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Elektrownia Ostrołęka C
- trudna droga do zwycięstwa
Miasto i Energa SA obchodzą właśnie 
dekadę współpracy. Od początku swojej 
obecności w Ostrołęce spółka była stra-
tegicznym partnerem dla samorządu.

s.  3-6

Energetyka Rząd wspiera Ostrołękę
Budowa nowoczesnej elektrowni, powietrze wolne od smogu, praca dla mło-
dych i dobra jesień życia dla seniorów to główne założenia programu rządu dla 
Ostrołęki. Przedstawił go w piątek 26 października premier Mateusz Morawiec-
ki podczas spotkania z prezydentem Januszem Kotowskim.

Estakada nad rondem im. Księcia 
Siemowita pozwoli rozładować korki  
wjazdowe i wyjazdowe z miasta. 
Wsparcie zapewnił premier Mateusz  
Morawiecki, który odwiedził Ostrołękę  
w piątek 26 października.

Pomysł zaprojektowania i zbudowa-
nia estakady powstał po licznych kon-
sultacjach z transportowcami z nasze-
go miasta. Swoisty wiadukt pozwo-
li kierowcom zjeżdżającym z mostu  
i jadącym w kierunku stolicy czy na Mazury 
kierować się bezpośrednio tam, nie blokując 
ruchu na miejskim rondzie. Według wstęp-
nych założeń przejazd górą odbywałby się po 
drodze DK 61, czyli ze starego mostu w kie-
runku Warszawy, ale jednocześnie w prawo  
z osobnym zjazdem do DK 53 w kierunku 
Olsztyna. Ruch lokalny odbywałby się do-
łem. 

Finanse na budowę estakady miasto 
chce pozyskać ze środków budżetu pań-
stwa. Wstępną deklarację o współpracy za-
deklarował premier Mateusz Morawiec-
ki, który gościł w Ostrołęce. – Tutaj na ra-
zie są korki, ale z dobrym gospodarzem, 
ze wspaciem państwa będzie można je  
w ciągu 1-1,5 roku bardzo szybko rozłado-
wać – mówił szef rządu. 

To kolejna, duża inwestycja komunika-
cyjna dla Ostrołęki. Rząd polski zdecydował 
o budowie obwodnicy miasta, a pierwsze 
ogłoszone przetargi rozstrzygnięte zosta-
ną w listopadzie tego roku. Mamy też wiel-

ką szansę na szybkie, nowoczesne połącze-
nie kolejowe z Warszawą. Linia zostanie zmo-
dernizowana w ramach połączenia Ostrołęki 
z Centralnym Portem Komunikacyjnym. 

(as)

Prezydent Janusz Kotowski pokazuje premierowi Mateuszowi Morawieckiemu newralgiczne punkty komunikacyjne Ostrołęki

Wizualizacja planowanej estakady nad rondem Księcia Siemowita III

Estakada sposobem na korki

Nowe inwestycje
w ostrołęckim porcie
Trwa opracowywanie koncepcji progra-
mowo-przestrzennej przebudowy por-
tu w Ostrołęce. Główne założenie to po-
większenie basenu portowego.

s.  2

Narew

1000 nowych miejsc 
parkingowych
Prezydent Janusz Kotowski przygo-
towuje program uporządkowania  
i zwiększenia ilości miejsc parkingo-
wych na ostrołęckich osiedlach bloków 
mieszkalnych.

s.  2

Infrastruktura

Remont dróg wyjazdowych
Miasto otrzymało kolejne wysokie dofi-
nansowania na remont kilku dróg wy-
jazdowych z miasta oraz przebudowę 
mostów na rzece Czeczotka.

s.  7

Inwestycje

Dobra pozycja Ostrołęki 
w rankingu „Wspólnoty”
W najnowszym rankingu pisma samo-
rządowego „Wspólnota” oceniające-
go mijającą kadencję samorządu nasze 
miasto zdobyło 1. miejsce wśród powia-
tów grodzkich w kategorii „Sukces spo-
łeczny”.

s.  7

Rankingi



2 Ostrołęka SamorządowaZ życia samorządu

Wizyty Narew

Obecnie trwa opracowywanie kon-
cepcji programowo-przestrzennej prze-
budowy portu w Ostrołęce. Główne zało-
żenia to: 
- powiększenie basenu portowego z bu-
dową przynajmniej dwóch stałych pomo-
stów,
- podział basenu portowego na trzy 
części w oparciu o pomosty, tj: część 
I z przeznaczeniem do niekomercyj-
nego wykorzystania przez mieszkań-
ców Ostrołęki i okolic, część II do użyt-
ku przez jednostki służb (policja, straż 
pożarna, WOPR, straż rybacka) oraz czę-
ściowo komercyjnie, część III z przezna-
czeniem dla jednostek PGW Wody Pol-
skie oraz niewielkich statków pasażer-
skich — przystosowanych do porusza-
nia się po drodze klasy la z uwzględ-
nieniem jej głębokości tranzytowej, 
 tj: 1,20 m,

- budowa nabrzeża cumowniczego długo-
ści ok. 100 m wspartego o istniejący brzeg 
(aktualnie na długości ok. 70 m umocnio-
nego płytami betonowymi),
- budowa zaplecza portowego z siedzibą 
Zarządu Zlewni i Nadzoru Wodnego oraz 
sanitariatami (WC, prysznice itp.) i zaple-
czem gastronomicznym,
- uzbrojenie nabrzeża portowego w: wy-
ciąg portowy — slip, stację paliwową, in-
stalacje sanitarne, punkty poboru wody, 
sieć energetyczną, przystosowanie terenu 
międzywala w pobliżu portu na pole biwa-
kowo-kempingowe,
- rozwiązanie problemu dróg komunika-
cyjnych do portu z uwzględnienie dojazdu 
sprzętu ciężkiego.

Koncepcja programowo-przestrzen-
nej przebudowy portu w Ostrołęce ma być 
gotowa do 21 grudnia tego roku.  

(as)

Nowe inwestycje
w ostrołęckim porcie
Wody Polskie planują reaktywację szlaku wodnego im. króla Stefana Ba-
torego. O współpracy z samorządem Ostrołęki na rzecz rozwoju infrastruk-
tury wodnej mówili podczas konferencji prasowej dla ostrołęckich me-
diów prezes Wód Polskich Przemysław Daca, prezydent Janusz Kotowski i 
dyrektor RZGW w Białymstoku Mirosław Markowski.

Wsparcie dla młodych
Jednym z głównych poruszanych te-

matów było wsparcie dla osób młodych. 
Prezydent Janusz Kotowski chciałby, aby od 
przyszłego roku szkolnego uczniom ostat-
nich klas szkół średnich miasto wypłacało 
dodatkowe stypendium. Program nosiłby 
nazwę „Dobry finisz”. Uczniowie otrzymy-
waliby 300 złotych co miesiąc, które mogli-
by przeznaczyć na dowolne potrzeby. 

– To bardzo cenna inicjatywa i cieszę 
się, że w ten sposób myśli pan o młodzie-
ży, bo wierzę, że Ostrołęka to wielka przy-
szłość. To może być miasto innowacyjne, 
które może się w dużym stopniu opierać 
o nowoczesny przemysł – mówił premier.

Mateusz Morawiecki mówił też o pro-
gramie Startupów. – Zachęcamy, by korzy-
stać z tego tutaj na miejscu, nie trzeba wy-
jeżdżać. My chcemy, żeby Polska była Pol-
ską równych szans. 

Ograniczenie smogu
Ważnym punktem spotkania był rów-

nież program „Czyste powietrze”, któ-
ry jest już realizowany w naszym mie-
ście. Ma on ograniczyć niską emisję za-
nieczyszczeń, którą generują źle ogrze-
wane domy. Pomysłem miasta na pomoc 
mieszkańcom jest powołanie w urzędzie 
specjalisty, który będzie pomagał miesz-
kańcom w procedurach związanych  
z dokumentacją potrzebną, by uzyskać 
wsparcie. 

– Ostrołęka to wspaniała historia, mia-
sto królewskie, miasto na łuku triumfal-
nym w Paryżu, tu odbyła się wielka bitwa 
powstania listopadowego. Ale Ostrołę-
ka to także wspaniała przyszłość. Ja w to 
bardzo głęboko wierzę, bo widzę, jak się 
Ostrołęka rozwija pod rządami pana pre-
zydenta Janusza Kotowskiego.

(as)

Premier Morawiecki w Ostrołęce
Prezydent Janusz Kotowski spotkał się z premierem Mateuszem Morawiec-
kim, który przedstawił program wsparcia polskiego rządu dla naszego mia-
sta. Zapowiedział, że Ostrołęka może być miastem nowoczesnym, innowacyj-
nym, dobrym miejscem do życia dla młodzieży, przedsiębiorców i seniorów.

Ostrołęcki port odzyskuje dawną funkcjonalnośćPremier Mateusz Morawiecki wśród harcerzy

Na brak bezpiecznie i estetycz-
nie urządzonych miejsc parkingowych 
narzeka wielu ostrołęczan. Zwłaszcza 
mieszkańcy bloków nie mają często 
gdzie zostawić auta. Czasem powsta-
ją dzikie parkingi, niszczone są trawniki 
i skwery. Przyczyną takiego stanu rzeczy 
są oczywiście ogromne zmiany cywiliza-
cyjne, które nastąpiły od czasu zbudo-
wania wielu ostrołęckich bloków. Przed 
laty chyba nikt nie przewidywał, w jak 
szybkim tempie będzie przybywać sa-
mochodów. Drugim problemem jest to, 

iż najczęściej grunty w pobliżu bloków 
nie są własnością miasta.

Dlatego też samorząd zaprosi do 
współdziałania wszystkie podmioty grupu-
jące mieszkańców zainteresowanych roz-
wiązaniem problemu braku miejsc parkin-
gowych na ostrołęckich osiedlach. Prezy-
dent proponuje następujące etapy działa-
nia:
- określenie terenów na realizację parkin-
gów dla mieszkańców i wyszukanie odpo-
wiednich miejsc w terenie, 
- weryfikacja możliwości urządzenia miejsc 

parkingowych w oparciu o warunki tech-
niczne, plany miejscowe i stosunki własno-
ściowe,
- propozycja formuły tzw. inwestycji wspól-
nych miasta z mieszkańcami, spółdzielnia-
mi czy wspólnotami,
- systematyczna realizacja inwestycji par-
kingowych.

Wstępne obliczenia wskazują, że  
w Ostrołęce przez wspólne działanie może 
powstać ok. 1000 urządzonych, nieuciążli-
wych miejsc parkingowych.

(op)

1000 nowych miejsc parkingowych na osiedlach – rozpoczynamy działania
Prezydent Janusz Kotowski w porozumieniu z inżynierami budownictwa i drogownictwa przygotowuje program 
„dogęszczenia”, czyli uporządkowania i zwiększenia ilości miejsc parkingowych na ostrołęckich osiedlach bloków 
mieszkalnych. Potrzebne są tu działania miasta, ale też współdziałanie spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot  
i właścicieli terenów.

Infrastruktura

Budowa osiedlowych parkingów jest 
koniecznością
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Miasto i Energa SA obchodzą właśnie 
dekadę współpracy. Od początku swojej 
obecności w Ostrołęce spółka była strate-
gicznym partnerem dla samorządu i wiele 
swoich decyzji opierała na dobrym współ-
działaniu z władzami miasta. W roku 2012 
do akcji wkroczyła polityka ówczesnego 
rządu PO-PSL, na wiele lat niwecząc za-
awansowane plany inwestycji w nowocze-
sną elektrownię. Dziś udało się zjawisko 
marginalizacji Ostrołęki powstrzymać. Ol-
brzymia w tym zasługa ostrołęckich par-
lamentarzystów Arkadiusza Czartoryskie-
go i Roberta Mamątowa, którzy doprowa-
dzili do wpisania Elektrowni C w Ostrołęce 
do strategicznego programu rozwoju pol-
skiej energetyki przyjętego przez PiS. Wiel-
kie znaczenie miała też konsekwentna po-
stawa prezydenta Janusza Kotowskiego i 
samorządu miasta, w ogromnej większości 
wspierającego ważną dla miasta inwesty-
cję oraz stanowiącego sprzyjające jej pra-
wo. Wreszcie wyborczy sukces Polaków, po-
przez wybór Prawa i Sprawiedliwości przy-
wracający godność i znaczenie miast Polski 
„B”. Dziś, kiedy na placu budowy nowej elek-
trowni pracują już pierwsze koparki, może-

my powiedzieć, że to sukces nas wszystkich. 
I przypomnieć sobie, jak długą i trudną dro-
gę do niego pokonaliśmy.

Początki współpracy 
Pierwsze inwestycje spółki Energa SA  

w Ostrołęce to rok 2007 – w październiku 
uruchomiła ona instalację współspalania 
węgla energetycznego z biomasą. Instala-
cja miała spalać rocznie około 50 tysięcy ton 
biomasy. Połowa inwestycji została sfinan-
sowana przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsię-
wzięcie zrealizowano kosztem ok. 11 mln zł, 
z czego blisko połowa pochodziła ze środ-
ków NFOŚiGW. 

W spółce zapadła też decyzja o przyję-
ciu roli inwestora strategicznego w Ostro-
łęckim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepl-
nej. List intencyjny w sprawie współpra-
cy na rynku ciepła podpisali 29 październi-
ka 2007 roku w Gdańsku Barbara Klimiuk, 
prezes Energi, Janusz Kotowski, prezydent 
Ostrołęki i Edward Siurnicki, prezes Zespo-
łu Elektrowni Ostrołęka. W połowie kwiet-
nia 2008 roku odbyło się robocze spotkanie 
prezydenta Janusza Kotowskiego i wice-
prezesa Energa SA Romana Szyszko. Głów-

nym tematem rozmów było zaangażowa-
nie inwestycyjne Grupy Energa w Ostro-
łęckie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej. Efektem tej współpracy było rozpoczę-
cie przez prezydenta ogłoszeniem praso-
wym w dniu 20 maja 2008 r. procesu pry-
watyzacji OPEC Sp. z o.o. w trybie rokowań 
na podstawie publicznego zaproszenia. 
Poza takimi kryteriami, jak cena za udziały 
i zobowiązania inwestycyjne, bardzo istot-
nym kryterium była ochrona interesów pra-
cowników Spółki czyli tzw. pakiet socjalny. 
27 października 2008 r. zespół negocjacyj-
ny postanowił rekomendować do dalszych 
rozmów z przedstawicielami załogi OPEC 
konsorcjum Energa SA i Zespół Elektrowni 
Ostrołęka SA. 25 lutego 2009 roku w ostro-
łęckim ratuszu akt notarialny w sprawie na-
bycia 85 procent udziałów w spółce pod-
pisali prezydent miasta oraz zarządy Ener-
gaSA i Energa Elektrownie Ostrołęka. Gru-
pa Energa została inwestorem strategicz-
nym w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Ener-
getyki Cieplnej. Umowa między miastem  
a Grupą Energa zakładała realizację progra-
mu inwestycyjnego w zakresie rozwoju cie-
płownictwa na terenie Ostrołęki. Energa zo-

bowiązała się, że w ciągu 10 lat zainwestu-
je ponad 300 mln zł w rozwój sieci dystry-
bucyjnej i produkcję energii cieplnej. Na-
bycie udziałów w OPEC było kolejnym eta-
pem konsekwentnej realizacji ogłoszonej 
jesienią 2008 roku Strategii Rozwoju Grupy 
Energa na lata 2009-2015. 

Elektrownia C – pierwsze plany 
W maju 2008 roku przedstawiciele kon-

cernu gościli w Korei Południowej. Celem 
wizyty było przygotowanie i realizacja pro-
jektów budowy nowych elektrowni. Zgod-
nie z planami najbardziej prawdopodobną 
lokalizacją nowych mocy wytwórczych był 
Zespół Elektrowni Ostrołęka, jedynej wte-
dy elektrowni konwencjonalnej w Grupie 
Energa. Nie bez znaczenia był fakt dobrej 
współpracy z władzami lokalnymi Ostro-
łęki. Prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski 
konsekwentnie wspierał inicjatywy sprzyja-
jące rozwojowi miasta i tworzeniu nowych 
miejsc pracy. Rozbudowa Zespołu Elek-
trowni w Ostrołęce miałaby istotne znacze-
nie dla przyszłości miasta i regionu. O inwe-
stycję w Ostrołęce zabiegali także nasi par-

Premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty 26 października potwierdził fakt budowy Elektrowni C, 
opartej na najnowszej  technologii, bezpiecznej i przyjaznej środowisku, o mocy 1000 MWe.

Elektrownia Ostrołęka C
– trudna droga do zwycięstwa

Wizualizacja nowej elektrowni Ostrołęka C

Energetyka

Ciąg dalszy na str. 4
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lamentarzyści: Arkadiusz Czartoryski i Ro-
bert Mamątow.

W lutym 2010 roku Spółki Energa Elek-
trownie Ostrołęka i PSE Operator podpisa-
ły umowę o przyłączeniu do krajowej sie-
ci przesyłowej nowego bloku o mocy 1000 

MWe. Budowa nowego bloku o mocy 1000 
MWe w elektrowni w Ostrołęce była jed-
nym z celów strategii rozwoju Grupy Ener-
ga na lata 2009-2015. W ciągu roku od jej 
ogłoszenia Energa zainicjowała kilkana-
ście nowych inwestycji w budowę źródeł 
wytwarzania, zarówno konwencjonalnych, 
jak i odnawialnych oraz niskoemisyjnych,  
o łącznej mocy ponad 2200 MW. Wartość 
rozpoczętych projektów obliczona była na 
ok. 15 mld zł, z czego ok. 6 mld zł miała po-
chłonąć inwestycja w Ostrołęce.

Blok w Elektrowni Ostrołęka C na węgiel 
kamienny (2,4 tys. ton/rok) i biomasę (200 
tys. ton/rok) o sprawności powyżej 45 proc. 
produkować miał blisko 7,5 tys. GWh rocznie. 
Dla inwestycji tej pozyskano już większość 
gruntów, zgód środowiskowych czy uchwa-
ły samorządów o przystąpieniu do zmian  
w Miejscowych Planach Zagospodarowania 
Przestrzennego. Oddanie nowej elektrowni 
do użytku planowane było na 2017 r.

Prace przygotowawcze i przetarg
W październiku 2010 roku Grupa Ener-

ga zawarła wieloletnią umowę ze spółką 

Lubelski Węgiel „Bogdanka”. Kontrakt za-
bezpieczał dostawy paliwa dla planowane-
go bloku energetycznego o mocy ok. 1000 
MW w Ostrołęce, który wytwarzać miał po-
nad dwa razy więcej energii.

W tym czasie Energa złożyła już wnio-
sek o pozwolenia na budowę nowego blo-
ku w Ostrołęce, który znajdował się na liście 
infrastruktury krytycznej (priorytetowych 

elementów) Krajowego Systemu Elektro-
energetycznego Polski, stworzonej przez 
Ministerstwo Gospodarki. Dlatego też Ener-
ga miała już umowę z PSE-Operator o przy-
łączeniu nowego bloku do krajowej sieci 
przesyłowej, na podstawie której rozpoczę-
te zostały niezbędne inwestycje (budowa 
linii Ostrołęka-Narew i Ostrołęka-Olsztyn 
oraz modernizacja stacji elektroenergetycz-
nej). Trwały rozmowy z inwestorami strate-
gicznymi oraz instytucjami finansowymi za-
interesowanymi udziałem w tym przedsię-
wzięciu. Firma była gotowa, by po otrzy-
maniu pozwolenia wejść na plac budowy 
na przełomie roku. Pozwolenie takie spółka 
uzyskała w styczniu 2011 r. 

Kilka miesięcy trwały przygotowa-
nia do ogłoszenia przetargu na wyłonie-
nie głównego wykonawcy budowy no-
wej elektrowni węglowej w Ostrołęce. We 
wrześniu 2011 roku Grupa Energa ogłosiła 
przetarg. Rozpoczęcie procedury przetar-
gowej oznaczało, że Energa weszła w klu-
czową fazę realizacji swojej strategicznej 
inwestycji.

Ogłoszenie przetargu i wyłonienie 
głównego wykonawcy było ostatnią z sze-
regu procedur formalnych niezbędnych 
do rozpoczęcia budowy „pod klucz” czę-
ści technologicznej nowego bloku węglo-
wego elektrowni w Ostrołęce. Energa mia-
ła już wszystkie zgody, pozwolenia, wy-
magane dla rozpoczęcia budowy i więk-
szość umów związanych z przyszłą eksplo-
atacją nowej elektrowni. Oprócz pozwole-
nia na budowę, inwestycja posiadała m.in. 
umowę przyłączeniową z Polskimi Sieciami 
Energetycznymi, która określała harmono-
gram rozbudowy sieci przesyłowej w pół-
nocno-wschodniej Polsce, koniecznej do 
przyłączenia elektrowni do Krajowego Sys-
temu Elektroenergetycznego i gwaranto-
wała wyprowadzenie mocy z nowego blo-
ku. Z kolei dzięki umowie zawartej z kopal-
nią LW Bogdanka elektrownia miała już za-
pewnione dostawy węgla na 20 lat. Inwe-
stycja posiadała także zezwolenie na udział 
w systemie handlu emisjami CO2.

Na terenie budowy trwały prace zwią-
zane z makroniwelacją terenu oraz budową 
infrastruktury, w tym połączeń drogowych, 
rurociągowych i kablowych nowego obiek-

tu. PSE Operator SA kontynuował zgodnie 
z harmonogramem prace związane z przy-
łączeniem nowego bloku do systemu elek-
troenergetycznego.

Inwestycja w Ostrołęce znajdowała się 
na liście infrastruktury krytycznej (prioryteto-
wych elementów) Krajowego Systemu Elek-
troenergetycznego Polski, stworzonej przez 
Ministerstwo Gospodarki ze względu na za-
sadniczy wpływ na stabilność pracy KSE  
w centralnej i północno-wschodniej Polsce.

30 listopada 2011 roku upłynął termin 
nadsyłania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu na Budowę Elek-
trowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW. Do 
przetargu, ogłoszonego we wrześniu przez 
spółkę Elektrownia Ostrołęka należącą do 
Grupy Energa, zgłosiło się 9 potencjalnych 
wykonawców. 

Były to następujące podmioty:
1. Alstom (Niemcy/Francja/Polska),
2. Hitachi, Polimex-Mostostal (Niemcy/

Polska),
3. Shanghai Electric Group Company 

Ltd. (Chiny),
4. Doosan Power Systems, Gama (Tur-

cja/Wlk. Brytania),

5. GSE & C, AV Inwestor S.A. (Korea Pd/
Polska),

6. Pol-Aqua, Dragados (Polska/Hiszpa-
nia),

7. China Gezhouba Group Company 
Ltd. (Chiny),

8. SNC-Lavalin (Kanada),
9. Rafako, PBG, Mostostal Warszawa 

(Polska).
1 lutego 2012 w Ostrołęce podpisa-

na została umowa między firmą ILF Con-
sulting Engineers Polska a spółką Elektrow-
nia Ostrołęka. Miała ona pełnić funkcję inży-
niera kontraktu budowy nowej elektrowni  
w Ostrołęce. Spółka Elektrownia Ostrołę-
ka SA, należąca do Grupy Energa, dokona-
ła wyboru najkorzystniejszej oferty w pro-
wadzonym postępowaniu przetargowym.

– Realizowany projekt jest bardzo zło-
żony technicznie i organizacyjnie – mówił 
wtedy Roman Pionkowski, prezes Zarządu 
Elektrownia Ostrołęka SA. – Przy tym każdy 
jego element wymaga najwyższej staran-
ności, by oddana do eksploatacji elektrow-
nia służyła przez lata społeczności lokalnej, 
w sposób bezpieczny dla środowiska natu-
ralnego. Jesteśmy wymagającym zlecenio-

dawcą, dlatego od ILF, naszego partnera, 
również oczekujemy najwyższego pozio-
mu profesjonalizmu.

Inwestycje w mieście
W grudniu 2010 roku zarząd Gru-

py Energa i prezydent Ostrołęki podpisa-
li porozumienie w sprawie przygotowa-
nia koncepcji oraz realizacji największego  
w mieście parku zabaw dla dzieci i mło-
dzieży. – Ostrołęka to ważny punkt na ma-
pie działalności Grupy Energa. To tutaj znaj-
duje się elektrownia, która jest jedną z wio-
dących spółek w Grupie. Z Ostrołęką wiąże-
my także plany rozwojowe, których realiza-
cja oznacza dla miasta między innymi nowe 
miejsca pracy czy większe wpływy do bu-
dżetu z tytułu podatków i opłat – podkre-
ślił podczas podpisywania porozumienia 
Mirosław Bieliński, ówczesny prezes Ener-
gi. Efektem tej umowy było powstanie par-
ku na osiedlu Bursztynowym.

W lipcu 2012 roku Energa Elektrownie 
Ostrołęka podpisała z wykonawcą umo-
wę na budowę ważnego dla mieszkańców 
miasta źródła ciepła o mocy 190 MW. – 
Technologia, którą będziemy wdrażać, jest 
efektywna i ekologiczna. Pozwoli popra-

Zdjęcia do programu Jana Pospieszalskiego poświęconego ostrołęckiej elekrowni

Spotkanie  z ministrem Tchórzewskim i władzami koncenu Energa

Jarosław Kaczyński podczas wizyty na terenie planowanej elektrowni

Ciąg dalszy ze str. 3
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wić efektywność i ograniczyć emisję zanie-
czyszczeń, w tym głównie dwutlenku wę-
gla. Mieszkańcy Ostrołęki już w 2014 roku 
będą czerpać ciepło z nowoczesnej, bardzo 
ekologicznej instalacji – zapewniał Ryszard 
Niedziółka, prezes spółki Energa Elektrow-
nie Ostrołęka. Nowe źródło ciepła miało za-
stąpić wysłużoną elektrociepłownię A, któ-
ra ze względu na nowe standardy emisyjne 
oraz wiek urządzeń z końcem 2015 r. zosta-
ła wyłączona z eksploatacji.

Blokada i zastój 
Tymczasem nieoczekiwanie we wrze-

śniu 2012 zarząd spółki poinformował, że 
podjął decyzję o „czasowym zatrzymaniu 
prac przygotowawczych”.

Przyczyną zamrożenia projektu, jak tłu-
maczyła spółka, były m.in. trudności z uzy-
skaniem finansowania oraz niekorzyst-
na sytuacja na rynku firm budowlanych.  
W związku z tym Energa poszukiwać będzie 
partnera zainteresowanego wspólną reali-
zacją tego projektu. W przypadku niepowo-
dzenia budowa miała zostać zamrożona do 
czasu wystąpienia korzystniejszych warun-
ków na rynku. Tak brzmiała oficjalna infor-
macja dotycząca zaprzestania inwestycji.

8 października, korzystając z upraw-
nień, jakie dawało wykonywanie mandatu, 
do siedziby spółki w Gdańsku weszli poseł 
Arkadiusz Czartoryski i senator Robert Ma-
mątow. Chcieli zapoznać się z uzasadnie-
niem zarządu i rady nadzorczej, dotyczą-
cym powodów wycofania się z projektu. 
Wywołało to konsternację w spółce i przez 
długi czas nikt nie chciał z nimi rozmawiać. 
Poseł i senator próbowali w sumie trzy razy 
spotkać się z władzami Energi. 

Warto podkreślić, że inwestycja  
w Ostrołęce była już w stanie zaawansowa-
nym. Posiadała aktualne pozwolenia, wy-
cięto 85 ha lasu, rozpoczęto budowę in-
frastruktury kanalizacyjno-wodociągowej  
i dróg. Jednak decyzja wymuszona na spółce 
przez ówczesny rząd nie została zmieniona.

Pod koniec października 2012 Prezy-
dent Janusz Kotowski, wójt Stanisław Go-
dzina oraz przedstawiciele przedsiębior-
ców i kolejarzy wystąpili przed kamerami 
programu „Bliżej” Jana Pospieszalskiego. 
O nadziejach i rozterkach związanych z in-
westycją Energi w budowę trzeciego bloku 
mówili w programie publicystycznym sa-
morządowcy i przedsiębiorcy. Stawiali waż-
ne pytania: co oznaczało dla naszego mia-
sta i gminy Rzekuń wstrzymanie budowy, 
czy zostaną zmarnowane dotychczas zain-
westowane pieniądze i czy można jeszcze 
uratować tę inwestycję? Ówczesne władze 
nie były zainteresowane znalezieniem od-
powiedzi na te pytania. 

Deklaracja Ostrołęcka
Poważną sytuacją, w jakiej znalazła się 

Ostrołęka i dalszy rozwój energetyki w na-
szym mieście bez przerwy interesowali się 
nasi parlamentarzyści, składając kolejne za-
pytania i interpelacje. Rozwój polskiej ener-
getyki stał się jednym z podstawowych kie-
runków działania opozycji parlamentarnej. 
11 czerwca 2014 roku w Ostrołęce odby-
ło się wyjazdowe posiedzenie Klubu Parla-
mentarnego Prawa i Sprawiedliwości po-
święcone tej problematyce. W czasie ob-
rad posłowie przez aklamację przyjęli do-

kumenty dotyczący polityki energetycznej 
Polski – Deklarację Ostrołęcką – i stanowi-
sko w sprawie budowy nowej elektrowni 
węglowej w Ostrołęce.

Obrady były w dużej mierze poświę-
cone przerwanej budowie trzeciego blo-
ku ostrołęckiej elektrowni. Z sytuacją spo-
łeczną i ekonomiczną miasta zapoznał go-
ści prezydent Janusz Kotowski. Wspomniał 
również o działaniach samorządu na rzecz 
wsparcia tej istotnej dla miasta i mieszkań-

ców inwestycji oraz zagrożeniach, jakie nie-
sie dla rynku pracy zaniechanie budowy.  
O nieprawidłowościach zaobserwowanych 
podczas procesu inwestycyjnego i marno-
trawstwie publicznych środków mówił po-
seł Arkadiusz Czartoryski. Podczas dyskusji 
o istotnej roli ostrołęckiej elektrowni w kon-
tekście bezpieczeństwa energetycznego 
kraju wspominał także Piotr Naimski, były 
wiceminister gospodarki.

Dobra zmiana – nowe otwarcie
Wynik wyborów parlamentarnych 

2015 roku otwierał nowe szanse przed naj-
ważniejszą dla miasta inwestycją. Przyjęte 
nieco ponad rok wcześniej dokumenty pro-

gramowe PiS mogły zostać wreszcie zreali-
zowane. Pierwsze zapowiedzi powrotu do 
budowy Elektrowni C w Ostrołęce pojawiły 
się w styczniu 2016 roku. W wywiadzie dla 
Rzeczpospolitej minister Energii Krzysztof 
Tchórzewski powiedział: – Koniecznością 
jest, by ta elektrownia powstała. Projekt jest 

praktycznie gotowy do rozpoczęcia, bo te-
ren został wykupiony, przygotowano także 
badania środowiskowe. Nowa elektrownia 
w Ostrołęce byłaby już na zaawansowanym 
etapie budowy, gdyby decyzji inwestycyj-
nej nie wstrzymał rząd PO-PSL. Dziś nie po-
trafię doszukać się w dokumentach racjo-
nalnej przyczyny zamrożenia tego projek-
tu i uzasadnienia, na jakie inne cele miały-
by być skierowane pieniądze na nią prze-
znaczone. 

Opinię tę minister odpowiedzialny za 
sektor energetyczny powtórzył w Gdańsku 
w kwietniu 2016 – po spotkaniu z zarządem 
spółki Energa SA. Za słowami przyszły kon-
kretne decyzje. W maju Zarząd Grupy Ener-
ga SA uchylił decyzję o wstrzymaniu bu-
dowy elektrowni w Ostrołęce. Tym samym 
po czterech latach przestała obowiązywać 
uchwała o „zamrożeniu inwestycji”. Celem 
ponownego uruchomienia projektu było 
osiągnięcie gotowości przetargowej oraz 
wyłonienie generalnego wykonawcy elek-
trowni węglowej o mocy 1000 MW. 

4 lipca 2016 podczas wizyty na placu 
budowy przyszłej elektrowni minister Tchó-

rzewski powiedział, że rząd znajdzie pie-
niądze na tę inwestycję. Połowę środków 
potrzebnych do budowy trzeciego bloku 
elektrowni w Ostrołęce zapewni Minister-
stwo Energii. Krzysztof Tchórzewski spotkał 
się na placu budowy przyszłej elektrowni 
z prezesem zarządu Energa SA, członkami 

podległych spółek, ostrołęckimi parlamen-
tarzystami i prezydentem, Januszem Ko-
towskim. Spółka celowa „Ostrołęka C” zgło-
siła gotowość przetargową w swoim za-
sięgu działania, które umożliwia rozpoczę-
cie inwestycji. Podczas spotkania z dzien-
nikarzami w siedzibie Energa Elektrownie 
Ostrołęka SA Krzysztof Tchórzewski ogło-
sił, iż jego resort osiągnął porozumienie  
z podmiotem, który w połowie sfinansuje 
największą inwestycję energetyczną w kra-
ju, jaką będzie budowa bloku C elektrowni  
w Ostrołęce.

Sprawy ostrołęckiej inwestycji nabra-
ły tempa. Energa i Enea zamierzają współ-
pracować przy przygotowaniu, realizacji  
i eksploatacji nowoczesnego bloku węglo-
wego w elektrowni Ostrołęka. Prezesi zarzą-
dów obu spółek podpisali we wrześniu list 
intencyjny w tej sprawie. A już 19 grudnia 
2016 roku Energa SA i Enea SA ogłosiły po-
stępowanie przetargowe na wyłonienie ge-
neralnego wykonawcy budowy Elektrow-
ni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MWe. Swoją 
decyzję koncerny uzasadniały tym, że reali-
zacja inwestycji wpłynie korzystnie na bez-
pieczeństwo energetyczne Polski i wpisuje 
się w proces modernizacji krajowej energe-
tyki z wykorzystaniem jako paliwa polskie-
go węgla. 

4 kwietnia 2018 roku Energa i Enea roz-
strzygnęły przetarg na budowę nowego 
bloku energetycznego w Ostrołęce. Inwe-
storzy wybrali konsorcjum GE Power i Al-
stom, którego oferta opiewała na 5,05 mld 
zł netto, czyli 6,023 mld zł brutto. 

Do przetargu stanęły trzy firmy: China 
Power Engineering, konsorcjum Polimeksu 
Mostostalu i Rafako i konsorcjum GE Power 
i Alstom. Pod koniec marca, zgromadzenie 
wspólników Elektrowni Ostrołęka zgodziło 
się na wybór konsorcjum GE Power i Alstom 
Power System na generalnego wykonawcę 
bloku energetycznego Ostrołęka C o mocy 
około 1000 MW. 

Optymistycznie zabrzmiały słowa sze-
fa polskiej energetyki w sprawie zatrudnie-
nia pracowników do budowy nowej elek-
trowni: – Nie wszyscy przyjadą tu z Polski, 
będzie wielu lokalnych pracowników. Za 
kilka miesięcy, a przynajmniej od począt-
ku przyszłego roku, nie powinno tu być ani 
jednej osoby bezrobotnej! Nawet jeżeli za-
dania będą realizować przedsiębiorcy spo-
za regionu, to najwygodniej będzie mieć 
zatrudnione jak najwięcej ludzi stąd. To 
ogromne wyzwanie logistyczne, nie tylko 
dla nas, ale i dla Ostrołęki – zapowiedział 
Krzysztof Tchórzewski – w kulminacyjnym 
momencie będzie tu pracowało około 5 ty-
sięcy ludzi, zatrudnionych w stu, może stu 
dwudziestu firmach.

Nowe granice i wpływy z podatków
Powrót do decyzji o budowie Elek-

trowni C skłonił samorząd miasta do pod-
jęcia starań, by inwestycja o którą przez 
tyle lat ostrołęczanie walczyli znalazła się 
w granicach miasta. 20 grudnia 2016 roku 
Rada Miasta przyjęła projekt uchwały do-
tyczący poszerzenia granic administracyj-
nych Ostrołęki. Zmiany miały objąć pół-
nocno-wschodnią część miasta i polegać 

Podpisanie umowy na budowę Elektrowni Ostrołęka C

Ciąg dalszy na str. 6
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na włączeniu w obszar miasta części gmi-
ny Rzekuń, obejmującej fragmenty so-
łectw: Nowa Wieś Wschodnia, Goworki  
i Ław.  Po społecznych konsultacjach, pod-
czas których propozycja uzyskała znacz-
nie poparcie mieszkańców miasta i wy-
pracowania kompromisu z gminą Rzekuń 
wniosek o zmianę granic Ostrołęki został 
złożony do Kancelarii Premiera. W lipcu 
2017 roku projekt rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie ustalenia granic nie-
których gmin i miast, zawierającego m.in. 
wnioski Ostrołęki i Konina o poszerzenie 
granic tych miast, zdecydowanie poparł 
Zarząd Związku Miast Polskich. W wyni-
ku rządowych decyzji miasto powiększy-
ło się o 482, 75 ha.  Ta ważna dla przyszło-
ści Ostrołęki decyzja sprawiła, że do miej-
skiej kasy będą wpływać podatki od nie-
ruchomości znajdujących się na tym ob-
szarze, głownie od budowanej Elektrow-
ni C.  A to na wiele lat ustabilizuje sytu-

ację finansową Ostrołęki. Do kasy miasta 
będzie wpływać rocznie ok. 25 mln PLN.

Umowa wieńczy dzieło
12 lipca 2018 r. to data, która złoty-

mi zgłoskami zapisze się w historii Ostro-
łęki i polskiej energetyki. Tego dnia w na-
szym mieście podpisano kontrakt na bu-
dowę Elektrowni Ostrołęka C o mocy 1 000 
MWe. Wieloletnie starania wielu odpowie-
dzialnych ludzi, w tym ostrołęczan posła 
Arkadiusza Czartoryskiego, senatora Ro-
berta Mamątowa i prezydenta Janusza Ko-
towskiego, zostały uwieńczone sukcesem.  
W naszym mieście powstanie nowoczesny, 
niskoemisyjny blok energetyczny będący 
gwarancją bezpieczeństwa energetyczne-
go Polski.

Jak widać z poprzedzającego tekstu na 
tę chwilę Ostrołęka czekała długo. Pierwsze 
zapewnienia o budowie nowego bloku pa-
dły już w 2007 roku. Kiedy kilka lat później 
projekt zawieszono, nasi parlamentarzyści 
i samorządowcy nie ustawali w staraniach, 
by go przywrócić. Były wizyty w siedzibie 
Grupy Energa, spotkania na przyszłym pla-
cu budowy z czołowymi politykami polskiej 

sceny politycznej – Jarosławem Kaczyńskim 
i Beatą Szydło.

Po podpisaniu umowy prezydent Ostro-
łęki dziękował wszystkim osobom, któ-
re doprowadziły projekt do ostatecznej re-
alizacji: – W wymiarze gospodarczym to 
z pewnością jeden z najważniejszych dni  
w historii Ostrołęki – mówił prezydent Janusz 
Kotowski. – Miało w niego wkład wiele insty-
tucji. Instytucje to jednak tylko hasła, dopie-
ro w zespołach są ludzie, którzy podjęli od-
powiedzialność i mieli wielką odwagę. Moż-
na mieć marzenia, plany, ale w pewnej chwili 
trzeba po prostu działać, by się one ziściły. My 
w regionie wiemy, że najważniejszy jest roz-
wój Polski i fakt, że energetyka jest nasza.

Do społecznego poparcia, jakim  
w Ostrołęce cieszy się inwestycja, nawią-
zał podczas podpisania umowy minister 
Energii. – Dziękuję mieszkańcom Ostro-
łęki, za dostrzeganie potrzeb regionu ale 
i państwa. Dziękuję za tę odpowiedzial-
ność społeczną – mówił Krzysztof Tchó-
rzewski. Po podpisaniu umowy, z prezy-

dentem Januszem Kotowskim spotkał się 
John L. Armstrong, radca ds. ekonomicz-
nych Ambasady USA w Polsce. Amery-
kański gość podkreślił rolę niezależności 
energetycznej dla Polski, której elemen-
tem będzie budowana elektrownia. Ten 
sam argument z Ostrołęką jako przykła-
dem współpracy obu krajów na rzecz bez-
pieczeństwa energetycznego padł pod-
czas wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
w Białym Domu. 

Na plac budowy wyjechały już pierw-
sze maszyny. Wbicie repera startowego za-
inaugurowało 16 października 2018 r. pra-
ce na terenie przeznaczonym pod budowę 
Elektrowni Ostrołęka C. 

– Inwestycja jest potrzebna polskie-
mu systemowi elektroenergetycznemu – 
powiedział dziennikarzom Minister Ener-
gii, Krzysztof Tchórzewski. - Obecnie no-
woczesne bloki tego typu zwiększają sta-
bilność systemu energetycznego i bilan-
sują zapotrzebowanie na energię w naj-
bliższych latach. Zdecydowana więk-
szość mocy wytwórczych zlokalizowana 
jest na południu kraju. W związku z tym 

budowa dużego, stabilnego źródła wy-
twórczego w północno-wschodniej Pol-
sce ma istotne znaczenie dla bezpieczeń-
stwa energetycznego tego regionu kra-
ju. Elektrownia w Ostrołęce będzie bar-
dzo ważna dla przyszłej współpracy syn-
chronicznej państw bałtyckich z Euro-
pą kontynentalną. Nowy blok Elektrow-
ni Ostrołęka C spełnia także restrykcyj-
ne emisyjne standardy Unii Europejskiej.  
Nową elektrownię zaprojektowano pod 
kątem maksymalnej elastyczności pra-
cy bloku, w tym krótkiego czasu urucha-
miania i dynamicznej zmiany obciąże-
nia, co umożliwi współpracę z odnawial-
nymi źródłami energii. Rozbudowa no-
woczesnych, konwencjonalnych źródeł 
mocy – takich jak Elektrownia Ostrołęka 
C buduje bezpieczeństwo energetyczne 
kraju i wspiera rozwój OZE. Wydarzenie 
nie jest równoznaczne z wydaniem NTP.  
Spodziewany poziom liczby zatrudnio-
nych pracowników w szczytowym momen-
cie fazy budowy osiągnie ok. 2 500 osób.  
– Z niecierpliwością czekaliśmy na ten 
ważny moment rozpoczęcia, oczekiwa-
nej od dawna przez mieszkańców, budo-
wy elektrowni, która otwiera nowy etap w 
rozwoju gospodarczym naszego miasta i 
regionu – mówił Janusz Kotowski, Prezy-

dent Ostrołęki. - Mamy pozytywne do-
świadczenia we współpracy z Grupą Ener-
ga. Wspiera nas przy wielu inwestycjach, 
choćby budowie mostu czy ulic. Liczymy 
na to, że lokalni przedsiębiorcy z branży 
budowlanej, hotelarskiej czy gastrono-
micznej skorzystają przy tej inwestycji. 
Istotne dla nas, że ta najnowocześniejsza 
elektrownia węglowa w Polsce, spełniają-
ca najostrzejsze normy ekologiczne, bę-
dzie przyjazna i pod wieloma względami 
korzystna dla mieszkańców. Ta najwięk-
sza w północno-wschodniej Polsce in-
westycja stanowi dla nas ogromną szan-
sę, gwarantuje stabilną sytuację na rynku 
pracy oraz dobrą przyszłość finansową, 
m.in. z tytułu wpływów podatkowych.

Rolę samorządu miasta i zaangażo-
wanie prezydenta Janusza Kotowskiego 
w przygotowaniu inwestycji potwierdził 
pod koniec października Premier Mate-
usz Morawiecki, który w czasie wizyty w 
Ostrołęce zapewnił o konieczności bu-
dowy bezpiecznego systemu energety-
ki państwowej, w skład którego wejdzie 
właśnie ostrołęcka Elektrownia C.  Dłu-
ga i kręta droga do budowy stabilnych 
finansów naszego miasta zakończyła się 
sukcesem.

(wd)

Symboliczne wbicie łopaty rozpoczęło budowę bloku C

– Budowa elektrowni otwiera nowy etap w rozwoju gospodarczym naszego miasta i regionu – 
mówił Janusz Kotowski

W tym miejscu stanie tysiącmegawatowy kocioł nowej elektrowni

Ciąg dalszy ze str. 5

Energetyka
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Konwaliowa ma ponad 212 metrów 
długości i połączy ze sobą ulice Ławską  
i Ostrowską. W ramach prac wykonano ka-
nalizację deszczową, nawierzchnię bitu-
miczną o szerokości 6 metrów wraz ciągiem 
pieszym z kostki betonowej (o szer. od 2 do 
3 m), zjazdy bramowe i oświetlenie uliczne. 

Akacjowa to z kolei jedna z ważniej-
szych dróg po prawej stronie położone-
go za Narwią osiedla. Zbudowana ulica li-
czy ponad 337 metrów długości, posiada 

nawierzchnię bitumiczną, nowe chodni-
ki oraz ciąg pieszo-rowerowy. Wybudowa-
no też liczne zjazdy na posesje, miejsca po-
stojowe i skrzyżowania z przyległymi uli-
cami. Roboty podziemne objęły brakujące 
przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz oświe-
tlenia ulicznego. Wykonawcą robót w oby-
dwu przypadkach było PRD-M OSTRADA, 
ich wartość wyniosła łącznie blisko 1 milion 
670 tysięcy złotych.

(as)

Nowe ulice
25 października wykonawca przekazał miastu dwie ulice: Konwaliową  
i Akacjową. To kolejne inwestycje drogowe zrealizowane przez samorząd na 
ostrołęckich osiedlach.

Wyremontowana ulica Akacjowa

Ulica Pomian
Złożyliśmy do wojewody mazowieckie-

go wniosek dotyczący ulicy Pomian o środ-
ki na usuwanie strat w infrastrukturze komu-
nalnej w wyniku klęski żywiołowej i popra-
wę jakości dróg. Otrzymaliśmy pozytywną 
odpowiedź i dofinansowanie w wysokości 
80%. Koszt zadania to ok. 2,3 mln złotych. In-
westycja zostanie przeprowadzona w 2019 r.

Ulica Słoneczna 
Kolejną ulicą, którą wyremontujemy 

w 2019 roku, jest ulica Słoneczna. Tu rów-
nież udało nam się otrzymać dofinansowa-
nie od wojewody mazowieckiego z progra-
mu usuwania strat w infrastrukturze komu-
nalnej. Koszt zadania to ok. 1,7 mln złotych. 
Dodatkowo prezydent miasta zlecił opraco-
wanie projektu technicznego na przebudo-
wę skrzyżowania ulicy Stacha Konwy (DK 
53) z ulicą Słoneczną.

Ulica Goworowska 
80% dofinansowania otrzymaliśmy 

także na remont ulicy Goworowskiej. Koszt 

zadania to ok. 2,03 mln złotych. Zostanie 
ono zrealizowane w 2019 roku. 

Niebawem ogłosimy także przetarg na 
budowę ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Go-
worowskiej w ramach programu „Mała mo-
bilność”. Będzie to odcinek od ulicy Rodziny 
Ulmów do granic miasta. Koszt zadania to 
ok. 3,5 mln złotych. 80% stanowi dofinanso-
wanie ze środków unijnych. 

Mosty na rzece Czeczotka  
Dwa niewielkie mosty na rzece Cze-

czotka zostaną w przyszłym roku prze-
budowane. Jeden z nich znajduje się na 
al. Wojska Polskiego, drugi na ul. Sowiń-
skiego. Koszt zadania to ok. 2,9 mln zło-
tych, a 80% stanowi dofinansowanie ze-
wnętrzne. 

Czekamy również na rozstrzygnięcie 
kolejnego konkursu, gdzie złożyliśmy wnio-
sek na przebudowę ulicy Sierakowskiego  
i Padlewskiego. Wyniki będą znane w poło-
wie listopada. 

(as)

Jest dofinansowanie remontu
dróg wyjazdowych
Miasto otrzymało kolejne wysokie dofinansowania na remont kilku dróg 
wyjazdowych z miasta oraz przebudowę mostów na rzece Czeczotka. Łącz-
nie to niemal 9 milionów złotych.

Rankingi

Ostrołęka poprawiła także swoją po-
zycję w dziale „Sukces ekonomiczny”, prze-
skakując do góry o 20 miejsc – z 47. na 27. 
To znaczący awans, świadczący o ciągłym 
wzroście gospodarczym w naszym mieście 
i dobrej formie lokalnych przedsiębiorstw.

Nieco gorszy wynik mamy w katego-
riach „Sukces infrastrukturalny oraz „Suk-
ces finansowy” – w obu przypadkach 
mamy o kilka miejsc niższe notowania, 

niż cztery lata temu. Niewątpliwie zawa-
żyły na tym pierwsze lata obecnej kaden-
cji samorządu, kiedy to nie mogliśmy w 
wielu przypadkach liczyć na zewnętrzną 
pomoc.

Jak pisze w podsumowaniu rankin-
gu profesor Paweł Swianiewicz, które-
go zespół opracowuje rankingi, końco-
wy wskaźnik sukcesu jest sumą czterech 
wskaźników cząstkowych, odnoszących 
się do:

- sukcesu finansowego (związanego  
z budżetem jednostki samorządowej),

- sukcesu ekonomicznego (wiążącego 
się ze stanem gospodarki lokalnej),

- sukcesu infrastrukturalnego (odno-
szącego się przede wszystkim do komu-
nalnej infrastruktury technicznej),

- sukcesu społecznego (który w swej 
zmienionej nieco formie zastąpił stosowa-
ny cztery lata temu wskaźnik sukcesu edu-
kacyjnego).

O tym, co stanowiło podstawę obli-
czeń w poszczególnych kategoriach, mo-
żemy przeczytać na stronie www.wspol-
nota.org.pl w dziale „Rankingi”.

(as)

„Wspólnota” podsumowuje kadencję
– dobra pozycja Ostrołęki
W najnowszym rankingu pisma samorządowego „Wspólnota” oceniające-
go mijającą kadencję samorządu nasze miasto zdobyło 1. miejsce wśród 
powiatów grodzkich w kategorii „Sukces społeczny”. Awansowaliśmy  
w niej o 26 pozycji. Poprawiliśmy też nasze notowanie w klasyfikacji ogól-
nej „Sukces kadencji” awansując z 32. miejsca w roku 2014 na 18. pozycję 
obecnie.

Infrastruktura

Przypomnijmy, że jest to element pro-
jektu tzw. „Małej mobilności” obejmującej 
kompleksowe uregulowania komunikacji 
miejskiej. Dotyczy zadania „Budowa i prze-
budowa ścieżek rowerowych wraz z obiek-
tem „Parkuj i jedź” na terenie miasta Ostro-
łęki oraz niezbędną rowerową infrastruk-
turą towarzyszącą” realizowanego w ra-
mach projektu „Ograniczenie emisji zanie-
czyszczeń powietrza poprzez zrównowa-

żony rozwój mobilności miejskiej na tere-
nie Ostrołęki”.

W wyznaczonym terminie do siedzi-
by władz miasta wpłynęły trzy propozy-
cje. Najbliższa miejskim możliwościom 
finansowym, wynoszącym 553 288,20 
zł brutto, jest oferta konsorcjum Orange 
Polska S.A. i Roovee S.A. wynosząca 562 
310,24 PLN.

(wd)

Trzy oferty na infrastrukturę rowerową
Do urzędu miasta wpłynęły trzy oferty w odpowiedzi na zamówienie zwią-
zane z realizacją zadania „Zakup i montaż wypożyczalni rowerów, stacji na-
praw rowerów, stojaków rowerowych oraz podpór dla rowerzystów na skrzy-
żowaniach na terenie Miasta Ostrołęki”.

Wizualizacja stojaków na rowery, które staną na ulicach Ostrołęki
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SztukaJubileusze

Nie zabrakło założycieli placówki, pierw-
szych dyrektorów i pedagogów rozpoczyna-
jących pracę wraz z powołaniem drugiego w 
Ostrołęce liceum. Spotkanie rozpoczęła część 
artystyczna przygotowana przez uczniów 
„Norwida”, zawierająca elementy związane  
z porą roku, przemijaniem, ale też rocznicą od-
zyskania Niepodległości i twórczością patrona.

Najserdeczniejsze życzenia złożył peda-
gogom i uczniom prezydent Janusz Kotow-
ski. Wręczył on także dyplomy wyróżnionym 
pracownikom.

Dyrektorzy placówki: Janusz Gołota, Ry-
szard Kaliszewski i Wojciech Domański, po-
dzielili się w specjalnie przygotowanym fil-
mie refleksjami na temat początków i chwi-
li obecnej placówki.

Następnie były życzenia i prezenty od 
zaproszonych gości. A my życzymy II Liceum 
dalszych sukcesów i wzmacniania przodu-
jącej pozycji w rankingach szkół średnich 
przez co najmniej 130 lat. Wszystkiego naj-
lepszego. 

(as)

XXX lat II Liceum Ogólnokształcącego
II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida świętuje trzydzieste 
urodziny. Z tej okazji w sali widowiskowej OCK spotkali się wszyscy przyjaciele 
szkoły, jej kadra pedagogiczna i uczniowie, zaproszeni goście z prezydentem 
Januszem Kotowskim i przewodniczącym Rady Miasta Jerzym Grabowskim.

Janusz Kotowski wręczył dyplomy wyróżnionym pracownikom II LO

Jako twórca Zbigniew Herbert stał zawsze 
po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna  
i dobrego warsztatu, w życiu – kodeksów 
etycznych, jasno rozróżniających pojęcia do-
bra i zła czy granice kompromisów. Był uoso-
bieniem wierności – samemu sobie i Słowu.

W niedzielę w Ostrołęckim Centrum 
Kultury odbył się wyjątkowy koncert po-

etycki w wykonaniu wokalistów Studia 
Piosenki, zespołu muzycznego oraz za-
proszonych gości. Scenariusz opracowała 
i koncert reżyserowała Aleksandra Kowa-
lewska. Kierownictwo muzyczne objął Ta-
deusz Kowalewski, który świętował 35-le-
cie pracy zawodowej. 

(mr)

„Komu ja gram” – Zbigniew Herbert
W tym roku minęło 20 lat od śmierci Zbigniewa Herberta, jednego z naj-
wybitniejszych polskich poetów współczesności. Z tej okazji postanowiono 
uczcić jego poetycką twórczość, ustanawiając rok 2018 Rokiem Herberta.

Artyści Klubu Oczko na scenie OCK

W dniach 10-11 listopada na Placu Bema stanie Mo-
bilne Muzeum Multimedialne. Jest to projekt realizowany  
z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. Muzeum odwie-
dzi 56 miejscowości we wszystkich województwach. 

Mobilne Muzeum to spotkanie z historią Polski uka-
zaną za pomocą najnowocześniejszej techniki. Narracja 
wystawy osnuta jest wokół wątku budowania nowocze-
snej Polski odradzającej się po 123 latach niewoli. Ekspo-
zycja ukazuje szeroką panoramę II Rzeczypospolitej, wiele 
miejsca poświęca wybitnym Polakom i rodzimym wyna-
lazkom. W trakcie zwiedzania poznajemy biografie sześciu 
Ojców Niepodległości: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana 
Paderewskiego Wojciecha Korfantego, Romana Dmow-
skiego, Ignacego Daszyńskiego i Wincentego Witosa.

Za pomocą ekranów dotykowych każdy będzie mógł 
wybrać najbardziej interesującą dla siebie ścieżkę tema-
tyczną. Stół interaktywny przybliży dokonania wybranych 
postaci i wydarzenia, które znacząco wpłynęły na budo-
wanie Polski niepodległej. Holograficzne urządzenia po-
zwolą zobaczyć niezwykłe trójwymiarowe obrazy. 

Wystawa jest atrakcyjna dla widzów w każdym wie-
ku − aplikacje multimedialne można obsługiwać intuicyj-
nie. Zapraszamy do zwiedzania  rodziny, seniorów, mło-
dzież szkolną. Dopełnieniem ekspozycji jest plenerowa 
gra planszowa, której uczestnicy wcielają się w rolę re-
porterów odkrywających ciekawe i ważne aspekty życia  
w okresie dwudziestolecia międzywojennego. 

(mr)

Obchody Święta Niepodległości – w Ostrołęce zagości mobilne muzeum


