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Ulice zgodne z prawem

Prokuratura Rejonowa w Prza-
snyszu umorzyła śledztwo w spra-
wie niedopełnienia obowiązków 
przez prezydenta miasta. Tym sa-
mym nie potwierdziły się „rewe-
lacje” Tygodnika Ostrołęckiego  

o rzekomych nieprawidłowościach 
przy budowie najnowszego połą-
czenia ulic Goworowskiej i Gorba-
towa.

Regionalna Izba Obrachunkowa, 
która kontrolowała szczegółowo in-

westycję też nie stwierdziła żadnych 
uchybień. Prokuratura Rejonowa  
w Przasnyszu uznała, że drogi zbu-
dowano zgodnie z prawem.

Dokończenie na str. 3

Nowa droga połączy osiedle Sienkiewicza ze Śródmieściem. Przebiegając obok siedziby WSAP i nowej komendy 
policji, mija Galerię Bursztynową, Galerię  Alius i „pałacyk” przy Gorbatowa. W przyszłym roku dojdzie do ulicy 
11 Listopada tworząc kolejną ważną miejską arterię.
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Rada miasta przyjęła projekt uchwa-
ły w sprawie powołania Rady Senio-
rów w Ostrołęce. Będzie to organ 
skupiający przedstawicieli instytucji 
i organizacji, w których skład wcho-
dzą osoby starsze.

– Naszym zamiarem, jako grupy 
radnych jest, aby w skład Rady Senio-
rów weszli przedstawiciele wszystkich 
instytucji  i organizacji, w których 
skład wchodzą osoby starsze. Należą 
do nich m.in.: kluby seniora, organi-
zacje emerytów i rencistów, stowarzy-
szenia, Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
Domu Pomocy Społecznej im. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego i Dzienne-
go Domu Pobytu Seniora „U Święte-
go Antoniego” – powiedział Dariusz 

Maciak. – Szczególne podziękowania 
należą się Słuchaczom Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku w Ostrołęce, bo 
to oni stoją u zarania tego projektu 
uchwały, wystąpili do Rady Miasta z 
wnioskiem popartym podpisami. Do-
pracowaliśmy statut i żeby nie prze-
dłużać procedury, bo ciągle byliśmy 
serdecznie ponaglani przez środowi-
sko starszych studentów, złożyliśmy 
go do Rady Miasta, by jeszcze w tej 
kadencji się tym zająć – podkreślił 
przewodniczący Rady Miasta.

Głównymi zadaniami Rady Se-
niorów będzie integracja i wspieranie 
środowiska seniorów oraz reprezen-
towanie ich zbiorowych interesów, 
wspieranie i rozwój aktywności tej 

grupy osób, profilaktyka i zdrowy 
trybu życia seniorów, a także rozwój 
różnych form wypoczynku, rekreacji 
i sportu oraz zapobieganie wyklucze-
niu społecznemu i marginalizacji se-
niorów.

Według uchwały Prezydent Mia-
sta w drodze obwieszczenia ogłaszał 
będzie termin naboru kandydatów 
do Rady, a ilość członków Rady Se-
niorów i jej skład osobowy ustalać 
będzie Rada Miasta Ostrołęki. Kaden-
cja Rady Seniorów rozpoczynać się 
będzie nie później niż 6 miesięcy od 
dnia wyborów do Rady Miasta Ostro-
łęki. Na czele Rady Seniorów staną 
Przewodniczący i dwóch Wiceprze-
wodniczących.

Powołano ostrołęcką Radę Seniorów

Po raz sześćdziesiąty piąty obradował 
miejski samorząd. Radni zajęli się mię-
dzy innymi zmianami planu zagospo-
darowania przestrzennego 
oraz kwestią zwiększenia 
punktów sprzedaży alko-
holu. Mamy też nowe na-
zwy rond i łączącej je ulicy. 

Rondo przy nowej ko-
mendzie policji będzie no-
sić imię płk. Ryszarda Ku-
klińskiego (bohaterskiego 
oficera Wojska Polskiego, 
który przekazał Stanom 
Zjednoczonym plany atomowego ataku 
sporządzone przez Związek Sowiecki),  
a z drugim rondem (przy ul. Gorba-
towa), nazwanym imieniem Romana 
Dmowskiego (współtwórcy Niepodle-

głego Państwa Polskiego w 1918 roku), 
połączy je ulica Rodziny Ulmów. Ulmo-
wie, to ośmioosobowa polska rodzina  

z Markowej koło Łańcuta, która w marcu 
1944 roku została zamordowana przez 
Niemców za ukrywanie żydowskich 
sąsiadów. Józef i Wiktoria Ulmowie od 
września 1939 roku ukrywali ośmioro 

Żydów. W imię chrześcijańskich warto-
ści poświęcili życie pomagając żydow-
skim sąsiadom. Imię Rodziny Ulmów 
będzie nosić także budowane w Marko-
wej Muzeum Polaków Ratujących Ży-

dów.  
Radni zatwierdzili także 

kilka zmian w planie zagospo-
darowania przestrzennego, 
co umożliwi m.in. inwestycje  
w kilku punktach miasta 
oraz prowadzenie działal-
ności usługowej w miejscu, 
gdzie zlokalizowany jest stary 
basen. Przyjęto także „Plan 
Zrównoważonego Rozwoju 

Publicznego Transportu Zbiorowego dla 
Miasta Ostrołęki na lata 2014 – 2023”. 
Miejscy radni odrzucili projekt uchwały 
zwiększający liczbę koncesji na sprzedaż 
alkoholu.

Radni uchwalili we wrześniu

Mamy dobrą wiadomość dla miło-
śników przyrody, którzy już marzą  
o oglądaniu życia w Narwi w filmowej 
wersji 3D 360 stopni. Prezydent Janusz 
Kotowski podpisał pozwolenie na bu-
dowę kina, zaplanowanego w projekcie  
Fundacji  „Drabina Rozwoju”.

Przypomnijmy, że projekt realizo-
wany przez Fundację przy współpracy  
z miastem zakłada budowę kina 3D 360 
stopni oraz produkcję animacji filmowej 
3D „W królestwie Wielkiego Suma, uka-
zującej w przestrzeni wirtualnej życie  
w Narwi.  Dodatkowo  przewidzia-
no cztery rodzaje zajęć edukacyjnych 
„Przyroda w Doliny Narwi i Omulwi”.   

We wrześniu ubie-
głego roku rad-
ni zdecydowaną 
większością poparli 
zagwarantowanie 
wkładu miasta po-
nad 130 tys. złotych 
do projektu Funda-
cji Drabina Rozwo-
ju „Multimedialne 
Centrum Natura”.

Wniosek  jako jeden z dwóch otrzy-
mał dofinansowanie w ramach fundu-
szy norweskich (przyznawane przez 
Ministerstwo Środowiska). To już ko-
lejny projekt realizowany w Ostrołęce 

przez Fundację „Drabina Rozwoju” 
przy współpracy z samorządem miasta.  
Wcześniej młodzież ostrołęckich szkół 
zaangażowana była przy działaniach  
„Mój wybór – moja przyszłość” oraz 
„Story cheering”.

Kino 3D 3600 bliżej



Drodzy Ostrołęczanie,

Najbliższe lata to bardzo ważny czas dla rozwoju naszego miasta. Nasz wspólny sukces będzie zależał 
m.in. od tego, na co przeznaczane będą Państwa podatki i czy środki finansowe z kolejnego budżetu UE na 
lata 2014-2020 będą wydawane efektywnie z korzyścią dla miasta i jego mieszkańców.

Dotychczasowy bilans pracy naszego samorządu to dobry prognostyk na przyszłość. Zakończyliśmy 
wiele planowanych inwestycji infrastrukturalnych: nowe drogi, modernizację komunikacji miejskiej, rozbu-
dowę bazy sportowo – rekreacyjnej. Nasze miasto ma ofertę dla młodych i seniorów. Uniwersytet Trzeciego 
Wieku cieszy się dużą popularnością. A rodziny wielodzietne mogą korzystać ze zniżek, jakie daje im Karta 
Wielkiej Rodziny. 

Realizujemy i planujemy kolejne inwestycje. Wkrótce po ulicach naszego miasta będzie jeździł pierw-
szy autobus o napędzie elektrycznym. Planowane inwestycje kulturalne mają szanse przyciągnąć turystów  
z całej Polski. 

Stabilna polityka finansowa i utrzymywanie lokalnych podatków na przyjaznym dla mieszkańców 
poziomie przyciągają inwestorów, a to oznacza rozwój miasta i nowe miejsca pracy. W rankingach miast 
zajmujemy wysokie miejsca jeśli chodzi o niski poziom zadłużenia, poziom dochodu na głowę mieszkańca 
czy dbanie o środowisko naturalne. Miejskie finanse są w dobrym stanie, co stanowi raczej wyjątek niż zasadę na tle wielu innych miast.

W dążeniu do poprawy warunków życia w naszym mieście, nie zapominamy o przeszłości i tych, dzięki którym możemy żyć w wolnym kra-
ju. Dlatego władze miasta bardzo życzliwe podchodzą do inicjatyw różnych środowisk, które chcą upamiętnić  naszych bohaterów. Ostrołęka to 
dobry przykład na to, jak można łączyć poszanowanie tradycji z wyzwaniami nowoczesności, pamięć o przeszłości z kształtowaniem przyszłości. 
Dostrzegają to zewnętrzni obserwatorzy. Doceniają eksperci. Na co dzień doświadczają Ostrołęczanie. 

Mieszkańcy naszego miasta mają być z czego dumni. Ja jestem dumny.
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Dokończenie ze str. 1

Przypomnijmy, że Tygodnik Ostro-
łęcki (TO) zarzucił władzom narażenie 
miasta na straty w związku z przebu-
dową systemu komunikacyjnego w po-
bliżu Galerii Bursztynowej, a następ-
nie redaktor naczelny pisma Maciej 
Sulima osobiście powiadomił prokura-
turę o rzekomym przekroczeniu upraw-
nień przez prezydenta Janusza Kotow-
skiego. Na podstawie samodzielnych 
wyliczeń, nie popartych ekspertyzami  
i analizami fachowców TO twierdził, że 
miasto straciło 10 milionów złotych, bo 
kosztami przebudowy ulic powinni zosta-
li  obciążeni inwestorzy. Redaktorzy opie-
rali się przy tym na nieporównywalnych 
rozwiązaniach zastosowanych w Łomży  
i Białymstoku. Miasto odrzuciło suge-
stie gazety i opierając się na rzeczowych 
faktach domagało się sprostowania nie-
prawdziwych informacji. Swoje oburze-
nie wyraziło też Ostrołęckie Forum Go-
spodarcze, wskazując przykłady działań 
samorządów zachęcające inwestorów 
przez celową budowę ciągów komu-
nikacyjnych. Gazeta utrzymywała, że 
oskarżając prezydenta napisała prawdę, 
co ma rzekomo potwierdzać niedawny 

wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymsto-
ku, oddalający pozew o sprostowanie 
treści artykułu. Było to orzeczenie różne 
od wyroku Sądu Okręgowego I instancji  
w Ostrołęce, który  takie sprostowanie 
nakazał opublikować, dlatego sprawa 
trafi jeszcze do tzw. kasacji przed Sądem 
Najwyższym.

W wyniku trwającego blisko rok 
śledztwa z wniosku naczelnego TO, 
przesłuchano wielu świadków oraz zgro-
madzono kilkaset stron dokumentacji. 
Sprawę badała także Regionalna Izba 
Obrachunkowa. Po tej weryfikacji pro-
kuratura Rejonowa w Przasnyszu w dniu 
31 lipca 2014 wydała postanowienie  
o umorzeniu postępowania, wobec bra-
ku znamion czynu zabronionego. Także 
kontrola Regionalnej Izby Obrachun-
kowej nie stwierdziła żadnych uchybień 
czy złamania prawa. Tym samym nie 
potwierdzono jakichkolwiek nieprawi-
dłowości po stronie miasta, które były 
przedmiotem zarzutów Tygodnika 
Ostrołęckiego. Gazeta długo zwlekała  
z poinformowaniem o wynikach kontro-
li swoich czytelników i ostatecznie zro-
biła to w jednym zdaniu. Ocenę takiego 
„dziennikarstwa” pozostawiamy czytel-
nikom. 

Komentuje Anna Teresa Pie-
traszek - reżyser, dokumentalista, 
dziennikarka - Obywatelska Ko-
misja Etyki Mediów. - „Ubolewam 
nad zanikiem etyki zawodowej i 
obiektywności w mediach na rzecz 
doraźnego interesu politycznego re-
dakcji. Najwyraźniej  tu mamy po-
dobny przypadek”.

Śledztwo prokuratury umorzone.  Pozytywny wynik 
kontroli. Prezydent nie złamał prawa.
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Sukces Ostrołęki. Według rankingu 
dwutygodnika „Wspólnota” zajęli-
śmy najlepsze miejsce wśród miast 
na Mazowszu. Wśród powiatów 
grodzkich w rankingu zadłużenia 
zajęliśmy 28 miejsce.

Ostrołęka od kilku lat utrzymuje 
się w bezpiecznej strefie zadłużenia.  
Według rankingu „Wspólnoty” na ko-

niec 2013 roku wyniosło ono 33,66%.
Podstawą rankingu jest wskaźnik 

długu do rocznego dochodu jaki ma 
miasto. Ranking wskazuje, że  naj-
bardziej zadłużonym województwem  
w Polsce jest mazowieckie (73,4 proc.). 
Stolica województwa z największym 
długiem to Toruń (86,3 proc.), a gminą 
bijącą wszelkie  rekordy jest zachod-
niopomorski Rewal.  Jej wskaźnik za-
dłużenia wynosi prawie 259 procent! 

Przypomnijmy, że granica zadłu-
żenia, jaką ustalono ustawowo nie 
powinna przekraczać 60 proc. docho-
dów.  Ranking „Wspólnoty” pokazuje, 
że Ostrołęka ma na tyle bezpieczne 
finanse, że w odróżnieniu od wielu 
innych miast nie grozi nam ujemna 
nadwyżka operacyjna do roku 2020. 
Oznacza to, że przy dalszym zacho-
waniu obecnych proporcji inwesty-
cyjnych możemy współfinansować  

z własnych środków inwestycje wspie-
rane unijnymi dotacjami w okresie 
finansowym 2014 – 2020. Jest to nie-
wątpliwie pozytywny efekt polityki 
zrównoważonego rozwoju, jaką od 
dwóch kadencji prowadzi ostrołęcki 
samorząd. 

Potwierdza się słuszność polityki 
finansowej ostrołęckiego  samorzą-

du, od lat zakładającej niskie stawki 
lokalnych podatków i opłat. W ran-
kingu zamożności miast na prawach 
powiatu przeprowadzonym przez pi-
smo „Wspólnota” zajmujemy ósmą 
pozycję.

Ranking opiera się na analizie 
dochodów własnych samorządów  
z podatku od nieruchomości, środ-
ków transportu oraz udziałów we 
wpływach z PIT i CIT. Autorzy ran-
kingu nie brali pod uwagę wpływów  
z dotacji celowych.  W pierwszej trój-
ce najbogatszych powiatów grodzkich 
od lat znajduje się Płock, tym razem  
z kwotą 4439,92 zł, ale tu nie ma się 
czemu dziwić.  Nie każdy może sobie 
pozwolić na dochody naftowych szej-
ków. Ósma pozycja Ostrołęki z 3952,55 
PLN na głowę mieszkańca - to wynik 
będący efektem umiarkowanej polity-
ki podatkowej, która zakłada większe 
wpływy przy mniejszych obciążeniach 
przedsiębiorców. Stąd też np. rejestro-
wanie w Ostrołęce samochodów cię-
żarowych przez firmy przewozowe 
spoza regionu.  Na pozycji 13 znalazły 
się Siedlce z 3773,38 PLN na głowę,  
a na 36 Łomża z 3279,14 PLN na miesz-
kańca. Radom, największe miasto na 
Mazowszu poza stolicą, zajął 28 miejsce 
z 3434,55 złotych na głowę.

Niskie zadłużenie, 
wysokie dochody

WSKAŹNIKI DOCHODU NA GŁOWĘ MIESZKAŃCA
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Gościem audycji „Nic o nas, bez 
nas” w Radiu Nadzieja był Dariusz 
Maciak, przewodniczący Rady 
Miasta Ostrołęki. Rozmówcy dys-
kutowali o trudnej sytuacji firm 
transportowych. Jej przyczyną jest 
załamanie przewozów do Rosji  
w związku z embargiem.

Dariusz Maciak 
przypomniał o do-
brych praktykach sa-
morządu,  a także o 
jego ciągłych stara-
niach, by przedsiębior-
cy w Ostrołęce, także 
przewoźnicy, czuli się 
wspierani na co dzień. 
Przewodniczący Rady 
Miasta mówił m.in. o 
najniższych podatkach 
w kraju od środków 
transportu.

- Zajmujemy się 
sprawą ostrołęckich 
przewoźników nie dla-
tego, że to są wpływy 
podatkowe do budżetu 
miasta, ale dlatego, że 

są mieszkańcami Ostrołęki i jest to 
ważna sprawa społeczno-gospodar-
cza – powiedział Dariusz Maciak. - 
Transport to nie tylko przewoźnicy, 
firmy rodzinne, ale także kooperanci, 
zatrudnieni pracownicy, często jedy-
ni żywiciele rodzin – dodał przewod-
niczący ostrołęckiej Rady Miasta.

Podczas ostatniej sesji Rady Mia-
sta radni poprosili prezydenta Janu-
sza Kotowskiego, by w tej trudnej 
sytuacji dla przewoźników wspierał 
ich m.in. zwolnieniami z odsetek po-
datkowych, a także wnikliwie rozpa-
trywał wnioski o rozłożenie podatku 
na raty lub umorzenia.

Nie zostawimy przewoźników...

Oficjalnie wystartowała kampania 
mająca na celu promocję bezpie-
czeństwa pieszych w ruchu drogo-
wym. Podczas inaugura-
cji programu komendant 
miejski policji Stanisław 
Szcześniak uhonorował 
prezydenta Janusza Ko-
towskiego pamiątkową 
statuetkę za pomoc w bu-
dowie nowej komendy.

„My już wiemy, a TY 
?” to projekt dotyczące po-
prawy bezpieczeństwa pie-
szych uczestników ruchu 
drogowego. Organizatorzy 
chcą za pomocą najmłod-
szych dotrzeć z ważnym 
przekazem do ich opiekunów – ro-
dziców i dziadków – propagując naj-
prostsze zasady zachowań związa-
nych z przechodzeniem przez ulice. 
Często o nich zapominamy i stajemy 
się ofiarami wypadków. Kampanii to-
warzyszy film wyprodukowany przez 
ostrołęcką policję przy współpracy 

z samorządem miasta i placówkami 
szkolnymi z terenu Ostrołęki. Będzie 
on emitowany między innymi w au-

tobusach komunikacji miejskiej. 
To kolejna akcja na rzecz poprawy 

stanu bezpieczeństwa w naszym mie-
ście realizowana przy poparciu władz 
miasta. Samorząd aktywnie wspie-
ra od lat służby państwowe, policję  
i straż pożarną. W ostatnim czasie 
dofinansowaliśmy zakup sześciu ra-

diowozów, dołożyliśmy też spore 
kwoty do wozów gaśniczych i dowo-
dzenia Państwowej Straży Pożarnej. 

Mamy swój wkład w nową 
siedzibę naszych stróżów 
prawa. Rozbudowujemy 
system miejskiego monito-
ringu, z którego może także 
korzystać policja. W lipcu 
2011 roku odbyła się u nas 
największa edycja profilak-
tycznej akcji Przystanku 
PAT, w której udział wzięło 
ponad 2000 młodych  ludzi  
z całej Polski. Wraz  
z policją realizujemy sze-
reg akcji propagujących 
ostrożność i ostrzega-

jących przed przestępcami oso-
by starsze i kobiety. „Pocztówka  
z drogi”, „Bezpieczna Jesień Życia”  
i „Bądź bezpieczna” – to niemal wzor-
cowe projekty współdziałania policji  
i samorządu w zakresie poprawy stanu 
bezpieczeństwa obywateli. 

Foto: KMP Ostrołęka

„My już wiemy, a TY?”
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Ciepły i pogodny wrzesień był mie-
siącem przyjaznym dla miejskich 
inwestycji. Zgodnie z harmonogra-
mem toczą się  prace przy 
remontach ulic i miejskich 
budynków. 

Dobiegają końca re-
monty ulic Pileckiego i Ma-
dalińskiego na Centrum. 
Wraz z naprawionymi już 
nawierzchniami Sikorskie-
go i Kleeberga będą one 
wizytówką największe-
go ostrołęckiego osiedla.  
W przyszłym roku dołą-
czy do nich ulica Berlinga, 
gdzie zakończono prace 
związane z wymianą in-

frastruktury ciepłowniczej i kana-
lizacyjnej. Trwa przebudowa klatki 
schodowej przy OCK, co umożliwi 

dostęp do małej sali kinowej. Za rok 
będą mogli z niej korzystać amatorzy 
X Muzy. Nie zapominamy o zaple-

czu sportowym. Widać już 
wyraźnie zarys kompleksu 
boisk przy ZSZ nr 1. Przy-
pomnijmy, że w ramach 
planowanych robót wybu-
dowane zostanie boisko do 
piłki nożnej o wymiarach 
30 x 60 m ze sztucznej tra-
wy wraz z bieżniami (100  
i 200 m) i rzutnią do pchnię-
cia kulą z nawierzchniami  
z poliuretanu. Obiekt bę-
dzie wyposażony w kanali-
zację deszczową, oświetle-
nie i system monitoringu.

Pogoda sprzyja inwestycjom

W pierwszej połowie września rozpo-
czął się remont kapitalny kompleksu 
sportowego przy ulicy Partyzantów 3, 
zarządzanego przez Miejski Zarząd 
Obiektów Sportowo – Turystycznych  
i Infrastruktury Technicznej w Ostro-
łęce. Głównym wykonawcą zadania 
jest Zakład Ogólnobudowlany Tade-
usz Jastrzębski z Ostrołęki.

W ramach zaplanowanych robót wy-
mienione zostaną wszystkie instalacje,  
w tym grzewcza i elektryczna, wykonany 
będzie remont szatni i natrysków oraz 
pomieszczeń sanitarnych i biurowych, 
wymieniona zostanie stolarka okienna 
i drzwiowa, naprawiony będzie także 
dach hali. Jednak, to co najważniejsze  
z punktu widzenia sportowców, to kapi-
talny remont parkietu hali głównej wraz 

z wymianą starych, drewnianych trybun 
na plastikowe, ergonomiczne siedziska.

Hala zostanie także wyposażona  
w nowoczesne urządzenia i sprzęt spor-
towy. Będzie to, między innymi, tablica 
elektroniczna wyników, system nagło-
śnieniowy oraz drabinki gimnastyczne, 
profesjonalne tablice do koszykówki  
z napędem elektrycznym, bramki do 
piłki ręcznej. Obiekt zyska także nowe 
ogrodzenie od strony ulicy Partyzantów, 
a na trybunach boiska piłkarskiego zain-
stalowanych będzie ponad 300 nowych 
fotelików.

Rozbudowany będzie także piłko-
chwyt od strony hali, a teren przylega-
jący bezpośrednio do budynku zostanie 
utwardzony i wyłożony polbrukiem.  
W planach jest także założenie monito-

ringu wizyjnego całego kompleksu.
Wszystkie prace remontowe na te-

renie obiektu zaplanowane zostały tak, 
aby były jak najmniej uciążliwe dla osób 
na co dzień korzystających z hali. Cał-
kowity koszt remontu kompleksu spor-
towego przy ulicy Partyzantów to blisko  
1,5 miliona złotych. Połowę tej kwoty 
zabezpiecza Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki. Termin zakończenia wszystkich 
prac remontowych to 31. lipca 2015 
roku.

Remont na Partyzantów

Za przeszło 170 mln złotych po-
wstało na terenie ostrołęckiej 
elektrowni nowe źródło ciepła dla 
naszego miasta. Instalacje zbu-
dowano w oparciu o nowoczesne, 
ekologiczne i energooszczędne 
technologie. Nowe źródło ciepła 
dla Ostrołęki wykorzystuje aku-
mulator ciepła, jedno z nielicz-
nych tego typu urządzeń w Polsce.

Ta nowa ciepłownia jest wypeł-
nieniem części pakietu inwestycyj-
nego, który przed kilku laty wynego-
cjował zespół pod przewodnictwem 

prezydenta Janusza Kotowskiego. 
Przypomnijmy, że oprócz gwarancji 

kilkusetmilionowych nakła-
dów na inwestycje związane  
z ciepłownictwem, do bu-
dżetu miasta wpłynęło  
42 mln złotych, a pracownicy 
otrzymali premię prywatyza-
cyjną i wieloletnią pewność 
zatrudnienia. Nowe źródło 
ciepła, w połączeniu z prze-
budowanymi liniami przesy-
łowymi firmy Energa OPEC 
Ostrołęka, bez wątpienia 

gwarantują stabilne dostawy ciepła 
dla mieszkańców miasta. 

Nowe źródło ciepła dla  Ostrołęki
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W związku z procedurą ubiegania 
się o koncesje na sprzedaż alkoho-
lu pojawiło się sporo niepełnych  
i nierzetelnych informacji. Przypo-
mnijmy, że miasto dysponuje ściśle 
określonym limitem 65 zezwoleń. 
Jedno z wolnych  przyznano firmie 
Tesco, mieszczącej się w Galerii 
Bursztynowej, która ubiegała się  
o nią już trzykrotnie.

Zgodnie z obowiązującym pra-
wem Rada Mia-
sta ustaliła przed 
laty ilość punktów 
sprzedaży alko-
holu w Ostrołęce. 
Ten limit nie jest 
od dłuższego czasu 
zmieniany. Przy-
znanie zezwolenia 
kolejnym wnio-
skodawcom może 
nastąpić tylko 
wtedy, gdy któryś 
z przedsiębiorców 
posiadających ze-
zwolenie sam zre-
zygnuje lub utraci 
koncesje na han-
del alkoholem.   
W maju tego roku jedna z osób pro-
wadząca działalność handlową nie 
zdołała w terminie skutecznie wnieść 
należnej opłaty za koncesję alkoholo-
wą.   

W ocenie prawnej, taka sytuacja 
niezależnie od przyczyny przekrocze-
nia terminu, skutkuje utratą zezwole-

nia. Mimo wniosku przedsiębiorcy do 
prezydenta miasta – nie jest możliwe  
w świetle prawa przedłużenie opła-
conej „po czasie” koncesji. Jedy-
ne, co może zrobić prezydent, to 
wyrazić zgodę na tzw. wyprzedaż 
zapasów. W przypadku Ostro-
łęki taką zgodę osoba wniosku-
jąca od prezydenta otrzymała. 
Gdy upłynął termin „wyprzedaży” 
komisje rozpatrzyły wnioski kolej-

nych przedsiębiorców. Było ich spo-
ro, a wolna koncesja tylko jedna. Nie 
było zatem możliwości pozytyw-
nego rozpatrzenia wszystkich. Nie 
przyznano w tej sytuacji zezwolenia 
podmiotom, które złożyły do Rady 
Miasta swoje indywidualne projekty 
uchwał w sprawie przyznania kon-

cesji. Nie przyznano też zezwole-
nia kolejnym sklepom sieci, której 
inne placówki już sprzedają alkohol. 
Trudno było wybrać też kogoś, kto 
złożył wniosek po raz pierwszy, albo 
gdy sklep usytuowany jest wśród blo-
ków lub blisko szkoły. Ogranniczony 
limit sprawił, że spełniając postulat 
jednego wnioskodawcy, wywołano 
niezadowolenie pozostałych.

Ostatecznie zezwolenie przypa-
dło sklepowi Te-
sco, który po raz 
trzeci wystąpił ze 
swoim wnioskiem 
(dwa poprzednie 
otrzymały odmo-
wę). Tak samo 
byłoby w każdym 
innym przypadku, 
gdy starających 
się jest więcej, niż 
wolnych miejsc  
w limicie przydzia-
łów. 

Z a s t a n a w i a 
przy tym fakt, że 
problem przyzna-
nia koncesji nie 
budził emocji, 

wtedy  kiedy koncesje otrzymywały 
inne sklepy, np. Biedronka, Marc-
-Pol, E’Leclerc. Teraz temat pod-
niesiono jako problem, być może   
z  powodu tego, że  Tesco jest częścią  
Galerii Bursztynowej, która była już 
obiektem nieprzychylnych publikacji 
jednego z tygodników. 

Koncesja - dlaczego Tesco?

Do miejskiego systemu monito-
ringu dołączyła kolejna kamera. 
Tym razem obserwuje ona newral-
giczne punkty przy ulicy Starosty 
Kosa.  

To już 22 punkt obserwacyjny 
miejskiego monitoringu. Poprzed-
nio zainstalowano kamery między 
innymi w Wojciechowicach przy 
ulicy Koszarowej oraz w parku re-
kreacyjnym na osiedlu Bursztyno-
wym.  Monitoring rozwijany jest 
zgodnie z sugestiami mieszkańców 
i wielokrotnie już udowodnił swo-
ją przydatność. Przypomnijmy, że 
z miejskiego systemu obserwacji 
może także korzystać policja. 

Bezpieczniej na Starosty Kosa



8   OSTROŁĘKA SAMORZĄDOWA    wrzesień/październik 2014

PRAWO LOKALNE/HOBBY www.ostroleka.pl

Ostrołęka Samorządowa, Biuletyn Informacyjny Miasta Ostrołęki
Wydawca: Urząd Miasta Ostrołęki, Pl. Bema 1, Redaktor Naczelny: Wojciech Dorobiński
Kontakt: os@um.ostroleka.pl
Telefon: +48 (29) 764 68 11, Fax +48 (29) 765 43 20
facebook: Ostrołęka Samorządowa
Nakład: 18000 egzemplarzy
Wersja pdf dostępna na stronie www.ostroleka.pl. Przedruk materiałów w części lub w całości możliwy tylko i wyłącznie za zgodą redakcji.

Rozstrzygnieto III edycję zawodów 
spinningowych pod patronatem Pre-
zydenta Miasta Ostro-
łęki. Zjechali się wędka-
rze ze wszystkich trzech 
kół Ostrołęki, ale także 
z Warszawy, Małkini, 
Ostrowi, Różana, Łomży 
i Szczytna. Łącznie wy-
startowało 52 zawodni-
ków.

Mistrzem w łowieniu boleni oka-
zał się zawodnik z Małkini Mirosław 

Biegaj, który łowiąc dwa bolenie zajął 
pierwsze miejsce. Następni w kolejno-
ści byli: Grzegorz Podbielski ze szczu-
pakiem oraz Grzegorz Kuszneruk, 

Grzegorz Tyszka, Dariusz Skorek 
i Kacper Załęski (z okoniami).

Zwycięskim zawodnikom 
nagrody wręczyli prezydent mia-
sta Janusz Kotowski i wiceprze-
wodniczący Rady Miasta Jerzy 
Grabowski. Organizatorzy dzię-
kują zawodnikom, kibicom  i za-
praszają za rok na kolejną edycję.

Rzucali o puchar prezydenta

W połowie miesiąca stare aparaty do 
poboru opłat zastąpiły nowe urządze-
nia. Wyposażone są w klawiaturę alfa-
numeryczną, umożliwiającą wpisanie 
numeru rejestracyjnego pojazdu, który 

będzie także wydrukowany na bilecie 
potwierdzającym wniesienie opłaty. 

Będzie to dowód potwierdzają-
cy wpłatę za parkowanie konkretnego 
samochodu, w przypadku,  gdy kwit 

zostanie umieszczony w miejscu nie-
widocznym dla kontrolera. W związku  
z tym zmieni się kolejność wprowadza-
nia danych do parkomatu. Poniżej poda-
jemy szczegółowe zasady użycia nowego 
panelu. Wysokość opłat za parkowanie 
w SPP nie ulega zmianie.

Mamy już nowe parkomaty

Płatność bilonem
BILET CZASOWY:
1. Wpisz numer rejestracyjny na kla-
wiaturze alfanumerycznej
2. Zatwierdź ZIELONYM przyci-
skiem
3. Wciśnij 1 na klawiaturze alfanume-
rycznej
4.    Wrzuć monety za przewidywany 
czas parkowania. Na wyświetlaczu 
wraz z wrzucanymi monetami poja-
wia się aktualny czas ważności biletu
5.    Zatwierdź ZIELONYM przyci-
skiem
6.    Odbierz bilet
BILET JEDNODNIOWY:
1. Wpisz numer rejestracyjny na kla-
wiaturze alfanumerycznej
2. Zatwierdź ZIELONYM przyci-
skiem
3. Wciśnij 2 na klawiaturze alfanume-
rycznej
4. Wrzuć monety o wartości 6 zł
5. Zatwierdź ZIELONYM przyci-
skiem
6. Odbierz bilet
Wciśnięcie w dowolnym momencie 
przycisku ANULUJ przed wydrukiem 
biletu spowoduje anulowanie transak-
cji i zwrot monet. 

Informujemy, że istnieje także 
możliwość wnoszenia opłat za pomo-

cą telefonu komórkowego. By uak-
tywnić taką usługę należy postąpić 
zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Płatność telefonem komórkowym
1. Zanim rozpoczniesz korzystanie  
z systemu płatności telefonem ko-
mórkowym odbierz w Biurze Obsługi 
Strefy Płatnego Parkowania darmowy 
identyfikator wybranego operatora: 
mobiParking, mPay.

2. Załóż konto i aktywuj usługę postę-
pując zgodnie z załączoną do identy-
fikatora instrukcją.
3. Zasil konto wybraną przez siebie 
kwotą
4. Rozpocznij operację płatności tele-
fonem komórkowym wybierając nu-
mer przypisany do Twojego operato-

ra, który podany jest na parkomacie.
Informujemy, że bilet powinien 

być umieszczony za przednią szybą we-
wnątrz pojazdu w miejscu  widocznym 
dla kontrolera.

Opłaty za postój pojazdów w stre-
fie płatnego parkowania obowiązują  
w dni robocze od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 08:00 do 18:00 oraz 
w soboty na wybranych ulicach w go-
dzinach od 08:00 do 12:00.

Stawki opłat za postój pojazdów 
samochodowych w SPP Ostrołęka:
-  opłata minimalna - 0,50 zł
-  pierwsza godzina - 1,50 zł
-  druga godzina - 1,80 zł
-  trzecia godzina - 2,00 zł
-  czwarta i kolejna godzina - 1,80 zł
-  bilet jednodniowy - 6,00 zł
-  abonament miesięczny - 80,00 zł

OPŁATA DODATKOWA ZA 
NIEUISZCZENIE OPŁATY ZA PO-
STÓJ POJAZDU SAMOCHODO-
WEGO W STREFIE PŁATNEGO 
PARKOWANIA – 25 ZŁ
Biuro Strefy Płatnego Parkowania
D.H. Zorza, 07-410 Ostrołęka, ul. gen. 
A. Gorbatowa 7 D lok. 25 A, czynne: 
poniedziałek – piątek w godz. od 8.00 
do 18.00, sobota w godz. od 8.00 do 
12.00, tel.: 29 761 80 94.


