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T R O Ł Ę K A
A M O R Z Ą D O W AS

LocalSpot
Urząd Miasta uruchomił bezpłatną aplikację, 
za pomocą której każdy mieszkaniec może w 
prosty sposób zgłosić problemy w przestrzeni 
publicznej – dziurę w drodze, niedziałającą la-
tarnię czy wandalizm. Zgłoszenia będą wery-
fikowane i przekazywane odpowiednim służ-
bom

s. 4

Innowacje

Grafika

Ostrołęcki mistrz plakatu
– Plakat to kwestia świadomości pokolenio-
wej – mówi ostrołęcki grafik, kierownik Gale-
rii Ostrołęka Zenon Kowalczyk. Tworzy nieba-
nalne plakaty na wszystkie ważne imprezy kul-
turalne organizowane w mieście - OSPĘ, Igłę i 
Inqbator, bo tylko takie dają mu pełną swobo-
dę twórczą

s. 7 

Więcej informacji na
www.ostroleka.pl

Święto Niepodległości

Z Oleandrów
do wolnej Polski
11 Listopada radni spotkali się podczas uroczy-
stej sesji Rady Miasta. Była to okazja do wrę-
czenia odznak „Za zasługi dla Miasta Ostrołę-
ki”. Popołudniu zaś sala widowiskowa OCK wy-
pełniła się po brzegi ostrołęczanami, którzy 
przyszli, by wspólnie śpiewać pieśni patrio-
tyczne

s. 5

„Arkadiusz Gołaś. 
Przerwana podróż”
W Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrołęce odbyła się 
oficjalna premiera, pierwszej książki o Arkadiuszu 
Gołasiu. Zgromadzeni goście wspominali postać 
wyjątkowego siatkarza, pochodzącego z naszego 
miasta. Był to również czas na dyskusję wokół pol-
skiej siatkówki 

s. 8

Siatkówka

Budżet obywatelski zatwierdzony!

Dużym poparciem mieszkańców cieszą się place zabaw dla dzieci

Samorząd corocznie zwiększa środki na realizo-
wany od trzech lat Budżet Obywatelski. W ramach 
pierwszej edycji wydatkowaliśmy 100 tysięcy zł, w 
ubiegłym roku 200.  W tym roku mieszkańcy mie-
li do dyspozycji 300 tysięcy złotych, o których roz-
dział ubiegało się 12 propozycji.

Reagując na sugestie ostrołęczan 
wprowadziliśmy w tym roku także zmiany 
w regulaminie, dzieląc budżet na dwie ka-
tegorie: inwestycje na terenach ogólno-
dostępnych (możliwość rozdysponowa-
nia 200 tys. zł) i terenach jednostek miej-
skich np. przedszkoli, boisk itp. (z kwotą 
100 tys. zł do dyspozycji).  Wydłużyliśmy 
też czas składania i głosowania na wnio-
ski. Zmianie uległy karty do głosowania, 
które umożliwiały oddanie głosu na inwe-
stycję w dwóch ww. kategoriach.

Dokończenie na str. 3

Pierwszy asfalt na przeprawie zastępczej

Firma Ostrada zaczęła prace przy asfaltowaniu do-
jazdu do mostu zastępczego na Narwi. Pasy zjaz-
dowe po prawej stronie rzeki pokryły się już asfal-
tem.

Oprócz asfaltowania zjazdu prowa-
dzącego na most wykonywane są tak-
że umocnienia betonowymi płytami bo-
ków nasypu, po którym wiedzie zastęp-

cza droga.  Po drugiej stronie rzeki, gdzie 
zakończyły się prace związane z umoc-
nieniem ściany oporowej i podjazdów do 
konstrukcji kratownicowej, trzeba jeszcze 
podnieść teren. Po jego wypoziomowa-
niu będzie można przystąpić do rozkłada-
nia warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej 
asfaltu. Następnym krokiem będzie poło-

żenie nawierzchni bitumicznej na płytach 
jezdnych mostu.

Przypomnijmy, że zgodnie z założe-
niami harmonogramu prace przy prze-
prawie zastępczej powinny zakończyć się 
20 grudnia. Mamy nadzieję, że pogoda 
będzie nadal sprzyjać drogowcom.

(wd)

Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem
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Edukacyjny projekt ekologiczny pod hasłem 
„Odetchnij! Czyste mazowieckie” zainaugu-
rował w Szkole Podstawowej nr 3 w Ostrołęce 
Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera. Pro-
jekt realizowany będzie w stu mazowieckich 
szkołach podstawowych. 

Skierowany do mieszkańców Mazow-
sza program zakłada promocję zachowań 
wpływających na poprawę jakości powie-
trza, którym na co dzień oddychamy. Naj-
lepszym zaś adresatem ekologicznych no-
winek jest najmłodsze pokolenie, które edu-
kuje pozostałych członków rodziny. Dla pla-
cówek biorących udział w projekcie przy-
gotowano materiały informacyjne w posta-
ci koszulek, odblasków i ulotek propagują-
cych działania mające poprawić czystość 
wdychanego przez nas powietrza. 

Jednym z przedsięwzięć ostrołęckiego 
samorządu na rzecz poprawy jakości powie-
trza jest prowadzona od kilku lat przy współ-
pracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej akcja mo-
dernizacji domowych kotłowni. Dofinanso-
waniem w formie dotacji do 75% kosztów 
kwalifikowanych były w tym roku objęte 
przedsięwzięcia polegające na moderniza-
cji indywidualnych źródeł ciepła, tj. wymia-

nie kotłów lub palenisk węglowych na ga-
zowe, olejowe lub opalane biomasą, (kotły 
na biomasę nie mogą posiadać dodatkowe-
go rusztu żeliwnego, umożliwiającego tra-
dycyjne palenie jak w kotle zasypowym), za-
stąpienie pieców gazowych, olejowych lub 
opalanych biomasą źródłem ciepła o wyż-
szej niż dotychczas sprawności wytwarzania 
ciepła – z wyłączeniem montażu kotłów na 
węgiel i eko-groszek. Tylko w tym roku mo-
dernizację przydomowych kotłowni wspar-
to kwotą 200 tysięcy złotych.

(wd)

Ekologia

Wojewoda o czystym powietrzu

W Ostrołęce wojewoda zainicjował akcję „Odetchnij! Czyste mazowieckie”

Prezydent Ostrołęki otrzymał statuetkę "Anioła Ży-
cia" za działania, przyczyniające się do zabezpiecze-
nia godności dzieci zmarłych przed narodzeniem.

Statuetki przyznano podczas wyjąt-
kowego Oratorium „4 Pory Życia – Pro life”, 
które odbyło się 28 października w Zambro-
wie. W oratorium znalazło się trzynaście au-
torskich utworów mówiących o życiu czło-
wieka od poczęcia do naturalnej śmierci. 
Występ został zamknięty w formie czterech 

pór roku, wśród których znalazły się: Zima 
(Poczęcie, Ocalenie, Narodziny), Wiosna 
(Kobieta, Mężczyzna, Przyjaźń), Lato (Zako-
chanie, Rodzina, Modlitwa małżonków), Je-
sień (Starość, Cierpienie, Śmierć ) i na zakoń-
czenie Zmartwychwstanie.  

W gronie uhonorowanych znaleźli się 
również: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanow-
ski, Burmistrz Zambrowa Kazimierz Dąbrow-
ski, Burmistrz Grajewa Dariusz Latarowski, Bur-
mistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Bauer, Bur-
mistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski, Bur-
mistrz Kolna Andrzej Duda, Burmistrz Wysokie-
go Mazowieckiego Jarosław Siekierko.

Statuetkę otrzymał także doktor Krzysztof 
Dach Szef Zakładu Patomorfologii i Profilaktyki 
Onkologicznej, oraz muzycy i wykonawcy Ora-
torium „4 Pory Życia – Pro life”, za promowanie 
poprzez muzykę i śpiew jednej z największych 
wartości, jaką jest życie człowieka.

Autorem statuetki pn. „Anioł Życia” jest 
zambrowski rzeźbiarz – Michał Selerowski.

Organizatorem koncertu było Dusz-
pasterstwo Rodzin Diecezji Łomżyńskiej, 
Diecezjalne Radio Nadzieja i parafia pw. 
Ducha Świętego w Zambrowie.

(as)

 „Anioł Życia” dla prezydenta

Projekt „Nawigator”

Janusz Kotowski był jednym z dwóch prezydentów, 
którzy otrzymali tę nagrodę

Bezrobocie w subregionie ostrołęckim jest najniż-
sze od lat. Oczekiwania pracodawców nie zawsze 
pokrywają się z wiedzą i doświadczeniem zawo-
dowym pracowników szukających zatrudnienia.

Jak młody człowiek ma sobie pora-
dzić na rynku pracy, kiedy jest na począt-
ku swojej drogi?

– Próbujemy, zwłaszcza przez pracę 
oświatową, tak kierunkować przygotowa-
nie i kształcenie młodzieży, żeby nie produ-
kować bezrobotnych. Mamy już dobre kro-
ki za sobą, a przygotowujemy nowe formy 
współpracy z dużymi zakładami – mówił 
prezydent Janusz Kotowski.

Jednym z działań podjętych przez Mia-
sto Ostrołęka jest „Nawigator”. To swego ro-
dzaju podręcznik, który będzie bazą dla ab-
solwentów szkół podstawowych i wygasza-
nych szkół gimnazjalnych. Znajdzie się w nim 

część poświęcona predyspozycjom młodego 
człowieka, jego pasjom, cechom charakteru, 
które pozwolą mu lepiej poznać siebie i swoją 
dalszą drogę rozwoju. Będzie to również miej-
sce, gdzie uczniowie znajdą oferty kształcenia 
wszystkich szkół średnich w Ostrołęce.

Urząd Miasta pragnie również nawią-
zać współpracę z przedsiębiorcami, któ-
rzy będą mogli w „Nawigatorze” zamieścić 
bezpłatnie swoją ofertę pracy. Propozycja 
została przedstawiona przez zespół dorad-
ców zawodowych powołanych przez pre-
zydenta Janusza Kotowskiego podczas 
konferencji „Lokalny rynek pracy”. Spo-
tkanie odbyło się w środę 15 listopada w 
Wyższej Szkole Administracji Publicznej. 
Organizatorem był Urząd Miasta Ostrołę-
ki oraz Wojewódzki Urząd Pracy. 

(as)

Pomoc na rynku pracy

Nagrody
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Dokończenie ze str. 1

Po raz trzeci mieszkańcy Ostrołęki 
wybrali projekty do realizacji w ramach 
Budżetu Obywatelskiego.  Najwięcej gło-
sów – 1888 – zdobył projekt moderni-

zacji tarasu przy Przedszkolu Miejskim  
nr 1 „Kraina Uśmiechu”.  

W tym roku do Urzędu Miasta wpły-
nęło 16 propozycji zadań Budżetu Oby-
watelskiego. Do dalszego etapu komi-
sja zakwalifikowała 12 propozycji – 5 dla 

terenów ogólnodostępnych i 7 dla te-
renów jednostek miejskich. 4 z powodu 
wad formalnych lub niespełniania wy-
mogów regulaminowych zostały odrzu-
cone.

Łącznie oddano 6628 kart z głosami, 
w tym 408 kart nieważnych.  Były w śród 
nich głosy osób spoza Ostrołęki, trafia-
ły się błędnie wypełnione numery pesel. 
Świadczy to nadal o niezbyt dokładnym 
zapoznaniu się z regulaminem głosowa-
nia, który z każdym rokiem jest przecież 
upraszczany.  Dzięki Państwa głosom do 
budżetu Miasta Ostrołęki na 2018 rok zo-
staną wpisane następujące inwestycje:

Na terenach ogólnodostępnych: 
1. Modernizacja placu zabaw u zbiegu 

ul. Łęczysk i ul. Sobieskiego wraz z zagospo-
darowaniem terenu - 70.000 zł (854 głosy),

2. Utwardzenie za pomocą kostki 
ażurowej działek terenów miejskich słu-
żących jako dojazd i miejsca postojowe 
mieszkańcom osiedli Witosa-Traugutta – 
60.000 zł (746 głosów),

3.  Budowa chodnika przy ul. Pułkow-
nika Anatola Jezierskiego w Ostrołęce - 
90.000 zł (514 głosów).

Na terenach jednostek organizacyjnych 
Miasta Ostrołęki:

1. Zagospodarowanie tarasu przy 
Przedszkolu Miejskim nr 1 w Ostrołęce 
„Kraina Uśmiechu” poprzez zmianę jego 
funkcji na plac rekreacyjno-edukacyjny – 
60.000 zł (1888 głosów),

2. Zakup dwóch automatycznych defi-
brylatorów zewnętrznych dla potrzeb Parku 
Wodnego Aquarium i Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Ostrołęce – 20.000 zł (1005 głosów).

Podobnie jak w roku ubiegłym, rozwa-
ża się wykonanie jeszcze jednej inwestycji 
w pierwszej kategorii, gdzie różnica mię-
dzy 3. a 4. propozycją wyniosła zaledwie 5 
głosów. Na „Budowę chodnika przy ul. Puł-
kownika Anatola Jezierskiego” oddano 
514 kart,  „Dziki zakątek – naturalny ogród 
nad Narwią” – otrzymał poparcie 509 osób.  
Decyzja o ewentualnym wykonaniu tego 
projektu zostanie podjęta po rozstrzygnię-
ciu procedur przetargowych w pozostałych 
przypadkach i wygospodarowaniu dodat-
kowych środków pieniężnych.

(wd)

Budżet obywatelski zatwierdzony!
Finanse

Taras przy Przedszkolu nr 1 zostanie zmieniony w nowoczesne miejsce zabaw dla dzieci

Drogi

Mimo opóźnień związanych z wymianą podłoża i 
deszczową jesienią dobiega końca budowa ulicy 
Wiejskiej. Kiedy ten numer gazety trafi do rąk czy-
telników, mieszkańcy osiedla Stacja będą już ko-
rzystali z nowej drogi.

Zakończyły się prace przy asfalto-
wej nawierzchni, uzupełniane są ostat-
nie odcinki chodników i wjazdów bra-
mowych. Pogoda tym razem opowie-
działa się po stronie wykonawcy, któ-
ry rzucił wszystkie siły i środki, nadra-
biając czas stracony przez długotrwałe 
i intensywne opady.

Korekcie podlegał też projekt, któ-
ry w kilku miejscach rozmijał się z po-
trzebami mieszkańców. Tym niemniej 
ten etap budowy ulicy Wiejskiej mo-
żemy uznać za zakończony.  Mamy na-
dzieję, że w niedługim czasie znajdą 
się pieniądze na projekt i wykonanie 
ostatniego odcinka tej ulicy – za prze-
jazdem kolejowym.

(wd)

Wiejska na finiszu

Mobilna Ostrołęka

Miasto szuka dostawcy kolejnych pięciu autobu-
sów elektrycznych dla lokalnego przewoźnika. 
Ogółem tabor miejskiej spółki komunikacyjnej 
wzbogaci się w przyszłym roku o dziesięć nowych 
pojazdów.

Firma chcąca ubiegać się o kontrakt 
z samorządem Ostrołęki powinna zło-
żyć dokumenty do 29 grudnia bieżą-
cego roku.  Jeżeli nie wystąpią żadne 
przeszkody, dostawca powinien wywią-
zać się z kontraktu do połowy przyszłe-
go roku.

Ogłoszony właśnie przetarg jest ele-
mentem większego projektu „Ograni-
czenie emisji zanieczyszczeń powie-

trza poprzez zrównoważony rozwój mo-
bilności miejskiej na terenie Ostrołęki”. 
Oprócz zakupu nowych autobusów za-
kłada on także m.in. rozbudowę ścieżek 
rowerowych, usprawnienia dla rowerzy-
stów w obrębie Starego Miasta (kontra-
ruch, kontrapasy) oraz budowę małej ar-
chitektury rowerowej i  miejsc typu „par-
kuj i jedź”.

To nie jedyny zakup Miejskiego Za-
kładu Komunikacji, jeśli chodzi o tabor. 
Wkrótce zostanie również ogłoszony 
przetarg na pięć pojazdów o napędzie 
spalinowym.

(wd)

Nowe autobusy dla MZK

Drogi

Trwają prace ziemne przy budowie ulicy Dobrzań-
skiego na odcinku od ulicy gen. Fieldorfa „Nila”  do 
ulicy 11 Listopada.

Wymianie i rozbudowie ulegnie cała 
podziemna infrastruktura, w tym kana-
lizacja deszczowa, sanitarna oraz sie-

ci: wodociągowa, telekomunikacyjna i 
energetyczna.  Roboty posuwają się w 
szybkim tempie, a plac budowy od rana 
do późnych godzin wieczornych tętni 
życiem. 

(wd)

Dobrzańskiego w wykopach

Bodowa ul. Wiejskiej dobiega końca

Trwają prace przy sieci kanalizacyjnej w ul. Dobrzańskiego

Ostrołęce przybędą kolejne elektrobusy
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Sprawny urząd to dziś nie tylko wykwalifikowani pra-
cownicy. Wiele zależy od wdrożonych, innowacyjnych 
projektów informatycznych, które pozwalają uspraw-
nić pracę i podnieść jej efektywność. Ostrołęka w tym 
zakresie znajduje się w czołówce miast na Mazowszu.

Droga do sukcesu rozpoczęła się od 
decyzji prezydenta miasta. W odpowiedzi 
na rosnące potrzeby w sferze informatyza-
cji utworzono w strukturze urzędu osob-
ną komórkę organizacyjną. W początko-
wej fazie referat, a potem wydział, z po-
wodzeniem przejął powierzone obowiąz-
ki. Jako jeden z pierwszych urzędów w Pol-
sce, Ostrołęka wdrożyła własną chmurę 
obliczeniową (2009 r.), co pozwoliło zwięk-
szyć bezpieczeństwo, skalowalność środo-
wiska i stworzyć możliwości testów i roz-
woju aplikacji. Dzięki wirtualizacji serwe-
rów i sieci, właściwemu doborowi sprzętu 
i oprogramowania oraz dobrze prowadzo-
nym negocjacjom z dostawcami, jak rów-
nież pozyskanym zewnętrznym środkom 
unijnym, udało się wygenerować oszczęd-
ności finansowe przy jednoczesnym wdra-
żaniu najnowocześniejszych technologii.

Zapłać online
W dzisiejszych czasach wiele trans-

akcji oraz opłat realizujemy korzystając 
z płatności internetowych. To sposób 
szybki, prosty i wygodny. Rozwiązanie 
takie oferuje swoim mieszkańcom rów-
nież Miasto Ostrołęka. Dzięki Platformie 
Informacyjno-Płatniczej można spraw-
dzić i uregulować następujące zobowią-
zania:

•	 opłaty	za	gospodarowanie	od-	
 padami komunalnymi, 
•	 podatki	i	opłaty, 
•	 dodatkowe	opłaty	za	parkowa-	
 nie w SPP, 
•	 mandaty, 
•	 opłaty	geodezyjne, 
•	 wieczyste	użytkowanie, 
•	 czynsz	dzierżawny, 
•	 wykup	gruntu,	lokalu, 
•	 opłaty	adiacenckie, 
•	 decyzje	za	wycinkę	drzew, 
•	 operat	szacunkowy, 
•	 opłaty	za	zajęcie	pasa	drogowego.

Korzystanie z platformy jest bez-
płatne. Przelewy realizowane są za po-
średnictwem serwisu Przelewy24 (tu 
pobierana jest opłata 1 zł za przelew do 
1 000 zł) oraz wybranego przez miesz-
kańca banku. Takie rozwiązanie zapew-
nia maksymalną wygodę i bezpieczeń-
stwo. Aby skorzystać z usługi, należy 
się zalogować. Można to zrobić na dwa 
sposoby:

1. Za pomocą Profilu Zaufanego. 
To darmowe narzędzie, dzięki któremu 
można załatwiać wiele spraw urzędo-
wych online (bez wychodzenia z domu). 
Procedura uzyskania Profilu Zaufane-
go podobna jest do założenia skrzyn-
ki pocztowej (na stronie: https://epuap.
gov.pl), z tym wyjątkiem, że należy po-
fatygować się do urzędu celem potwier-
dzenia danych.

2. Za pomocą loginu i hasła, jakie 
otrzymuje ostrołęczanin wraz z decyzją 
podatkową.

W kasie zapłacisz bez gotówki
Kolejnym ułatwieniem dla wie-

lu mieszkańców jest wprowadzona we 
wrześniu możliwość płacenia w kasie 
Urzędu Miasta za pośrednictwem termi-
nali płatniczych. Są to nowoczesne urzą-
dzenia, za pomocą których zapłacimy nie 
tylko kartą, ale również telefonem, za po-
mocą aplikacji BLIK. Transakcja jest reali-
zowana bez pobierania prowizji.

Nowe rozwiązanie wprowadziliśmy 
dzięki „Programowi upowszechniania płat-
ności bezgotówkowych w administracji pu-
blicznej”, realizowanemu i finansowanemu 
przez Ministerstwo Rozwoju we współpra-
cy z Krajową Izbą Rozliczeniową, do którego 
dołączyło również Miasto Ostrołęka.

Zgłoś usterkę przez aplikację
W grudniu uruchomimy oficjalnie te-

stowaną od pewnego czasu aplikację Lo-
calSpot. To prosty w obsłudze program, za 
pomocą którego każdy może zgłosić pro-
blem w przestrzeni publicznej – dziurę w 
drodze, rozrzucone śmieci, źle zaparkowa-
ny samochód, awarię oświetlenia itp.

Jak to działa? Wystarczy ściągnąć 
na swój telefon aplikację, założyć kon-
to, a następnie dodać zgłoszenie. Po-
dajemy adres, opisujemy problem, wy-
bieramy kategorię, możemy również 
dodać zdjęcie. Problem trafia do od-
powiedniego działu UM oraz jednost-
ki wykonawczej. Z poziomu mieszkań-
ca istotne jest, że nie musi on posiadać 
odpowiedniej wiedzy, gdzie dany pro-
blem powinno się zgłosić – tę posiadają 
pracownicy urzędu obsługujący aplika-
cję. Dodatkowo użytkownik na bieżąco 
ma wgląd we wszystkie zgłoszone pro-
blemy, może je monitorować.

Poinformujemy Cię przez SMS
Przygotowujemy się również do wdro-

żenia funkcji powiadamiania mieszkańców 
za pomocą SMS-ów. Poprzez nią będziemy 
Państwa informować o nadchodzących wy-
darzeniach kulturalnych, sportowych, termi-

Sprawny system, sprawny urząd

Ostrołęcki samorząd został wyróżniony 
za cyfryzację

Innowacje

nach opłat, ale także ostrzeżeniach o zagro-
żeniach oraz utrudnieniach w komunika-
cji miejskiej. Korzystanie z nowej funkcji jest 
całkowicie dobrowolne i bezpłatne. Aby za-
pisać się do newslettera SMS, należy doko-
nać prostej rejestracji na stronie interneto-
wej www. ostroleka.pl.

Dane o działkach on-line
Jednym z programów ułatwiają-

cych życie ostrołęczanom i pracowni-
kom Urzędu Miasta jest Geoportal. To 
platforma, gdzie każdy zainteresowa-
ny może sprawdzić informacje o nu-
merach działek, ich zagospodarowaniu 
i położeniu. Serwis jest aktualizowany 
na bieżąco, więc informacje są zawsze 
aktualne. Mapy posiadają kilka warstw, 
na których można zobaczyć m.in. ad-
resy, budynki, plany zagospodarowa-
nia przestrzennego, studium zagospo-
darowania przestrzennego.  Od kilku lat 
to również narzędzie pracy pracowni-
ków Wydziału Geodezji UM. Dzięki roz-
szerzonym na ich potrzeby funkcjom, 
mogą oni szybko ustalić, kto jest właści-
cielem działki.

Wszystkie dokumenty w jednym 
miejscu

Za sprawny obieg dokumentów w ra-
tuszu odpowiada system Mdok. Za jego 
pomocą pracownicy rejestrują większość 

wniosków, podań i pism, jakie wpływają do 
ratusza i są tworzone przez jego pracowni-
ków. Wprowadzone dokumenty otrzymują 
indywidualny numer, dzięki czemu nie ma 
możliwości pomyłki. Mdok umożliwia rów-
nież wyszukiwanie wcześniejszych pism i 
wniosków oraz kontrolę nad ich obiegiem 
wśród poszczególnych wydziałów. Zapew-
nia to pełną rozliczalność spraw prowadzo-
nych przez pracowników.

Elektroniczna lista obecności
Dla usprawnienia pracy zespół infor-

matyków Urzędu Miasta napisał autor-
ską aplikację zastępującą papierowe listy 
obecności. Dziś urzędnik przychodzący do 
pracy, za pomocą kodu kreskowego i pro-
stego skanera, rejestruje swoją obecność. 
Podobnie dzieje się, kiedy pracę kończy. 
Każdy ma również własne konto, za pomo-
cą którego ma dostęp do statystyk i histo-
rii obecności. W ten sposób można w łatwy 
sposób ustalić, czy dany pracownik jest na 
swoim stanowisku, kiedy brał urlop, kiedy 
chorował i czy często się spóźnia.

Te wszystkie rozwiązania wdrażane w 
naszym urzędzie sprawiły, że we wrześniu 
Ostrołęka otrzymała II nagrodę w konkursie 
dla jednostek samorządu terytorialnego w 
obszarze zastosowań nowoczesnych tech-
nik informacyjnych i komunikacyjnych.

(as)

Jak to działa?

• Zgłaszasz zaobserwowany problem (np. uszkodzony chodnik)

• Serwis rejestruje Zgłoszenie, a następnie przesyła je pocztą elektro-

niczną do właściwego terytorialnie Urzędu

• Urząd podejmuje działania w celu obsługi Zgłoszenia, w tym czasie 

Serwis umożliwia wspólną komunikację mieszkańców i urzędu

• Gdy Urząd rozwiąże zgłoszony problem (np. chodnik jest naprawio-

ny), wtedy zamyka zgłoszenie.

Urząd Miasta Ostrołęki uruchomił w grudniu 
bezpłatną aplikację umożliwiającą łatwy i no-
woczesny kontakt z mieszkańcami.

Widzisz dziurę w drodze albo śmieci 
w lesie i nie wiesz, gdzie to zgłosić? Użyj 
aplikacji LocalSpot, a Twoje zgłoszenie 
w kilka sekund trafi do urzędu.

Jaki jest LocalSpot?
•	Nowoczesny	–	użytkownicy	Serwi-

su korzystają z portalu i dedykowanych 
aplikacji mobilnych,

•	 Ogólnopolski	 –	 dostępny	 za	 po-
mocą tego samego Serwisu w każdej 
gminie w Polsce,

•	 Bezpłatny	 –	 mieszkańcy	 i	 urzędy	
nie płacą za korzystanie z Serwisu.

Z LocalSpot można korzystać po 
utworzeniu konta za pośrednictwem 
strony www.localspot.pl. Dostępna jest 
również aplikacja na smartfona. 

(kw)

Innowacje

LocalSpot – łatwy i nowoczesny
kontakt z urzędem
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Święto Niepodległości

W sobotę 11 listopada w siedzibie Ostrołęckie-
go Centrum Kultury odbyła się uroczysta LV se-
sja Rady Miasta Ostrołęki. 99 rocznica odzyska-
nia Niepodległości była między innymi okazją 
do wręczenia honorowych odznak „Za zasługi 
dla miasta Ostrołęki”.

Obrady otworzył i przybyłych gości 
przywitał przewodniczący ostrołęckie-
go samorządu Jerzy Grabowski. Wśród 
licznie reprezentowanych ostrołęczan 
nie zabrakło senatora Roberta Mamą-
towa i posła Arkadiusza Czartoryskie-
go, władz miasta z prezydentem Janu-

szem Kotowskim i jego współpracow-
nikami, miejskich radnych, kombatan-
tów, przedstawicieli organizacji i sto-
warzyszeń, harcerzy, służb munduro-
wych oraz młodzieży szkolnej. Licznie 
stawiły się poczty sztandarowe.

Prezydent Janusz Kotowski zwrócił 
się z apelem do wszystkich środowisk o 
zawiązanie Honorowego Komitetu Ob-
chodów Setnej Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości w Ostrołęce. 

– Chciałbym Państwa wszystkich 
zaprosić, żebyśmy także w Ostrołęce 
potrafili odnowić wspólnotę i powo-
łać taką grupę, gdzie zaproszeni byliby 

wszyscy, abyśmy mogli także w naszej 
lokalnej społeczności na ziemi ostrołęc-
kiej świętować  wielkie Święto polskiej 
niepodległości. Razem z panem sena-
torem Robertem Mamątowem, posłem 
Arkadiuszem Czartoryskim i przewod-
niczącym Jerzym Grabowskim chce-
my poprosić, aby taki Komitet Obcho-
dów Setnej Rocznicy powstał. Chcemy 
zaprosić do grupy inicjatywnej ale po-
tem i do obchodów wszystkich od naj-
godniejszych, kombatantów poprzez 
wszystkie stany, duchownych, przedsię-

biorców, nauczycieli i wychowawców, 
urzędników i reprezentantów innych 
wspólnot. W sposób szczególny chce-
my zaprosić młodzież, sportowców, 
harcerzy, ludzi kultury. Chciałbym, żeby 
w kulturze, w sporcie, w wielu dziedzi-
nach naszego życia ten wielki, ważny 
rok polskiej Niepodległości był czczony. 
Już dzisiaj serdecznie wszystkich zapra-
szam – powiedział Janusz Kotowski.

Następnie wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Norbert Dawidczyk odczytał 
uchwały, na mocy których przyznano naj-
wyższe miejskie wyróżnienie. Wśród od-
znaczonych znalazło się dwóch lekarzy: 

Czesław Sikora i Antoni Zagroba, którym 
wyróżnienia te Rada przyznała pośmiert-
nie. Oprócz tego odznakami „Za zasługi 
dla miasta Ostrołęki” nagrodzono: Danu-
tę Jadwigę Gołaś, Kazimierza Kowalczy-
ka, Bronisława Kurpiewskiego i Tadeusza 
Zakrzewskiego. Samorząd zdecydował 
też o przyznaniu wyróżnienia w tej po-
staci działającemu od 20 lat Ostrołęckie-
mu Chórowi Kameralnemu. Specjalną na-
grodą uhonorowano wieloletnią dyrektor 

SP nr 10 im. Jana Pawła II Krystynę Mie-
rzejewską.

Kolejnym punktem był wykład dr. 
Piotra Oleńczaka pt. „Niepodległość 
jako wartość nadrzędna. Wczoraj i dziś”. 
Uroczystą sesją zakończył koncert lau-
reata - Ostrołęckiego Chóru Kameralne-
go i młodych recytatorów z „Oczka” za-
tytułowany „Z głębi dziejów…”

Wieczorną częścią miejskiego świę-
towania rocznicy odzyskania Niepod-
ległości był koncert pieśni patriotycz-
nych, zatytułowany „Z Oleandrów do 
wolnej Polski”. To już po raz jedenasty 
ostrołęczanie spotkali się na wspólnym 
śpiewaniu z okazji Święta Niepodległo-
ści. Koncert dedykowany był 1. Pułkowi 

Ułanów Legionów Polskich – słynnym 
„Beliniakom”, którzy w czasie I wojny 
światowej stacjonowali w Wojciechowi-
cach.

Uroczyste spotkanie otworzy-
li w imieniu organizatorów dyrektor 
Muzeum Kultury Kurpiowskiej Ma-
ria Samsel, prezydent Ostrołęki Ja-
nusz Kotowski i dyrektor Ostrołęckie-
go Centrum Kultury Bogdan Piątkow-
ski. Salę do ostatniego miejsca wypeł-

niła publiczność, dla której przygoto-
wano śpiewniki zawierające pieśni pa-
triotyczne i wojskowe z okresu walk o 
niepodległość i czasów II Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Serca widowni pod-
biły „O mój rozmarynie” i „Biały krzyż” 
w aranżacji i wykonaniu zespołu Dro-
ga na Ostrołękę.

Na baczność odśpiewano „Pierw-
szą Brygadę”, a sczególne wzruszenie 
wzbudził najmłodszy uczestnik kon-
certu, który zaprezentował pieśń o Ko-
mendancie „Jedzie, jedzie na kasztan-
ce...” 

Koncert poprowadził ostrołęcki 
kompozytor i dyrygent Jakub Milewski. 

(wd)

Z Oleandrów do wolnej Polski

Odznaczony został m.in. Ostrołęcki Chór Kameralny obchodzący w tym roku jubileusz 20-lecia

Liczną grupę gości podczas uroczystej sesji stanowili harcerze

Prezydent i przewodniczący wręczyli odznaki „Za zasługi dla Miasta Ostrołęki”

Wspólne wykonanie pieśni ułatwiły wydrukowane przez samorząd Ostrołęki i MKK śpiewniki



6 Ostrołęka SamorządowaKultura i sport

Konsultacje

Urząd Miasta i przedstawiciele środowiska rowero-
wego spotkali się w Wydziale Promocji Miasta, Kul-
tury i Sportu, by porozmawiać w sprawie rozbudo-
wy ścieżek rowerowych w Ostrołęce. Członkowie Sto-
warzyszenia Ekomena i Klubu Kolarskiego 24h przed-
stawili swoje pomysły na poprawę dotychczasowych 
rozwiązań.

Tematem pierwszego spotkania była 
głównie infrastruktura, która powstanie w 
wyniku przebudowy mostu w ciągu dro-
gi krajowej nr 61. W tym miejscu planowa-
na jest ścieżka rowerowa po jednej ze stron. 
Będzie ona miała szerokość 3,2 m. Ciąg pie-
szy został przeniesiony na drugą stronę, by 
ograniczyć ilość kolizji i poprawić bezpie-
czeństwo. Przy zjazdach z mostu zostały 
również zaplanowane przejazdy rowerowe. 

Stanisław Giżycki i Wojciech Jarząbek 
ze Stowarzyszenia Ekomena oraz Marek 
Karczewski i Jacek Czaplicki z KK24h zasu-
gerowali, by planowana ścieżka rowero-
wa została przeniesiona na drugą stronę 
jezdni, by nie stwarzać konieczności dwu-
krotnego przekraczania mostu ze strony 
lewej na prawą i odwrotnie. Niestety, ta-
kie rozwiązanie nie jest możliwe ze wzglę-
du na konstrukcję całości. Propozycją ze 
strony Wydziału Inwestycji UM było wy-
dłużenie ścieżki w stronę ulicy Bogusław-
skiego, o ile pozwolą na to środki finanso-

we i uwarunkowania związane z własno-
ścią gruntów. 

Kolejną poruszoną kwestią był utrud-
niony w obecnej chwili wyjazd z miasta na 
rowerze ulicą Warszawską. Miłośnicy jedno-
śladów zaproponowali, by do czasu prze-
budowy tego ciągu rowerzystom pozwolo-
no poruszać się po rondzie im. Siemowita, a 
dalej zagospodarować pobliski lasek i tam 
skierować ruch. Wojciech Jarząbek mówił, 
że byłoby to rozwiązanie idealne dla osób, 
które poruszają się na rowerze tylko rekre-
acyjnie, a jazda ruchliwą jezdnią jest dla nich 
zbyt niebezpieczna. 

Rowerzyści zapoznali się także z plana-
mi rozbudowy infrastruktury rowerowej w 
Ostrołęce, w tym z rozmieszczeniem wypo-
życzalni rowerów, podpór na przejazdach 
czy kontrapasami w obrębie Starego Miasta. 
Urząd Miasta stara się o uzyskanie wysokie-
go dofinansowania, które pozwoli te plany 
zrealizować. 

Zaplanowano także kolejne spotkania, 
w trakcie których przedstawiciele KK24h i 
Ekomeny zapoznają się z planami budowy 
ścieżek rowerowych wzdłuż ulic Goworow-
skiej, Łomżyńskiej i al. Wojska Polskiego oraz 
ul. Ostrowskiej i Słowackiego, czyli najważ-
niejszych arterii wyjazdowych z miasta. 

(as)

Nowe rozwiązania dla rowerzystów 

Urzędnicy przedstawili rowerzystom z projekt nowych ścieżek rowerowych

W początkach listopada odbyło się kolejne spotka-
nie się z członkami zarządu Polskiego Związku Lek-
kiej Atletyki – Tomaszem Majewskim i Zbigniewem 
Polakowskim. Rozmowy dotyczyły analizy projektu 
stadionu lekkoatletycznego przygotowanego kilka 
lat temu przez Miasto Ostrołękę.

Ostrołęccy samorządowcy otrzyma-
li szereg cennych wskazówek merytorycz-
nych oraz zapewnienie o pomocy w finan-
sowaniu budowy obiektu. Przypomnijmy, 
że podczas wizyty w Ostrołęce Tomasz Ma-
jewski podkreślił, że miasto dysponuje do-
brym zapleczem do organizacji obozów 
treningowych, zgrupowań kondycyjnych 
i zawodów sportowych w postaci kom-

pleksu zlokalizowanego przy ulicy Witosa, 
m.in. miejsc noclegowych i basenu. Mo-
dernizacji wymaga jedynie bieżnia i pozo-
stała lekkoatletyczna część stadionu.

Spotkanie odbyło się 8 listopada w 
siedzibie głównej Polskiego Związku Lek-
kiej Atletyki w Warszawie. Ze strony Ratu-
sza w spotkaniu wzięli udział wiceprezy-
dent Grzegorz Płocha, dyrektor Wydzia-
łu Promocji Miasta, Kultury i Sportu Urzę-
du Miasta Ostrołęki Maria Rochowicz, dy-
rektor Wydziału Inwestycji Urzędu Rado-
sław Parzych oraz dyrektor MZOSTiIT Ro-
bert Juchniewicz.

(wd)

Infrastruktura sportowa

Szansa na stadion lekkoatletyczny 

Zarząd PZLA zapoznał się z projektem ostrołęckiego stadionu

Fredki

Podczas Dnia Patrona w Szkole Podstawowej nr 
6 w Ostrołęce zostały rozdane nagrody w Ostro-
łęckim Konkursie Literackim „O Orle Pióro”. W 
tym roku tematem prac była rodzina.

W projekcie biorą udział uczniowie 
ze wszystkich szkół podstawowych w 
Ostrołęce. W tym roku, dzięki współpracy 
uczniów SP nr 6 im. Orła Białego z ucznia-
mi szkoły polonijnej w Barcelonie, w kon-
kursie wzięli udział również uczniowie z 
Hiszpanii. Młodzież z Ostrołęki od pięciu 
lat koresponduje z dziećmi z tamtego kra-

ju i poznaje zwyczaje i kulturę, realizując 
wspólne projekty. Uczniowie z Katalonii 
budują swoją tożsamość narodową, nie 
zapominając o korzeniach. Emma, Ernest 
i Zuzia, autorzy nagrodzonych prac, oraz 
setka ich koleżanek i kolegów, chodzą w 
soboty do szkoły polskiej i tam uczą się 
języka polskiego, historii i geografii Pol-
ski, mają też zajęcia z literatury, plastyki 
i muzyki. Pełna lista laureatów na stronie 
www.ostroleka.pl.

(wd)

Konkurs

„Orle Pióra” rozdane

W drugą rocznicę śmierci Alfreda Sierzputow-
skiego jego przyjaciele i lokalni literaci spotka-
li się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, by po-
czytać satyry, fraszki, limeryki. Biesiada Humo-
ru i Satyry „Fredki” ma się odtąd odbywać każ-
dego roku. 

„Fredki” mają być sposobem na 
uczczenie pamięci poety, dla wielu mi-
strza i patrona – liczne grono lokalnych 
poetów rozpoczynało pracę twórczą pod 
jego kierunkiem. Organizatorzy spotka-
nia nie chcieli, by był to po prostu wie-
czór wspomnień. Ten z pewnością byłby 
nostalgiczny, a Alfred Sierzputowski zna-
ny był ze swego doskonałego poczucia 

humoru, ciętej riposty, celnie punktowa-
nych absurdów rzeczywistości. 

Sabina Malinowska z miejskiej biblio-
teki zauważyła również, że podobnej im-
prezy nie ma w kalendarzu kulturalnym 
miasta. W przyszłości Biesiada Humoru i 
Satyry „Fredki” może przerodzić się w kon-
kurs, a na spotkaniu będą chętnie gości-
li literaci z innych części Polski. Podobnie 
rzecz ma się np. Z „Qpiszewiadą”. 

We wtorkowy wieczór, 7 listopada, 
swoje krótkie formy – satyry, fraszki, li-
meryki, złote myśli – przedstawiło dzie-
sięć osób. Większość z nich to znani ostro-
łęczanom poeci – Stanisław Kałucki, Jo-

anna Brodowska. Ale pojawili się rów-
nież entuzjaści, którzy tworzą od niedaw-
na, np. Maria Dłuska. Widownia usłysza-
ła utwory nowe i już publikowane w to-
mikach. Część z nich poświęcona była pa-
mięci Alfreda Sierzputowskiego, kilka zo-
stało przez niego zrecenzowanych lub 
docenionych. Recytowano również frasz-
ki poety. 

Była to okazja do przypomnienia 
mniej znanego utworu Alfreda Sierzpu-
towskiego „Tryptyk Polski”. Karol Samsel 
zinterpretował jego fragment na zakoń-
czenie wieczoru.

(as)

Ku pamięci Alfreda Sierzputowskiego

Wieczór poprowadził dr Karol Samsel 
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•	 do 31 XI – „Malarstwo i Rysunek” – 
wystawa Ireneusza Jankowskiego i 
Barbary Zielińskiej – Jankowskiej  – 
Galeria Ostrołęka, wstęp wolny

•	 1 XII - „15 Lat Minęło – Jesteśmy”  – 
koncert wokalistów z okazji 15-le-
cia Studia Piosenki, Klub Oczko, 
godz. 19.00, wstęp wolny

•	 2 XII – „Świątecznie…”  –  koncert 
Stanisławy Celińskiej z zespołem M. 
Maruszko z cyklu Nastroje we Dwo-
je – sala widowiskowa OCK, godz. 
17.00, bilet 30 zł

•	 2–3 XII – „Filmowe Zwierciadła” – 
Festiwal Filmów Amatorskich, Kino 
Jantar sala nr 2, od godz. 12.00, 
wstęp wolny

•	 od 7 XII – Wystawa Poplenerowa XI 
Kurpiowskiego Pleneru Malarsko- 
Literackiego im. Stanisława Sko-
limowskiego, Czarnia 2017  – wy-
stawa czynna do 20 lutego 2018r., 
wernisaż o godzinie 19.00 – Galeria 
Ostrołęka, wstęp wolny

•	 8 XII – „Przyszedł Mężczyzna do 
Kobiety” – spektakl Teatru Ma-
zowieckiego – sala widowiskowa 
OCK, godz. 19.00, bilet 30 zł

•	 do 10 XII – Wystawa Fotografii 
Jolanty Góralskiej pt. „Szanuj-
my wspomnienia” część IV. Na 
wystawie zobaczymy zdjęcia zro-
bione podczas wcześniejszych 
edycji OSPY – Hol OCK, wstęp wol-
ny

•	 10 XII – „Jezioro Łabędzie”  – wi-
dowisko baletowe w wykonaniu 
Młodego Baletu Polskiego Szko-
ły Baletu i Teatru Anny Davies w 
ramach akcji Godziny dla Rodzi-
ny – sala widowiskowa OCK, godz. 

12.00 bilety: 7 zł (dziecko)  i 15 zł 
(dorosły)

•	 13 XII – „Od Baśni do Baśni” – kon-
cert Filharmonii Narodowej z cyklu 
Spotkania z Muzyką – sala widowi-
skowa OCK, godz. 13.15 i 14.15, bi-
let 5 zł

•	 od 15 XII – Wystawa Fotografii To-
masza Lendo „No Dishonor”. Wer-
nisaż wystawy godz. 18.00 – Hol 
OCK, wstęp wolny

•	 17 XII – „Świąteczne Marzenia” – 
koncert w wykonaniu grup arty-
stycznych OCK, sala widowiskowa 
OCK, godz. 16.00 , wstęp wolny

•	 „Anioł Czasem Rzeźbiony” – 
siódma edycja konkursu twór-
czego „Gwiazdkowy Anioł”. Pra-
ce można składać w Kultow-
ni  przy I AWP 40 w Wojciechowi-
cach do 5 XII. Więcej informacji  
i regulamin konkursu na stronie 
www.ock-ostroleka.pl

•	 28 XI (wtorek) – Prelekcja pt. Sa-
murajowie – japońscy wojownicy 
epoki feudalnej. Prelegent  Grze-
gorz Korsak /Klub przy Studzien-
nej  Biblioteka ul. Gomulickiego 13,  
godz. 18.00

•	 2 XII (sobota) – 13.00 Warsztaty 
literackie. Prowadzi dr Karol Sam-
sel /Klub przy Studziennej – Biblio-
teka ul. Gomulickiego 13, godz. 
10.00 

•	 14 XII (czwartek) – Wieczór 
gwiazdkowy w Arce. W  progra-
mie koncert  Adama Wołosza i pre-
zentacja numeru 4 „Przydroży” / 
MBP ul. Głowackiego 42,  godz. 
18.00

Kalendarium

Ostrołęckie Centrum Kultury

Miejska Biblioteka Publiczna

W Wydziale Promocji Miasta, Kultury i Spor-
tu Urzędu Miasta odbyła się lekcja dialektu kur-
piowskiego, zorganizowana przez Związek Kur-
piów. Zgromadzeni goście uczyli się zasad pisow-
ni i wymowy, ciekawych zwrotów i słówek oraz lu-
dowych piosenek. 

W 2016 roku ukazał się „Podręcznik z 
ćwiczeniami do nauki dialektu kurpiow-
skiego dla początkujących”. Jego autor-
kami są nauczycielki z Ostrołęki – Irena 
Bachmura i Danuta Staszewska. Konsul-
tacja naukowa przeprowadzona została 
przez profesora Jerzego Rubacha. Pod-
ręcznik liczy 136 stron, jego integralną 
częścią są dwie płyty CD z zapisem ćwi-
czeń. Publikacja zawiera ćwiczenia, za-
dania, ilustracje, zdjęcia, scenariusze, 
pieśni i wiersze.Wydanie wsparł finan-
sowo Urząd Miasta Ostrołęki. 

Nauka dialektu kurpiowskiego odby-
wa się poprzez szkoły (w Ostrołęce lekcje są 
prowadzone w Szkole Podstawowej nr 10) 
oraz podczas bezpłatnych warsztatów orga-

nizowanych przez Związek Kurpiów. Jedne 
z nich odbyły się w październiku w Wydzia-
le Promocji Miasta Kultury i Sportu. Wzięli w 
nich udział przedstawiciele jednostek kultu-
ralnych w mieście – dyrektor Muzeum Kultu-
ry Kurpiowskiej Maria Samsel, dyrekor Ostro-

łęckiego Centrum Kultury Bogdan Piątkow-
ski, dyrektorzy Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Sabina Malinowska i Mieczysław Romanik, 
przedstawicielele Starostwa Powiatowego i 
Urzędu Miasta, Kurpianka Czesława Kaczyń-
ska oraz entuzjaści folkloru. 

Lekcję poprowadził Henryk Gadom-
ski, znany regionalista, jeden z założycieli 
Związku Kurpiów i rodowity Kurp. Przed-
stawił główne zasady pisowni i wymo-
wy dialektu kurpiowskiego, opowiedział 
o wyjątkach w języku oraz badaniach, ja-
kie prowadził profesor Rubach, by opra-
cować zasady gramatyki. Wiele informa-
cji udało się utrwalić dzięki piosenkom lu-
dowym, które goście wspólnie wykonali.

(as) 

Uczmy się kurpiowskiego

Warsztaty poprowadził Henryk Gadomski

Grafika

Ostrołęcki grafik, kierownik Galerii Ostrołęka Zenon 
Kowalczyk zaprojektował kolejny, trzeci już w tym 
roku ciekawy plakat. Zapowiada on 33. Ostrołęckie 
Spotkania z Piosenką Kabaretową. Poprzednie za-
projektowane były na Festiwal Teatralny InQbator i 
Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych „Igła”.

Plakat, to ciekawy gatunek w do-
robku ostrołęckiego grafika. Projektu-
je on plakaty reklamowe, ale jak sam 
mówi, pełną swobodę twórczą dają mu 
tylko plakaty na imprezy kulturalne, 
promujące wydarzenia związane z na-
szym miastem i regionem. Od trzydzie-
stu lat bierze udział w prestiżowych wy-
stawach plakatu, także w największym 
krajowym wydarzeniu jakim jest Bien-
nale Plakatu Polskiego w Katowicach, 
skupiającym ponad 100 grafików z całej 
Polski. Miał też wiele wystaw indywidu-
alnych, poświęconych tylko tej dziedzi-
nie projektowania graficznego.

– Plakat to kwestia świadomości po-
koleniowej. Z jednej strony czasy świet-

ności polskiego plakatu minęły, ale i 
dziś mamy zdolnych grafików. Mło-

dzi jednak nie cenią już formy plakatu, 
inne emocje i kryteria są dla nich waż-
ne. Problem tkwi też w tym, co się dzie-
je w przestrzeni publicznej zdominowa-
nej i zaśmieconej przez nadmiar krzy-

kliwej reklamy. Plakat siłą rzeczy w tym 
chaosie nieco ginie, co nie znaczy, że 
nie trzeba go projektować – mówi Ze-
non Kowalczyk.

(mr)

Ostrołęcki mistrz plakatu



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

W listopadzie do rąk czytelników i kibiców siat-
kówki trafiła wyjątkowa pozycja: „Arkadiusz Go-
łaś. Przerwana Podróż” – pierwsza książka o tym 
wybitnym, przedwcześnie zmarłym siatkarzu. Z 
tej okazji, w Ostrołęce odbyła się oficjalna premie-
ra, na którą przybyło wielu wyjątkowych gości, w 
tym autor Piotr Bąk. 

Arkadiusz Gołaś to niezapomniana 
postać polskiej siatkówki. Ostrołęczanin 
z pochodzenia, reprezentant Polski, jeden 
z najzdolniejszych zawodników, którego 
świetnie rozwijającą się karierę przerwał 
tragiczny wypadek. Do dziś wiele osób 
zapewne zastanawia się, jakby potoczyła 
się jego droga, gdyby we wrześniu 2005 
roku dotarł do najlepszego wówczas klu-
bu na świecie – Lube Banca we włoskiej 
Maceracie. „Arek był zawodnikiem nieza-
stąpionym! Według mnie stanowił nie-

zbędny element zespołu (reprezentacji 
Polski – przyp. red.), także ze względów 
pozasportowych. (…) w 2005 roku nigdy 
nie znalazł się poza wyjściową szóstką” – 
mówi w „Przerwanej Podróży” Raúl Loza-
no, obecnie trener reprezentacji Chin, kie-
dyś trener Arka Gołasia.

Piotr Bąk, młody pasjonat siatków-
ki, dziennikarz sportowy, związany z tym 
sportem od 11 lat, kiedy trafił na jeden 
z memoriałów poświęconych pamięci 
sportowca z Ostrołęki, postanowił napi-
sać książkę, która będzie jego biografią. 

– Memoriał Arka Gołasia jest wyjątko-
wy. Niesie za sobą nie tylko aspekt spor-
towy. Ale ja chciałem zrobić coś ekstra. 
Chciałem, by ta pamięć o Arku była żywa. 
Ta książka jest po to, by młodzi ludzie po-
znali postać fantastycznego człowieka 
i sportowca, a z drugiej strony, by starsi 
przypomnieli sobie, jakim był niesamowi-
tym zawodnikiem, ale także człowiekiem. 
Ja poznałem Arka na kartach tej książki – 
mówił podczas spotkania promocyjnego 
autor. 

Ogromną rolę w powstaniu wydaw-
nictwa mieli rodzice – Danuta i Tomasz 
Gołasiowie. To oni pierwsi dowiedzieli 
się o pomyśle młodego dziennikarza. Nie 
tylko wyrazili zgodę na jej napisanie, ale 
również przekazali Bąkowi mnóstwo ma-
teriałów z rodzinnego archiwum. W ten 
sposób w „Przerwanej Podróży” czytelnik 
dostaje takie smaczki, jak to, że pasją Arka 
Gołasia w podstawówce była technika i 
informatyka, więc za pieniądze z pierw-
szej komunii kupił komputer Atari. 

Biografia zawiera również mnóstwo 
wspomnień rodziny, przyjaciół, trenerów 
i innych zawodników. „Ludzie pamięta-

ją o Arku, bo to był fenomenalny gracz, 
który skakał niemal pół metra wyżej od 
wielu najlepszych siatkarzy” – wspomi-
na w „Przerwanej Podróży” były prezes 
AZS Częstochowa Andrzej Gołaszew-
ski. – „Jego atak wyglądał fenomenalnie. 
Gdy dostawał piłkę od rozgrywającego, 
słychać było tylko okrzyk: wysoko! A on z 
lekkością skoczka wzwyż unosił się do pił-
ki i wbijał tak zwane gwoździe.” 

Przedstawiciele Wydawnictwa SQN 
postanowili oficjalną premierę książki 
zorganizować właśnie w mieście rodzin-
nym zawodnika – w Ostrołęce. Odbyła się 
ona w środę 8 listopada w Szkole Podsta-

wowej nr 5. Miejsce nie było przypadko-
we. W sali gimnastycznej, w której spo-
tkali się miłośnicy siatkówki, by wspomi-
nać Arkadiusza Gołasia, kiedyś ćwiczył 
on sam. Nie zabrakło wzruszających mo-
mentów – pełna sala dziękowała Danu-
cie i Tomaszowi Gołasiom za wychowa-
niem wspaniałego syna, skromnego chło-
paka, utalentowanego zawodnika. Łzy w 
oczach wielu pojawiły się, kiedy grupa 
dzieciaków uderzając w bębny, skando-
wała „Arek Gołaś, Arek!”. 

Podczas premiery zorganizowano 
również panel dyskusyjny z udziałem za-
proszonych gości. Na pytania z sali od-
powiadali Piotr Bąk – autor książki, Piotr 
Stokłosa – przedstawiciel wydawnictwa 
SQN, Janusz Uznański – rzecznik praso-
wy Polskiego Związku Piłki Siatkowej, 
Mariusz Szyszko – niegdyś wybitny siat-
karz, a obecnie rzecznik prasowy repre-
zentacji Polski w piłce siatkowej, Krzysz-
tof Felczak – trener Arka Gołasia w okre-

sie jego występów w MKS MOS Wola 
Warszawa, Waldemar Wspaniały – były 
selekcjoner reprezentacji Polski oraz Re-
nisław Dmochowski – pierwszy trener 
Arkadiusza.

Przypomnieli oni o pierwszym bar-
dzo wysokim skoku do ataku Arka Goła-
sia, o spotkaniu na siatkarskim boisku z 
Grzegorzem Łomaczem – obecnie grają-
cym w Skrze Bełchatów i w reprezenta-
cji Polski siatkarzem z Ostrołęki, o spor-
towej wojnie, jaka toczyła się między klu-
bem Gołasia AZS Częstochowa a klubem 
Waldemara Wspaniałego Mostostal Azoty 
Kędzierzyn-Koźle. Piotr Bąk opowiedział 
również o rozmowie z Krzysztofem Igna-
czakiem – wieloletnim przyjacielem Arka 
Gołasia, którą przeprowadził na potrzeby 
książki. 

W Ostrołęce jedną z osób, które pie-
lęgnują pamięć o Arkadiuszu Gołasiu, 
jest Renisław Dmochowski, pierwszy tre-
ner. To on organizuje w mieście memo-
riał jego imienia. Pierwsze takie spotka-
nie było prawdziwym wydarzeniem – z 
drugą reprezentacją Polski zagrała repre-
zentacja Egiptu. Hala im. Gołasia wypełni-
ła się po brzegi. Obecnie memoriał to po-
nad 80 meczów. 

– Od lat nasza praca jest bardzo do-
ceniana. – mówi Remisław Dmochow-
ski. 

Książkę „Arkadiusz Gołaś. Przerwa-
na Podróż” kupić można w dobrych 
księgarniach internetowych, dystrybu-
ujących pozycje Wydawnictwa SQN. Kil-
ka sztuk będzie można również zdobyć 
w konkursie, który zostanie ogłoszony 
na oficjalnym profilu Urzędu Miasta w 
Ostrołęce na Facebooku: Miasto Ostro-
łęka.

(as)

Promocja książki

Ostrołęka pamięta o Arkadiuszu Gołasiu! 

„Arek Gołaś, Arek!”

Piotr Bąk - autor książki

Spotkanie rozpoczęła piosenka w wykonaniu Izabeli Duszak


