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T R O Ł Ę K A
A M O R Z Ą D O W AS

Wniosek o dotację
złożony
W piątek 10 lutego wiceprezydent Grzegorz 
Płocha złożył w Ministerstwie Infrastruktury 
wniosek o dofinansowanie przebudowy stare-
go mostu na rzece Narew w Ostrołęce. Oznacza 
to, że miasto zgromadziło wszelkie niezbędne 
pozwolenia oraz skompletowało dokumenta-
cję projektową, umożliwiającą ubieganie się  
o rządowe wsparcie. 
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Remont mostu

Tradycja

Pamięci Wyklętych
Na program obchodów Narodowego Dnia Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych w roku bieżącym 
składają się  dwa wydarzenia o charakterze 
artystycznym i sportowym. 
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Oświata

Reorganizacja oświaty 
w Ostrołęce
Reforma szkolna nie przyniesie w naszym mieście 
likwidacji szkół ani zwolnień nauczycieli. Tylko  
w kilku przypadkach planowane są korekty obwo-
dów szkolnych, zmiana lokalizacji czy łączenie kie-
runków niektórych placówek. W efekcie poprawią się 
warunki nauczania i baza socjalna dla wielu uczniów. 

s. 3 

Seniorzy

Pierwsze „Koperty Życia” 
w rękach seniorów
Przedstawiciele Rady Seniorów rozdali pierw-
sze 500 „Kopert Życia”.  Koperty trafiły do wielu 
środowisk osób starszych działających na tere-
nie Ostrołęki.  Wydruk kopert i ankiet sfinanso-
wał samorząd miasta.
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Więcej informacji na
www.ostroleka.pl

Ostrołęka jest nadal jednym z miast naj-
bardziej przyjaznych kieszeniom oby-
wateli. Ranking pisma samorządowego 
„Wspólnota” stawia nasz samorząd na 
trzeciej pozycji pod względem najniż-
szych obciążeń podatkowych wśród 
66 powiatów grodzkich. Niższe opłaty 
wnoszą tylko obywatele Chełma i Białej 
Podlaskiej. 

W ramach polityki fiskal-
nej przyjaznej przedsiębiorcom  
i mieszkańcom ostrołęki samorząd 
od lat starał się utrzymywać stawki 
podatków lokalnych na możliwie 
najniższym poziomie. Warto przy-
pomnieć, że w ciągu minionych 
dziesięciu lat tylko raz zwiększono 
stawki podatków od nieruchomo-
ści i środków transportu. 

Taka polityka została zauważona 
już w roku 2012, kiedy to obliczono, 
że dzięki niskim podatkom lokalnym w 
portfelach ostrołęczan zostaje ponad  
6 mln złotych więcej rocznie, niż w mia-
stach podobnej wielkości, a mimo to 
wpływy do kasy samorządu wciąż się 
zwiększają. 

Podatkowy ranking „Wspólno-
ty” stawia kropkę nad „i” wieloletniej, 
konsekwentnej polityce ekipy Janu-
sza Kotowskiego.  Z wynikami ankiety 
przeprowadzonej przez zespół profe-
sora Pawła Swianiewicza z Uniwersy-
tetu Warszawskiego można zapoznać 
się na stronie internetowej pisma:  
http://www.wspolnota.org.pl/rankingi. 
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Przyjazne podatki 
w Ostrołęce 

Sport

Sportowi stypendyści
Sportowcy reprezentujący kluby mające sie-
dziby w Ostrołęce mogą ubiegać się o stypen-
dia za wybitne osiągnięcia sportowe. Warun-
kiem uzyskania stypendium sportowego jest  
posiadanie statusu ucznia lub studenta oraz 
osiągnięcie I lub mistrzowskiej klasy sportowej. 
Na stronie ósmej prezentujemy zawodników ak-
tualnie wspieranych przez prezydenta Ostrołęki.
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Suma 20 milionów uzyskana z emisji 
obligacji będzie traktowana jako zabezpie-
czenie wkładu własnego w budowę prze-
prawy na rzece Narew. Miasto podejmuje 
cały czas działania mające na celu zwiększe-
nie wkładu zewnętrznego w remont prze-
prawy, jednak na etapie ubiegania się  
o dotację rządową niezbędne jest posia-
danie zabezpieczenia wkładu własnego.   
Pieniądze z obligacji przeznaczone zostaną 
na:
•	 spłatę wcześniej zaciągniętych zobo-

wiązań z tytułu emisji papierów warto-
ściowych i pożyczek,

•	 sfinansowanie zadań inwestycyjnych,  
z tego:
- budowę infrastruktury technicznej 
przy udziale mieszkańców,

- przebudowę ul. Wiejskiej,
- budowę  drogi łączącej ul. Korczaka  
z ul. Dobrzańskiego,
- przebudowę drogi wojewódz-
kiej Nr 627 w odc. ul. Ostrow-
skiej i ul. Słowackiego na terenie  
m.  Ostrołęki,
- przebudowę drogi wojewódzkiej 
Nr 627 w odc. ul. Witosa na terenie  
m. Ostrołęki,
- rozbudowę mostu na rzece Narew  
w ciągu drogi krajowej Nr 61
Ze względu na terminy rozpatrywania 

wniosków prezydent postanowił o emisji 
obligacji pełniących rolę wspomnianego 
zabezpieczenia..

(wd)

2 Ostrołęka SamorządowaZ życia samorządu

Emisja obligacji zatwierdzona
Rada Miasta

Rada Miasta zdecydowała o o emisji obligacji

W pierwszych dniach lutego w Ostrołęce pod 
wodzą burmistrza Dariusza Latarowskiego 
gościła grupa samorządowców z nieodległego 
Grajewa. Powodem odwiedzin Ostrołęki była 
chęć zapoznania się z naszą bazą sportowo-re-
kreacyjną.

Samorząd Grajewa planuje budo-
wę hali sportowo-widowiskowej i zwie-
dzanie takiego obiektu w Ostrołęce 
było m.in. jednym z punktów wizyty. 
Wcześniej w ratuszu prezydent Janusz 
Kotowski zapoznał gości z aktualny-
mi pracami samorządu i problemami 
Ostrołęki. Następnie dyrektor MZO-
STiIT Robert Juchniewicz przedstawił  
historię budowy, dane techniczne oraz 
praktyczne wykorzystanie hali im. Ar-
kadiusza Gołasia. Obiekt na co dzień 
użytkowany przez młodzież szkolną 
oraz kluby sportowe tętni życiem i stał 
się niezbędnym elementem funkcjono-
wania środowisk sportowych, o czym 
samorządowcy z Grajewa przekonali 

się na własne oczy. Dziś trudno sobie 
wyobrazić ostrołęcką bazę sportową 
bez istniejącej już prawie 15 lat hali.

Dwudziestotysięczne Grajewo po-
szukuje dla siebie optymalnego roz-
wiązania przy założeniu wielofunkcjo-
nalności obiektu. Gościom podobała 
się koncepcja podziału hali na mniejsze 
boiska, zaplecze treningowe sportów 
walki i sala ćwiczeń oraz liczne po-
mieszczenia szatni, zapewniające „bez-
kolizyjne” mijanie się użytkowników 
hali. Zwrócili też uwagę na pozaspor-
towe możliwości wykorzystania obiek-
tu, jako miejsca organizacji koncertów  
i innych imprez z udziałem publicz-
ności. Oprócz hali przy ul Traugutta 
przedstawiciele grajewskiego samorzą-
du obejrzeli jeszcze halę sportową przy 
ulicy Partyzantów i Aquapark. Zwiedzili 
także obiekty przyszłego Muzeum Żoł-
nierzy Wyklętych.  

(mr)

Wizyta samorządowców z Grajewa
Goście

Obecnie trwa procedura pozyski-
wania kolejnych pozwoleń związanych  
z planowaną na czas remontu przeprawą 
tymczasową. Przygotowywane są także 
niezbędne dokumenty do przeprowadze-
nia procedury przetargowej, która wyłoni 
przyszłego wykonawcę mostu. Samorząd 
chce, by prace te poprzedziło zainstalowa-

nie przeprawy tymczasowej. Jeśli Miasto 
uzyska niezbędne pozwolenia i zamknie 
proces dokumentacyjny przeprawa tym-
czasowa powinna zostać zbudowana  
w okresie wakacyjnym.

Obszernie o obydwu projektach napi-
szemy w następnym numerze. 
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Wniosek o dotację złożony
Remont mostu

W piątek 10 lutego wiceprezydent Grzegorz Płocha złożył w Ministerstwie Infrastruktury wniosek 
o dofinansowanie przebudowy starego mostu na rzece Narew w Ostrołęce. Oznacza to, że mia-
sto zgromadziło wszelkie niezbędne pozwolenia oraz skompletowało dokumentację projektową, 
umożliwiającą ubieganie się o rządowe wsparcie. 

Środowisko

W ramach Terenowej Infrastruktury Edu-
kacyjnej na terenie Ostrołęki powstanie 
15 punktów edukacyjnych położonych przy 
głównych trasach komunikacyjnych do-
stępnych dla rowerzystów oraz pieszych. 
Między innymi przewidziano wypo-
sażenie tych punktów w dwustronne, 
podświetlane lub niepodświetlane 
tablice edukacyjne o treściach z za-
kresu ekologii oraz ochrony środowi-
ska.  W niektórych z miejsc, w zależ-
ności od warunków terenowych, będą 

zainstalowane gry edukacyjne.  
Ponadto infrastrukturą  towarzyszą-
cą będą ławki, stojaki na rowery oraz 
kosze na śmieci. Do urządzenia pro-
jektowanych punktów edukacyjnych 
wykorzystano wzory  mebli miejskich 
oraz tablicy informacyjnej, opracowa-
ne wcześniej na potrzeby Miejskiego 
Systemu Informacji planowanego do 
wdrożenia w Ostrołęce.
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Stawiamy na edukację ekologiczną

Podczas styczniowej sesji Rada Miasta ogromną większością głosów opowiedziała się za emisją 
obligacji komunalnych o wartości 30 mln złotych. Za wydaniem papierów wartościowych opo-
wiedziało się 17 radnych przy jednym głosie sprzeciwu i jednym wstrzymującym. Uzyskane w ten 
sposób środki zasilą miejskie inwestycje.

Lokalizacja punktów edukacyjnych:
•	 NR 1 na osiedlu Łazek przy ul. Warszawskiej – na skraju Lasu Komunalnego

•	 NR 2 na osiedlu Łazek przy ul. Obozowej – na przeciwko restauracji McDonald’s

•	 NR 3 na osiedlu Stare Miasto koło dawnego „Klubu Na Skarpie”

•	 NR 4 na osiedlu Stare Miasto na Placu Generała Józefa Bema

•	 NR 5 na osiedlu Starosty Kosa przy ul. Bogusławskiego – przed Dworcem PKS

•	 NR 6 na osiedlu Parkowym przy ul. Piłsudskiego – wejście do Parku Miejskiego

•	 NR 7 na osiedlu Starosty Kosa na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Hallera

•	 NR 8 na osiedlu Śródmieście na placu między DH „Kupiec” a DH „Handlowiec”

•	 NR 9 na osiedlu Śródmieście przy ul. Inwalidów Wojennych – koło OCK

•	 NR 10 na osiedlu Śródmieście przy Rondzie R. Dmowskiego i ul. Gorbatowa

•	 NR 11 na osiedlu Centrum przy Rondzie Honorowych Dawców Krwi

•	 NR 12 na osiedlu Centrum przy ul. Gen. W. Sikorskiego

•	 NR 13 na osiedlu Witosa przy ul. Witosa – przed AQUAPARKIEM

•	 NR 14 na osiedlu Witosa przy ul. Witosa – skrzyżowanie z ul. Traugutta i I AWP

•	 NR 15 na osiedlu Wojciechowice przy ul. I Armii Wojska Polskiego – przy wejściu na

Skwer  im. Doktora Szczypka

Stary most już niebawem zostanie gruntownie wyremontowany



Przedszkole, szkoła zostawiają w nas mnóstwo 
wspomnień. Wesołych, emocjonalnych, czasem trud-
nych, prawie dramatycznych. Któż z nas nie pamięta 
szkolnych zakochań, przyjaźni, fascynacji nauczycie-
lem? Któż nie gromadzi w pamięci humorystycznych 
wydarzeń, dowcipów „zaaplikowanych” kujonom czy 
sztywnym belfrom? Ale też jak wielu z nas pamięta 
stresy, poczucie potraktowania „jak numer w dzien-
niku”, niesprawiedliwe oceny.

Czas szkolny pozostawia ślady. Może 
być okresem rozwoju młodej osobowości, 
czasem zostawia wewnętrzne blizny i zra-
nienia. I bez wątpienia jest to czas ważny.

Wszelkie reformy systemów edu-
kacyjnych budzą zawsze żywe dyskusje 
i spory. I choćby założenia zmian były 
ciekawe i wartościowe – zawsze zosta-
je pewien niepokój przed tym, co ma 
przyjść, przed nową rzeczywistością.  
I cała rzesza krytyków wszelkich zmian.  
W dyskusjach uczestniczą wszyscy – ucznio-
wie, rodzice, pracownicy szkoły, politycy. 
Ale najwięcej zmiany komentują nauczycie-
le.  To oni, jako najbardziej „dotknięci” zmia-
nami, rozpalają dyskusje i niejako „wciągają” 
w nią innych. Oczywiście nikt nie powinien 
zabraniać dyskusji, zwłaszcza jeśli jest w niej 
poszukiwanie dobrych rozwiązań, a nie tyl-
ko krytyka wszelkich zmian.

Uwaga! Nadchodzi reforma!
Polska oświata stoi przed zmianami. 

Rząd i parlament wybrany glosami więk-
szości Polaków wyznaczyły kierunki zmian 
oświatowych. Gimnazja mają być stop-
niowo wygaszane, szkoły podstawowe 
maja znów być 8–klasowe, licealiści będą 
uczyć się w systemie 4-letnim. Powrócą  
5-letnie technika. Kształcenie zawodowe 
ma się dokonywać w szkołach branżowych. 
To w skrócie główna część nowego syste-
mu.

Warszawa uchwaliła – my powinniśmy 
wdrożyć

Działania parlamentu, ministerstwa są 

bardzo zdecydowane. Kalendarz reformy 
wyznacza kolejne etapy. Ale główne dysku-
sje i dużą część wysiłku wdrożenia nowych 
rozwiązań muszą wziąć na siebie społecz-
ności lokalne.

W Ostrołęce już przystąpiliśmy do re-
alizacji nowych zadań. Samorządowcy, 
nauczyciele, pracownicy szkół i przedszko-
li, wreszcie rodzice i inne osoby związane  
z ostrołęcką oświatą z pewnością różnią 
się swoim szczegółowym spojrzeniem na 
założenia reformy, niektórzy zapewne są 
jej przeciwni. Ale skoro decyzje zapadły, 
wyjątkowo ważne jest to, byśmy wspólnie 
przeprowadzili wszystko, co do nas należy. 

Najważniejsze cele
Prezydent Janusz Kotowski i jego 

współpracownicy na licznych spotkaniach 
z nauczycielami i pracownikami oświaty 
podkreślali, że naszym działaniom powinny 
przyświecać dwa cele: po pierwsze chodzi 
o to, by docenić, a może jeszcze rozwinąć 
piękny dorobek ostrołęckiej oświaty słu-
żący rozwojowi dziecka czy młodego czło-
wieka. Prezydent mówił, że wsparcie dla 
działań wychowawczych rodziców i dobre 
wykształcenie, które może dać młodym 

ostrołęcka oświata to często najistotniejszy 
kapitał, z którym absolwenci naszych szkół 
wyruszą w dorosłe życie. Musimy zrobić 
wszystko, by dziecko, by młody człowiek 
znalazł już w ostrołęckich placówkach jak 
najlepsze warunki rozwoju całej swojej oso-
bowości.

Drugim, również bardzo istotnym ce-
lem, o którym mówił prezydent, jest za-
chowanie miejsc pracy naszych nauczycieli  
i pracowników placówek oświatowych.

Praca jest wyjątkową wartością. Jej 
utrata prowadzi do wielu problemów. 
Ostrołęka od wielu lat była podawana jako 
dobry przykład współpracy samorządu  

i dyrektorów szkół, której owocem był zu-
pełny brak zwolnień w oświacie. Podczas, 
gdy na Mazowszu i w całej Polsce zwolnie-
nia liczono w tysiącach, w naszym mieście 
nikt, kto miał stałe zatrudnienie, nie stracił 
pracy. Oczywiście, nie mnożono etatów. 
Raczej dokonywano sprawiedliwego po-
działu. Nauczyciele oddawali np. godziny 
nadliczbowe, by ktoś inny mógł uzupełnić 
etat albo dostać szansę zatrudnienia.

Dziś, gdy musimy wdrożyć reformę, te 
dwa cele wydają się istotne. Potrzeba jed-

nak dobrej współpracy i pewnej gotowo-
ści do zmian. Walka o utrzymanie miejsc 
pracy nie równa się temu, że wszyscy zo-
staną w tych samych placówkach. Gimna-
zja przecież muszą być wygaszone. Gdyby 
nie szukać nowych rozwiązań, nauczyciele  
i pracownicy tych placówek musieliby być 
zwolnieni. Zatem zmiany będą, ale miejsca 
pracy trzeba ocalić. 

Na koniec jeszcze jedna refleksja. Fun-
damentem dobrej placówki oświatowej 
jest właściwa współpraca. Rodziców, na-
uczycieli, pracowników szkoły, samorzą-
dowców. Ważne są systemy edukacyjne, 
ale jeszcze ważniejsze jest to, czy otoczymy 

dziecko najlepszym wsparciem. Dobry na-
uczyciel (nie tylko realizujący program, ale 
oddający z serca to, co najlepsze) i młody 
człowiek otwarty na rozwój, otoczeni tro-
ską „wszystkich przyjaciół szkoły” to wielka 
szansa, by w ostrołęckiej oświacie działo się 
jak najlepiej.

Gdy uda nam się wspólnie podjąć tro-
skę – z każdą reformą sobie poradzimy.  
I naprawdę damy radę!

(az)
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Nim zabrzmi pierwszy dzwonek...
Reforma oświaty

Reorganizacja oświaty

Reforma szkolna nie przyniesie w naszym 
mieście likwidacji szkół ani zwolnień na-
uczycieli. Tylko w kilku przypadkach wpro-
wadzono korekty obwodów szkolnych, 
zmianę lokalizacji czy łączenie kierunków 
niektórych placówek. W efekcie poprawią 
się warunki nauczania i baza socjalna dla 
wielu uczniów. 

Najważniejsza zmiana w refor-
mie oświaty zakłada stopniowe wy-
gaszanie gimnazjów. W Ostrołęce   
w miejscu  gimnazjów nr 1 i 2 poja-
wią się inne placówki oświatowe. 

Przykłady dobrych zmian  
w ostrołęckiej sieci szkół: 

1. Szkoła Podstawowa nr 5 (ul. 
Traugutta) zostanie przeniesiona 

do budynku Gimnazjum nr 1 (ul. 
Hallera) – co zyskują placówki?

a. SP nr 5 zyskuje nowe, lepsze 
warunki pracy (boisko typu Orlik, 
duża sala gimnastyczna, odnowiony 
duży budynek ze stołówką)

b. Gimnazjum nr 1 zostaje  
w swoim budynku, w połączeniu z SP 
5 tworzy nową, dużą 8-klasową szko-
łę podstawową ( powrót do tradycji 
SP 7)

c. II LO im. C.K. Norwida zyskuje 
lepsze warunki do dalszego rozwoju, 
przejmując parter budynku przy ul. 
Traugutta po SP 5

Pozostałe szkoły podstawowe nr 
1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 6 i nr 10 będą 

funkcjonowały w dotychczasowych 
siedzibach .

Zmiany lokalizacyjne obejmą  
w części szkolnictwo ponadgimna-
zjalne: 

2. Zespół Szkół Zawodowych nr 
3 z ul. Parkowej przenosi się do Gim-
nazjum nr 2 (ul. Jaracza) – co zyskują 
placówki?

a. ZSZ nr 3 będzie pracował  
w znacznie lepszych warunkach lo-
kalowych (boisko typu Orlik, duża 
sala gimnastyczna, większa ilości 
klasopracowni)

b. Gimnazjum nr 2 pracuje dalej 
w swoim budynku, nauczyciele i pra-
cownicy szkoły stopniowo „wchodzą” 

w nową placówkę
c. Sąsiadujący dotychczas  

z ZSZ nr 3 Zespól Szkół Zawodowych 
nr 4 zyskuje nowe pomieszczenia  
w budynku po ZSZ nr 3, co pozwoli 
na zmniejszenie zmianowości w tej 
szkole.

Pozostałe szkoły ponadgimna-
zjalne będą się mieścić w dotychcza-
sowych siedzibach i zostaną zgodnie 
z założeniami reformy przekształ-
cone w czteroletnie licea, pięciolet-
nie technika oraz szkoły branżowe  
I stopnia. 

(wd)

Dobre zmiany w ostrołęckiej sieci szkół

Prezydentowi zależy żeby uczniowie znaleźli w ostrołęckich placówkach jak najlepsze warunki rozwoju



W rocznicę utworzenia największej podziemnej 
formacji wojskowej II wojny światowej przedsta-
wiamy krótki zarys historii Obwodu AK Ostrołęka od 
lutego 1942 r. do stycznia 1945 r.

14 lutego 1942 r. na mocy przeka-
zanego drogą radiową rozkazu Wodza 
Naczelnego Polskich Sił Zbrojnych gen. 
Władysława Sikorskiego została zniesiona 
dla użytku zewnętrznego nazwa Związek 
Walki Zbrojnej i powołana Armia Krajowa. 
W ten sposób powstała najsilniejsza i naj-
lepiej zorganizowana armia podziemna 
podczas drugiej wojny światowej. Pierw-
szym Komendantem AK został generał 

Stefan Rowecki „Grot”. Przemianowanie 
ZWZ na Armię Krajową miało charakter 
symboliczny. Ukazywało trójpodział pol-
skich sił zbrojnych, na które składały się 
Armia Polska w ZSRR, Armia Polska na Za-
chodzie i Armia Krajowa. 

Terytorium II Rzeczypospolitej admi-
nistracyjnie podzielono na 17 okręgów 
AK. W ramach Białostockiego Okręgu AK 
powołano do życia 13 obwodów, obejmu-
jących z reguły tereny przedwojennych 
powiatów. Wyjątkiem był sztucznie stwo-
rzony Okręg AK Zambrów. Ponadto dwie 
gminy powiatu ostrołęckiego (Czerwin  
i Goworowo) zostały włączone w skład Ob-
wodu AK Ostrów Mazowiecka „Opocznik”, 
„Oset” Podokręgu Wschodniego Obszaru 
Warszawskiego AK.

Obwód AK Ostrołęka „Sęp”, „Jeleń” 
funkcjonował w ramach Inspektoratu Ma-
zowieckiego Okręgu AK Białystok.  Jego 
zasięg terytorialny obejmował gminy Czar-
nia, Daniłowo (Szczawin), Durlasy, Gawry-

chy, Kadzidło. Łyse, Myszyniec, Nakły, Piski, 
Rzekuń, Troszyn, Turośl i miasto Ostrołęka.

Komendantem Obwodu został por./
kpt. Edward Filochowski „San”. Funkcje 
zastępców pełnili ppor. Tadeusz Budny 
„Swoboda” oraz ppor. Józef Ogiński „Odro-
wąż”. Wielu z oficerów obwodu ukończyło 
przed wojną Państwowe Gimnazjum im. 
Króla Stefana Leszczyńskiego. Część z nich  
przed wybuchem wojny i podczas kam-
panii wrześniowej pełnili służbę w V Pułku 
Ułanów Zasławskich w Wojciechowicach 
pod Ostrołęką.

Do połowy 1942 r. dokonano podziału 

obwodu na rejony („ośrodki walki”) i pla-
cówki. Wg stanu na 1944 r. komendanta-
mi poszczególnych rejonów byli: Rejonu  
I Ostrołęka, Wojciechowice – ppor. Ryszard 
Pszczółkowski „Gryf”, Rejonu II Rzekuń, Tro-
szyn, Piski– st. sierż. Bolesław Kurpiewski 
„Orlik”, Rejonu II Kadzidło, Lelis, Zbójna 
– ppor. Roman Sadowski „Blady” , Rejonu 
IV Myszyniec, Czarnia, Łyse, Turośl – ppor. 
Kazimierz Stefanowicz „As”.

Do połowy 1944 r. działalność ostro-
łęckiego obwodu AK sprowadzała się 
głównie do wzmożonej pracy organiza-
cyjnej, wywiadowczej i propagandowej. 
Działania zbrojne przeciwko żołnierzom 
niemieckim prowadzono z niezwykłą 
ostrożnością, by nie narażać na odwet lud-
ność cywilną. Pierwszym poważnym ude-
rzeniem w okupantów hitlerowskich była 
akcja pododdziału VIII Uderzeniowego 
Batalionu Kadrowego pod dowództwem 
ppor. Stanisława Karolkiewicza „Szczę-
snego” z udziałem żołnierzy z placówki  

w Turośli na niemieckie miejscowości 
Krummenheide i Mettenheide, która za-
niepokoiła najwyższe władze III Rzeszy. 

W lipcu 1944 r. Obwód AK Ostrołęka 
liczył 3103 żołnierzy. W tym: 21 oficerów, 
9 podchorążych, 403 podoficerów, 2419 
szeregowych, 56 osób cywilnych powy-
żej 45 roku życia powołanych do pracy  
w Wojskowej Służbie Ochrony Powstania 
(WSOP) i 195 kobiet pracujących w Woj-
skowej Służbie Kobiet (WSK).

Oddział partyzancki Obwodu AK 
Ostrołęka oficjalnie nazywany I kompanią 
5 Pułku Ułanów Spieszonych wiosną 1945 

r. liczył od 30 do 40 żołnierzy.
Łącznie siły AK na terytorium przed-

wojennego powiatu ostrołęckiego, wlicza-
jąc w to również placówki konspiracyjne 
Czerwin i Goworowo z Obwodu „Oset”, li-
czyły około 3,5 tys. ludzi. 

Żołnierze Obwodu AK Ostrołęka  
w liczbie około 280 osób (włącznie z 40 
żołnierzami z Wileńszczyzny dowodzony-
mi przez chor. Józefa Kozłowskiego „Lasa”) 
wzięli udział w Akcji „Burza”, która na tere-
nie powiatu ostrołęckiego  trwała od po-
czątku sierpnia do połowy września 1944 
r . Do jednych z jej największych osiągnąć 
miejscowych partyzantów należała likwi-
dacja pod Charciabałdą dowódcy specjal-
nego oddziału do zwalczania partyzantów 
Jagdkommando Antona Zuchslanda przez 
oddział „Asa”. 

Ujawnianie się części żołnierzy pod-
ziemia przed wkraczającymi oddziałami 
sowieckimi skutkowało ich aresztowaniem 
i wywiezieniem w głąb Związku Radziec-

kiego. Taki los spotkał, m.in., ppor. Romana 
Sadowskiego „Bladego”, ppor. Kazimierza 
Stefanowicza „Asa” i innych.

W obliczu radykalnej zmiany sytuacji 
politycznej w kraju i rozpoczęciu okupacji 
sowieckiej Komendant Główny AK gen. 
Leopold Okulicki „Niedźwiadek” 19 stycz-
nia 1945 r. z Częstochowy wydał rozkaz  
o rozwiązaniu Armii Krajowej. Komendant 
Białostockiego Okręgu AK ppłk Władysław 
Liniarski „Mścisław” uznał, że rozwiązanie 
tak potężnej organizacji byłoby nieodpo-
wiednie i nieodpowiedzialne. W związku  
z tym zmienił nazwę podległego mu okrę-

gu na Białostocki Okręg AKO (Armii Krajo-
wej Obywatelskiej). Okręg ostrołęcki odtąd 
funkcjonował jako Okręg AKO Ostrołęka. 
W ten sposób rozpoczęła się nowa karta 
historii walki mieszkańców Ziemi Ostrołęc-
kiej o niepodległość Polski, pełna drama-
tów, heroizmu  i poświęceń. 

Na podstawie: Mazowsze i Podlasie  
w ogniu 1944-1946. Powiat Ostrołęka, War-

szawa 2008; Mazowsze i Podlasie  
w ogniu 1944-1956. Powiat Ostrów Mazo-

wiecka w pierwszej dekadzie rządów komu-
nistycznych, Warszawa 2016; T. Łabuszew-
ski, K. Krajewski, Białostocki Okręg AK-AKO, 
Warszawa 1997; Z dziejów wojny i okupacji 

na ziemiach województwa ostrołęckiego 
1939-1945, Ostrołęka 1995; J. Kijowski, 

Zarys dziejów Armii Krajowej w powiecie 
ostrołęckim, Zeszyty Naukowe Ostrołęckie-

go Towarzystwa Naukowego, nr 6, 1992.

Opracował: 
dr Jerzy Kurstak MŻW w Ostrołęce

4 Ostrołęka SamorządowaHistoria

II wojna światowa

75 lat temu powołano Armię Krajową

Ostrołęccy weterani Armii Krajowej
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Muzeum Żołnierzy Wyklętych  w Ostrołęce w taki 
sposób  apeluje do wszystkich posiadaczy pamią-
tek związanych z ruchem oporu przeciw sowieckiej 
i komunistycznej władzy po II wojnie światowej.  

Warto ocalić od zapomnienia rodzin-
ne archiwa i podzielić się nimi z badacza-
mi, historykami i przyszłymi gośćmi Mu-
zeum.  Przekazane materiały i pamiątki 

zostaną starannie zarchiwizowane, opisa-
ne i zabezpieczone przed niszczycielskim 
działaniem czasu i innych czynników.  
Wszystkie wiadomości na temat kontaktu 
z pracownikami Muzeum Żołnierzy Wyklę-
tych w Ostrołęce znajdują się na powyż-
szej ulotce. 

(wd)

Muzeum Żołnierzy Wyklętych

Podziel się swoją historią

26 lutego obchody roz-
pocznie Bieg Tropem Wil-
czym (start o godzinie 12:00 
sprzed budynku Muzeum 
Żołnierzy Wyklętych, meta 
- Hala widowiskowo–spor-
towa im. A. Gołasia). Lista 
biorących udział w biegu z 
pakietami startowymi zo-
stała zamknięta. Nie stano-
wi to jednak przeszkody, by 
inni chętni wzięli udział w 
imprezie. Zasadnicze uro-
czystości związane z Na-
rodowym Dniem Żołnie-
rzy Wyklętych odbędą się  
1 marca.  

O godzinie 18:00 odpra-
wiona zostanie Msza Święta 
w Sanktuarium pw. św. Anto-
niego Padewskiego, skąd oko-
ło 19:00 zebrani przejdą pod 
Pomnik Ofiar Terroru Komuni-
stycznego na skwerze im. śp. 
Prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go.  Tam odbędzie się  apel pa-
mięci i złożenie kwiatów. 

O godzinie 20:00 w Ostro-
łęckim Centrum Kultury roz-
pocznie się Koncert Katy 
Carr „W hołdzie Żołnierzom 
Wyklętym” – wstęp wolny.

(wd)

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

Pamięci Wyklętych

16 lutego 1807 r. liczące łącznie około 19 tys. żołnierzy 
oddziały Wielkiej Armii Napoleońskiej pod dowódz-
twem generała Anne-Jeana Marie-Rene Savary’ego 
stoczyły pod Ostrołęką jedną z najważniejszych bitew 
kampanii napoleońskiej na Mazowszu. Przeciwsta-
wiające się im siły rosyjskie liczyły ponad 25 tys. żołnie-
rzy. Dowodził nimi generał Iwan Nikołajewicz Essen, 
który w poprzednich latach brał udział w tłumieniu 
konfederacji barskiej i insurekcji kościuszkowskiej. 

Na początku 1807 r. Ostrołęka znalazła 
się na linii rozdzielającej armie francuską  
i rosyjską. Po zajęciu Ostrowi Mazowieckiej 
3 lutego 1807 r.  generał Savary, próbu-
jący uniknąć bezpośredniej konfrontacji  
z przeważającymi oddziałami korpusu Esse-
na,  podjął decyzję o marszu przez Pułtusk  
w kierunku Ostrołęki. Oddziały Savary’ego 
weszły do miasta 10 lutego. Ich zadaniem 
było zasłonięcie linii komunikacyjnych Wiel-
kiej Armii, która kilka dni wcześniej stoczyła 
bitwę z głównymi siłami rosyjskimi pod Pru-
ską Iławą. 

Poinformowany o obecności Francu-
zów w Ostrołęce gen. Leontij Leontjewicz 
Bennigsen rozkazał Esssenowi zaatakować 
korpus Savary’ego i po jego rozbiciu dołą-
czyć do głównych sił rosyjskich w Prusach. 
Kurier z depeszą został jednak pojmany, 
dzięki czemu Francuzom udało się uniknąć 
całkowitego zaskoczenia. 

W godzinach porannych 16 lutego 
1807 r. pierwsze uderzenie około 13 tys. 
Rosjan przyjęło na siebie 8 batalionów fran-
cuskich w sile około 5400 żołnierzy rozloko-
wanych pod miastem. Część oddziałów na-

poleońskich w tym samym czasie odpierała 
atak Rosjan koło Stanisławowa po drodze 
do Nowogrodu.

Korzystając z przewagi liczebnej, Rosja-
nie zmusili Francuzów do wycofania się do 
miasta.  Ofensywa rosyjska została jednak 
na tym zatrzymana. Broniącym się z niezwy-
kłą odwagą żołnierzom napoleońskim uda-
ło się odeprzeć dwa ataki Rosjan. W czasie 
jednego z nich poległ doceniany przez Na-
poleona generał Francois Frederic Campa-
na.  Około południa siły francuskie wzmoc-
niła dywizja grenadierów, której dowodził 
słynący z odwagi  gen. Charles Oudinot.  

To była ta sama formacja, która rozstrzygnę-
ła na korzyść Francuzów bitwę pod Auster-
litz w dniu 2 grudnia 1805 r. Podobną rolę 
przyszło jej wypełnić również pod Ostrołę-
ką. W tym samym czasie do miasta weszły 
także dywizja gen. Louisa Sucheta oraz bry-
gada dragonów gen. Andre Rigauda. 

Wzmocnione oddziały francuskie nie 
tylko odparły kolejne natarcie Rosjan, lecz 
podjęły zakończoną sukcesem kontrofen-
sywę, zmuszając przeciwnika do odwrotu. 
Przed całkowitą klęską Rosjan uratowało za-
padnięcie zmroku.  Francuzi wstrzymali po-
ścig i pozostali na nocleg w Susku. Oddziały 
Essena kontynuowały odwrót w kierunku 
Zambrowa. 

Następnego dnia Francuzi przesunęli 
się do Troszyna i Kleczkowa. Na ich drodze 
spotykali się jedynie kawalerzyści rosyjscy, 
którzy nie podejmowali walki. Około po-
łudnia gen. Oudinot na rozkaz Napoleona  

z dywizją grenadierów opuścił gen. Savary-
’ego i skierował się do Wielbarku. Pozostałe 
siły francuskie wróciły do Ostrołęki. 

W ocenie strat poniesionych przez obie 
strony istnieją duże rozbieżności, w zależno-
ści od tego, od kogo pochodzą dane.  Obec-
nie przyjmuje się, że po każdej ze stron po-

legło około 2 tys. ludzi, a około 3 tys. zostało 
rannych. 

Działania Savary’ego pod Ostrołęką 
zostały docenione przez Cesarza Napo-
leona, który nie był  jednak zachwycony  
z zatrzymania pościgu za oddziałami Essena.  
W depeszy z 18 lutego marszałek Louis Alek-
sander Berthier pisał „Cesarz z przyjemno-
ścią dowiedział się o bitwie pod Ostrołęką. 
Żałuje generała Campany. Starcie to nie wy-
daje mu się starciem generalnym. Możliwe 
więc jest, że nieprzyjaciel zapragnie odwetu. 
Jeżeli stał naprzeciw Pana, to trzeba go było 
atakować 17-go i wszystko byłoby dobrze, 
ale jeśli wycofał się, a Pan zechce opuścić 
Ostrołękę, to nieprzyjaciel będzie mógł 
wrócić do tego miasta i wszystko stanie się 
niepewne, nawet sława wojska, czego nie 
można lekceważyć”. 

Tym niemniej w obliczu nieprzekonują-
cego wyniku starcia pod Pruską Iławą, bitwa 
pod Ostrołęką miała znaczenie propagan-
dowe. Nazwa tego miasta zostało wyryta na 
najbardziej znanym z pomników triumfów 
napoleońskich, Łuku Triumfalnym w Paryżu. 

Na podstawie: Kasperek N., Bitwa pod 
Ostrołęką 1807 roku: przyczynek, „Zeszyty Na-
ukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowe-
go”, nr 21, 2007; Kubeł W., Bitwa pod Ostrołęką 
1807. Z kampanii napoleońskiej 1806-1807  
w okolicach Ostrołęki”, Ostrołęka 1992; Wa-
siljew I. Nesostojawshijsia rewansh: Rossija  
i Francija 1806-1807, t. 2., Moskwa 2010.

dr Jerzy Kurstak

Bitwa pod Ostrołęką 1807 r.
Historia

Na program obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych w roku bieżącym składają się dwa wydarzenia o charak-
terze artystycznym i sportowym. 

Rekonstrukcja bitwy pod Ostrołęką z 2011 r.
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Zdrowie

Przedstawiciele Rady Seniorów rozdali pierw-
sze 500 „Kopert Życia”. Trafiły one do wielu śro-
dowisk osób starszych działających na terenie 
Ostrołęki.  Wydruk kopert i ankiet sfinansował 
samorząd miasta.

Wyposażenie w „Koperty Życia” 
osób starszych (60 lat) oraz przewlekle 
chorych ma w nagłych przypadkach 
pomóc osobom schorowanym czy sa-
motnym uzyskać szybką i celową po-
moc medyczną.

„Koperta Życia” to zestaw informacji 
o stanie zdrowia, przewlekłych choro-
bach i przyjmowanych lekach,  umiesz-
czonych w wiadomym i widocznym 
miejscu, który pomaga ratownikom  
w udzieleniu szybkiej i skutecznej po-
mocy.

Dzięki temu łatwiej i szybciej moż-
na rozpoznać chorobę i podać właści-
we leki. Informacje te przydadzą się też 
przy przyjmowaniu do szpitala.  An-
kietę znajdującą się w kopercie wypeł-
nia jej właściciel oraz właściwy lekarz 
pierwszego kontaktu.

Idea, informacja o zastosowaniu  
i funkcjonalności „Kopert Życia” została 

opracowana przez Zarząd Rady Senio-
rów. Obecny na spotkaniu przewodni-
czący Rady Miasta Jerzy Grabowski za-
pewnił o dalszym wsparciu akcji przez 
samorząd Ostrołęki. Rada Seniorów 
ocenia, że w naszym mieście „Koperty 
Życia” powinny trafić do kilkunastu ty-
sięcy osób.

(kw)

Pierwsze „Koperty Życia” 
rozdane

Przedstawiciele Rady Seniorów 
przekazali na ręce dyrekcji drobne 
upominki dla mieszkańców Domu Po-
mocy Społecznej. Spotkanie miało wy-
jątkowy charakter. Towarzyszyła mu 
nadzwyczajna atmosfera, wynikająca  
z organizowanego w tym dniu wspa-
niałego balu karnawałowego – mające-
go charakter balu przebierańców. 

Zdumiewała inwencja i pomysło-
wość pensjonariuszy w wykonaniu 
strojów. Odbył się również konkurs 
wykonanych przez mieszkańców DPS 
wypieków ciast i ciasteczek. Uczestnicy 

konkursu otrzymali nagrody  wręczone 
przez dyrektora placówki i Przewodni-
czącego Rady Mieszkańców. 

Rada Seniorów była zaskoczona po-
mysłowością i inwencją pensjonariuszy 
i personelu DPS na Rolnej oraz idealną 
organizacją imprezy. Był to przykład 
prawidłowej współpracy dyrekcji DPS 
na Rolnej z Radą Seniorów w Ostrołęce. 
Takie spotkania przynoszą korzyści dla 
obu stron. Oby znalazły naśladowców.

(kw)

Rada Seniorów 
odwiedziła DPS

Dom Pomocy Społecznej

Przypominamy, że na terenie Miasta Ostrołę-
ki można skorzystać z nieodpłatnej  pomocy 
prawnej. 

Osoby zainteresowane informuje-
my, że w roku 2017 porady udzielane 
są w dwóch siedzibach: 

1. w budynku administracyjno 
– biurowym w Ostrołęce, ul. 
Gorbatowa 15, pok. 51 a 

przez radcę prawnego:
•	 poniedziałek - godz. 8.00–12.00,
•	 wtorek - godz. 8.00–12.00,
•	 środa - godz. 8.00–10.00,
przez adwokata:
•	 środa - godz. 10.00–12.00,
•	 czwartek - godz.   8.00–12.00,

•	 piątek - godz.   8.00–12.00.   
2. w siedzibie Miejskiego Ośrod-

ka Pomocy Rodzinie, ul. Gen. 
J. Hallera 12, pok. 6

przez adwokata lub radcę prawnego:
•	 poniedziałek - godz. 13.00– 17.00,
•	 wtorek - godz. 13.00–17.00,
•	 środa - godz. 13.00–17.00,
•	 czwartek - godz. 13.00–17.00,
•	 piątek - godz. 13.00–17.00.   

Punkty prowadzone są przez or-
ganizację pozarządową Fundacja HO-
NESTE VIVERE, z siedzibą  w Warsza-
wie, ul. Amałowicza-Tatara 7.

(kw)

Nieodpłatna pomoc prawna 
w Ostrołęce

Prawo

28 stycznia odbyło się spotkanie Rady Seniorów w Ostrołęce z dyrekcją DPS na ulicy Rolnej oraz 
jego mieszkańcami. Radę Seniorów reprezentował Zarząd oraz Koordynatorzy Zespołów Rady.

•	 „Koperta Życia” jest waż-
na rok. Po upływie tego 
czasu lub w miarę po-
trzeb częściej powinna 
być aktualizowana. 

•	 Informację o miejscu, 
gdzie znajduje się „Ko-
perta Życia” należy  
umieścić na lodówce 
lub wewnętrznej stronie 
drzwi wejściowych.

•	 Służby medyczne bardzo 
pozytywnie oceniają ini-
cjatywę „Kopert Życia”.

Mirosław Chełchowski, wiceprzewodniczący Rady Seniorów w Ostrołęce prezentuje „Kopertę Życia”

Członkowie Rady Seniorów z wizytą w DPS



•	 20.02, godz. 12.00, Nad Kolorową 
Rzeczką, spektakl poetycko-mu-
zyczny, sala widowiskowa OCK, 
wstęp - bezpłatne wejściówki ode-
brane w kasie Kina Jantar od dnia 
2.02 br., od godz. 15.00 (rezerwacja 
dla grup zorganizowanych - tel. 29 
7664591). Scenariusz i reżyseria: 
Szczepan Szczykno

•	 22-24.02, godz. 10-12, Warsztaty 
cyrkowe, nauka cyrkowych sztu-
czek, s. kameralna OCK (cena 30 
zł). Naukę m.in. żonglerki, chodze-
nia na szczudłach, tricków diabolo 
poprowadzą aktorzy Teatru Planeta 
M, Kinga Rybarczyk i Norbert Ogo-
niak

•	 23.02, godz. 11.00, Filmowe Zwier-
ciadła na Bis, sala II Kina Jantar, 
wstęp wolny. Pokażemy filmy, któ-
re w 18. edycji Festiwalu Filmów 
Amatorskich Filmowe Zwierciadła 
zyskały uznanie jury i publiczności. 
Zobaczymy także krótką historię 
„pełnoletnich” Filmowych Zwier-
ciadeł, którą nakręcili członkowie 
Amatorskiego Klubu Filmowego 
Jantar

•	 24.02, godz. 12.00, Zabawa, Klub 
Oczko, Scena im. Pawła Opęchow-
skiego, wstęp wolny. Pokaz po-
warsztatowy zatytułowany „Zaba-
wa”. Scenariusz i reżyseria: Grażyna 
Kopeć.

•	 24.02, godz. 15.00, Magia musicalu, 
pokaz, Klub Oczko, Scena im. Pawła 
Opęchowskiego, wstęp wolny. Po-
kaz powarsztatowy przygotowany 
z uczestnikami warsztatów wokal-
nych z elementami musicalu przez 
Olgę Wądołowską

•	 26.02, godz. 16.00, Biuro matrymo-
nialne, przedstawienie, Klub Oczko, 
Scena im. Pawła Opęchowskie-
go, wstęp wolny. Grupa teatralna 
Ostrołęckiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku zaprasza na przedsta-
wienie zatytułowane „Biuro matry-
monialne” wg A. Dembończyka

•	 10.03, godz. 18.00, Pół na pół, kon-
cert, Klub Oczko, Scena Teatralna 
im. Pawła Opęchowskiego, wstęp 
wolny. W koncercie wystąpią: Nata-
lia Kleczkowska i Natalia Sadocha. 
Wystąpią także: Ostrołęcka Scena 
Autorska, Wiktoria Dobrowolska 
(gościnnie). Akompaniament: Ta-
deusz Kowalewski - piano, Tomasz 
Mikulski - gitara. Reżyseria: Woj-
ciech Kraszewski. Kierownictwo 
muzyczne: Tadeusz Kowalewski

•	 10.03, godz. 19.00, Mały wszech-
świat w wielkim mieście, wernisaż 
wystawy, Galeria Ostrołęka, wstęp 
wolny. Wystawa akwarel Jana Do-
bkowskiego z cyklu „Uniwersum”; 
wystawa czynna od 10 marca do 7 
kwietnia 2017 r.

•	 12.03, godz. 12.00, Pchła Szachraj-
ka, spektakl teatralny, sala OCK, 
cena biletu  7 zł dziecko, 15 zł doro-
sły. W ramach “Godzin dla rodziny” 
Teatr Malutki zaprasza na spektakl 
„Pchła Szachrajka” wg Jana Brze-
chwy. Reżyseria: Zdzisław Owsik

•	 14.03, godz. 9.00, 36. OKR Miejsce 
urodzenia, konkurs recytatorski, 
Klub Oczko, Scena im. Pawła Opę-
chowskiego

•	 14.03, godz. 10.30, Ostrołęka czyta 
dzieciom, Kultownia w Wojciecho-
wicach. Przewodnik prawdziwych 
tropicieli. Wiosna - Adama Wajraka 

•	 17.03, godz. 18.00, Nuda, spektakl 
teatralny, Klub Oczko, Scena Te-
atralna im. Pawła Opęchowskiego, 
wstęp wolny. Reżyseria: Wojciech 
Kraszewski. Występują aktorzy 
Ostrołęckiej Sceny Autorskiej: Mo-
nika Dębek, Monika Kacprzyńska, 
Zuzia Kacperowicz, Julia Wyszyń-
ska, Julia Gwiazdowska

•	 18.03, godz. 17.00, Walk Away, kon-
cert w “Nastrojach we dwoje”, s. wi-
dowiskowa OCK, bilet 30 zł

•	 22.03, godz. 13.15, 14.15, Muzycz-
ne pogawędki, spotkanie z muzy-
ką, sala widowiskowa OCK

•	 24.03, godz. 19.00, Porażki, kon-
cert, Klub Oczko, Scena im. Pawła 
Opęchowskiego. Zapraszamy na 
recital Olgi Malinowskiej, wokalist-
ki Studia Piosenki. Towarzyszyć jej 
będą muzycy: Maciej Cechowski 
– git.basowa l Przemysław Zera – 
perkusja l   Tadeusz Kowalewski – 
piano, kierownictwo muzyczne

Hala im. A. Gołasia 
•	 1-3.03, godz. 9.00 – Rekolekcje 

Wielkopostne I i II LO 

•	 3.03, godz. 20.30 - Nocna Liga Fut-
salu + 18 

•	 4.03, godz. 10.00 – Halowy Turniej 
Piłki Nożnej „Narew Cup” 

•	 7.03, godz. 9.00 - XV Mistrzostwa 
Miasta Ostrołęki Szkół Średnich  
w Piłce ręcznej mężczyzn o Puchar 
Przechodni Prezydenta Miasta 
Ostrołęki 

•	 9.03, godz. 9.00 - Targi Pracy – OHP 
Ostrołęka 

•	 10.03, godz. 9.00 - XV Mistrzostwa 
Miasta Ostrołęki Szkół Średnich  
w Piłce ręcznej mężczyzn o Puchar 
Przechodni Prezydenta Miasta 
Ostrołęki 

•	 10.03, godz. 20.30 - Nocna Liga Fut-
salu + 18 

•	 16.03, godz. 9.00 - Targi Pracy – 
WUP Ostrołęka 

•	 21.03, godz. 8.00 – Mistrzostwa 
Szkoły w Piłce Siatkowej /I LO/ 

•	 23.03, godz. 10.00 – Święto Patrona 
Szkoły /I LO/ 

•	 25.03, godz. 8.00 – Festiwal Fitness 
- Tygodnik Ostrołęcki 

HALA SPORTOWA UL. PARTYZAN-
TÓW 3 
•	 11.03, godz. 18.00 - Mecz piłki siat-

kowej, III Liga mężczyzn: SPS Volley 
Ostrołęka – UKS Olimp Skaryszew 

•	 13.03, godz. 9.00 - XV Mistrzostwa 
Miasta Ostrołęki Szkół Średnich  
w piłce koszykowej kobiet o Pu-
char Przechodni Prezydenta Miasta 
Ostrołęki 

•	 17.03, godz. 9.00 - XV Mistrzostwa 
Miasta Ostrołęki Szkół Średnich  
w piłce koszykowej kobiet o Pu-
char Przechodni Prezydenta Miasta 
Ostrołęki 

•	 18.03, godz. 18.00 - Mecz piłki siat-
kowej, III Liga mężczyzn: SPS Volley 
Ostrołęka – GOSiR Mrozy 

•	 20.03, godz. 9.00 - XV Mistrzostwa 
Miasta Ostrołęki Szkół Średnich  
w piłce koszykowej mężczyzn o Pu-
char Przechodni Prezydenta Miasta 
Ostrołęki 

•	 24.03, godz. 9.00 - XV Mistrzostwa 
Miasta Ostrołęki Szkół Średnich  
w piłce koszykowej mężczyzn o Pu-
char Przechodni Prezydenta Miasta 
Ostrołęki 

•	 25.03, godz. 18.00 - Mecz piłki siat-
kowej, III Liga mężczyzn: SPS Volley 
Ostrołęka – BKS IPROART Warszawa 
Bemowo
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•	 2.03 (czwartek), godz. 18.00  Wieczór  
w Arce – Prof. Wiesław Rzońca (Uni-
wersytet Warszawski) o Cyprianie 
Norwidzie (wykład). Spotkanie z cy-
klu Karol Samsel zaprasza. MBP  
ul. Głowackiego 42

•	 3.03 (piątek), godz. 18.15 – Spotkanie 
Dyskusyjnego klubu Książki – książka 
Jonathana Franzena pt. „Bez skazy”. 
Klub przy Studziennej - Biblioteka,  
ul. Gomulickiego 13

•	 7.03 (wtorek), godz. 17.00 – Spotka-
nie przy Studziennej z Antonim Pień-
kowskim (poeta, pisarz, związany  
z regionem miejscem urodzenia). Klub 
przy Studziennej - Biblioteka, ul. Gomu-
lickiego 13

•	 10.03 (piątek), godz. 17.00 – Klub po-
dróżnika. Klub przy Studziennej - Bi-
blioteka, ul. Gomulickiego 13

•	 15.03 (środa), godz. 18.00 – Prezentacja 
książki Joanny i Norberta Dawidczyków 
pt. „Bigos małżeński”. Klub przy Stu-
dziennej - Biblioteka, ul. Gomulickiego 
13.

•	 16.03 (czwartek), godz. 9.00 i 11.30 – 
Spotkania dla młodzieży nt. uzależnień 
od gier komputerowych z Krzysztofem 
Piersą  autorem książki pt.  „Komputero-
wy Ćpun”.  MBP ul. Głowackiego 42

•	 18.03 (sobota) godz. 10.00-13.00  
Warsztaty Literackie prowadzi dr Karol 
Samsel. Klub przy Studziennej - Biblio-
teka, ul. Gomulickiego 13

•	 20.03 (poniedziałek), godz. 17.30-
19.30  Spotkanie ósme z cyklu „Lite-
racki album pamięci” – Wspomnienie 
Henryka Ciszewskiego, ostrołęczani-
na, niestrudzonego badacza regionu. 
Klub przy Studziennej - Biblioteka,  
ul. Gomulickiego 13

•	 23.03 (czwartek), godz. 18.00 - Wieczór 
w Arce – prezentacja książki pt. „Trajek-
toria” Marii Rochowicz. MBP ul. Głowac-
kiego 42

•	 28.03 (wtorek), godz. 18.00 Spotkanie  
z cyklu „Ulicami wspomnień” – Wirtual-
ny spacer po dawnej ulicy Głowackiego 
– do 1945 r. Klub przy Studziennej - Bi-
blioteka, ul. Gomulickiego 13

•	 30.03 (czwartek), godz. 18.00 – Wie-
czór w Arce z Anną Janko i pre-
zentacja książki pt. „Mała zagłada”  
(o tragicznych wydarzeniach z lat wojny 
1940-1944).  MBP ul. Głowackiego 42

•	 31.03 (piątek), godz. 18.15 - Spotkanie 
Dyskusyjnego klubu Książki – twór-
czość Tadeusza Boya-Żeleńskiego. 
Klub przy Studziennej - Biblioteka,  
ul. Gomulickiego 13

Kalendarz wydarzeń

Miejska Biblioteka Publiczna

MZOSTiIT

OCK

Z kalendarza bibliotecznego
1 marca – Narodowy dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych 
3 marca – Międzynarodowy Dzień 
Pisarzy
8 marca – Międzynarodowy Dzień 
Kobiet
10 marca 1992 – Rejestracja przez 
Sąd Okręgowy w Ostrołęce Sto-
warzyszenia Przyjaciół Bibliotek  
i Książki
21 marca – Międzynarodowy Dzień 
Poezji
22 marca 1997 – zmarł Leszek Baku-
ła – polski poeta i pisarz, urodzony 
w Ostrołęce



Krzysztof Arcie-
chowski (Mię-
dzyszkolny Klub 
Kyokushin Karate). 
Brązowy medalista 
w kumite podczas 
Mistrzostw Polski 
Juniorów w Karate 
Olsztyn 2016

Igor Bastek 
(Ostrołęcki Klub 
Lekkiej Atletyki). 
Osiągnął odległość 
46,51 w rzucie 
dyskiem podczas 
zawodów rozegra-
nych w maju 2016 r. 
w Warszawie.

Mateusz Boruch 
(Ostrołęcki Klub 
Lekkiej Atletyki). 
Legitymuje się wy-
nikiem 16,08 m w 
pchnięciu kulą, uzy-
skanym podczas 
zawodów, które 
odbyły się w czerw-
cu 2016 r. w Warsza-
wie.

Norbert Duszak 
(Ostrołęcki Klub 
Karate Kyoku-
shin). Pierwsze 
miejsce w kumite 
semi contact na 
Pucharze Polski 
Młodzików Cie-
chanów 2016 w 
kategorii do 60 kg 

Łukasz Koło-
dziejski (Mię-
dzyszkolny Klub 
Kyokushin Kara-
te). III miejsce w 
kumite w katego-
rii junior młodszy 
podczas Pucharu 
Polski w Karate 
Ciechanów 2016

Kinga Kot (Mię-
dzyszkolny Klub 
Kyokushin Ka-
rate). III miejsce 
w kumite  w 
kategorii junior 
młodszy podczas 
Pucharu Polski 
w Karate Ciecha-
nów 2016

Damian Krukow-
ski (UMKS Victo-
ria). Zdobywca 
brązowego me-
dalu na Mistrzo-
stwach Polski Ju-
niorów w Boksie 
Kraków 2016.

Krzysztof Mo-
dzelewski (Mię-
dzyszkolny Klub 
Kyokushin Ka-
rate). Brązowy 
medalista w ku-
mite podczas Mi-
strzostw Europy 
Kadetów w Kara-
te Sofia 2016.

Natalia Nalewajk 
(Międzyszkolny 
Klub Kyokushin 
Karate). Brązowa 
medalistka w ku-
mite podczas Mi-
strzostw Europy 
Juniorów w Kara-

te Shinkyokushin 
Tbilisi 2016
Jakub Niziński 
(Ostrołęcki Klub 
Karate Kyoku-
shin). Drugie 
miejsce w kumite 
semi contact w 
kategorii do 60 
kg w Pucharze 
Polski Młodzików 
Ciechanów 2016 

Szymon Niziń-
ski (Ostrołęcki 
Klub Karate Ky-
okushin). Trzecie 
miejsce w kumite 
semi contact na 
Pucharze Europy 
Młodzików w ka-

tegorii do 55 kg, pierwsze miejsce w kumite 
semi contact na Pucharze Polski Młodzików 
w kategorii do 55 kg 

Beata Opęchow-
ska (Ostrołęcki 
Klub Karate Ky-
okushin). Trze-
cie miejsce na 
Mistrzostwach 
Polski Seniorów 
w full contact w 
kategorii do 65 
kg Chełm 2016, 
trzecie miejsce w 

full contact w Pucharze Polski Seniorów w 
kategorii open Ciechanów 2016

Mateusz Pa-
rzych (Ostrołęcki 
Klub Karate Ky-
okushin). Trzecie 
miejsce w full 
contact w Pucha-
rze Polski Senio-
rów Ciechanów 
2016 w kategorii 
do 80 kg, trzecie 
miejsce w full 

contac na Akademickich Mistrzostwach Pol-
ski Kraków 2017 w kategorii do 80 kg 

Kamil Patra 
(Ostrołęcki Klub 
Karate Kyoku-
shin). Drugie 
miejsce w kumi-
te semi contact 
na Pucharze Pol-
ski Juniorów Cie-
chanów 2016 

Dominika Py-
skło (Ostrołęc-
ki Klub Karate 
K y o k u s h i n ) . 
Trzecie miejsce 
na Pucharze Eu-
ropy Juniorów 
w kumite semi 
contact do 50 
kg Lublin 2016, 
pierwsze miej-

sce kumite semi contact do 50 kg Pu-
char Polski Juniorów Ciechanów 2016

Jakub Wasz-
kiewicz (UMKS 
Victoria). Mi-
strzyni Polski 
w kategorii ju-
nior młodszy 
podczas XXII 
Ogólnopolskiej 
Olimpiady Mło-
dzieży w Ząb-
kowicach Ślą-
skich.

Oliwia Wasz-
kiewicz (UMKS 
Victoria). Mi-
strzyni Polski 
w kategorii ju-
nior młodszy 
podczas XXII 
Ogólnopolskiej 
Olimpiady Mło-
dzieży w Ząb-
kowicach Ślą-
skich.

Kamil Ziemek 
(UKS Cham-
pion). Złoty 
medal na Aka-
demickich Mi-
s t r z o s t w a c h 
Polski w Boksie 
Katowice 2016

Paweł Żarnoch 
(UKS Cham-
pion). Złoty 
medal na Aka-
demickich Mi-
s t r z o s t w a c h 
Polski w Boksie 
Katowice 2016.
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Stypendyści sportowi Prezydenta Miasta Ostrołęki

W tym roku impreza odbędzie się w ostatnią 
niedzielę „Dni Ostrołęki” - 28 maja 2017r. o go-
dzinie 10.00. Trasa ostrołęckiego półmaratonu 
2017 będzie zupełnie nowa.  

Szczegółowy opis atestowanej 
przez PZLA trasy dostępny jest na stro-
nie organizatora polmaratonkurpiow-
ski.pl, na której jest także możliwość 
zapisania się do biegu drogą elektro-
niczną – zakładka „Zapisy”. Prosimy też 
o wszelkie uwagi i sugestie dotyczące 
organizacji tego wydarzenia, które po-
mogą organizatorom jeszcze bardziej 
sprawnie przeprowadzić tegoroczną 
imprezę. Adres do korespondencji: mar-
keting1@mzostiit.ostroleka.pl 

Informacje na bieżąco oraz dys-
kusja na portalu społecznościowym 
w naszym wydarzeniu pod adresem: 
facebook.com/MZOSTIIT.Ostroleka/  

(tk)

Trwają przygotowania do 
XXIII edycji Półmaratonu 
Kurpiowskiego 

Biegi

Sportowcy reprezentujący kluby mające siedziby w Ostrołęce mogą ubiegać się o stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe. Warunkiem uzyskania stypendium sportowego jest  
posiadanie statusu ucznia lub studenta oraz osiągnięcie I lub mistrzowskiej klasy sportowej. Na stronie ósmej prezentujemy zawodników aktualnie wspieranych przez prezydenta Ostrołęki.


