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Już po raz trzeci mieszkańcy nasze-
go miasta wzięli udział w Orszaku 
Trzech Króli, który 6 stycznia prze-
szedł ulicami miasta. 

Co roku Orszak wybiera inną 
trasę przemarszu, tak też było i teraz. 
Barwny korowód wyruszył spod ko-
ścioła p.w. Zbawiciela Świata, prze-
szedł ulicami Goworowską, Bogu-
sławskiego i Kurpiowską do hali im. 
A. Gołasia, gdzie znajdowała się sta-
jenka z dzieciątkiem Jezus. Na zakoń-
czenie odbyła się msza święta, którą 
celebrował biskup łomżyński. Na 

trasie uczestników Orszaku czekały 
liczne atrakcje. W ośmiu miejscach 
przygotowano scenki związane z na-
rodzinami Jezusa Chrystusa. Wśród 
wykonawców nie zabrakło uczniów 
ostrołęckich szkół, podopiecznych 
OCK, czy wreszcie zacnych studen-
tów Ostrołęckiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

Tegoroczna edycja Orszaku 
Trzech Króli odbywała się pod ha-
słem „Nade wszystko miłosierdzie, 
miłość, pokój przebaczenie”. Nawią-
zywała też do przypadającej w tym 

roku 1050 rocznicy Chrztu Polski, o 
czym świadczyła choćby obecność 
Mieszka I i Dobrawy z wojami.

„Orszak to 
swoiste uliczne Ja-
sełka. To publiczna 
lekcja identyfiko-
wania się z bogac-
twem korzeni na-
szej chrześcijańskiej 
kultury. Jest ona 
ważna szczególnie 
dziś, w czasach re-

latywizowania tych wartości, które są 
najgłębszymi fundamentami naszej 
chrześcijańskiej tożsamości.” - Grzegorz 
Płocha, Wiceprezydent Ostrołęki

Orszak Trzech Króli

Katarzyna Falkowska - III Nagroda w konkursie fotograficznym dokumentującym Orszak Trzech Króli
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Na zaproszenie prezydenta  Ostro-
łęki przebywała w naszym mie-
ście grupa młodzieży i opiekunów  
z ukraińskiego Zasławia. 

Pobyt miał miejsce w ramach 
współpracy zainicjowanej latem ubie-
głego roku, podczas wizyty na Ukra-
inie przedstawicieli Stowarzyszenia 
Sympatyków 5. Pułku Ułanów Za-
sławskich, z Prezesem Wspólnoty Pol-
skiej w Zasławiu Walentym Pańkow-
skim i proboszczem tamtejszej parafii 
pw. św. Józefa , ks. Edwardem Pióro.

W naszym mieście przebywało 
ośmioro gimnazjalistów i dwoje opie-
kunów. Podczas pobytu w Ostrołęce 
nocowali u rodzin uczniów ZS nr 5. 
Nad atrakcyjnością programu wizyty 
czuwał Wydział Oświaty UM z dy-
rektorem Mirosławem Rosakiem oraz 
dyrektorzy wszystkich ostrołęckich 
gimnazjów.  Oprócz udziału w Or-

szaku Trzech Króli, licznych spotkań 
z ostrołęcką młodzieżą i zwiedzania 
naszego miasta, goście z Zasławia od-
wiedzili Warszawę. Tam mieli okazję 
poznać Centrum Nauki Kopernik, 
Stare Miasto i Zamek Królewski oraz 

odwiedzić Muzeum Powstania War-
szawskiego. Podczas ostatniego  dnia 
pobytu młodzież z Zasławia i opieku-
jący się nimi przyjaciele z Ostrołęki 
odwiedzili ratusz, gdzie spotkali się  
z władzami miasta. 

Gościliśmy młodzież z Zasławia

Strona internetowa Urzędu Mia-
sta zmieniła swoje oblicze.  Głów-
ny nacisk położyliśmy na czytelny 
układ i łatwość w poruszaniu się po 
poszczególnych działach. Przede 
wszystkim oddzieliliśmy część in-
formacyjną od urzędowej, która 
znajduje się w łatwo dostępnym 
Biuletynie Informacji Publicznej. 

Panel wiadomości otrzymał no-
woczesny, przyjazny dla internau-
tów kształt. Po prawej stronie ekranu 
znajduje się kalendarz zawierający 
ważne dla Miasta wydarzenia spo-
łeczne, kulturalne i sportowe.  Po-

dajemy też bieżącą prognozę pogody 
prosto z Miejskiego Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego. Strona spełnia 
też wszystkie wymogi dla czytelni-
ków słabowidzących oraz zawiera 
podstawowe informacje o Ostrołęce 
w trzech językach obcych.  

Zapraszamy do codziennego 
przeglądania nowej strony Urzędu 
Miasta – www.ostroleka.pl . Cały czas 
traktujemy  stronę jak żywy organizm 
i będziemy ją udoskonalać korzy-
stając z Państwa uwag i komentarzy, 
które prosimy nadsyłać pod adresem 
rzecznik@um.ostroleka.pl 

Z nową stroną w Nowy Rok

Na sesji Rady Miasta 28 styczna br. 
podjęto uchwałę o nadaniu imienia 
jednej z ulic na osiedlu Stacja w Ostro-
łęce. 

Patronem ulicy został Alfred Sierz-
putowski, zmarły w listopadzie ubie-
głego roku ostrołęcki poeta, satyryk, 
prozaik, publicysta, współorganizator 
wydarzeń literackich, opiekun młodych 
poetów. Był współzałożycielem Grupy 
Literackiej Narew, a następnie Klubu 
Literackiego Narew. Był także społecz-
nikiem, działaczem Towarzystwa Przy-
jaciół Ostrołęki i radnym Rady Miasta. 
Całe swoje życie związany był z Ostrołę-
ką, tu mieszkał, działał i tworzył.

Ulica Alfreda 
Sierzputowskiego
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- Od stycz-
nia działa 
nowa strona 
internetowa 
Urzędu. Jest 
dostępna na 
mobilne urzą-
dzenia typu 
smartfon, do-
stosowana dla 
potrzeb osób 

niepełnosprawnych (niedowidzących 
i niedosłyszących). A czy Mieszkańcy 
będą mogli także załatwić swoje spra-
wy drogą elektroniczną? Jakie nowe 
funkcjonalności się na niej pojawiły ?

- Wdrożyliśmy kilka nowych, cie-
kawych aplikacji. Najnowszą z nich jest 
aplikacja informacyjno-płatnicza PLIP. 
Umożliwia ona elektroniczne dokony-
wanie opłat, które dotąd mieszkańcy 
musieli realizować przelewem lub osobi-
ście w kasie Urzędu. Możemy tam doko-
nać opłat za następujące zobowiązania 
wobec Urzędu:opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, podatki i 
opłaty, dodatkowe opłaty za parkowanie 
w SPP, mandaty, opłaty geodezyjne, wie-
czyste użytkowanie, czynsz dzierżawny, 
wykup gruntu, lokalu, opłaty adiacenc-
kie, decyzje za wycinkę drzew, operat 
szacunkowy, opłaty za zajęcie pasa dro-
gowego. Link do tej aplikacji znajduje się 
na stronie Biuletynu Informacji Publicz-
nej. Warunkiem jej używania jest posia-
danie profilu zaufanego. Po zalogowaniu 
widzimy raport wszystkich naszych zo-
bowiązań wobec Urzędu, które z tego 
miejsca możemy opłacić. Po wybraniu 
zobowiązania zostajemy przekierowani 
do portalu Przelewy 24, wybieramy swój 

bank, formularz przelewu jest wypełnia-
ny automatycznie i dokonujemy płatno-
ści analogicznie jak w sklepach interne-
towym.  

- Czy z tej aplikacji może korzystać 
każdy Mieszkaniec? 

- Może z niej korzystać każdy kto 
posiada profil zaufany. Jest to rodzaj bez-
płatnego podpisu elektronicznego, który 
identyfikuje naszą tożsamość. Używamy 
go do autoryzacji naszych elektronicz-
nych dokumentów i operacji. Utworze-
nie go jest stosunkowo proste, podob-
ne do zakładania skrzynki mailowej. 
Jedynym i jednorazowym wymogiem 
jest odwiedzenie Punktu Potwierdzenia 
Profilu Zaufanego np. w Urzędzie Mia-
sta. Zakłada się go na platformie ePUAP. 
Posiadanie profilu zaufanego jest bardzo 
przydatne. Umożliwia załatwienie wielu 
spraw w różnych instytucjach w całej 
Polsce, poza tym np. sprawę w Ostrołęce 
można załatwić przebywając w innym 
mieście czy za granicą.  Profil zaufany 
oszczędza nam czas, jest przydatny każ-
demu, a szczególnie osobom prowadzą-
cym działalność gospodarczą.

- Wnioski czy prośby to Urzędu 
często trzeba kierować na określonych 
formularzach, które najpierw trzeba 
osobiście pobrać, a następnie osobiście 
złożyć w urzędzie. Czy tu się coś zmie-
niło? 

- Tak, teraz jest możliwe załatwienie 
wielu spraw bez przysłowiowego wy-
chodzenia z domu. Wdrożyliśmy tzw. 
elektroniczne formularze, które funkcjo-
nują na platformie ePUAP. Linki do nich 
znajdują się i na stronie internetowej i 
bezpośrednio na BIPie. W zakładce pod 
nazwą e-Urząd znajduje się do naszej 

dyspozycji 25 różnych formularzy elek-
tronicznych z zakresów spraw najistot-
niejszych dla Mieszkańców. Wypełniony 
i podpisany profilem zaufanym formu-
larz trafia bezpośrednio do elektronicz-
nego obiegu dokumentów w Urzędzie 
Miasta. Nadawca otrzymuje urzędowe 
poświadczenie przedłożenia pisma. Do 
takiego załatwiania spraw potrzebny jest 
jednak profil zaufany. Zachęcamy do 
wyrobienia sobie takiego podpisu, szcze-
gólnie że jest bezpłatny i wiele instytucji 
go honoruje.

-  Na nowej stronie internetowej 
działa także aplikacja Geoportal. Na 
czym ona polega i do czego służy?

-Jest to aplikacja na bazie aktualnej 
mapy cyfrowej naszego miasta. Zawie-
ra ona informacje przestrzenne zwizu-
alizowane za pomocą warstw, między 
którymi możemy się przełączać. Moż-
na tam znaleźć plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta, poszczególne 
działki, ich lokalizację, powierzchnię. 
Aplikacja działa w dwóch trybach – w 
trybie publicznym, ogólnodostępnym 
oraz w trybie chronionym, na którym na 
bieżąco pracują urzędnicy dzięki czemu 
mamy pewność, że jest ona aktualna. To 
bardzo funkcjonalna i ciekawa aplikacja.

- Niewielką, ale bardzo praktyczną 
aplikacją jest także rezerwacja obiek-
tów sportowych. Co dzięki niej może-
my zrobić?

- Możemy dokonać rezerwacji jed-
nego z 16 obiektów sportowych. Aplika-
cja znajduje się na stronie www.ostrole-
ka.pl w zakładce Sport/Orliki. Zawiera 
ona zdjęcia i lokalizację obiektów, regu-
lamin rezerwacji oraz godzinowy roz-
kład dnia. Już 6 dowolnych osób może 
dokonać rezerwacji obiektu bez żadnych 
haseł i loginów po podaniu przez osobę 
rezerwującą swoich danych.

- Dziękuję za rozmowę.
MR

Elektroniczny urząd
Rozmowa z dyrektorem Wydziału Informatyki 
Urzędu Miasta Jackiem Olkowskim

W numerze 52 gazety z 29 grudnia 
ub.r. na stronie 23 ukazały się przeprosi-

ny, w których wydawca oraz dziennika-
rze TO Maciej Sulima i Piotr Ossowski 

przepraszają prezydenta Janusza Ko-
towskiego za nieprawdziwy artykuł do-

tyczący udziału miasta przy 
powstaniu Galerii „Bursz-
tynowej”. Wydawca Polska 
Press sp. z.o.o. wpłacił też ty-
tułem zadośćuczynienia 10 
tys. pln na konto organizacji 
charytatywnej. Umieszcze-
nie przeprosin nakazał Sąd 
Apelacyjny w Białymstoku. 


















 















Tygodnik przeprosił prezydenta



Konferencja prasowa

W siedzibie Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych 14 stycznia odbyła się kon-
ferencja  prasowa poświęcona identy-
fikacji ofiar terroru komunistyczne-
go, znalezionych w zbiorowym grobie 
we wsi Łodziska koło Ostrołęki.  
Na mocy stosownych decyzji admini-
stracyjnych (Minister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego) i właścicieli 
terenu (Nadleśnictwo Ostrołęka),  
6 października 2015 r. miała miejsce 
główna faza prac ekshumacyjnych, 
podczas której potwierdzono istnie-
nie mogiły. Znajdowało się w niej pięć 
osób. Dzięki dotarciu do części ro-
dzin pomordowanych oraz pobraniu 
od nich materiału genetycznego uda-
ło się potwierdzić tożsamość trzech  
z pięciu mężczyzn oraz domniemy-
wać z dużym prawdopodobieństwem 
tożsamości dwóch pozostałych. Pra-
ce archeologiczne wykazały , że plu-
ton egzekucyjny wystrzelił do 5 ska-
zańców aż 70 pocisków. Przy ofiarach 
znaleziono różne przedmioty  takie 
jak grzebień czy guziki  oraz pociski 
i łuski z broni plutonu egzekucyjnego 
. Fundacja „Niezłomni” przekazała je 
na rzecz Muzeum Żołnierzy Wyklę-
tych w Ostrołęce.

Na konferencji obecne były ro-
dziny ofiar, które otrzymały noty 
potwierdzające ich powinowactwo  
z rozstrzelanymi przez UB partyzan-
tami.  Prezes  Fundacji  „Niezłomni” 
Wojciech  Łuczak podziękował  ro-
dzinom, a wśród nich Józefowi Gła-
żewskiemu, który  wskazał mogiłę za-
mordowanych. Jako chłopiec był on 
mimowolnym  świadkiem ubeckiej 
zbrodni, a przez następne 70. lat dbał 
o to miejsce. Pan Józef wspominał, 
że  mając 10 lat, dnia 1 marca 1946 
r. poszedł z ojcem do lasu po chrust 
i został mimowolnym świadkiem 
niecodziennej sytuacji. Pod lasem 
zatrzymała się ciężarówka. Wypro-
wadzono kilka osób. Padły strzały. Po 
odczekaniu w bezpiecznej odległo-
ści, ruszyli z ojcem w kierunku wy-
strzałów. Odnaleźli miejsce zbrodni. 
Mordercy nawet nie zatroszczyli się  
o dokładne zakopanie płytkiej mogi-
ły. W jednym miejscu wystawał but, 

a ciała były tylko pospiesznie przysy-
pane. Taki obraz zapamiętał wówczas 
jako 10-letnie dziecko. Przez okres 
PRLu, już jako dorosły mężczyzna, 
pielęgnował pamięć o ofiarach ter-
roru komunistycznego. W miejscu 
wystawionego tam krzyża, Rada 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
wystawiła kłamliwą tablicę mówiącą 
o pochowanych tu ofiarach terroru 
hitlerowskiego. W trakcie ekshuma-
cji przeprowadzanej przez Fundację 
Niezłomni napis ten został zmienio-
ny  na zgodny z prawda i wskazujący 
na zbrodnie komunistyczne.

Niezłomni na Kurpiach

Rejon kurpiowszczyzny w okre-
sie powojennym był miejscem dużej 
aktywności podziemia niepodległo-
ściowego walczącego z narzuconą 
siłą, władzą komunistów. Przy wspar-
ciu rosyjskiej Armii Czerwonej  
i NKWD prowadzono akcje niszcze-
nia oddziałów partyzanckich i ter-
roryzowania ludności cywilnej. Od-
działy AK-WiN, NSZ-NZW liczyły 
na tym terenie około 5 tys. żołnierzy. 
W okresie od 1945r. do 1950r. na tere-
nie powiatu ostrołęckiego zostało za-
mordowanych ok. 500 osób. Obławy, 
łapanki,  a w konsekwencji ogłaszane 

publicznie surowe wyroki na miesz-
kańcach kurpiowszczyzny, miały 
złamać ducha walki i chęć niesienia 
pomocy polskim oddziałom party-
zanckim. Odnalezione w Łodziskach 
ofiary komunistycznego mordu, to 
ujęci w ramach jednej z takich repre-
syjnych „przeciwbandyckiej” akcji,  
w wyniku której aresztowano łącznie 
ponad 200 osób. 

Na terenie Ostrołęki Powiatowy 
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 
od 1945 r. rozpracowywał siatki te-
renowe AK, WiN, NSZ i NZW oraz 
innych organizacji niepodległościo-
wych. UB wspierane przez KBW, 
MO, sieć informatorów a także apa-
rat wojskowego wymiary sprawiedli-
wości organizowało obławy i przesłu-
chania. Procedura kończyła się często 
swingowanymi procesami sądów 
doraźnych rozstrzygających sprawy 
w jeden dzień na tzw. wyjeździe. W 
przypadku ekshumowanych pięciu 
mężczyzn w lesie przy wsi Łodziska 
w gminie Lelis na podstawie akt IPN 
(sentencja wyroku z 1 marca 1946 r., 
kwerendy historycznej i identyfikacji 
genetycznej) wiadomo, że byli to: 

• Władysław Prusaczyk • Bole-
sław Gnoza • Bronisław Lis • Domi-
nik Trzciński • Ludwik Trzciński

Wszyscy zamordowani pod 

4   OSTROŁĘKA SAMORZĄDOWA      styczeń 2016

HISTORIA/TRADYCJA www.ostroleka.pl

1946 — ZAMORDOWANI  
2016 — ZIDENTYFIKOWANI 
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Ostrołęką mężczyźni pochodzili ze 
wsi w gminie Turośl. Byli najpraw-
dopodobniej członkami siatki tere-
nowej wspierającej bardzo aktywną 
wówczas partyzantkę Narodowego 
Zjednoczenia Wojskowego lub też jej 
żołnierzami. Na początku 1946 r. ich 
grupa liczyła ok. 15 osób. Bronisław 
Lis służył wcześniej w grodzieńskim 
76 pułku piechoty, a bracia Trzciń-
scy urodzili się w „kapitalistycznych” 
Stanach Zjednoczonych. Do osą-
dzenia mężczyzn ściągnięto jednego  
z najbardziej krwawych oskarżycieli 
publicznych  -podporucznika i wi-
ceprokurator Ireneusza Bolińskiego, 
który wydał ponad 100 wniosków  
o karę śmierci. Boliński  był delegowa-
ny do pracy na terenie m.in. Ostrołęki 
w celu rozbijania „band” partyzanc-
kich.  Równie „gorliwy” był sędzia 
wojskowy Witold Smoczyk, który  
w tym czasie nader często ogłaszał 
karę śmierci dla Żołnierzy Wyklętych 
i członków podziemia antykomuni-
stycznego). Proces przeprowadzony 
przez wojskowy sąd doraźny w jeden 
dzień (1 marca 1946 r.) zakończony 
był karą śmierci dla pięciu mężczyzn 
i połączony z natychmiastową egze-
kucją oraz ukryciem szczątków, co 
było zasadą w walce z Niezłomnymi 
w okresie stalinowskim. Na terenie 
gminy Turośl w kolejnych miesią-
cach dokonywano obław i zatrzymań,  

o czym raportują dokumenty WiN 
(uczestników konspiracji z Turośli 
WiN zalicza do „innych organizacji 
niepodległościowych).  

Identyfikacja

Badania genetyczne ofiar z mo-
giły w Łodziskach prowadzone były  
w Instytucie Genetyki Sądowej w Byd-
goszczy 

Zidentyfikowani :
1. Bolesław Gnoza  s. Bolesława 

i Heleny zd. Pliska, ur. 21.03.1921 r. 
Pupko

2. Ludwik Trzciński s. Walentego 
i Katarzyny zd. Gnoza, ur. 2.05.1918 r. 
w USA. . 

3. Dominik Trzciński s. Walentego 

i Katarzyny zd. Gnoza, ur. 19.07.1916 
r. w USA. 
Identyfikacje w toku:

Zarówno w przypadku Bronisła-
wa Lisa jak i Władysława Prusaczyka 
udało się uzyskać profil genetyczny. 
Nie udało się jednak dotrzeć do ro-
dzin, które przekazałyby Fundacji 
Niezłomni swoją próbkę DNA jako 
materiał porównawczy. Dlatego Fun-
dacja Niezłomni apeluje o pomoc  
w dotarciu do rodzin Lisów i Pru-
saczyków z powiatu ostrołęckiego,  
z okolic gminy Turośl.

 INFOLINIA Fundacji Niezłomni 
886-886-440  Kontakt tel: 886-886-
440 

Mail: biurogfundacjaniezlomni.pl

28 lutego 2016 roku o godz. 12.00 
odbędzie się Bieg Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych - impreza biegowa 
„Tropem Wilczym. Organizuje go 
po raz drugi Fundacja „Wolność  
i Demokracja” wraz z Miejskim Za-
rządem Obiektów Sportowo – Tu-
rystycznych i Infrastruktury 
Technicznej. Patronat nad im-
prezą objęli Prezydent Miasta 
Ostrołęki Janusz Kotowski i 
Przewodniczący Rady Miasta 
Ostrołęki Jerzy Grabowski 

Bieg rozegrany zostanie na 
dystansie 1963 metrów. To liczba 
symboliczna – rok śmierci ostat-
niego z Żołnierzy Wyklętych Jó-
zefa Franczaka „Lalka” oraz na 
dystansie 5000 m. Start i meta 
biegów zlokalizowane zostały na 
terenie Muzeum Żołnierzy Wy-

klętych przy ulicy Traugutta 19 (kom-
pleks dawnego Aresztu Śledczego).  

Zapisy uczestników prowadzi 
Miejski Zarząd Obiektów Sporto-
wo – Turystycznych i Infrastruktury 
Technicznej. Akces do biegu można 
zgłosić najpóźniej do 23 lutego. Ilość 

gwarantowanych pakietów starto-
wych jest ograniczona – 500 sztuk.                                                                 
O otrzymaniu pakietu startowego de-
cyduje kolejność zgłoszeń. 

Zapisy przyjmuje MZOS-TiIT - 
osobiście (Ostrołęka, ul. Psarskiego 17), 
telefonicznie (29  760 68 68, wew. 19) 
lub w formie elektronicznej (e-mail: 
marketing1@mzostiit.ostroleka.pl). 

W zgłoszeniu należy podać 
następujące dane: imię i nazwi-
sko, miejscowość, rok urodze-
nia, numer telefonu do kontak-
tu oraz dystans (1963m, 5000m 
lub udział w obu biegach). Re-
gulamin, formularz zgłoszenio-
wy, oświadczenie rodziców dla 
nieletnich i oświadczenie dla   
dorosłych na stronie interneto-
wej: www.polmaratonkurpiow-
ski.pl oraz www.mosir.ostrole-
ka.pl 

II Bieg Tropem Wilczym



6   OSTROŁĘKA SAMORZĄDOWA       styczeń 2016

EKOLOGIA www.ostroleka.pl

Na zaproszenie władz miasta i Ostro-
łęckiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego przyjechali do Ostro-
łęki  przedstawiciele samorządów 
z ościennych powiatów. Spotkanie 
dotyczyło współpracy ze Stacją Se-
gregacji Odpadów Komunalnych  
w Ostrołęce.

W związku z otrzymaniem wszel-
kich niezbędnych pozwoleń i wpisa-
niem SSOK do Wojewódzkiego Pla-
nu Gospodarowania Odpadami jako 
tzw. RIPOK, stacja przygotowuje się 
do próbnego rozruchu. Swoją ofertę 
stacja segregacji kieruje do sąsiednich 
i bardziej oddalonych gmin z po-
wiatów: makowskiego, ostrowskiego  
i wyszkowskiego. Podczas spotkania  
z ofertą ostrołęckiej stacji segregacji za-
poznali się m.in. samorządowcy z So-
mianki, Sypniewa, Młynarzy, Wąsewa 
oraz Wyszkowa. 

Możliwości SSOK, jako jednej  
z najnowocześniejszych tego typu in-
stalacji w regionie przedstawili uczest-
nikom spotkania prezydent Ostrołęki, 
Janusz Kotowski i prezes Ostrołęckiego 
Towarzystwa Budownictwa Społeczne-
go, Adam Galanek.  

Zadbajmy o czyste powietrze w mieście. 
Skorzystajmy z dofinansowania do wy-
miany źródła ciepła w naszych domach!

W związku z możliwością ubiegania 
się przez Miasto Ostrołęka o dofinanso-
wanie ze środków Wojewódzkiego Fun-
duszu  Ochrony Środowiska w Warszawie 
na realizację przedsięwzięcia polegającego 
na modernizacji indywidualnych źró-
deł ciepła mieszkańców miasta Ostrołęki   
w ramach  programu „Poprawa jakości 
powietrza na terenie województwa ma-
zowieckiego – ograniczenie emisji zanie-
czyszczeń poprzez modernizację kotłow-
ni” Prezydent Miasta Ostrołęki zwraca 
się z prośbą do zainteresowanych miesz-
kańców, wyrażających chęć moderni-
zacji kotłowni w 2016 roku, o złożenie  
w terminie do dnia 26 lutego 2016 r.  de-
klaracji przystąpienia do programu.  

  Dofinansowaniem w formie dotacji 
do 75% kosztów kwalifikowanych mogą 
być objęte przedsięwzięcia polegające na 
modernizacji indywidualnych źródeł cie-
pła tj. wymiana kotłowni lub palenisk wę-

glowych na gazowe, olejowe lub opalane 
biomasą, zastąpienie pieców gazowych, 
olejowych lub opalanych biomasą na źró-
dło ciepła o wyższej niż dotychczas spraw-
ności wytwarzania ciepła – z wyłączeniem 
montażu pieca na węgiel i ekogroszek. 

Kosztami kwalifikowanymi zadania 
są koszty zakupu kotła oraz czujnika tlen-
ku węgla – czadu (bez elementów dodat-
kowych takich jak np. zasobnik c.w.u lub 
podajnik). 

Kosztami niekwalifikowanymi są : 
- koszty przygotowania dokumentacji 
technicznej stanowiącej element realiza-
cji inwestycji, 
- koszty demontażu starej instalacji źró-
dła ciepła, 
- koszty zakupu i montażu nowej in-
stalacji technologicznej kotłowni wraz  
z niezbędną   aparaturą kontrolno-po-
miarową, instalacją elektryczną w obrę-
bie kotłowni oraz zbiornikami na paliwo, 
- koszty robót instalacyjnych wewnątrz 
obiektów – modernizacji instalacji c.o  
i c.w.u., 

- koszty przyłącza do sieci, 
- koszty rozruchu technologicznego in-
stalacji i urządzeń, 
- koszty nadzoru nad realizacją inwestycji. 

Warunkiem realizacji przez Mia-
sto Ostrołęka programu związanego 
z modernizacją kotłowni jest uzyska-
nie dofinansowania z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie na re-
alizację zadania objętego programem. 

Deklaracja przystąpienia do pro-
gramu jest dostępna na stronie in-
ternetowej miasta www.ostroleka.
pl lub w Punktach Obsługi Intere-
santów Urzędu Miasta Ostrołęki,  
Plac gen. Józefa Bema 1 i ul. gen. Ta-
deusza Kościuszki 45 oraz w Wydziale 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska, ul. gen. Tadeusza Ko-
ściuszki 45, pok.208. 

Wszelkie informacje dotyczące 
zasad dofinansowania można uzyskać  
pod nr tel. (29) 765 43 05. 

Wnioski o udzielenie dotacji roz-
patrywane będą według kolejności 
wpływu do Urzędu Miasta Ostrołęki. 

Zadbajmy o czyste powietrze

Oferta stacji
segregacjiZakończył się drugi etap moderniza-

cji i rozbudowy Specjalnego Ośrodka 
Szkolno–Wychowawczego. Przepro-
wadzony przy wsparciu finansowa-
nym PFRON remont starego segmen-
tu szkoły kosztował blisko milion sto 
tysięcy złotych. 

Inwestycja polegała na termomo-
dernizacji starej siedziby Ośrodka,  
w tym częściowej wymiany stolarki 
okiennej i drzwio-
wej, hydroizolacji, 
ociepleniu i po-
łożeniu  elewa-
cji  budynku  od 
piwnic po nowy 
dach. Ocieplono 
też strop i podda-
sze, naprawiono 
kominy, wymie-
niono pokrycie 
dachowe wraz obróbkami blacharskimi. 
Zmodernizowano i zainstalowano zgod-
nie z obowiązującymi wymogami BHP  
i ppoż wewnętrzne instalacje: centralne-
go ogrzewania,  wodno – kanalizacyjną, 
odgromową, awaryjnego oświetlenia, 
wodociągowo – przeciwpożarową wraz  
z systemem oddymiania i  powiada-
miania o pożarze. Cała placówka otrzy-
mała też nowe ogrodzenie. Odbierając 
inwestycję prezydent Janusz Kotowski 

podkreślił wagę przedsięwzięcia dla 
podopiecznych i podziękował wyko-
nawcy za terminowe i wzorowe wyko-
nanie prac oraz radnym za poparcie tej 
niezwykle ważnej inwestycji. Przewod-
niczący Rady Miasta Jerzy Grabowski  
oświadczył, że najlepszym przykładem 
potrzeby realizacji modernizacji ośrod-
ka są uśmiechnięte twarze dzieci, któ-
re spotkał na szkolnym korytarzu. Za 

ujęcie placówki  
w planie remon-
tów i jej rozbudo-
wę w pierwszym 
etapie oraz remont 
starej siedziby 
szkoły dziękowa-
ła samorządowi  
w imieniu uczniów 
i kadry wicedyrek-
tor Małgorzata 

Szewczyk.  
Wcześniej, w ramach I etapu po-

wstał nowy segment dydaktyczny   
z łącznikiem stanowiącym połączenie  
z istniejącym budynkiem ośrodka.  
Koszt budowy nowego skrzydła placów-
ki wyniósł 3,5 miliona złotych, w pięć-
dziesięciu procentach koszty pokryto  
z funduszy PFRON. Łącznie rozbudowa 
i remont ośrodka zamknęły się w kwocie 
4,6 miliona złotych.

Ośrodek jak nowy



   styczeń 2016   OSTROŁĘKA SAMORZĄDOWA   7     

F E R I Ewww.ostroleka.pl

Ostrołęckie Centrum Kultury za-
prasza dzieci i młodzież do ko-
rzystania z oferty przygotowanej 
na okres ferii zimowych. Już od 1 
lutego we wszystkich placówkach 
trwają atrakcyjne zajęcia dla po-
zostających w Ostrołęce w czasie 
zimowej przerwy w nauce.

* w Galerii Ostrołęka
Zajęcia ogólnoplastyczne dla dzie-

ci 7-15 lat 

1-5 lutego - godz. 10-12, prowadze-
nie Ireneusz Żerański 
1-5 lutego - godz. 13-15, prowadze-
nie Grażyna Kulesik 
8-12 lutego - godz. 10-12, prowa-
dzenie Iwona Kowalczyk 
8-12 lutego - godz. 13-15, prowa-
dzenie Ireneusz Żerański 
informacje i zapisy, tel. 297643954

* w Klubie Oczko
1-4 lutego - warsztaty wokalne dla 

młodzieży 
II tydzień ferii - warsztaty teatralne 
dla dzieci i młodzieży 
informacje i zapisy tel. 297642171

 * w Kultowni
od 1 lutego odbywały się warsz-

taty tworzenia opowieści oraz 
bajkowe animacje z klockami Mu-
babao, prowadzenie Michał Mali-
nowski 
9-10 lutego - warsztaty ruchowo-ta-
neczne ‚Cooltura w formie’, prowa-
dzenie Katarzyna Domurad 
zapisy i informacje tel. 296438734  
Sponsorem warsztatów jest Stora 
Enso.

 
* w Kinie Jantar
poranki filmowe  

wtorki, środy, czwartki, godz. 10

Ferie zimowe 2016



Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe  
i MZOS-TiIT w Ostrołęce zapraszają 
na Ferie zimowe z tenisem ziemnym – 
gry i zabawy.

Celem zajęć, które odbędą się  
w czasie zimowej przerwy w nauce jest 
popularyzacja gry w tenisa ziemnego  
wśród dzieci i młodzieży. Zajęcia mają  
formę gry i zabaw i prowadzone są przez 
wykwalifikowanych instruktorów tenisa 
ziemnego OST.

Planowane terminy zajęć :
Zajęcia prowadzone będą w nastę-

pujących terminach:
1) 3 luty - w godzinach od 10.00 do 

13.00, (dwie grupy wiekowe – zajęcia  
w każdej grupie po 1,5 godziny),

2) 5 luty, w godzinach od 10.00 do 
13.00, (dwie grupy wiekowe – zajęcia  
w każdej grupie po 1,5 godziny),

3) 10 luty, w godzinach od 10.00 do 
13.00, ( dwie grupy wiekowe – zajęcia   
w każdej grupie po 1,5 godziny),

4) 12 luty, w godzinach od 10.00 do 
13.00, (dwie grupy wiekowe – zajęcia  
w każdej grupie po 1,5 godziny),

5) 14 luty od godz. 10.00 TURNIEJ 
TENISOWY NA ZASADZIE PUNK-

TOWYCH KONKURENCJI TENISO-
WYCH lub jeżeli uczestnicy opanują grę 
przez siatkę – TURNIEJ NA NORMAL-
NYCH ZASADACH (dwie grupy wie-
kowe w zależności od zgłoszeń).

Warunki uczestnictwa w zajęciach:
• zajęcia w formie gier i zabaw pn.  

„Pierwszy krok w tenisie ziemnym – fe-

rie zimowe 2016r. ” dla dzieci i młodzie-
ży w wieku szkolnym prowadzone są 
bezpłatnie,

• obowiązkiem rodziców-opieku-
nów jest przywiezienie dzieci na halę 
sportową MZOS-TiIT do Wojciechowic 
i przekazanie pod opiekę instruktorowi,

• na zajęciach obo-
wiązuje strój sportowy – 
dresy, spodenki, koszulka  
i buty sportowe,

• jeżeli dziecko posiada 
rakietę tenisową - to należy 
przywieźć na zajęcia,

• telefon kontaktowy 
- instruktor tenisa ziem-
nego Daniel Dąbrowski 

600362497.
Serdecznie zapraszamy dzieci  

i młodzież z Ostrołęki i okolic.
Życzymy miłej zabawy i do-

brze spędzonego czasu na zajęciach  
w tenisa ziemnego.

Zarząd Ostrołęckiego 
Stowarzyszenia Tenisowego

Ferie  z tenisem ziemnym
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Kwalifikacja wojskowa na terytorium 
RP w 2016 roku rozpoczęła się 1 lute-
go i potrwa do 29 kwietnia. 

Do kwalifikacji w 2016 roku zobo-
wiązani są stawić się:
• mężczyźni urodzeni w 1997 roku;
• mężczyźni urodzeni w latach 1992-

1996, którzy nie mają określonej ka-
tegorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej;

• osoby urodzone w latach 1995-
1996, które powiatowe komisje le-
karskie uznały:

• za czasowo niezdolne do czynnej 
służby wojskowej ze względu na 
stan zdrowia, jeżeli okres tej nie-
zdolności upływa przed zakończe-
niem kwalifikacji wojskowej,

• za czasowo niezdolne do czyn-
nej służby wojskowej ze względu 
na stan zdrowia, jeżeli okres tej 
niezdolności upływa po zakoń-
czeniu kwalifikacji wojskowej,  
i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b 

ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  
o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej wniosek  
o zmianę kategorii zdolności do 
czynnej służby wojskowej przed 
zakończeniem kwalifikacji wojsko-
wej;

• kobiety urodzone w latach 1992-
1997 posiadające kwalifikacje 
przydatne do czynnej służby woj-
skowej oraz pobierające naukę w 
celu uzyskania tych kwalifikacji, 
które w tym roku kończą naukę  
w szkołach lub na uczelniach me-
dycznych, weterynaryjnych, kie-
runkach psychologicznych;

• osoby, które ukończyły 18 rok życia  
i zgłosiły się ochotniczo do peł-
nienia służby wojskowej, jeżeli nie 
mają określonej kategorii zdolności 
do czynnej służby wojskowej.
Do kwalifikacji wojskowej wzywa 

wójt, burmistrz, prezydent miasta na 
terenie którego osoba zameldowana jest 

na pobyt stały lub czasowy trwający po-
wyżej 3 miesięcy.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji 
wojskowej powinna posiadać:
• dowód osobisty lub inny dokument 

pozwalający na ustalenie tożsamo-
ści,

• dokumentację medyczną,
• aktualną fotografię o wymiarach 

3x4 cm,
• dokumenty potwierdzające poziom 

wykształcenia,
• dokumenty potwierdzające posia-

dane kwalifikacje,
• zaświadczenie o pobieraniu nauki.

Na terenie administrowanym 
przez Wojskową Komendę Uzupełnień  
w Ostrołęce będą funkcjonowały 4 po-
wiatowe komisje lekarskie:

•    MIASTO OSTROŁĘKA -  osoby 
zameldowane na pobyt stały lub czaso-
wy trwający powyżej 3 miesięcy na tere-
nie miasta Ostrołęki powinny zgłosić się 
do: POWIATOWEJ KOMISJI LEKAR-
SKIEJ Nr 2 w OSTROŁĘCE w terminie: 
od  08 lutego do 25 lutego 2016 roku  
w godzinach: 8.00 do 14.00.

Komunikat WKU


