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T R O Ł Ę K A
A M O R Z Ą D O W AS

Tańsze bilety MZK

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę obniżającą 
średnio o ok. 10 proc. ceny biletów komunikacji 
miejskiej na terenie Ostrołęki.
Obniżka cen biletów jest jednym z elementów 
mających zachęcić mieszkańców do korzystania 
z usług Miejskiego Zakładu Komunikacji.
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Komunikacja

Budżet

Budżet uchwalony
Podczas grudniowej sesji nikt spośród radnych 
nie głosował przeciw uchwaleniu miejskie-
go budżetu na 2017 rok. Za zaproponowa-
nym przez prezydenta projektem głosowało  
16 osób, 4 wstrzymały się od głosu.
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Inwestycje

Nowa elektrownia
ENERGA SA i Enea SA ogłosiły postępowanie 
przetargowe na wyłonienie generalnego wyko-
nawcy budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy 
ok. 1 000 MWe. Realizacja inwestycji wpłynie 
korzystnie na bezpieczeństwo energetyczne 
Polski i wpisuje się w proces modernizacji kra-
jowej energetyki z wykorzystaniem jako pali-
wa polskiego węgla. Tak wielka inwestycja jest 
niezwykle ważna także dla miasta i regionu. 
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Inwestycje

Tymczasowy most 
powinien stanąć latem

Trwają prace związane z przystąpieniem do 
budowy przeprawy tymczasowej przez rzekę 
Narew. Przeprawa, położona równolegle do 
„starego” mostu, będzie przebiegać od ulicy 
Obozowej, tuż za wjazdem na stację benzynową 
Statoil, do ulicy Spacerowej.  Całkowita długość 
przeprawy tymczasowej wraz z dojazdami wy-
niesie ok. 620 m.
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Więcej informacji na
www.ostroleka.pl

Przed wielu laty dokonano podziału administracyj-
nego naszego kraju. Władze centralne zdecydowały, 
gdzie wytyczyć granice poszczególnych jednostek 
samorządu terytorialnego. Określono także obszar 
Miasta Ostrołęki i gmin sąsiednich.

Przez lata sporo się zmieniło. Również 
gdy chodzi o podział kraju na województwa 
czy regiony. Ostrołęka na długo została za-
mknięta w swoich granicach administracyj-
nych, nie licząc drobnych korekt. Przybywa-
ło za to różnych obowiązków i powinności 
„przerzucanych” na samorząd Miasta. Dziś 
zaistniały okoliczności, by obszar Ostrołęki 
poszerzyć.
Podatki od Ostrołęczan. Korzyści dla wszystkich 

Ostrołęka, choć nie jest wielką aglome-
racją stanowi bez wątpienia stolicę subregio-
nu, gdzie koncentruje się życie gospodarcze, 
kulturalne i społeczne. Wielu mieszkańców 
regionu w Ostrołęce znajduje miejsce pracy, 
młodzież z gmin sąsiednich korzysta często z 
oferty edukacyjnej ostrołęckich szkół. Osoby 
spoza Ostrołęki bez przeszkód korzystają z 
transportu publicznego, obiektów sporto-
wych czy kulturalnych Miasta, przyjeżdżają 
do centrów handlowych, uczestniczą w wy-
darzeniach społecznych. Wielu niejedno-
krotnie utożsamia się z Ostrołęką.

Oczywiście nasi goście płacą za bilety 
komunikacyjne, wejście do kina czy skorzy-
stanie z nowoczesnego miejskiego basenu. 
Ale przecież to miasto podjęło potężny trud 
inwestycyjny, to z finansów miasta powstały 
obiekty komunalne, służące całemu regio-
nowi. Podobnie z oświatą. Wprawdzie „za 
uczniami” wpływa do budżetu miasta sub-
wencja oświatowa, ale jest ona dalece nie-
wystarczająca i samorząd musi rokrocznie 
dokładać do oświaty kilkadziesiąt milionów 
ze środków własnych. A w szkołach miej-

skich uczą się młodzi także spoza naszego 
miasta.
Walczyliśmy o elektrownie

Istotną kwestią w problematyce ewen-
tualnego poszerzenia granic są tereny przy-
szłej elektrowni. Za kilka, kilkanaście lat bez 
wątpienia podatek z tej wielkiej inwestycji 
odczuwalnie zasili budżet samorządowy. 
Gmina Rzekuń już na etapie przygotowania 
pozyskała z terenu przyszłej budowy kilka-
dziesiąt milionów złotych.

Dziś zaistniała wielka szansa, by w na-
szym regionie zrealizowana została ogrom-
na inwestycja. Nie ma wątpliwości, że po-
wrót do zatrzymanego przez rząd PO-PSL 
projektu budowy wymagał wielu starań 
i zabiegów. Wszyscy uznają, że najwięcej 
skutecznego trudu w walce o budowę elek-
trowni włożył poseł Arkadiusz Czartoryski. 
Wspierał go senator Robert Mamątow. Nasz 
parlamentarzysta nie angażuje się w sprawę 
zmiany granic, gdyż jest posłem zarówno 
Rzekunia jak i Ostrołęki. Ale wielu obserwa-
torów podkreśla, że wiele starań na rzecz bu-
dowy nowego bloku energetycznego pod-
jął także prezydent Janusz Kotowski wraz 
z samorządem Miasta. Bez zaangażowania 
samorządowców i sprzyjających budowie 
dobrych relacji politycznych ta wielka inwe-
stycja mogłaby dalej być zawieszona.

Rzeczą logiczną byłoby to, by przyszłe 
wpływy z wybudowanej elektrowni zasiliły 
również budżet Miasta. To ważne na przy-
szłość, gdyż po wybudowaniu nowego blo-
ku energetycznego przyjdzie czas na stop-
niowe wygaszanie starej elektrowni. Budżet 
Miasta byłby wtedy mocno uszczuplony, a 
zadań samorządowych nie ubędzie.
Ruszają procedury

19 grudnia Rada Miasta Ostrołę-

ki ogromną większością przyjęła projekt 
uchwały dotyczący poszerzenia granic ad-
ministracyjnych Ostrołęki. Radni dostrzegają 
w tych działaniach szansę na rozwój Miasta, 
na większą ilość inwestycji, na pozyskanie 
nowych terenów. Zmiany miałyby objąć pół-
nocno-wschodnią część miasta i polegać na 
włączeniu w obszar miasta części gminy Rze-
kuń, obejmującej fragmenty sołectw: Nowa 
Wieś Wschodnia, Goworki i Ławy.

O podjęcie takich działań zwróciła się z 
wnioskiem do Prezydenta Miasta Ostrołęki 
grupa mieszkańców gminy Rzekuń z sołec-
twa Nowa Wieś Wschodnia. Autorzy wnio-
sku o zmianę granic mocno podkreślają za-
angażowanie prezydenta Ostrołęki Janusza 
Kotowskiego w sprawie przywrócenia decy-
zji o budowie nowej elektrowni.

Podobne wnioski składane były już w 
przeszłości. 15 lat temu, w 2001 r., postulat 
podpisany przez ponad 100 mieszkańców 
Nowej Wsi i Teodorowa wpłynął do ówcze-
snego zarządu miasta.

W najbliższym czasie na temat po-
większenia obszaru miasta wypowiedzą się 
mieszkańcy. Zmiany granic może dokonać 
Rada Ministrów po zapoznaniu się w uchwa-
łami jednostek samorządu terytorialnego i 
wynikiem konsultacji społecznych. 
Nie wszyscy są „za”

Na sesji 19 grudnia nie poparł uchwa-
ły dającej szansę rozwoju Ostrołęki jedynie 
radny Łukasz Kulik. W swojej wypowiedzi 
przytoczył argumenty przeciwko zmianom 
granic – często artykułowane przez stronę 
rzekuńską. Zadziwiająca to postawa, gdy 
chodzi o osobę wybraną do samorządu w 
naszym mieście. Ale przecież każdy ma pra-
wo do własnego zdania.
Najlepszy zdrowy kompromis

W ostatnim tygodniu doszło do spotka-
nia przedstawicieli samorządów Ostrołęki i 
Rzekunia. Rozważano m.in. różne warianty 
podziału środków, które będą wpływami z 
przyszłej elektrowni. Wydaje się, że bardzo 
ciekawym rozwiązaniem byłoby podzielenie 
wpływów według kryterium liczby ludności 
Ostrołęki i gminy Rzekuń. Wtedy i miasto i 
gmina powiększyłyby swoje budżety. Czy 
tego typu rozwiązanie wejdzie w życie, zale-
ży pewnie od atmosfery rozmów i otwarcia 
obu stron. Mnożenie oskarżeń i obelg (choć-
by w komentarzach czy oświadczeniach) na 
pewno nie prowadzi do dobrych rozwiązań. 
Licytowanie, kto bardziej radykalny – pewnie 
też nie. 

(az)

Czy Ostrołęka 
ma szansę na rozwój?
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Trzej Królowie po raz czwarty
Tradycyjny Orszak Trzech Króli kolejny już raz prze-
maszerował ulicami Ostrołęki. Mimo mroźnej pogody  
w barwnym pochodzie udział wzięło ponad dwa ty-
siące mieszkańców naszego miasta i okolic. Orszak 
przemaszerował pod hasłem „Pokój i dobro”.

Orszak na dobre wpisał się w ostrołęc-
kie kalendarium wydarzeń społecznych 
jednocząc  mieszkańców naszego miasta –  
w marszu jaki zwykle szły całe rodziny, nie 
zabrakło  samorządowców, przedstawicieli 
duchowieństwa i grup uczniów z ostrołęckich 

szkół.  Wśród trzech mędrców składających 
pokłon nowo narodzonemu Jezusowi  mo-
gliśmy rozpoznać w tym roku Jerzego Gra-
bowskiego, przewodniczącego Rady Miasta. 
Po drodze można było obejrzeć występy arty-
styczne związane z biblijnymi  wydarzeniami, 
a orszak zakończyła msza święta w hali im. 
Arkadiusza Gołasia. Organizatorzy dziękują 
wszystkim uczestnikom za zaangażowanie  
i bezpieczny udział w przemarszu.

(wd)

Orszak Trzech Króli

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę obniżającą 
średnio o ok. 10 proc. ceny biletów komunikacji 
miejskiej na terenie Ostrołęki.

Obniżka cen biletów jest jednym  
z elementów, mających zachęcić miesz-
kańców do korzystania z usług Miejskie-
go Zakładu Komunikacji.

Podczas dyskusji wielokrotnie za-
uważano, jak wiele korzystnych zmian 
zaszło w ostatnich latach w MZK. Prze-
prowadzono m.in. remont budynku 
głównego zakładu, powstała nowocze-
sna stacja benzynowa, dokonano re-
montu przystanków, na których stanęły 
nowoczesne przestronne wiaty z elek-
tronicznym systemem informacji o roz-
kładzie jazdy. Wymieniono również ta-
bor - do Ostrołęki trafiły między innymi 
dwa autobusy elektryczne. 

Zmiana oblicza Miejskiego Zakładu 
Komunikacji nie dokonałaby się bez do-
brej współpracy samorządu oraz władz 
spółki. Wszystkich wymienionych mo-
dernizacji dokonano dzięki pozyskaniu 
środków zewnętrznych. Do ich przepro-
wadzenia niezbędny był jednak także 
udział wkładu własnego, a ten każdo-
razowo zapewniany był przez władze 
Ostrołęki, dbające o jakość usług świad-
czonych przez miejską spółkę.

Miejska spółka komunikacyjna nie 
zasypia gruszek w popiele. Cały czas roz-
wija swoją bazę, rozszerzając też ofertę 
dla klientów.

Od kwietnia na rozbudowanej stacji 
paliw MZK oprócz oleju napędowego 
oferuje także benzynę bezołowiową. A 
wszystko to w atrakcyjnej cenie i przy 
miłej i fachowej obsłudze. 

Trwają prace mające na celu rozbu-
dowę bazy warsztatowej firmy. Po za-
kończeniu kolejnego etapu zaplecze re-
montowe MZK będzie zdolne do napraw 
autobusów wyposażonych w instalacje 
gazowe.  Jak mówi prezes spółki Ryszard 
Chrostowski, jest to kolejne działanie 
na rzecz przyciągania usługobiorców. 
W wielu miastach jeżdżą już autobusy 
wyposażone w instalacje gazowe, które 
muszą być konserwowane i remontowa-
ne w autoryzowanych warsztatach. Na 
mapie Polski nie ma ich wiele, a Ostrołę-
ka po zakończeniu inwestycji przedstawi 
taką ofertę. 

Poniżej nowe ceny biletów
1. Bilet jednorazowy w granicach miasta wraz  
z dojazdem do Zakładów Mięsnych, Cmentarza 
Komunalnego, Tobolic, przystanków Słowac-
kiego II i przystanków Słoneczna-Muszyństwo.
a) normalny 2,40 zł,
b) ulgowy 1,20 zł,
c) normalny sprzedawany przez kierowcę 4,00 zł,
d) ulgowy sprzedawany przez kierowcę 2,00 zł.
2. Bilet jednorazowy na liniach podmiejskich.
a) normalny 3,60 zł
b) ulgowy 1,80 zł
c) normalny sprzedawany przez kierowcę 5,00 zł,
d) ulgowy sprzedawany przez kierowcę 2,50 zł.
3. Bilet sześcioprzejazdowy w granicach mia-
sta wraz z dojazdem do Zakładów Mięsnych, 
Cmentarza Komunalnego, Tobolic, przystan-
ków Słowackiego II i przystanków Słoneczna-
-Muszyństwo.
a) normalny 13,00 zł,
b) ulgowy 6,50 zł.
4. Bilet dobowy ważny 24h od momentu skaso-
wania.
a) miejski 6,10 zł,
b) podmiejski 7,50 zł.
5. Bilet sobotnio-niedzielny ważny 48h od so-
boty (godz. 0:00) do niedzieli (godz. 24:00).
a) miejski 7,50 zł,
b) podmiejski 9,00 zł.
6. Bilet wakacyjny jednorazowy dla uczniów  
i studentów do lat 24 ważny w okresie od 1.07 
do 31.08.
a) miejski 1,00 zł,
b) podmiejski 1,40 zł.
7. Imienny bilet miesięczny pracowniczy miej-
ski – na przejazd do pracy i z pracy ważny w każdy 
dzień tygodnia bez limitu przejazdów. Ważny na 
trasie oznaczonej na bilecie – normalny: 80,00 zł.
8. Imienny bilet miesięczny szkolny miejski 
– na dojazd do i ze szkoły ważny w każdy dzień 
tygodnia bez limitu przejazdów. Ważny na trasie 
oznaczonej na bilecie - ulgowy: 40,00 zł.
9. Imienny bilet miesięczny na przejazd do 
pracy i z pracy na liniach podmiejskich ważny 
w każdy dzień tygodnia bez limitu przejazdów. 
Ważny na trasie oznaczonej na bilecie – normalny: 
90,00 zł.
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Tańsze bilety MZK 
Komunikacja miejska

W grudniu odbyły się warsztaty dla seniorów. Miały 
one na celu  wsparcie seniorów w ich rodzinnej ak-
tywności. 

Specjalistyczne badania ankietowe, 
które prowadzone były wśród ponad 6 tys. 
gimnazjalistów z całej Polski, dowodzą, 
że 29% przebadanej  młodzieży wskazuje 
babcię jako najważniejszego przewodnika 
spośród dorosłych z ich otoczenia (prze-
wodnika, czyli kogoś, kto jest przykładem 
dobrego postępowania, sposobu życia, 

charakteru, posiadanych umiejętności lub 
wiedzy).  Warsztaty dla seniorów zachęcały 
do tego, aby nie rezygnowali oni zbyt łatwo 
z roli przewodnika i autorytetu dla nasto-
latka w rodzinie. Były prowadzone tak, aby 
pomóc seniorom odkrywać ich potencjał 
w budowaniu dobrych więzi i dojrzałego 
świata wartości młodych  ludzi.  Okazuje się, 
że seniorzy mogą skutecznie chronić swoje 
wnuki przed zachowaniami ryzykownymi 
takimi jak przemoc, picie alkoholu, korzysta-

nie z narkotyków, papierosów, ryzykowny-
mi zachowaniami seksualnymi, konfliktami 
z prawem, depresją.

Warsztaty odbywały się w sali konfe-
rencyjnej Wydziału Promocji Miasta, Kultury  
i Sportu. Prowadzone były w ramach pro-
jektu z zakresu profilaktyki dofinansowa-
nego przez prezydenta Miasta Ostrołęki. 
Były one próbą przełożenia wyników badań 
naukowych zawartych w pracy pt.: „Vade-
mecum skutecznej profilaktyki młodzieży” 

wyd. ORE. Warsztaty poprowadzili specja-
liści z Fundacji Homo Homini im. Karola  
de Foucauld  z Krakowa, specjaliści, którzy 
na co dzień pracują z młodzieżą, rodzicami, 
nauczycielami i samorządowcami. W Ostro-
łęce mieszka 14 tys. seniorów. To prawie 1/4 
mieszkańców miasta.

Z okazji Dnia Babci i Dziadka Senio-
rom składamy najlepsze życzenia!

(mr)

Wzmacniamy rodzinę - warsztaty dla seniorów
Seniorzy

W Orszaku licznie uczestniczyli mieszkańcy miasta, wśród nich samorządowcy



Podczas grudniowej sesji nikt spośród radnych 
nie głosował przeciw uchwaleniu miejskie-
go budżetu na 2017 rok. Za zaproponowa-
nym przez prezydenta projektem głosowało  
16 osób, 4 wstrzymały się od głosu. 

Kwestie finansów miejskich, zarówno 
budżetu na 2017 rok,  jak i wieloletniej 
prognozy finansowej były najpoważniej-
szymi punktami ostatniego posiedzenia 
samorządu.

Według projektu uchwały dochody bu-
dżetu miasta szacuje się na 324.549.092,85 
zł, z kolei wydatki przewidziano w wyso-
kości 326.863.848,45 zł. Wzrost dochodów 
na 2017 rok  względem przewidywanego 
wykonania za 2016 rok (109,63%) wynika  
z włączenia do dochodów majątkowych 
kwoty 31.421.893 zł, z tytułu zaplano-
wanych do pozyskania przez Miasto do-
tacji ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020 – na realizację własnych zadań 
inwestycyjnych.

W budżecie nie znalazła się jeszcze  
główna suma przeznaczona na wycenio-
ną wstępnie na kilkadziesiąt milionów 
złotych przebudowę mostu na Narwi, na 
którą samorząd chce pozyskać środki ze-
wnętrzne, w tym ok. 50% wartości inwe-
stycji z dotacji rządu.

Największą część wydatków Miasta 
zaplanowano na oświatę (wraz z edu-
kacyjną opieką wychowawczą) oraz na 
pomoc społeczną. To niezwykle istotne 
obszary odpowiedzialności samorzą-
du. Z pewnością, tak jak od lat, również 
w roku 2017 dzieci i młodzież znajdą 
w Ostrołęce dobre warunki do nauki  
i rozwoju, nauczyciele oraz pracownicy 
szkół i przedszkoli – godne warunki pracy, 
a rodziny i osoby w trudnej sytuacji życio-
wej – odpowiednią pomoc samorządu.

(wd)

3Nr 1 (34) Styczeń 2017 Inwestycje

Budżet uchwalony
Budżet

ENERGA SA i Enea SA ogłosiły postępowanie 
przetargowe na wyłonienie generalnego wyko-
nawcy budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy 
ok. 1 000 MWe. Realizacja inwestycji wpłynie 
korzystnie na bezpieczeństwo energetyczne 
Polski i wpisuje się w proces modernizacji kra-
jowej energetyki z wykorzystaniem jako pali-
wa polskiego węgla. Tak wielka inwestycja jest 
niezwykle ważna także dla miasta i regionu. 

W siedzibie ostrołęckiej elektrowni 
19 grudnia odbyła się konferencja pra-
sowa, na której przedstawiono szczegó-
ły planowanej inwestycji. W spotkaniu 
uczestniczyli przedstawiciele samorzą-
du, na czele z prezydentem Januszem 
Kotowskim i przewodniczącym Rady 
Miasta Jerzym Grabowskim. 

– Jest to bez wątpienia największa 
w historii Ostrołęki i regionu inwesty-
cja. Coś, co jeszcze półtora roku temu 
wydawało się niemożliwe, dziś staje się 
faktem – mówił podczas konferencji 
poseł Arkadiusz Czartoryski. Zdaniem 
wielu osób, to właśnie wytrwałe, kilku-
letnie starania posła Arkadiusza Czarto-
ryskiego najbardziej przyczyniły się do 
tego, że dziś można mieć pewność, że 
przez najbliższe lata nasz region stanie 
się wielkim placem budowy. Od po-
czątku razem z posłem Czartoryskim  
o inwestycje zabiegali m.in. senator Ro-
bert Mamątow oraz prezydent Janusz 
Kotowski. Wielką przychylnością dla 

sprawy budowy wykazał się Minister 
Energii Krzysztof Tchórzewski. To jego 
zaangażowaniu w rozwiązywanie wielu 
problemów gospodarczych (nie tylko 
rynek energii, ale też górnictwo) przy-
czyniło się do decyzji o budowie.

Inwestycja będzie realizowana 
wspólnie przez Grupy Energa i Enea, 
na podstawie umowy inwestycyjnej za-
wartej 8 grudnia br. Obie spółki szacują, 
że budowa mogłaby się rozpocząć już 
w 2018 roku i zakończyć w 2023 roku, 
a komercyjna działalność Elektrowni 
Ostrołęka C spodziewana jest w 2024 
roku. 

Jak wielką szansą jest dla Ostro-
łęki i regionu ta ogromna inwestycja, 
nie trzeba dziś nikogo przekonywać. 
Już na etapie budowy skorzystają bez 
wątpienia zarówno firmy budowlane, 
transportowe, jak i np. gastronomia 
czy hotelarstwo. Jest szansa, by spora 
część środków przeznaczonych na tę 
wielką inwestycję została „przepraco-
wana” przez firmy lokalne. Oznacza to 
stabilny rozwój i nowe miejsca pracy. 
Na naszych oczach krok po kroku wy-
pełnia się najważniejsza dla naszego re-
gionu obietnica wyborcza partii rządzą-
cej. Rozwija się gospodarka, a politycy 
też zyskują na wiarygodności.

(wd)

Energa i Enea ogłosiły przetarg 
na budowę Elektrowni Ostrołęka C

Nowa elektrownia

Do innych najważniejszych planowanych inwestycji w roku 2017 należą: 
•	 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odcinku ul. Brzozowej na terenie 

Ostrołęki (zad. realizowane w ramach projektu RIT, środki UE - 1.116.694 zł, 
środki własne - 279.173 zł 

•	 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odcinku ul. Ostrow-
skiej i ul. Słowackiego na terenie Ostrołęki (zad. realizowane  
w ramach projektu RIT - 7.954.386 zł, gminne środki ochrony środowiska - 
378.000 zł) 

•	 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odcinku ul. Witosa na terenie 
Ostrołęki (zad. realizowane w ramach projektu RIT, środki UE - 5.820.333 
zł, środki miasta - 1.484.998 zł, gminne środki ochrony środowiska - 
378.000 zł) 

•	 Przebudowa ul. Wiejskiej (ok. 4,5 mln zł, w tym połowa z budżetu państwa) 
•	 Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego (zad. realizo-

wane w ramach projektu RIT, środki UE - 4.000.000 zł, środki własne - 
1.000.000 zł)

Prezydium Rady Miasta Ostrołęki
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12 grudnia oficjalnie zainaugurowano działalność 
Multimedialnego Centrum Natura.

Przypomnijmy, że pomysłodawcą 
budowy Centrum była Fundacja Drabina 
Rozwoju działająca pod kierunkiem Do-
roty Drozdowskiej-Szymborskiej i Doro-
ty Szatkowskiej. Ideę budowy pierwszej  
w Europie  tego typu placówki wsparły od 
początku władze Ostrołęki.

7 listopada 2014 r. wmurowano 
akt erekcyjny pod budowę obiektu.  
Obecnie możemy oglądać efekty 
współpracy fundacji, samorządu miasta  
i wielu zaangażowanych w projekt firm, 
instytucji i funduszy. Obecni podczas 
otwarcia placówki mogli zobaczyć mię-
dzy innymi film „W królestwie wielkie-
go suma” zrealizowany w technologii,  
a wyświetlany na cylindrycznym, ma-
jącym 360 stopni ekranie. To wszystko 
sprawia, że znajdujemy się w środku fil-
mowej opowieści. W styczniu placówka 

rozpoczęła regularną działalność szko-
leniowo-popularyzatorską. 

Projektem edukacyjnym objętych 
zostanie około 14 000 dzieci i młodzie-
ży uczących się w szkołach podstawo-
wych, gimnazjach, liceach, technikach 
i szkołach zawodowych na terenie wo-
jewództwa mazowieckiego, podlaskie-
go, warmińsko-mazurskiego oraz 288 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
podstawowych, gimnazjach i szkołach 
ponadgimnazjalnych na terenie woje-
wództwa mazowieckiego, podlaskiego, 
warmińsko-mazurskiego, a także 2560 
osób z kategorii ogółu społeczeństwa 
(w tym rodziny z dziećmi z terenu woje-
wództwa mazowieckiego, podlaskiego, 
warmińsko-mazurskiego). 

Ostrołęka wzbogaciła się o nową, nie-
spotykaną w innych miastach atrakcję.

(wd)

Kino 5D

Kino 5D 360 stopni już działa

Komunikacja

Tymczasowy most powinien stanąć za kilka miesięcy
Trwają prace związane z przystąpieniem do 
budowy przeprawy tymczasowej przez rzekę 
Narew. Przeprawa, położona równolegle do 
„starego” mostu, będzie przebiegać od ulicy 
Obozowej, tuż za wjazdem na stację benzynową 
Statoil, do ulicy Spacerowej. Całkowita długość 
przeprawy tymczasowej wraz z dojazdami wy-
niesie ok. 620 m.

Most złożony będzie z dwóch rów-
noległych składanych konstrukcji, po 
jednej dla każdego z kierunków ruchu.  

Szerokość jednego pasa ruchu wyniesie 
4 m.  Długość całkowita mostu to 120 m.  

Ważne:
•	 przeprawa tymczasowa 

planowana jest dla ruchu 
pojazdów do 40 ton.

Inwestycja swoim zakresem obejmu-
je budowę drogi objazdowej oraz mostu 
tymczasowego wraz z dojazdami.

W ramach inwestycji zostaną wyko-
nane następujące roboty budowlane:

•	 budowa włączenia drogi objaz-
dowej od strony ronda Księcia 
Siemowita oraz od strony ul. 
Spacerowej, 

•	 wykonanie fundamentów w po-
staci pali z rur stalowych, 

•	 montaż mostu tymczasowego, 
•	 wykonanie tymczasowego ob-

wodu dla sieci teletechnicznej.

Pierwsze prace budowlane związane 
z inwestycją ruszą po uzyskaniu pozwoleń 
na budowę, co nastąpi najprawdopodob-
niej latem 2017 r. Wcześniej muszą być też 
usunięte krzewy i drzewa  kolidujące z bu-
dową. Po wykonaniu przeprawy tymcza-
sowej będzie można przystąpić do prze-
budowy „starego” mostu, który ze względu 
na stan techniczny obecnie wyłączony jest  
z ruchu pojazdów powyżej 3,5 tony.  

(kw)

Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele władz i Fundacji
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W Ostrołęce rodzi się więcej dzieci. Według da-
nych Urzędu Stanu Cywilnego w 2016 roku licz-
ba urodzeń wyniosła 1474. To o 99 więcej niż 
rok wcześniej. Pod względem płci była lekka 
przewaga chłopców nad dziewczynkami.

Niewątpliwie na wzrost urodzeń 
miał wpływ Program 500+, który real-
nie przekłada się na jakość życia pol-
skich rodzin. 

Dane podsumowujące program 
500+ w naszym mieście pokazują skalę 
pomocy ostrołęckim rodzinom w mi-
nionym roku. Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Ostrołęce wydatkował od 
kwietnia do grudnia 2016 r. na realiza-
cję świadczeń wychowawczych (500+) 
23 miliony złotych. Obecnie wypłacane 
są świadczenia dla 5200 dzieci. 

(kw)

Jest nas więcej!

Wśród chłopców: 
Aleksander, Szymon, Jakub, 
Marcel, Antoni, Mikołaj

Wśród dziewczynek:
Hanna, Julia, Lena, Maja, 
Zofia, Zuzanna

Najpopularniejsze imiona jakie 
rodzice wybierali dla swoich dzieci 
w 2016 r.

Sprawy obywatelskie
•	 w Ostrołęce wzrosła liczba uro-

dzeń i wynosiła 1474, to o 99 uro-
dzeń więcej niż w roku ub.

•	 23 miliony zł zostały wypłacone 
dla 5200 ostrołęckich dzieci w ra-
mach Programu 500+

•	 wydano 5800 dowodów osobi-
stych

•	 przyjęto 1761 zgłoszeń poby-
tu stałego i 365 wymeldowania  
z pobytu stałego

•	 przyjęto 903 zgłoszeń  pobytu 
czasowego i  238 wymeldowań

•	 393 osoby zgłosiły się do wojska  
(z rocznika 1997)

•	 zarejestrowano 5644 auta 
Sport

•	 208 818 osób skorzystało z base-
nu – czyli każdy mieszkaniec sta-
tystycznie był na basenie niemal  
4 razy 

•	 5 920 odwiedziło kręgielnię

•	 342 imprezy odbyły się na obiek-
tach sportowych administrowa-
nych przez  MZOS-TiIT

Aktywność mieszkańców

Kultura
 OCK

•	 109 306 widzów obejrzało 1960 
filmów

•	 39 400 uczniów wzięło udział  
w 157 seansach Akademii Eduka-
cji Filmowej

•	 161 filmów wpłynęło na Amator-
ski Festiwal Filmowy Zwierciadła

•	 25 650 widzów obejrzało 37 wy-
staw w Galerii Ostrołęka

•	 3520 wzięło udział w koncertach  
i spektaklach w ramach progra-
mów Godziny dla Rodziny i Na-
stroje we Dwoje

•	 2630 melomanów wzięło udział 
w 20 koncertach Studia Piosenki  
i Ostrołęckiego Chóru Kameral-
nego

•	 3506 widzów obejrzało 7 spekta-
kli Ostrołęckiej Sceny Autorskiej

•	 363 osoby wzięły udział w konkur-
sach plastycznych, muzycznych  
i recytatorskich

•	 247 słuchaczy Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku uczestniczyło w 16 
różnych grupach zajęć

Biblioteka
•	 Wzrosła aktywność czytelników  

w bibliotekach – odnotowano  
94 000 wypożyczeń, o 4,5 tys. 
więcej niż w roku ub.

•	 Zarejestrowano 8 283 czytelni-
ków (o 99 mniej niż w roku ub.)

•	 zbiory wzbogaciły się o 3 239 
nowych książek (o 400 więcej niż  
w roku ub.)

•	 346 uczestników wzięło udział  
w 8 konkursach tematycznych 
organizowanych przez bibliote-
kę na terenie miasta i w powiecie

•	 ponad 50 spotkań odbyło się  
w gmachu Biblioteki i na Stu-
dziennej

•	 Biblioteka miejska posiada 181 
894 książek i 5 066 czasopism

(mr)

Rok 2016 w liczbach

23 miliony 
wypłacone dla rodzin

 210tys.  
mieszkańców skorzystało z basenu 

110 tys. z kina

Podsumowanie

Miasto Ostrołęka przy wsparciu środków zewnętrz-
nych prowadzi kampanię edukacyjną „EKOstrołęka XXI 
wieku – odpady segregujemy, w OZE inwestujemy”. 

Motywem przewodnim kampanii jest 
w szczególności edukacja w zakresie zasad 
selektywnej zbiórki odpadów, sposobów 
radzenia sobie z odpadami problemowy-
mi i niebezpiecznymi, metod generowania 
mniejszej ilości odpadów w życiu codzien-
nym, a przez to ochrona środowiska, tak aby 
utrzymać je w stanie co najmniej niepogor-
szonym dla kolejnych pokoleń. Prowadzona 
jest również edukacja w zakresie odnawial-
nych źródeł energii, w tym możliwości ko-
rzystania z OZE w gospodarstwach domo-
wych, by w efekcie ograniczyć niską emisję  
i wpływać na czystość powietrza w Ostrołę-
ce. 

Dotychczas w ramach projektu prze-
prowadzono prelekcje w ostrołęckich 
przedszkolach, szkołach podstawowych, 
gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. 

Przygotowano broszury dotyczące se-
gregacji odpadów, bajki ekologiczne dla 
dzieci, książki kucharskie „Gotuję i segregu-
ję“ oraz notesy. 

Materiały wkrótce trafią do mieszkań-
ców Ostrołęki. Kampanię dofinansował 
Wojewódki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

 (kw)

EKOstrołęka XXI wieku
Ekologia

Demografia
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Oświata

Sejm uchwalił, a Prezydent RP podpisał nową 
ustawę „Prawo oświatowe”. Ustawa zakłada 
stopniowe wygaszanie gimnazjów, przywrócenie 
8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum i 
5-letniego technikum, a w miejsce szkół zawodo-
wych mają powstać dwustopniowe szkoły branżo-
we. Ustawa zakłada też likwidację sprawdzianu 
szóstoklasistów i zmiany w procedurze odwoław-
czej od egzaminu maturalnego. 

Co to oznacza w praktyce ? Jak zmie-
ni się sieć szkół w naszym mieście? Jakie 
skutki finansowe dla budżetu naszego 
Miasta będzie miała reforma oświaty? 
Czy nauczyciele stracą pracę w wyniku 
zmian? Jaki jest harmonogram zmian? Ta-
kie pytania pojawiają się w rozmowach w 
różnych środowiskach. 

Obecnie Miasto Ostrołęka jest w 
trakcie opracowywania koncepcji zmian 
w ostrołęckiej oświacie.  Projekt zakłada 
przesunięcia i korekty, ale nie likwidacje 
i zwolnienia. Niektórzy nauczyciele zmie-

nią miejsca pracy, ale ich nie stracą. 
Założenia reformy oświatowej prze-

widują stopniowe wygaszanie gimna-
zjów. Do takiego scenariusza czynimy 
przygotowania. Z analizy ilości uczniów, 
którzy uczęszczają do szkół podstawo-
wych i gimnazjów wynika, że w naszym 
mieście po wprowadzeniu reformy po-
trzebna będzie dodatkowa, duża szkoła 
podstawowa. Sprzyja temu demografia, 
bo do ostrołęckich szkół podstawowych 
trafia coraz większy procent dzieci za-
mieszkałych poza terenem miasta. Utwo-
rzenie takiej szkoły odbędzie się na bazie 
istniejących już placówek. Celem działań 
miasta jest  utrzymanie stanowisk pracy 
dla nauczycieli oraz zapewnienie miejsc 
nauki dla wszystkich chętnych z terenu 
miasta i okolic.

Po opracowaniu projekt zmian w 
oświacie zostanie wysłany do konsulta-
cji i zaopiniowania przez Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty. Nastąpi to do końca 
lutego. Następnie przedłożony zostanie 
Radzie Miasta do publicznej dyskusji w 
komisjach. Do końca marca Rada Miasta 
podejmie uchwałę dotyczącą nowej or-
ganizacji sieci szkół i przedszkoli w Ostro-
łęce oraz wyznaczy nowe obwody dla 
szkół podstawowych. 

Osobnego procesu legislacji bę-
dzie wymagało tworzenie nowych, bądź 
przekształcanie dotychczas istniejących 
palcówek oświatowych. Odbędzie się to 
zgodnie z obowiązującym w tym zakresie 
prawem oświatowym.

(mr)

Zmiany w oświacie

Miasto Ostrołęka jest organem prowadzącym 
dla 30 jednostek oświatowych, w ramach któ-
rych funkcjonuje:  
•	 11 przedszkoli, 
•	 8 szkół podstawowych, w tym 1 szko-

ła specjalna,
•	 7 gimnazjów, w tym 1 gimnazjum 

specjalne i 1 gimnazjum mistrzostwa 
sportowego,

•	 17 szkół ponadgimnazjalnych, w tym: 
- 13 szkół dla młodzieży, tj. 4 licea 

ogólnokształcące, 4 technika, 3 zasadni-
cze szkoły zawodowe, zasadnicza szkoła 
zawodowa specjalna, szkoła specjalna 
przysposabiająca do pracy,
- 4 szkoły dla dorosłych, tj. 2 licea ogólno-
kształcące, 2 szkoły policealne, 
2 placówki oświatowe, w tym:
- poradnia psychologiczno – pedagogicz-
na,
- centrum kształcenia praktycznego.

W roku szkolnym 2016/2017 

utworzono 496 oddziałów, do których  
uczęszczało 11 003 dzieci i młodzieży. 
Natomiast dorośli kształcili się w 5 od-
działach (90 osób). Liczba zatrudnio-
nych nauczycieli to 1341 osób.

Obszar oświaty to blisko połowa 
budżetu naszego Miasta. Rządowa sub-
wencja pokrywa jedynie około 65% wy-
datków oświatowych Ostrołęki. Zatem 
utrzymanie całej sieci szkół jest finanso-
wane z dochodów własnych Miasta.

•	 23 stycznia, godz. 17.30-19.30 – spo-
tkanie szóste z cyklu „Literacki Album 
Pamięci” – wspomnienie artysty pla-
styka, ostrołęczanina Stanisława Sko-
limowskiego – Klub przy Studzien-
nej, Biblioteka, ul. Gomulickiego 13

•	 26 stycznia, godz. 18.00 – Wie-
czór w Arce z Moniką Wujkow-
ską-Górską i prezentacja jej to-
miku pt. „Wyznanie” – MBP,  
ul. Głowackiego 42

•	 do 31 stycznia – wystawa „80 lat  
w służbie lokalnej społeczności” – hol 
MBP, ul. Gomulickiego 42, I piętro. 

•	 27 stycznia, godz. 18.00 – „Nuda” – 
spektakl w wykonaniu Ostrołęckiej 
Sceny Autorskiej – Klub Oczko

•	 5 lutego, godz. 12.00 – „Miś Uszatek” 
– spektakl teatralny w ramach cyklu 
„Godziny dla Rodziny” - sala wido-
wiskowa OCK (bilety w cenie 7 zł – 
dziecko, 15 zł – osoba dorosła) 

•	 9 lutego, godz. 19.00 – wernisaż wy-
stawy malarstwa i rysunku Piotra Ko-
brzyńskiego – Galeria Ostrołęka

•	 10 lutego, godz. 18.00 – Koncert 
Walentynkowy w wykonaniu woka-
listek Studia Piosenki – Klub Oczko

•	 11 lutego, godz. 17.00 – recital Edyty 
Geppert w ramach cyklu „Nastroje 
we Dwoje” – sala widowiskowa OCK 
(bilety w cenie 30 zł)

•	 17 lutego, godz. 18.00 – wernisaż 
wystawy Ostrołęckiego Towarzy-
stwa Fotograficznego – hol Kina 
Jantar

•	 13-16 lutego – warsztaty filmowe „Ak-
cja-Animacja” – Kultownia (bezpłatne)

•	 13-24 lutego – warsztaty teatralne dla 
dzieci i młodzieży – Klub Oczko (bez-
płatne)

•	 13-17 lutego – warsztaty plastyczne – 
Galeria Ostrołęka (koszt: 100 zł)

•	 13-17 lutego – warsztaty fotograficz-
ne – Galeria Ostrołęka (koszt: 100 zł)

•	 20-24 lutego – zajęcia z wybranych 
technik graficznych – Galeria Ostrołę-
ka (koszt: 50 zł)

•	 20-24 lutego – studium rysunkowe – 
Galeria Ostrołęka (koszt: 50 zł)

•	 20-24 lutego – zajęcia z wybranych 
technik malarskich – Galeria Ostrołęka 
(koszt: 50 zł)

•	 22-24 lutego – warsztaty cyrkowe – 
sala kameralna OCK (koszt: 30 zł)

•	 23-24 lutego – „Upcykling – nowa ja-
kość papieru” – zajęcia warsztatowe 
dla dzieci – Kultownia (bezpłatne)

•	 14, 15, 16, 21,22, 23 lutego o godz. 
10.00 – feryjne poranki filmowe – Kino 
Jantar (bilety w cenie 12 zł)

•	 20 lutego o godz. 10.00 – spektakl te-
atru Itakzagramy – sala widowiskowa 
OCK (wstęp wolny).

•	 „Pływanie za piątkę” – za godzinę 
pływania dzieci i młodzież ucząca się  
(w tym studenci do lat 26) zapłacą je-
dynie 5 zł.

•	 „Z rodziną taniej” – zniżka do 20% na 
wszystkie bilety rodzinne w okresie 
objętym promocją.

•	 „Bez limitu” – bilety ulgowe i normal-
ne bez limitów czasowych dla osób 
indywidualnych za 20 zł.

•	 Nauka pływania z instruktorem –  
w godz. 8.00-16.00 dzieci i młodzież  
w wieku szkolnym będą mogli bezpłat-
nie skorzystać z instruktażu nauki pły-
wania w ramach wykupionego biletu.

•	 Kręgielnia za 50% – w okresie objętym 
promocją będzie można skorzystać  
z kręgielni ze zniżką 50%. Na kręgielni 
obowiązuje obuwie z białą podeszwą.

•	 Promocje Restauracji NEMO – pro-
mocje na wybrane dania i produk-
ty Restauracji NEMO w dni robocze  
w okresie objętym promocją.

•	 „Walentynki dla zakochanych”:
- dwa bilety na basen w cenie jed-
nego,
- promocje i niespodzianki dla par  
w Restauracji NEMO.

•	 13-26 lutego, godz. 9.00-21.00 – jaz-
da rekreacyjna na łyżwach (przy 
sprzyjającej pogodzie) – lodowisko, 
ul. Witosa 1 (bezpłatnie)

•	 13 lutego, godz. 9.00 – turniej piłki 
koszykowej „dzikich drużyn” – hala 
sportowa, ul. Partyzantów 3

•	 16 lutego, godz. 11.00 – kulig z ogni-
skiem dla dzieci (przy sprzyjającej 
pogodzie) – stadion ul. Witosa 1 
(uczestnicy muszą przynieść sanki)

•	 17 lutego, godz. 11.00 – gry i zabawy 
na lodowisku, ul. Witosa 1

•	 20 lutego, godz. 10.00 – turniej „dzi-
kich drużyn” w piłce siatkowej open 
– hala sportowo-widowiskowa, ul. 
Traugutta 1

•	 23 lutego, godz. 11.00 – kulig z ogni-
skiem i kiełbaską dla dzieci (przy 
sprzyjającej pogodzie) – stadion, ul. 
Witosa 1 (uczestnicy muszą przynieść 
sanki)

•	 20-24 lutego, godz.9.00-15.00 – ferie 
z tenisem ziemnym dla dzieci i mło-
dzieży – hala sportowa ul. Partyzan-
tów 3.

(tk)

Ferie w mieście

•	 26-27 stycznia, godz. 9.00 – XV Mi-
strzostwa Miasta Ostrołęki Szkół 
Średnich w Piłce Siatkowej Mężczyzn 
o Puchar Przechodni Prezydenta Mia-
sta Ostrołęki – Hala Sportowo-Wido-
wiskowa im. Arkadiusza Gołasia, ul. 
Traugutta 1

•	 28-29 stycznia, godz. 9.00 – Halowy 
Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar 
Dyrektora MZOSTiIT – hala sportowa, 
ul. Partyzantów 3

•	 28 stycznia, godz. 13.00 – kontrol-
ny mecz piłki nożnej seniorów: OTS 
Korona Ostrołęka, Ostrovia Ostrów 
Mazowiecka – boisko ze sztuczną na-
wierzchnią, ul. Witosa 1

•	 28 stycznia, godz. 18.00 – mecz II 
ligi piłki siatkowej mężczyzn: Ener-
ga Ostrołęka – Huragan Międzyrzec 
Podlaski – Hala Sportowo-Widowi-
skowa im. Arkadiusza Gołasia, ul. 
Traugutta 1

•	 29 stycznia, godz. 9.00 – Turniej Piłki 
Nożnej „Narew Cup” – Hala Sporto-
wo-Widowiskowa im. Arkadiusza Go-
łasia, ul. Traugutta 1.

(tk)

Kalendarz 
wydarzeń

Miejska Biblioteka Publiczna

OCK

MZOSTiIT
OCK MZOSTiITPark Wodny

W Ostrołęce nie będzie 
likwidacji  szkół ani 
zwolnień nauczycieli. 
Będzie korekta 
organizacji sieci szkół. 
Szczegóły w następnym 
numerze gazety.



Trwa konkurs ofert na realizację zadań publicz-
nych z zakresu kultury fizycznej, w tym roku 
po raz pierwszy przy wykorzystaniu systemu 
internetowego Witkac.pl. W budżecie przezna-
czono na ten cel kwotę 1.400.000 zł. Dla po-
równania sąsiednia Łomża przekaże klubom  
i stowarzyszeniom dotacje na łączną sumę  
1 mln zł, a powiat ostrołęcki 70 tys. zł. W jednym  
z kolejnych numerów „Ostrołęki Samorządowej” 
poinformujemy o rozstrzygnięciu tegorocznego 
konkursu, a poniżej przedstawiamy podsumowanie  
zadań dofinansowanych przez ostrołęcki samorząd 
w minionym roku.

Łącznie w ramach dotacji na realiza-
cję zadań publicznych z zakresu kultury 
fizycznej ostrołęcki samorząd przeka-
zał w 2016 r. klubom i stowarzyszeniom 
1.378.100 zł. Zdecydowana większość  
z tej sumy została przeznaczona na szko-
lenie sportowe, obejmujące też udział 
w rozgrywkach oraz organizację me-
czów ligowych na ostrołęckich obiek-
tach. Na ten cel przyznano 42 dotacje 
na łączną wartość 1.281.000 zł. Na or-
ganizację na terenie Ostrołęki Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej przekazano Powia-
towemu Grodzko-Ziemskiemu Szkol-
nemu Związkowi Sportowemu dotację  
w kwocie 25.000 zł.

Pozostałą kwotę, 75.100 zł, przezna-
czono na organizację imprez sportowo-
-rekreacyjnych. Stowarzyszenie Seniorzy 
Kurpi i Ostrołęki przeprowadziło cykl 
imprez, łączących we wspólnej sporto-
wej pasji starszych i najmłodszych ostro-
łęczan, pod nazwą „Senioriada Pokoleń 
Ostrołęka 2016”. W rywalizacji wzięło 
udział ponad 100 osób. Ostrołęckie Sto-
warzyszenie Tenisowe zorganizowało 
Mistrzostwa Miasta Ostrołęki w Tenisie 
Ziemnym „OPEN”, mistrzostwa deblowe 
oraz Otwarty Turniej Czterech Miast, zaś 
okresie letnim adepci tenisa mogli rozwi-
jać swoje zainteresowania w Bezpłatnej 
Wakacyjnej Szkole Tenisa Ziemnego dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Działający 
przy Zespole Szkół nr 3 Uczniowski Klub 
Sportowy Mag przeprowadził turniej 
tenisa stołowego z okazji 100. rocznicy 
istnienia Szkoły Podstawowej nr 3 oraz 

Amatorskie Grand Prix w Tenisie Stoło-
wym. Cztery turnieje piłki nożnej zorgani-
zowało Ostrołęckie Towarzystwo Sporto-
we Korona. 

Poza powyższymi, przeprowadzo-
no szereg imprez cyklicznych: V Otwarte 
Mistrzostwa Ostrołęki w Pływaniu pod 
Patronatem Prezydenta Miasta Ostrołę-
ki (UKS Piątka), VIII edycja Ostrołęckiej 
Ligi Orlików w Mini Piłkę Nożną oraz 
turnieje piłkarskie „Narew Cup” (UKS 
Narew), Memoriał Piotra Dobrzyńskie-
go w Mini Piłce Ręcznej (UKS Diament), 

Kurpiowska Kuźnia Mistrzów (Fight 
Academy), II Ostrołęcki Bieg Papieski,  
a w roku 2016 po raz pierwszy także Test 
Coopera dla Wszystkich (UKS Clan)1,  
III Międzynarodowy Turniej Piłki Siatko-
wej Kadetek (OTPS Nike)

Memoriał Zbigniewa Majewskiego 
w Piłce Ręcznej (UMKS Trójka), Lekko-
atletyczne Otwarte Mistrzostwa Ostro-
łęki Juniorów i Juniorów Młodszych  
i Mityng Młodzików (OKLA), międzynaro-
dowy turniej piłki nożnej dla chłopców w 
wieku szkolnym (OAPN), II Ogólnopolski 
Mikołajkowy Puchar Sprintu w pływaniu 
z Olimpijskimi Gwiazdami Sportu Ostrołę-
ka 2016 & Mikołajkowe Wyścigi Pływackie 
Ostrołęka 2016 „Płyń po uścisk i prezent 
od Mikołaja” (KS Squatina), IV Otwarte Mi-
strzostwa Ostrołęki w Ratownictwie Wod-
nym (WOPR-OS).

UKS Olimp po raz jedenasty uczcił 
pamięć o najwybitniejszym ostrołęckim 
siatkarzu, przedwcześnie zmarłym Arka-
diuszu Gołasiu, organizując jego memo-
riał, w którym wzięło udział ponad 300 
chłopców występujących w 24 zespołach.

Ostrołęcki samorząd w 2016 roku 
wsparł finansowo jeszcze szereg innych 
przedsięwzięć, przeznaczając na to ko-
lejne 75.000 zł. Przyczynił się w ten spo-
sób do zorganizowania m.in. turnieju 
piłki nożnej kobiet, turnieju Szachowego  
z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych, IX Otwartego Turnieju 
Plażowej Piłki Siatkowej, Biegu Leśnika, 
turnieju karate z okazji 30-lecia istnienia 
Ostrołęckiego Klubu Kyokushin Karate  

i V Mistrzostw Międzyszkolnego Klubu 
Karate Kyokushin, akcji „Biegam, bo lu-
bię”, Lekkoatletyka dla każdego, a także 
zawodów Street Workout oraz ogromne-
go przedsięwzięcia, jakim był międzyna-
rodowy turniej siatkówki w kategorii ma-
sters Kaman Cup Ostrołęka 2016. 

Tradycyjnie już Miasto dofinanso-
wywało transport zawodników ostro-
łęckich klubów na specjalistyczne 
badania lekarskie, a także zawody or-
ganizowane w innych miastach, m.in.  
w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Prezydent Ostrołęki wsparł w 2016 r. 
udział w zawodach sportowych: Marcina 
Chojnowskiego w Indywidualnych Mi-
strzostwach Świata Głuchoniewidomych 
w Szachach, Adriana Duszaka, pochodzą-
cego z Kadzidła ucznia ostrołęckiego li-
ceum, w Międzynarodowym Turnieju „Fo-
cus on Freestyle” w Bydgoszczy, Andrzeja 
Jószkiewicza w Mistrzostwach Europy 
i Mistrzostwach Świata w Kulturystyce 
(podczas pierwszej z tych imprez zdobył 
brązowy medal), zawodników UKS Cham-
pion w Mistrzostwach Polski Studentów 
w Boksie, podczas których Paweł Żarnoch 
i Kamil Ziemek zdobyli złote medale, za-
wodników Międzyszkolnego Klubu Ky-
okushin Karate w Mistrzostwach Europy, 
Roberta Serejko w 9. Mistrzostwach Eu-

ropy dla osób po transplantacji i diali-
zowanych w Pływaniu, które odbyły się  
w Helsinkach.

Prezydent dofinansował też zakup 
sprzętu sportowego dla zawodnika WOPR-
-OS Huberta Nakielskiego – mistrza świata 
w ratownictwie wodnym. Wsparł również 
samorządowców reprezentujących Ostrołę-
kę na sportowych arenach: Katarzynę Kwa-
pisz-Cichowskią, Michała Skowrońskiego  
i Ryszarda Ropiaka w imprezach biegowych,  
a także drużynę piłki siatkowej Urzędu Mia-
sta Ostrołęki, która zdobyła brązowy medal 
na Mistrzostwach Polski Samorządowców.

Najwybitniejsi sportowcy, mogący 
poszczycić się pierwszą lub mistrzowską 
klasą sportową, otrzymywali w 2016 roku 
stypendia sportowe przyznane przez pre-
zydenta Ostrołęki. Łączna ich wartość to 
49.950 zł, a liczba stypendystów wynio-
sła 20. Ciekawostką jest, że połowa z nich 
nie jest mieszkańcami Ostrołęki, bowiem 
zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady 
Miasta do ubiegania się o to świadcze-
nie uprawnia nie miejsce zamieszkania 
zawodnika, a siedziba klubu, który repre-
zentuje. Należy dodać, że stypendia za wy-
bitne osiągnięcia sportowe mogą otrzy-
mywać wyłącznie studenci i uczniowie. 

(tk)

Sportowy kalejdoskop 2016
Podsumowanie roku 

7Nr 1 (34) Styczeń 2017 Sport i Kultura

Zakończył  się okres zimowej przerwy techno-
logicznej w Parku Wodnym. Dyrekcja i pracow-
nicy placówki zapraszają do ponownego korzy-
stania z wszystkich atrakcji obiektu.

Informujemy, że poszczególne 
działy są czynne w następujących go-
dzinach: 

- basen czynny od 6.30 do 22.00,
- sauny sucha i mokra dostępne  

w soboty, niedziele i święta od 9.30 
do 21.30 (w poniedziałki i środy sauny 
czynne od 16.00 do 19.40),

- kręgielnia czynna od 10.00 do 

22.00 (rezerwacja aktywna od 14 stycz-
nia, tel. 692692223),

- restauracja NEMO czynna od 10.00 
do 20.00 (tel. 29 760 06 66).

Przypominamy także, że okres waż-
ności zakupionych kart (niewykorzysta-
nych w czasie przerwy technologicznej)  
został przedłużony o 30 dni. Życzymy 
miłej zabawy :-) do zobaczenia!

Zespół promocji ,Park Wodny  
w Ostrołęce, tel. 533 745 262.

(wd)

Aquapark po remoncie
Pływalnia

Zwycięzcy V Kaman Cup Ostrołęka 2016

W Parku Wodnym gruntownemu remontowi poddano saunę



Założyciele klubu, decydując w styczniu 2007 roku  
o utworzeniu OTPS Nike, postawili sobie za 
cel prowadzenie szkolenia w piłce siatkowej 
dziewcząt i kobiet we wszystkich grupach wie-
kowych. Inicjatywa ta spotkała się z dużym po-
parciem ostrołęckiego samorządu i środowiska 
sportowego. Pierwszym prezesem klubu został 
Poseł Arkadiusz Czartoryski. Funkcję tę pełnili 
następnie Jarosław Miałkowski i Edward Górec-
ki, a obecnie klubem kieruje Dariusz Piersa.

Od początku istnienia, dzięki poro-
zumieniu z klubem z Węgrowa, OTPS 
Nike zapewniło sobie możliwość wy-
stawienia drużyny w II lidze seniorek, 
w której zagościło na pięć sezonów. 
Następnie podjęto decyzję o rezygnacji 
z udziału w kosztownych rozgrywkach 
centralnych, odstąpiono miejsce klubo-
wi z Łomży, a zespół seniorek przenie-
siono do III ligi. Obecnie ostrołęcki klub 
dominuje w tych rozgrywkach – po za-

jęciu pierwszego miejsca na Mazowszu 
w sezonie 2015/2016 z ogromną prze-
wagą prowadzi także w tym roku – i czu-
je się na tyle silny sportowo, finansowo 
i organizacyjnie, że zapowiada powrót 
do wyższych klas rozgrywkowych.

OTPS Nike zrzesza 60 zawod-
niczek trenujących w pięciu ka-
tegoriach wiekowych (senior-
ka, juniorka, kadetka, młodziczka  
i młodziczka młodsza) oraz około 60 
dzieci stawiających pod okiem trene-
rów klubu pierwsze siatkarskie kroki  
w Akademii Siatkówki im. Arkadiusza 
Gołasia. 

O wysokim poziomie szkolenia, 
prowadzonego obecnie przez sió-
demkę trenerów: Urszulę Iwaniuk, Jo-
annę Sobotkę, Monikę Gromadzką, 
Magdalenę Gadzałę, Dariusza Werpa-
chowskiego, Tomasza Pakiełę i Da-
riusza Piersę, świadczą medale zdo-
bywane regularnie w mistrzostwach 
Mazowsza. Są one tym cenniejsze, że 
województwo mazowieckie jest jednym  

z najsilniejszych regionów młodzieżo-
wej siatkówki żeńskiej w Polsce, a me-
daliści mistrzostw województwa często 
odnoszą sukcesy także w finałach mi-
strzostw Polski. Klub z powodzeniem 
startował też w rozgrywkach miniskat-
kówki pn. Kinder+Sport, awansując do 
finałów krajowych, a w 2012 roku zdo-
bywając tam brązowy medal.

W ciągu 10 lat działalności OTPS 
Nike dochowało się kilku reprezentan-

tek Polski. W kadrze Polski seniorek 
występuje Paulina Bałdyga. W katego-
rii kadetek nasz kraj reprezentuje Julia 
Serowiecka, a w kategorii minikadetek 
Gabriela Lendzioszek. Ponad dziesięć 
zawodniczek regularnie otrzymuje po-
wołania do kadry Mazowsza w różnych 
kategoriach wiekowych.

Dla uczczenia jubileuszu 10-lecia 
istnienia Ostrołęckiego Towarzystwa 
Piłki Siatkowej Nike 14 stycznia odbył 
się Turniej Minisiatkówki o Puchar Pre-
zydenta Janusza Kotowskiego. Zawody, 
w których rywalizowało ponad 200 za-
wodniczek z klas 4-6, reprezentujących 

kluby z województw mazowieckiego  
i podlaskiego, rozegrane zostały w hali 
sportowo-widowiskowej im. Arkadiusza 
Gołasia i w sali gimnastycznej Gimna-
zjum nr 2. 

Przedstawiamy medalistki turnieju:
W kategorii dwójek: 1. GLKS Nada-

rzyn I, 2. NOSiR Nowy Dwór Maz I, 3. Vic-
toria Lubowidz I.

W kategorii trójek: 1. Rekord Za-
mbrów, 2. NOSiR Nowy Dwór Maz I,  
3. Legionovia I. 

W kategorii czwórek: 1. Mońki,  
2. Nike Ostrołęka I, 3. Atena Warszawa I.

(tk)

Ostrołęka Samorządowa, Biuletyn Informacyjny Miasta Ostrołęki
Wydawca: Urząd Miasta Ostrołęki, Pl. Bema 1
Redaguje zespół: Wydziału Promocji Miasta, Kultury i Sportu, redaktor naczelny: Wojciech Dorobiński
Kontakt: os@um.ostroleka.pl, telefon: +48 (29) 764 68 11, Fax +48 (29) 765 43 20
facebook: Ostrołęka Samorządowa
Nakład: 17000 egzemplarzy
Wersja pdf dostępna na stronie www.ostroleka.pl. Przedruk materiałów w części lub w całości możliwy tylko i wyłącznie za zgodą redakcji.

8 Ostrołęka SamorządowaSport

Komplet biegaczy wyruszy 
Tropem Wilczym
12 stycznia wyczerpała się lista zapisów do te-
gorocznej edycji biegu Tropem Wilczym, który 
26 lutego po raz piąty upamiętni  w Polsce bo-
haterski opór Żołnierzy Wyklętych.  

W Ostrołęce pobiegnie pół tysiąca 
uczestników, którzy rywalizować będą 

na dystansie 1963 m – symbolizującym 
rok śmierci ostatniego Żołnierza Wyklę-
tego, Józefa Franczaka ps. Lalek.  

Zapraszamy do kibicowania.

(wd)

Biegi

Dziesiąte urodziny obchodzi 
Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej Nike

Jubileusz

Seniorki Nike podczas meczu  z SPS Konstancin Jeziorna

Część uczestniczek jubileuszowego turnieju  rozgrywająca swoje mecze w Gimnazjum nr 2


