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Więcej informacji na
www.ostroleka.pl

26 milionów na drogi, chodniki,
ścieżki rowerowe i nowe autobusy

Wartość projektu przekracza 35,5 
miliona złotych. Blisko 26 milionów, 
które stanowią 80 procent kosztów 
kwalifikowanych, to pieniądze pozy-
skane z zewnątrz w ramach RPO WM 
2014-2020. Jednym ze składników jest 
poprawa jakości usług transportu zbio-
rowego. Pierwszy krok w tym kierun-
ku samorząd poczynił wprowadzając 
w listopadzie ubiegłego roku bezpłat-
ne przejazdy miejskimi autobusami. 
Obecne działania zakładają zakup no-
woczesnego taboru – pięciu autobu-
sów niskoemisyjnych (norma Euro 6) o 
napędzie spalinowym i pięciu w pełni 

ekologicznych, elektrycznych. Dodat-
kowo zostanie zmodyfikowany system 
zarządzania ruchem w centrum Ostro-
łęki, który w okresach większego natę-
żenia w sposób uprzywilejowany po-
traktuje komunikację miejską. Uzupeł-
nione w nowe modele wiat zostaną 
przystanki autobusowe, które otrzy-
mają też elektroniczne tablice informa-
cyjne. 

W ramach projektu gruntowną mo-
dernizację przejdą drogi rowerowe. Po-
wstaną też całkiem nowe rozwiązania. Za-
kres prac obejmie odcinki o łącznej dłu-
gości ponad 7 km. Najważniejsze szla-

ki, które oddamy do dyspozycji rowerzy-
stom, wybrano podczas konsultacji z klu-
bami i stowarzyszeniami. 

Znajdą się między nimi:
- Ścieżka rowerowa w drodze krajo-

wej nr 61 w ulicach Romualda Traugutta, 
alei Wojska Polskiego i Łomżyńskiej wraz 
z ciągiem pieszym 

- Ścieżka rowerowa w ulicy kontrad-
mirała Włodzimierza Steyera w Ostrołęce 
wraz z ciągiem pieszym

- Ścieżka rowerowa w ulicy Brata Ze-
nona Żebrowskiego w Ostrołęce

Po podpisaniu umowy prezydent Janusz Kotowski otrzymał symboliczny czek

Kolejne rodziny mają dom

Trzydzieści sześć rodzin otrzymało klucze do miesz-
kań w nowym bloku Ostrołęckiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego. Jego budowa rozpoczę-
ła się w październiku 2016 roku, a zakończyła w lu-
tym 2018 r.
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OTBS

Transport

Nieudana prywatyzacja PKS-u

Dzierżawca i jedyny gospodarz ostrołęckiego 
„dworca PKS” – firma Mobilis – oficjalnie zapo-
wiedziała likwidację swojej działalności na tere-
nie miasta i regionu. Wiadomość ta wzbudziła wie-
le niepokoju i komentarzy. Wielu mieszkańców po-
wiatu martwi się, jak dojedzie w przyszłości do róż-
nych firm i instytucji w mieście

s. 4 

Gospodarka odpadami

Będą zmiany,
ale bez podwyżek

W związku z nieuzasadnionymi podwyżkami jedy-
nego wykonawcy, w styczniu Miasto zawarło umo-
wę z Ostrołęckim Przedsiębiorstwem Komunalnym, 
które przejęło obowiązek odbierania odpadów na 
terenie Ostrołęki. Dzięki tej decyzji udało się unik-
nąć podwyżek opłat dla mieszkańców o 300%. Po 
ponad miesiącu pracy OPK, rozmawiamy z preze-
sem Bartoszem Pawelczykiem

s. 5

Mistrzostwa Europy
w Ostrołęce!

We wrześniu tego roku w Ostrołęce zostaną roze-
grane Mistrzostwa Europy Masters w Piłce Siatko-
wej. Do rywalizacji staną kobiety i mężczyźni

s. 7

Piłka siatkowa

Ostrołęka wspiera
młodych sportowców

W poniedziałek 12 lutego prezydent Ostrołęki Ja-
nusz Kotowski spotkał się ze sportowcami, którym 
przyznał stypendia sportowe na 2018 rok

s.  8

Stypendia sportowe

7 lutego przedstawicielki Zarządu Województwa Mazowieckiego i prezydent miasta 
Janusz Kotowski podpisali w Ostrołęce umowę, dzięki której trafi do naszego budże-
tu prawie 26 mln zł.

Dokończenie na str. 3
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Ekologia

Jest to dziesiąty blok na osiedlu Jana 
Pawła II, choć jak zapowiada prezes OTBS 
Grzegorz Makowiecki, nie ostatni. Po-
wstanie bloku to kolejny krok, by zapew-
nić ostrołęczanom – szczególnie młodym 
i posiadającym rodziny – mieszkania. 

Budynek powstał w najnowszej 
technologii, ma nowoczesną bryłę, a 
do budowy użyto materiałów wyso-
kiej jakości. Budowę wspomógł Bank 
Gospodarstwa Krajowego, a pozosta-
łą część stanowiły wpłaty z partycypa-
cji oraz wkład własny Miasta Ostrołęki. 

W poniedziałek 5 lutego podczas 
spotkania w ratuszu prezydent Miasta 
Ostrołęki Janusz Kotowski przekazał no-
wym lokatorom klucze do mieszkań. W 
spotkaniu uczestniczyli także przewod-
niczący Rady Miasta Jerzy Grabowski, 

prezes OTBS Grzegorz Makowiecki oraz 
proboszcz parafii Najświętszej Marii Pan-
ny Królowej Rodzin ks. Dariusz Łapiński.

– Dom to nie tylko mury czy adres. 
Dom to miejsce, gdzie obdarowujemy się 
nawzajem miłością, dobrocią, zrozumie-
niem. To miejsce, które powinno stanowić 
azyl. Gdzie człowiek może wrócić po pracy, 
po codziennych problemach i czuć się przy-
jęty – mówił prezydent Janusz Kotowski. 

(as)

Kolejne rodziny mają dom

Klucze do mieszkań otrzymały kolejne rodziny

Trzydzieści sześć rodzin otrzymało klucze do mieszkań w nowym bloku Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego. Jego budowa rozpoczęła się w październiku 2016 roku, a zakończyła w lutym 2018 r.

Nowy blok w liczbach: 

2 207 m kw. – powierzch-
nia użytkowa budynku,
25% – wysokość partycy-
pacji kosztów budowy, 
36 – liczba mieszkań

Działania związane z usuwaniem 
wyrobów zawierających azbest na te-
renie Ostrołęki są prowadzone od roku 
2004. Przez pierwsze pięć lat usuwa-
ne i przekazywane do unieszkodliwia-
nia były pokrycia dachowe z eternitu z 
budynków wspólnot mieszkaniowych 
oraz z budynków, których właścicielem 
jest Miasto Ostrołęka. Od 2009 do 2014 
roku pomoc w postaci dotacji do usu-
wania, transportu i unieszkodliwiania 
wyrobów zawierających azbest, udzie-
lana była właścicielom budynków po-
krytych eternitem.

Od 2015 roku zadanie w zakresie usu-
wania, transportu i unieszkodliwiania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest 
finansowane jest z dotacji ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie oraz z budżetu Miasta Ostrołęki.

Ilość wymienionych pokryć w me-
trach kwadratowych w rozbiciu na lata:

- 2004 rok – 2 162,9 m kw.,
- 2005 rok – 1 220,0 m kw.,
- 2006 rok – 1 950,9 m kw.,
- 2007 rok – 1 251,0 m kw.,
- 2008 rok – 1 205,1 m kw.,
- 2009 rok – 3 018,3 m kw.,
- 2010 rok – 7 004,0 m kw.,
- 2011 rok – 9 705,8 m kw.,
- 2012 rok – 7 361,2 m kw.,
- 2013 rok – 6 508,1 m kw.,
- 2014 rok – 7 793,0 m kw.,
- 2015 rok – 8 525,6 m kw.,
- 2016 rok –10 952,0 m kw.,
- 2017 rok – 9 406,5 m kw. 

W sumie przez 14 lat wycofano z użyt-
kowania 78 064,4 m kw. wyrobów zawierają-
cych azbest, w tym 70 274,5 m kw. z budyn-
ków prywatnych, należących do mieszkań-
ców Ostrołęki.   

Tylko w ubiegłym roku Miasto Ostrołę-
ka, korzystając ze wsparcia WFOŚiGW, udzie-
liło pomocy 64 właścicielom nieruchomości. 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest do-
tyczyło jednorodzinnych budynków miesz-
kalnych, budynków gospodarczych, budyn-
ków rekreacji indywidualnej (np. domków 
działkowych) oraz osłon śmietnikowych.

Projekt, którego wartość oszacowana zo-
stała na kwotę 42 715,84 złotych, został sfi-
nansowany w 84,5% z otrzymanej dotacji ze 
środków: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie (36 094,88 zł), pozostałe koszty w wysoko-
ści 15,5% pokryto z budżetu Miasta Ostrołęki  
(6 620,96 zł).  

Mamy nadzieję, że także w roku bieżą-
cym uda się nam pozyskać z WFOŚiGW kolej-
ne środki na kontynuowanie usuwania azbe-
stu. O ewentualnych terminach, zakresie i za-
sadach utylizacji szkodliwych pokryć dacho-
wych będziemy informować w przypadku 
uruchomienia programu.

(wd)

Usuwanie azbestu
W grudniu ubiegłego roku zakończono w Ostrołęce kolejną edycję usuwania i unieszkodliwiania azbestu 
oraz wyrobów pochodnych. W jej efekcie z miasta zniknęło blisko 10 tysięcy mw.   pokryć dachowych za-
wierających te szkodliwe substancje.

Polityka społeczna

Pieniądze dla seniorów
Ostrołęka pozyskała kolejne fundusze na działalność w ramach Domów Dziennego Pobytu „Senior+”. Łącznie na 
wsparcie takich placówek w naszym mieście strona rządowa przekaże ponad 115 tysięcy złotych.

Program Wieloletni „Senior+” na lata 
2015-2020 adresowany jest do nieaktyw-
nych zawodowo osób w wieku 60+. W ra-
mach Programu jednostki samorządu te-
rytorialnego szczebla gminnego, powia-
towego i wojewódzkiego mogą ubiegać 
się o uzyskanie środków finansowych 
przeznaczonych na:
•	 jednorazowe wsparcie finansowe 

na utworzenie (przebudowę lub re-
mont) i wyposażenie placówki,

•	 zapewnienie funkcjonowania już ist-
niejących placówek.
Trwają przygotowania do ogłosze-

nia konkursu na prowadzenie kolejnej ta-
kiej placówki, a otrzymane wsparcie zosta-
nie przeznaczone na jej doposażenie. Nato-
miast bieżąca działalność Dziennego Domu 
Seniora „Senior+” przy parafii św. Antonie-
go otrzyma dofinansowanie w wysokości 
87 800 złotych. 

(wd)

OTBS

Premier Mateusz Morawiecki niedawno odwiedził ostrołęckich seniorów

Prezydent Janusz Kotowski i prezes Grzegorz Makowiecki przed nowym blokiem OTBS
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- Ścieżka rowerowa wraz z chodni-
kiem w odcinku ul. Goworowskiej od ron-
da płk. R. Kuklińskiego do ul. gen. Toma-
sza Łubieńskiego, ul. Brata Zenona Że-
browskiego oraz ul. Pomian

- Ścieżka rowerowa wraz z chodni-
kiem w odcinku ul. Goworowskiej od ul. T. 
Łubieńskiego do granicy miasta

- Przejazd rowerowy przez jezdnię z 
przejściem dla pieszych w ul. Brata Zeno-
na Żebrowskiego w Ostrołęce

- Odcinek ciągu pieszo-rowerowego 
na osiedlu Wojciechowice.

W ramach infrastruktury rowerowej 
powstanie też sześć stacji wypożyczenia 
rowerów - miasto zamierza kupić począt-
kowo 35 sztuk - wyposażonych również w 
urządzenia do serwisowania i drobnych 
napraw. Planuje się, by zlokalizowane zo-
stały w następujących punktach:

1. Wojciechowice – pętla autobuso-
wa,

2. Okolice nowego szpitala – al. Jana 
Pawła II,

3. Okolica Parku Wodnego Aquarium 
i Hotelu MZOS-TiT,

4. Okolice ul. Wesołej i gen. A.E. Fiel-
dorfa „Nila”,

5. Za mostem im. Madalińskiego, par-
king przy ul. Obozowej,

6. Hala Sportowo-Widowiskowa im. 
Arkadiusza Gołasia.

Skrzyżowania najbardziej uczęszcza-
nych ścieżek rowerowych z ulicami zo-
staną wyposażone w podpory rowero-
we, ułatwiające cyklistom zatrzymanie się 
i chwilowy postój w oczekiwaniu na prze-

jazd przez ulicę. Przed mostem Madaliń-
skiego powstanie parking typu „Parkuj i 
jedź” dla 26 pojazdów. Tam właśnie bę-
dzie zlokalizowana jedna ze stacji wypo-
życzeń rowerów. 

Kolejnym elementem projektu jest 
przebudowa ul. Dobrzańskiego na od-
cinku od ronda im. Romana Dmowskie-
go do ul. 11 Listopada. Na całym od-
cinku powstanie jezdnia, obustronne 
chodniki, ścieżka rowerowa, zatoki po-
stojowe i autobusowe. Pod ulicą po-
wstanie nowa infrastruktura wodno-ka-
nalizacyjna. Całość oświetlą nowe lam-
py, a ruchem na skrzyżowaniu z 11 Li-
stopada zarządzać będzie sygnalizacja 
świetlna.

Głównym celem tego wszechstron-
nego projektu jest sprawna i ekologicz-
na komunikacja miejska, ogranicze-
nie emisji zanieczyszczeń, poprawa sta-
nu bezpieczeństwa pieszych i rowerzy-
stów oraz promocja aktywnego wypo-
czynku dla wszystkich grup wiekowych 
mieszkańców Ostrołęki i odwiedzają-
cych nas gości. Projekt realizowany jest 
we współpracy z gminami Lelis i Olsze-
wo-Borki.

(wd)

26 milionów na drogi, chodniki,
ścieżki rowerowe i nowe autobusy

Mobilna Ostrołęka

Dokończenie ze str. 1

35 500 000 zł
wartość projektu
"Mała Mobilność"

10
tyle nowych, ekologicznych

autobusów zakupimy

7,68 km
tyle ścieżek rowerowych

wybudujemy lub przebudujemy

26
tyle miejsc parkingowych powstanie

w ramach „Parkuj i Jedź”

450 mb
tak długi jest budowany

odcinek ulicy Dobrzańskiego

35
 tyle rowerów miejskich 

będzie można wypożyczyć w 6 stacjach 

tyle wyniesie
do�nansowanie zewnętrzne

25 909 101,01 zł

Tabor MZK wzbogaci się o pięć autobusów elektrycznych
oraz pięć niskoemisyjnych o napędzie spalinowym

Stanowi to 80% wartości projektu

Ścieżki powstaną przy najważniejszych ulicach: 
Traugutta, al. Wojska Polskiego, Łomżyńskiej, 

Steyera, Brata Żebrowskiego, Goworowskiej

Parking powstanie przed mostem Madalińskiego.
 Tam też znajdzie się jedna ze stacji wypożyczeń rowerów

Koszt przebudowy to ponad 5 mln 230 tys. zł

„Mała Mobilność” w liczbach

Powstanie 225 stojaków rowerowych,
6 stacji napraw i 12 podpór rowerowych

na skrzyżowaniach ulic

Prezydent podpisuje umowę w imieniu miasta

Drogi

W styczniu rozstrzygnięto przetarg na remont 
ulicy Krańcowej. Wkrótce na placu budowy po-
jawi się wykonawca. Przebudowa ma zakończyć 
się w na przełomie lipca i sierpnia 2018 roku.

Od wielu lat Miasto Ostrolęka mia-
ło w planach remont ulicy Krańcowej. 
Niestety, niemożliwe było pozyskanie 
na ten cel koniecznych środków ze-
wnętrznych, tak jak stało się to w przy-
padku innych dróg. Z pomocą przyszła 
Grupa Energa. Spółka zaproponowała 
przekazanie na ten cel dotacji w wyso-
kości 4 200 000 złotych. 

W styczniu rozstrzygnięto prze-
targ. Wygrało go Przedsiebiorstwo Ro-
bót Drogowo-Mostowych „Ostrada”. 
Zaproponowana przez firmę cena to  
3 900 000 złotych. Oznacza to, że 100% 
kosztów pokrytych zostanie przez ze-
wnętrznego inwestora. 

Po zakończeniu przebudowy uli-
ca Krańcowa będzie stanowiła jedną z 
dróg dojazdowych do placu budowy 
Elektrowni C. Ma zostać ona wzmocnio-
na w taki sposób, by spełniała normy w 
tym zakresie wyznaczone przez Grupę 
Energa. 

Na remoncie zyskają jednak także 
mieszkańcy bloków przy ul. Krańcowej 
oraz ci, którzy tym odcinkiem dociera-
ją do grobów swoich bliskich pocho-
wanych na cmentarzu komunalnym. Po 
zakończeniu prac droga będzie miała 
7 metrów szerokości, powstanie chod-
nik i ścieżka rowerowa. 

Remont rozpocznie się po zakoń-
czeniu wszystkich procedur formalnych 
i ustaleniu organizacji ruchu przez wy-
konawcę. Prace powinny zakończyć się 
na przełomie lipca i sierpnia. 

(wd)

Wkrótce remont
ulicy Krańcowej

Ulica Krańcowa wkrótce zmieni swoje oblicze
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DrogiTransport

Prace toczą się na wszystkich trzech 
głównych budowach drogowych w Ostrołę-
ce. Najbardziej zaawansowane są przy prze-
budowie ulicy Dobrzańskiego. Tam oprócz 
robót związanych z przebudową podziem-
nej infrastruktury rozpoczęło się korytowa-
nie samej jezdni. Niestety, podczas prac tra-
fiają się „kolizyjne” niespodzianki w posta-
ci nienaniesionych na mapy przyłączy tele-
komunikacyjnych i grzewczych. Wymaga to 
bieżącej korekty oraz szybkiej reakcji wyko-
nawcy, co, trzeba przyznać, dzieje się spraw-
nie i „kolizje” są szybko usuwane. 

Na ulicy Witosa trwają roboty przy bu-
dowie ciągu pieszo-jezdnego. Rozpoczęło 
się także krawężnikowanie ulicy. 

Zakończył się także pierwszy etap prze-
budowy podziemnych przyłączy kanaliza-
cyjnych, wodociągowych i energetycznych 
w ulicy Ostrowskiej. Nowa infrastruktura po-
wstała na odcinku od mleczarni do ul. Go-
worki. 

Wkrótce roboty rozpoczną się także na 
innych, mniejszych osiedlowych ulicach. 
Wszystko wskazuje na to, że zmierzająca ku 
końcowi pora zimowa nadal będzie sprzyja-
ła ostrołęckim inwestycjom.

(wd)

Łagodna zima sprzyja drogowcom

Kalendarzowej zimie towarzyszą temperatury oscylujące w okolic zera stopni i niewielkie opady śniegu. 
Takie warunki sprzyjają kontynuacji miejskich inwestycji drogowych.

W 2009 roku ówczesne Minister-
stwo Skarbu poinformowało o zamiarze 
sprzedaży PKS-u. Prezydent Janusz Ko-
towski przygotował wówczas ciekawą 
propozycję samorządowego porozumie-
nia, które mogłoby przejąć PKS i zapew-
nić sieć przejazdów w regionie. 

Rada Miasta Ostrołęki podjęła sto-
sowną uchwałę (nr 389/LII/2009), uzna-
jąc za celowe wystąpienie przez prezy-
denta Ostrołęki do ministra skarbu pań-
stwa z wnioskiem o nieodpłatne przeka-
zanie na rzecz miasta prawa własności 
akcji skarbu państwa w spółce działają-
cej pod firmą Przedsiębiorstwo Komuni-
kacji Samochodowej w Ostrołęce.

Prezydent doprowadził do porozu-
mienia międzypowiatowego, które pod-
pisali oprócz niego także starostowie po-
wiatów ostrołęckiego, wyszkowskiego 
i ostrowskiego. Inicjatywę samorządów 
popierały związki zawodowe. 

28 grudnia 2009 roku do Minister-
stwa Skarbu Państwa trafiło pismo władz 
Ostrołęki, które zaproponowały komu-
nalizację spółki Przedsiębiorstwo Komu-
nikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A. 
Niestety ministrowie rządu PO katego-
rycznie i bez uzasadnienia odrzucili po-
mysły samorządowców. 

W piśmie z dnia 7 stycznia 2010 
roku od podsekretarza stanu Mikołaja 
Budzanowskiego czytamy: „Pragnę po-
informować, że zaawansowany jest pro-
ces prywatyzacji ww. spółki. W ocenie 
Ministerstwa Skarbu Państwa proces 
ten rokuje nadzieje na znalezienie in-
westora, który zapewni spółce dokapi-
talizowanie oraz trwały rozwój, co przy-

niosłoby korzyści zarówno spółce, jak i 
regionowi”. 

Mimo sprzeciwu związkowców i 
kontrpropozycji samorządów – ówcze-
śni ministrowie z Platformy Obywatel-
skiej Aleksander Grad i Mikołaj Budza-
nowski z determinacją dokonali sprze-
daży przynoszącego zyski państwowe-
go przedsiębiorstwa. Firma Mobilis Gro-
up, której właścicielem jest izraelski Eg-
ged, pod koniec 2010 roku nabyła ostro-
łęcki PKS. 

Nowy właściciel przejął nie tylko ta-
bor, ale też wydzierżawił bazę przy ul. 
Zawadzkiego oraz dworzec przy Bogu-
sławskiego. Wyczekiwanych przez wie-

lu inwestycji nie było. Zwłaszcza wygląd 
dworca szpeci Ostrołękę. Niestety sa-
morząd miasta nie mógł w żadnym wy-
padku poprawić wizerunku tego ważne-
go fragmentu Ostrołęki. Mógł to zrobić 
dzierżawca, ale nie zrobił...

W ostatnim czasie wielki niepokój 
wzbudziły zapowiedzi likwidacji działal-
ności Mobilisu na naszym terenie. Pre-
zydent Janusz Kotowski poprosił władze 
Grupy o pilne spotkanie. Chociaż prze-
wozy regionalne nie należą do zadań 
Miasta, warto, byśmy jako mieszkańcy 
wiedzieli, co firma ma w swoich planach. 

Dziś, gdy porównamy piękny rozwój 
firmy MZK, nowe autobusy (w tym elek-
tryczne), wygląd jej bazy przy Kołobrze-
skiej z dworcem PKS i ewentualnością li-
kwidacji działalności przewozowej w na-
szym regionie, chciałoby się powiedzieć 
– szkoda, że ministrowie byli tak krótko-
wzroczni. A może tylko o to im chodziło? 

(ao)

Nieudana prywatyzacja PKS-u

Dzierżawca i jedyny gospodarz ostrołęckiego „dworca PKS” – firma Mobilis – oficjalnie zapowiedziała li-
kwidację swojej działalności na terenie miasta i regionu. Wiadomość ta wzbudziła wiele niepokoju i ko-
mentarzy. Wielu mieszkańców powiatu martwi się, jak dojedzie w przyszłości do różnych firm i instytu-
cji w mieście.

Administracja

Pogoda sprzyja drogowcom

Mamy nowe osiedle
Rada Miasta wyraziła zgodę na utworzenie nowego osiedla o nazwie Leśniewo. Zostanie ono wydzielo-
ne na obszarze przyłączonym do Ostrołęki w styczniu.

Z propozycją utworzenia na nowym te-
renie osobnego osiedla wyszli sami miesz-
kańcy. Pismo do prezydenta podpisała gru-
pa 125 osób z dawnej Nowej Wsi Wschod-
niej, Ław i Goworek. Powstanie takiej jed-
nostki pomocniczej pozwoli na aktywne 
działanie jej władz na rzecz poprawy jakości 
życia i wychodzenie naprzeciw potrzebom. 

– Jednostka organizacyjna z pewno-
ścią ubogaci miasto. Na pewno taka odręb-
ność nie przeszkadza też integracji. Kiedy 
tylko ukształtują się władze osiedla będzie-
my zapraszać i współpracować – mówił pre-
zydent Janusz Kotowski.

Na osiedlu Leśniewo mieszka w tej 
chwili 232 osoby, a jego obszar to ponad 
480 hektarów. Jest to siedemnaste osiedle 
w Ostrołęce.

(as)

Nowo utworzone ostrołęckie osiedle Leśniewo 
obejmuje tereny przyłączone do naszego 
miasta w styczniu

Dzierżawca przez lata nie zrobił nic, by poprawić wygląd dworca

Prace na ulicy Witosa weszły w zaawansowany etap



5Nr 2 (47) Luty 2018 Spółki miejskie 

Gospodarka odpadami

Będą zmiany w gospodarce odpadami,
ale bez podwyżek

Redakcja: Spółka została powołana 
do życia w październiku 2017 roku. W 
styczniu zostaliście wrzuceni na głębo-
ką wodę i rozpoczęliście odbieranie od-
padów od mieszkańców. Z czego wyni-
kała ta decyzja? 

Bartosz Pawelczyk: Powołanie miej-
skiej spółki, która zajmie się odbiorem od-
padów i ich zagospodarowaniem, było na-
turalnym krokiem i planowane było już w 
momencie tworzenia Stacji Segregacji Od-
padów Komunalnych. W październiku Mia-
sto było gotowe na podjęcie tego kroku. 

Natomiast katalizatorem zmian była 
sytuacja, przed jaką samorząd stanął po 
zakończeniu przetargu na odbiór odpa-
dów. Jedyna oferta opiewała łącznie na 
kwotę niemal 3 000 000 zł, czyli niemal 
trzy razy wyższą od zakładanej. Oznacza-
łoby to podwyżki cen dla mieszkańców o 
300%. Prezydent Janusz Kotowski zdecy-
dował, że nie może do tego dopuścić. 

Dlatego 2 stycznia Ostrołęckie Przed-
siębiorstwo Komunalne rozpoczęło od-
bieranie odpadów z nieruchomości nie-
zamieszkałych, czyli przedsiębiorstw, a 9 
stycznia z zabudowy wielorodzinnej i do-
mów jednorodzinnych. W obliczu koniecz-
ności wprowadzenia gigantycznych pod-
wyżek dla mieszkańców miasta, nale-

ży stwierdzić, iż była to słuszna, a przede 
wszystkim konieczna decyzja. Uważam 
również, iż cały zespół stanął na wysokości 
zadania, z czego jestem osobiście zadowo-
lony i wdzięczny za wykonaną pracę. 

Red. Opłaty za odbiór odpadów nie 
wzrosły w Ostrołęce od kilku lat. W prze-
ciwieństwie do sytuacji w sąsiednich 
gminach. Jak udaje się utrzymać tak ni-
skie stawki?

B.P. Źródłem sukcesu jest z pewno-
ścią patrzenie w przyszłość samorządu 
Miasta Ostrołęki. Kilka lat temu, kiedy po-
wstał pomysł stworzenia Stacji Segrega-
cji Odpadów Komunalnych, niemal żadna 
gmina nie chciała podjąć się współpracy 
w tym wymiarze. A to był pierwszy krok, 
by dziś móc myśleć o prawidłowo funk-
cjonującym systemie.

Powołanie spółki w październiku 
2017 roku sprawiło, że Miasto Ostrołęka 
może lepiej kontrolować  system gospo-
darki odpadami na każdym etapie – od-
biór, zagospodarowanie, segregacja. Je-
steśmy całkowicie samodzielni. To po-
zwala Miastu kształtować ceny za odbiór 
na rozsądnym poziomie. 

Red. Przed jakimi wyzwaniami stanę-
liście jako nowy podmiot odpowiadający 
za gospodarkę odpadami w Ostrołęce? 

B.P. Naszym celem jest z pewnością 
uszczelnienie systemu. Po pierwszym 
miesiącu pracy zauważyliśmy zadowala-
jący wzrost liczby deklaracji. 

Dostałem również wiele niepokoją-
cych sygnałów od moich pracowników, 
którzy odbierają odpady. Zdarza się, że 
zastana sytuacja jest nieadekwatna do tej 
deklarowanej i opłacanej. Wówczas spo-
rządzamy dokumentację i reagujemy. 

Chcemy też wspólnie z mieszkańca-
mi pracować nad jeszcze lepszymi wyni-
kami, jeśli chodzi o recykling. Już teraz, 
patrząc na deklaracje, możemy być za-
dowoleni, bo np. w sektorze 3 (najlicz-
niejszy spośród czterech sektorów, na ja-
kie podzielona jest Ostrołęka) na ponad 
11,5 tys. osób, które śmieci segregują, 
niecałe 2 tys. deklaruje oddawanie od-
padów niesegregowanych. To dobry wy-
nik. A podobnie jest w innych częściach. 

Dążymy do tego, by było jeszcze le-
piej. Naszym celem na ten rok są normy 

odzysku na poziomie 30%. To jednak nie 
koniec. Dyrektywy narzucone przez Unię 
Europejską zakładają, że w 2020 roku 
musi być to 40-50%. W przeciwnym wy-
padku na samorząd zostaną nałożone do-
tkliwe kary. 

Jednym z pomysłów, który zamie-
rzamy wprowadzić, na razie pilotażo-
wo, będą gniazda selektywnej zbiórki. 
W kilku miejscach w mieście ustawimy 
kolorowe kosze na różne rodzaje od-
padów. Mieszkańcy będą mogli wrzu-
cić tam posegregowane śmieci, a my je 
bezpłatnie odbierzemy. Takie rozwią-
zania ma u siebie np. gdański samo-
rząd. 

Wiele pracy jeszcze przed nami, ale 
mamy plany rozwoju, wiemy, co trzeba 
zmienić, co poprawić. Mamy cel i będzie-
my go realizować. 

Red. Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała
Anna Siudak

Gmina/Rodzaj odpadów Selektywne (zł za mc) Nieselektywne (zł za mc)

Olszewo-Borki 26-44 (gospodarstwo) 64 (gospodarstwo)

Lelis 25 (gospodarstwo) 40 (gospodarstwo)

Rzekuń 20-30 (gospodarstwo) 40-60 (gospodarstwo)

Kadzidło 36-49 (gospodarstwo) 56-69 (gospodarstwo)

Gmina Łyse 25-50 (gospodarstwo) 45-70 (gospodarstwo)

Gmina Goworowo 15-30 (gospodarstwo) 20-45 (gospodarstwo)

Ostrołęka 9,00 (1 osoba) 13,50 (1 osoba)

W związku z nieuzasadnionymi podwyżkami jedynego wykonawcy, w styczniu Miasto zawarło umowę z Ostrołęckim Przedsiębiorstwem Komunalnym, które przejęło obowiązek odbierania odpadów na terenie Ostrołęki. Dzięki 
tej decyzji udało się uniknąć podwyżek opłat dla mieszkańców o 300%. Po ponad miesiącu pracy OPK, rozmawiamy z prezesem Bartoszem Pawelczykiem. 

Bartosz Pawelczyk, prezes Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
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Ceny opłat za odbiór odpadów w Ostrołęce i gminach powiatu ostrołęckiego:
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Pamięć

Ale niewiele osób, zwłaszcza w okre-
sie jego aktywności zawodowej, wiedziało, 
że w latach pięćdziesiątych ubiegłego stu-
lecia Wawrzyniec Jeruzalski jako uczeń li-
ceum znalazł się w grupie młodzieży prze-
śladowanej przez reżim komunistyczny 
za swoje poglądy i opór wobec sowiec-
kiej indoktrynacji. Działająca w ogólnia-
ku tajna organizacja powstała w paździer-
niku 1950 roku, nosiła nazwę Związek So-
cjalistów Polskich, a jej głównym organi-
zatorem był właśnie późniejszy pierwszy 
ostrołęcki anestezjolog. Organizacja miała 
na celu działania wewnętrzne polegające 
na samokształceniu w duchu patriotyzmu, 
a na zewnątrz działania informacyjne po-
przez ulotki skierowane przeciwko rusyfi-
kacji i sowietyzacji kraju.

Zadanie dekonspiracji tajnej organiza-
cji Urząd Bezpieczeństwa powierzył agen-
tom, którzy wniknęli w jej struktury i do-
prowadzili do aresztowania jej wszystkich 
członków z przyszłym doktorem Waw-
rzyńcem Jeruzalskim włącznie. Doktor Je-
ruzalski spędził pierwsze 6 tygodni aresz-
towania w Powiatowym Urzędzie Bezpie-
czeństwa Publicznego w Ostrołęce, a na-
stępnie został przewieziony do więzienia 
w Warszawie, gdzie po sfingowanym pro-
cesie politycznym w 1952 roku został ska-
zany przez Sąd Wojskowy na karę 4 lat po-
zbawienia wolności, utratę praw publicz-
nych na dwa lata i przepadek mienia w ca-
łości. Po pobycie w warszawskim więzie-
niu został przewieziony do końca odbywa-
nia kary do cieszącego się straszną sławą 
obozu w Jaworznie, gdzie przede wszyst-
kim przetrzymywano młodocianych pa-
triotów. Więźniowie obsługiwali pięć ko-
palń, wykonując prace w najtrudniejszych 
warunkach, mokrych i zagrożonych wybu-

chem metanu pokładach. Po zakończeniu 
odbywania kary w popaździernikowej Pol-
sce (1956) zdał maturę i rozpoczął na Ślą-
sku studia lekarskie.

W 1993 roku, już w wolnej Polsce, dok-
tor Wawrzyniec Jeruzalski został całkowi-

cie zrehabilitowany poprzez unieważnienie 
wyroku skazującego wydanego przez Sąd 
Wojskowy. 

W styczniu br. odszedł kolejny świadek 
bolesnych czasów, Młody Wyklęty, który nie 
zawahał się dla Ojczyzny postawić na szali 
swego zdrowia i życia ocalonego z pożogi II 
wojny światowej. Cześć Jego Pamięci!

(W tekście wykorzystano informacje z 
ostatniego pożegnania dr. Wawrzyńca Jeru-
zalskiego w dniu 29.01.2018 r.).

(wd)

Wydarzenia

Pożegnaliśmy „Jaworzniaka”

śp. Wawrzyniec Jeruzalski

Pod koniec stycznia odszedł na wieczny dyżur Wawrzyniec Jeruzalski, znany ostrołęcki lekarz, pierwszy w na-
szym mieście anestezjolog, twórca oddziału intensywnej terapii. Służył pacjentom od 1962 roku.

Podczas spotkania po raz drugi wrę-
czono dwie nagrody kwartalnika. Nagrodę 
im. sierż. Józefa Franczaka „Lalusia” za zaan-
gażowanie w przywracanie pamięci o bo-
haterach powojennej Polski otrzymał Tade-
usz Płużański, prezes Fundacji „Łączka”. Na-
grodę im. Michała Krupy „Wierzby” za dzia-
łalność artystyczną w zakresie przywracania 
pamięci o Żołnierzach Wyklętych przyzna-
no Konradowi Łęckiemu, reżyserowi filmu 
„Wyklęty”. Dyrektor Jacek Karczewski, który 
był członkiem kapituły obu wręczonych na-
gród, zapoznał obecnych na uroczystości z 
przebiegiem prac nad tworzeniem naszego 
Muzeum.

(wd)

„Wolnych ludzi nic nie złamie”
Pod takim hasłem odbyła się 9 lutego w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie 
uroczystość zorganizowana przez kwartalnik „Wyklęci”. Ostrołękę reprezentował dyrektor Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych Jacek Karczewski.

Jacek Karczewski - dyrektor Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych

    26 lutego
godz. 18.00 - pokaz filmu „Wyklęty” w reżyserii Konrada Łęckiego,
 spotkanie z odtwórcą głównej roli  i producentem filmu
 Marcinem Kwaśny, OCK

    1 marca 
godz. 10.00 - konferencja prasowa
 – obchody 100-lecia Niepodległości
godz. 11.00 - Msza Święta w kościele pw. Zbawiciela Świata
 w ramach obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 organizowanych przez ZSZ nr 3
godz. 12.30 - uroczysta akademia ku czci Inki
 i Żołnierzy Wyklętych
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 3, ul. Jaracza 5 
godz. 17.00 - złożenie kwiatów
 pod Pomnikiem Ofiar Komunistycznego Terroru
 na Skwerze Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
godz. 18.00 - pokaz filmu „Gurgacz” w reżyserii Dariusza Walusiaka
 o kapelanie Żołnierzy Wyklętych ks. Władysławie Gurgaczu, OCK

    3 marca 
godz. 14.30 - spacer historyczny
 organizowany przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych
 "Ostrołęka w pierwszej dekadzie po wojnie"
 (liczba uczestników ograniczona - zapisy).
 Start ze Skweru Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 

    4 marca
godz. 10.00 - Msza Święta w intencji Żołnierzy Wyklętych
 celebrowana przez JE Ks. Bp. Stanisława Stefanka
 w Sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego
godz. 11.45 - Bieg „Tropem Wilczym”,
 rozpoczęcie przy hali im. A. Gołasia

    5 marca 
godz. 16.15-17.45 - pokaz filmów krótkometrażowych
 z cyklu "Zwykli Bohaterowie.Północne Mazowsze w ogniu"
 - filmy o Witoldzie Boruckim ps. "Dąb", "Babinicz",
 Hieronimie Rogińskim ps. "Róg", "Cień"
 oraz o rodzinie Wojszów. Mecenasem cyklu filmów
 jest Grupa Energa. Mała sala kinowa OCK

Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
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Fotografia

•	 1 III, godz.19.00 - wernisaż wystawy 
malarstwa Teresy Adamowskiej – 
„Portrety” – Galeria Ostrołęka, wstęp 
wolny

•	 6 III, godz. 9.00 – „Miejsce urodze-
nia”  XXXVII Ostrołęcki Konkurs Re-
cytatorski – eliminacje miejskie, 
Klub Oczko, wstęp wolny

•	 8 III, godz.19.00 – wernisaż wysta-
wy fotografii Wojtka Moskwy pt. 
„SANSARA Nepal” – Galeria Ostrołę-
ka, wstęp wolny

•	 9 III, godz. 19.00 – „Ballada na trzy 
biurka” – spektakl w wykonaniu 
Ostrołęckiej Sceny Autorskiej, Klub 
Oczko, wstęp wolny 

•	 10 III, godz. 18.00 – Koncert zespołu 
HARLEM w ramach akcji Nastroje we 
Dwoje, sala widowiskowa OCK,  bilet 30 zł

•	 16 III, godz. 18.00 – „Czekoladki” – 
spektakl w wykonaniu Ostrołęckiej 
Sceny Autorskiej, Klub Oczko, wstęp 
wolny

•	 16 III, godz. 18.00 – wernisaż wy-
stawy fotografii Marka Syguły pt. 
„Holy Land – moimi oczami”, hol 
OCK, wstęp wolny

•	 18 III, godz. 12.00 – „Pippi Pończo-
szanka” – spektakl dla dzieci od lat 
4 w ramach akcji Godziny dla Rodzi-
ny, sala widowiskowa OCK, bilety: 7 zł 
(dziecko) i 15 zł (dorosły)

•	 20 III, godz. 09.00 – „Miejsce uro-
dzenia” XXXVII Ostrołęcki Konkurs 
Recytatorski – eliminacje rejonowe 
– Klub Oczko, wstęp wolny

•	 23 III, godz. 19.00 – „Tak to już z 
nami jest” – pożegnalny koncert 
maturzystów Studia Piosenki, Klub 
Oczko, wstęp wolny

•	 27 III, godz. 10.00 – 63. Ogólnopol-
ski Konkurs Recytatorski – elimina-
cje miejskie, Klub Oczko, wstęp wolny.

•	 2 III, godz. 18.00 – Spotkanie z cy-
klu „Karol Samsel i Jego Gość”: Kata-
rzyna Zwolska-Płusa.  Klub przy Stu-
dziennej – Biblioteka, ul. Gomulickie-
go 13

•	 3 III, godz. 10.00-13.00 – Warsztaty 
literackie. Prowadzi dr Karol Sam-
sel.  Klub przy Studziennej – Bibliote-
ka, ul. Gomulickiego 13

•	 6 III, godz. 18.00 – Spotkanie z cyklu 
„Karol Samsel i Jego Gość”: Marcin 
Królikowski. Klub przy Studziennej – 
Biblioteka ul. Gomulickiego 13. 

•	 9 III, godz. 17.00 – Spotkanie z 
Anetą Prymaka-Oniszk, autorką 
książki pt. „Bieżeństwo 1915. Za-
pomniani uchodźcy”. Klub przy Stu-
dziennej – Biblioteka, ul. Gomulickie-
go 13

•	 13 III, godz. 18.00 – „Romantyczna 
i Niepodległa. O wizerunkach wal-
ki Polaków o niepodległość w pol-
skiej literaturze epoki Romanty-
zmu” – prelekcja dr. Karola Samse-
la. Klub przy Studziennej – Biblioteka, 
ul. Gomulickiego 13

•	 15 III, godz. 18.00 – Prezentacja 
książki pt. „Kurpiowszczyzna. Kul-
tura, historia, gospodarka”, wy-
danej przez Ostrołęckie Towarzy-
stwo Naukowe. MBP, ul. Głowackie-
go 42

•	 20 III, godz. 18.00 – Spotkanie re-
gionalne pt. „Powstanie stycznio-
we 1863 r. w powiecie ostrołęckim”. 
Prelekcja – mgr Grzegorz Korsak. 
Klub przy Studziennej – Biblioteka, ul. 
Gomulickiego 13

•	 22 III, godz. 18.00 – Wieczór autor-
ski z Iloną Gołębiewską (współpra-
ca z Księgarnią Szkolno-Pedago-
giczną Oświata w Ostrołęce). MBP, 
ul. Głowackiego 42

Kalendarium

Ostrołęckie Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna

Książka, którą w ręce czytelników – lub 
może raczej „oglądaczy” – oddaje OTF, po-
kazuje, jak zmieniał się na przestrzeni tych 
kilku lat teatr ulicy, tańca, pantomimy. Po-
kazuje, jak poznawaliśmy i zaprzyjaźniali-
śmy się w Ostrołęce ze sztuką, która z wy-
sokości Parnasu zeszła na nasze place i uli-
ce. Oglądając zdjęcia z pierwszych edycji 
widzimy, jak niewielu jeszcze ostrołęczan 
obserwowało spektakle. Dziwnie to wyglą-
da, gdy porównamy choćby ze świeżo za-
pisanymi w naszej pamięci dwiema ostat-
nimi edycjami Festiwalu z wypełnionymi 
publicznością placami, parkingami i salami 
OCK. Właśnie ten album najdobitniej pod-
kreśla zmiany, jakie w ostrołęckim odbior-
cy wykształciła obecność teatrów w miej-
skiej przestrzeni. Przestrzeni, którą w kon-
tekście tej obecności wzięli na cel również 
fotograficy. 

W wydawnictwie znajdziemy impresje 
chwytające aktorski kunszt i przeżywane 
przez publiczność wzruszenie, zachwyt czy 
zaskoczenie. Są tu zdjęcia zawodowców i 
amatorów – wśród autorów odkryjemy Jo-
lantę Góralską, Tomasza Lendo, Michała 
Piersę, Bogdana Białczaka, Adama Wołosza, 
Radosława Salamuchę, Katarzynę Gadzałę, 
Rafała Reddiga i wielu, wielu innych związa-
nych z Ostrołęką pasjonatów fotografii. Ten 
album przeznaczony jest zarówno dla tych, 
którzy kochają fotografię, jak i miłośników 
teatru. Warto go mieć na swojej półce, tym 
bardziej, że nasza pamięć bywa ulotna.

Wydawnictwo Festiwal Teatralny IN-
QBATOR Ostrołęka 2010-2016 zrealizowa-
no w ramach projektu współfinasowanego 
przez Miasto Ostrołękę wyłonionego w kon-
kursie ofert dla organizacji pozarządowych.

(wd) 

Ostrołęka z siatkówką związana jest od 
dawna i mamy w mieście liczną grupę ki-
biców tego sportu. Dlatego samorząd wy-
chodząc im naprzeciw chętnie współpracu-
je z klubami i organizacjami podejmujący-
mi inicjatywy w tym zakresie. Ostatnim ta-
kim ważnym wydarzeniem było spotkanie 
poświęcone biografii Arkadiusza Gołasia. 

Decyzja o organizacji tak dużej imprezy 
została podjęta przez działaczy Kaman Vol-
ley po bardzo udanej edycji Międzynarodo-
wych Mistrzostw Polski Masters, które od-
były się w Ostrołęce w 2016 roku. W mieście 
działa też drużyna masters, a kilku ostrołę-
czan należy do drużyny Kaman Volley. 

Informacja o turnieju ujrzała światło dzien-
ne podczas Balu Siatkarza, który odbył się 3 lu-
tego. Okazją do świętowania była 30. rocznica 

zdobycia złotego medalu przez ostrołęckich 
siatkarzy z rocznika 1971 na Ogólnopolskiej 
Spartakiadzie Młodzieży 1988 w Olsztynie. 
W obecności miłośników siatkówki i samych 
sportowców rozwinięto symboliczny baner, a 
Krzysztof Malczewski, Piotr Cichy (firma Pyrys-
Bud) i Zbigniew Obrębski – członkowie Kaman 
Volley Masters – oraz Edward Górecki, wielolet-
ni trener siatkówki i radny miasta, podzielili się z 
obecnymi decyzją organizatorów i władz mia-
sta: Mistrzostwa Europy rozegrane zostaną od 
4 do 9 września 2018 roku, a ich współorgani-
zatorem będzie Miasto Ostrołęka.

Przedstawieicele pomysłodawcy im-
prezy na każdym kroku podkreślają dobrą 
współpracę z prezydentem miasta i fanta-
styczny klimat dla siatkówki w Ostrołęce.

(as)

Album wykluty w InQbatorze

Uczestnicy Balu Siatkarza jako pierwsi dowiedzieli się o planowanych mistrzostwach

Piłka siatkowa

Mistrzostwa Europy w Ostrołęce!

Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne przygotowało niecodzienne wydawnictwo. W ostatnim czasie 
ukazał się album dokumentujący występy artystów biorących udział we wszystkich, oprócz ubiegłorocz-
nej, edycjach Festiwalu Teatralnego InQbator. W publikacji znalazły się też fotogramy nagrodzone i wy-
różnione w towarzyszącym imprezie od roku 2012 konkursie fotograficznym.

We wrześniu tego roku w Ostrołęce zostaną rozegrane Mistrzostwa Europy Masters w Piłce Siatko-
wej. Do rywalizacji staną kobiety i mężczyźni.

Alisa Makarenko podczas ostatniej edycji InQbatora
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Stypendia sportowe

Ostrołęka wspiera młodych sportowców
W poniedziałek 12 lutego prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski spotkał się ze sportowcami, którym przyznał stypendia sportowe na 2018 rok. Warto za-
uważyć, że samorząd Ostrołęki wspiera nie tylko utalentowanych mieszkańców miasta. Prezydent przydziela stypendia także najlepszym sportowcom z 
powiatu trenującym w naszych klubach. Stypendia otrzymało dwudziestu młodych zawodników z ostrołęckich klubów, którzy osiągnęli pierwszą klasę 
sportową lub klasę mistrzowską. Oto oni! 

Norbert Duszak  
– Ostrołęcki Klub 
Karate Kyokushin 
– II  miejsce na 
Pucharze Polski 
Juniorów 

Sebastian 
Jankowski – 
Międzyszkolny 
Klub Kyokushin 
Karate – III miejsce 
na Mistrzostwach 
Europy Juniorów

Kinga Kot – 
Międzyszkolny 
Klub Kyokushin 
Karate – III miejsce 
na Pucharze Polski 
Juniorów

Mateusz Kukuć 
– Ostrołęcki Klub 
Karate Kyokushin 
– II miejsce na 
Pucharze Polski 

Jakub Muszyński  
– Międzyszkolny 
Klub Kyokushin 
Karate – II miejsce 
na Pucharze Polski 
Juniorów

Alicja Nalewajk  
– Międzyszkolny 
Klub Kyokushin 
Karate – III miejsce 
na Pucharze Polski 
Juniorów

Damian 
Niedźwiecki  – 
Ostrołęcki Klub 
Lekkiej Atletyki 
– pchnięcie kulą 
(5kg) na odległość 
17.55 m

Michał 
Nienałtowski – 
Międzyszkolny 
Klub Kyokushin 
Karate – III miejsce 
na Mistrzostwach 
Polski Juniorów

Jakub Niziński  – 
Ostrołęcki Klub 
Karate Kyokushin 
– II miejsce na 
Mistrzostwach 
Polski Juniorów 
Młodszych

Szymon Niziński 
– Ostrołęcki Klub 
Karate Kyokushin 
– I miejsce na 
Pucharze Polski

Beata 
Opęchowska – 
Ostrołęcki Klub 
Karate Kyokushin 
– II miejsce na 
Mistrzostwach 
Polski

Dominika Pyskło 
– Ostrołęcki Klub 
Karate Kyokushin 
– I miejsce na 
Pucharze Europy 

Damian Sadlak 
– Ostrołęcki Klub 
Karate Kyokushin 
– II miejsce 
na Pucharze 
Polski Juniorów 
Młodszych 

Julita Sęk – 
Ostrołęcki Klub 
Karate Kyokushin 
– III miejsce na  
Pucharze Polski 
Młodzików

Kornelia Suchecka 
– Uczniowski 
Klub Sportowy 
Siódemka – 
mistrzyni w 
trójskoku na 
odległość 12.56 m

Weronika Czajka   
– Międzyszkolny 
Klub Kyokushin 
Karate – II miejsce 
na Pucharze Polski 
Juniorów

Olga Boruch – 
Międzyszkolny 
Klub Kyokushin 
Karate – III miejsce 
na Mistrzostwach 
Polski Juniorów

Igor Bastek – 
Ostrołęcki Klub 
Lekkiej Atletyki 
– rzut dyskiem na 
odległość 47.62 m

Daria Długołęcka  
– Ostrołęcki Klub 
Karate Kyokushin 
– III miejsce na 
Mistrzostwach 
Polski Juniorów 
Młodszych

Oliwia 
Waszkiewicz 
– Uczniowski 
Międzyszkolny 
Klub Sportowy 
Victoria – II 
miejsce na 
Pucharze Polski 
Juniorek w Boksie


