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T R O Ł Ę K A
A M O R Z Ą D O W AS

Więcej informacji na
www.ostroleka.pl

Ostrołęka dawniej i dziśMost tymczasowy 
– potrzebny czy nie?

Właściwie od samego otwarcia prze-
prawy zastępczej trwa, zwłaszcza 
w komentarzach upartyjnionego 
ostrołęckiego portalu internetowe-
go, prawdziwy festiwal obelg i insy-
nuacji wobec władz miasta w związ-
ku z tą inwestycją. 
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Przetargi

Finanse

Tworzymy dobre warunki 
dla mistrzów

W ciągu 10 ostatnich lat Miasto za-
inwestowało kilkadziesiąt milionów 
złotych w rozwój infrastruktury i na 
wspieranie działalności klubów i sto-
warzyszeń sportowych. 
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Dni Ostrołęki

Pierwszy weekend miejskiego świę-
ta wiele ostrołęckich rodzin spędzi-
ło na stadionie. Zarówno wizyta food 
trucków, jak i muzyków country oka-
zały się strzałem w dziesiątkę. Ofer-
ta kulinarna i kulturalna przyciągnę-
ła w weekendowe popołudnia tłumy 
amatorów spędzenia wolnego czasu 
w piknikowej atmosferze.
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Imprezy

Ożywiamy plażę

Miejsce letniego wypoczynku ostro-
łęczan zmienia wygląd. Obok plaży 
pojawiła się scena, wkrótce obok po-
mostu znajdzie się punkt spławiania 
dla kajaków.

s.  6

Inwestycje

Autorem tego kolażu, przedstawiającego ulicę Kościuszki, jest Bogdan Białczak z Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego

Święto miasta wpisujące się w obchody stulecia odzyskania Niepodległości to także czas na reflek-
sję i zadumę. Na placu Bema możemy oglądać fotogramy dawnej i współczesnej Ostrołęki. Dawno 
żadna wystawa nie wzbudziła takiego zainteresowania.

Możemy porównać, jak kiedyś wyglą-
dało nasze miasto, jak potoczyła się histo-
ria Ostrołęki, jakie dotknęły ją kataklizmy 
dziejowe. Ilu z utrwalonych na kliszach 
budynków czy ulic już nie ma? Ile powsta-
ło w ich miejsce? Fronty obydwóch wojen 
światowych nie ominęły Ostrołęki z peł-
nym okrucieństwem traktując substan-
cję miejską. Resztę zniszczeń secesyjnej 
przeszłości dokonała z premedytacją wła-
dza PRL realizując wizję wzorowego mia-
sta robotniczo-chłopskiego. Zaledwie kil-
kanaście budowli sięga swoją historią 
przed tragedię 1939 roku. Oglądając sta-
re zdjęcia nieuchronnie zadajemy sobie 
pytanie, jak wyglądałaby Ostrołęka, gdy-
by nie przetoczyło się przez nią okrutne 
koło historii? A jednocześnie cieszymy się 
z kilkudziesięciu lat pokoju i stopniowych 
zmian zachodzących w naszym mieście.  

Pozostawiając fotografii zapis mijające-
go czasu.

Dawno żadna wystawa nie wzbudziła 
takich emocji, jak „Ostrołęka dawniej i dziś”, 
którą 19 maja otwarto na placu Bema. 

Zgromadzonych gości przywitał Ze-
non Kowalczyk, a na wernisażu pojawili się 
prezydent Janusz Kotowski i przewodni-
czący Rady Miasta Jerzy Grabowski z mał-
żonkami. Licznie zgromadzili się również 
autorzy współczesnych zdjęć – członko-
wie Ostrołęckiego Towarzystwa Fotogra-
ficznego.

Pomysł zestawienia archiwalnych 
zdjęć ze współczesnymi nie jest nowy. 
Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficz-
ne postanowiło go jednak zrealizować ze 
względu na świadomość mieszkańców. 
Większość ostrołęczan nie zna tych daw-
nych miejsc, a w miarę dokładne pokaza-

nie tego samego miejsca obecnie jest bar-
dzo interesujące dla każdego, komu Ostro-
łęka jest bliska – mówił Zenon Kowalczyk, 
kierownik Galerii „Ostrołęka” i prezes OTF.

Wystawę współfinansuje Miasto Ostro-
łęka w ramach dotacji w konkursie dla orga-
nizacji pozarządowych. Na placu Bema po-
zostanie ona do września 2018 roku.

Z inicjatywy Wydziału Promocji Mia-
sta, Kultury i Sportu ostrołęckiego urzę-
du na kilkunastu tablicach billboardo-
wych zlokalizowanych przy miejskich uli-
cach pojawiły się również piękne, archi-
walne zdjęcia dawnej Ostrołęki. Pokazuje-
my na nich, w dużym formacie, jak wyglą-
dał kiedyś plac Bema, ulica Kościuszki, plac 
1 maja, most na Narwi  i wiele innych. Teraz 
każdy, kto przechadza się ulicami miasta, 
może wrócić myślą do tamtych czasów.

(wd)
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Tym samym ceny usług za dostarcza-
nie wody i odbiór ścieków pozostaną na 
poziomie obecnym, utrzymującym się 
od kilku lat. Zgodnie z nowymi rozwiąza-
niami prawnymi propozycję miezmienio-
nych opłat OPWiK złożyło do Państwowe-
go Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 

została ona zatwierdzona przez Dyrekcję 
w Białymstoku. 

Prezydent Janusz Kotowski mówił 
kilka lat temu, że ceny za wodę i ścieki 
nie będą rosły. Słowo zostało dotrzyma-
ne.

(wd)

Ceny wody bez zmian przez trzy lata
Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców Ostrołęki oraz ościennych gmin (Rzekuń,  
Olszewo-Borki i Lelis) korzystających z usług Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji. Przez najbliższe trzy lata ceny wody dla odbiorców na tym terenie 
nie ulegną zmianie.

To najwyższe wyróżnienie, jakie har-
cerze nadają osobom spoza ruchu skau-
towskiego. Wręczając pamiątkowy dy-
plom i laskę Naczelniczka ZHP Anna No-
wosad i komendant Chorągwi Mazowiec-
kiej Michał Bagiński podkreślili wieloletnią 
pomoc samorządu Ostrołęki, a zwłaszcza 
prezydenta, na którego harcerze w każdej 
sytuacji mogą liczyć. 

Janusz Kotowski jest drugim w histo-
rii ostrołęczaninem, którego wyróżniono 
tym tytułem. Ostrołęccy harcerze zadedy-
kowali też prezydentowi Miasta wykona-
nie harcerskiej pieśni.

(wd)

Przyjaciel, na którego można liczyć
Podczas uroczystej sesji Rady Miasta druhowie Związku Harcerstwa Polskie-
go uhonorowali prezydenta Ostrołęki tytułem „Niezawodnego Przyjacie-
la Harcerstwa”. Janusz Kotowski został obdarowany harcerskimi insygniami 
i skautowską laską.

Harcerstwo

Odznaka przyznawana jest od 1995 
roku osobom, instytucjom, stowarzysze-
niom i organizacjom zasłużonym dla roz-
woju i promocji miasta oraz dla poprawy 
sytuacji życiowej mieszkańców w różnych 
aspektach funkcjonowania. Do ostatniej 

uroczystej sesji przyznano 312 takich wy-
różnień. 12 maja odebrali je na scenie OCK: 
-  Wojciech Kraszewski (reżyser teatralny, or-
ganizator festiwalu „Filmowe Zwierciadła”), 
- Zenon Kowalczyk (kierownik Gale-
rii Ostrołęka, plakacista, fotograf, grafik), 
- Ákos Engelmayer (węgierski dziennikarz, 
historyk i wykładowca, współzałożyciel So-
lidarności Węgiersko-Polskiej, dyplomata, 
w latach 1990–1995 ambasador w Polsce, 
który wielokrotnie gościł w Ostrołęce pod-
czas Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej), 
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrołęce, 
która w tym roku świętuje stulecie istnie-
nia.

Z powodów osobistych odznacze-
nie nie mogło w tym dniu trafić do doktor 
Elżbiety Jakowickiej (wieloletniej Kierow-
nik Oddziału Terenowego Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Ostrołęce), zostanie ono przekaza-
ne przy następnej okazji.

(wd)

Odznaki wręczone zasłużonym
Podczas uroczystej sesji Rady Miasta wręczono kolejne odznaki „Za zasługi dla Mia-
sta Ostrołęki”. To najwyższe miejskie wyróżnienie trafiło do czterech osób i jednej in-
stytucji.

Rada Miasta

Odznaki wręczyli przewodniczący Rady Miasta 
Jerzy Grabowski i prezydent Janusz Kotowski

Prezydent otrzymał tytuł „Niezawodnego 
Przyjaciela Harcerstwa”

Finanse

Samorządowcy zgodnie uznali, że na-
leży szukać takich rozwiązań, które stworzą 
szansę do połączeń autobusowych nie tylko 
na głównych liniach, ale też do mniejszych 
miejscowości. Prezydent Janusz Kotowski 
zapowiedział zwołanie kolejnych spotkań, 
gdy tylko samorządowcy sprecyzują potrze-
by swoich gmin. Wtedy państwowy prze-
woźnik określi swoje możliwości obsługi na-
szego regionu. 

W wyniku wycofania się firmy Mobilis, 
której przed laty rządy PO sprzedały ostro-
łęcki PKS – wbrew woli samorządów miasta 
i powiatów ostrołęckiego, wyszkowskiego i 
ostrowskiego, chcących utworzyć komunal-
ną spółkę obsługującą region – grozi nam 
paraliż komunikacji zbiorowej.

Po raz kolejny samorządowcy szukają 
dobrych dla mieszkańców rozwiązań. Oby 
się udało.

(op)

Co dalej z ostrołęckim PKS-em?
We wtorek 22 maja na zaproszenie prezydenta Janusza Kotowskiego przybyli do 
Urzędu Miasta samorządowcy powiatu ostrołęckiego. Prezydent Ostrołęki, starosta 
naszego powiatu oraz przedstawiciele gmin: Goworowo, Lelis, Troszyn, Myszyniec, 
Baranowo, Olszewo-Borki, Rzekuń i Kadzidło rozmawiali z przedstawicielem dużej 
firmy państwowej o możliwościach autobusowej obsługi pasażerskiej naszego regio-
nu po wycofaniu się spółki Mobilis.

Kwota 236 tysięcy złotych z subwen-
cji ogólnej (środki rządowe) po przesunię-
ciu granic w roku obecnym należała się już 
Ostrołęce. Wójt gminy Rzekuń wystąpił do 
Miasta z oficjalnym wnioskiem, by środki te 
zasiliły gminny budżet. Już w trakcie dysku-
sji w sprawie zmiany granic prezydent Ja-
nusz Kotowski zadeklarował, że przyszłymi 
wpływami z terenów przejętych (zwłaszcza 
po wybudowaniu nowej elektrowni) miasto 

powinno proporcjonalnie do liczby ludności 
dzielić się z gminą. Oczywiście Ostrołęka nie 
ma takiego obowiązku, ale już pierwsze de-
cyzje mocno uwiarygadniają deklaracje sa-
morządu Ostrołęki. Decyzją Rady Miasta całe 
tegoroczne środki płynące ze zwiększonych 
wpływów do Miasta z tzw. subwencji ogól-
nej zostaną przekazane Rzekuniowi.

Przypominamy, że wskutek zmiany gra-
nic Ostrołęki środki podatkowe po wybudo-
waniu elektrowni C zostaną w mieście i re-
gionie. Gdyby elektrownia powstała w gmi-
nie Rzekuń – dużą część wpływów trzeba by 
było oddać w ramach tzw. „Janosikowego” do 

budżetu centralnego. Przy obecnym rozwią-
zaniu pieniądze pozostaną w budżecie mia-
sta i – zgodnie z deklaracjami samorządow-
ców – zasilą w części budżet sąsiedniej gminy.

W związku z budową nowej elektrowni 
(przetarg został rozstrzygnięty, decyzje zapa-
dły) przyszłość budżetowa Ostrołęki jawi się 
optymistycznie. Wpływy podatkowe po za-
kończeniu inwestycji (okres 4-6 lat) wyniosą w 
każdym roku 35-40 mln. Pozwoli to na szybkie 
spłacenie zadłużenia miasta (wystarczą wpły-
wy podatkowe z 2-3 lat) oraz potężne zwięk-
szenie nakładów na inwestycje miejskie. Klu-
czowe dla tych cennych rozwiązań budżeto-
wych były działania prezydenta Janusza Ko-

towskiego i zgoda Rady Miasta. Przypomina-
my, że projekt przygotowany przez prezyden-
ta o rozszerzeniu granic Ostrołęki przyjęła pra-
wie cała Rada Miasta. Nie poparł uchwały je-
dynie radny Łukasz Kulik.

(op)

„Oddaliśmy” sąsiadom 236 tysięcy 
Na wniosek prezydenta Janusza Kotowskiego Rada Miasta Ostrołęki zgodziła się zre-
zygnować na rzecz gminy Rzekuń z przysługujących miastu dodatkowych wpływów 
budżetowych związanych ze zmianami granic.

4-6 lat będzie trwała budo-
wa nowej Elektrowni

35-40 milionów w każdym 
roku trafi do budżetu Ostro-
łęki po wybudowaniu Elek-
trowni C

2-3 lata będzie potrzebować 
Miasto, by spłacić z wpły-
wów podatkowych od Elek-
trowni całe zadłużenie

Spółki miejskie

Transport

Samorząd Ostrołęki podejmuje starania, aby 
autobusy nie zniknęły z naszych dróg
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Ukryci za pseudonimami „znawcy tema-
tu” zarzucają samorządowcom, że budowa 
zbyt droga, że źle wykonana, że niepotrzeb-
na. Ci bardziej „pobudzeni” usiłują wmówić 
odwiedzającym portal, że to wszystko na 
pewno „przekręt” lub wręcz przestępstwo.

Warto, by każdy, kto chce samodzielnie 
wypracować własną opinię o tej inwesty-
cji, zapoznał się z kilkoma faktami, które za-
mieszczamy niżej.

Co to znaczy „przeprawa zastępcza”
Przeprawa zastępcza, tymczasowa, ma 

swoją specyfikę. Nigdy nie będzie miała ona 
charakteru trwałego mostu. Nasza, zbudo-
wana przez wojsko, jako konstrukcja DMS 65 
też nie może być porównywana z mostem, 
który ma służyć wiele lat. Główną częścią 
mostu zastępczego (oprócz przyczółków i 
dojazdów wpinających do drogi krajowej nr 
61) są stalowe przęsła o konstrukcji kratow-
nicowej wypełnione płytami zbrojonymi. Ist-
nieją różne rozwiązania co do pokrycia po-
wierzchni samych przęseł. Niektórzy zosta-
wiają podobne konstrukcje właściwie bez ja-

kiejś trwałej nawierzchni, inni stosują na pły-
tach pokrycie asfaltowe lub innego rodzaju. 
Oba wyjścia mają swoje dobre i złe strony. 
Przęsła pozostawione z płytami to duży ha-
łas i wielki dyskomfort jazdy. Z kolei pokrycie 
płyt materiałem (asfaltem) dość szybko skut-
kuje pękaniem nawierzchni na przęsłach, bo 
drogi dojazdowe nie stwarzają problemu.

W Ostrołęce wybrano, w porozumie-
niu z projektantem i wojskiem, wariant z na-
wierzchnią. Wykonawca zgodnie z umową 
jest zobowiązany dwa razy wymienić asfalt. 
Wielu mocno krytykuje pękającą nawierzch-
nię. Czy gdyby nie było pokrycia przęseł, kry-
tyka byłaby mniejsza? Z pewnością nie.

Przetarg ma swoje prawa
Do rozpisanego przez Miasto wg po-

wszechnie obowiązujących zasad przetar-
gu na budowę mostu zastępczego wpłynę-
ła jedna oferta. Przetarg miał charakter nie-
ograniczony, mogły startować firmy z ca-
łej Polski, a nawet Europy. Niestety, wpłynę-
ła jedna oferta, choć pytań było sporo. Ofe-
rent zaproponował wykonanie przeprawy 

tymczasowej za 10,5 mln złotych. Wcześniej 
projektant założył kosztorysowo, że przepra-
wa może kosztować w granicach 6-7 mln. W 
takiej sytuacji Miasto mogło odstąpić od bu-
dowy, rozpisać nowy przetarg lub zwiększyć 
nakłady na tę inwestycję. Wszystkie te działa-
nia mieszczą się w możliwościach prawnych. 
Odstąpienie od budowy przy konieczności 
zamknięcia w bliskiej perspektywie „starego 
mostu” groziłoby całkowitym paraliżem ko-
munikacyjnym miasta. Nowy przetarg – to 
miesiące opóźnień, paraliż komunikacyjny 
po zamknięciu starego mostu (do ewentual-
nego wybudowania mostu zastępczego po 
nowym przetargu) i brak pewności, czy po 
rozpisaniu nowej procedury będą oferty tań-
sze i czy w ogóle ktoś się zgłosi. Miasto, zgod-
nie z prawem, zdecydowało się na budowę. 
Wszystkie środki finansowe (na budowę 
mostu zastępczego i przebudowę starego) 
Ostrołęka otrzymała z dotacji rządowej oraz 
od spółek Skarbu Państwa. Różnica między 
wyliczeniami kosztorysowymi a ofertą była 
duża (6,5 mln i 10,5 mln). Ale zasady przetar-
gów i prawa rynku działają w obie strony. 

„Przepłacamy” , czy „zyskujemy”?
Przy moście Miasto teoretycznie „prze-

płaciło” prawie 4 mln. Ale np. przy trwają-
cej budowie ulic Ostrowskiej i Słowackiego 
kosztorys sięgał 33 mln, a w przetargu wy-
brano ofertę za nieco ponad 20, czyli Miasto 
teoretycznie zaoszczędziło ponad 12 mln. 
Ważne dodatkowo jest to, że w obu wypad-
kach wyłoniono tego samego wykonawcę. 
Czyli Miasto „zyskało” ponad 8 mln. Co na to 
„znawcy” z internetu? Jak wygląda to w przy-
padku największych miejskich inwestycji 
przedstawia grafika pod artykułem.

Na koniec jeszcze jedna uwaga. Tylko 
w ciągu pierwszych trzech miesięcy Urząd 
Miasta wydał ok 4000 zezwoleń na przejaz-
dy dla przedsiębiorców branży transporto-
wej. Świadczy to bez wątpienia o wielkiej po-
trzebie tej inwestycji. Co powiedzieliby prze-
ciwnicy mostu zastępczego firmom, któ-
re musiałyby dalej nadkładać wiele kilome-
trów na dojazdy. Przecież i tak w piątkowe 
popołudnia i nie tylko doświadczamy kor-
ków podczas wyjazdu z miasta. Co powie-
dzieliby przeciwnicy i krytycy przeprawy za-
stępczej wszystkim, którzy bez tej inwesty-
cji staliby w korkach niewyobrażalnie więk-
szych? A co do ewentualnych kosztów? To 
prawda, zawsze chcielibyśmy budować do-
brze i za jak najmniejsze pieniądze. Ale suma 
pozyskanych przez miasto środków wystar-
czy na przebudowę starego mostu i wybu-
dowanie przeprawy zastępczej. Oba przetar-
gi już dawno rozstrzygnięte. Główna budo-
wa trwa. Z budżetu miasta, dzięki skutecz-
nym staraniom prezydenta i wsparciu posła 
Arkadiusza Czartoryskiego, nie dołożyliśmy 
ani złotówki.

Procedura przetargowa nie zostawia in-
westorowi możliwości decydowania uzna-
niowego. Liczy się ilość ofert spełniających 
warunki specyfikacji, cena, terminy i gwa-
rancje. Czasem inwestor (Miasto) realizuje in-
westycje za mniejsze kwoty niż założono w 
kosztorysach, innym razem trzeba zapłacić 
więcej. W ostatnich trzech kadencjach samo-
rządu żadne służby czy organa nie postawi-
ły prezydentowi Miasta czy członkom komi-
sji przetargowej żadnego, nawet najmniej-
szego, zarzutu co do prawidłowości przetar-
gów w mieście. Za to „sędziowie” z internetu 
codziennie wydają wyroki skazujące.

(op)

Most tymczasowy – potrzebny czy nie? 
Właściwie od samego otwarcia przeprawy zastępczej trwa, zwłaszcza w komentarzach upartyjnionego ostrołęckiego portalu in-
ternetowego, prawdziwy festiwal obelg i insynuacji wobec władz miasta w związku z tą inwestycją.

Przetargi

Konstrukcja DMS 65 zmontowana przez 2. Pułk Inżynieryjny z Inowrocławia
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Finanse

Inwestujemy w rozwój młodych piłkarzy

W kwietniu w Ostrołęce działalność 
rozpoczęła Szkoła Techniki Legii Warszawa. 
Uczniowie trenować mogą w dobrych wa-
runkach dzięki temu, że w ostatnich latach 
w mieście powstało siedem nowoczesnych 
„Orlików”. 

Piłka nożna to polski sport narodowy. 
Nic więc dziwnego, że już kilkuletnie dzieci 
chcą trenować pod okiem doświadczonych 
trenerów i w przyszłości gole strzelać jak Ro-
bert Lewandowski albo bronić niczym Woj-
ciech Szczęsny. Miasto Ostrołęka każdego 
roku wydaje 1 300 000 złotych na szkolenie 
dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dys-
cyplinach. Są to środki przekazywane klu-
bom i stowarzyszeniom. W 2018 roku naj-
większą spośród klubów piłkarskich dotację 
otrzymało Ostrołęckie Towarzystwo Sporto-
we Korona, gdzie trenuje ok. 500 osób. 

Od kwietnia młodzi piłkarze z nasze-
go miasta trenować mogą także w ramach 
Szkoły Techniki Legii. Warszawski klub prze-
szkolił trenerów Ostrołęckiej Akademii Pił-
ki Nożnej, którzy prowadzą teraz zajęcia. Na 
pierwsze pokazowe spotkanie przyszło kil-
kudziesięciu chłopców wraz z rodzicami, a 
organizatorzy cierpliwie tłumaczyli jak wy-
glądać będą ćwiczenia. 

Warunki do trenowania są w Ostrołęce 
bardzo dobre. W mieście w ostatnich latach 
powstało siedem nowoczesnych „Orlików”, 
wyposażonych w szatnie z prysznicami i sa-
nitariatami. Są to obiekty , na których znaj-
duje się boisko ze sztuczną nawierzchnią do 
gry w piłkę nożną oraz wielofunkcyjne bo-
isko do gier zespołowych pokryte tartanem. 
Inwestycje zrealizowano w ramach  progra-
mu współpracy samorządu miasta, woje-
wództwa i Ministerstwa Sportu. Na każdym 
„Orliku” zatrudnionych jest dwóch animato-
rów, którzy służą pomocą wszystkim, którzy 
chcą skorzystać z boiska. Chętnych nie bra-
kuje. Każdego dnia odbywają się tam trenin-
gi i mecze. 

Oblegane są również boiska w kom-
pleksie sportowym przy ulicy Witosa i przy 
ul. Partyzantów na Wojciechowicach. W ze-
szłym roku skorzystało z nich ponad 60 000 
osób. Dzięki sprzyjającej piłkarskim aktyw-
nościom atmosferze w mieście, ostrołęcza-
nie chętnie biorą udział w licznych rozgryw-
kach amatorskich np. Nocnej Lidze Futsalu, 
Mazowieckiej Lidze Trampkarzy, Amatorskiej 
Lidze Piłki Nożnej „7”. Miasto wspiera również 
rozgrywki międzyszkolne poprzez fundowa-
nie nagród dla zwycięskich drużyn. W 2017 
roku na ten cel wydano ponad 54 tys. zło-
tych. 

Ostrołęczanie pływają na medal

W 2017 roku z Parku Wodnego w Ostro-
łęce skorzystało ponad 205 tys. osób, co 
oznacza, że każdy ostrołęczanin średnio 
cztery razy był na basenie. Statystykę tę z 
pewnością zawyża nowa stypendystka Mia-
sta Ostrołęki, Angelika Wikieł – znakomita 

pływaczka młodego pokolenia, medalistka 
Mistrzostw Polski w pływaniu. 

Przygoda Angeliki z pływaniem roz-
poczęła się od nauki żabki na Solinie. Tę 
dyscyplinę sportu miała we krwi – pływa-
ją także jej siostry, a Manuela również była 
naszą stypendystką. Jak to bywa u każ-
dego sportowca, zawodniczka miewa-
ła wzloty i upadki, ale nie poddała się i w 
grudniu 2017 roku zdobyła trzy medale 
Mistrzostw Polski młodzików – dwa srebra 
i brąz. Odniesione sukcesy sprawiły, że An-
gelika Wikieł dołączyła do grona utalento-
wanych sportowców, których wspiera Mia-
sto Ostrołęka. 

Stypendia przyznawane są od kilku-
nastu lat. Na ręce młodych zawodników z 
ostrołęckich klubów w ciągu dziesięciu lat 
przekazaliśmy prawie 450 tys. złotych. W tym 
roku wyróżnienie to dotyczy grupy 21 osób, 
głównie karateków i lekkoatletów.

Warto stawiać na tenis

Od czasu remontu na kortach przy uli-
cy Hallera życie wre. W środę 16 maja roze-
grano tam XVI Mistrzostwa Masta Ostrołęki 
Szkół Średnich w Tenisie Kobiet i Mężczyzn, a 
19 i 20 maja na kortach odbył się Turniej Sin-
glowy Open z okazji X-lecia Ostrołęckiego 
Stowarzyszenia Tenisowego organizowany 
pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołę-
ki Janusza Kotowskiego.

Jeśli spojrzeć na statystyki przygotowa-
ne przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-
Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, 
widać, że od czasu remontu z kortów przy 
ulicy Hallera ostrołęczanie korzystają czę-
ściej i chętniej. W 2017 roku z kortów głów-
nych skorzystało blisko 1400 osób, a ze ścian-
ki treningowej 464. Łącznie obiekt był wyna-
jęty przez 1777 godzin w sezonie. 

Kilka lat temu samorząd Ostrołęki zde-
cydował, że konieczna jest gruntowna prze-
budowa obiektu, który nie był remontowa-
ny od czasu jego powstania w latach 80. Mia-
sto wywalczyło dofinansowanie na ten cel ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej w kwocie 325.200,00 zł brutto. Całkowity 
koszt wyniósł niemal milion złotych. Była to 
jednak ważna i konieczna inwestycja. 

Obecnie tenisiści dysponują trzema 
ziemnymi kortami z pełnym drenażem od-
wadniającym i automatycznym systemem 
nawadniania. Powstało też boisko treningo-
we o nawierzchni poliuretanowej, na któ-
rym zamontowano ściankę paraboliczną 
dla dwóch pól treningowych. W sąsiedztwie 
urządzono jeden kort do minitenisa o wy-
miarach 6 x 12 m. 

Na kortach trenują dzieci, młodzież i do-
rośli. Odbywają się tam regularnie turnieje. 
Obiekt czynny jest każdego dnia od godziny 
09.00 do 21.00, a sezon trwa od 10 kwietnia 
do 24 października.

(as)

Tworzymy dobre warunki dla mistrzów
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11 boisk ze sztuczną nawierzchnią wybudowało Miasto Ostrołęka w ciągu 10 ostatnich lat 

W 2011 roku otworzyliśmy nowoczesny zespół basenowy przy ul. Witosa

50% środków finansowych uzyskało Miasto na modernizację i przebudowę domu sportowca ( hali 
sportowej w Wojciechowicach)

Odnowiony hostel przy stadionie zaprasza sportowców ( i nie tylko)

325 tys. złotych dofinansowania ze środków rządowych trafiło na przebudowę kortów tenisowych 
przy ul. Hallera

Kompleksową przebudowę stadionu miejskiego z położeniem tartanu, przebudową trybun i 
nawierzchni głównej planuje samorząd na najbliższe 2-3 lata

Wymianę nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 i budowę kolejnych siłowni „pod 
chmurką” przewiduje samorząd w ciągu najbliższych lat

Choć nie wszyscy o tym pamiętają, infrastruktura sportowa  Ostrołęki wzbogaciła się w ostatnich latach o sporo nowych obiektów. Wielu gości podkreśla, że jak na niezbyt 
duże miasto mamy naprawdę dobrą bazę sportową. A plany samorządu przewidują nowe inwestycje.
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Dni Ostrołęki

Dni Ostrołęki rozpoczęła uroczysta se-
sja Rady Miasta, która odbyła się w Ostro-
łęckim Centrum Kultury. Sesję, która w 
tym roku miała charakter międzynarodo-
wy – brały w niej udział delegacje z Biało-
rusi i Węgier – poprowadził przewodniczą-
cy Rady Miasta Jerzy Grabowski. Jej szcze-
gólnym akcentem było wręczenie przez 
prezydenta Ostrołęki listów gratulacyjnych 
pierwszym dwudziestu ostrołęczanom, 
którzy złożyli przysięgę w formacji Wojsk 
Obrony Terytorialnej. Uroczystość zakoń-
czył montaż słowno-muzyczny „Skąd jeste-
śmy”, nawiązujący do obchodów 100. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę Niepodległo-
ści, przedstawiony przez uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 4, która również obchodzi 
w tym roku jubileusz 100-lecia.

Licznie przybyli ostrołęczanie mieli 
okazję spróbować potraw wywodzących 
się z Azji, Ameryki i Europy. Poza strawą dla 
ciała, pierwszy wieczór oferował też spo-
tkanie ze sztuką filmową. W ramach plene-
rowego kina letniego wyświetlono dwa fil-
my: „Boską Florence” z fenomenalną Meryl 
Streep w roli głównej oraz ekranizację zna-

komitej powieści „Dziewczyna z pociągu”. 
Zarówno wizyta food trucków, jak i muzy-
ków country okazały się strzałem w dzie-
siątkę. Koncert prowadzili redaktor Korne-
liusz Pacuda z radiowej Trójki i nasz rodzi-
my Teksańczyk, Wojtek Dudkowski z Dro-
gi na Ostrołękę. Oprócz jego zespołu na 
scenie pojawiła się czołówka polskich co-
untry’owców: Tomasz Szwed, Colorado 

Band, Drink Bar, Andrzej Trojak, Cold Beer 
oraz Teren C. z szalejącym na banjo Toma-
szem Połciem. Pokazy tańca rodem z dzi-
kiego zachodu przedstawiała Scena Coun-
try. Po sąsiedzku rozstawili się motocykliści 
z Klubu „Perun”.

Zgromadzonych na stadionie przy-
witał prezydent Janusz Kotowski, życząc 
wszystkim dobrej zabawy i wielu interesu-
jących przeżyć podczas całych Dni Ostro-
łęki. A tegoroczna oferta jest rzeczywiście 
bogata i do końca maja każdy może zna-
leźć dla siebie coś ciekawego. Serdecznie 
zapraszamy!

(wd)

Pierwszy weekend miejskiego święta wiele ostrołęckich rodzin spędziło na stadionie. 
Zarówno wizyta food trucków, jak i muzyków country okazały się strzałem w dziesiąt-
kę. Oferta kulinarna i kulturalna przyciągnęła w weekendowe popołudnia licznych 
amatorów spędzenia wolnego czasu w piknikowej atmosferze.

Na scenie z przewodniczącym Jerzym Grabowskim wystąpiły dzieci z SP nr 4

Food trucki zaoferowały ostrołęczanom 
potrawy z różnych stron świata

Wojciech Dudkowski, Korneliusz Pacuda i 
prezydent Janusz Kotowski życzyli udanej zabawy

InwestycjeImprezy

1) w punkcie nieodpłatnej pomocy 
prawnej usytuowanym w budynku admi-
nistracyjno-biurowym, Ostrołęka, ul. gen. 
Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15, pok. 51a:

- przez radcę prawnego:
poniedziałek - godz. 8.00-12.00,
wtorek - godz. 8.00-12.00,
środa - godz. 8.00-10.00,
- przez adwokata:
środa - godz. 10.00-12.00,
czwartek - godz. 8.00-12.00,
piątek - godz. 8.00-12.00,
2) w punkcie nieodpłatnej pomocy 

prawnej usytuowanym w siedzibie Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostro-

łęce, Ostrołęka, ul. gen. J. Hallera 12, pok. 6 
przez adwokata lub radcę prawnego:

poniedziałek - godz. 13.00-17.00,
wtorek - godz. 13.00-17.00,
środa - godz. 13.00-17.00,
czwartek - godz. 13.00-17.00,
piątek - godz. 13.00-17.00.
Punkt nieodpłatnej pomocy praw-

nej usytuowany w siedzibie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, 
Ostrołęka, ul. gen. J. Hallera 12, pok. 6 pro-
wadzony jest przez organizację pozarzą-
dową Fundacja HONESTE VIVERE, z siedzi-
bą w Warszawie, ul. Amałowicza-Tatara 7.

(wd)

Można skorzystać
z nieodpłatnej pomocy prawnej!
Przypominamy, że na terenie Ostrołęki nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana:

Prawo

Ostrołęcka plaża to miejsce, gdzie 
często organizowane są festyny i zabawy. 
Od wielu lat marzeniem samorządowców 
osiedla Stare Miasto była scena, która uła-
twiłaby ożywienie latem nabrzeża Narwi. 
Szczególnie zabiegali o nią przewodniczą-
ca Rady Osiedla Stare Miasto Anna Mynyk, 
przewodnicząca Rady Osiedla Traugutta 
Grażyna Kamińska oraz przewodniczący 
Rady Miasta Jerzy Grabowski. Konstrukcja 
taka została właśnie wykonana i zamon-
towana przez Centrum Kształcenia Prak-

tycznego.  Samorządowi działacze myślą 
w związku z tym o organizacji cotygodnio-
wych wieczorków tanecznych. 

Obecnie trwają też prace nad wyzna-
czeniem dojazdu i usypaniem slipu (miej-
sca do spuszczania na wodę) kajaków. 
Otoczenie plaży otrzyma też nowe oświe-
tlenie, zmieni się usytuowanie parkin-
gów, a przy boksach garażowych od stro-
ny wału teren zostanie przeznaczony do 
wypoczynku na kocach i leżakach. 

(wd)

Ożywiamy plażę
Miejsce letniego wypoczynku ostrołęczan zmienia wygląd. Obok plaży pojawiła się 
scena, wkrótce obok pomostu znajdzie się punkt spławiania dla kajaków.

Plaża miejska wzbogaca się o nową infrastrukturę, służącą rekreacji mieszkańców
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Stacja

SCENA GŁÓWNA – PLAC DWORCOWY:

11.00 - rozpoczynamy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
•	 wystawa sprzętu kolejowego przy 

peronach dworca PKP;
•	 przejażdżki pociągiem;
•	 trampoliny, zjeżdżalnie, basen z piłkami, 

ścianka wspinaczkowa i inne atrakcje  – 
GRATIS dla dzieci

11.00 - 11.20 - występy dzieci ze  Świetlicy 
Środowiskowej „ELFY” na Osiedlu Stacja

11.20  -12.00 - występ dzieci z przedszkoli 
„Chatka Puchatka” i „Bajkowe Przedszkole”

13.00 - 13.30 - IV Bieg Kolejarza – start i meta  
ulica Żeromskiego

12.00 - 12.30 - szkoła śpiewa i tańczy - 
występy uczniów Szkoły Podstawowej nr 3

12.30 - 13.20 - występy dzieci z Przedszkola nr 18

13.20  -14.20 – KONCERT: DUET AKORDEONOWY 
„VERTIM & MAMZEL”

14.20 - 14.30 - wręczenie nagród IV Bieg 
Kolejarza

14.30 - 15.00 - występ mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej

15:00 - 15:30 - UROCZYSTE OTWARCIE FESTYNU

OD 15.30  - MUZYKA  I  TANIEC  DLA  
WSZYSTKICH

15.30 – 16.40 – koncert zespołu THE 
ORCHESTROSE – młodzieżowa orkiestra        
bigbendowa

16.40- 17.00 - KONCERT: Studio  Piosenki Klubu 
Oczko – Koncert „NIEPODLEGŁA”

17.00 - 18.00 - GWIAZDA - Ludowy Zespół 
Artystyczny im. Zofii Solarzowej „PROMNI” 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - 
tańce ludowe z różnych regionów Polski

18.00 – 20.00 – rozstrzygnięcie loterii fantowej– 
losowanie nagród, w przerwie występy 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 3

20.00 - 23.00 - Disco Polo na Stacji
W PROGRAMIE:
GWIAZDA – koncert zespołu disco polo „LANCER”

GWIAZDA WIECZORU– koncert ZENKA 
MARTYNIUKA -Zespół „AKCENT”
GWIAZDA – koncert zespołu disco polo 
„SOLARIS”

23.00 -  widowisko „POKAZ LASEROWY” -  
zakończenie festynu

SCENA BOCZNA – SKWER KOLEJARZY

od 14.00 do 19.00 – koncerty, pokazy i inne 
atrakcje

17 czerwca 2018 r., Plac Dworcowy

FESTYN
DWORCOWY

PATRONAT HONOROWY: Prezydent Miasta Ostrołęki – PAN JANUSZ KOTOWSKI

Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki – PAN JERZY GRABOWSKI

T R O Ł Ę K A
A M O R Z Ą D O W AS

GWIAZDA WIECZORU

ZENEK 

MARTYNIUK I AKCENT

SPONSORZY

MIASTO OSTROŁĘKA
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Strefa Kibica zlokalizowana zostanie 
przy scenie przy Kupcu. Zamontowany 
zostanie tam ekran LED o powierzchni 15 
m kw. wraz z nagłośnieniem. 

Ostrołęczanie będą mogli wspólnie 
śledzić mecze polskich piłkarzy, podczas 
zmagań w grupie. Pierwsze spotkanie od-
będzie się 19 czerwca, kolejne zgodnie z 
harmonogramem rozgrywek 24 czerw-
ca i 28 czerwca. Godziny meczów będzie-
my podawać na bieżąco na naszym profiu 

na Facebooku (Ostrołęka Samorządowa/
Miasto Ostrołęka) oraz na stronie www.
ostroleka.pl. 

Mamy nadzieję, że polska reprezenta-
cja zagra wyśmienicie i awansuje do kolej-
nej części mundialowych zmagań - pierw-
szy mecz po wyjściu z grupy planowany jest 
na 2 lub 3 lipca. Jeśli tak się stanie, podejmie-
my starania, aby strefa kibica została zorga-
nizowana także podczas kolejnych meczów. 

(as)

Zapraszamy
do wspólnego kibicowania
W czerwcu rozpoczynają się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Miasto Ostrołęka 
zaprasza wszystkich ostrołęczan do wspólnego kibicowania reprezentacji Polski  
w strefie kibica: „Ostrołęka kibicuje”.

Kalendarium

Tenis

•	 28 V, godz. 18.00 – „Matka, kobie-
ta, przyjaciółka” – program słuchaczy 
OUTW – Klub Oczko, wstęp wolny

•	 6 VI, godz. 13.15 i 14.15 – „Piotr Wró-
bel – Król Midas w rękach Bogów” – 
spotkania z muzyką – sala OCK, bilet 5 zł

•	 7 VI, godz. 19.00 – Wernisaż wystawy 
tkaniny artystycznej Wojciecha Sa-
dleya – Galeria Ostrołęka, wstęp wolny

•	 8 VI, godz. 21.00 – „Wolność kocham 
i rozumiem” – koncert piosenek roc-
kowych lat 80. i 90. w wykonaniu ostro-
łęckich muzyków – scena przy Kupcu, 
wstęp wolny

•	 9 VI, godz. 17.00 – Wolna Grupa Bu-
kowina – koncert w ramach akcji „Na-
stroje we Dwoje”, sala widowiskowa 
OCK, bilet 30 zł

•	 10 VI, godz. 12.00 – „Fabryka zaba-
wek” – spektakl dla dzieci od lat 4 w ra-
mach akcji „Godziny dla Rodziny”, sala 

widowiskowa OCK, bilety: 7 zł (dziecko) 
i 15 zł (osoba dorosła)

•	 13-16 VI, od godz. 13.00 – 63. Ogól-
nopolski Konkurs Recytatorski – OCK 
sala kinowa nr 2, wstęp wolny

•	 15 VI, godz. 18.00 – Wernisaż wysta-
wy fotografii „Moja szkoła i ja” – hol 
OCK, wstęp wolny

•	 29 V, godz. 18.00 – „Dla was te książ-
ki piszę... spotkanie z Moniką Sawic-
ką – Klub przy Studziennej, ul. Gomulic-
kiego 13 

•	 7 VI, godz. 16.30 - Uroczyste podsu-
mowanie XXVI Ostrołęckiego Konkur-
su  Poetyckiego „Pierwszy krok w po-
ezję”, Czytelnia MBP, ul. Głowackiego 42 

•	 9 VI – Noc Bibliotek. Hasło tegorocz-
nej edycji to „RzeczpospoCzyta”. MBP 
w programie przewiduje m.in: koncert 
muzyki jazzowej, prezentacje ostrołęc-

kich twóców literatury, konkursy literac-
kie, konkurs na desery, wspólne czyta-
nie „Potopu” i śpiewanie pieśni patrio-
tycznych, gry, zabawy i niespodzianki 
– ul. Głowackiego 42, wstęp wolny

•	 12 VI, godz. 18.00 –  Premiera debiu-
tanckiej książki poetyckiej ostrołę-
czanki Joanny Brodowskiej pt. „Kro-
plówka pełna światła”. MBP, ul. Gło-
wackiego 42

•	 19 VI, godz. 18.00 – Z Ostrołęckiego 
Albumu Pamięci – Wacław i Jan Lesz-
czyńscy, Klub przy Studziennej – Biblio-
teka, ul. Gomulickiego 13 

•	 21 VI, godz. 18.00 – Benefis literacki z 
okazji 85. urodzin Kazimierza Sopu-
cha i prezentacja jego książki poetyc-
kiej pt. „Mgła”, MBP, ul. Głowackiego 42

•	 29 VI – Piknik literacki z książką - w 
malowniczych okolicach Ostrołęki po-
czytamy wiersze ostrołęckich autorów o 
pięknie naszej małej ojczyzny (m.in. Dio-
nizy Maliszewski, Mieczysław Czychow-

ski, Leszek Bakuła, Edward Kupiszewski). 
„Projekt: Ojczyzna – gdy myślę… – wy-
jazd busem o godz. 16.00

•	 30 V, godz. 20.00 – „Jadą goście, 
jadą...”, czyli tradycyjna muzyka Ka-
szub w Kurpiowskiej Puszczy. Zespół 
Śpiewaków Pustonocnych. „Etnosakra-
lia Kurpiowskie” Kościół farny w Ostrołęce 

•	 31 V, godz. 18.30 – „Zjednoczeni  
w miłości”. Koncert Uwielbienia, ul. 
gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15

•	 1 VI, godz. 20.00 – „Zegar bzije... lecą 
życia mega momenta” improwizowa-
ne misterium muzyczne. Etnosakra-
lia Kurpiowskie. Wykonawcy: Leszek Lo-
rent (perkusja), Adam Tański (organy), 
zespół wokalny pod dyr. Piotra Gawroń-
skiego. Kościół farny w Ostrołęce

•	 5-6 VI, godz. 18.00 - Strefa Mocy. Sta-
dion miejski

Ostrołęckie Centrum Kultury

Miejska Biblioteka Publiczna
Inne 

Strefa kibica

Zawody podzielono na dwa dni. 
W sobotę rozegrano Turniej Singlowy 
Open. Wzięło w nim udział 32 zawodni-
ków z Ostrołęki, Warszawy, Zambrowa, 
Łomży i Ostrowi Mazowieckiej. W fina-
le, rozegranym w niedzielę zmierzyli się 
Bartosz Kowalski z Warszawy z Rafałem 
Dmochowskim z Zambrowa. Ostatecz-
nie zwyciężył ten pierwszy. Patronat nad 
tymi zmaganiami objął prezydent Ja-
nusz Kotowski. 

W niedzielę do rywalizacji stanęli naj-
młodsi. W trzech grupach wiekowych 
zmagało się łącznie 27 osób. Najmłodsi 
grali na „Orliku”, nieco starsi na minikor-
cie. Rywalizacji patronował przewodni-
czący Rady Miasta Jerzy Grabowski. 

Panu prezesowi Dariuszowi Terlikow-
skiemu i wszystkim zaangażowanym w 
działalność OST życzymy sukcesów i sa-
tysfakcji z pięknej społecznej działalności.

(as)

X lat Ostrołęckiego
Stowarzyszenia Tenisowego
Dwudniowym turniejem uczczono jubileusz dziesięciolecia istnienia Ostrołęckie-
go Stowarzyszenia Tenisowego. Patronat nad imprezą objęli prezydent Ostrołęki 
Janusz Kotowski i przewodniczący Rady Miasta Jerzy Grabowski.

Uczestnicy jubileuszowego turnieju tenisowego

Ostrołęcka strefa kibica podczas Euro 2012 (zdjęcie pochodzi ze strony www.eostroleka.pl) 


