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Kilka tysięcy mieszkańców Ostrołęki  
wzięło udział w Orszaku Trzech Kró-
li, który przemaszerował 6. stycznia 
ulicami naszego miasta.  Wspólne-
mu kolędowaniu towarzyszyły też 
sceny z epoki odegrane przez mło-
dych artystów związanych z miejski-
mi placówkami kultury.

Dla wszystkich chętnych orga-
nizatorzy przygotowali śpiewniki  
z kolędami  i korony. Barwny korowód 
przeszedł od kościoła pw. Zbawiciela 
Świata do hali im. Arkadiusza Goła-

sia, gdzie zakończył się Mszą Świę-
tą  pod przewodnictwem ks. Biskupa 
Tadeusza Bronakowskiego.  Orszak 
przemaszerował przez nasze miasto po 
raz pierwszy, w Polsce była to szósta 
jego edycja. Organizatorami Orszaku 
Trzech Króli w Ostrołęce były ostro-
łęckie parafie, Stowarzyszenie „Rodzi-
na Polska”, Odnowa w Duchu Świętym, 
Domowy Kościół, OCK, nauczyciele  
z ostrołęckich szkół oraz przedstawi-
ciele ostrołęckiego samorządu. Tysiące 
mieszkańców miasta oraz wielu gości 

uczestniczyło w barwnym, radosnym, 
ale też skłaniającym do duchowych 
przemyśleń zgromadzeniu. Orszak 
miał swój wymiar religijny, lecz rów-
nie ważne były elementy kulturowe. 
Nie zabrakło radości, występów mło-
dych artystów i śpiewania kolęd. Na 
przykładzie naszego Orszaku widać, że 
mimo codziennych różnic potrafimy 
pięknie być razem. To udane przedsię-
wzięcie sprawiło, iż wielu Ostrołęczan 
chce ponownie spotkać się za rok kolę-
dując z Trzema Królami. 

Orszak Trzech Króli zachwycił Ostrołęczan  



Grudzień podsumował inwestycje drogowe
Zupełnie „niezimowa”  pogoda grud-
nia sprzyjała dokończeniu i odda-
niu do użytku mieszkańców wielu 
ostrołęckich ulic. Mieszkańcy ulicy 
Dąbrowskiego doczekali się wreszcie 
porządnej nawierzchni. Oficjalnym 
odbiorem zakończyły się prowadzone 
tam od kilku miesięcy roboty budow-
lane.

Na długości przekraczającej 220 
metrów położono nową nawierzchnię 
z kostki brukowej wraz z chodnikami  
i wjazdami bramowymi. Powstała także 
ponad dwustumetrowa instalacja kana-
lizacji deszczowej oraz  liczące około 170 
metrów odcinki wodociągu i kanalizacji 
sanitarnej.  Nowo wybudowany odcinek 
ulicy oświetla sześć lamp. Wartość prze-
prowadzonych robót wyniosła prawie 
668 tysięcy złotych.  Na wykonane prace 
udzielono 48. miesięcznej gwarancji.

***

Wykonawca przekazał miastu grun-
townie wyremontowaną ulice Turskiego. 
Siedmiuset metrowy odcinek ulicy przy-
gotowany został pod potrzeby  przyszłej 
Stacji Segregacji Odpadów Komunal-
nych oraz planowanego niegdyś bloku 
C elektrowni. Oczywiście nowa droga 
służy także mieszkańcom. Łączny koszt 
robót wyniósł ponad 2,5 mln zł.

W ramach prac wykonano : ponad 
siedem tysięcy metrów kwadratowych 
jezdni wraz ze zjazdami, placem parkin-
gowym z asfaltobetonu, około 260 m2 
drogi utwardzonej płytami ażurowymi, 
zjazdy z kostki brukowej, umocnienie 
rowów płytami ażurowymi oraz oznako-
wanie pionowe i poziome. Dodatkowo 
zainstalowano także 8 słupów oświetle-
niowych i przebudowano sieć telekomu-
nikacyjną. Wykonawca – PRDM Ostra-
da - udzielił na wykonany remont  
48 miesięcznej gwarancji.

***
Mieszkańcom bloków zlokalizowa-

nych w pobliżu Gimnazjum nr 1 przy-
były nowe miejsca parkingowe. 

Wyremontowane chodniki, nowa 
nawierzchnia drogi dojazdowej, a przede 

wszystkim kilkadziesiąt miejsc postojo-
wych z placem manewrowym – to efekt 
prac firmy Amstone, która była wyko-
nawcą przebudowy dotychczasowych 
rozwiązań komunikacyjnych sąsiadu-
jących z ogrodzeniem gimnazjum.  Bu-
dowa nowych miejsc postojowych była 
możliwa między innymi dzięki przesu-
nięciu ogrodzenia  i udostepnieniu przez 
szkołę terenu – co przełożyło się także na 
poszerzenie drogi dojazdowej.  Wartość 
wykonanych prac to 225 tysięcy złotych.

***
Zmodernizowano także ulicę Kwia-

tową, będącą głównym szlakiem komu-
nikacyjnym na części Osiedla Centrum, 
noszącej tę samą, co odnowiona ulica, 
nazwę. Nowa nawierzchnia pozwala 
zwłaszcza kierowcom powoli zapomi-
nać o dramatycznych dziurach i ubyt-
kach męczących użytkowników przed 
remontem.  Wyremontowana ulica zo-
stała połączona z wyasfaltowaną w tym 
samym czasie ulicą Żołnierzy Armii 
Krajowej i ulicą Wypychy, tworząc tym 
samym alternatywną drogę łączącą osie-
dla Stacja i Centrum. 

***
Zakończyły się prace związane  

z przebudową części ulicy Gorbatowa. 
Łączny koszt odcinka od ronda Zbawi-
ciela Świata do zjazdu przy byłym urzę-
dzie wojewódzkim i planowanej ulicy 
Korczaka wyniósł 2,59 mln zł. 

Powstało blisko dwa kilometry as-
faltowej nawierzchni – po  dwa pasy 
w każdym kierunku wraz ze zjazdami 
do powstającej w tym miejscu Galerii 
Bursztynowej. Zostały one oddzielone 
metalową barierką.  W ramach prze-
budowy powstały  także zatoczki par-

kingowe oraz chodniki wraz ze ścieżką 
rowerową.  Ulica otrzymała także nowe 
oświetlenie i oznakowanie. Przebudowa 
była dofinansowana przez spółkę budu-
jącą nową galerię. 

***
Zakończyły się także inwestycje na 

osiedlu „Leśnym”.  Do listy dołączyły 
długo oczekiwane ulice Jałowcowa i Po-
godna.

W ramach tej inwestycji wykonano 
szereg prac związanych z rozbudową in-

frastruktury podziemnej, w tym przyłą-
cza wodociągowe oraz kanalizację sani-
tarną i deszczową. Wartość robót branży 
sanitarnej przekroczyła 418 tysięcy zło-
tych.  Obydwie ulice otrzymały także 
nawierzchnie bitumiczne oraz chodniki 
z kostki brukowej.  Wykonawcą robót 
drogowych była firma Ostrada, która 
udzieliła na całość prac czteroletniej 
gwarancji. Łącznie wartość inwestycji  
wyniosła 1 milion 76 tysięcy złotych.

***
W zimowej aurze odebrano na osie-

dlu Traugutta ulice płk. Stefana Cho-
micza i odcinek Bojowników. Łącznie 
długość ulic wynosi 332 metry, w tym 
sześćdziesięciometrowy odcinek to do-
kończenie  ulicy Bojowników, stanowią-
cej łącznik z ulicą płk. Chomicza. Na-
wierzchnię ulic i chodników wykonano 

z kostki brukowej. W ramach inwestycji 
wybudowano też kanalizację deszczową 
o długości 317 metrów oraz uzupełnio-
no przyłącza wodociągowe i brakującą 
kanalizację sanitarną. Ulice oświetla  
11 nowych lamp. Łączna wartość przed-
sięwzięcia wyniosła 705 tysięcy złotych. 
Na wykonane prace udzielono czterolet-
niej gwarancji.
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Ulica Turskiego

Ulica Żołnierzy Armii Krajowej

Ulica Gorbatowa

Ulica Płk. Chomicza

Ulica Pogodna



W grudniu rozpoczęliśmy cykl pytań do prezydenta 
Ostrołęki, Janusza Kotowskiego. Wcześniej prezydent 
mówił o sytuacji finansowej miasta oraz o kontynuacji 
budowy dróg w sąsiedztwie nowej galerii. Dziś pytamy 
o kolejne sprawy, nie unikając trudnych kwestii.

Red. Panie prezydencie w niektórych mediach był 
pan oskarżany nie tylko o sposób sprawowania funkcji  
prezydenta miasta, ale pojawiły  także rzekome „afery 
obyczajowe”. Kilkanaście miesięcy temu głośno było  
o działaniach pewnej interesantki, której pełne wulga-
ryzmów oskarżenia trafiły do Rady Miasta, Wojewody 
oraz wielu innych instytucji…

J.K. To było bardzo trudne doświadczenie. Staraliśmy się 
pomóc osobie , która tej pomocy potrzebowała, nie jej jedynej 
. Udało się z trudem znaleźć skromne mieszkanie, wspomóc 
prostą pracą interwencyjną, MOPR systematycznie udzielał 
zasiłków. W ramach „wdzięczności” otrzymaliśmy  - ja oraz 
moi współpracownicy z Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Rodzinie - obrzydliwe oskarżenia. Wulgarne listy 
były wysyłane do wszelkich możliwych podmiotów i instytu-
cji. Oczywiście – ktoś powie – to była osoba chora, dziś leczą-
ca się psychiatrycznie. Ja to rozumiem i nie chowam w sercu 
nienawiści. Ale przeżycia były trudne, zwłaszcza, że dotknęły 
bezpośrednio także moich najbliższych. Najbardziej przykre 
jest jednak to, że ta osoba z problemami została w sposób ha-
niebny wykorzystana przez moich przeciwników. Prowoku-
jąco na antenie radiowej wypowiadał się ostrołęcki poseł PO.  
W internecie opublikowano film, w którym ta Pani powta-
rzała swoje kłamstwa. Przecież ona sama tego filmu nie na-
kręciła, nie opublikowała na specjalistycznym portalu i nie 
wydrukowała kilku tysięcy ulotek rozniesionych po blokach. 
Powstaje więc zasadnicze pytanie o metody działania osób, 
które za tym stały, ich cele i ukryte motywacje. To jest tak na-
prawdę istota tej sprawy. 

Red.  Część ostrołęckich mediów rozpisywała się tak-
że o sprawie tzw. „prezydenckiej reklamówki”. Często w 
związku z tym, w niektórych komentarzach, szczególnie 
na portalu, którego redaktorem jest jeden z radnych, 
oskarżano Pana o to, że są to pieniądze zdobyte nie-
uczciwie. 

J.K. Kilka lat temu kupiłem dom do remontu, wcze-
śniej sprzedałem mieszkanie, zaciągnąłem kredyt.  Pra-
cuję i żyję oszczędnie. Zgromadziłem gotówkę, żeby 
spłacić część pożyczki. Chciałem też kupić trochę sprzętu 
do domu, m.in.  nowy telewizor (ale normalny, za kilka,  
a nie kilkadziesiąt tysięcy, jak pisały media). Mój błąd 
polegał na tym, że przez jakiś czas trzymałem pieniądze  
w awaryjnym mieszkaniu, z którego miałem możność 
korzystania, zwłaszcza  w czasie remontu. Ostrołęckie 
publikatory pisząc o tych oszczędnościach wymyśliły 
termin „prezydenckiej reklamówki” sugerując - oczywi-
ście nie wprost - że zdobyłem je nieuczciwie. To czego 
nie napisano jednak w tekście pojawiło się już „anoni-
mowo” w komentarzach jako rzekoma łapówka. To częsta 
na jednym z portali metoda podawania „ukrytej prawdy” 
i uciekania od odpowiedzialności prawnej za kłamstwa.

Co się więc stało? 
Zostałem okradziony 
przez nieuczciwych pił-
karzy pochodzących 
spoza Ostrołęki, któ-
rym użyczyłem nieod-
płatnie (w dobrej, choć 
naiwnej wierze) tego 
czasowego lokum. Było 
dochodzenie, złodzieje 
przyznali się do winy, 
zapadły wyroki. To ja 
byłem i jestem osobą 
pokrzywdzoną. Oczy-
wiście nie przedstawio-
no mi  żadnych zarzu-
tów z tytułu posiadania 
jakiejkolwiek „reklamówki z pieniędzmi”. Takie są 
fakty. Ale w przekazie medialnym i komentatorskim 
to nie złodzieje byli źli. Atak skierowano na mnie.  
Znów nie przebierano w środkach. I w konsekwen-
cji złodzieje nie zostali tak medialnie potępieni  jak ja.  
To jest styl części ostrołęckich mediów. Dodam tylko, że 
dziwnym trafem skrzętnie pominięto w tych „rewela-
cjach” podstawowy fakt, że ukradzione oszczędności były 
przeze mnie wykazane w oświadczeniu majątkowym, ja-
kie co roku składam i publikuję na stronie Urzędu Miasta!

Nigdy nie zdobyłem niczego nieuczciwie. Siedem lat 
pełnię funkcję prezydenta. Sprawy stawiam tak jedno-
znacznie, że przez lata nikt nawet nie próbował załatwiać 
ze mną czegoś „pod stołem”. Gdyby choć raz spróbował, 
trafiłby prosto do prokuratury.  

Wierzę, że przez lata mojej działalności spo-
łecznej i politycznej zdobyłem zaufanie ostrołęczan.  
I ten właśnie „kapitał” szacunku mieszkańców, wiary  
w moją uczciwość został brutalnie zaatakowany. Tak zma-
sowany atak uczynił mi na pewno wiele wizerunkowych 
szkód. Wiem, że wiele osób mimo wyjaśnień pozostanie 
z wątpliwościami. Proszę  więc czytelników o jedno: żeby 
byli dociekliwi, sprawdzali różne źródła, porównywali in-
formacje, a nawet dopytywali osobiście, wtedy będą mieli 
prawdziwy obraz, a nie ten posklejany z różnych półprawd, 
serwowany przez moich przeciwników.

Red. Nasuwa się tu pytanie, czy takie zdarzenia 
zniechęcają Pana do działalności na rzecz lokalnej spo-
łeczności czy raczej mobilizują?

J.K.  Jako prezydent, samorządowiec staram się pra-
cować dla ludzi, pomagać im, nawet jeśli sprawy, który-
mi się zajmuje nie należą wprost do moich obowiązków. 
Chcę pomagać ludziom, pracować jak umiem najlepiej, 
rozliczam się w sumieniu, nie boje kontroli i naprawdę 
nie zrażam  trudnościami.  One raczej mobilizują mnie 
do jeszcze lepszej pracy. Smutne,  że nie można ochronić 
najbliższych. Ale to są „koszty” zaangażowania. Gdybym  
się zamknął w gabinecie i przekładał papiery, robił tylko 
to, co muszę – pewnie byłoby prościej. Ale na co Ostrołę-
czanom prezydent od przekładania papierów? 
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Nie jestem papierowym prezydentem
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Ferie zimowe w bibliotekach 17-29 lutego 2014
W okresie ferii MBP i Filie będą 
otwarte w stałych godzinach pracy  
i zapraszają do korzystania z książek  
i czasopism tradycyjnych, zbiorów 
specjalnych  i elektronicznych.

 A ponadto:  
BIBLIOTEKA DLA DZIECI I MŁO-
DZIEŻY przy ul. Gomulickiego 13
•	 Zaprasza dzieci w wieku 5 - 7 lat  na  

spotkanie autorskie  z panią Joanną 
Brodowską  - 20 lutego o godz. 10.00               

BIBLIOTEKA OSIEDLOWA NR 3 
przy ul. Sienkiewicza 27 
•	 Przez okres ferii codziennie (od po-

niedziałku do piątku) w godz. od 
11.00 do 13.00  Biblioteka  proponuje  
ciekawe  zajęcia  literacko – plastyczne  
dla  dzieci  w   wieku  6-12  lat.    
W  programie :

•	 codzienne czytanie  fragmentu  
książki  pt.: ”Sposób na Elfa” Mar-
cina Pałasza (ostatniego  dnia  quiz   
z  uważnego  słuchania),
ponadto: 

•	 gry  i  zabawy  stolikowe,
•	 tworzenie  własnej  gry  planszowej (w 

oparciu o książkę „Wyspa skarbów”),
•	 zabawy  papierem  -  orgiami,
•	 konkursy ( krzyżówki, rebusy, labi-

rynty, wyrazy  trudne),
•	 mini zawody sportowe.

Na  zakończenie  ferii „potrawy  jak   
z  bajki”  czyli tworzenie  własnych  
przepisów.

Dla  wszystkich  uczestników  prze-
widziano  dyplomy  za  udział  w  zaję-
ciach,   a  także  nagrody  i  słodki  poczę-
stunek  na  zakończenie  ferii.

BIBLIOTEKA OSIEDLOWA NR 6 
przy ul. I Armii WP 42 (Wojciechowi-
ce)

Przez okres ferii  codziennie (od 
poniedziałku do piątku) w  godz.  13.00 
do 16.00  biblioteka zaprasza   dzieci  w 
wieku szkolnym (6-13 lat) na zajęcia li-
teracko-plastyczne. W programie m.in.:
•	 głośne czytanie bajek i opowiadań… 
•	 prezentacja  czasopisma dla dzieci 

„Kumpel”, które można  wykorzy-
stać do nauki i zabawy,

•	 gry na komputerze, w warcaby…,
•	 zabawy papierem (kółeczkowe  ori-

gami), 
•	 konkursy (krzyżówki, rebusy, labi-

rynty, wyrazy  trudne).

Więcej na: www.mbpostroleka.pl

P L A S T Y K A
Galeria Ostrołęka - pl. Bema 14 zapisy 
tel. 29 7643954 (koszt 50 zł)
17 - 21 lutego, godz. 10.00 – 12.00 
- zajęcia ogólnoplast. dla dzieci od 7 do 
12 lat, prowadząca: I. Kowalczyk
- zajęcia fotograficzno-plastyczne dla 
dzieci w wieku od 8 do 11 lat
prowadząca: J. Góralska
17 - 21 lutego, godz. 14.00 - 16.00
Rysunek i malarstwo dla dzieci i mło-
dzieży od 10 lat, prowadzący: I. Żerański
24 - 28 lutego, godz. 10.00 - 12.00
Zajęcia plastyczne dla młodzieży od 15 
r.ż., prowadząca: I. Łoniewska
24 - 28 lutego, godz. 14.00 - 16.00
Rysunek i malarstwo dla dzieci i mło-
dzieży od 10 lat, prowadzący: I. Żerański
Pracownia plastyczna w OCK
zapisy w OCK tel. 29 7664589 (koszt 50 zł)
17 - 21 lutego, godz. 10.00 - 12.00
Zajęcia ogólnoplast. dla dzieci od 7 do 12 
lat, prowadząca: G. Kulesik
24 - 28 lutego, godz. 10.00 - 12.00
Zajęcia ogólnoplast. dla dzieci od 7 do 12 
lat, prowadząca: G. Kulesik
Kultownia - ul. I Armii WP 40
zapisy tel. 29 6438734 (zajęcia bezpłatne) 
17, 18, 19 lutego, godz. 15.00 - 17.00, 
zapisy do 10 lutego
„Gadżety z gazety” - warsztaty plecion-
karstwa dla dzieci od 10 lat, młodzieży 

i dorosłych, prowadząca: D. Zalewska. 
Warsztaty realizowane przy wsparciu 
Stora Enso
24, 25 lutego, godz.11.00-12.30, zapisy 
do 20 lutego
„Być jak Zawisza Czarny” - opowieści  
o rycerstwie oraz tworzenie cynowych 
figurek rycerzy dla dzieci od lat 7
prowadzący: J. Baczewski (”Zaczarowa-
na dorożka”)
25, 26 lutego, godz. 14.00 - 16.00, zapisy 
do 20 lutego
„Papierowe opowieści małego Akira” 
- warsztaty origami dla dzieci od lat 7; 
prowadząca: G. Kulesik
Warsztaty realizowane przy wsparciu 
Stora Enso
TANIEC
OCK- ul. Inwalidów Wojennych 23
zapisy tel. 29 764589 (zajęcia bezpłatne)
17 - 21 lutego, godz. 14.10 - 15.00
- zajęcia taneczne dla dzieci od 9 do 12 
lat, zapisy do 10 lutego; prowadząca: M. 
Wójcik
24 - 28 lutego, godz. 10.15 - 11.15
- zajęcia taneczne dla dzieci od 6 do 9 lat; 
zapisy do 14 lutego; w programie gry, za-
bawy taneczne, konkursy
prowadzący: J. Śliwowski
TEATR   MUZYKA   FILM
Klub Oczko ul. Sikorskiego 5
zapisy tel. 29 7642171 (zajęcia bezpłatne)
17 - 21 lutego, godz. 10.00 - 13.00
- warsztaty teatralne dla dzieci od 7 do 

12 lat, prowadzący: K. Koter (reżyser te-
atralny)
17 - 21 lutego, godz. 14.00 - 16.00
-  spotkania beatboxerów (dla młodzieży)
24 - 27 lutego, godz. 13.00 - 17.00
- warsztaty teatralne dla młodzieży od 
13 lat, prowadzący: R. Jarociński (aktor 
teatralny i filmowy)
 24 - 27 lutego, godz. 17.00 - 20.00
- warsztaty filmowe  dla młodzieży od 13 
lat, prowadzący: R. Jarociński  (aktor te-
atralny i filmowy)
28 lutego - 1 marca, godz. 13.00 - 15.00
- warsztaty wokalne dla młodzieży od 13 
lat, prowadząca: K. Winiarska  (wykła-
dowca Akademii Teatralnej)
- na wszystkie zajęcia ilość miejsc ogra-
niczona.
FERIE W KINIE JANTAR
Kino JANTAR ul. Inwalidów Wojen-
nych 23, kasa tel. 29 7642163, cena biletu 
10 zł, wtorki, środy, czwartki godz. 10
I tydzień
18 lutego - Ratujmy Mikołaja 90’
19 lutego - Tajemnica Zielonego Króle-
stwa 102’
20 lutego - Gdzie jest Gwiazdka 80’
II tydzień
25 lutego - Rycerz Blaszka - Pogromca 
Smoków 78’
26 lutego - Kumba 90’
27 lutego - Robaczki z Zaginionej Do-
liny 82’

Więcej na: www.ock-ostroleka.pl

Ferie w OCK

Już blisko ferie zimowe. Dzieci i młodzież szkolna nie mogą się ich doczekać. Nauczycielom też bardzo przyda się odpo-
czynek.  Niestety sytuacja wielu ostrołęckich rodzin nie pozwala na dalekie wyjazdy czy wyprawy do znanych zimowych 
kurortów. Dla pozostających w Ostrołęce instytucje samorządowe przygotowały szereg ciekawych ofert. Mamy nadzieję, że 
każdy znajdzie w miejskich jednostkach coś ciekawego.  
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Ferie zimowe 2014 w Parku Wodnym od 17 do 28 lutego
Od 17 do 28 lutego:

•	 od poniedziałku do piątku do 
godz. 16.00, zniżka na bilety ro-
dzinne, do 20% taniej,

•	 od poniedziałku do piątku do 
godz. 16, promocja „za piątkę” - bi-
let ulgowy  w cenie 5zł/1h, 10zł/2h,

•	 W ramach zniżki w godz. 11.00 – 
14.00 istnieje możliwość dla dzieci  
i młodzieży szkolnej skorzystania  
z nieodpłatnych zajęć w wodzie 
z instruktorem. Dzieci poniżej  
8 roku życia mogą korzystać z pro-
gramu wyłącznie pod opieką osoby 
pełnoletniej,

•	 Dodatkowo dzieci i młodzież 
szkolna pomiędzy 12 a 18 rokiem 
życia, w godzinach 11.00 – 14.00 
może korzystać nieodpłatnie z krę-
gielni, 
Na czas ferii zostanie przygotowa-
na specjalna oferta w Restauracji 
NEMO,
Nieodpłatne zajęcia na salce gim-
nastycznej w godzinach 11.00 – 
14.00.
Poniedziałek  17 i 24 luty – gry i 

zabawy
Wtorek 18 i 25 luty – zajęcia pla-

styczne

Środa 19 lutego – pokazy i tre-
ning karate z Międzyszkolnym Klubem                                                                   
Kyokushin Karate Artura Prusińskiego

Środa 26 lutego – pokazy i trening 
sportów walki z klubem  UKS „Aliance 
Ostrołęka” Gabriel Majek

Czwartek 20 luty – nauka tańca  
z Marcinem Gawrychem

Czwartek 27 luty – warsztaty teatral-
ne ze Staszkiem Orłowskim z kabaretu 
Szuje i Grupy Teatralnej Alternatywa

Piątek 21 i 28 luty – dyskoteka  
z karaoke.

Więcej na: www.basen-ostroleka.pl

Ferie zimowe 2014 w MZOSTiIT
Lp. Nazwa imprezy Termin Godz. Obiekt 
1 2 3 4 5
1. Zgrupowanie sportowe w piłce siatkowej

17 LU
TY 

PO
N

IEDZIAŁEK

9.00 - 11.00 Hala sportowo-
widowiskowa                    
ul. Traugutta 1

2. Turniej „dzikich drużyn” w koszykówkę 10.00 - 14.00 Hala ul. Partyzantów 3

3. Turniej halowej piłki nożnej dzikich 
drużyn, rocznik 2001 i młodsi 11.00 - 14.30 Hala sportowo-

widowiskowa                     
ul. Traugutta 14. Gry rekreacyjne – tenis stołowy 10.00 - 14.00

5. Jazda rekreacyjna na  łyżwach 9.00 - 21.00 Lodowisko ul. Witosa 1

 6. Wypożyczalnia sprzętu zimowego 9.00 - 20.00 Szatnia przy hotelu           
ul. Witosa 1

1. Zgrupowanie sportowe w piłce siatkowej
18 LU

TY
W

TO
REK

9.00 - 11.00   
Hala sportowo-
widowiskowa                    
ul. Traugutta 1

2. Gry rekreacyjne – tenis stołowy 10.00 - 14.00

3. Turniej halowej piłki nożnej dzikich 
drużyn, rocznik 1998-2000

11.00 - 14.30

4.
Jazda rekreacyjna  na łyżwach 

Gry i zabawy na lodowisku:
- slalom z prowadzeniem krążka 
hokejowego
- wyścig australijski na łyżwach
- bieg na łyżwach na czas

9.00 - 21.00

11.00 - 12.00
Lodowisko ul. Witosa 1

5. Wypożyczalnia sprzętu zimowego 9.00 - 20.00 Szatnia przy hotelu            
ul. Witosa 1

1. Zgrupowanie sportowe w piłce siatkowej

19 LU
TY 

Ś R O
 D A

                                         

9.00 - 11.00 Hala sportowo-
widowiskowa,                   
ul. Traugutta 1

2. Turniej dzikich drużyn w piłce siatkowej 
OPEN

11.00 - 14.30

3. Gry rekreacyjne - tenis stołowy 10.00 - 14.00

4. Zimowe ferie z tenisem 2014 – 
ogólnodostępne

10.00 - 14.00 Hala ul. Partyzantów 3

5. Jazda rekreacyjna na łyżwach   9.00 - 21.00 Lodowisko ul. Witosa 1

6. Wypożyczalnia sprzętu zimowego 9.00 - 20.00 Szatnia przy hotelu               
ul. Witosa 1

1. Zgrupowanie sportowe w piłce siatkowej

20 LU
TY

C Z W
 A R T E K 

9.00 - 11.00 Hala sportowo-
widowiskowa                 
ul. Traugutta 12. Turniej dzikich drużyn w piłce siatkowej 

OPEN -dokończenie
11.00 - 14.00

3. Jazda  rekreacyjna na łyżwach 9.00 - 21.00 Lodowisko ul. Witosa 1

4. Kulig dla dzieci z ogniskiem 11.00 - 13.00 Stadion ul. Witosa 1        

5. Wypożyczalnia sprzętu zimowego 9.00 - 20.00 Szatnia przy hotelu     ul. 
Witosa 1

1. Zgrupowanie sportowe w piłce siatkowej

21 LU
TY 

P I Ą T E K 

9.00 - 11.00 Hala sportowo-
widowiskowa                   
ul. Traugutta 1Turniej tenisa stołowego dziewcząt                    

i chłopców OPEN              
11.00 - 14.00

2.

3.

Jazda rekreacyjna na łyżwach

Gry i zabawy na lodowisku:
- slalom z prowadzeniem krążka 
hokejowego
- wyścig australijski na łyżwach
- bieg na łyżwach na czas

9.00 - 21.00

11.00 - 13.00
Lodowisko ul. Witosa 1

4. Wypożyczalnia sprzętu zimowego 9.00 - 20.00
Szatnia przy hotelu                  

ul. Witosa 1

1. Zgrupowanie sportowe w piłce siatkowej

22 LU
TY

SO
BO

TA

9.00 - 11.00 Hala sportowo-
widowiskowa                     
ul. Traugutta 1

2. Jazda rekreacyjna  na lodowisku 9.00 - 21.00 Lodowisko ul. Witosa 1

3. Wypożyczalnia sprzętu zimowego 9.00 - 2 0.00 Szatnia przy hotelu                  
ul. Witosa 1

4. Mistrzostwa Mazowsza w Boksie 16.00 Hala ul. Partyzantów 3
1.  Jazda rekreacyjna  na łyżwach 23 LU

TY 
N

IEDZIELA

9.00 - 21.00 Lodowisko ul. Witosa 1

2. Wypożyczalnia sprzętu zimowego 9.00 - 20.00 Szatnia przy hotelu             
ul. Witosa 1

3. Mistrzostwa Mazowsza w Boksie 10.00 Hala ul. Partyzantów 3
1. Turniej halowej piłki nożnej dzikich 

drużyn, rocznik 1995-1997 
Gry rekreacyjne - tenis stołowy

24 LU
TY

PO
N

IEDZIAŁEK

10.00 - 15.00

10.00 - 14.00

Hala sportowo-
widowiskowa                     
ul. Traugutta 1

2. Jazda  rekreacyjna na łyżwach

Gry i zabawy  rekreacyjne na lodowisku
- slalom z prowadzeniem krążka, 
- bieg na łyżwach na czas
     -   wyścig australijski na łyżwach

9.00 - 21.00

11.00 - 12.00 Lodowisko ul. Witosa 1

3. Wypożyczalnia sprzętu zimowego 9.00 - 20.00 Szatnia przy hotelu               
ul. Witosa 1

1. Turniej halowej piłki nożnej dzikich 
drużyn, rocznik 1995-1997-finał 

Gry rekreacyjne w tenisie stołowym

25 LU
TY 

W
TO

REK

10.00 - 14.00

10.00 - 15.00

Hala sportowo-
widowiskowa                     
ul. Traugutta 1

2. Jazda rekreacyjna  na łyżwach 9.00 - 21.00 Lodowisko ul. Witosa 1

3. Wypożyczalnia sprzętu zimowego 9.00 - 20.00 Szatnia przy hotelu               
ul. Witosa 1

1. Zimowe ferie z tenisem 2014 – 
ogólnodostępne

26 LU
TY 

ŚRO
DA

10.00 - 14.00 Hala ul. Partyzantów 3

2. Gry rekreacyjne – piłka siatkowa

Gry rekreacyjne - tenis stołowy

10.00 - 14.00

10.00 - 14.00

Hala sportowo-
widowiskowa                     
ul. Traugutta 1

3. Jazda rekreacyjna  na łyżwach 9.00 - 21.00 Lodowisko ul. Witosa 1
4. Wypożyczalnia sprzętu zimowego 9.00 - 20.00 Szatnia przy hotelu            

ul. Witosa 1
1. Gry rekreacyjne - tenis stołowy

Zajęcia rekreacyjne – piłka nożna 27 LU
TY 

CZW
ARTEK

10.00 - 14.00

10.00 - 14.00

Hala sportowo-
widowiskowa                     
ul. Traugutta 1

2. Jazda rekreacyjna na łyżwach 9.00 - 21.00 Lodowisko ul. Witosa 1

3. Wypożyczalnia sprzętu zimowego 9.00 - 20.00 Szatnia przy hotelu              
ul. Witosa 1

4. Kulig dla dzieci z ogniskiem i kiełbaską 11.00 Stadion ul. Witosa 1
1. Gry rekreacyjne - tenis stołowy

Gry rekreacyjne – siatkówka, piłka nożna 28 LU
TY 

PIĄTEK

10.00 - 14.00
10.00 - 14.00

Hala sportowo-
widowiskowa                     
ul. Traugutta 1

2. Jazda rekreacyjna na łyżwach 9.00 - 21.00 Lodowisko ul. Witosa 1

3. Wypożyczalnia sprzętu zimowego 9.00 - 20.00 Szatnia przy hotelu              
ul. Witosa 1

1. Jazda rekreacyjna na łyżwach 1 M
ARZEC 

SO
BO

TA

9.00 - 21.00 Lodowisko ul. Witosa 1

2. Wypożyczalnia sprzętu zimowego 9.00 - 20.00 Szatnia przy hotelu             
ul. Witosa 1

1. Jazda rekreacyjna na łyżwach 2 M
ARZEC  

N
IEDZIELA

9.00 - 21.00 Lodowisko ul. Witosa 1

2. Wypożyczalnia sprzętu zimowego 9.00 - 20.00 Szatnia przy hotelu              
ul. Witosa 1

Więcej na: www.mosir.ostroleka.pl



Tuż przed Świętami Bożego Naro-
dzenia prezydent Ostrołęki, Janusz 
Kotowski wręczył klucze do nowych 
mieszkań socjalnych w wyremonto-
wanym bloku przy ulicy Kołobrze-
skiej. Ten swoisty prezent świąteczny 
uszczęśliwił kilkanaście rodzin.  

Wyremontowany i przebudowany 
blok socjalny przy ulicy Kołobrzeskiej 
powiększył się o 14 lokali. Są to miesz-
kania o powierzchni od 17 do 40 m2. 
Powstały w wyniku rozbudowy istnie-
jącego  już budynku o dwa dodatko-
we  piętra. Przy okazji zmieniono bry-
łę obiektu, który z kanciastego baraku 
przeobraził się w efektowną kamienicę. 
Wiele samorządów nie buduje miesz-
kań socjalnych. Nikt do tego nie może 
zmusić miasta czy gminy.

- Dla nas, reprezentantów samorzą-

du niezwykle istotne jest 
to, że możemy w ramach 
codziennej pracy jaką wy-
konujemy na rzecz gmi-
ny przekazać rodzinom, 
które przez wiele lat nie 
miały własnego kąta lub 
zmuszeni byli do miesz-
kania w dramatycznych 
często warunkach, klucze 
do nowych lokali. Cieszę 
się także, że udało się tego 
dokonać jeszcze przed 
świętami, dzięki czemu 
będziecie mogli zasiąść do 
wigilii w ciepłej, domowej 
atmosferze – mówił do 
nowych lokatorów bloku przy Koło-
brzeskiej, prezydent Kotowski.

Mieszkania poświęcił biskup łom-

żyński Janusz Stepnowski, a w uroczy-
stym przekazaniu lokali udział wzię-
li między innymi parlamentarzyści  
z Ostrołęki - senator Robert Mamątow 
oraz Arkadiusz Czartoryski oraz władze 
miasta, radni i przedstawiciele OTBS, 
które nadzorowało budowę. 

Łączny koszt przebudowy wyniósł 
około 2,2 mln zł. Inwestycja wsparta 
została kwotą około 531 tys. zł. pocho-
dzącą ze środków Banku Gospodarki 
Krajowej.  To kolejne mieszkania socjal-
ne oddane do użytku w ciągu drugiej 
już kadencji obecnych władz miasta. 
Wcześniej samorząd wybudował blok 
socjalny przy ulicy Koszarowej i wyre-
montował były hotel pielęgniarski przy 
ulicy Sienkiewicza. Obecnie trwa budo-
wa kolejnych kilkudziesięciu mieszkań 
przy ulicy Braterstwa Broni. Do nowego 
bloku mieszkańcy powinni wprowadzić 
się już jesienią 2014 roku.
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Klucze rodzinom wręczał prezydent Janusz Kotowski

Świąteczny prezent dla czternastu rodzin

Rada Miasta przyjęła uchwałę o usta-
nowieniu 30 procentowej dopłaty do 
kwoty opłaty za gospodarowanie od-
padami przez posiadaczy Karty Wiel-
kiej Rodziny. Oprócz tego kryterium, 
aby uzyskać wsparcie finansowe nale-
ży mieć uregulowane dotychczasowe 
wpłaty za odbiór śmieci oraz segrego-
wać odpady komunalne. 

Podejmując taką uchwałę radni 
uznali, że opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi znacznie ob-
ciążyła budżet rodzin wielodzietnych. 
Propozycja ustanowienia dopłaty dla ro-
dzin mających na utrzymaniu troje lub 

więcej dzieci ma na celu umożliwienie 
wsparcia finansowego mieszkań-
ców oczekujących takiej pomo-
cy. Powodem podjęcia takich 
działań były między innymi  
sygnały od mieszkańców  
i prośby o pomoc finansową  
w zakresie opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunal-
nymi. Dodatkowym celem 
przyjętych rozwiązań jest  
poszerzenie katalogu zni-
żek dla rodzin korzystają-
cych z Karty Wielkiej 
Rodziny na terenie 

miasta Ostrołęki oraz promocja segre-
gowania odpadów komunalnych. 

Prezydent i Rada Miasta chcą  
w ten sposób kontynuować 

wsparcie samorządu dla grupy 
rodzin wielodzietnych.

Dopłata będzie przyzna-
wana po wypełnieniu w dekla-

racji części dotyczącej właścicieli 
nieruchomości, korzystają-
cych z Karty Wielkiej Ro-
dziny. Do chwili obecnej 
z Karty Wielkiej Rodziny 

korzysta 378 ostrołęc-
kich rodzin. 

Duże rodziny zapłacą mniej
Budynek przy Kołobrzeskiej po gruntownej modernizacji



Uroczystą Galą podsumowano dzia-
łania wolontariatu w Ostrołęce  
w 2013 roku. Podczas gali liderom ak-
cji społecznych wręczono podzięko-
wania za zaangażowanie, jakie wyka-
zali pracując bezinteresownie na rzecz 
potrzebujących. W ubiegłym roku  

w naszym mieście, w różnego rodzaju 
akcje społeczne, w formie wolontaria-
tu zaangażowało się około 1000 osób. 
Dla wszystkich wolontariuszy przygo-
towano drobne upominki. Uczestnicy 
Gali mieli też okazję spróbować przy-
gotowanego specjalnie dla nich tortu.

Największe akcje społeczne ubie-
głego roku to tradycyjnie: Motoserce, 
Świąteczna Zbiórka Żywności, Szlachet-
na Paczka oraz WOŚP. 

Podczas Motosrerca 2013 organizo-
wanego przez KM Perun zebrano 195 li-

trów krwi, która posłużyła do ratowania 
osób potrzebujących transfuzji. Dodat-
kowo kolejne osoby z Ostrołęki zapisa-
ły się do bazy dawców szpiku kostnego 
DKMS.

Dzięki Szlachetniej Paczce wsparcie 
tuż przed świętami Bożego Narodzenie 

otrzymało 66 rodzin z Ostrołęki. W ak-
cjach tych co roku bierze udział kilku-
dziesięciu wolontariuszy.

Największymi akcjami społeczny-
mi są organizowane przez Mazowiec-
kie Inicjatywy Społeczne Świąteczna 
Zbiórka Żywności i ostrołęcki finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  
W trakcie zbiórki ostrołęczanie przeka-
zali ponad 11 ton żywności, która trafi-
ła do blisko tysiąca rodzin z Ostrołęki 
i okolic. W ŚZŻ udział wzięło ok. 900 
wolontariuszy. Podczas finału WOŚP 

zebrano ponad 60 tys. zł a na ulicach 
Ostrołęki kwestowało ponad 300 osób.

Ostrołęcki wolontariat to nie tylko 
duże akcje społeczne. Wolontariusze 
swoją praca wspierają m.in. inicjatywy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzi-
nie czy Domu Pomocy Społecznej oraz 

wiele innych akcji, które nie zawsze są 
organizowane z medialnym rozgłosem.

Sukces ostrołęckich akcji nie były-
by możliwy, gdyby nie bezinteresowne 
zaangażowanie osób, którym nie jest 
obojętny los drugiego człowieka. Ostro-
łęcki wolontariat znakomicie wypada 
na tle innych miast podobnej wielkości. 
Wszystkim osobom zaangażowanym 
społecznie w naszym mieście życzymy 
kolejnych udanych akcji i dziękujemy za 
wielkie serce, którym dzielicie się z dru-
gim człowiekiem.
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Miasto dobrym uczynkiem stoi

Jedną z wielu akcji dobroczynnych w Ostrołęce była Świąteczna Zbiórka Żywności

Drodzy Wolontariusze !

Wielu ludzi w naszych czasach robi tylko to, co musi, angażuje się w to, co przynosi korzyści lub przyjemności.  
Ale świat przez ich działania nie staje się piękniejszy i lepszy. Na szczęście są też cudowni młodzi ludzie, którzy potrafią 
bezinteresownie oddać swój czas i cząstkę serca, by pomagać i wspierać innych.  Angażują się, bo wierzą w Boga, bo 
kochają ludzi, bo chcą „poszerzać” wrażliwość swojego serca. Ostrołęka jest bogata ludźmi o dobrych sercach.

Z okazji ostrołęckiego Święta Wolontariatu za wszystko Wam dziękuję. Przez Was naprawdę w Ostrołęce, w Polsce 
i na świecie więcej jest piękna i dobra.

 Prezydent Ostrołęki



Wiemy już, kto zbuduje kolejne 
ulice na osiedlu Centrum.  Wyko-
nawcą Nasturcjowej, Palmowej, 
Tulipanowej i Narcyzowej będzie 
firma Amstone.

W ramach inwestycji powstaną 
kanalizacja deszczowa i sanitarna  
z brakującymi przyłączami. Uzu-

pełniony i przebudowany zostanie 
wodociąg. Powstanie nowa na-
wierzchnia z miejscami postojowy-
mi, zjazdami bramowymi  i chodni-
kami z kostki brukowej. Większość 
ulic będzie miała 5,5 metra szeroko-
ści, za wyjątkiem Tulipanowej, któ-
ra będzie o pół metra szersza. Uli-

ce zostaną też na nowo oświetlone.  
Wykonawcą robót będzie firma AM-
STONE z Kadzidła, która musi zejść 
z placu budowy do 30 sierpnia 2014 
roku. Na wykonane prace będzie 
obowiązywać 48 miesięczna gwa-
rancja. Wartość inwestycji to blisko 
790 tysięcy złotych.
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Wykonawca „kwietnych” ulic wyłoniony

Chcemy zbudować nowy most
Samorząd miasta chce w ramach Re-
gionalnego Instrumentu Terytorial-
nego (RIT) wybudować nowy most 
na Narwi. Przeprawa znalazłaby się 
w ciągu drogi wojewódzkiej z Prza-
snysza , a zjazdy z niej prowadziły na 
małą obwodnicę oraz drogę w kierun-
ku Goworowa. Możliwe są także inne 
rozwiązania. 

Władze samorządowe 
miasta szukają praktycz-
nego rozwiązań komuni-
kacyjnych zanim powsta-
nie obwodnica Ostrołęki. 
Pomysł na budowę nowej 
przeprawy mostowej przez 
Narew na wysokości ron-
da „Łupaszki” związany jest  
z uruchomieniem programu 
Regionalnego Instrumentu 
Terytorialnego dla Miasta 
Ostrołęki. Partnerami Ostro-
łęki, którzy wyrazili zaintere-
sowanie takim rozwiązaniem, 
są: Starostwo Powiatowe  
w Ostrołęce oraz gminy : Ol-
szewo – Borki, Baranowo, 
Rzekuń i Goworowo. Prezy-
dent Kotowski chce, by było to wiodące 
działanie w ramach RIT.

Projekt pod nazwą „Poprawa ze-
wnętrznej i wewnętrznej dostępności 
potencjału Mazowsza poprzez budowę 
przeprawy mostowej przez rzekę Narew 
oraz rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 
544 wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
na terenie miasta Ostrołęki i gmin part-
nerskich” został już złożony w Urzędzie 

Marszałkowskim.  Jeżeli uzyska akcepta-
cję i wsparcie finansowe, jego realizacja 
przewidziana jest na lata 2014 – 2017.

Regionalny Instrument Tery-
torialny jest to nowy mechanizm 
finansowy stworzony przez Samo-
rząd Województwa Mazowieckiego, 
mający na celu wspieranie podej-
ścia terytorialnego w zarządzaniu 

rozwojem województwa.
RIT jest skierowany do miast 

regionalnych: Radomia, Płocka  
i subregionalnych: Siedlec, Ostro-
łęki i Ciechanowa oraz ich obsza-
rów funkcjonalnych, jako ośrodków 
istotnych dla rozwoju wojewódz-
twa mazowieckiego ze względu 
na pełnienie ważnych funkcji spo-
łeczno-gospodarczych. Podstawą 

realizacji RIT jest współpraca, 
dlatego samorządy chcące reali-
zować RIT są zobligowane do za-
wiązania dowolnej formy partner-
stwa np. stowarzyszenia, związku 
międzygminnego, porozumienia 
międzygminnego lub podpisanie 
listu intencyjnego w celu realizacji 
wspólnych zamierzeń. 

W przypadku Ostrołęki jest to wła-
śnie rozbudowa regionalnego koryta-
rza transportowego. Samorząd miasta 
chce także zaangażować do partnerstwa  
w działaniach RIT pozostałe gminy po-
wiatu. Drugim zadaniem, które mogło-
by zostać zrealizowane przy współpracy 
samorządów gminnych, jest  zagospo-
darowanie nabrzeża Narwi wraz z do-
pływami Omulwią i Orzem.

Być może już niebawem Ostrołęka wzbogaci się o trzeci most


