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Dwie udane
zbiórki żywności

Wolontariusze Świątecznej Zbiórki Żywności 
przez trzy dni zebrali ponad 11,5 tony żywno-
ści dla potrzebujących rodzin z Ostrołęki. Dzię-
ki innej akcji, 40 paczek pełnych wiktuałów 
trafiło do kombatantów na Kresach Wschod-
nich i dzieci polskich na Białorusi. 
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Akcje charytatywne

Miejska spółka

OPWiK
o planach modernizacji

30 milionów złotych zamierza wydać w naj-
bliższych latach OPWiK na innowacje związa-
ne z rozwojem spółki, nie podnosząc przy tym 
opłat za wodę. Likwidacja ujęcia wody na os. 
Leśnym, zakup elektrycznych samochodów czy 
modernizacja oczyszczalni ścieków to tylko 
niektóre z pomysłów.
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Miasta Partnerskie

Zaśpiewali w Meppen

Ostrołęcki Chór Kameralny spędził kilka dni 
w niemieckim Meppen, mieście partnerskim 
Ostrołęki, gdzie zaśpiewał dwa koncerty. Była 
to również okazja do zebrania funduszy na le-
czenie Dobrusi Napiórkowskiej – małej ostro-
łęczanki, na której konto trafiło prawie 1800 
euro.
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Ostrołęckim rodzinom żyje 
się lepiej

Kilkudziesięciu pracowników socjalnych każ-
dego dnia wychodzi w teren, by pomagać 
mieszkańcom w najtrudniejszej sytuacji. Dzię-
ki świadczeniom wychowawczym w ramach 
programu 500+ jest trochę łatwiej. W tym roku 
MOPR wyda na nie około 32 milionów złotych.

s. 6

Instytucje z bliska 



Współpraca międzynarodowaRocznica wprowadzenia stanu wojennego

Uroczystości



Bonifikaty za użytkowanie nieruchomości 
Szanowni Państwo! W związku ze zmianą ustawy o gospodarce nieruchomościami 
wnioski o udzielenie bonifikaty od opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomo-
ści przeznaczonych na cele mieszkaniowe można składać tylko do 1 marca każde-
go roku. Wniosek można pobrać ze strony Urzędu Miasta.

Miejsce składania wniosków:

Punkt Obsługi Interesantów
pl. gen. Józefa Bema 1, 
07-400 Ostrołęka
tel. (+48 29) 764 68 11 w.  279
czynny: od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-16:00,
we wtorki w godzinach 8:00-17:00

Punkt Obsługi Interesantów
ul.  T.  Kościuszki 45,
07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 294
czynny: od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-16:00

Otwarcie budynku

Noclegownia

Budżet
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Akcje charytatywne Innowacje

Zieleń miejska
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Instytucje z bliska

Wśród nocnej ciszy...
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Instytucje z bliska: MOPR
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Ostrołęckie Centrum Kultury

Miejska Biblioteka Publiczna

Galeria Ostrołęka
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Imprezy sportowe


