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T R O Ł Ę K A
A M O R Z Ą D O W AS

Więcej informacji na
www.ostroleka.pl

Dobry czas dla Ostrołęki

Zagłosujmy na projekty 
budżetu obywatelskiego
Rekordową liczbę 31 projektów zgło-
sili ostrołęczanie do budżetu obywa-
telskiego na 2019 rok. O tym, które  
z nich zostaną zrealizowane, zdecydują 
mieszkańcy w drodze głosowania, któ-
re trwa do 6 października. 

 s. 2

Kadry

Opłaty

Samorząd przyjazny 
mieszkańcom
W rankingu najniższych wydatków na 
cele komunalne w miastach powiato-
wych Ostrołęka mieści się w ścisłej czo-
łówce – zajmujemy 8. pozycję.  

s. 7

ZHR zaprasza na zlot
W terminie 28-30 września w Ostrołęce 
odbędzie się Zlot Północno-Wschodniej 
Chorągwi Harcerzy ZHR. Związany bę-
dzie on z uroczystością nadania sztan-
daru i imienia św. Michała Archanioła 
chorągwi harcerzy w dniu 29 września.

s. 6

Harcerstwo

Raport o stanie miasta
Przedstawiamy najważniejsze dziedzi-
ny życia w mieście oraz koncepcję ich 
rozwoju w przyszłości. 

s.  3-5

Raport

Ostatnie dwa lata to zupełnie wyjątkowy czas, gdy chodzi o pozyskiwanie ze-
wnętrznego wsparcia dla miejskich inwestycji. Do Ostrołęki napływają fundusze 
z budżetu państwa, programów unijnych oraz współpracujących z samorządem 
spółek skarbu państwa, prowadzących swoją działalność na terenie miasta. Daje 
to łącznie kwotę blisko 159 milionów.

Pieniądze te wspierają duże inwesty-
cje w dziedzinie drogownictwa – przebu-
dowa mostu na Narwi, budowa dróg wo-
jewódzkich i miejskich: Brzozowej, Wito-
sa, Ostrowskiej, Słowackiego, Wiejskiej, Do-
brzańskiego, Krańcowej czy Blachnickiego. 
Państwo finansuje też największą inwesty-
cję w obszarze kultury – Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych. Ponad 20  000  000 złotych wy-
niesie dofinansowanie projektów związa-
nych z oświatą i kształceniem – obejmują-
cych wszystkie grupy wiekowe – od dzieci 
po seniorów.

Dzięki wsparciu zewnętrznemu z bu-
dżetu miasta już w tym roku bez podnosze-

nia podatków wystarcza na wybudowanie 
lub rozpoczęcie budowy ulic: Kosynierów, 
Konwaliowej, Akacjowej, a także Leśmia-
na, Dąbrowskiej, Bukowej, Irysowej, Majew-
skiego czy Wybickiego. Na przyszły rok pre-
zydent uzyskał wsparcie na przebudowę 
wyjazdowych ulic z miasta: Słowackiego, 
Sierakowskiego, Goworowskiej i Pomian.

Jednocześnie samorząd od lat kon-
tynuuje przyjazną mieszkańcom i przed-
siębiorcom politykę fiskalną, utrzymując 
na niższym poziomie taryfy opłat komu-
nalnych i podatków od nieruchomości i 
środków transportu. Stawia nas to w czo-
łówce polskich miast pod tym względem. 

Dzięki temu w kieszeni statystycznego 
ostrołęczanina pozostaje prawie dwa ty-
siące złotych oszczędności na samych 
opłatach komunalnych w porównaniu do 
większości obywateli miast powiatowych. 
W bieżącym numerze gazety przedsta-
wiamy między innymi wyniki rankingu w 
tej kategorii przygotowanego przez firmę 
badawczą. Prezentujemy też krótkie pod-
sumowanie sytuacji miasta w najważniej-
szych dziedzinach życia oraz zaplanowa-
ne na najbliższy czas działania. 

Na stronach 3-5 publikujemy raport 
o stanie miasta.

(wd)

Finanse

Dyrektor Rosak pokieruje 
projektami inwestycyjnymi
Mirosław Rosak pokieruje realizacją 
największych projektów oświatowych 
z dofinansowaniem  zewnętrznym. 
Oświatę bezpośrednio nadzoruje pre-
zydent Miasta.

s.  2

Ostrołęckie Stare Miasto z lotu ptaka

Budowa nowoczesnej elektrowni oraz obwodnicy Miasta
to największe zaplanowane na najbliższe lata

inwestycje rządowe w naszym regionie.
Stanowią one zarazem wyjątkową szansę

rozwoju gospodarczego Miasta i całej ziemi ostrołęckiej.
Samorząd dobrze współpracujący z rządem

jest gwarantem wykorzystania tej szansy.
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Projekt

Projekt zakłada spore ulgi we wszel-
kich podatkach lokalnych, wsparcie dla 
nowych firm i osób podejmujących dzia-
łalność usługową. Miasto chce też wes-
przeć firmy rodzinne przez całoroczny 
program imprez kulturalnych, targowych 
i promocyjnych organizowanych na tym 
terenie.

Szczegóły programu zostaną przed-
stawione pod obrady Rady Miasta jeszcze 
przed uchwaleniem budżetu na rok 2019. 
Wcześniej punkty programu zostaną pod-
dane konsultacji z organizacjami przed-
siębiorców i przedstawicielami ostrołęc-
kich firm rodzinnych.   

(op)

Plan dla Starego Miasta
i ostrołęckich kupców i handlowców
Zespół powołany przez prezydenta Miasta Janusza Kotowskiego jesz-
cze przed końcem tego roku przedstawi Radzie Miasta program wspar-
cia dla ostrołęckich firm handlowych i usługowych prowadzących dzia-
łalność na Starym Mieście oraz domów handlowych w obrębie ulic Prą-
dzyńskiego, Kopernika i Inwalidów Wojennych. 

Już niebawem do Ostrołęki tra-
fi ponad 6,8 mln zł wsparcia unijnego 
na rozwój edukacji w 7 szkołach pod-
stawowych, w tym 3 z oddziałami gim-

nazjalnymi, 4 liceach, w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz  
w 5 publicznych przedszkolach miej-
skich. Omawiając ostrołęckie projekty, 
dyrektor Szymaniak podkreśliła ich pro-
fesjonale przygotowanie, co pozwoliło 
na przeznaczenie przez samorząd wo-
jewództwa tak dużych środków na ich 
realizację. Prezydent Janusz Kotowski 
podziękował samorządowi wojewódz-
twa za zrozumienie wagi rozwoju ostro-
łęckiego szkolnictwa, które w budże-
cie miasta stanowi blisko 50 procent 
wydatków. Wszyscy uczestnicy spotka-
nia zgodnie podkreślili, że dziś jednym  
z najważniejszych celów jest inwesto-
wanie w edukację młodego pokolenia.

(as)

Ostrołęcka oświata 
z wielomilionowym wsparciem
Blisko 7 milionów złotych z funduszy unijnych trafi wkrótce do ostro-
łęckich szkół i przedszkoli. W siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkow-
skiego w Ostrołęce umowy na dofinansowanie trzech projektów pod-
pisali Elżbieta Szymanik – zastępca dyrektora ds. EFS w MJWPU – i pre-
zydent Janusz Kotowski.

Handel

W imieniu samorządu umowę podpisał 
prezydent Janusz Kotowski

Dr Mirosław Rosak, który od kilku lat 
na co dzień zajmował się nadzorowaniem 
ostrołęckiej oświaty, pokieruje od paździer-

nika br. realizacją kilku dużych projektów 
z wielomilionowym dofinansowaniem ze-
wnętrznym. Chodzi o projekt Multicentrum 
w budynku i wokół dworca PKP na osiedlu 
Stacja (wartość prawie 1,7 mln euro) oraz  
o kilka projektów oświatowych z dofinan-
sowaniem sięgającym 7 mln zł.

Codzienne prace Wydziału Oświaty po-
prowadzi pani Grażyna Chrzaniuk, a osobi-
sty nadzór nad ostrołecką oświatą przyjął na 
siebie prezydent Janusz Kotowski (wcześniej 
wieloletni nauczyciel, wykładowca i dyrektor 
szkoły). 

(op)

Nowe wyzwania przed dyr. Rosakiem
Mirosław Rosak pokieruje realizacją największych projektów z dofinansowaniem  
zewnętrznym.

Mirosław Rosak

Budżet obywatelski

W tym roku kwota, jaką samorząd zde-
cydował się przeznaczyć na budżet oby-
watelski, to 1,6 mln złotych. Przyjmowanie 
projektów trwało trzy tygodnie. Ostatecz-
nie wpłynęło 31 projektów zadań na łączną 
kwotę ponad 5,4 milionów złotych. Miesz-
kańcy zdecydowali się zgłosić głównie pro-
jekty służące najmłodszym: jest altana, pla-
ce zabaw, zagospodarowanie terenu wo-
kół „Kultowni”. Z drugiej strony pojawiły się 
również projekty dotyczące infrastruktu-
ry drogowej – chodniki, ścieżki rowerowe, 
wymiany nawierzchni i utwardzenie tere-
nu. Pełna lista opublikowana jest na stronie: 
www.ostroleka.budzet-obywatelski.org. 

Realizacja projektu jest w rękach 
mieszkańców, którzy głosują na ważne dla 
siebie zadania. Każdy, kto znajduje się na 
liście wyborców Miasta Ostrołęki, może 

oddać jeden głos na jeden projekt. Głoso-
wać można drogą elektroniczną lub trady-
cyjną. Na stronie: www.ostroleka.budzet-
obywatelski.org znajduje się formularz do 
głosowania. Wystarczy podać swoje dane, 
wybrać projekt i oddać głos. Procedura 
jest prosta, szybka, a potwierdzenie odda-
nia głosu wpływa na nasz adres e-mail. 

Każdy autor projektu, który został skie-
rowany do głosowania, może również pro-
mować swój pomysł, generując i drukując 
gotowy plakat. Można go pobrać ze strony: 
www.ostroleka.budzet-obywatelski.org. 

Głosowanie będzie trwało od 24 wrze-
śnia, a zakończy się 6 października. Wyni-
ki ogłoszone zostaną 15 października. Wy-
starczy pooświęcić tylko chwilę, by z efek-
tów cieszyć się przez kolejne kilka lat.

(as)

Zagłosujmy na projekty budżetu 
obywatelskiego
Rekordową liczbę 31 projektów zgłosili ostrołęczanie do budżetu obywatel-
skiego na 2019 rok. Wśród nich znalazły się m.in. ogród sensoryczny, tor pump-
truck, nowe chodniki i place zabaw. O tym, które z nich zostaną zrealizowane, 
zdecydują mieszkańcy w drodze głosowania, które trwa do 6 października.

Infrastruktura

Prezydent Ostrołęki podjął rozmo-
wy z przedstawicielami instytucji rządo-
wych zainteresowanych terenami pod 
ewentualne inwestycje. Ramy współ-
pracy byłyby takie, iż Miasto przekazuje 
czy dzierżawi teren, a instytucja rządowa 
buduje obiekt użyteczności publicznej. 
Najwięcej zainteresowania wyrażają do-
tychczas reprezentanci resortu sprawie-
dliwości. Jest także szansa na współpra-
cę z Ministerstwem Pracy i Spraw Spo-
łecznych. 

Pozostaje problem starego szpi-
tala przy ulicy Sienkiewicza. Jednak-
że ten teren należy do Urzędu Marszał-
kowskiego. Prezydent Janusz Kotowski 
przedstawił zainteresowanym informa-
cję o działkach i obiektach poszpital-
nych, ale podkreślił, że decyzje do tego 
obszaru są w gestii marszałka woje-
wództwa oraz sejmiku mazowieckiego. 

O postępach rozmów będziemy 
Państwa informować.   

(op)

Pustostany nie będą straszyć
Pojawiają się szanse na zagospodarowanie terenu starego basenu przy 
ulicy Piłsudskiego oraz budynków po dawnej komendzie przy ulicy Ko-
ściuszki.

Festiwal rozpoczął się od parady ulica-
mi miasta. Czynny udział wzięli w niej wło-
darze miasta. Prezydent Janusz Kotowski 

oraz przewodniczący Rady Miasta Jerzy 
Grabowski założyli stroje rajców sprzed lat. 
Historyczne nawiązania kontynuowali re-
konstrutorzy z różnych epok, a teatralne 
motywy to klauny, arlekiny, maski.

Na każdym spektaklu widownia wy-
pełniała się po brzegi, a spektakle plene-
rowe oglądały setki mieszkańców. To za-
sługa świetnego programu, aktorów oraz 
bardzo dobrej pogody. 

Wiceprezydent Grzegorz Płocha po-
dziękował Mazowieckiemu Instytutowi 
Kultury za współpracę, już teraz zapowia-
dając kolejną, jubileuszową edycję za rok.   

(as)

Rekordowy Inqbator!
Za nami dziewiąta edycja festiwalu Inqbator Teatralny, która zgroma-
dziła najliczniejszą od lat publiczność. W ciągu trzech dni obejrzeliśmy 
piętnaście wspaniałych spektakli. 

Festiwal

Kadry

Spektakl Teatru Mimo
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Realizacja projektu MULTICENTRUM na dworcu 
PKP – wartość projektu to 1 681 227,55 euro, z cze-
go 90% to dofinansowanie z Unii Europejskiej w 
ramach Strategii Programu Współpracy Transgra-
nicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Będzie 
to swojego rodzaju ostrołęckie „Centrum Koper-
nik”. Z oferty centrum będą mogły korzystać dzie-
ci i młodzież, dorośli powyżej 60. roku życia, osoby 
niepełnosprawne: ruchowo, sensorycznie i intelek-
tualnie, nauczyciele-instruktorzy, którzy będą zdo-
bywać kompetencje w zakresie edukacji cyfrowej.

3 143 153,70 zł - Głównym celem projektu jest uru-
chomienie dodatkowych 90 miejsc w trzech pla-
cówkach – Przedszkolu Miejskim nr 18 (50 miejsc), 
Przedszkolu Miejskim nr 7 (20 miejsc)  i Przedszko-
lu Miejskim nr 8 (20 miejsc) planowane w lutym 
2019 r.

Realizacja projektów oświatowych z dofinansowa-
niem unijnym (doposażenie pracowni szkolnych, 
dodatkowe bezpłatne zajęcia dla uczniów, podno-
szenie kwalifikacji nauczycieli, remonty i moderni-
zacje budynków).

Krok po kroku podejmujemy wyzwania związane z 
rządową reformą oświaty.
Nie dopuściliśmy do zwolnień nauczycieli.
Nie było samorządowych likwidacji szkół czy 
przedszkoli.
Dbamy o nowoczesne kształcenie zawodowe. 
Podpisaliśmy umowy patronackie z firmami za-
interesowanymi szkoleniem i zatrudnieniem ab-
solwentów kierunków: technik-energetyk, tech-
nik-handlowiec, mechanik-kierowca, a takze w za-
kresie poligrafii.
1 395 156,00 zł –  ZSZ nr 4 podniesienie  kwalifika-
cji zawodowych 170 uczniów i 7 nauczycieli
1 680 720,00 zł – ZSZ nr 1 podniesienie  kwalifikacji 
zawodowych 170 uczniów i 10 nauczycieli
1 989 311,68 zł – ZSZ nr 1 i CKP wyposażenie pra-
cowni w sprzęt i materiały dydaktyczne, dosko-
nalenie kompetencji 15 nauczycieli zawodowych 
oraz działania na rzecz zdolności do zatrudnienia 
180 uczniów.
2 067 813,00 zł - W ramach projektów do pracowni 
zawodowych Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 i nr 
3 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostro-
łęce trafi sprzęt o wartości ponad 550 tysięcy zło-
tych Projekty przewidują ponadto realizację spe-
cjalistycznych kursów i szkoleń, z których skorzy-
sta 370 uczniów oraz 23 nauczycieli Technikum nr 
1 i Technikum nr 3 w Ostrołęce. 326 uczniów weź-
mie udział w stażach zawodowych w przedsiębior-
stwach, za które otrzymają stypendium w wysoko-
ści 2300 zł brutto.
6 885 552,50 zł  - Dzięki przyznanym środkom w 
szkołach podstawowych powstaną 3 pracownie 
matematyczne, 6 informatycznych i 9 przyrodni-
czych. Do ich wyposażenia zakupione zostaną na-
rzędzia dydaktyczne, w tym narzędzia z obszaru 
technologii informacyjno-komunikacyjnych.
1 944 780,00 zł - Głównym celem jest wyposażenie 
11 pracowni matematycznych, informatycznych i 
językowych w szkołach średnich.  W Liceum nr 1 i 
2 wdrożona zostanie również infrastruktura siecio-
wo-usługowa.

OŚWIATA stan obecny na przyszłość

Budowa nowego bloku w ramach rządowego pro-
gramu Aktywna Gmina.

Dalsza realizacja wsparcia rodzin i dzieci chorych w 
ramach rządowego programu „Za życiem”.

Dobrze prowadzone domy pomocy społecznej 
przy ul. Rolnej i al. Wojska Polskiego.
Ponad 75 mln złotych trafiło do ostrołęckich rodzin 
w ramach rządowego programu pomocy 500+ 
Kolejne 1 400 000 złotych wypłaciliśmy na wy-
prawki dla dzieci „Dobry start”
Samorząd uruchomił noclegownię dla 30 męż-
czyzn. Działa dom dziennego pobytu dla osób 
starszych „Senior +”
Do dnia 31.08.2018r. wydano 2083 Karty Wielkiej 
Rodziny.
Systematyczne, codzienne wsparcie dla osób 
uboższych w ramach działania MOPR.

POMOC
SPOŁECZNA

stan obecny na przyszłość
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Wpływy podatkowe, jakie zostaną wniesione do 
kasy miasta po wybudowaniu nowej elektrowni, 
w ciągu tylko jednej kadencji samorządu pozwolą 
nam całkowicie zredukować zadłużenie.

Dalsze skuteczne korzystanie ze wsparcia z progra-
mów rządowych i unijnych.

Dochody budżetu miasta na rok 2018 kształtują się 
na poziomie 364.577.202,90 zł.

Zadłużenie na koniec ubiegłego roku wyniosło 102 
493 339, co jest bezpieczną kwotą dla miejskich 
funduszy, i stanowi poniżej 30% zadłużenia wobec 
jego budżetu rocznego. Zadłużenie wielu miast w 
Polsce przekracza 55%.
Kwota zadłużenia to głównie wartość obligacji 
miejskich emitowanych na potrzeby inwestycyjne 
oraz wkładów własnych do inwestycji z udziałem 
środków unijnych i rządowych. 
Od 12 lat miast nie zaciągało żadnych kredytów 
komercyjnych na bieżące wydatki (administracja, 
oświata itp.).

W ciągu ostatnich 2 lat pozyskaliśmy  
ok. 159 mln zł środków zewnętrznych.

FINANSE stan obecny na przyszłość

Budowa obwodnicy miasta, wariant północny.

Zakup autobusów: 11.093.504 zł
Inteligentny System Transportu – 3.961.761zł
Ścieżki rowerowe – 6.198.640 zł
Projekt realizowany będzie przy wsparciu środków 
unijnych (zdobyliśmy dofinansowanie w wysoko-
ści 80%).

Dokończenie ulic w ramach inwestycji wspólnych.

Rozpoczęcie przebudowy wielu ulic osiedlowych 
w ramach wsparcia rządowego (premier Mateusz 
Morawiecki zapewnił w nowym budżecie kilka mi-
liardów złotych na wsparcie ulic lokalnych w samo-
rządach).

Otrzymaliśmy dofinansowanie na przebudowę ulic 
wyjazdowych z miasta: Goworowskiej, Sierakow-
skiego, Słonecznej, Pomian (80% ze środków woje-
wody).

- ul. Wiejska – całkowita wartość inwestycji: 
3.218.761,53 zł .
- ul. Brzozowa – 1.313.655,71 zł.
- ul. Ordona – 1.170.000 zł.
- przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. 
ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie  
m. Ostrołęki – 23.501.176,91 zł
- przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. 
ul. Witosa na terenie m. Ostrołęki – 3.577.149 zł
- przebudowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Do-
brzańskiego - 2.657.020 zł
- remont i przebudowa ul. Krańcowej - 4.400.000 zł 
(dofinansowano 100%: Energa Elektrownie SA +  
3 mln ze środków rządowych)
- przebudowa i remont mostu na rzece Narew w 
ciągu DK 61 – 40.260.000 zł (dofinansowanie 100%: 
budżet państwa, Energa Elektrownie SA)
- ul. Blachnickiego (dofinansowanie rządowe)
- ulice Kosynierów, Konwaliowa, Akacjowa
Na wszystkie te inwestycje miasto pozyskało dofi-
nansowanie zewnętrzne, najczęściej 80 do 100%.

Jeszcze w tym roku rozpoczynamy budowę (w ra-
mach inwestycji wspólnych) ulic: Leśmiana, Dą-
browskiej, Wybickiego, Irysowej, Majewskiego, Bu-
kowej.

INWESTYCJE stan obecny na przyszłość

Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. 
Witosa (w pierwszym etapie budowa bieżni tarta-
nowej, szatni i budynków zaplecza technicznego 
- złożyliśmy wnioski do ministerstwa). 

Większa dostępność Orlików i hal sportowych (tak-
że w dni wolne od nauki).

Przebudowa nawierzchni boiska przy Szkole Pod-
stawowej nr 10.

Przebudowa kortów przy ul. Hallera – 995.479,43 
zł brutto, w tym dofinansowanie w kwocie 
325.200,00 zł brutto ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach umowy z Mi-
nistrem Sportu i Turystyki.

Remont hali przy ul. Partyzantów – 1,5 mln zł  
(50 procent dotacja ministerialna).

SPORT stan obecny na przyszłość
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Będziemy kontynuować cykliczne wydarzenia kul-
turalne: Godziny dla Rodziny, Nastroje we Dwoje, 
festiwale teatralne, filmowe i muzyczne.

Remont budynku Galerii „Ostrołęka”

Mała sala kina Jantar – ok. 4,5 mln zł - podwojenie 
liczby widzów.

Zaawansowana budowa Muzeum Żołnierzy Wyklę-
tych w Ostrołęce – 35.000.000 zł (budżet państwa).

KULTURA stan obecny na przyszłość

Zagospodarowanie nabrzeża Narwi w okolicy por-
tu rzecznego.

Wykorzystanie przyczółków mostu tymczasowego 
pod instalację atrakcyjnej kładki dla pieszych  
i rowerzystów.

Fontanna spacerowa przy Kupcu - koszt to 
ok. 1 000 000 złotych. 

Fontanny w parku i na skwerze kard. Wyszyńskie-
go – koszt modernizacji ok. 80 tys. złotych. 

Oczyszczenie portu rzecznego na Narwi - 200 tys. 
złotych (środki rządowe).

Hostel przy ulicy Witosa – po remoncie oferuje 58 
miejsc noclegowych w pokojach jednoosobowych 
i dwuosobowych o wysokim standardzie 

REKREACJA stan obecny na przyszłość

Rekultywacja wysypiska w Wojciechowicach.

Zakup nowoczesnego taboru.

Oferta współpracy z sąsiednimi samorządami w za-
kresie gospodarki odpadowej. 

Nowoczesna Stacja Segregacji Odpadów Komunal-
nych – 40 mln złotych (25 mln dotacja UE).

Niezmienne od lat stawki opłat za odbiór odpa-
dów (przy rosnących cenach w wielu gminach).

Powołanie komunalnej spółki obsługującej odbiór 
śmieci, wykorzystywanie nowoczesnego sprzętu, 
także elektrycznego.

Przeliczane na osoby, nie na gospodarstwa domo-
we, niskie w porównaniu z sąsiednimi gminami 
stawki opłat za wywóz śmieci.

ODPADY stan obecny na przyszłość

Budowa obwodnicy miasta – po wpisaniu Ostrołę-
ki na listę 6 kluczowych projektów drogowych Ma-
zowsza rozpoczęły się konkretne prace przygoto-
wawcze.

35 500 000 zł – koszt projektu „Mała Mobilność”, w tym:
- zakup autobusów elektrycznych (mamy zapew-
nione dofinansowanie w wysokości 80%).
- inteligentny system transportu.
- wiele kilometrów nowych ścieżek rowerowych.
- system wypożyczalni rowerów „Parkuj i jedź”.
Dofinansowanie zewnętrzne wyniesie25 909 
101,01 zł, co stanowi 80%.

Zgodnie z sugestiami mieszkańców systematycz-
ne i odpowiedzialne zmiany w rozkładzie jazdy 
MZK.

Wsparcie przewoźników lokalnych (po wycofaniu 
się firmy Mobilis) obsługujących regionalne połą-
czenia autobusowe.

Bezpłatny transport miejski.

Modernizacja taboru i wiat przystankowych. 

Montaż elektronicznych tablic informacyjnych.

7 tys. m nowych ścieżek rowerowych do wykona-
nia w tym roku, sfinansowanych w 80% z Unii Eu-
ropejskiej.

KOMUNIKACJA stan obecny na przyszłość
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Mszę odprawił ksiądz biskup Stani-
sław Stefanek. W czasie homilii mówił  
o wielkiej wartości, jaką jest sztandar. Sta-
nowi on symbol i każdy harcerz może w 
nim zobaczyć samego siebie. – Sztandar 
jest najkrótszym wykładem, jaki sens ma 
nasze życie. Harcerzom i zuchom w tym 
dniu towarzyszyli rodzice, samorządow-
cy, dyrektorzy szkół, miejskich spółek i 
jednostek budżetowych, harcerze z są-
siednich miast, przyjaciele. 

Po Mszy Św. nastąpiła uroczystość po-
żegnania starego sztandaru oraz przekaza-
nie nowego. Symboliczne gwoździe wbi-
li przedstawiciele władz, z prezydentem Ja-
nuszem Kotowskim na czele, oraz fundato-
rzy nowego sztandaru. Następnie delega-
cja, do której zaproszono prezydenta Janu-
sza Kotowskiego, prezesa transportowców 
Mirosława Szczepankowskiego oraz jedne-
go z harcerzy, założyła sztandar na drzewiec 
i przekazała go na ręce komendant hufca 
ZHP w Ostrołęce Barbary Jarnutowskiej. 

Wzruszającym momentem było 
uczczenie pamięci hm. Stanisława Dawid-
czyka, który zmarł w przeddzień uroczy-
stości. To właśnie Stanisław Dawidczyk, 
jako ówczesny komendant ZHP w Ostro-
łęce, przyjmował sztandar przed 50 laty. 

Nie zabrakło również przemówień 
zaproszonych gości. – Zawsze z jakąś re-

fleksją myślę nad harcerskim zawołaniem 
„czuwaj! czuwajcie!”. Jest to przywitanie, 
ale także przypomnienie, by czuwać nad 
tym, co jest ważne, wyjątkowe. Czuwaj-
cie, żeby świat dzięki Wam zmieniał się na 
lepsze, czuwajcie nad tym, by nie wsty-
dzić się spraw najważniejszych – mówił 
Janusz Kotowski. 

Barbara Jarnutowska, komendant 
ZHP w Ostrołęce, podziękowała wszyst-
kim za obecność, a w sposób szczególny 
fundatorom sztandaru. Oprawę muzycz-
ną zapewniła orkiestra dęta z Przasny-
sza. Po części oficjalnej harcerze zaprosi-
li wszystkich gości na piknik. 

(wd)

Nowy sztandar ZHP
Po 50 latach, harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego w Ostrołęce otrzymali nowy 
sztandar. Uroczystość jego przekazania odbyła się na Fortach Bema, tuż po Mszy Św. 
z okazji Zlotu Hufca ZHP „Pokolenia Niepodległej”.

Prezydent przekazał nowy sztandar harcerzom

HarcerstwoRocznica

Z tej okazji do Ostrołęki zjadą har-
cerki i harcerze na wspólne świętowanie. 
Uroczystość nadania sztandaru rozpocz-
nie Msza św. w kościele pw. św. Franciszka 
z Asyżu o godzinie 9:30. Następną częścią 
będzie gala nadania sztandaru w Ostro-
łęckim Centrum Kultury o godzinie 11:30. 
Po gali i obiedzie odbędzie się gra miej-
ska dla harcerzy, sympatyków i gości.  

W sobotni wieczór będzie miał miej-
sce koncert zespołu Luxtorpeda, któ-
ry odbędzie się na terenie Mauzoleum 
Bitwy pod Ostrołęką przy ul. Warszaw-
skiej 2. Będzie to ostatni element ob-
chodów nadania sztandaru. Koncert bę-
dzie imprezą zamkniętą dla uczestników 
akcji, przyjaciół i fundatorów. By uzy-
skać zaproszenie można wesprzeć har-

cerzy w prowadzonej przez nich zbiór-
ce crowdfundingowej: https://odpalpro-
jekt.pl/p/harcerze. Start koncertu o go-
dzinie 18:30. 

Północno-Wschodnia Chorągiew 
Harcerzy zrzesza hufce ZHR: Podlaski, 
Ostrołęcki, Płocki, Siedlecki i Północno-
mazowiecki działające na terenie woje-
wództwa podlaskiego i północnej części 
województwa mazowieckiego. Jest jed-
nostką organizacyjną Związku Harcer-
stwa Rzeczypospolitej. Najmłodszą Cho-
rągwią w Organizacji Harcerzy - powo-
łaną przez Naczelnika Harcerzy w dniu  
1 marca 2017 r. Na chwilę obecną li-
czy 500 zuchów, harcerzy i instruktorów  
w wieku od lat 7 do dużo więcej :)

hm. Przemysław Zyra

Harcerstwo

ZHR zaprasza na zlot
W terminie 28-30 września w Ostrołęce odbędzie się Zlot Północno-Wschodniej Cho-
rągwi Harcerzy ZHR. Związany będzie on z uroczystością nadania sztandaru i imienia 
św. Michała Archanioła chorągwi harcerzy w dniu 29 września.

Przedstawiciele ostrołęckiego ZHR

•	 28-29 IX – Festiwal Teatrów Małych 
Igła – Klub Oczko, wstęp wolny

•	 29 IX, godz. 17.00 – Łukasz Zagrobel-
ny – recital w ramach akcji „Nastroje we 
Dwoje” – sala widowiskowa OCK, bilet 
30 zł

•	 30 IX – Piknik kulturalny w parku
•	 30 IX – Koncert „Wolność... kocham i 

rozumiem” – scena przy Kupcu
•	 14 X, godz. 17.00  – Koncert na 100-le-

cie Niepodległości – Warszawska Orkie-

stra Symfoniczna „Sonata” – hala im. A. 
Gołasia

•	 16 X – Dzień Patrona Miasta – św. 
Jana Pawła II

•	 18 X – Poezja Jana Pawła II w inter-
pretacji Karola Samsela – Miejska Bi-
blioteka Publiczna

•	 18 X – Obchody 100-lecia Szkoły Pod-
stawowej nr 4

•	 22 X – Obchody 100-lecia Szkoły Pod-
stawowej nr 1

Kalendarium

Mszę w intencji ludzi pracy poprowa-
dził w kościele farnym ks. Wiesław Biał-
czak, po czym obecne w świątyni delega-
cje złożyły wiązanki kwiatów pod pomni-
kiem św. Jana Pawła II. Następnie uczest-
nicy kongresu, goście i poczty sztandaro-

we przemaszerowali ulicami miasta pod 
Pomnik Ofiar Terroru Komunistycznego, 
gdzie również złożono kwiaty, a działa-
cze Solidarności 80’ przypomnieli histo-
rię polskich dróg do Niepodległości oraz 
Związku. Prezydent Janusz Kotowski po-
dziękował organizatorom spotkania za 
troskę o wartości takie, jak prawa pracow-
nicze i godność człowieka.

Dalsza część obrad toczyła się w 
miejskim ratuszu, ktory gościnnie przy-
jął delegatów z całej Polski. Zasłużeni dla 
Związku działacze zostali odznaczeni ho-
norowym srebrnym odznaczeniem Soli-
darność 80’.   

(wd)

Niepodległość z Solidarnością 80’
Związkowcy z Solidarności 80’ uczcili setną rocznicę odzyskania Niepodle-
głości organizując w Ostrołęce okolicznościowy VI Kongres Związku. W uro-
czystościach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, parlamen-
tarzyści, samorządowcy, działacze i członkowie Związku oraz duchowień-
stwo.

Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod 
pomnikiem Jana Pawła II
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Pomoc społeczna

Asystenci Rodziny w Ostrołęce
W Ostrołęckim Centrum Kultury spotkali się asystenci rodziny z całej Pol-
ski, którzy rozmawiali na temat pracy w grupie i współpracy z organiza-
cjami pomocowymi.

Budżet obywatelski

Miasto sfinansowało tę ważną inwe-
stycję. Wyjątkowo ważne byłotakże za-
angażowanie dyrektor Donaty Leszczyń-
skiej i całej społeczności przedszkola.

Kiedy pojawiła się możliwość prze-
budowy tarasu w ramach ubiegłorocz-
nego budżetu obywatelskiego, nastąpiła 
mobilizacja rodziców, personelu, znajo-
mych i mieszkańców sąsiednich budyn-
ków. Udało się i projekt został zakwalifi-
kowany do wykonania.

W ramach przebudowy zdemonto-
wano stare zadaszenie nad wyjściem 
na taras oraz wykonano nową kon-

strukcję wraz poliwęglanowym za-
daszeniem. Ponad 140-metrowa po-
wierzchnia tarasu i schody wejściowe  
z placu zabaw zostały pokryte bez-
pieczną, bezspoinową nawierzchnią  
z granulatu gumowego. 

Łącznie koszt wszystkich robót wy-
niósł blisko 69 tysięcy złotych. A najbar-
dziej zadowolone z nowego miejsca za-
bawy były przedszkolaki z „Krainy Uśmie-
chu”, które skwapliwie wykorzystywały 
słoneczną pogodę i możliwość spędze-
nia czasu na świeżym powietrzu.

(wd)

„Jedynka” z bezpiecznym tarasem
W czwartek 13 września oficjalnie oddano do użytku kolejną inwestycję 
wykonaną w ramach budżetu obywatelskiego 2018. Dawny betonowy 
taras został przekształcony w plac rekreacyjno-edukacyjny z bezpiecz-
ną nawierzchnią.

Przedszkolaki mogą już korzystać z odnowionego tarasu

W 2017 roku w całym kraju zatrudnio-
nych było ponad 3,9 tys. asystentów rodzi-
ny. Od kilku lat ta liczba systematycznie ro-
śnie i z ich pomocy korzysta w Polsce nie-
mal 45 tys. rodzin. 

Uczestników Zlotu Asystentów Ro-
dziny przywitał w OCK prezydent Janusz 
Kotowski. – Jesteśmy dzisiaj w środowi-
sku ludzi, którzy za główną motywację 
swojego życia obrali miłość i służbę. 

Iwona Suska, dyrektor Wydziału Spraw 
Społecznych i Mieszkaniowych, przed-
stawiła krótką prezentację na temat dzia-
łań podjętych przed ostrołęcki samorząd. 
Ten opiekuje się rodziną już na etapie cią-
ży, chociażby przez realizację programu 
„Za życiem” czy prowadzenie spotkań dla 

matek w ciąży, które odbywają się przy 
jednej z parafii. Kiedy dziecko przychodzi 
na świat, rodzice mogą skorzystać z usług 
miejskiego żłobka. W szkołach i przed-
szkolach prowadzone jest dożywianie,  
a w mieście funkcjonuje Tani Bar. Rodzi-
ny wielodzietne korzystają w Ostrołęce z 
Karty Wielkiej Rodziny, która upoważnia 
do zniżek w wielu sklepach i instytucjach.  
W 2017 roku wydano 524 karty. 

Zlot był także okazją do wręczenia po-
dziękowań przedsiębiorcom wspierają-
cym Kartę Wielkiej Rodziny. Jest to ok. 40 
firm, które bezinteresownie oferują rabaty  
i zniżki, nie dostając w zamian żadnej re-
kompensaty.

(wd)

Infrastruktura

Do tej pory prowadząca od ulicy Gowo-
rowskiej ścieżka „urywała się” na wysokości 
wielorodzinnej zabudowy. Obecnie rowe-
rzyści i piesi mogą bezpiecznie dostać się w 
pobliże ronda Zbawiciela Świata. Tam ciąg 
pieszo-rowerowy łączy się z istniejącymi dro-
gami dla rowerów przy alei Jana Pawła II i ul. 
Gen. Emila Augusta Fieldorfa „Nila”. W związ-
ku z przebudową wjazdów na parkingi su-
permarketu i stacji benzynowej dostawiono 
także nowe lampy. Łączna wartość robót wy-
niosła około 167 tysięcy złotych, a wykonaw-
ca – którym była firma AMSTONE – udzielił 
na swoją pracę 60-miesięcznej gwarancji. 

Także licząca blisko 430 metrów ścież-
ka rowerowa wzdłuż ulicy kontradmirała 
Włodzimierza Steyera już służy ostrołęcza-
nom. To kolejna inwestycja zrealizowana w 
ramach projektu rozwoju mobilności miej-
skiej na terenie Ostrołęki. Wartość odebra-
nych robót wynosi blisko 400 tysięcy zło-
tych, wykonawca udzielił na nie 60-mie-
sięcznej gwarancji.

Tym samym można już bezpiecznie 
przejechać jednośladem odcinek od uli-
cy Goworowskiej do 11 Listopada. Następ-
nym etapem będzie uruchomienie ścieżki 
wzdłuż ulicy Witosa, co zapewni łączność 
z ulicą Traugutta, a dalej odnowiony szlak 
rowerowy poprowadzi do Wojciechowic.

(wd)

Nowe ścieżki dla rowerzystów
Pierwsze dwa odcinki ścieżki rowerowej i chodników dla pieszych w ra-
mach projektu tzw. „małej mobilności” powstały przy ulicach Brata Że-
browskiego i Steyera. Liczą łącznie ponad 555 metrów.

Nowa droga rowerowa wzdłuż ulicy Steyera

Liderem rankingu zostały Kozieni-
ce, z rocznymi wydatkami na analizowa-
ne usługi komunalne na poziomie 1 310,41 
zł, zaś najniżej uplasowały się Tarnow-
skie Góry, gdzie łączne wydatki na usłu-
gi komunalne wyniosły 3 909,42 zł. Róż-
nica rocznych kosztów pomiędzy najtań-
szym a najdroższym miastem wynosi prawie  
2 600 zł, co wskazuje na duże dysproporcje 
i świadczy o różnych strategiach zarządza-
nia w zakresie tych samych usług. Średnie 
wydatki na usługi komunalne w miastach 
powiatowych wynoszą 2 764,06 zł/rok. W 
Ostrołęce zapłacimy 1 813,95 zł rocznie. To 
900 złotych poniżej średniej i ponad 2000 ty-
siące mniej, niż płacą mieszkańcy ostatnich 
w rankingu miast. Oznacza to, że w Ostrołęce 
żyje się taniej, a miasto nie sięga do kiesze-
ni mieszkańców, by łatać budżetowe dziury.  

Samorząd od trzech kadencji stosu-
je przyjazną politykę podatkową. Nie rosną 
też opłaty za usługi komunalne. Na przykład 
stawki za odbiór ścieków i przyłączenie się 
do miejskich wodociągów lub kanalizacji nie 
zmieniły się od 2011 roku.

Jedyna korekta podatkowa, która po bli-
sko dziesięciu latach minimalnie zwiększy-
ła opłaty od środków transportu i nierucho-
mości, miała miejsce w 2015 roku. Wtedy też 
ze względu na program inwestycyjny OPWiK 
jedyny raz wzrosły ceny wody.

Warto przypomnieć, że po raz ostat-
ni stawki podatków od nieruchomości  
i środków transportu ustalono w Ostrołęce 
w roku 2003 i przez dwanaście lat pozosta-
wały one bez zmian. Tylko raz skorygowali-
śmy wysokości opłat od środków transpor-
tu, żeby zmieścić się na najniższym wyma-
ganym przez Ministerstwo Finansów pozio-
mie. Nie zwiększaliśmy w tym czasie lokal-
nych opłat, mimo łącznej inflacji przekracza-
jącej w tym okresie 30 procent. 

Mimo przeprowadzonej trzy lata temu 
korekty Ostrołęka jest nadal jednym z miast 
najbardziej przyjaznych kieszeniom obywa-
teli. Przypomnijmy ubiegłoroczny ranking pi-
sma samorządowego „Wspólnota”, który sta-
wiał nas na trzeciej pozycji pod względem 
najniższych obciążeń podatkowych wśród 
powiatów grodzkich. Niższe podatki w Polsce 
płacili tylko obywatele Chełma i Białej Podla-
skiej. Polityka taka nadal będzie przyświecać 
obecnym władzom i samorządowi miasta.

(wd)

Ostrołęcki samorząd przyjazny
kieszeniom mieszkańców
Firma badawcza „Curulis” Sp. z o.o. opracowała ranking wydatków na 
cele komunalne w miastach powiatowych. Okazuje się, że najbardziej o 
kieszenie swoich mieszkańców dbają miasta na Mazowszu, a Ostrołęka 
mieści się w ścisłej czołówce – zajmujemy 8. pozycję.

Opłaty

900 zł statystyczny mieszka-
niec Ostrołęki oszczędza na 
usługach komunalnych w po-
równaniu do średniej krajowej
2000 zł - wobec miasta
Tarnowskie Góry

Do Ostrołęki przyjechali asystenci rodziny z całego kraju
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Piłka siatkowa Muzyka

Kaman Cup za nami
Od 6 do 8 września rozgrywane były w Ostrołęce mecze w ramach Mi-
strzostw Europy Masters w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn. Kilka-
set zawodniczek i zawodników wywiozło z naszego miasta niezapo-
mniane przeżycia, odnowiło stare przyjaźnie i nawiązało nowe. 

W tegorocznym turnieju wzięły udział 
42 drużyny, które rozegrały 93 mecze w 
sześciu kategoriach wiekowych: +35 i +40 
kobiet oraz +40, +45, +50 i +55 mężczyzn. 
Najlepsze drużyny otrzymały piękne pu-
chary i medale. 

Goście przyjechali do nas z Estonii, Li-
twy, Łotwy, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Moł-
dawii, Rumunii, Bułgarii i Włoch. Polskę 
reprezentowało 12 drużyn, w tym trzy 
z Ostrołęki: bardzo utytułowany w roz-
grywkach oldbojów zespół Pyrys-Bud, 
zbierające pierwsze doświadczenia w ry-
walizacji w tej kategorii wiekowej zawod-
niczki z Pyrys-Bud Ladies oraz jedyny te-
goroczny ostrołęcki medalista, zespół 
Energi, który zajął drugie miejsce w kate-
gorii +55 mężczyzn.

Wysoki poziom mistrzostw zagwaran-
tował udział wielu siatkarskich znakomito-
ści, w tym byłych reprezentantów Polski, 
m.in. Andrzeja Stelmacha, Roberta Szczer-

baniuka czy Marcina Nowaka. Ambasado-
rem mistrzostw był Tomasz Wójtowicz.

Mecze były rozgrywane w hali spor-
towo-widowiskowej im. A. Gołasia, gdzie 
odbyło się również bardzo efektowne 
otwarcie zawodów z udziałem Zespołu 
Cheerleaderek Pasja, a także w hali przy 
ul. Partyzantów i w hali Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 3. Pierwszego dnia mi-
strzostw zawodnicy korzystali również  
z gościnności szkoły w Olszewie-Borkach.

Wszyscy uczestnicy podkreślali pro-
fesjonalne przygotowanie imprezy oraz 
niesamowitą atmosferę towarzyszącą 
rozgrywkom. Przypomnijmy, że siatkar-
scy weterani już po raz drugi spotkali się 
w naszym mieście, a wszystko wskazuje 
na to, że nie był to raz ostatni. 

Mistrzostwa wsparł samorząd Ostrołę-
ki, a pomysłodawcami i organizatorami byli 
pan Zbigniew Obrębski i Kaman Volley.

(wd)

Uczestnicy Eurovolley Masters w Piłce Siatkowej

Operalia z rekordowym powodzeniem
Tegoroczna edycja Festiwalu, który już po raz trzeci zawitał na Kur-
piowszczyznę z muzyką klasyczną, cieszyła się ogromnym zaintereso-
waniem. Świadczą o tym zarówno koncerty w okolicznych miejscowo-
ściach, jak i występy w hali im. Arkadiusza Gołasia. Tu dwukrotnie, na 
początek i na koniec festiwalu, widzowie wypełnili wszystkie miejsca. 

Niewątpliwie największą atrak-
cją była obecność znakomitych wyko-
nawców, w tym światowej sławy dyry-
genta i kompozytora – Maestro Jerze-
go Maksymiuka z Płocką Orkiestrą Sym-
foniczną im. W. Lutosławskiego. Na ostro-
łęckich scenach wystąpili między inny-
mi Bożena Bujnicka (sopran) – solistka 
m.in. Teatru Wielkiego – Opery Narodo-
wej i Jakub Milewski (baryton) – ostrołęcza-
nin i zarazem pomysłodawca festiwalu –  
a także znakomity koreański tenor Wonhy-
eok Choi. Jeden z ostrołęckich koncertów 
był transmitowany przez Polskie Radio RDC. 
Festiwal podsumował brawurowo koncert 
finałowy – Kantata „TOTUS TUUS – CałyM 
Twój...”, którą Jakub Milewski napisał wraz 
z Jerzym Binkowskim, a na scenie wystą-
pili znani i lubiani soliści: Olga Szomańska, 
Edyta Krzemień, Michał Gasz i Janusz Kru-
ciński. Impreza została wsparta przez prezy-
denta miasta Ostrołęki kwotą 20 tysięcy zło-

tych, stanowiącą jedną z najwyższych dota-
cji przyznanych na realizację w 2018 r. za-
dań publicznych z zakresu kultury i sztuki.

(wd)

Maestro Jerzy Maksymiuk

Imprezy

Były życzenia dobrej zabawy, ale 
też i klika ważnych zdań o roli, jaką dla 
miasta pełni przemysł energetyczny,  
i o tym, że współpraca z samorządem 
przynosi korzyści obu partnerom. Na-
stępnie głos na scenie należał już do 
Kamila Bednarka i jego zespołu. Mimo 
lekkich opadów atmosfera na widowni 
była gorąca i cały plac przed sceną bły-
skawicznie reagował na wskazówki kie-
rującego tańcem widzów. 

(wd)

Dzień Energetyka z Bednarkiem
Kilka tysięcy widzów przybyło na koncert gwiazdy wieczoru Dnia Ener-
getyka. Publiczność na miejskim stadionie przywitali wiceprezes 
Energa Elektrownie Ostrołęka SA Artur Ciecierski i prezydent miasta  
Janusz Kotowski.

Dziękujemy Elektrowni za miły wieczór
i już prosimy o kolejną niespodziankę za rok

Na rozpoczęcie sezonu treningowego sa-
morząd sprawił niespodziankę wszystkim, któ-
rzy w tym miejscu ćwiczą. Teraz podłoże stano-
wią miękkie, nowe materace w intensywnych 
kolorach. Dzięki formie puzzli są one łatwe  
w montażu i demontażu, poza tym nie 
przesuwają się i są stabilne. Była to naj-
bardziej pożądana zmiana, którą trene-

rzy i właściciele klubów sportowych przyjęli  
z radością.

W sali sportów walki spotkali się pre-
zydenci miasta Janusz Kotowski i Grzegorz 
Płocha, dyrektor Miejskiego Zarządu Obiek-
tów Sportowo-Turystycznych i Infrastruk-
tury Technicznej w Ostrołęce Robert Juch-
niewicz, trenerzy kilku klubów sportowych, 
którzy korzystają z sali, a także dyrektorzy I i 
II Liceum, których uczniowie ćwiczą na hali. 
Robert Juchniewicz podziękował trenerom 
za wzorową współpracę, rozsądne korzysta-
nie z pomieszczeń i dbałość o sprzęt. Prezy-
dent Janusz Kotowski podkreślił, jak ważne 
dla młodych sportowców są wzorce płyną-
ce z postaw życiowych trenerów i mistrzów 
i stwierdził, że dla tak zaangażowanych lu-
dzi warto robić zmiany podnoszące bezpie-
czeństwo i komfort treningów. Przedstawił 
również plany miasta dotyczące przebudo-
wy stadionu miejskiego. Dziś wydaje się to 
inwestycją niezbędną dla rozwoju ostrołęc-
kiego sportu.

(as)

Odnowiona sala sportów walki
Po wielu latach intensywnych treningów, sala sportów walki doczekała 
się odświeżenia. Pojawił się nowy kolor ścian i materace, które z pewno-
ścią uprzyjemnią ćwiczenia.

Nowa wykładzina w sali sportów walki

Obiekty sportowe


