejskiej 

realizowanego w ramach projektu 
RIT, środki UE: 7.580.000 zł, środki 
własne: 1.895.000 zł);

•	 wdrożenie rozwiązań informatycz-
nych z zakresu Inteligentnego Sys-
temu Transportowego, uprzywi-
lejowujących transport publiczny  
w mieście Ostrołęka (zadanie realizo-
wane w ramach projektu RIT, środki UE: 
1.138.980 zł, środki własne: 284.745 zł).
Jak widać, założono pozyskanie środ-

ków zewnętrznych w ramach RIT o wartości 
przekraczającej 30 mln zł. Udział w projek-

tach „ritowskich” pozwoli nam na znaczną 
poprawę infrastruktury komunikacyjnej, na 
co głównie uskarżają się ostrołęczanie.

Największym wyzwaniem dla kasy 
miasta są tradycyjnie dwa działy: oświa-
ta i pomoc społeczna. W nadchodzącym 
roku na realizację zadań w dziale „Oświa-
ta i wychowanie”, przewidziano kwotę 
116.066.000 zł. Z kolei plan wydatków na 
pomoc społeczną ustalony został na po-
ziomie 23.768.372,45 zł. 

(wd)

Budżet wyzwań
Przed nami rok wyzwań inwestycyjnych. Największym będzie przebudowa starej przeprawy mostowej przez Narew.  

Budżet

Przedmiotem zamówienia jest bu-
dowa ulicy Juliusza Konstantego Or-
dona wraz z budową oświetlenia, od-
cinka kanalizacji deszczowej, budowa 
brakujących przyłączy wodno - kana-
lizacyjnych w Ostrołęce oraz korekta 
istniejącego skrzyżowania z ulicą Gen. 

Zygmunta Padlewskiego. Inwestycja 
powinna zakończyć się w sierpniu przy-
szłego roku, a jej wartość wynosi 1 mi-
lion 144 tysiące złotych.

(wd)

Trwa budowa ulicy Ordona
Drogi

Na osiedlu Łazek przybędzie kolejna ulica. Firma Amstone z Kadzidła, korzystając z dobrych warunków 
atmosferycznych kontynuuje prace budowlane w ramach inwestycji wspólnych realizowanych przy 
udziale mieszkańców.  

Pierwsi widzowie wejdą do superkina w styczniu

Jesienna aura sprzyja pracom na Ordona

W budżecie zarezerwowano środki na  IV etap przedłużenia ul. Korczaka
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W niedzielę 27 listopada zmarł w wieku 93 lat por. 
Wacław Załuska. Urodzony w 1923 r. w Żyźniewie por. 
Wacław Załuska jeden z najpiękniejszych okresów 
życia, jakim dla każdego człowieka są lata młodości, 
poświęcił walce o wolność ojczystej Ziemi Ostrołęckiej 
i całej Polski. 

Już jako 19-latek wstąpił w struktury 
Armii Krajowej przyjmując ps. „Sokół”, gdzie 
pełnił funkcję łącznika na placówce Troszyn 
ostrołęckiego obwodu AK. Po zakończeniu 
walk z Niemcami kontynuował działalność 
konspiracyjną skierowaną przeciwko nowe-
mu, komunistycznemu zniewoleniu.  Aresz-
towany w 1949 r. i po brutalnym śledztwie 
skazany w publicznym procesie w Ostro-
łęce, w którym sądzono ponad 70 osób na  
5 lat więzienia. Karę odbywał w więzieniach 
i kopalniach na terenie Polski co przypłacił 
częściową utratą wzroku i zdrowia. Będąc 
człowiekiem głęboko przekonany o wier-
ności złożonej przysiędze, podczas brutal-
nych przesłuchań przeprowadzanych przez 
funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, 
Wacław Załuska nie zdradził ani swoich 
kolegów, ani poglądów. Wolność odzyskał 
dopiero w czerwcu 1953 r. w wyniku amne-
stii. Nie można było już mówić o wolności 
w pełnym jej wymiarze. Jako „wróg władzy 
ludowej” jeszcze jako młody człowiek Wa-
cław Załuska został pozbawiony możliwo-
ści tzw. awansu społecznego. Mimo to, po-
wróciwszy do pracy na roli, Wacław Załuska 
udowodnił, że Ojczyźnie można sumiennie 

służyć na wielu płaszczyznach. Ciężką pracę 
rolnika traktował jako służbę ludziom i zie-
mi, na której się urodził i wychował. Dzięki 
swojej postawie i głębokiemu poczuciu 
patriotyzmu, przekazanemu swoim potom-
kom, Wacław Załuska zyskał duży autorytet 
wśród mieszkańców Żyźniewa i okolicznych 
miejscowości Ziemi Ostrołęckiej. Zaanga-
żowany w działalność Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej pełnił również 
m.in. funkcję Prezesa ŚZŻAK Koło Troszyn. 
Jako aktywny uczestnik walk o wolność Oj-
czyzny  po 1989 r. był częstym uczestnikiem 
spotkań ze środowiskiem dzieci szkolnych 
i młodzieży, ukazując im przykład niezłom-
ności i postawy patriotycznej. 

Cześć Jego Pamięci! 
Zarząd ŚZŻAK Okręg Ostrołęka  

oraz Przyjaciele i Współpracownicy

Odszedł jeden z Wyklętych
Pamięć

24 listopada 2016 r. odbył się w Raciążu (po-
wiat płoński) IV Kongres Regionalnych Organi-
zacji Senioralnych.  Nie zabrakło na nim przed-
stawicieli ostrołęckiej Rady Seniorów.

Uczestnicy podpisali deklarację 
powołania zrzeszenia Mazowsze 60+, 
które skupi jednostki samorządu tery-
torialnego, organizacje pozarządowe 
oraz Rady Seniorów realnie kształtu-
jące polityki senioralne w wymiarze 
lokalnym. 

(wd)

Powstało Zrzeszenie Mazowsze 60+
Seniorzy

Pod takim ciekawym hasłem spotkali się w drugiej 
połowie listopada przedstawiciele różnych szkół i 
środowisk zainteresowanych zdrowym, wolnym od 
nałogu, życiem.

Głównym organizatorem tej ciekawej 
imprezy była Beata Samorajska, która od 
lat jest promotorką zdrowego stylu życia. 
Wspiera ją dyrekcja naszego szpitala i mło-
dzież II LO z klas promocji zdrowia. 

Hala im. A. Gołasia kipiała energią 
i zdrowymi pomysłami. Organizatorzy 
przedstawili wiele ciekawych propozycji. 
Każdy mógł wzbogacić swoją wiedzę na 
temat zdrowego stylu życia i zagrożeń, 

jakie niosą nałogi. Były też panie pielę-
gniarki, które przeprowadzały szereg ba-
dań. Skorzystał z tej możliwości prezydent 
Miasta Janusz Kotowski. I trzeba przyznać, 
że wyników (cukier – 93, trójglicerydy – 90, 
cholesterol – 177, ciśnienie 115/79, BMI – 
w normie) można mu pozazdrościć.

Organizatorom i pomysłodawcom ser-
decznie gratulujemy i dziękujemy za wy-
trwałe działania profilaktyczne. Wszystkim 
życzymy zdrowia i wolności od wszelkich 
nałogów. 

(jm)

Zdrowie

Napal się... na życie

7 grudnia podczas uroczystego spotkania w siedzibie 
władz miasta Meppen delegacja samorządowców  
z Ostrołęki odznaczyła byłego burmistrza tego mia-
sta, Heinza Jansena,  odznaką honorową „Za zasługi 
dla Miasta Ostrołęki”.

Ostrołękę reprezentowali: Arkadiusz 
Czartoryski, prezydent miasta w latach 
1998-2002, Józef Galanek, wiceprzewodni-
czący Rady Miasta w tym czasie oraz Jerzy 
Grabowski i Janusz Kotowski, stojący na cze-
le współczesnego samorządu Ostrołęki.

To właśnie w latach kadencji Arkadiusza 
Czartoryskiego i Józefa Galanka  wzajemne 
relacje partnerskie z Meppen nabrały szcze-
gólnego wymiaru. Niewątpliwie jednym  
z najbardziej aktywnie działających na rzecz 
partnerstwa był ówczesny burmistrz Mep-
pen.  Dziś dawni i obecni włodarze Ostrołęki 
uhonorowali jego wkład w przyjaźń między 
naszymi miastami najwyższą odznaką ostro-
łęckiego samorządu. Decyzję o przyznaniu 
Heinzowi Jansenowi  medalu „Za zasługi 
dla Miasta Ostrołęki” podjęła jednomyślnie 
Rada Miasta.

Heinz Jansen od 07.11.1996 do 
31.10.2001 pełnił społecznie funkcję bur-
mistrza miasta Meppen. Następnie w latach 
2001 - 2006 ta rola została mu powierzona  
w formie pełnoetatowej. W tym czasie 

współpraca naszych miast nabrała najbar-
dziej intensywnej  formy.

Heinz Jansen od 15.03.2000 jest człon-
kiem stowarzyszenia „Partnerschaftskomi-
tee Meppen” (Komitet partnerski Meppen), 
a od 17.04.2007 jest przewodniczącym sto-
warzyszenia Partnerschaftskomitee Mep-
pen. Jest również inicjatorem projektów  
w dziedzinie pomocy społecznej.

Intensywna współpraca miast rozpo-
częła się w listopadzie 2000 roku, kiedy to 
Heinz Jansen zaprosił delegację z Ostrołę-
ki na Konferencję  poświęconą organizacji 
pomocy społecznej i rodzinnej w Meppen.  
W konferencji i rozmowach wziął udział mię-
dzy innymi obecny wiceprezydent Ostrołę-
ki Grzegorz Płocha. W październiku 2001 
miała miejsce wizyta pracowników Ośrodka 
Pomocy Rodzinie z Ostrołęki i przewodni-
czącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki 
Społecznej. W trakcie wizyty zapoznano się 
z pracą wśród osób niepełnosprawnych 
m.in. w warsztatach Św. Vitusa. Meppen 
zaprezentowało też system przedszko-
li (większość prowadzi Kościół katolicki).  
W maju 2002 roku przyszedł czas na rewi-
zytę delegacji z warsztatów Św. Vitusa z 

Meppen. Celem było poznanie naszego sys-
temu pomocy rodzinnej. We wrześniu 2003  
- 10 osób z Ostrołęki - opiekunowie i ucznio-
wie – przyjechali na praktyki w warsztatach 
St. Vitus-Werk w Meppen. Wiosną 2009 roku 
- 5 osób niepełnosprawnych z Ostrołęki, ich 
opiekunowie oraz pełnomocnik ds. osób 
niepełnosprawnych miasta Ostrołęki od-
wiedzają warsztaty Św. Vitusa w Meppen. 
Razem z Marią Brüggemann (pracownik 
socjalny warsztatów) i Anną Solbach (Part-
nerschaftskomitee Meppen) przygotowu-
ją wspólnie program radiowy. Ta owocna 
współpraca samorządów trwa do chwili 
obecnej.

W uzasadnieniu przyznania przez Radę 
Miasta Ostrołęki odznaki „Za zasługi dla Mia-
sta Ostrołęki” Heinzowi Jansenowi możemy 
między innymi przeczytać: 

„Burmistrz Heinz Jansen od początku 
współpracy Meppen i Ostrołęki był wyróż-
niającym się promotorem i animatorem 
nawiązywania dobrych relacji między Po-
lakami i Niemcami. Nie od dziś cechuje go 
ogromna życzliwość do Polski i Polaków. 
Zna polską historię, uznaje nasze dzieje za 
fascynujące, choć i trudne zarazem. Także 
okres tragicznych lat historii stosunków pol-
sko – niemieckich (zwłaszcza druga wojna 

światowa) ocenia bardzo odpowiedzialnie 
i uczciwie. W wielu rozmowach jasno po-
trafił rozróżnić ofiary i winnych straszliwych 
nieszczęść XX wieku. Heinz Jansen wielo-
krotnie odwiedzał Ostrołękę. Z życzliwo-
ścią i radością zauważał pozytywne zmiany  
w mieście. Zawsze powtarza, że świetnie 
się w Ostrołęce czuje. Podziwia kurpiow-
ską przyrodę okolic Ostrołęki. Ale przede 
wszystkim podkreśla życzliwość i otwartość 
ludzi tu mieszkających. Ciekawostką jest 
fakt, że z okazji polskich świąt narodowych 
przed domem pana Jansena wciągana jest 
na maszt polska flaga. Przez swoje wielo-
letnie działania, wielką życzliwość dla Pol-
ski i Ostrołęki Heinz Jansen przyczynił się 
ogromnie do promowania naszego miasta  
i kraju w Europie, a zwłaszcza w Niemczech. 
Swoimi słowami i przyjaźnią ukazuje Po-
laków jako ludzi gościnnych, pracowitych, 
kochających swoją Ojczyznę. Dzięki niemu 
poznało się i zaprzyjaźniło wieli mieszkań-
ców Ostrołęki i Meppen.”

Naszemu niemieckiemu przyjacielowi 
składamy serdeczne gratulacje i życzymy 
wielu odwiedzin w Ostrołęce.

(wd)

Rada Miasta

Pamiątkowy medal wręczony

Por. Wacław Załuska

Krystyna Kurpiewska podpisuje akt założycielski 
Zrzeszenia

Medal za Zasługi dla Miasta Ostrołęki na piersi Heinza Jansena
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Rozmawiamy z projektantem przeprawy przez Narew 
Marcinem Łukasiewiczem z firmy Dedalus. 

- Dlaczego tak długo czekamy na most? 
- To szereg złożonych przyczyn. Po tym, 

jak  moja firma wygrała przetarg na projekt, 
intensywnie pracujemy na d opracowaniem 
wszystkich niezbędnych dokumentów.  
Przy tego typu konstrukcjach proces doku-
mentacyjny jest znacznie bardziej skompli-
kowany , niż przy budowie domu, hali tar-
gowej czy nawet drogi. Musi powstać wiele 
dokumentów dodatkowych wymaganych 
dla uzyskania konkretnych decyzji i pozwo-
leń.  Wynikających choćby z faktu, że most 
znajduje się na obszarze Natura 2000.

- Jak zatem podzieliłby Pan etapy powstawania 
projektu ?

- Pierwszy etap to projekt koncepcyjny, 
zawierający wstępne ustalenia, propozycję 
organizację ruchu,  kwestie obciążeniowe, 
na tym etapie staramy się ustalić oczekiwa-
nia Inwestora oraz rozpoznać najbardziej 
optymalne rozwiązanie aby te wymogi speł-
nić. Następnie jest czas poprawek, wnosze-
nie uwag i „wymagań” zarządcy, wszelkich 
administracji oraz zamawiającego projekt.  
Potem należy uzgodnić warunki techniczne 
z Regionalną Dyrekcją Gospodarki Wodnej, 
firmami prowadzącymi swoje instalacje 
przez most tzn. telekomunikacja, kanaliza-
cja, oświetlenie. Nie wszystkie firmy szybko 
odpowiadają. Powiem tylko, że około 40 
telefonów wykonaliśmy do jednej z  firm te-
lekomunikacyjnych, zanim „namierzyliśmy” 
komórkę odpowiedzialną za takie ustalenia. 
Odsyłano nas w międzyczasie z południa na 
północ  i ze wschodu na zachód Polski.

- A co najbardziej przedłuża ten proces?
- Sądzę, że oczekiwanie na decyzje, 

zwłaszcza tzw. decyzja środowiskowa. Jak 
wspominałem , to obszar Natura 2000 – 
musimy mieć pewność, że nasze prace nie 
wpłyną na degradację flory i fauny, że nie 
występuje tu rzadki gatunek uniemożlwia-
jący prowadzenie robot.  Musi zostać za-
chowany  odpowiedni termin , pora roku. Tu 
na przykład obowiązuje dyrektywa ptasia, 
należy zapewnić bezpieczny okres gniaz-
dowania itp. W przypadku Ostrołęki, otrzy-
manie decyzji środowiskowej poprzedzał  
trzymiesięczny okres obserwacji przyrody w 
pobliżu inwestycji. Pół roku wraz z pozytyw-
ną opinią to typowy czas oczekiwania w tym 
przypadku.

- Ale przecież niedawno miasto występowało 
o decyzję środowiskowa dla projektu Pisa – Narew 
między mostami. Czy nie można jej było wykorzystać, 
przecież nic się tu w przyrodzie nie zmieniło?

- Niestety nie ma takiej możliwości.  Przy 
każdym tego typu projekcie wymagane są 
osobne decyzje. Teoretycznie  w przyrodzie 
nic się nie zmienia, jednak to inwestycja 
wpływa na przyrodę, więc nie można użyć 
decyzji z jednej inwestycji aby wykorzystać 
ją do innej. Gdybyśmy mogli wykorzystać 
wcześniejsze decyzje proces projektowania 
były znacznie krótszy i sprawniejszy.

- Jakie jeszcze dokumenty musi Pan pozyskać 
oprócz decyzji środowiskowej?

- Drugim ważnym dokumentem jest 
pozwolenie wodno-prawne. Narew to duża 
rzeka, przygotowanie do jego uzyskania 
wymagało stworzenia komputerowego 
modelu terenu zalewowego, symulacji za-
chowania rzeki, jej przepływów, badania 
przekroju i mierzenia głębokości rzeki. Do 
tego zgody na prace na ternie zalewowym 
i zwolnienie z zakazu robót na wałach. To 
wszystko i oczywiście projekt we wszystkich 

aspektach: mostowy, drogowy, kanalizacja, 
oświetlenie itp. - musimy mieć, by występo-
wać o pozwolenie na budowę, które wydaje 
wojewoda. Na przełomie listopada i grudnia 
zakończyliśmy wszelkie projekty wykonaw-
cze. Pod koniec grudnia złożymy kompletne 
dokumenty.

- Panie Marcinie, równolegle pracuje Pan też 
nad przeprawą tymczasową, jak tutaj są zaawanso-
wane prace? 

- Jeśli chodzi o przeprawę tymczasowa, 
to 5 grudnia otrzymaliśmy raport oddziały-
wania na środowisko, następnie wszelkie 
pozwolenia wodno prawne,  zwolnienie 
z zakazu pracy na wałach itp. Na koniec 

listopada spłynęły dokumenty z RZGW  
i melioracji. Chcielibyśmy, by pozwolenie na 
budowę tymczasowej przeprawy otrzymać 
najdalej do połowy lutego. Wtedy możliwe 
byłoby ustalenie z wojskiem kwestii  monta-
żu mostu na przełomie wiosny i lata, zanim 
rozpoczęłyby się roboty rozbiórkowe na 
starym moście.  Ale to już kwestia terminów 
przetargowych i ich przebiegu.  My musimy  
w terminie dostarczyć komplet dokumen-
tacji. 

- Dziękujemy za rozmowę i życzymy, by wszyst-
kie urzędy rozpatrzyły dokumenty jak najszybciej. 

(wd)

Kiedy remont mostu?

Warunki techniczne na przekroczenie cieku

Warunki techniczne na przebudowę oświetlenia

Warunki techniczne na przebudowę sieci teletechnicznej

Warunki techniczne na przebudowę sieci teletechnicznej

Uzyskanie zgody na wejście w teren

Decyzja Środowiskowa

Zwolnienie z zakazu wykonywania robót na terenie powodziowym

Zwolnienie z zakazu wykonywania robót w wałach

Pozwolenie wodno prawne

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Uzgodnienie projektu przebudowy teletechniki

Uzgodnienie projektu przebudowy teletechniki

Uzgodnienie projektu przebudowy oświetlenia

Uzgodnienie projektu budowy kanalizacji deszczowej

Uzgodnienie planu przebudowy sieci w ZUDP

Projekt budowlany - część graficzna

Pozwolenie na budowę

Wykaz niezbędnych decyzji, zgód i pozwoleń przy przebudowie mostu na Narwi w ciągu DK 61

Inwestycje

 W spotkaniu z projektantem uczestniczyli też saperzy z Chełmna 
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W drugiej dekadzie grudnia pojawiło się w nowym 
rozkładzie PKP bezpośrednie połączenie Ostrołęki 
ze stolicą. Pierwszy pociąg bez przesiadki na trasie 
odjechał z naszego dworca w niedzielę 11 grudnia 
o godzinie 4.47. Można nim dojechać do stacji War-
szawa Zachodnia.

To nie jedyna korzystna zmiana  
w kursach kolejowych do stolicy. Przewod-
niczący Rady Miasta Jerzy Grabowski, któ-
ry jako były kolejarz od lat walczy o oży-
wienie ostrołęckiego węzła, informuje też 
o weekendowych i świątecznych kursach 
do Warszawy Wileńskiej. – Pociąg będzie 
jeździł w soboty, niedziele i święta, z Ostro-
łęki wyjeżdżając o 16.05. To dobra pora dla 
młodzieży uczącej się i studiującej w War-
szawie. A z dworca Wileńskiego można już 
metrem dotrzeć do najważniejszych punk-
tów stolicy – mówi nam Jerzy Grabowski. 
Przewodniczący ostrołęckiego samorządu 
podkreśla też fakt dopasowania kursów 
autobusów MZK sp. z o.o.  do nowego roz-
kładu PKP.

I tak na przykład na poranny po-
ciąg do Warszawy, ten o 4.47.  pasażerów  
z okolic dworca PKS dowiezie autobus wy-
ruszający o 4.24.  Na dworcu PKP będzie 
10 minut przed odjazdem pociągu, czyli 
o 4.37.  Pociąg z 4.47 będzie planowo na 
dworcu Warszawa Wsch. 7.10, Warszawa 
Śródmieście 7.19 i Warszawa Zachodnia 
7.25. Z tego ostatniego wyruszy w drogę 
powrotną o 15.40, by w Ostrołęce zamel-
dować się o 18.24.  Na pasażerów będzie 
też czekał autobus MZK, który spod dwor-
ca PKP wyruszy o 18.30.
Kursy miejskiej komunikacji będą też do-

pasowane do odjazdów pociągu weeken-
dowego i świątecznego.  Spod dworca PKS 
autobus będzie wyjeżdżał o 15.25.  Pociąg 
z 16.05 dojedzie na Wileńską o 18.36. Nowy 
rozkład obowiązuje od 11 grudnia. 

W Przasnyszu odbyło się spotka-
nie w sprawie rewitalizacji linii kole-
jowej nr 35 Ostrołęka-Chorzele. Nasz 
samorząd reprezentowali przewod-
niczący Rady Miasta Jerzy Grabowski  
i wiceprezydent Grzegorz Płocha.

Decyzja o przywróceniu ruchu kole-
jowego na tej trasie zapadła na począt-
ku roku. Liczący 54 km odcinek będzie 
remontowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020. PKP 
Polskie Linie Kolejowe wyłoniły już wyko-
nawcę dokumentacji przedprojektowej. 
Koszt modernizacji oszacowano na 137,5 
mln zł. Wcześniej wyremontowano i do 
użytku przywrócono trasę ze Szczytna do 
Chorzel. Po naprawie linia kolejowa będzie 
mogła połączyć Ostrołękę między innymi 
z lotniskiem w Szymanach i Olsztynem,  
a stamtąd np. z Gdańskiem. Prace nad mo-
dernizacją powinny zakończyć się w 2021 
roku.

Po uruchomieniu kolejnych wyremon-
towanych odcinków linii nr 29 (Ostrołęka-
-Tłuszcz), co związane będzie z funkcją tej 
trasy jako transportowej magistrali węglo-
wej dla planowanego bliku C Energa Elek-
trownie SA, oraz Ostrołęka – Łapy (l. Nr 36) 
da to szansę na pobudzenie Ostrołęki jako 
regionalnego węzła kolejowego. 

 (wd)

Pociągiem do stolicy 
i nad morze

Komunikacja

W 2016 roku Miasto Ostrołęka złożyło wniosek 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na re-
alizację zadania pn.  „Zakup i dostawa kotłów 
centralnego ogrzewania dla mieszkańców 
miasta Ostrołęki w ramach programu „Popra-
wa jakości powietrza na terenie województwa 
mazowieckiego – ograniczenie emisji zanie-
czyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. 

 Do dofinansowana przeznaczo-
nego na modernizację indywidual-
nych źródeł ciepła zakwalifikowało się  
16 wniosków mieszkańców miasta 
Ostrołęki. O dofinansowanie mogli 
ubiegać się właściciele nieruchomości, 
na terenie których nie jest prowadzona 
bądź zarejestrowana działalność go-
spodarcza.

Dofinansowaniu podlegała wymiana kotła 
centralnego ogrzewania  węglowego na gazo-
wy lub zastąpienie  kotła gazowego na źródło 
o wyższej niż dotychczas sprawności wytwa-
rzania ciepła (z wyłączeniem  montażu pieca na 
węgiel lub eko-groszek). Wysokość dotacji wy-
nosiła 75% kosztów zakupu kotła, jednakże nie 
więcej niż 5.000 zł. Pozostałą część  zakupu kotła 
ponieśli właściciele nieruchomości.

Koszt całkowity zadania wyniósł  
98.418,19 zł, w tym dotacja Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska w Warsza-
wie 66.648 zł. To kolejne przedsięwzięcie 
na rzecz ekologii w naszym mieście wspie-
rane przez WFOŚiGW. Mamy nadzieję, że 
ta współpraca będzie efektywnie kontynu-
owana także w przyszłym roku.

(wd)

Z pomocą Funduszu 
dbamy o czyste powietrze 

Ekologia

Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki, Ar-
tur Standowicz, Wicewojewoda Mazowiecki 
oraz Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kura-
tor Oświaty spotkali się z samorządowcami  
z regionu ostrołęckiego.  Podczas konferencji 
w Ostrołęckim Centrum Kultury omówiono 
planowane zmiany, które wprowadzi reforma 
edukacji. 

Reforma systemu oświaty jest nie-
zbędna do tego, by dostosować ofertę 
edukacyjną do aktualnych potrzeb ryn-
ku pracy oraz podnieść poziom kształ-
cenia młodych Polaków. Młodzi ludzie 
muszą mieć zapewnioną możliwość 
wyboru szkół i profilów kształcenia od-
powiadających ich zainteresowaniom 
oraz predyspozycjom. To w dużej mie-
rze zwiększa szanse osób kończących 
edukację na znalezienie oczekiwanej 
pracy. Zaproponowane zmiany w sys-
temie edukacji od początku prac nad 

projektem ustawy są konsultowane  
z nauczycielami, rodzicami i samorzą-
dowcami. Reforma ma służyć uczniom 
oraz społeczeństwu i gospodarce  
w perspektywie wieloletniej - powie-
dział Zdzisław Sipiera, Wojewoda Ma-
zowiecki. 

Ministerstwo Edukacji uruchomiło 
stronę internetową dedykowaną refor-
mie edukacji -  www.reformaedukacji.
men.gov.pl. Zarówno rodzice, nauczy-
ciele oraz samorządowcy znajdą na 
niej odpowiedzi na najczęściej poja-
wiające się pytania dotyczące reformy.

Przypominamy, że w Ostrołęce 
władze samorządowe prowadzą inten-
sywne przygotowania do wprowadze-
nia reformy. 

(foto: 
www.mazowieckie.pl)

Edukacja

„Dobra szkoła” - wojewoda 
o reformie oświaty

Ostrołęcki dworzec wraca do życia

Wojewoda, mazowiecki kurator oświaty i szef delegatury MUW przekonywali do reformy szkół



Ponad 80 lat temu Rada Miejska zebrała się na 
Nadzwyczajnym Uroczystym Posiedzeniu i przy-
jęła Uchwałę nr 20, w której w punkcie drugim 
zapisano: „Stworzyć w Ostrołęce Miejską Biblio-
tekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskie-
go i na ten cel przeznaczyć złotych 500 — z tem, 
że i nadal co roku w budżecie miejskim przezna-
czana będzie odpowiednia kwota”. Imię Wikto-
ra Gomulickiego Biblioteka otrzymała w1980 r.

Działalność swoją Biblioteka zaczę-
ła już na jesieni 1936 roku w budynku 
opuszczonym przez ówczesny Urząd 
Skarbowy. Pierwszym bibliotekarzem 
został nauczyciel Mieczysław Wojcie-
chowski. Pełnił tę funkcję społecznie. 
Kolejnymi kierownikami, a później dy-
rektorami biblioteki byli: Stefania Gret-
kowicz (1937—1939), Stefan Gampf 
(1939—1945), Regina Załęgowska  
(z męża Mieczkowska) (1946—1949), 
Ludwik Paweł Balicki (1949—1954), Te-
resa Chełstowska (1954—1959), Teresa 
Łuba (1959—1961), Izabella Majewska-
-Chałat (1961—1982), Kazimierz Par-
szewski (styczeń—czerwiec 1985), Wła-
dysław Niksa (1983—1984 i od 1 lipca 
1985—1988). Obecnie funkcję tę pełni 
Mieczysław Romanik, zastępcą dyrekto-
ra jest Sabina Malinowska. Przez wszyst-
kie lata swej działalności Biblioteka 
zmieniała adres co najmniej kilkukrot-
nie, aby ostatecznie w 1996 roku osiąść 
w Arce, na ul. Gomulickiego 42. 

Już od pierwszych lat swojej dzia-
łalności biblioteka prowadziła boga-

tą działalność edukacyjno-kulturalną.  
W murach tej instytucji organizowano 
wiele wystaw i konkursów. Najciekaw-
sze i cieszące się dużym zainteresowa-
niem były chociażby festyn Niedziela na 
Wsi czy Niedziele Literackie, Kurpiow-
skie Dni Literatury (późniejsze Spotka-
nia literackie na Kurpiach), a obecnie 
Wieczory w Arce, cykle spotkań Ulicami 
Wspomnień czy Literacki Album Pamię-
ci. A od 2010 r. organizowany jest Festi-
wal Literacki im. Edwarda Kupiszewskie-
go QPISZEWIADA, dedykowany pamięci 
Edwarda Kupiszewskiego.

W ostrołęckich konkursach organi-
zowanych przez Bibliotekę brało udział 
wielu znanych nie tylko w naszym mie-
ście poetów. Najstarsze konkursy, które 
odbywają się do dziś to: Ostrołęcki Kon-
kurs Literacki im. Dionizego Maliszew-
skiego „…i chcę tej ziemi być wierny...”, 
Konkurs Recytatorski i Poetycki „Kur-
pie Zielone w Literaturze”, Ostrołęcki 
Konkurs Recytatorski „Pierwszy krok  
w poezję”, Ostrołęcki Konkurs Poetycki 
„Pierwszy krok w poezję”.

Z okazji jubileuszu 80-lecia Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. W Gomulickie-
go w holu na I piętrze (ul. B. Głowac-
kiego 42) została otwarta wystawa pt.  
„80 lat w służbie lokalnej społeczności” 
do oglądania, której serdecznie zapra-
szamy.   

(mr)
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80 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej
Jubileusz

Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora 
Gomulickiego została powołana do życia  
z inicjatywy radnych Rady Miasta Ostrołęki 
i rozpoczęła działalność jesienią 1936 roku. 
Zdecydowaną większość zbiorów Biblioteki 
spalili hitlerowcy jesienią 1939 roku. Po-
mimo to Biblioteka nie zaprzestała swojej 
działalności w okresie okupacji, pracowała 
jako tajny punkt biblioteczny. Po wojnie 
wznowiła działalność w 1946 roku, w opar-
ciu o dary mieszkańców Ostrołęki. W latach 
1949-1975 pełniła funkcję Biblioteki Powia-
towej, następnie Biblioteki Wojewódzkiej,  
a od stycznia 1999 roku powróciła do pier-
wotnej nazwy Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej. Od 2001 roku pełni również zadania 
Biblioteki Powiatowej dla Powiatu Ostrołęc-
kiego.

Obecna Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Ostrołęce to instytucja, 
w skład której wchodzi Biblioteka 
Główna i pięć placówek filialnych. Jej 
zbiory gromadzone są tak, aby zaspo-
kajały różnorodne potrzeby wszyst-
kich użytkowników, bez względu na 
ich wiek czy wykonywane zajęcie. 
Zasoby MBP mają charakter uniwer-
salny. Można tu znaleźć piśmien-
nictwo specjalistyczne, naukowe, 
popularnonaukowe ze wszystkich 
dziedzin wiedzy oraz literaturę pięk-
ną w języku polskim, ale również 
pozycje w językach obcych, głów-
nie angielskim, niemieckim, francu-
skim, rosyjskim i włoskim. Biblioteka 
prenumeruje czasopisma o różnej 
tematyce: dzienniki ogólnopolskie, 
tygodniki, miesięczniki ilustrowane, 
kwartalniki oraz roczniki czasopism 
z lat poprzednich. Oprócz tradycyj-
nych książek i czasopism można tu 
znaleźć zbiory specjalne: mapy, nuty, 
dokumenty ikonograficzne, grupę 
zbiorów audiowizualnych (audiobo-
oki, nagrania muzyczne, filmy) oraz 
dokumenty elektroniczne (e-booki, 
gry i programy komputerowe).

Biblioteka jest ważnym źródłem 
informacji i wiedzy o Kurpiowsz-
czyźnie. W wyodrębnionej agendzie 

Pracowni Zbiorów Regionalnych do 
dyspozycji czytelników jest najbo-
gatszy zbiór materiałów o regionie. 
Obok książek i czasopism są to druki 
ulotne, prace niepublikowane, ręko-
pisy, zbiory graficzne, fotografie czy 
wycinki prasowe.

Placówka systematycznie wzbo-
gaca swoje zbiory o atrakcyjne no-
wości wydawnicze. Średnio w ciągu 
roku zakupuje ok. 3  000 woluminów 
książek oraz 200 jednostek zbiorów 
specjalnych. Zbiory Miejskiej Biblio-
teki Publicznej liczą obecnie 202  457 
jednostek, w tym 186  684 książek  
i czasopism tradycyjnych oraz 15 773 
jednostek zbiorów specjalnych. Lite-
ratura piękna dla dorosłych stanowi 
ok. 39%, dla dzieci 26,5%, a literatura 
naukowa i popularnonaukowa 34,5%.

Biblioteka oferuje również 
dostęp do platformy e-booków  
w serwisie http://libra.ibuk.pl. Każ-
dy, kto jest jej czytelnikiem, może 
bezpłatnie korzystać z wersji elek-
tronicznych książek, które są ob-
jęte ochroną prawa autorskiego. 
Obecnie jest to 1 599 pozycji.

Biblioteka zapewnia też dostęp 
do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji 
Naukowych. System ten, tworzony  
i stale powiększany przez Bibliotekę 
Narodową w Warszawie, udostępnia 
bezpłatnie ponad półtora miliona 
publikacji w wersji elektronicznej  
i rejestruje publikacje w różnych ję-
zykach, m.in. w polskim, angielskim, 
jidysz, niemieckim, francuskim, rosyj-
skim, łacińskim, ukraińskim, włoskim, 
czeskim czy litewskim. 

Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Wiktora Gomulickiego prowadzi róż-
norodne formy działalności kultu-
ralno-oświatowej, takie jak festiwale  
i spotkania literackie, konkursy recy-
tatorskie i poetyckie, spotkania lite-
rackie, wystawy, koncerty, prelekcje, 
konferencje, spotkania, happeningi, 
kiermasze książek czy kiermasze wy-
robów kurpiowskiej sztuki ludowej.

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Ostrołęce zaprasza na najbliższe wy-
darzenia

•	 15 grudnia (czwartek), godz. 18.00 
– WIECZÓR WIGILIJNY W ARCE 
(w programie m.in. o dawnych 
tradycjach wigilijnych na Kur-
piach, wspólne śpiewanie ko-
lęd, kiermasz książek pod cho-
inkę, życzenia z opłatkiem) / 
MBP, ul. Głowackiego 42

•	 17 grudnia (sobota), godz. 10.00 – 13.00 
WARSZTATY LITERACKIE prowa-
dzi dr Karol Samsel. / Klub przy 
Studziennej czyli Biblioteka przy 
ul. Gomulickiego 13

Zapraszamy do zwiedzania wy-
stawy z okazji 80-lecia MBP pt. „80 lat  
w służbie lokalnej społeczności” w holu 
MBP na I piętrze. Wystawa czynna do 31 
stycznia 2017 r. 

(wd)
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•	 SMAKOŁYKI NA CZTERY SMYKI spotkania z muzy-
ką, 14 XII, godz. 13.15, 14.15, sala wid. OCK, 
bilet 5 zł

•	 DUSZA (z) ARKUSZA, finał konkursu, 15 XII, 
godz. 12.00, Klub Oczko

•	 THE BEST OF SGT wernisaż, 16 XII, godz. 18.00, 
hol OCK, wstęp wolny

•	 WIGILIA PROFESORA PĘDUSZKI przedstawienie 
świąteczne, 16 XII, godz. 19.00, Klub Oczko, 
Scena im. Pawła Opęchowskiego, wstęp wolny

•	 NIEWIDZIALNI NA SCENĘ... premiery teatralne, 
18 XII, godz. 12.00, Klub Oczko, Scena im. 
Pawła Opęchowskiego, wstęp wolny

•	 KOLĘDUJMY   WRAZ...  koncert, 18 XII, godz. 
17.00, Klub Oczko. Ostrołęcki Chór Kame-
ralny pod dyrekcją Bożeny Harasimowicz-
-Pęzy zaprasza na koncert kolęd i piosenek 
świątecznych.

•	 WIECZÓR SYLWESTROWY pod patronatem Pre-
zydenta Miasta Ostrołęki, 31 XII, plac przed 
Galerią Bursztynowa, godz. 23.00 - 1.00 
muzyka DJ AUGURIO z Ostrołęki, godz. 
24.00 - życzenia noworoczne Prezyden-
ta Miasta Ostrołęki, pokaz fajerwerków. 
Współorganizacja: Galeria Bursztynowa.

OCK zaprasza
Jubileusz był okazją do przedstawienia pracowników
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Piłkarze ostrołęckiej 
Korony są zdecy-
dowanym liderem 
ligi okręgowej. Na 
zakończenie rundy 
jesiennej sezonu 
2016/17 zespół zgro-
madził 38 punktów 
(dwanaście zwy-
cięstw, dwa remi-
sy, jedna porażka)  
i wyprzedza drugą w 
tabeli Nadnarwian-
kę Pułtusk o sześć 
punktów. I właśnie ta drużyna wydaje się być najgroź-
niejszym rywalem ostrołęczan w walce o zwycięstwo  
w lidze i awans do IV ligi. 

W obecnym sezonie rozgrywkowym  
w lidze okręgowej w barwach Korony za-
prezentowało się łącznie 23 zawodników. 
To spora grupa. Tak liczna i wyrównana ka-
dra, będąca mieszanką rutyny z młodością, 
daje wiele nadziei na końcowy sukces. O sile 
zespołu stanowią młodzi wychowankowie, 
np. Maciej Staszczuk, który zdobył dla Koro-
ny najwięcej goli w rundzie jesiennej – 8, ale 
też doświadczeni gracze, jak np. Piotr Strze-
żysz, przez wiele lat czołowy zawodnik MKS 
Narew.

Miejmy nadzieję, że runda rewanżowa 
będzie równie udana dla ostrołęckiego ze-
społu i uda się wywalczyć promocję do wyż-

szej ligi. Taki cel stawia sobie zarząd klubu, 
trener i przede wszystkim zawodnicy. Oby 
udało się go zrealizować.   

Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe 
Korona to także, a może przede wszystkim, 
szkolenie dzieci i młodzieży. Łącznie w Koro-
nie trenuje obecnie ponad 200 zawodników 
w 11 grupach wiekowych. Do zespołów  
z najmłodszych roczników można w każdej 
chwili dołączyć. Klub zaprasza na treningi do 
drużyny: 
•	 z rocznika 2011 i młodsi – trener Paweł 

Samsel, tel. 784 038 820,
•	 z rocznika 2010 i 2009 – trener Piotr Kar-

czewski, tel. 514 129 847,
•	 z rocznika 2008 i 2007 – trener Mariusz 

Szymczyk, tel. 515 208 855.
(tk)

Korona liderem
Piłka nożna
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# DZIEŃ GODZ. NAZWA IMPREZY OBIEKT ADRES

Cz 01 09:00 hala sportowo-widowiskowa Traugutta 1

Pt 02 20:00 Nocna Liga Futsalu +18 hala sportowo-widowiskowa Traugutta 1

S 03 18:00 hala sportowo-widowiskowa Traugutta 1

S 03 20:30 Nocna Liga Futsalu +33 hala sportowo-widowiskowa Traugutta 1

N 04 09:00 Mikołajkowy Turniej Tenisa Ziemnego dzieci i młodzieży hala sportowa Partyzantów 3

N 04 10:00 Halowy Mikołajkowy Turniej piłki nożnej chłopców hala sportowo-widowiskowa Traugutta 1

Pn 05 09:00 hala sportowo-widowiskowa Traugutta 1

Wt 06 08:00 Mikołajki na sportowo na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Ostrołęce hala sportowo-widowiskowa Traugutta 1

Śr 07 08:00 Mistrzostwa I Liceum Ogólnokształcącego halowej piłki nożnej hala sportowo-widowiskowa Traugutta 1

Cz 08 10:00 Szkolny Dzień Zdrowia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 hala sportowo-widowiskowa Traugutta 1

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ
MIEJSKI ZARZĄD OBIEKTÓW SPORTOWO-TURYSTYCZNYCH I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W OSTROŁĘCE

LUB
ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA OBIEKTACH MZOS-TiIT w Ostrołęce

XV Indywidualne Mistrzostwa Miasta Ostrołęki Szkół Średnich
w tenisie stołowym kobiet

o Puchar Przechodni Prezydenta Miasta Ostrołęki

Mecz piłki siatkowej, II Liga:
Energa Ostrołęka – Lesan Halinów

XV Indywidualne Mistrzostwa Miasta Ostrołęki Szkół Średnich
w tenisie stołowym mężczyzn

o Puchar Przechodni Prezydenta Miasta Ostrołęki

Sukces ostrołęckiego ratownika 
Rewelacyjny start w Reprezentacji Polski podczas 
Pucharu Niemiec odnotował zawodnik WOPR-OS 
Ostrołęka Hubert Nakielski. W tych prestiżowych 
zawodach, które odbyły się już po raz dwudziesty 
piąty na 50 metrowym basenie w Warendorfie 
wystartowało kilkaset zawodniczek i zawodników  
z całego świata. 

Nasz zawodnik w startach indywidu-
alnych w kategorii junior zdobył w sumie 
cztery medale oraz ustanowił dwa nowe 
rekordy Polski juniorów. Złote meda-
le Hubert zdobył na dystansach:  200 m  
z przeszkodami z czasem 2:06,51s (nowy 
rekord życiowy) oraz 100 m kombinowa-
ne z czasem 1:07,19s (nowy rekord Polski 
juniorów). Srebrny medal i II miejsce zajął 
na dystansie 50 m holowanie manekina 
z czasem 0:32,38 (nowy rekord życiowy), 
a brązowy medal na dystansie 200 super 
ratownik z czasem  2:20,64 s (nowy rekord 
Polski juniorów) ponadto na dystansie 100 
metrów ratowanie z pasem Hubert wśród 
juniorów uplasował się na IV miejscu.  W 
klasyfikacji generalnej zawodów obejmu-
jącej pięć najlepszych startów indywidu-

alnych Hubert Nakielski wśród juniorów 
uplasował się na II miejscu z 3336 punkta-
mi tracąc do pierwszego miejsca zaledwie 
52 punkty. 

(tk)

Ratownictwo

Korona w bojowym składzie

Nasz mistrz na podium


