
RODZINA
Program „Rodzina 500 plus” ruszy  
w całej Polsce już w kwietniu. 
To pierwsze tak szerokie wsparcie pol-
skich rodzin po 1989 roku. 

INWESTYCJE
Powstanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych. 

Wicepremier Gliński podpisał z prezyden-
tem Ostrołęki Januszem Kotowskim umowę 
o współprowadzeniu MŻW.

HISTORIA
Dzień Żołnierzy Wyklętych w Ostrołę-
ce. Bezpośrednia relacja z uroczystości 
transmitowana była w TVP Info.
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2 Ostrołęka SamorządowaZ życia miasta
Umowa podpisana – będą pieniądze na MŻW

Wicepremier, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
prof. Piotr Gliński i prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski 
podpisali umowę w sprawie prowadzenia jako wspólnej 
instytucji kultury pod nazwą Muzeum Żołnierzy Wyklętych 
w Ostrołęce. Strona rządowa zobowiązała się w dokumencie 
do przekazania na budowę placówki  35 milionów złotych.

Ceremonia podpisania umowy miała miejsce 
w siedzibie Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Oprócz 
wicepremiera, MKiDN reprezentował sekretarz 
stanu Jarosław Sellin. Prezydentowi Kotowskie-
mu towarzyszyli zastępcy: Paweł Stańczyk i Grze-
gorz Płocha. Obecni byli także przedstawiciele 
Rady Miasta z przewodniczącym Jerzym Gra-
bowskim na czele. Wśród świadków uroczystości 
nie zabrakło ostrołęckich parlamentarzystów 
Arkadiusza Czartoryskiego i Roberta Mamątowa  
oraz najważniejszych gości, Żołnierzy Wyklętych, 
kombatantów AK, NSZ, NZW i „Jaworzniaków” 
– młodocianych więźniów politycznych okresu 
stalinizmu.

Przemawiając po podpisaniu umowy pre-
mier Gliński podkreślił, że budując Muzeum 
spełniamy powinność wobec tych, którzy 
swoim życiem i śmiercią opowiedzieli się za 
najważniejszymi dla Polaków wartościami. 

Profesor Gliński dodał też, że współpraca  
z Ostrołęką jest przykładem tego, jak dobre 
inicjatywy rodzące się w lokalnych społecz-
nościach powinny być wspierane przez wła-
dze państwowe. Zwracając się do weteranów 
dodał, że to właśnie dla nich i ich kolegów 
powstaje MŻW – Pamiętaliśmy, pamiętamy  
i będziemy pamiętać.

Prezydent Kotowski zwrócił uwagę na fakt 
promowania przez Muzeum wartości i po-
staw bohaterów, którzy dokonując trudnego 
wyboru rezygnowali z codzienności ciesze-
nia się rodziną, pracą, zabawą czy miłością. 
Podkreślił też rolę edukacyjną, jaką będzie 
spełniać placówka  dla kolejnych pokoleń, 
przekazując przykłady godnego zachowania. 
Następnie goście zwiedzili siedzibę Muzeum, 
oglądając cele, w których powstaną sale 
wystawowe oraz mural ukazujący gehennę 
Żołnierzy Wyklętych.  Na zakończenie pobytu 
premier Gliński wraz z rekonstruktorami  
i Legią Nadnarwiańską spróbował żołnierskiej 
grochówki.
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Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce zobaczyła cała Polska. Ekipa TVP INFO 
przez cały poranek 1 marca prowadziła audycję na żywo z siedziby powstającego 
Muzeum. 

O idei upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych, odkrywaniu niezna-
nych kart historii i przywracaniu pamięci przemilczanych dziejów 
mówili goście programu w Ostrołęce i Warszawie. W zaimprowizowa-
nym studiu na terenie Muzeum nie zabrakło najważniejszych bohate-
rów – żołnierzy podziemia niepodległościowego z Ostrołęki i okolic, 
młodocianych więźniów komunistycznego aparatu, a także rodzin 
poszukujących śladów swoich przodków zaangażowanych w walkę  
o niepodległość Ojczyzny. Byli też historycy, rekonstruktorzy i sa-
morządowcy. O pomyśle powołania MŻW i trudnej drodze do jego 
powstawania mówili prezydent Janusz Kotowski i dyrektor Jacek Kar-
czewski. O przychylności i rządowym wsparciu tej inicjatywy zapew-
niał minister Jarosław Sellin.  Audycja przypomniała los setek tysięcy 
młodych Polaków, którzy stanęli z bronią w ręku do antykomunistycz-
nego powstania. 

Możemy powiedzieć, że Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych  rozpoczął się w Ostrołęce. Podczas przeszło czterogodzinnej 
audycji widzowie TVP INFO mieli okazję, by zapoznać się z szeroko 

prezentowaną problematyką przywracania historii powojennej rze-
czywistości wykluczonej na wiele lat z pamięci Polaków. 

Obchodom święta towarzyszyło szereg wydarzeń, w tym prze-
marsz ulicami miasta, Polowa Msza Święta, Apel Pamięci, prezentacja 
filmów dokumentalnych poświęconych podziemiu niepodległościo-
wemu, koncert zespołu Fabryka i spektakl Teatru Nie Teraz z Tarnowa.

Dzień Żołnierzy Wyklętych

Już po raz drugi odbyło się w naszym mieście spotkanie 
z weteranami misji wojskowych. Odwiedzili  nas byli 
uczestnicy polskich kontyngentów wojskowych na 
Bałkanach, w Iraku i w Afganistanie. Wśród nich także 
żołnierze, którzy bronili City Hall  
w Karbali, o czym opowiada wyświetlany ostatnio  
w polskich kinach film.

Otwarte spotkanie z żołnierzami, członkami 
Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych 
w Misjach Poza Granicami Kraju odbyło się w 
Galerii Ostrołęka. Podczas spotkania wetera-
ni opowiedzieli o swoich przeżyciach, stresie 
wywołanym walką i powolnym dochodzeniu 
do normalności w kraju. Zaprezentowali także 
zdjęcia i materiały filmowe z pobytu na misjach. 
Licznie przybyli mieszkańcy Ostrołęki z zaintere-
sowaniem wysłuchali żołnierskich wspomnień.

Następnego dnia weterani spotkali się  
w kinie Jantar z młodzieżą. Tam po wspól-
nym oglądaniu filmu Karbala dzielili sie z 
młodymi ludźmi 
swoimi przeży-
ciami. Organiza-
torem spotkania 
był prezydent 
Miasta Ostrołęki, 
Janusz Kotowski 
przy współpracy 
ze Stowarzysze-
niem na rzecz 
Obronności Legia 
Nadnarwiańska, 
reprezentowa-
nym przez Adama 
Kiziewicza. Po raz 
pierwszy wete-
ranów biorących 

udział w misjach pokojowych gościliśmy  
w lipcu ubiegłego roku.O Karbali w Ostrołęce

Prezydent Ostrołęki

Janusz Kotowski

Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki

Jerzy Grabowski

Z okazji Świąt Zmar tw ychwstania Pańskiego
pragniemy przekazać nasze najlepsze życzenia

wszystkim mieszkańcom Ostrołęki

Niech ten czas napełni nas nadzieją
i wniesie Boży Pokój do każdego z domów

W imieniu samorządu Ostrołęki życzymy Państwu 
szczęśliw ych, rodzinnych Świąt Wielkanocnych 2016 r.

Członkowie Stowarzyszenia na rzecz Obronności Legia Nadnarwiańska
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Ostrołęcka Stacja Segregacji Odpadów Komunal-
nych oficjalnie otwarta. W uroczystości, która 
odbyła się 14 marca 2016 r., udział wzięli m.in. 
wiceminister Skarbu Państwa Marek Zagórski, 
parlamentarzyści Robert Mamątow, Arkadiusz 
Czartoryski, Anna Siarkowska, prezydent Ostro-
łęki Janusz Kotowski oraz przewodniczący Rady 
Miasta Jerzy Grabowski. Nie zabrakło miejskich 
radnych, przedstawicieli władz samorządu woje-
wództwa mazowieckiego oraz instytucji i podmio-
tów współpracujących przy budowie instalacji.

 - Myślę, że zarówno w aspekcie ekono-
micznym, jak i ekologicznym, nasza instalacja 
jest bardzo dobra. Ekonomicznym, ponieważ, 
jestem o tym przekonany, przez najbliższe 
lata ceny za odbiór śmieci, zarówno dla 
mieszkańców Ostrołęki jak i gmin powiatu 
ostrołęckiego, nie będą rosły. Poza tym Ostro-
łęka, a wraz z nią cały region, zyskały instala-
cję spełniającą wszystkie normy i wymagania 
środowiskowe – mówił prezydent Ostrołęki 
Janusz Kotowski.

Inwestycja objęła budowę hal techno-
logicznych sortowni i kompostowni, bok-
sów magazynowych surowców wtórnych 
i punktu demontażu, wagi samochodowej 
z budynkiem administracyjnym, a także 
zbiornika odcieków. Na terenie segregacji 
znajdują się również place dojrzewania 
kompostu oraz przetwarzania odpadów zie-
lonych, garaże dla kompaktora i na sprzęt 
technologiczny oraz magazyn małych ilości 
odpadów niebezpiecznych. Wykonane 
zostały również parking dla samochodów 
osobowych, drogi wewnętrzne, place tech-
nologiczne oraz chodniki. 

- Inwestycja, którą dziś uroczyście otwiera-
my, podnosi jakość życia mieszkańców Ostro-
łęki i regionu. Jestem przekonany, że to inwe-
stycja, która szybko się zwróci. Nie wszystkie 
miasta decydują się na takie wyzwanie, jakim 
jest budowa stacji segregacji, dlatego też tym 
większe należą się gratulacje władzom Ostro-
łęki – mówił podczas uroczystości wicemi-
nister Zagórski.

Budowa SSOK trwała dwa i pół roku. 
Łączny koszt budowy Samorządowej Stacji 
Segregacji Odpadów wyniósł około 40 mln 
zł. Samorząd Ostrołęki na inwestycję otrzy-
mał dotację ze środków unijnych w wyso-
kości około 25,5 miliona złotych. Miejska 
segregatornia to jedna z najnowocześniej-
szych tego typu instalacji w kraju. Nadzór 
nad realizacją inwestycji prowadziła spółka 
miejska Ostrołęckie Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego.

- W niespełna dwa i pół roku udało nam 
się wybudować i przekazać do użytkowania 
ten nowoczesny obiekt. Podstawowym celem 
tej instalacji, zdolnej do przetworzenia 60 

tysięcy ton odpadów rocznie, jest maksyma-
lizacja recyklingu i odzysku, minimalizacja 
strumienia odpadów kierowanego na składo-
wiska i wykorzystanie potencjału energetycz-
nego – mówił Adam Galanek, prezes OTBS.

W sortowni pracę otrzymały 24 osoby, 
11 z nich to bezrobotni zatrudnieni dzięki 
dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy  
w ramach prac interwencyjnych.

Stacja segregacji oficjalnie otwarta
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Stacja segregacji - od początku 

budowy do otwarcia 2014-2016

Miasto ogłosiło przetarg na budowę placu zabaw dla miesz-
kańców okolic ulic Koszarowej , Legionowej i Batalionu 
Czwartaków. W tym zabytkowym segmencie Wojciechowic 
przybędzie atrakcyjne miejsce wypoczynku dla dzieci i 
starszych osób lubiących aktywnie spędzać wolny czas. 

Plac zabaw zaprojektowano w formie regu-
larnej figury geometrycznej, wkomponowanej 
w istniejący układ komunikacyjny. W ramach 
opracowania zaprojektowano ogrodzony plac 
zabaw, plac rekreacyjny – kącik gier, o utwardzo-
nej nawierzchni z lokalizacją stołu do ping-ponga 
oraz stolika do gry w szachy. Znajdą się tam także 
urządzenia fitness, czyli cieszące się w Ostrołęce 
dużą popularnością siłownie pod chmurką. Nie 

zabraknie atrakcyjnych zabawek dla najmłod-
szych i nieco starszych dzieci, w tym huśtawek, 
zestawów zabawowo–sprawnościowych i kon-
strukcji linowych, służących do wspinaczki.  Jako 
oprawę projektowanych urządzeń zaprojekto-
wano zieleń towarzyszącą i izolacyjną w postaci 

trawników oraz nasadzeń drzew i krzewów. Jako 
urządzenia uzupełniające zaprojektowano ławki 
parkowe, kosze na śmieci oraz stojak na rowery. 
Na placu zabaw zaprojektowano nawierzchnię 
syntetyczną w trzech kolorach – zielonym – jako 
kolor podstawowy, pomarańczową  
i niebieską. Zaprojektowano trzy wejścia na teren 
placu zabaw, w ich pobliżu zlokalizowano placyki 
utwardzone, o nawierzchni z kostki betonowej  
z ławeczkami. Przy wejściach staną również tabli-
ce z regulaminem korzystania z zainstalowanych 
urządzeń. Jeżeli procedura przetargowa przebie-
gnie bez zakłóceń, plac powinien zacząć służyć 
użytkownikom w okresie wakacyjnym.

Nowy plac zabaw w Wojciechowicach



Prezydent Miasta Ostrołęki, zgodnie z ustawą  
o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie oraz uchwalonym przez Radę Miasta progra-
mem współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
zleca realizację zadań publicznych, przyznając na 
ten cel dotacje. W bieżącym roku przyznano je już 
w łącznej kwocie przekraczającej 2 mln 450 tys. zł.

Ze środków dotacyjnych realizowane są 
zadania z zakresu pomocy społecznej, kultu-
ry fizycznej oraz kultury i sztuki, ochrony  

i promocji zdrowia, profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych. Organiza-
cje pozarządowe otrzymały również dotacje 
na dowóz uczniów niepełnosprawnych do 
szkół i placówek oraz działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych.

Nowością, wynikającą z przyjęcia przez 
Sejm w 2015 roku ustawy o nieodpłatnej po-
mocy prawnej oraz edukacji prawnej i zno-
welizowania ustawy o działalności pożytku 
publicznego, jest realizacja zadania z zakresu 
udzielania nieodpłatnej pomocy praw-
nej – w otwartym konkursie ofert wyłoniono 
w tym celu Fundację Honeste Vivere, której 
przyznano dotację w kwocie 59 946 zł.

Największą kwotę stanowią dotacje na 
realizację zadań z zakresu kultury fizycznej. 

W bieżącym roku na realizację 66 zadań pre-
zydent Ostrołęki przyznał 44 klubom  
i stowarzyszeniom dotacje w łącznej kwocie 
1.379.500 zł. Dofinansowane zadania obej-
mują szkolenie sportowe, organizację  
i udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych 
oraz organizację igrzysk młodzieży szkolnej.

W zakresie kultury i sztuki realizowa-
nych będzie 38 zadań, na które przyznano 
18 podmiotom łączną kwotę 183 tys. 250 zł. 
Dotowane są lokalne inicjatywy kulturalne, 
patriotyczne i przedsięwzięcia artystyczne, 
podtrzymywanie tradycji narodowej, działal-
ność edytorska i wydawnicza oraz prowadze-
nie Kroniki Miasta Ostrołęki.

Na działania z zakresu pomocy spo-
łecznej na rzecz mieszkańców Ostrołęki 
w 2016 r. przekazano dziewięciu organi-
zacjom pozarządowym łączną sumę ok. 
390 tys. zł. Realizują one zadania z zakresu 
wspierania samodzielności i uczestnictwa 
w życiu społecznym osób starszych, pomoc 
dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin 
ubogich oraz pomoc tym rodzinom, jak też 
prowadzenie jednego z ostrołęckich domów 
pomocy społecznej.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Nie-
pełnosprawnych otrzyma w 2016 r. 220 tys. 
zł na dowóz uczniów niepełnosprawnych 
do szkół.

Prezydent przyznał również dotacje 
na realizację zadań publicznych z zakresu 
ochrony i promocji zdrowia 9 tys. zł na 
edukację zdrowotną w zakresie wczesnej 
wykrywalności raka piersi oraz zdrowego 

stylu życia, 11 tys. zł na edukację społeczną 
na temat przeciwdziałania HIV/AIDS, HCV i 
narkomanii, 13 tys. zł na realizację działań w 
zakresie ograniczenia chorób serca, 10 tys. zł 
na propagowanie zdrowego stylu życia oraz 
honorowego krwiodawstwa.

Działania na rzecz niepełnosprawnych 
mieszkańców Ostrołęki w 2016 r. zostaną 
wsparte 16 dotacjami, na łączną kwotę 80 
420 zł. Obejmować będą aktywizację zawo-
dową i społeczną osób niepełnosprawnych, 
prowadzenie poradnictwa psychologicznego 
i społeczno-prawnego, organizowanie imprez 
kulturalnych, sportowych, turystycznych  

i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, 
prowadzenie grupowych i indywidualnych 
zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwija-
nie i podtrzymywanie umiejętności niezbęd-
nych do samodzielnego funkcjonowania, 
organizowanie i prowadzenie transportu 
osób niepełnosprawnych.

Na realizację zadań publicznych z zakre-
su profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych w Ostrołęce w 2016 
roku przyznano dotacje w łącznej kwocie 
169 tys. zł. 
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Jedną z form wsparcia dla uzdolnionych mieszkań-
ców Ostrołęki są stypendia sportowe i artystyczne 
przyznawane przez prezydenta miasta. 

Sportowcy, reprezentujący kluby mające 
siedziby w Ostrołęce, za wybitne osiągnięcia 
sportowe mogą ubiegać się o stypendia spor-
towe. Warunkiem uzyskania stypendium jest 
posiadanie statusu ucznia lub studenta oraz 
osiągnięcie I lub mistrzowskiej klasy sporto-
wej. Jak dotąd, w bieżącym roku przyznano 
12 stypendiów. Wśród stypendystów prym 
wiodą karatecy.

Prezydent Ostrołęki przyznaje także sty-

pendia artystyczne, które mogą otrzymywać 
osoby zamieszkałe w naszym mieście, zajmu-
jące się twórczością artystyczną, upowszech-
nianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. 
O stypendia mogą ubiegać się osoby, które są 
mieszkańcami Ostrołęki od co najmniej  
5 lat, nie są debiutantami i wykazują ponad-
przeciętne zdolności w wybranej dziedzinie 
kultury, a w dziedzinach takich jak muzyka, 
plastyka czy literatura osiągaja sukcesy na 
terenie miasta, regionu, kraju lub za granicą. 
Aby uzyskać stypendium artystyczne, należy 
złożyć odpowiedni wniosek, który dostępny 
jest do pobrania na stronie internetowej mia-

sta. W przypadku osób fizycznych wniosek 
musi być poparty rekomendacją lub pozy-
tywną opinią instytucji lub stowarzyszenia 
kultury. Wniosek powinien zawierać szczegó-
łowy program pracy podczas pobierania sty-
pendium oraz termin jej zakończenia. Należy 
również dołączyć dokumentację dodatkową, 
np. fotokopie prac z ostatnich lat, fotokopie 
udokumentowanych osiągnięć twórczych, 
naukowych, popularyzatorskich lub konser-
watorskich.

Jednym z tegorocznych stypendystów jest 
tancerz Bartosz Wójcik, który wystąpił ostat-
nio w telewizyjnym show „You can dance”.

Wsparcie dla uzdolnionych

Współpraca z organizacjami pozarządowymi
2 mln 450 tys. zł 
– tyle prezydent Ostrołęki przyznał 
organizacjom pozarządowym na 
realizację w 2016 r. zadań publicznych

1 mln 379 tys. zł 
– dotacje z zakresu kultury fizycznej 
dla 44 klubów i stowarzyszeń 183 tys. zł 

– dotacje z zakresu kultury i sztuki 
dla 18 podmiotów

390 tys. zł 
– dotacje z zakresu pomocy 
społecznej dla 9 organizacji

169 tys. zł 
– dotacje z zakresu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów 
alkoholowych  
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Przez trzy miesiące ponad 30 pań z Ostrołęki  
i powiatu Ostrołęckiego brało udział w szkoleniu 
samoobrony „Bądź Bezpieczna”. 

Uczyły się pod okiem mistrzów i eksper-
tów sportów walki. Na zakończenie przyszła 
pora na egzamin. Polegał on na symulacjach, 
które odbyły się w Szkole Podstawowej nr 10 
w Ostrołęce. Śmiało można powiedzieć, że 
treningi przyniosły bardzo dobry rezultat. 

Pod koniec listopada ubiegłego roku  
36 pań wzięło udział w pierwszych trenin-
gach XI już edycji szkolenia samoobrony 
„Bądź Bezpieczna”. Zajęcia były niezwykle 
ciężkie. Dla wielu kursantek było to bowiem 
pierwsze spotkanie ze sportami walki. Z każ-
dym kolejnym treningiem widać było jednak 
wzrost umiejętności. Zajęcia realizowane 
były przez policyjnych instruktorów technik 
i taktyk interwencji: asp. Roberta Stypińskie-
go, mł.asp. Jacka Glinkę, instruktora sportów 
walki Arkadiusza Ludwiczaka oraz byłego 
Mistrza Polski i wielokrotnego reprezentanta 
kraju w boksie Marka Pietruczuka. Można 
więc powiedzieć, że wachlarz technik obrony 
był bardzo szeroki. 

By jednak sprawdzić umiejętności nabyte 
podczas trzech miesięcy treningu, niezbędny 
był egzamin praktyczny. Tradycyjnie już odbył 
się on w piwnicach Szkoły Podstawowej nr 10 
w Ostrołęce, które odgrywały rolę ciemnych 
uliczek. Podczas zajęć panie miały możliwość 
skorzystania ze wskazówek ekspertów, tj. 
specjalisty w zakresie samoobrony, koordyna-
tora samoobrony asp. Roberta Stypińskiego, 
psychologa Komendy Wojewódzkiej z siedzi-
bą w Radomiu st.asp. Anny Szymańskiej oraz 
specjalisty ds. wiktymologii mł.asp. Tomasza 
Żerańskiego. 

Egzamin polegał na symulacjach najpo-
ważniejszych zdarzeń. Mowa o przestęp-
stwach rozbójniczych oraz napadach. Reakcje 
pań były bardzo dobre. Szybkie wezwanie 
pomocy połączone z wykorzystaniem tech-
nik obrony okazały się niezwykle bolesne dla 
pozorantów. 

Nabór pań do następnej edycji już wkrótce. 
Więcej informacji bedzie dostępnych na 

stronie internetowej Komendy Miejskiej Poli-
cji w Ostrołęce oraz Urzędu Miasta Ostrołęki. 

Organizatorzy XI Edycji Szkolenia Bądź 
Bezpieczna:  Prezydent Miasta Ostrołęki 
Janusz Kotowski, Miasto Ostrołęka, Komenda 
Miejska Policji w Ostrołęce, Ubezpieczenia 
Sikorscy, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń 
Ergo Hestia.

podkom. Sylwester Marczak 

Kolejna edycja 
„Bądź Bezpieczna” 
zakończona

1 marca zostały przeprowadzone eliminacje 
XXXIX edycji Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla dzieci i młodzieży 
szkół z terenu miasta Ostrołęki. W eliminacjach 
wszystkie grupy wiekowe reprezentowało 30 
uczniów.

W wyniku eliminacji pisemnych w swo-
ich kategoriach wiekowych zwyciężyli:

Szkoły Podstawowe:
•	 I miejsce Bartosz Piasta — 31 pkt. – 

STO,

•	 II miejsce Zuzanna Grzyb — 29 
pkt. STO,
•	 III miejsce Joanna Pliszka — 26 
pkt. 26 pkt. SP nr 1.

Gimnazja:
•	 I miejsce Katarzyna Grochocka — 
33 pkt. Gimnazjum Nr 1,
•	 II miejsce Mateusz Opęchowski — 
32 pkt. ZS Nr 4,
•	 III miejsce Victoria Ejzemberg — 
30 pkt. Gimnazjum Nr 1.

Szkoły ponadgimnazjalne:
•	 I miejsce Elżbieta Tupacz — 37 
pkt. z I Liceum Ogólnokształcą-
cego ex aequo Dominik Puchalski, 
— 37 pkt. z II Liceum Ogólno-
kształcącego,
•	 III miejsce Klaudia Jadczak — 36 
pkt. I Liceum Ogólnokształcącego.

Podczas prowadzenia eliminacji dla 
uczestników OTWP i ich opiekunów - dru-
howie z OSP Ostrołęka zorganizowali pokaz 
specjalistycznego sprzętu ratowniczego i 
ratownictwa wodnego.  Zwycięzcom gra-
tulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych 
etapach turnieju. Fundatorami nagród dla 
zwycięzców turnieju byli Prezydent Mia-
sta Ostrołęki i Ochotnicza Straż Pożarna w 
Ostrołęce. 

Znają pracę strażaków

Członkowie ostrołęckiej Rady Seniorów odwiedzili 
Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Rolnej.

Delegacja reprezentowana przez przewod-
niczącego Wiesława Kędzierskiego, wiceprze-
wodniczącego Mirosława Chełchowskiego 
oraz Elżbietę Mierzejewską przekazała na rzecz 
mieszkańców DPS upominki, tj. książki, owoce 
i słodycze, oraz zapoznała się z warunkami 
mieszkaniowymi pensjonariuszy, ich trybem 
rehabilitacji i wykonywanymi przez nich dzie-

łami sztuki, w ramach manualnych ćwiczeń. 
Seniorom towarzyszyła radna Miasta Ostrołęki 
Ewa Żebrowska-Rosak.

Uwagę radnych seniorów zwróciła dosko-
nała organizacja pracy, czystość w obiekcie 
oraz współpraca kuracjuszy z dyrekcją i perso-
nelem. Obecnie w Domu Pomocy przebywa 
239 osób. 

Na spotkaniu z pensjonariuszami i dyrektor 
Joanną Brzozowską przewodniczący Wiesław 
Kędzierski poinformował mieszkańców o ce-

lach i działaniach Rady Seniorów. 
Formy współpracy z seniorami 

oraz korzyści z nich płynące, m.in. 
w postaci prac nad Kartą Seniora, 
omówił Mirosław Chełchowski. 
Dodatkowo wiceprzewodniczący 
przedstawił dwa własne wiersze, 
które bardzo się spodobały.

Spotkanie było na tyle owocne, 
że już planowane są kolejne, które 
pozwolą zacieśnić współpracę 
Rady Seniorów z mieszkańcami 
Domu Pomocy Społecznej.

Radni seniorzy odwiedzili 
Dom Pomocy Społecznej
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Kilka tygodni temu pojawiły się w mieście billbo-
ardy zachęcające do bycia rodzinami zastępczymi. 
Z organizatorem pieczy zastępczej w Ostrołęce 
panią Barbarą Lewandowską rozmawiamy  
o specyfice tej formy opieki nad dziećmi.

- Czy w naszym mieście brakuje rodzin 
zastępczych?

- W Ostrołęce opieką zastępczą objętych 
jest 80 dzieci. Pieczę zastępczą pełnią rodzi-
ny spokrewnione ( jest ich 39), niezawodo-
we (9) i zawodowe (4). Jest to jednak zbyt 
mała ilość. Poszukujemy kilku wieloletnich 
rodzin zawodowych, mieszkających  
w Ostrołęce, które mogłyby się podjąć 
opieki nad dziećmi i pełnić obowiązki ro-
dziny zastępczej. Potrzebne byłoby także 
pogotowie rodzinne, gdzie dziecko może 
przebywać do 4 miesięcy (albo do uregulo-
wania sytuacji).

- Jakie są wymogi aby zostać 
taką rodziną?

- Wymogi są bardzo proste. 
Szukamy ludzi, którzy chcą opie-
kować się dziećmi, nie boją się 
wyzwań, mieszkają na terenie 
miasta i mają dla dziecka miejsce 
w swoim mieszkaniu, a przede 
wszystkim w swoim sercu. Miej-
sce nie musi być jakieś szczegól-
ne, nie musi to być dom, wystar-
czą zwyczajne warunki gdzie 
dziecko może mieć swoje miejsce 
do spania i nauki. 

- Gdzie mogą się zgłaszać 
osoby zainteresowane?
- Po szczegółowe informacje 
zapraszamy do Organizatora Ro-
dzinnej Pieczy Zastępczej na ul. 
Poznańskiej 34/36 tel. 29 6944395, 
e-mail: orpz-ostroleka@wp.pl

Rodziny zastępcze
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W ostatni piątek lutego społeczność bloku socjalne-
go przy ulicy Braterstwa Broni obchodziła rocznicę 
otrzymania kluczy do swoich mieszkań.  Była to 
okazja do podsumowania procesu integracji zarów-
no w swoim najbliższym otoczeniu, jak i na osiedlu 
Wojciechowice. 

Spotkanie lokatorów, władz miasta, samo-
rządowców z osiedla oraz wolontariuszy  
i opiekunów z MOPR odbyło się w „Zaczaro-
wanej Dorożce”.  Rok mieszkania w nowym 
miejscu podsumowali sami lokatorzy, opo-
wiadając o wspólnych inicjatywach upiększa-
jących otoczenie, pracach na rzecz integracji 

społeczności „blokowej” i przełamywaniu 
barier nieufności w najbliższym otoczeniu 
bloku. O współpracy i pomocy w integracji lo-
katorów mówiły opiekunka z MOPR Grażyna 
Piersa i radna miasta Grażyna Sosnowska.   
O szczęściu lokatorów do współpracy  
z Grażynami wspomniał też prezydent Ko-
towski wymieniając jeszcze jedną, ważną 
dla integracji najmłodszych panią, dyrektor 
Przedszkola Miejskiego nr 5, Grażynę Olbryś.  
Podczas spotkania najmłodsi lokatorzy przed-
stawili program artystyczny, były też refleksje 
i wspomnienia dorosłych, często związane  
z otrzymaniem pierwszego w życiu własnego 
kąta. Nie zabrakło też planów na przyszłość.  
O tym, że takiej społeczności sąsiedzi mogą 
pozazdrościć, mówiła Grażyna Piersa.  Dalej 
spotkanie upłynęło w atmosferze zabawy 
przygotowanej dla najmłodszych i słodkiego 
poczęstunku dla wszystkich.  Ciepłe słowa, 
deklaracje wsparcia i pomocy dla kolejnych 
pomysłów lokatorów bloku socjalnego przy 
Braterstwa Broni padły ze strony prezydenta 
Janusza Kotowskiego, przewodniczącego 
Rady Miasta Jerzego Grabowskiego i odpo-
wiedzialnego na co dzień za politykę społecz-
ną, wiceprezydenta Grzegorza Płochy. 

Rocznica na Braterstwa Broni


