
BIULETYN BEZPŁATNY     -      MIASTO OSTROŁĘKA     -      SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2017  Nr 8-9 (41-42)

T R O Ł Ę K A
A M O R Z Ą D O W AS

Budujemy przeprawę
Trwają prace ziemne związane z budową prze-
prawy zastępczej przez rzekę Narew. Będzie 
ona służyć mieszkańcom na czas remontu tzw. 
starego mostu, który już niebawem zostanie 
gruntownie przebudowany. O budowie rozma-
wiamy z Radosławem Parzychem, dyrektorem 
Wydziału Inwestycji Miejskich.

s. 3

Inwestycje

Uroczystość

Wmurowanie kamienia 
węgielnego w  Muzeum
Żołnierzy Wyklętych
Zapraszamy 2 października na cykl wydarzeń związa-
nych z wmurowaniem Aktu Erekcyjnego pod siedzibę 
Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ulicy Traugutta 
19. W ramach uroczystości przewidziano między 
innymi projekcje filmów dla młodzieży i dorosłych 
oraz spotkania i prelekcje poświęcone dziejom Polski  
po II wojnie światowej.

s. 5 

Więcej informacji na
www.ostroleka.pl

Dzień bez samochodu

Rodzinnie z MZK
MZK sp. z o.o. zaprasza na kolejny Piknik Rodzinny  
w ramach Dnia bez Samochodu. Trzecia już edycja tej 
cieszącej się powodzeniem imprezy, organizowanej 
na terenie bazy MZK pod patronatem prezydenta 
Ostrołęki, odbędzie się w niedzielę 24 września. 

s. 4

Ulica Ordona odebrana
Oficjalnie oddano do użytku ulicę Ordona na 
osiedlu Łazek. Wartość inwestycji wyniosła bli-
sko milion 170 tysięcy złotych. 

s. 6

Inwestycje

Najpierw Ministerstwo potem Elektrownia

Pierwsze miliony (prawie 17 mln 
zł) wpłynęły do budżetu na podstawie 
dobrze przygotowanego wniosku do 
Ministerstwa Infrastruktury. Praca pre-
zydenta i urzędników ostrołęckiego 
ratusza przygotowujących dokumenty 
została w Ministerstwie wysoko oce-

niona. Otrzymaliśmy potężną dotację.  
Wiele miesięcy trwały także negocjacje 
prezydenta Kotowskiego z inwestora-
mi przygotowującymi budowę nowej 
elektrowni – Energą i Eneą (obie firmy 
to spółki Skarbu Państwa). 

W trudnych, ale opartych na uczci-
wym przedstawianiu argumentów  
i życzliwości stron negocjacjach, wspie-

rali prezydenta Miasta członkowie ze-
społu samorządowego Artur Ciecierski  
i Grzegorz Makowiecki. Finał dla Ostro-
łęki okazał się wyjątkowo szczęśliwy. 
Elektrownia Ostrołęka S.A. w podpisa-
nej z prezydentem umowie zadeklaro-
wała wsparcie w wysokości 19 milio-
nów 900 tysięcy złotych.

Dokończenie na str. 3

Ponad 36,7 mln zł wsparcia 
na przebudowę mostu 
Polski Rząd i spółki Skarbu Państwa wspierają Ostrołękę! 

Umowę o wsparcie budowy mostu podpisali: Janusz Kotowski, prezydent Ostrołęki oraz Robert Niewierski i Edward Siurnicki, członkowie zarządu 
Elektrownia Ostrołęka S.A.

Wielkim sukcesem zakończyły się starania prezydenta Janusza Kotowskiego i jego współpracowników o pozyskanie pieniędzy zewnętrznych na gruntowną prze-
budowę „starego” mostu z poszerzeniem i ścieżkami rowerowymi i budowę bardzo potrzebnej przeprawy zastępczej. Jedna z największych i pewnie najtrudniejsza 
od lat inwestycja będzie praktycznie w całości sfinansowana ze środków, które wpłyną do naszego budżetu z zewnątrz.

Uczennicom i uczniom, dyrekcji i nauczycielom, rodzicom i pracowników ostrołęckich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych - 
życzenia twórczej pracy i owocnej współpracy, Błogosławieństwa od Boga i wytrwałości w ludzkich wysiłkach, 

radości z sukcesów i dzielnego zmagania się z trudnościami oraz nadziei, że przyszłoroczne wakacje będą słoneczne i atrakcyjne  
składają na progu nowego roku szkolnego

Prezydent Ostrołęki
Janusz Kotowski

Przewodniczący Rady 
Miasta Ostrołęki
Jerzy Grabowski
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Promocja miasta

Z inicjatywy Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzę-
du Miasta opracowana i wydana została książeczka 
do kolorowania pt. „Kolorowa Ostrołęka”. Łączy ona  
w sobie walor zabawy i edukacji. 

Rysunki do kolorowania ilustrują naj-
ważniejsze miejsca Ostrołęki oraz elemen-
ty z kultury kurpiowskiej, takie jak strój czy 
wycinanka. Na końcu książki są teksty opi-
sujące poszczególne ilustracje, które mogą 
być wsparciem dla nauczycieli i rodziców 
prezentujących dzieciom na lekcji lub na 
spacerze poszczególne miejsca miasta. 
Kolorowanka jest przygotowana z myślą 
o dzieciach z przedszkoli oraz klas począt-
kowych szkół podstawowych.  Książeczka 
jest wysokiej jakości - rysunki wykonała 
absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, 
związana z Ostrołęką Monika Janowska.  
Oprócz partii książeczek przeznaczonych do 
celów promocyjnych Wydawnictwo RH Pro-
motion skierowało ją także do sprzedaży. 
Jest dostępna w ostrołęckich księgarniach 
lub przez internet pod adresem: rhpromo-

tion7@gmail.com   Może ją zakupić szkoła 
lub rodzice. 

(mr)

Kolorowa Ostrołęka 

Narodowe Czytanie

W ramach akcji Narodowego Czytania tradycyjnie już 
spotkaliśmy się w parku miejskim. Choć pogoda była 
kapryśna, to kilkuset widzów miało okazję zapoznać 
się z przygotowanym na tę okazję programem.

Atrakcji nie brakowało, od występów 
tanecznych ostrołęckich grup tańca ludo-
wego, prezentujących suitę kurpiowską  
i nawiązującą do dzieła Stanisława Wyspiań-
skiego suitę krakowską, poprzez taniec 
współczesny w wykonaniu grupy DE-EM 
czy występy wokalistek Studia Piosenki  
z OCZKA i w końcu nawiązującą do filmu 
Andrzeja Wajdy etiudę z „Wesela” przygo-
towaną przez Ostrołęcką Scenę Autorską. 

Punktem kulminacyjnym było oczywiście 
czytanie narodowego dramatu. W role bo-
haterów wcielili się między innymi: wicepre-
zydent Grzegorz Płocha, przewodniczący 
Rady Miasta Jerzy Grabowski, skarbnik Ewa 
Waszkiewicz-Sznyter oraz dyrektor OCK 
Bogdan Piątkowski. Przysłowiową wisienką 
na torcie były występy Agnieszki Przekupień 
i Jakuba Wociala - znakomitych wokalistów 
polskich scen musicalowych - w przygoto-
wanym przez Jakuba Milewskiego przeglą-
dzie najpiękniejszych utworów tego gatun-
ku.

(wd)

„Wesele” w parku

Inauguracja roku szkolnego

Witając nauczycieli i uczniów szkoły 
Grzegorz Płocha powiedział: - Ostrołęka jest 
dobrze przygotowana na zmiany w syste-
mie edukacji. Obiekty po gimnazjach zosta-
ły wykorzystane i służą wzmocnieniu istnie-
jących placówek oświatowych. Samorząd 
Ostrołęki nie zwolnił z pracy ani jednego na-
uczyciela. Wręcz przeciwnie, optymalizując 
arkusze organizacyjne i unikając nadmiaru 
godzin nadliczbowych daliśmy szansę pracy 
kilkudziesięciu nauczycielom. 

Następnie wiceprezydent miasta życzył 
młodym ludziom pracowitego ale i owoc-
nego roku szkolnego. - Bądźcie odważni  
i zdecydowani. Poszukujcie odpowiedzi na 

swoje pytania. Korzystajcie z najszlachet-
niejszych autorytetów.  Ćwiczcie ciało, har-
tujcie ducha. Złożył tez życzenia i gratulacje 
Grzegorzowi Żebrowskiemu wybranemu 
ponownie na stanowisko dyrektora placów-
ki.

Z uczniami klas wojskowych spotkali się 
przedstawiciele dowództwa 5 Mazowieckiej 
Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej organi-
zowanej w Ciechanowie, którzy zachęcając 
młodzież do wstąpienia w szeregi Wojska 
Polskiego przedstawili pokrótce możliwo-
ści osobistego rozwoju i kariery zawodowej  
w tej formacji.

(wd) 

Pierwszy dzwonek za nami

Ślubowanie klas pierwszych w ZSZ nr 2 w Ostrołęce

„Wesele” w młodzieżowej obsadzie

Osiedle Centrum

Tradycyjnie już święto największego osiedla  
w Ostrołęce przebiegało pod znakiem pieczonych 
ziemniaków. Ta tradycja jesiennej zabawy na do-
bre przyjęła się już wśród mieszkańców. 

Były atrakcje dla dorosłych, choćby  
w postaci występu zespołu „Droga na 
Ostrołękę” i dla dzieci – występ przed-
szkolaków z osiedlowej „dziewiątki”, a tak-
że dmuchane zabawki, zjeżdżalnia i gry 
plenerowe. Na wszystkich uczestników 
festynu czekał żurek, ziemniaki i kiełbaski 

do pieczenia w ognisku. Biorący udział  
w grach i konkursach mogli liczyć na 
atrakcyjne nagrody. 

Zabawę na Centrum przygotowali 
osiedlowi radni pod przewodnictwem 
Marcina Żyznowskiego. Wśród gości nie 
zabrakło ostrołęckich samorządowców  
z prezydentami oraz miejskimi i osiedlo-
wymi radnymi, którzy aktywnie uczestni-
czyli w święcie lokalnej społeczności.

(kw)

Upiekli ziemniaki na Centrum

Większość z atrakcji skierowana była do najmłodszych mieszkańców osiedla

W ostrołęckich placówkach oświatowych zainaugurowano nowy rok szkolny. Przewodniczący Rady Miasta Jerzy 
Grabowski i wiceprezydent Grzegorz Płocha spotkali się między innymi z młodzieżą Zespołu Szkół Zawodowych 
nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Wojciechowicach. Łącznie w szkołach wszystkich szczebli naukę rozpo-
częło prawie 9800 uczniów.

Seniorzy

Na terenie ogrodu Domu Pomocy Społecznej odbyło 
się spotkanie integracyjne mieszkańców. W spotka-
niu udział wzięli członkowie Rady Seniorów w Ostro-
łęce.

To kolejna wizyta seniorów w tej pla-
cówce. Zarząd Rady Seniorów pod prze-
wodnictwem Wiesława Kędzierskiego od 
początku istnienia samorządu seniorskiego 

współpracuje z placówkami opieki społecz-
nej na terenie Ostrołęki. Wspólna zabawa 
służyła wymianie podglądów i doświad-
czeń.  Zaproszeni przez dyrekcję DPS goście  
miło spędzili czas przy grillu i muzyce. Słodki 
poczęstunek zapewniła Rada Seniorów.

(kw)

Rada Seniorów w DPS przy Rolnej

Ostrołęccy seniorzy po raz kolejny odwiedzili DPS
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 Trwają prace ziemne związane z budową prze-
prawy zastępczej przez rzekę Narew. Będzie 
ona służyć mieszkańcom na czas remontu tzw. 
starego mostu, który już niebawem zostanie 
gruntownie przebudowany. O budowie rozma-
wiamy z Radosławem Parzychem, dyrektorem 
Wydziału Inwestycji Miejskich.

- Panie dyrektorze, czy prace przy przepra-
wie zastępczej przebiegają zgodnie z termina-
rzem?

- Tak, obecnie wszystko jest zgodne 
z zakładanym harmonogramem. Prace 
przebiegają dwutorowo, montowane 
są pale przyczółku od strony miasta, po 
przeciwnej stronie usypywany jest wał, 
po którym będzie przebiegać droga 
dojazdowa do mostu.

- Obserwujemy potężną maszynę instalu-
jącą pale, czy praca kafara nie zagraża budyn-
kom na Starym Mieście?

- Nie. Po pierwsze zastosowano 
technologię zmniejszania oporu przy 
wciskaniu pali, po drugie zainstalo-
wano czujniki drgań, które na bieżą-
co przekazują informacje o wszelkich 

przekroczeniach drgań. Są one między 
innymi przymocowane do kościoła far-
nego. 

- Na czym polega technologia bezpieczne-
go palowania przyczółków? 

- Pale są potężnymi stalowymi ru-
rami, pustymi w środku. Podczas ich 
mocowania wewnątrz zbiera się pia-
sek, który w przypadku stawiania więk-
szego oporu jest usuwany specjalnym 
wiertłem, co pozwala na dalsze wci-
śnięcie pala bez dodatkowego oporu 
gruntu. Technologia ta została uzgod-
niona z projektantem przeprawy jako 
niezagrażająca okolicznym budynkom. 

- Wielu ostrołęczan pyta, jak będzie wy-
glądał zastępczy most i czy nie można by na 
czas przebudowy starego mostu użyć wojsko-
wej konstrukcji pontonowej.

- Z dwóch powodów wykluczyliśmy 
taką opcję. Po pierwsze wojsko nie mo-
głoby udostępnić mostu pontonowego 

na tak długi czas, po drugie przegra-
dzając rzekę zbudowalibyśmy swo-
istą zaporę, która w okresie zimowym  
i wysokiego stanu wody nie byłaby  
w pełni bezpieczna przy zakładanym 
ruchu. Dlatego też przyjęliśmy koncep-
cję budowy wysokowodnego mostu 
kratownicowego z dwoma jezdniami. 
Na pewno starsi ostrołęczanie pamięta-
ją warszawski Most Syreny – będzie to 
dokładnie taka sama konstrukcja. Bę-
dzie on posadowiony na przyczółkach 
i przęśle centralnym w nurcie rzeki, na 
takiej wysokości, by nie zagroziła mu 
powódź. Na stalowej konstrukcji zo-
stanie wylana asfaltowa nawierzchnia 
umożliwiająca normalną komunikację 
– w przypadku mostu pontonowego 
byłoby to niemożliwe.  Chcę podkreślić, 
że będzie to most tylko dla ruchu koło-
wego, nie będą mogli z niego korzystać  
piesi.

- Mamy też wiele pytań o to, dlaczego wy-
brano takie usytuowanie przeprawy zastęp-
czej, a nie wybudowano mostu np. na zjeździe 

z ronda „Łupaszki” w stronę Dzbenina?
- Odpowiedź jest prosta, musie-

liśmy zapewnić jak najbliższy i najła-
twiejszy dostęp do przeprawy z głów-
nych dróg nr 61 i 53. Chcieliśmy też 
wykorzystać naturalne ułatwienia przy 
budowie dojazdów, czyli ulicę Space-
rową (z możliwością dojazdu od ulicy 
Szpitalnej) oraz zjazd po drugiej stro-
nie. Dlatego też po tamtej stronie rze-
ki nasyp prowadzący do przyszłego 
przyczółka biegnie w bezpośrednim 
sąsiedztwie wału, na którym ulica War-
szawska prowadzi do mostu stalowego. 
Będzie on naturalnym wzmocnieniem 
na czas remontu starego mostu. Budo-
wa przeprawy zastępczej w innej loka-
lizacji, choćby na przedłużeniu drogi 
z Przasnysza, wiązałaby się z koniecz-
nością przebudowy całego układu ko-
munikacyjnego na osiedlach Łęczysk  
i Pomian i znacznie podniosłaby koszty 

oraz przeniosła do miasta ruch pojaz-
dów z dróg krajowych.

- Przetarg na budowę wygrała „Ostrada”, 
która raczej specjalizuje się w nawierzchniach 
i mniejszych konstrukcjach mostowych. Jak za-
tem rozwiąże ona problem budowy tak dużej 
przeprawy?

- Chciałbym uspokoić czytelników. 
Zadanie to realizuje wyłonione w prze-
targu Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wo-Mostowych „Ostrada” z Ostrołęki 
we współpracy z podwykonawcami 
robót ziemnych i mostowych. Są to 
doświadczone firmy, wyspecjalizowa-
ne w rozwiązaniach stosowanych na 
poszczególnych etapach budowy. Kon-
strukcja fundamentów i izbic dla fila-
rów, w postaci pali z rur stalowych jest 
przygotowywana przez firmę DoMost 
z Małkini, natomiast nasyp, po którym 

będzie biegła droga dojazdu wybuduje 
firma Baume Sp. z o.o. z Białej Podla-
skiej. Całości dopełni jednostka wojsk 
inżynieryjnych, która przetransportuje 
i zmontuje konstrukcję mostową. 

- Kiedy możemy się tego spodziewać?
Jesteśmy już umówieni z wojskiem 

na pierwsze dni października – do tego 
czasu musimy zakończyć prace ziemne 
i konstrukcyjne z obu stron Narwi oraz 
podporę na środku rzeki. Wojsko po-
trzebuje na zestawienie mostu około 
4-5 tygodni. Następnie położymy na-
wierzchnię asfaltową i pod koniec roku 
powinniśmy już jeździć przeprawą za-
stępczą.

- Dziękuję za rozmowę i życzę sprzyjającej 
pogody.

(wd)

Przebudowa „starego” mostu

Budujemy przeprawę

Jak ważne jest wsparcie.
Samorząd Ostrołęki odważnie mierzy 

się z wielkim wyzwaniem, jakim jest przebu-
dowa mostu. Pozyskaliśmy ogromne wspar-
cie finansowe, starannie przygotowaliśmy 
projekty i wystąpienia, na co dzień pracuje 
zespół czuwający nad inwestycją mostową 
– kierują nim razem z prezydentem Grze-
gorz Płocha (wiceprezydent miasta) i Ma-
riusz Prusaczyk (sekretarz miasta).

Ale w tych wszystkich staraniach nie-
oceniona okazała się pomoc i życzliwość 
przedstawicieli polskiego parlamentu, rządu 
u kierownictwa spółek Skarbu Państwa. Od 
samego początku wielkim wsparciem służy-
li Ostrołęce poseł Arkadiusz Czartoryski i mi-
nister Krzysztof Tchórzewski. Pomagał nam  

i służył radą senator Robert Mamątow. Nigdy 
nie ukrywali życzliwości dla spraw miasta 
(choć negocjowali twardo) Daniel Obajtek 
(prezes Energa S.A.) oraz Edward Siurnicki, 
Leszek Kowalski i Robert Niewierski ( Zarząd 
spółki Elektrownia Ostrołęka S.A.).

To jeszcze nie wszystko
Most po remoncie będzie służył wiele, 

wiele lat. Pieniądze pozyskane z zewnątrz na 
jego budowę nie zmuszą nas do podnoszenia 
podatków czy likwidowania szkół w mieście. 
Remont jest potrzebny i konieczny, ale – co 
potwierdza prezydent Janusz Kotowski – już 
teraz korzystając z wielkiej życzliwości Rządu, 
trzeba cierpliwie walczyć o kompleksowe roz-
wiązania komunikacyjne dla miasta.

(ao)

Ponad 36,7 mln zł wsparcia na 
przebudowę mostu

Przebudowa mostu
Wbijanie pali jest jednym z elementów przygotowania terenu pod budowę tymczasowej przeprawy

Maszyna zaraz po przewizezieniu na plac budowy rozpoczęła pracę
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Niedziela z MZK 
Festyn MZK

MZK sp. z o.o. zaprasza na kolejny Piknik Rodzinny w ramach Dnia bez Samochodu. Trzecia już edycja tej cieszącej 
się powodzeniem imprezy, organizowanej na terenie bazy MZK pod patronatem prezydenta Ostrołęki, odbędzie 
się w niedzielę 24 września. Poniżej szczegółowy program.

 

 

MZK SP. z o. o. w Ostrołęce  
ZAPRASZA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW OSTROŁĘKI I OKOLIC NA 

  

 
 

 
 

ROZKŁAD JAZDY: 
 13:00 – RAJD ROWEROWY – start  Pl.  Bema  - Trasa ok. 8,5 km głównymi ulicami 

miasta do zajezdni MZK, gdzie na każdego uczestnika przygotowano poczęstunek i 
pamiątkowy medal. Dla uczestników Rajdu rozdamy trzy rowery !!!                             
Dla najmłodszego uczestnika, najstarszego i dla szczęśliwie wylosowanego!!!     
Informacje i zapisy na www.mzk.ostroleka.pl 
13:30 – PIKNIK – start  MZK Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 1 w Ostrołęce 
 Występ dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego  
 Kultownia 
 Występ dzieci z  ostrołęckich placówek przedszkolnych 
 Występ Laureatów  Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2017  
     Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle  
 Wręczenie medali IGKM  

dla zasłużonych pracowników MZK przez  Prezesa Izby 
 Pokaz i warsztaty Freestyle Football – Adrian Duszak 
 Pokaz breakdance Kamil Nurczyk 
 Rozstrzygnięcie konkursu EKOBUS 
 Występ zespołu KAPELA SOBOTNIE GRANIE  
 Występ zespołu DROGA NA OSTROŁĘKĘ 
 Gwiazda wieczoru POWER BOY !!!        
 Dyskoteka z DJ     

UWAGA!!! Co godzinę WIELKA LOTERIA! Do wygrania cenne nagrody o łącznej wartości ok. 15.000 zł: m.in. 
rowery, elektryczna deskorolka, voucher dla dwojga na dwudniowy pobyt w hotelu**** 
ze SPA w Rynie (ESSENTIA), vouchery na pobyt z noclegiem w Kurpiowskiej Krainie (IMPREZY 
ZBYSZKO), vouchery na lot widokowy samolotem  (LOTNISKO GRĄDY),  roczne abonamenty na usługi 
firmy ESPRIT, Vouchery na gry w kręgle (kręgielnia ŁUBUDU) oraz sprzęt RTV i AGD i wiele innych. 
A PONADTO, LICZNE BEZPŁATNE ATRAKCJE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH: 
Znakowanie rowerów przez Policję, poczęstunek – GRILL, GROCHÓWKA, Świetlicobus, wata cukrowa, 
popcorn, dmuchane zabawki, zabawki z BALONÓW, BADANIA PROFILAKTYCZNE, parafinowe ZABIEGI 
PIELĘGNACYJNE DŁONI (AVON), Pokazy RĘKODZIEŁA LUDOWEGO, warsztaty sportowe i taneczne, 
Kampania „Odblask to nie obciach” (Sławek & Przyjaciele z Bydgoszczy), wystawa prac konkursu 
EKOBUS, możliwość zrobienia sobie zdjęcia przy autobusie, który wyświetli imię danej osoby, stoiska 
lokalnych firm m.in. Nadleśnictwo Ostrołęka, MJWPU, MZOS-TiLT, Arkadia, Avon, ZHR, Ostbruk,  
Bank Pekao S.A.  i wiele innych. 
ZAPEWNIAMY BEZPŁATNY DOWÓZ NA PIKNIK RODZINNY Z PRZYSTANKU DWORZEC PKS ORAZ POWRÓT!!!  

pod honorowym patronatem  
Prezydenta Miasta Ostrołęki 

24.09.2017r. (niedziela) 

 III PIKNIK RODZINNY 
„DZIEŃ BEZ SAMOCHODU” 

MZK SP. z o. o. w Ostrołęce 
ZAPRASZA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW  

OSTROŁĘKI I OKOLIC NA 
 

 

 
 
 

 
Szczegóły na www.mzk.ostroleka.pl 

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać do dn. 21.09.2017r.  
 POCZTĄ DO SIEDZIBY ORGANIZATORA,  
 NA ADRES MAILOWY: sekretariat@mzk.ostroleka.pl lub  
 ZAREJESTROWAĆ SIĘ ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ STRONY 

INTERNETOWEJ POD ADRESEM:  
http://mzk.ostroleka.pl/index.php?dzial=rajd-rowerowy 

 

UWAGA! Istnieje również możliwość zapisu w dniu rajdu!!! (W miejscu 
zbiórki  do godz. 12:30) 
 

 

 Trasa rajdu wynosi  ok. 8,5 km  i prowadzi  przez 
główne ulice miasta do Zajezdni MZK Sp. z o.o. 
w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, w której na 
wszystkich uczestników czekać będzie 
POCZĘSTUNEK 

 Każda z osób biorących udział w rajdzie 
otrzyma PAMIĄTKOWY MEDAL 

 Po rajdzie odbędzie się PIKNIK RODZINNY pełen atrakcji                                      
i niespodzianek. Dla uczestników Rajdu rozdamy  trzy rowery!!!      Dla 
najmłodszego uczestnika, najstarszego i dla szczęśliwie 
wylosowanego!!! 

 
 
 
 
 

Patronat medialny:  

  z pl. Bema 

24.09.2017r. (niedziela) 

III RAJD ROWEROWY 
„DZIEŃ BEZ SAMOCHODU” 

Pod honorowym patronatem Prezydenta 
Miasta Ostrołęki 

Organizatorzy:  

III Rajd Rowerowy MZK

Jubileusz

Prezydent Miasta Ostrołęki,  Stowarzyszenie 
Krajowe Koło Weteranów, Ich Rodzin i Przyja-
ciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce 
i Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im 5 Pułku 
Ułanów Zasławskich zapraszają na obchody 
97 rocznicy bitwy pod Zasławiem i 96 rocznicy 
przybycia pułku do naszego miasta.

Ułani, ułani, 
malowane 
dzieci 
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Muzeum Żołnierzy Wyklętych

Wmurowanie kamienia węgielnego
Muzeum Żołnierzy Wyklętych
Zapraszamy 2 października na cykl wydarzeń związanych z wmurowaniem Aktu Erekcyjnego pod siedzibę 
Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ulicy Traugutta 19. W ramach uroczystości przewidziano między innymi 
projekcje filmów dla młodzieży i dorosłych oraz spotkania i prelekcje poświęcone dziejom Polski po II wojnie 
światowej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1000    Rozpoczęcie pierwszej części
     (dla grup szkolnych)

1000-1045  Pokaz filmu „Pani Weronika i jej chłopcy”, 2012
     reż. A. Pilarczyk (40 min)

1050-1150  Spotkanie z płk Weroniką Sebastianowicz, 
     główną bohaterką filmu, 
     prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi

1215-1300  Pokaz filmu „Kochankowie z lasu”, 2016
     reż. A. Gołębiewski (40 min)

1300-1400  Spotkanie z dr. Dariuszem Gałaszewskim

1600    Rozpoczęcie drugiej części

1600-1645  Pokaz filmu „Pani Weronika i jej chłopcy”, 2012
     reż. A. Pilarczyk (40 min)

1645-1730  Spotkanie z płk Weroniką Sebastianowicz

1745-1845  Pokaz filmu „Operacja Cezary”, 2017
     reż. S. Górski

1900-1945  Dyskusja: „Likwidacja polskich elit warunkiem 
     bolszewizacji Polski”
     (uczestnicy: Romuald Szeremietiew, Witold Gadowski, 
     Sławomir Górski, Dariusz Gałaszewski, płk Weronika        
     Sebastianowicz, Jacek Karczewski)

2000    Recital Grzegorza Kucharzewskiego

Miasto Ostrołęka

Muzeum Żołnierzy Wyklętych 
w Ostrołęce

zaprasza na

Przegląd 
filmów

Ostrołęka
2 października 2017 r.

Ostrołęckie 
Centrum Kultury          

sala nr 2
ul. Inwalidów Wojennych 23

Prawo

Nieodpłatna pomoc
prawna
Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Ostrołęki, har-
monogramie ich działania oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Rocznica 17. września

Rocznica sowieckiej 
napaści
Prezydent Janusz Kotowski zaprasza mieszkańców 
Ostrołęki do wzięcia udziału w obchodach 78. rocznicy 
agresji sowieckiej na Polskę. 

W rocznicę napaści Związku Sowiec-
kiego na Polskę, 17 września 2016 r. o godz. 
18.00, w kościele pw. św. Antoniego Padew-
skiego zostanie odprawiona Msza Święta, po 
której złożymy wiązanki kwiatów pod Po-
mnikiem Ofiar Komunistycznego Terroru na 
skwerze Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. 

Do wzięcia udziału w uroczystościach 
prezydent zaprasza poczty sztandarowe 
Związków, Organizacji, Stowarzyszeń i Szkół.



6 Ostrołęka SamorządowaInwestycje

Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 w odcin-
ku ulicy Brzozowej na terenie miasta Ostrołęki. Samo-
rząd pozyskał na ten cel ponad 1 mln zł. Wkład własny 
wynosi ok. 200 tys. zł

Zakres prac obejmuje przebudowę na-
wierzchni ulicy, budowę zjazdów indywidu-
alnych, budowę ciągów pieszo rowerowych 
oraz chodników wzdłuż ulicy, budowę za-
tok autobusowych, oznakowanie poziome  
i pionowe oraz budowę oświetlenia ulicz-
nego. Obecnie wykonano większość prac 
związanych  ciągami pieszo-jezdnymi i zato-
kami dla autobusów. Przygotowywana jest 

podbudowa jezdni.
Zakończenie prac planowane jest na 

październik  2017 r. Uwaga kierowcy! Ruch 
na remontowanym odcinku ulicy odbywa 
się wahadłowo. Inwestycja współfinanso-
wana jest z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Osi priory-
tetowej VII „Rozwój regionalnego systemu 
transportowego”, Działanie 7.1. „Infrastruk-
tura drogowa” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckie-
go na lata 2014-2020.  

(wd)

Już w październiku ul. Brzozowa zostanie całkowicie zmodernizowana

Modernizacja ulicy

Brzozowa w przebudowie

Oficjalnie oddano do użytku ulicę Ordona na osiedlu 
Łazek. Wartość inwestycji wyniosła blisko 1 milion 
170 tysięcy złotych.

Mieszkańcy kilkudziesięciu posesji po-
łożonych w rejonie ulicy Ordona mają już 
bezpieczny i komfortowy dojazd do swoich 
domów. Powstała licząca blisko pół kilome-
tra ulica, wykonana w technice ciągu pie-
szo- jezdnego, co oznacza, że chodniki są 
oddzielone od jezdni krawężnikiem wmu-
rowanym na tym samym poziomie. Ich sze-
rokość waha się w zależności od możliwości 
terenowych od 1,10 do 3,5m.. W ramach 
przebudowy ulicy uzupełniono przyłącza 
wodno-kanalizacyjne oraz wybudowano 
kanalizację deszczową z układem rowów 

odbierających deszczówkę wyłożonych 
płytami ażurowymi. To szczególnie waż-
ne rozwiązanie w okresie dużych opadów  
z uwagi na podmokły grunt osiedla. Zapew-
ni ono bezpieczne odprowadzenie nadmia-
ru wody. Przy ulicy Ordona zainstalowano 
też piętnaście nowych lamp. Wykonawcą 
robót była firma „Amstone”. Na swoją pra-
cę udzieliła miastu 60 miesięcy gwarancji. 
Inwestycja została zrealizowania w ramach 
programu “Budowa infrastruktury tech-
nicznej przy udziale mieszkańców”, czyli 
tzw. inwestycji wspólnych, będących od lat  
w Ostrołęce pierwowzorem budżetu oby-
watelskiego. 

(wd)

Nowa ulica wybudowana

Ordona już służy mieszkańcom

Władze Ostrołęki intensywnie poprawiają infrastrukturę w mieście

Do urzędu miasta wpłynęły oferty związane z ogło-
szeniem przetargu na  rozbudowę istniejącej prze-
prawy mostowej na rzece Narew w Ostrołęce w cią-
gu drogi krajowej nr 61. Miasto wybrało propozycję 
złożoną przez firmę STRABAG.

O budowę nowej przeprawy na Narwi 
ubiegały się: STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w 
Pruszkowie, Warszawskie Przedsiębiorstwo 
Mostowe MOSTY sp. z o.o. BUDOWNICTWO 
i DOMOST  Sp. z o.o.z Małkini Górnej. Rozpię-
tość ofert wahała się od 20 do 29 milionów 
złotych.  Przypomnijmy,  że zamawiający, 
czyli Miasto Ostrołęka zamierza  przezna-
czyć  na sfinansowanie zamówienia  kwotę 
24.357.715,00 zł brutto. Wybór oferty STRA-
BAGU był podyktowany zarówno korzystną 
propozycją cenową  - 20. 217. 510 zło tych 
brutto - jak i pozostałymi warunkami, mię-

dzy innymi doświadczeniem firmy przy po-
dobnych inwestycjach oraz okresem gwa-
rancji obejmującym przeprawę mostową. 

Wiemy też, że nadzorować przebudo-
wę będzie francuska firma Safege z Nanter-
re.  Jej oferta okazała się najbardziej konku-
rencyjna spośród zgłoszonych do przetargu 
na inżyniera kontraktu tej inwestycji.

Do przetargu stanęły cztery firmy, trzy 
polskie i jedna zagraniczna. O wyborze 
oferty Safege zdecydowały oprócz ceny 
doświadczenie w nadzorze inwestorskim 
podobnych inwestycji drogowych i mo-
stowych. Wartość świadczonej przez sie-
bie usługi francuska firma wyceniła na 
646.734 zł.

(wd)

Remont mostu

Strabag zbuduje nowy most 

W dniu 7 września odebrano od wykonawcy 
ostatnią inwestycję wykonaną w ramach pro-
jektów wybranych przez mieszkańców. Przed-
szkole integracyjne nr 5 w Wojciechowicach 
otrzymało unowocześniony plac zabaw. 

Przedszkole Miejskie nr 5 dyspo-
nuje placem zabaw o powierzchni 80 
arów i rzeczywiście teraz wygląda on 
imponująco. Za naszym pośrednictwem 
dzieci i pracownicy dziękują wszyst-
kim mieszkańcom Ostrołęki za głoso-
wanie na ich plac zabaw. – To dzięki 
Wam zdobyliśmy pierwsze miejsce  
i nasi wychowankowie, zdrowi i niepeł-
nosprawni z radością będą korzystać  
z prezentu ostrołęczan dla naszej spo-
łeczności przedszkolnej. Z placu zabaw 
cieszy się 120 uczęszczających tu dzieci.  
Choć ceremonii otwarcia placu prze-
szkodziła deszczowa pogoda, to pod-
opieczni placówki przygotowali dla go-
ści piękną część artystyczną we wnętrzu 
przedszkola. Prezydent Janusz Kotowski 
dziękował rodzicom i opiekunom za za-
angażowanie w projekt i zmobilizowa-

nie przyjaciół, by w głosowaniu uzyskał 
on największe poparcie w tegorocznej 
edycji budżetu obywatelskiego. Życzył 
też najmłodszym wspaniałej i bezpiecz-
nej zabawy na zmodernizowanym placu.  
Prace modernizacyjne polegały na mon-
tażu nowych zabawek plenerowych,  
w tym dużego zestawu zabawowego, 
zawierającego schody wejściowe z ba-
rierkami metalowymi, wieżę zadaszoną 
i otwartą, ślizg tubowy, dwa ślizgi pro-
ste z zabezpieczeniem, przejście tune-
lowe, panele zabezpieczające oraz ele-
menty dekoracyjne. Przedszkolaki mają 
też do dyspozycji nowe huśtawki i ław-
ki. Urządzenia stanęły na bezpiecznej, 
poliuretanowej nawierzchni. Oprócz 
nowego sprzętu wykonawca przeniósł 
i zamontował w innym miejscu dotych-
czasowe zabawki i uporządkował teren 
placu.   Inwestycja kosztowała blisko 70 
tysięcy złotych, a wykonawcą prac była 
Firma Wielobranżowa Magdaleny Łach 
z Rzekunia. 

(wd)

Remont mostu

Budżet obywatelski podsumowany 

Uroczyste otwarcie zmodernizowanego placu zabaw
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W niepowtarzalnym otoczeniu 
Mauzoleum Powstania Listopadowego 

zabrzmiały w koncercie inauguracyj-
nym najpiękniejsze arie w wykonaniu 

Pierwszej Damy polskiej sceny operet-
kowej Grażyny Brodzińskiej i towarzy-

szących jej wokalistów Wojciecha Sokol-
nickiego, Magdaleny Stefaniak i Jakuba 
Milewskiego - Dyrektora Artystycznego 
Festiwalu – ostrołęczanina, pomysło-
dawcy i organizatora Operaliów, na-
szego ambasadora w świecie muzyki. 
Z kolei uczestnicy imprezy „Spotkajmy 
się w Parku” przeżyli niezapomniane 
chwile w musicalowych rytmach. Spo-
tkanie ostrołęczan z Festiwalem za-
kończył koncert poświęcony pieśniom  
i piosenkom Powstania Warszawskie-
go, który wypełnił publicznością po 
brzegi salę widowiskową Ostrołęckiego 
Centrum Kultury. Artystom Filharmonii 
im. Romualda Traugutta towarzyszył 
Ostrołęcki Chór Kameralny, świętujący 
przy tej okazji swoje dwudziestolecie. 

Samorząd miasta wsparł festi-
wal kwotą ponad 16 tys zł. Wstęp na 
wszystkie koncerty był bezpłatny.

(wd)

Muzyka

Operalia zdobyły serca ostrołęczan

•	 15 IX, godz. 19.30 – hol OCK. Werni-
saż pokonkursowej wystawy foto-
grafii „InQbator 2016”. 

•	 IX Ostrołęcki Festiwal Fotografii już w 
październiku.  IX Ostrołęcki Festiwal Fo-
tografii to projekt, który jest kontynuacją 
corocznej imprezy, która na dobre wpi-
sała się już w kalendarz kulturalny miasta  
i z roku na rok cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem jego mieszkańców. 
W tegorocznej edycji pragniemy za-
prezentować dorobek fotograficzny 
wybranych stowarzyszeń i innych for-
malnych lub mniej formalnych grup 
zajmujących się fotografią. W program 
tegorocznej edycji planujemy również 
włączyć ciekawą inicjatywę fotograficz-
ną, projekt fotograficzny ID, realizowa-
ny przez jednego z bardziej znanych  
i wielokrotnie nagradzanych fotogra-
fów w kraju i poza jego granicami Fi-
lipa Ćwika. Projekt ten polega na por-
tretowaniu przez tydzień, wybranych  
przez autora projektu osób. Wystawa 
prezentująca efekty jego pracy odby-
łaby się na zakończenie festiwalu. Jak 
co roku planujemy również otwarcie 
Galerii Bezdomnej, umożliwiającej pre-
zentacje zdjęć wszystkim chętnym oraz 
warsztaty fotograficzne dla sześciolat-
ków. Nasz projekt obejmować będzie 
konkurs fotograficzny „InQbator 2017” 
– na zdjęcia z tegorocznej edycji Festi-
walu teatralnego „InQbator”. Organiza-
torem festiwalu jest „Galerii Ostrołęka”  
i Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficz-
ne. 

•	 22 IX – Wszystko to co ja – recital Alek-
sandry Cichowskiej – Klub Oczko, godz. 
19.00, wstęp wolny

•	 23 IX – LAO CHE – koncert z cyklu Na-

stroje we Dwoje – sala widowiskowa 
OCK, godz. 17.00, bilet 30 zł

•	 24 IX – Mały Książę – spektakl Teatru 
Mer z Łodzi w ramach akcji Godziny 
dla Rodziny – sala widowiskowa OCK, 
godz. 12.00 bilety: 7 zł (dziecko)  i 15 zł. 
(dorosły)

•	 27 IX – Zaczarowany kociołek – kon-
cert Filharmonii Narodowej z cyklu 
Spotkania z Muzyką – sala widowi-
skowa OCK – sala widowiskowa, godz. 
13.15 i 14.15, bilet 5 zł

•	 29 – 30 IX – IGŁA 2017 – XIII Ogólno-
polski Festiwal Teatrów Małych, sala ka-
meralna OCK, wstęp wolny

•	 30 IX – Ogólnopolski Turniej Tańca 
Towarzyskiego „O ZŁOTĄ PODWIĄZ-
KĘ 2017”, hala widowiskowo – spor-
towa im. A. Gołasia, godz. 9.30 – 20.30, 
bilet 20 zł (miejsce na trybunach ważny 
cały dzień); bilet 30 zł ( miejsce przy sto-
liku na jeden blok; ten sam bilet ważny 
na trybuny na cały dzień)

•	 od 5 X do 31 X – IX Ostrołęcki Festi-
wal Fotografii – wystawy i wernisa-
że w Galerii Ostrołęka, w holach OCK 
oraz na terenie Miasta Ostrołęki, na 
wszystkie wydarzenia wstęp wolny

•	 15 X – Pan Tom buduje dom – spek-
takl Teatru Per Se z Płocka  w ramach 
akcji Godziny dla Rodziny – sala wido-
wiskowa OCK, godz. 12.00 bilety: 7 zł 
(dziecko)  i 15 zł. (dorosły)

•	 18 X – Głowa pełna dźwięków – kon-
cert Filharmonii Narodowej z cyklu 
Spotkania z Muzyką – sala widowi-
skowa OCK – sala widowiskowa, godz. 
13.15 i 14.15, bilet 5 zł

•	 21 X – Flirt każdego może spotkać 
– spektakl muzyczny w wykonaniu ar-
tystów ZPiT „Śląsk” z cyklu Nastroje we 
Dwoje – sala widowiskowa OCK, godz. 
17.00, bilet 30 zł.

Kalendarium

OCK zaprasza

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Ostrołęce i Stowarzyszenie Przyja-
ciół Bibliotek i Książki zapraszają we 
wrześniu 2017 r. na:
•	 VIII FESTIWAL LITERACKI im. 

Edwarda Kupiszewskiego Qpi-
szewiada

Preludium Festiwalowe 
18 – 20 IX (poniedziałek-środa), 
godz. 9.00 – 15.00: Ostry dyżur li-
teracki w Klubie przy Studziennej 
ph. Pisarze tej ziemi.., w programie  
spotkania z pisarzami, warsztaty 
czytelnicze i lekcje literackie. Dyżur 
pełnią ostrołęccy literaci.  /Bibliote-
ka, ul. Gomulickiego 13
19 IX (wtorek), godz. 15.00 – 18.30  
Panel dyskusyjny  nt. „Wokół po-
wieści Edwarda Kupiszewskiego 
pt. Kto był wyżej” –  prowadzą:  
dr Karol Samsel i mgr Magdalena 
Domurad (uczennica pisarza) /Klub 
przy Studziennej – Biblioteka, ul. 
Gomulickiego 13

FESTIWAL
21 IX (czwartek)

•	 Godz. 11.00-12.20: Debata literac-
ka pt. Literatura w tyglu zmian Mo-
deratorzy: Karol Samsel i Jarosław 
Prusiński /czytelnia MBP, ul. Gło-
wackiego 42

•	 Godz. 12.30 – 13.30 Debata literac-
ka Conrad w oczach współczesnych 
Polaków -  Moderator dr Karol Sam-
sel /czytelnia MBP, ul. Głowackiego 
42

•	 Godz.16.00 – Wieczór literacki,  
w programie: prezentacje pisarzy 
i ich twórczości, koncert muzycz-
ny, ostrołęckie debiuty literackie 

Miejska Biblioteka Publiczna
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1000    Rozpoczęcie pierwszej części
     (dla grup szkolnych)

1000-1045  Pokaz filmu „Pani Weronika i jej chłopcy”, 2012
     reż. A. Pilarczyk (40 min)

1050-1150  Spotkanie z płk Weroniką Sebastianowicz, 
     główną bohaterką filmu, 
     prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi

1215-1300  Pokaz filmu „Kochankowie z lasu”, 2016
     reż. A. Gołębiewski (40 min)

1300-1400  Spotkanie z dr. Dariuszem Gałaszewskim

1600    Rozpoczęcie drugiej części

1600-1645  Pokaz filmu „Pani Weronika i jej chłopcy”, 2012
     reż. A. Pilarczyk (40 min)

1645-1730  Spotkanie z płk Weroniką Sebastianowicz

1745-1845  Pokaz filmu „Operacja Cezary”, 2017
     reż. S. Górski

1900-1945  Dyskusja: „Likwidacja polskich elit warunkiem 
     bolszewizacji Polski”
     (uczestnicy: Romuald Szeremietiew, Witold Gadowski, 
     Sławomir Górski, Dariusz Gałaszewski, płk Weronika       
      Sebastianowicz, Jacek Karczewski)

2000    Recital Grzegorza Kucharzewskiego

Miasto Ostrołęka

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce
zaprasza na

    Przegląd filmów
dokumentalnych

Ostrołęka
2 października 2017 r.

Ostrołęckie 
Centrum Kultury          

sala nr 2
ul. Inwalidów Wojennych 23

(szczegółowy program w przygo-
towaniu).   
22 IX (piątek) 

•	 Godz. 8.50 – 11.00: Lekcje literackie 
w bibliotekach i szkołach /oddziel-
ny harmonogram/

•	 Godz. 11.30: Poranek literacki przy 
Studziennej: spotkanie z redakto-
rami Kwartalnika Literacko-kultu-
ralnego eleWator. Spotkanie pro-
wadzi dr Karol Samsel /Biblioteka 
ul. Gomulickiego 13/

•	 godz. 18.30 -  Trzydzieste trzecie 
spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki, którego tematem będzie 
książka Fiodora Dostojewskiego 
Idiota /Klub przy Studziennej – Bi-
blioteka, ul. Gomulickiego 13

FESTCODA czyli zakończenie Festi-
walu
•	 29 IX (piątek), godz. 18.00 – Wie-

czór literacki z JANUSZEM   LEONEM 
WIŚNIEWSKIM, autorem bestsele-
rowych książek, m.in. „Samotność 
w sieci”     /MBP, ul. Głowackiego 42

PONADTO: 
•	 Wystawa ph. „Nic się nie dzieje…. 

Książki z autografami autorów, któ-
rzy gościli w MBP”

•	 Kiermasz wydawnictw regional-
nych i autorów uczestniczących  
w imprezie. 

•	 Punkt wymiany książek – 21 wrze-
śnia od godz. 10.00 – 19.00 (masz  
w domowej biblioteczce książkę, 
którą przeczytałeś, przynieś i wy-
mień na inną) – MBP ul. Głowackie-
go 42, parter.

II Festiwal Muzyczny „Ostrołęckie Operalia” aż trzykrotnie zagościł w naszym mieście podczas tegorocznej edycji.  Melomani mogli wysłuchać najpiękniejszych arii operetkowych , przebojów musicalowych i pieśni patriotycznych.

Na zdjęciu od lewej: Katarzyna Szymkowiak, Arnold Kłymkiw, Jakub Milewski, Rafał Kucharski, Karolina Róża Kowalczyk i Ostrołęcki Chór Kameralny, 
fot. Mateusz Łochowski
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Siłownie

W naszym mieście przybyło nowych miejsc do 
ćwiczeń w plenerze. Trzy siłownie mają nowe 
lokalizacje, część uzupełniono o urządzenia dla 
dzieci.

Całkiem nowe siłownie stanęły przy 
ulicach Hallera, Filochowskiego „Sana” 
i Kozłowskiego „Lasa”. Miejsca do ćwi-
czeń przy ulicach generała Augusta 
Emila Fieldorfa „Nila” i generała Mada-
lińskiego wzbogaciły się o urządzenia 
dostosowane do potrzeb dzieci.

Przy Hallera można korzystać  
z czterech form ćwiczeń dla dorosłych: 

wioślarza, twistera, orbitreka i biegacza 
oraz dwóch dla dzieci: twistera, na któ-
rym można ćwiczyć w pozycji stojącej 
i siedzącej oraz kół Tai-chi. Na osiedlu 
Centrum przy ulicy Kozłowskiego „Lasa” 
i osiedlu Traugutta stanęły po dwa urzą-
dzenia typu twister-wahadło i biegacz. 
Siłownie przy ulicach Fieldorfa „Nila”  
i Madalińskiego uzupełniono o sprzęt 
dla najmłodszych. Są tu między innymi 
twister, rowerek i biegacz.

(wd)

Nowe siłownie pod chmurką

Nowe siłownie zainstalowane zostały m.in. przy ulicy Hallera

Harcerze ZHR z Ostrołęki aktywnie wypoczywa-
li w tym roku nad jeziorem Śniardwy. Ich obóz 
odbył się w lesie doświadczalnym Stacji Badaw-
czej PAN, gdzie znajduje się wolna hodowla 
konika polskiego. Podczas wycieczek młodzież 
niejednokrotnie spotykała więc stada koników 
oraz inne zwierzęta: sarny, borsuki, głuszce. 
Nad obozowiskiem niejednokrotnie szybowały 
bieliki. 

Tegoroczny obóz przyciągnął po-
nad 180 osób z Ostrołęki i okolic. W po-
bliżu obozowali też harcerze z Zakopa-
nego, Mławy oraz Płońska. Malownicza 
sceneria Puszczy Piskiej, a także duża 
odległość od ludzkich skupisk, pozwo-
liła młodym ludziom zaszyć się w leśnej 
głuszy. Uczestnicy obozu to młodzież 
w wieku szkolnym. Kadrę wychowaw-
czą stanowiły instruktorki i instruktorzy 
ZHR z Ostrołęki. Młodzież wyruszyła na 

obóz po raz piętnasty, utrzymując wzro-
stową tendencję liczby uczestników. 

Trzytygodniowy obóz to dla 
uczestników szkoła życia, jak również 
odpoczynek od gwaru miasta i elek-
troniki (nawet najmocniejsze baterie te-
lefonów nie wytrzymały całego obozu). 
Miejsce obozowania to dziki obszar lasu 
bez stałej infrastruktury. Obozowe kon-
strukcje (stołówka, kuchnia, umywalnie, 
latryny i namioty wraz z wyposażeniem) 
to dzieło harcerzy. Każdy uczestnik spał 
na łóżku zwanym pryczą, które naj-
pierw musiał zbić z sosnowych żerdzi, 
a następnie wypleść liną, by położyć 
na nim materac i śpiwór. Podobnie po-
wstawały półki na rzeczy i inne obo-
zowe sprzęty. Poza grami i zabawami, 
uczestników czekały warty – zarówno 
dzienne przy bramie, jak i nocne, pod-

czas których niejednokrotnie odbywały 
się nocne podchody. Co jakiś czas każ-
dy musiał też pojawić się w kuchni na 
służbie kuchennej, gdzie np. obierając 
ziemniaki pomagał kucharkom w przy-
gotowaniu posiłków. Na obóz pojechali 
członkowie drużyn, którzy znają się ze 
śródrocznej działalności. Jak wskazują 
uczestnicy, taki obóz to doskonała oka-
zja na zawieranie i pogłębianie przyjaź-
ni, ale również na rozwijanie pasji i za-
interesowań. Nie zabrakło też służby na 
rzecz społeczności – część uczestników 
pomagała w pracach stacji badawczej. 
Wśród uczestników obozu znalazło się 
dwóch kapłanów – chętni mieli okazję 
uczestniczyć w Mszach Świętych w dni 
powszednie, a cały obóz, poza ogniska-
mi i apelami, zbierał się na niedzielnej 
Mszy Świętej. 

Nieco młodsi uczestnicy ZHR prze-
bywali na kolonii zuchowej w Kosze-
lówce nad jeziorem Zdworskim. Gry  
i zabawy prowadzone przez instrukto-
rów przebiegały w nieco innej scenerii 
– zuchy zakwaterowane były w ośrodku 
wypoczynkowym. Leśne obozowanie 
dopiero przed nimi. 

Związek Harcerstwa Rzeczypospo-
litej działa od roku 1989. W Ostrołęce 
jego początki sięgają roku 1999, kiedy 
powstała pierwsza drużyna harcerzy. 
Dziś w mieście i okolicach działa kilka-
naście gromad zuchowych i drużyn har-
cerskich. Ze względu na brak koedukacji 
w ZHR praca prowadzona jest odrębnie 
w drużynach żeńskich i męskich. Od kil-
ku lat Ostrołęka jest siedzibą Ostrołęc-
kiego Hufca Harcerek oraz Ostrołęckie-
go Hufca Harcerzy. Harcerki podlegają 
pod Mazowiecką Chorągiew Harcerzy. 
Hufiec Harcerzy wchodzi natomiast  
w skład powstałej w tym roku Północ-
no-Wschodniej Chorągwi Harcerzy  
z siedzibą w Ostrołęce. Obejmuje ona 
tereny Podlasia i Północnego Mazowsza. 
Wiosną, w Kadzidle, odbył się pierwszy 
zlot nowej chorągwi. W czasie wakacji 
odbył się również kurs instruktorski,  
w którym wzięła udział liczna delega-
cja z Ostrołęki. Pod koniec listopada  
w Ostrołęce planowany jest Złaz in-
struktorów ZHR z całej Polski.  

We wrześniu drużyny i gromady 
zuchowe rozpoczynają nowy rok har-
cerski. Jego początek to czas naborów, 
więc zainteresowane dzieci i młodzież 
mają okazję dołączyć do harcerskich 
szeregów. Informacji można poszuki-
wać na profilu ZHR Ostrołęka na por-
talu Facebook lub w siedzibie ZHR przy  
ul. Kilińskiego 2b.

(pz)

Obóz harcerski

Harcerskie wakacje 

Harcerze z Ostrołęki wypoczywali nad jeziorem Śniardwy


