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Na radosne Święta Narodzenia Chrystusa 
oraz na Nowy Rok 2016 

życzenia wszelkiej pomyślności, 
zdrowia, przebywania wśród ludzi życzliwych i dobrych, 

opieki z Nieba i spełnienia najpiękniejszych marzeń
w imieniu samorządu Miasta wszystkim Mieszkańcom Ostrołęki

składają
Prezydent Ostrołęki

Janusz Kotowski
Przewodniczący 

Rady Miasta Ostrołęki
Jerzy Grabowski

Nuncjusz Apostolski w Polsce Ks. Abp. 
Celestino Migliore, JE Ks. Bp Janusz 
Stepnowski oraz prezydent Janusz Ko-
towski i przewodniczący Rady Miasta 
Ostrołęki, Jerzy Grabowski oficjalnie 
odsłonili tablicę poświęconą Patrono-

wi Miasta Św. Janowi Pawłowi II.  
Przypomnijmy, że w kwietniu ubie-

głego roku uchwałę o powierzeniu mia-
sta opiece Papieża Polaka jednomyślnie 
podjęła Rada Miasta na wniosek ponad 
czterech tysięcy mieszkańców. Usta-

nowienie  patronem 
Ostrołęki  świętego 
Jana Pawła II po-
twierdziła 28 kwiet-
nia br. Kongregacja 
Kultu Bożego i Dys-
cypliny Sakramentów 
podlegajca papieżowi 
Franciszkowi.

15 listopada 
odlew wykona-
ny według projek-
tu artysty plasty-

ka Michała Selerowskiego zawisł na 
ścianie ratusza, pod tablicą upamięt-
niającą 1000 lecie Państwa Polskiego. 
Odsłonięciu towarzyszył krótki występ 
chóru Cantilena pod batutą Henryka 
Gadomskiego. Tablicę poświęcił nun-
cjusz apostolski w Polsce Ks. Abp. Ce-
lestino Migliore. Wśród mieszkańców 
przybyłych na uroczystość widać było 
przedstawicieli samorządów osiedlo-
wych, radnych miasta oraz powiatu 
ostrołęckiego. Przybyli także samorzą-
dowcy z Łomży, Myszyńca i Rzekunia. 
Nie zabrakło pocztów sztandarowych 
Ostrołęki i szkół noszących imię Św. 
Jana Pawła II. Kolejnym etapem uro-
czystości była Msza Św. i koncert Chó-
ru Magnificat i Festiwalowego Zespołu 
Instrumentalnego pod dyrekcją Piotra 
Gawrońskiego w Sanktuarium pw. św. 
Antoniego Padewskiego. 

Tablica z Papieżem odsłonięta
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Świętowaliśmy Dzień Niepodległości
Na uroczystą sesję Rady Miasta, która 
odbyła się z okazji Święta Niepodle-
głości w siedzibie OCK licznie przybyli 
mieszkańcy Ostrołęki. Nie zabrakło 
przedstawicieli stowarzyszeń, komba-
tantów, szkół i przedsiębiorców. Opra-
wę uroczystości nadały poczty sztanda-
rowe.

Nawiązując do odzyskania Nie-
podległości po latach rozbiorów Jerzy 
Grabowski, przewodniczący Rady Mia-
sta powiedział -  Dziś prawdopodobnie 
nie mówilibyśmy w języku polskim, nie 
moglibyśmy pewnie też demonstrować 
dumy z naszych narodowych symboli: 
biało-czerwonej flagi oraz godła pań-
stwowego, a wielkie czyny, jakich doko-
nywali Polacy na przestrzeni wieków, 
zostałyby zapomniane. Polska mogła-
by przepaść na zawsze. – Nawiązał też 
do słów zmarłego przed osiemdziesię-
ciu laty  marszałka Józefa Piłsudskiego  
- „W dzieciństwie moim ciągle szeptano 
mi w uszy tzw. mądre przysłowia: „Nie 
dmuchaj pod wiatr!” „Głową muru nie 

przebijesz!” „Nie po-
rywaj się z motyką na 
słońce!”. Doszedłem 
potem do wniosku, że 
silna wola, energia i 
zapał mogą te właśnie 
zasady załamać. I obec-
nie kiedy stoimy wobec 
wielkich zadań dalszej 
budowy państwa pol-
skiego, właśnie potrzeba 
nam ludzi, którzy potrafią tej starej mą-
drości tych przysłów się przeciwstawić.” 
- Jakże aktualne są te słowa i dziś, kiedy 
stoimy również wobec wielkich zadań 
dalszej budowy ukochanej Ojczyzny – 
dodał Jerzy Grabowski.

Podczas sesji prezydent Miasta Ja-
nusz Kotowski i szef WKU ppłk Krzysz-
tof Gemza wręczyli medale „Za zasłu-
gi dla obronności kraju”. Złoty medal 
otrzymali Zdzisław Gadomski i Edward 
Kowalski. Srebrnymi nagrodzono Grze-
gorza Gałkę i Zdzisława Kwiatkowskiego.

Rada Miasta przyznała odznaki ho-

norowe „Za zasługi dla Miasta Ostrołęki” 
rodzinom zastępczym - Agnieszce i An-
drzejowi Nakielskim oraz Grażynie Joń-
skiej-Czyż i Markowi Marianowi Czy-
żowi. Odznakę otrzymał także Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

Pamiątkowe odznaki dla sympa-
tyków ułańskiej tradycji trafiły w ręce-:  
Zdzisława Gadomskiego, Jerzego Gra-
bowskiego i Piotra Mrozka. A medal od 
niemickich przyjaciół z Meppen otrzy-
mała Ewa Gałka. Uroczystości uświetniły 
występy artystyczne młodzieży z ZSZ nr 
2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich.

Od nowego roku będziemy mogli ko-
rzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. 
W całej Polsce pojawią się punkty świad-
czenia bezpłatnej pomocy prawnej. 

Obowiązek ich zorganizowania spo-
czywa na samorządach. Pomoc będzie 
można uzyskać przez 5 dni w tygodniu 
przez co najmniej 4 godziny dziennie. 

Z bezpłatnej pomocy mogą skorzy-
stać: młodzież do 26 roku życia, osoby, 
które ukończyły 65 lat, posiadacze Karty 
Dużej Rodziny, kombatanci i weterani, 
osoby, którym zostało przyznane  świad-
czenie z pomocy społecznej oraz  po-
szkodowani katastrofą naturalną, klęską 
żywiołową lub awarią techniczną

Darmowa pomoc prawna obejmie  
prawo cywilne, prawo pracy, ubezpiecze-
nia społeczne, sprawy karne, administra-
cyjne, rodzinne, przygotowania do roz-
poczęcia działalności gospodarczej oraz 
prawo podatkowe (ale z wyłączeniem 
spraw podatkowych związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej).

Pomoc nie będzie obejmowała spraw 
z zakresu  prawa celnego, dewizowego, 
handlowego i działalności gospodarczej)

Szczegółowe informacje na temat 
punktów bezpłatnej pomocy prawnej w 
Ostrołęce dostępne będą na stronach in-
ternetowych miasta.

Bezpłatna pomoc prawna 

Delegacja Ostrołęckiego Stowarzysze-
nia Historycznego „Czwartacy” wspól-
nie z oddziałem Historycznym WAT 
brała udział w rekonstrukcji historycz-
nej w hiszpańskiej Tarifie. To malow-
nicze miasto portowe na styku Oceanu  
i Morza Śródziemnego z widokiem na 
wzgórza Afryki. 

W 1812 r. pomimo, iż wszystkie 
wojska polskie ruszyły z Napoleonem na 
wojnę z Rosją, to jakaś niewielka cześć 7., 
9. oraz 4. pułku pozostała na półwyspie 
Iberyjskim (historycy polscy tego fak-
tu nie rozstrzygnęli). Hiszpanie jednak 
twierdzą, iż byli - stąd co roku zapraszają 
Polaków na obronę swej twierdzy bro-
nionej siłami anglo-hiszpańskimi. Przed 
laty francuski atak na twierdzę i oblęże-
nie nie przyniosły zwycięstwa. Jednakże 
w historii zapisały obecność Polaków. 

Białe namioty, polska fla-
ga, mundury, komendy, śpiew 
pieśni patriotycznych przy-
ciągały wielu turystów. Straż 
przy bramie zmieniła się dość 
szybko w punkt informa-
cji turystyczno-historycznej. 
Miło nam było mówić o Pol-
sce, Ostrołęce, o naszej wal-
ce i drodze do wolnej Polski. 
Znamienne, ze można było 

zauważyć większą sympatię Hiszpanów 
podczas walk rekonstrukcyjnych po 
stronie polskiej, niż brytyjskiej - mimo, 
iż to Anglicy byli ich sprzymierzeńcami. 
Odmienność klimatu zachwycała po-
mimo deszczu i wiatru. Obóz w jedną 
ulewną noc zamienił się w mini jezioro. 
Z noclegiem przenieśliśmy się na beto-
nową podłogę pod arkadami dawnych 
koszar. Obozu i stanowisk nie opuścili-
śmy. Rozegraliśmy dwie czterogodzinne 
bitwy, zaliczyliśmy kilka przemarszów  
i salw honorowych. Oddaliśmy cześć 
poległym i historii tak trudnej dla na-
rodu polskiego i hiszpańskiego. Mamy 
zaproszenie na przyszły rok !

Sekretarz Ostrołeckiego Stowarzysze-
nia Historycznego Czwartacy 

Joanna Kamińska 

„Czwartacy” w Hiszpanii



Drodzy Ostrołęczanie,

Końcówka roku nie jest łatwa w pracy samorządowej. Utrudzeni przygo-
towywaniem nowego budżetu, kończeniem i rozliczaniem ważnych inwestycji, 
oszczędnym zbieraniem pieniędzy budżetowych, by zabezpieczyć wszystkie za-
dania kończącego się roku – nawet nie zauważamy, że wielu ludzi już szykuje 
się na Święta. 

Pozostaje jednak dla mnie i wielu samorządowców jedna bardzo ważna 
myśl – praca samorządowa ma służyć konkretnym ludziom, wspierać rozwój 
dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, otaczać opieka tych, którym jest 
najtrudniej, pomagać  rozwinąć się ostrołęckim talentom, zapewniać bezpiecz-
ne i wygodniejsze życie mieszkańcom.

Ta świadomość czystych motywacji bardzo pomaga nie popaść w rutynę, 
nie zniechęcać się nawet, gdy zdrowie nieco szwankuje lub gdy pojawiają się 
niesprawiedliwe oceny i oskarżenia. 

Czas Świąt Narodzenia Pańskiego sprzyja odnawianiu naszych motywacji, 
stawianiu pytań czy dobrze pracuję, czy jestem w porządku wobec ludzi, czy  
kieruję się w życiu miłością i dobrem dla innych. 

Każdemu spośród Państwa życzę takiej dobrej refleksji i chwil odpoczynku 
z najbliższymi.
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Sąd Apelacyjny w Białymstoku pod-
trzymał wyrok Sądu Okręgowego  
w Ostrołęce w sprawie o narusze-
nie dóbr osobistych prezydenta 
Ostrołęki Janusza Kotowskiego 
przeciwko Redaktorom Tygodnika 
Ostrołęckiego Maciejowi Sulimie 
i Piotrowi Ossowskiemu oraz wy-
dawcy gazety. 

Sprawa została wniesio-
na z powództwa cywilnego  
w związku z artykułem sugerującym 
podarowanie publicznych pieniędzy 
prywatnemu podmiotowi gospo-
darczemu.

Sąd nakazał pozwanym Maciejo-
wi Sulimie, Piotrowi Ossowskiemu 
oraz wydawcy gazety Polska Press 

Sp. z o.o. w Warszawie złożenie 
oświadczenia następującej treści: 
„Przepraszam Pana Janu-
sza Kotowskiego zamieszkałego  
w Ostrołęce, za podanie w artyku-
le pod tytułem „Prezydent podaro-
wał nasze 10 milionów galerii” za-
mieszczonym w gazecie Tygodnik 
Ostrołęcki z dnia 28 maja 2013 r. 

nr 21(1733) nieprawdziwych 
informacji, że jako Prezydent 
Miasta Ostrołęki podarował 
10 milionów galerii przez co 
doszło do naruszenia jego do-
brego imienia w oczach społe-
czeństwa”;

Przeprosiny mają ukazać 
się w terminie 1 miesiąca od 
daty uprawomocnienia się 
wyroku w Tygodniku Ostro-
łęckim w wersji papierowej 
przy użyciu czcionki równo-
ważnej pod względem wiel-
kości jak tytuł i treść arty-
kułu z dnia 28 maja 2013 r. 
nr 21(1733) oraz na stronie 
internetowej pod adresem; 
http://www.to.com.pl.

Ponadto Sąd orzekł wo-
bec pozwanych nawiązkę  
w kwocie 10 tysięcy złotych 
na rzecz Caritas Polska.

Wyrok jest prawomocny. 

Gazeta przeprasza prezydenta

Prezydent Ostrołęki

Fot. eOstroleka.pl
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Listopad to w pracach samorządowych 
ważny okres tworzenia projektu budże-
tu miasta na nowy rok. Prezydent wraz 
ze skarbnikiem oraz współpracownika-
mi przygotowują najważniejszą uchwa-
łę samorządową, o której losie ostatecz-
nie rozstrzyga Rada Miasta. 

Skąd nasze dochody?
Jak w każdym tego typu dokumencie 

pojawia się tzw. strona dochodowa. Opi-
suje ona skąd i ile środków finansowych 
znajdzie się w budżecie na kolejny rok. 
To, ile będzie w przybliżeniu pieniędzy, 
nie jest wymysłem czy swobodnym zało-
żeniem samorządowców. Na podstawie 
specjalnych dokumentów z ministerstwa 
finansów  czy innych agend rządowych 
obliczamy różne subwencje i dotacje na-
leżne miastu.  Największa jest oczywiście  
subwencja oświatowa – czyli pieniądze  
z budżetu państwa przekazywane sa-
morządowi na prowadzenie przedszkoli 
i szkół w naszym mieście. Niestety, jak 
zwykle, subwencja wystarczy zaledwie 
na ok. 60 % potrzeb oświatowych. Resztę, 
tzn. ok. 40 mln złotych będziemy musie-
li znowu dołożyć z dochodów własnych 
miasta. Jaka szkoda, że ta potężna suma 
nie pójdzie na nasze ulice, boiska, place 
zabaw. Państwo polskie od lat zbyt mało 
przekazuje na publiczną przecież oświa-
tę. I raczej pewnie zbyt szybko to się nie 
zmieni. Prócz subwencji oświatowej  
i kilku innych drobniejszych dotacji do bu-
dżetu miasta wpływają tez inne dochody. 
Chodzi o podatki i daniny lokalne oraz 
udziały w podatku dochodowym od 
osób fizycznych i prawnych. Główny 
podatek miejscowy to podatek od nie-
ruchomości. Płacimy go prawie wszy-
scy, bezpośrednio lub w opłatach dla 

spółdzielni, która odprowadza tę należ-
ność. Więcej płacą duże przedsiębior-
stwa i osoby prowadzące działalność 
gospodarczą, pozostali w zależności 
o wielkości nieruchomości i gruntów.  
Do budżetu miasta swój podatek odpro-
wadzają także właściciele firm transpor-
towych, posiadacze dużych samocho-
dów. To też znaczący wpływ do budżetu. 
Mimo, iż oba te podatki ulegną od roku 
2016 niewielkiej podwyżce – dalej utrzy-
mują się na niskim poziomie. Wiele są-
siednich i porównywalnych miast może 
mieszkańcom Ostrołęki pozazdrościć.  
Po stronie dochodowej mamy jeszcze tzw. 
udziały w podatku dochodowym. Ozna-
cza to, iż część podatku dochodowego, 
który odprowadzamy  z naszych pensji, 
albo który oddają przedsiębiorstwa (oso-
by prawne) - wraca do budżetu lokalnego. 
Szkoda, że jest to zaledwie ułamek pobie-
ranej przez fiskusa sumy.

Wydatki
Z wydaniem pieniędzy budżeto-

wych nikt pewnie nie ma większego 
problemu. Wielkim trudem jest ra-
czej to, by w niezbyt wielkim przecież 
budżecie zabezpieczyć środki przy-
najmniej na sprawy najważniejsze.  
W ostrołęckim budżecie najwięcej pie-
niędzy wydajemy na utrzymanie szkół 
i przedszkoli samorządowych razem  
z obowiązkowymi dotacjami dla szkół 
niepublicznych. Oświata jest wyjątko-
wo ważnym zadaniem. Trud nauczycieli  
i wychowawców, dyrekcji, pracowników 
placówek oświatowych ma przecież słu-
żyć rozwojowi dzieci i młodzieży. 

Na drugim miejscu w wydatkach 
Miasta jest pomoc społeczna. Troska o 
osoby samotne, o ubogie rodziny, o ludzi 

znajdujących się w trudnej sytuacji życio-
wej, o utrzymanie domów pomocy – to 
wszystko zadania niezwykle istotne.  

Sporo środków w budżecie zabezpie-
czamy także na utrzymanie dróg, admini-
strację,  komunikację publiczną, kulturę, 
sport i wiele innych działów.  To wydatki 
obowiązkowe, wynikające z zadań samo-
rządu. Mieszkańcy najbardziej czekają na 
konkretne inwestycje. A tych jest tyle, ile 
wystarczy grosza po zabezpieczeniu wy-
datków codziennych. 
Budżet 2016 – skromny, ale bezpieczny

Budżet na rok 2016 jest skromny. 
Na szczęście zabezpieczyliśmy w nim 
niezbędne środki na właściwe funkcjo-
nowanie  wszystkich placówek i insty-
tucji miejskich. Nie będzie więc jakichś 
nieprzemyślanych likwidacji czy zwol-
nień. Niestety, środki własne miasta 
wystarczą tylko na kilka ważnych inwe-
stycji. Planujemy remonty lub budowę 
m.in. ulic Wiejskiej, Dobrzańskiego (do 
11 Listopada), Konwaliowej, Akacjo-
wej, Padlewskiego i in. Zabezpieczamy 
środki na projekty przebudowy starego 
mostu, inwestycje wspólne z komiteta-
mi mieszkańców. Mamy pieniądze na 
budowę placów zabaw przy Koszarowej 
i Mazowieckiej. Zrealizujemy projekty 
zgłoszone w ramach budżetu obywatel-
skiego.  Sportowcy ucieszą się na pewno 
remontami kortów tenisowych i hotelu 
przy stadionie.

Wielkość inwestycji nie oszałamia, 
ale liczymy na większe, niż w latach 
ubiegłych, wsparcie zewnętrzne. Już 
napisaliśmy ważne wystąpienia do no-
wych ministerstw, opisujące nasze pro-
blemy. Wierzymy, że nie pozostaną bez 
echa.

Budżet miasta – czyli skąd mamy 
i na co wydajemy

Znamy wyniki głosowania na zadania 
do realizacji w ramach pierwszego  
w Ostrołęce Budżetu Obywatelskie-
go. Mieszkańcy zgłosili 13 projektów,  
5 z nich nie spełniało wymogów for-
malnych, 8 poddano procedurze gło-
sowania. Łącznie oddano 2343 głosy, 
w tym 247 głosów nieważnych.

Wstępnie na realizację zadań Mia-
sto Ostrołęka planowało przeznaczyć 
100.000 zł. Do budżetu Miasta na 2016 
rok zostaną wpisane trzy zadania z naj-

większą liczbą głosów na łączną sumę 
115.000 zł (dodatkowe środki obiecał 
dodać prezydent). 

W ramach Budżetu Obywatelskie-
go w 2016 roku powstanie plac zabaw 
przy Przedszkolu Miejskim nr 10, 
chodnik w ciągu ulicy Sierakowskiego 
oraz zagospodarowany zostanie ogród 
terapeutyczny (ławki, huśtawki ogro-
dowe, zestaw do ćwiczeń)   na terenie 
Domu Pomocy Społecznej przy ul. 
Rolnej.

- Cieszymy się, że pierwsza edycja 
Budżetu wywołała żywe zainteresowa-
nie mieszkańców. Traktujemy ją jako 
program pilotażowy, w którym chcieli-
śmy przetestować procedury postępowa-
nia, komunikowania i organizację całe-
go procesu. Jesteśmy otwarci na wszelkie 
sugestie mieszkańców usprawniające 
proces w roku przyszłym – podsumo-
wała pilotażowy projekt Maria Ro-
chowicz, dyrektor Wydziału Promocji 
Miasta, Kultury i Sportu.

Budżet Obywatelski - mieszkańcy zdecydowali
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Wydział Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska podsumował 
działania na rzecz ograniczenia obec-
ności azbestu w przestrzeni komu-
nalnej. Mijający rok był kolejnym,  
w którym usuwano wyroby azbestowe, 
przede wszystkim eternit. 

Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest dotyczy następujących rodzajów 
nieruchomości: budynki miesz-
kalne jednorodzinne, budynki 
gospodarcze i osłony śmietni-
kowe.
  W ramach projektu przewi-
dziane zostały cztery podstawo-
we działania: demontaż pokryć 
dachowych wykonanych z ma-
teriałów zawierających azbest,  
zabezpieczenie odpadów zgod-
nie z obowiązującymi przepisa-
mi, załadunek i transport zde-
montowanych pokryć oraz tzw. 
gruzu azbestowego, powstałego 
w wyniku demontażu pokrycia 
dachu, unieszkodliwienie odpadów za-
wierających azbest na składowisku prze-
znaczonym do składowania tego typu 
odpadów.

  Firma PHU „PIOTR”, w dniu 

19.11.2015 r. zakończyła realizację zadań 
obejmujących: rozbiórki pokryć dacho-
wych z materiałów zawierających azbest, 
zbiórkę tzw. „gruzu” azbestowego oraz 
usuwanie wyrobów zawierających azbest 
składowanych na nieruchomościach po-
łożonych w Ostrołęce.

Na składowisko odpadów niebez-
piecznych - Zakładu ZGO w Pukininie 

nr 140, gm. Rawa Mazowiecka, z terenu 
miasta wywieziono łącznie 102,91 tony 
odpadów zawierających azbest. Miesz-
kańcy nie płacą za odbiór eternitu.

Projekt, którego wartość oszacowa-

na została na kwotę 49.635,85 złotych,  
został  sfinansowany w 84,5% z otrzy-
manej dotacji ze środków: Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 
Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska, pozostałe koszty w wysokości 
15,5% pokryto z budżetu Miasta Ostro-
łęki.  

W roku 2016 planowane jest roz-
szerzenie programu zbiórki azbestu  
o budynki rekreacji indywidualnej (al-

tany działkowe, domki wypo-
czynkowe, wiaty ogrodowe itp.).

Do projektu mogą przy-
stąpić tylko te osoby fizyczne, 
które złożą pełną dokumentację  
i zaakceptują wszystkie warunki 
określone w deklaracji przystą-
pienia do programu usuwania 
azbestu. 

Wniosek oraz deklaracja 
przystąpienia do programu usu-
wania azbestu dostępna jest do 
pobrania na stronie interneto-
wej miasta www.ostroleka.pl 
lub w siedzibie Urzędu Miasta 

Ostrołęki, Plac gen. Józefa Bema 1 oraz 
w Wydziale Gospodarki Komunalnej    
i Ochrony Środowiska, ul. gen. Tadeusza 
Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka. Więcej 
informacji pod nr tel. (29) 765 42 91.

Likwidujemy zagrożenia

W siedzibie Ostrołęckiego Centrum 
Kultury odbyły się cztery spektakle te-
atralne pt. „Afera leśna” w wykonaniu 
aktorów Krakowskiego Teatru Kultu-
reska. Przedstawienie zostało zorgani-
zowane w ramach prowadzonej przez 
Miasto Ostrołękę edukacji ekologicznej.

Bohaterowie spektaklu: Dzik Patryk, 
Sarenka Helenka i Muchomor Marek 
postanowili położyć kres postępowaniu 
tajemniczego intruza. Musieli rozwikłać 
trudną zagadkę, aby uratować okoliczną 
przyrodę!  Fabuła spektaklu koncentro-
wała się na przedstawieniu małym wi-
dzom, w jaki sposób należy podchodzić 
do przyrody, jak kształtować umiejętno-
ści dbania o środowisko (głównie w za-
kresie segregacji śmieci), a także jak być 
wrażliwym na problemy ochrony śro-
dowiska. Dzięki interaktywnej formie 
spektakl miał charakter edukacyjny, sta-
nowiąc doskonałą „lekcję” w której po-
przez wspólną zabawę aktorów i widzów 
zostały przedstawione dzieciom zasady 
prawidłowej segregacji odpadów komu-

nalnych, zgodnie z obowiązującym na 
terenie Miasta Ostrołęki  regulaminem 
utrzymania czystości i porządku.

Podczas występu, dzieci dowiedzia-
ły się na jakie frakcje dzielimy odpady 
i jak je dokładnie segregować. Ponadto 
najmłodsi mieli możliwość posegrego-
wania śmieci wraz z bohaterami przed-
stawienia. Chętnych do wystąpienia na 
scenie było bardzo wielu. W nagrodę za 
odwagę i pokazanie pozostałym zgro-
madzonym, jak prawidłowo segrego-

wać odpady, wybrane dzieci otrzymały 
zielone baloniki symbolizujące radosną  
i czystą przyrodę.

Widowisko przeznaczone było dla 
dzieci w wieku przedszkolnym oraz 
uczniów klas od 1 do 3 szkół podstawo-
wych z terenu  Ostrołęki. W sumie przed-
stawienie teatralne obejrzało ponad pół 
tysiąca dzieci.  Spektakle sfinansowane 
zostały przez Fundację Większe-Mniej-
sze, przy wsparciu organizacyjnym Pre-
zydenta Miasta Ostrołęki.

Leśna afera z dobrym zakończeniem
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W dniu 30 listopada 2015 r. z okazji 
Międzynarodowego Dnia Wolon-
tariusza w sali widowiskowej OCK 
odbyła się Gala Wolontariatu Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Ostrołęce. 

Dzień ten jest doskonałą   okazją 
do podziękowania wszystkim wolon-
tariuszom naszego Ośrodka za cało-
roczne działania na rzecz osób naj-
bardziej potrzebujących. 

Gala zgromadziła licznych gości 
- Samorząd Miasta Ostrołęki repre-
zentowali wiceprezydent Grzegorz 
Płocha oraz przewodniczący Rady 
Miasta Jerzy Grabowski, obecni byli   
również przedstawiciele instytucji 
współpracujących z MOPR  oraz gro-
no pedagogiczne ostrołęckich szkół. 
Wolontariusze MOPR bezintere-
sownie udzielają się w Placówkach 
Wsparcia Dziennego, Domu Pomo-
cy Społecznej w Ostrołęce, pomaga-
ją dzieciom w nauce oraz towarzy-
szą osobom starszym ponadto biorą 
udział w działaniach świetlicy objaz-
dowej „Radosny Świetlicobus”, po-
magają w organizacji imprez środo-

wiskowych, integracyjnych wspierają 
zabawy z dziećmi na balach szkol-
nych i choinkach osiedlowych. 

Święto wolontariatu była okazją 

do wysłuchania pięknego koncertu 
uczniów Państwowej Szkoły Muzycz-
nej w Ostrołęce.

Najbardziej oczekiwanym mo-
mentem Gali było 
rozdanie statuetek 
„Wolontar iusza 
Roku 2015”. Sta-
tuetki   wręczał 
Wicepre zydent 
Miasta Ostrołęki 
Grzegorz Płocha 
wraz z   Przewod-
niczącym Rady 
Miasta Jerzym 
Grabowskim oraz 
Wicedyrektorem 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzi-
nie w Ostrołęce  Grzegorzem Mako-
wieckim. 

Statuetki  „Wolontariusz Roku 
2015” przyznane zostały w następują-
cych kategoriach:
Bartosz Markiewicz - I miejsce  
w kategorii pracy grupowo – akcyj-
nej 
Emilia Nowak - II miejsce w katego-
rii pracy grupowo – akcyjnej 
Marek Piersa - III miejsce w katego-
rii pracy grupowo – akcyjnej 
Paweł Budny - I miejsce w kategorii 
pracy indywidualnej 
Daria Myszkiewicz - II miejsce  
w kategorii pracy indywidualnej 
Teresa Trzcińska - III miejsce  
w kategorii pracy indywidualnej 
Roksana Rutkowska - III miejsce  
w kategorii pracy indywidualnej 

Małgorzata Rzewnicka - I miejsce  
w kategorii pracy w instytucji współ-
pracującej 
Klub Wolontariusza DPS - II miej-
sce w kategorii pracy w instytucji 
współpracującej 
Patrycja Wołosz - III miejsce  
w kategorii pracy w instytucji współ-
pracującej 
Mariusz Brodowski - III miejsce  
w kategorii pracy w instytucji współ-
pracujące 
Paweł Lipski - kategoria specjalna 
OSOBOWOŚĆ WOLONTARIATU 
Paweł Budny - kategoria specjalna 
NAJDŁUŻEJ WSPÓŁPRACUJĄCY 
WOLONTARIUSZ.

Gala Wolontariatu MOPR
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Dorobek dwóch lat działalności 
OUTW podsumowało Stowarzyszenie 
„Seniorzy Kurpi i Ostrołęki”. W wyda-
nej z tej okazji broszurze seniorzy piszą 
o najważniejszych osiągnięciach.

Dwa lata OUTW to   - 250 Słucha-
czy seniorów mieszkańców Ostrołęki, 
42 grupy zajęć, w tym: język angielski, 

język niemiecki, język rosyjski, zajęcia 
teatralno-estradowe, komputerowe, jogi, 
aqua aerobicu, gimnastki relaksacyj-
nej, zumby, tańca towarzyskiego dla par  
i solo, nordic walking, ogólnoplastycz-
ne, chór, bezpłatne porady prawne,  
60 cotygodniowych wykładów na temat 
m.in.: etyki, psychologii, ekonomii, fi-

lozofii i medycyny, zdrowego żywienia.  
Samorząd słuchaczy OUTW zorgani-
zował m.in.: 9 imprez i spotkań integra-
cyjnych z prezentacją zdobytych umie-
jętności przez słuchaczy, 4 wyjazdy do 
teatrów w Warszawie, wyjazd na koncert 
do Muzeum Romantyzmu w Opinogó-
rze, 3 spektakle teatralne pn. „Meandry 
Kobiecości”, „Jan Paweł II —Pamiętamy”, 
„Ksiądz Jan Twardowski”, 4 spektakle pt. 
„Babciu, jakie znasz bajki?”, 3 spekta-
kle pt. „Przypadki i gafy ze starej szafy”,  
3 koncerty chóru i wiele innych działań.

Dwa lata Ostrołęckiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Członkowie prezydium Rady Seniorów  
w Ostrołęce - Wiesław Andrzej Kędzierski, 
przewodniczący oraz Mirosław Chełchowski, 
wiceprzewodniczący - wzięli udział w Forum 
Rad Seniorów Mazowsza.

Spotkanie odbyło się 23 listopada 2015 w Se-
rocku w ramach projektu pt. „Seniorzy z inicja-
tywą”.

Forum było okazją do wymiany doświadczeń 
na temat funkcjonowania rad seniorów na Ma-
zowszu. Działalność ostrołęckiej rady przedsta-
wił Wiesław Andrzej Kędzierski.

W spotkaniu moderowanym przez Wojciecha 
Jagielskiego wzięło udział ok. 80 osób. 

Forum Rad Seniorów Mazowsza

Od lewej: Mirosław Chełchowski, Magdalena Kwiatek - koordynatorka fo-
rum, Wiesław Andrzej Kędzierski.



W tym roku mija 34 rocznica wprowa-
dzenia stanu wojennego. 13 grudnia 
1981 roku gen. Jaruzelski  i jego kom-
pani wypowiedzieli wojnę narodowi 
polskiemu. Ich głównym celem było 
utrzymanie zbrodniczego ustroju ko-
munistycznego.

Działania Jaruzelskiego i jego jun-
ty przyniosły Polakom wiele tragedii  
i cierpień. Zostali zabici górnicy z kopal-
ni „Wujek” i wielu innych obrońców pol-
skiej wolności. Setki ludzi „Solidarności” 
zostało bezprawnie uwięzionych, wielu 
straciło zdrowie. Na całe lata zabito na-

dzieje na dobre zmiany w Ojczyźnie.
Propaganda komunistyczna i post-

komunistyczna do dziś próbuje uzasad-
nić konieczność wprowadzenia stanu 
wojennego. Jaruzelski, inni komuniści,  
a potem wielu dziennikarzy i publicy-
stów szerzyło teorie „wyboru mniejszego 
zła”, zagrożenia radziecką interwencją itp. 
W świetle dostępnych dziś źródeł ( m. in. 
tzw. archiwum Mitrochina i in.) jasno 
wynika, że nie było żadnego zagroże-
nia militarna interwencją ZSRR. Wręcz 
przeciwnie, dowódcy radzieccy jasno 
mówili , że interwencji nie będzie, a gen. 

Jaruzelski o tę interwencję prosił.  
Wprowadzenie stanu wojennego 

było więc bez wątpienia próba obrony 
komunistycznego porządku i przywile-
jów czerwonej elity. To była wojna wy-
dana Polakom, która pochłonęła wiele 
ofiar. Twórcy stanu wojennego zasługują 
na miano zdrajców.

Wszyscy powinniśmy pamiętać  
o Bohaterach tamtych dni, modlić się za 
tych, którzy zginęli, otaczać szacunkiem 
tych, którzy ryzykowali dla Polski swo-
je zdrowie i życie. I pamiętać o tamtych 
ważnych dniach. 
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Nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 1 im dr. Józefa Psar-
skiego w Ostrołęce przygotowali insce-
nizację historyczną poświęconą tam-
tym dniom. 

11 grudnia na Placu Bema młodzież 
z klubu historyczno rekonstrukcyjnego 
Garnizonu „Czwartacy” przy ZSZ nr 1 
wcieliła się w oddział ZOMO i protestu-
jących związkowców. Za przypomnienie 
tych trudnych czasów oraz dbanie o pa-
mięć historyczną wśród kolejnych poko-
leń dziękujemy uczniom i pedagogom 
placówki: Tadeuszowi Olszewskiemu, 
Robertowi Stępniowi, Rafałowi Choj-
nowskiemu, Dominikowi Mydłowskie-
mu i Adamowi Dąbkowskiemu.

Pamiętali o 13 grudnia

 

W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Twórcom i wszystkim zaangażowanym w polską „Solidarność, 
zwłaszcza ludziom ostrołęckiej „Solidarności” 

wyrazy szczerego szacunku za miłość i poświęcenie 
dla dobra Ojczyzny składają

Prezydent Ostrołęki
Janusz Kotowski

Przewodniczący 
Rady Miasta Ostrołęki

Jerzy Grabowski


