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SŁOWEM WSTĘPU

w waszych rękach znajduje się drugie 
wydanie Ostródzkiego Informatora Miej-
skiego. To kontynuacja strategii komuni-
kacji z mieszkańcami Ostródy, którą ob-
rałem w połowie 2022 roku jako element 
informowania o działaniach naszego sa-
morządu. 

Pilotażowy numer Informatora spotkał 
się z Państwa dużym zainteresowaniem, 
a dzięki rozmowom z mieszkańcami wiem, 
że ta forma kontaktu jest oczekiwana i ak-
ceptowana. Przy tej okazji serdecznie dzię-
kuję za wszystkie miłe i ciepłe słowa, jak 
również za wszelkie sugestie i oczekiwania, 
które wyrażacie Państwo w rozmowach ze 
mną. Stanowi to dla mnie ogromny bodziec 
do dalszej pracy na rzecz naszego miasta 
i cenną wskazówkę dotyczącą kierunków 
rozwoju Ostródy.
Wydanie to, z uwagi na czas jego publika-
cji, stanowi niejako podsumowanie drugie-
go półrocza 2022 roku. Znajdują się w nim 
zarówno informacje dotyczące postępu re-
alizowanych obecnie inwestycji i prac mo-
dernizacyjnych, jak również rzetelne pod-
sumowanie bardzo dynamicznego okresu 
letniego, który w Ostródzie był w 2022 
roku wyjątkowo obfitujący w moc atrakcji. 
Mam nadzieję, że wspomnienie letnich wy-
darzeń stanowić będzie dla Państwa przy-
jemną i sentymentalną podróż na zimowe, 
długie wieczory.

Pragnę przypomnieć, iż cały czas jestem do 
Państwa dyspozycji. Zachęcam do wszel-
kich form kontaktu oraz rozmów na temat 
teraźniejszości i przyszłości naszego mia-

sta. Życząc przyjemnej lektury serdecznie 
Państwa pozdrawiam.
 Zbigniew Michalak
 Burmistrz Ostródy

Szanowni mieszkańcy Ostródy,

Widzisz problem z infrastrukturą?
Mieszkańcy Ostródy za pomocą aplika-
cji mobilnej „Ostróda – zgłoś problem” 
mogą zgłaszać różnego rodzaju usterki 
i rzeczy do naprawienia w infrastruktu-
rze publicznej. Dzięki niej zdecydowa-
nie skraca się czas zgłoszonej usterki.

Aplikacja umożliwia również zgłaszanie 
rzeczy, które nam się w mieście po-
dobają (w kategorii INNE/INNY PRO-
BLEM). Będzie to informacja dla urzęd-
ników, jakie rozwiązania należy częściej 
stosować. Aplikację należy pobrać ze 
sklepów Play (system Android) oraz 
App Store (system iOS). Widzisz pro-
blem z infrastrukturą w mieście? Zgłoś 
go i przyspiesz naszą reakcję. Razem 
zadbajmy o Ostródę. 

https://www.ostroda.pl/zglos-problem/

Czytelniku, czy wiesz, że możesz porozmawiać  
z Burmistrzem Ostródy osobiście?

Przyjęcia interesantów odbywają się w każdy wtorek. 
Swoją wizytę umówisz telefonicznie pod numerem telefonu: (89) 642-94-50.

Chcesz się z nami skontaktować?

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Ostródzie: (89) 642-94-00
e-mail: um@um.ostroda.pl
w sprawie uwag do Ostródzkiego Informatora Miejskiego: kontakt@um.ostroda.pl

Urząd Miejski w Ostródzie czynny:  
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Konto bankowe do opłaty skarbowej, podatków, dzierżaw, wieczystego użytkowania:
Bank Millenium: 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789
kod SWIFT banku: BIGBPLPW 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789

Konto bankowe do opłaty za udostępnienie danych ze zbioru PESEL:
Bank Millenium: 92 1160 2202 0000 0005 0024 2019
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Nowy Zastępca Burmistrza Ostródy Akcja zima!
W związku z realizacją zadania 
„Utrzymanie przejezdności i zwal-
czania śliskości zimowej na dro-
gach gminnych na terenie mia-
sta Ostróda”, Żegluga Ostródzko 
– Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie 
informuje o możliwości przesyła-
nia zgłoszeń lub uwag dotyczących 
sposobu realizacji ww. zadania na 
adres e-mail: akcjazima@zegluga.
com.pl

Aby ułatwić Państwu zlokalizowanie 
ulic udostępniona została poglądo-
wa mapa sieci drogowej oraz wykaz 
obsługiwanych ulic, które znajdziesz 
na: https://www.zegluga.com.pl/ak-
cja-zima/

16 listopada 2022 r. Burmistrz Miasta 
Ostróda podpisał umowę na komplekso-
wą wymianę oświetlenia ulicznego i par-
kowego w Ostródzie.

Zadanie obejmuje:
• wymianę opraw oświetlenia ulicznego  

– 2108 szt.
• wymianę źródeł światła w lampach 

parkowych – 396 szt.
• wymianę słupów oświetleniowych  

– 300 szt.

• wymianę wysięgników – 488 szt.
• wymianę szaf sterowania oświetleniem 

– 66 szt.
Nowe oświetlenie przyczyni się do zmniej-
szenia zapotrzebowania na energię elek-
tryczną o ok. 1 mln kWh/rok i ograniczenia 
emisji dwutlenku węgla o ok. 750 t/rok.
Całkowity koszt przedsięwzięcia  
– 4.705.949,85 zł
Dofinansowanie w ramach Programu Rzą-
dowy Fundusz Polski Ład: Program Inwe-
stycji Strategicznych – 4.235.354,86 zł

Termin realizacji zamówienia – 16 kwietnia 
2023 r.
Wykonawcą zadania jest firma POLLIGHT 
Sp. z o.o.

Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego

5 grudnia, Zarządzeniem 
Burmistrza Ostródy Zbi-
gniewa Michalaka, no-
wym Zastępcą Burmistrza 
został p. Zenon Kastrau.

Zenon Kastrau to doś-
wiadczony samorządowiec 
z 35-letnim stażem w jed-
nostkach samorządowych, 
w tym niemal 20-letnim 
doświadczeniem na sta-
nowiskach kierowniczych 
i dyrektorskich. Nowemu 
Zastępcy Burmistrza gra-
tulujemy i życzymy powo-
dzenia oraz dużo sił i deter-
minacji do pracy na rzecz 
Ostródy i jej mieszkańców
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Pomost przy ul. Turystycznej  
ukończony

Na początku listopada  odebrano inwesty-
cję polegającą na modernizacji pomostu 
nad jeziorem Drwęckim przy ul. Turystycz-
nej. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 

1.291.328,82 zł. W ramach zadania wyko-
nano m.in.: remont podłużnic i poprzecznic, 
wymiana balustrad i pokładu wraz z malo-
waniem, odtworzenie kładki dla kajaków.

Gruntowna modernizacja ul. I Dywizji
Trwa gruntowna przebudowa i moderni-
zacja ul. I Dywizji w Ostródzie. W związ-
ku z nieuwzględnionymi w dokumentacji 
projektowej ukrytymi pod warstwami ziemi 
obiektami dawnej infrastruktury drogowej 
oraz z uwagi na warunki atmosferycz-
ne ukończenie inwestycji nastąpi wiosną 
2023 roku.

Droga energia  
przyczyną 
oszczędności
W związku ze wzrostem cen energii 
elektrycznej podjęto decyzję mającą 
na celu optymalizację kosztów opłat 
ponoszonych przez Gminę Miejską 
Ostróda za energię elektryczną. 

Zlecono wymianę 22 zegarów astrono-
micznych sterujących oświetleniem ulicz-
nym w miejscowości Ostróda. Wymiana 
oraz modernizacja sterowania oświetle-
niem ulicznym ma na celu możliwość 
zmiany ustawień: włączania i wyłączania 
oświetlenia. Mając powyższe na uwadze 
wprowadzono testową przerwę nocną:
• od godz. 01.30 do godz. 04.00.
W związku z testowym charakterem 
przedsięwzięcia zachęcamy do przeka-
zywania swoich uwag w powyższym 
zakresie pod nr tel.: 89 642-94-73 (po-
niedziałek-piątek, godz. 7.30-15.30) lub 
elektronicznie na: oswietlenie@um.ostro-
da.pl.

331 komputerów trafiło do dzieci i młodzieży z Ostródy
10 października rozpoczęło się prze-
kazywanie komputerów otrzymanych 
w ramach projektu „Wsparcie dzieci 
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cy-
frowym – Granty PPGR”. W sali sesyjnej 
ostródzkiego ratusza część komputerów 
bezpośrednio na ręce zainteresowanych 
przekazał Burmistrz Ostródy Zbigniew 
Michalak.

Przypomnijmy, że projekt wart 827 500,00 zł 
otrzymał 100% dofinansowania w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020. Konkurs, z którego 
Miasto Ostróda otrzymało środki finanso-
we jest odpowiedzią Unii Europejskiej na 
działania minimalizujące występowanie 
Covid-19 w Polsce. Dzięki temu projektowi 
Urząd Miejski w Ostródzie zakupił 331 szt. 

komputerów dla dzieci, których krewni pra-
cowali niegdyś w Państwowych Gospodar-
stwach Rolnych. Rodziny te potwierdziły 

fakt zatrudnienia swoich krewnych w PGR, 
co umożliwiło Gminie Miejskiej Ostróda 
otrzymanie dofinansowania.

INWESTYCJE
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Nowe boiska wielofunkcyjne 
w Ostródzie

Młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego nr 5 Ostródzie czekała na ten dzień 
z dużą niecierpliwością. 

10 listopada oficjalnie przekazany został 
nowoczesny obiekt sportowy składający 
się z boiska, strefy streetworkout oraz bież-
ni do biegów i skoczni w dal. Uroczystego 
przekazania dokonał Burmistrz Ostródy 
Zbigniew Michalak w obecności Dyrektora 
placówki Piotra Konopki, Zastępcy Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Ostródzie 
Mirosława Godlewskiego, a także przed-
stawiciela wykonawcy. Korzystając z okazji 

Burmistrz przekazał na ręce przedstawicieli 
samorządu uczniowskiego nowe piłki oraz 
bloki startowe do biegów sprinterskich. 
Boisko służyć będzie przede wszystkim 
dzieciom i młodzieży z Osiedla Plebiscy-
towego, natomiast docelowo będzie mógł 
z niego korzystać każdy z mieszkańców 
naszego miasta. Tym samym zasoby infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej w Ostród-
zie systematycznie się powiększają, 
dzięki czemu mieszkańcy – a zwłaszcza 
młodzież– mają więcej możliwości i alter-
natyw dla spędzania wolnego czasu.
Wartość inwestycji wyniosła 1.413.059,36 zł.

Obie inwestycje zostały dofinanso-
wane ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w ramach Progra-
mu Sportowa Polska – Program Roz-
woju Lokalnej Infrastruktury Sporto-
wej – edycja 2021.

W trakcie zajęć lekcyjnych boisko słu-
żyć będzie głównie młodzieży szkolnej, 
natomiast w godzinach popołudnio-
wych będzie dostępne dla wszystkich 
mieszkańców.

22 września miało miejsce oficjalne otwar-
cie nowego boiska wielofunkcyjnego przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4. 

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Bur-
mistrz Ostródy Zbigniew Michalak, Dyrektor 
Zespołu Ewa Kopańska oraz Zastępca Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Ostródzie 
Mirosław Godlewski. W ramach zadania po-
wstało boisko wielofunkcyjne z nawierzch-
nią poliuretanową w tym:
• boisko do piłki ręcznej,
• boisko do tenisa ziemnego,
• 2 boiska do koszykówki,
• 2 boiska do siatkówki.
Wartość inwestycji wyniosła 921.957,17 zł.
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Poprawa warunków rekreacyjnych  
Osiedla Plebiscytowego w Ostródzie  
w okolicy jeziora Perskiego
Pod koniec listopada ukończona została 
inwestycja w ramach I Budżetu Obywa-
telskiego Ostródy – Poprawa warunków 
rekreacyjnych Osiedla Plebiscytowego 
w Ostródzie w okolicy jeziora Perskiego.

W ramach zadania zrealizowane zostały 
następujące działania:

• rozbudowano istniejące oświetlenie 
o 3 nowe słupy,

• wprowadzono monitoring,
• wykonano wiatę drewnianą,
• zbudowano przebieralnię zewnętrzną 

drewnianą,
• uzupełniono piasek na istniejącej plaży 

wraz z uporządkowaniem terenu.

Komunikat dla mieszkańców
uprawnionych do zakupu węgla po cenie preferencyjnej

Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że osoby uprawnione do zakupu węgla na podstawie art. 9 ustawy z dnia 27 października 
2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236) po cenie 2000 zł/tona, 
po uzyskaniu informacji o przysługującym zakupie (telefonicznej, listownej lub mailowej) mogą postępować zgodnie ze wskazaną 
poniżej kolejnością.
Węgiel będzie dystrybuowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie.
Dostępny sortyment: ekogroszek/groszek oraz węgiel gruby (orzech).

Sposób i kolejność postępowania w celu nabycia ww. paliwa:

1. Należy dokonać wpłaty za dostępny sortyment oraz wnioskowaną ilość węgla 
(max. 1,5 tony) na podane poniżej konto bankowe:

Urząd Miejski w Ostródzie
19 1160 2202 0000 0005 0164 4789
Tytułem: Imię, nazwisko, adres, ilość węgla (w tonach), rodzaj węgla.

2. Fakturę zakupu można odebrać w Urzędzie Miejskim w Ostródzie, pok. 125.

3. Po wpływie opłaty na konto Urzędu Miejskiego w Ostródzie dyspozytor z firmy 
MPEC Sp. z o.o. skontaktuje się telefonicznie w celu ustalenia terminu dostawy zaku-
pionego węgla (przy odbiorze będzie potrzebny podpis osoby wnioskującej o zakup).

INWESTYCJE

Informujemy ponadto, 
iż ciepłownia miejska została 
zaopatrzona w paliwo grzewcze 
do końca bieżącego sezonu 
grzewczego, w związku z czym 
nie ma żadnego zagrożenia 
dla bezpieczeństwa miejskiej 
energetyki cieplnej. Co równie 
ważne – dla wszystkich 
mieszkańców, którzy złożyli 
stosowne wnioski został 
zabezpieczony węgiel 
w odpowiedniej ilości.
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SPORT I REKREACJA

Certyfikat Polskie Szlaki Polecają! 
Dla Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej 
i Kanału Elbląskiego
Jako niezwykłą i godną polecania atrakcję turystyczną Kanał Elbląski został wyróż-
niony Certyfikatem „Polskie Szlaki Polecają” przekazanym na rzecz Żeglugi Ostródz-
ko-Elbląskiej. Spółka, w swojej ofercie, będzie mogła posługiwać się znaczkiem „Po-
lecamy!”. 

Pojawi się on także na listach atrakcji turystycznych i w szczegółowym opisie obiektu. 
Załodze naszej Spółki serdecznie gratulujemy.
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Dobra pogoda, największe polskie gwiaz-
dy, urodzaj atrakcji – to prosty przepis na 
udane święto miasta. Tak również było 
podczas Dni Ostródy 2022, które odbyły 
się w dniach 5-7 sierpnia br. 

Roksana Węgiel, Sławomir, Kwiat Jabło-
ni i Grzegorz Turnau wystąpili na deskach 

ostródzkiego amfiteatru w sobotę i niedzielę 
6-7 sierpnia rozgrzewając kilkutysięczną pu-
bliczność do czerwoności. Święto Ostródy 
rozpoczęło się piątkową Polską Nocą Ka-
baretową, podczas której plejada polskich 
kabaretów wprawiła ostródzian w dobry 
nastrój. Poza występami artystycznymi pro-
gram wydarzenia był równie imponujący! 

Przejazdy kultowym Londyńczykiem, strefa 
animacji dla rodzin z dziećmi, warsztaty, gry, 
konkursy, koncerty i ciekawe spotkania wy-
pełniły każdą godzinę pierwszego, sierpnio-
wego weekendu w Ostródzie. Urząd Miejski 
wraz z Centrum Kultury przygotowuję się 
obecnie do produkcji Dni Ostródy 2023, za-
pewniamy, że będzie się działo.

Dni Ostródy – fotorelacja
SPORT I REKREACJA
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Ostróda Reggae Festiwal

Biwak Wojsk Napoleońskich
Ostróda wyróżnia się na turystycznej ma-
pie Polski pod wieloma względami. 

Jednym z najważniejszych czynników od-
działujących na atrakcyjność naszego mia-
sta jest postać Napoleona, który w 1807 
roku przez kilkadziesiąt dni zarządzał ca-
łym Imperium z terenu Ostródy, w której 
wówczas przebywał. Samorząd miasta, 
we współpracy z ostródzkim Muzeum, 
stara się wykorzystać ten fakt do promo-
cji naszego miasta z wykorzystaniem oso-
by Napoleona. Obecnie podejmowane są 
działania, których finałem może być przy-
stąpienie Ostródy w poczet Stowarzysze-
nia Miast Cesarskich – jako jedynego spoza 
Francji. Duch epoki napoleońskiej zawitał 
do Ostródy w pierwszy weekend lipca. 
W murach ostródzkiego zamku, a także na 
jego dziedzińcu odbył się Biwak Wojsk Na-
poleońskich, w którym wzięło udział około 
stu rekonstruktorów i miłośników historii 
z całej Polski. Spotkania autorskie, pokazy 
musztry, prelekcje i warsztaty oraz widowi-
skowe i efektowne stroje z epoki w pełni 
oddawały klimat czasów tego przywódcy. 

Po dwóch ciężkich, niepewnych latach staraliśmy się po-
wrócić w pełnej krasie, co przy galopującej inflacji i rosną-
cych kosztach nie było łatwym zadaniem. Zachowaliśmy 
dobrze znany z Ostróda Reggae Festival wysoki standard 
produkcji festiwalowych scen, ocenianych przez zagra-
nicznych artystów jako jedne z najlepszych w Europie. 

Sanitariaty, pole namiotowe, strefa dziecięca, różnorodny 
catering, oferta warsztatów – do wysokiego poziomu tych 
elementów przyzwyczaił się już każdy stały uczestnik Fe-
stiwalu. Nowością w 2022 roku była lokalizacja: kompleks 
sportowo-rekreacyjny przy ul. 3 Maja 18 zdał swój egzamin. 
Miasteczko festiwalowe zorganizowane zostało na terenie 
niemal całego kompleksu, wraz z Parkiem Collisa. Egzamin 
zdały także specjalne maty, którymi została pokryta płyta 
boiska bocznego.
Publiczność na pewno znów zdała swoisty test odpowie-
dzialności. Nasze służby porządkowe i miejscowa policja nie 
odnotowały żadnych przypadków agresji czy naruszeń pra-

wa. Jesteście najbardziej pozytywną publicznością na świe-
cie i dane nam było po raz kolejny się o tym przekonać.
Cieszymy się również z faktu, że mogliśmy celebrować 
w Ostródzie 60-lecie uzyskania przez Jamajkę niepodległo-
ści, bo w końcu tam to się wszystko zaczęło. Uśmiechnięte 
i zadowolone miny wizytujących nas przedstawicieli jamaj-
skiego korpusu dyplomatycznego dobrze rokują na przy-
szłość. W Ostródzie w trakcie Festiwalu gościła bowiem 
delegacja z Ambasady Jamajki w Berlinie, której uczestnicy 
spotkali się m.in. z Burmistrzem Ostródy Zbigniewem Micha-
lakiem oraz szefem Positive Music Promotion Piotrem Kola-
jem. Nasi goście poznawali Ostródę, byli także uczestnikami 
festiwalowego Uniwersytetu Reggae, a także wspólnie m.in. 
z Burmistrzem przywitali ze sceny festiwalowiczów. 
Już teraz myślimy o edycji Festiwalu w roku 2023. Na po-
czątku grudnia Burmistrz Zbigniew Michalak podpisał umo-
wę z Piotrem Kolajem – szefem Positive Music Promotion na 
organizację kolejnego festiwalu. Informacje o artystach, bi-
letach i terminach dostępne są na www.ostrodareggae.com.

KULTURA
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Podsumowanie sezonu
w ostródzkiej kulturze
Sezon letni w Centrum Kultury w  Ostródzie 
to zawsze czas intensywnych działań 
i pracy. Wakacyjny SEZON 2022 dostar-
czył nam wielu nowych doświadczeń, 
mnóstwa pozytywnych wrażeń i zostawił 
dobre wspomnienia. 

Część imprez Centrum Kultury organizo-
wało wspólnie z innymi jednostkami miej-
skimi (Ostródzkie Centrum Sportu i Rekre-
acji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Muzeum w Ostródzie, Miejska Biblioteka 
Publiczna, Żegluga Ostródzko-Elbląska) pod 
patronatem Burmistrza Ostródy Zbigniewa 
Michalaka i pod wspólnym hasłem „Razem 
w Ostródzie”. Pozwoliło to jeszcze bardziej 
zintegrować działania, rozwinąć je, by sta-
nowiły interesującą, zwartą ofertę Ostródy 
dla mieszkańców i turystów.
Sezon letni rozpoczęło wydarzenie naj-
bardziej wyczekiwane przez najmłodszych 
– Miejski Dzień Dziecka. Na dzieci czekały 
różnorodne zabawy, konkursy, animacje, 
warsztaty, ale także koncert Pana TIK-TAK 
i Fasolek oraz wyjątkowy spektakl „O ry-
baku i złotej rybce” w wykonaniu aktorów 
z Olsztyńskiego Teatru Lalek. Jedną z naj-
bardziej wyczekiwanych imprez w czerw-
cu były Ostródzkie Dni Morza, czyli dwu-
dniowe wydarzenie, podzielone na dzień 
morski oraz jeziorny. W trakcie ich trwania 
można było posłuchać szant, obejrzeć pa-

radę jednostek pływających oraz zobaczyć 
pokaz pirotechniczny. Czerwiec został po-
żegnany w akompaniamencie przepięknych 
utworów wykonanych przez uzdolnionych 
artystów podczas największego festiwalu 
muzyki filmowej w północnej Polsce czyli 
„Arena Festival film&music”. 
Lipiec upłynął nam pod znakiem dobrej za-
bawy, do której w znacznym stopniu przy-
czynili się artyści występujący w Ostródz-
kim amfiteatrze. 7 lipca był szczególnym 
dniem dla fanów muzyki reggae ponieważ 
to właśnie tego dnia po raz 21 rozpoczęto 
Ostróda Reggae Festival. Podczas festiwalu 
w Ostródzkim Centrum Kultury odbyły się 
zajęcia na Uniwersytecie Reggae w trakcie 
których wysłuchać można było interesują-
cych gości z Polski i zagranicy, obejrzeć trzy 
premiery filmowe oraz wziąć udział w pre-
mierze płytowej. Ostróda, oprócz tego, że 
jest znana z pięknych jezior i pysznej kuchni, 
kojarzona jest także z licznymi festiwalami, 
głównie koncentrującymi się wokół muzy-
ki reggae i disco polo, dlatego przez dwa 
dni w Ostródzie posłuchać oraz potańczyć 
można było przy utworach takich artystów 
jak: Spontan, Zajefajni, Miły Pan, Topky, Ca-
masurta, Toskańsky i After Party podczas 
Ostróda Disco Molo oraz Ostróda Disco 
Amfiteatr. W kolejnych tygodniach nie za-
brakło występów znanych artystów takich 
jak Paweł Domagała, Bajm oraz Lady Punk. 

W trakcie wakacji kontynuowaliśmy naszą 
współpracę z Teatrem Jaracza w ramach 
projektu „Przestrzenie sztuki”, podczas 
których odbyły się warsztaty teatralne dla 
młodzieży, prowadzone przez aktora Te-
atru Jaracza Radosława Hebala. Szeroka 
różnorodność jaka pojawiła się w Ostródzie 
pozwoliła każdemu znaleźć wydarzenie od-
powiadające jego własnym preferencjom. 
Dlatego Festiwal NoSleep, podczas którego 
zagrali Szpaku, Kukon, Chivas, Kaz Bałagane 
oraz Young Multi przyciągnął wielu fanów 
hip-hopu do Ostródzkiego Amfiteatru. Pod 
koniec lipca na deskach amfiteatru wysta-
wiono sztukę „Goło i wesoło”, która w za-
bawnych i zaskakujący sposób przedstawia 
historię kilku bezrobotnych mężczyzn po-
szukujących pomysłu na siebie. 
Sierpień był kolejnym miesiącem, podczas 
którego nie zabrakło atrakcji! Od 5 do 7 
sierpnia odbywało się święto naszego mia-
sta czyli Dni Ostródy 2022. W tym czasie 
Ostróda tętniła życiem, a każdy jej miesz-
kaniec i turysta mógł znaleźć coś dla sie-
bie. Największą popularnością cieszyły się 
koncerty w amfiteatrze, podczas których 
pierwszego dnia wystąpiły takie gwiazdy 
jak Sławomir oraz Roksana Węgiel. Pu-
bliczność licznie wypełniła amfiteatr, dru-
giego dnia ponad 2000 osób zdecydowa-
ło się wysłuchać koncertu Kwiatu Jabłoni 
i Grzegorza Turnaua. Nie zabrakło także 
głośnych śmiechów których dostarczyła 
Polska Noc Kabaretowa. Rozwiązany zo-
stał także konkurs fotograficzny #Miasto_
Ostróda, wszystkie fotografie można było 
oglądać w Galerii Centrum Kultury do koń-
ca sierpnia. Nadal jednak można podziwiać 
zdjęcia konkursowe, ponieważ ozdabiają 
one nasze miasto na wielkoformatowych 
banerach. 
W połowie sierpnia odbyło się wiele wy-
jątkowych widowisk złożonych z różnych 
stylów i gatunków muzycznych. Jednym 
z takich wydarzeń był Koncertowy Tur-
niej Tenorów o Laury Mazur oraz Koncert 
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycz-
nego Wojska Polskiego, który dostarczył 
publiczności wielu wrażeń pozwalając na 
bezpłatny udział w niezwykłej lekcji pa-
triotyzmu. Pojawiały się takie weekendy, 
podczas których światła w amfiteatrze 
praktycznie nie gasły, ponieważ od piątku 

KULTURA
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do niedzieli wysłuchać można było wiel-
kich artystów takich jak Cleo, Kortez oraz 
T.Love. Ostatni weekend sierpnia koncen-
trował się na uzdolnionych osobowościach 
ludzi, którzy chcieli przedstawić swój talent 
szerokiej publiczności, podczas pierwszej 
edycji Ostróda Talent Show. W niedziele 
28 sierpnia publiczność rozbawiał kabaret 
Neo-nówka. Ten sezon obfitował także 
w 35 bezpłatnych, dostępnych dla każdego 
występów z muzyką na żywo, nazwanych 
„Weekendy na molo”, które uprzyjemnia-
ły weekendowe spacery około 50 tysięcy 
turystom i mieszkańcom. W koncertach 
„WEEKENDY NA MOLO” wzięło udział 
bezpośrednio od 1500 do 2000 widzów. 
Możemy pochwalić się także występem 
uzdolnionej, ostródzkiej grupy wokalnej 
„Our Time”. Na początku września odbył się 
Projekt „Queen Symfonicznie”, który prze-
niósł swoich widzów w czasie do lat 70., 
80. i 90. ubiegłego wieku. Fani kabaretów 
mogli znaleźć miejsce dla siebie podczas 
wrześniowego występu Kabaretu Hrabi. 
Sezon 2022 zakończył się kulturalno-re-
ligijnym koncertem „…By świat usłyszał”, 
który poprzedzony został warsztatami mu-
zycznymi. 
Podczas lata 2022 mieliśmy przyjemność 
zaprosić różnorodną publiczność na 79 kon-
certów, 6 projekcji filmowych, 5 spektakli 
teatralnych, 3 kabarety, 2 wystawy oraz im-
prezy familijno-rekreacyjne.
Koncerty, kabarety, konkursy, wystawy fo-
tograficzne, pokazy, festiwale-to wszystko 
i jeszcze więcej działo się w tym sezonie 
w Centrum Kultury w Ostródzie. Wspólnie 
z Patronem Honorowym wielu Ostródzkich 
wydarzeń, Burmistrzem miasta Zbignie-
wem Michalakiem mówimy wszystkim „do 
zobaczenia w Ostródzie w sezonie 2023”.
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Moda na recykling – podsumowanie
Takiego pokazu jeszcze nie było! Europej-
ska Platforma Recyklingu zorganizowała 
Wielki Finał 3 edycji projektu edukacyj-
no-ekologicznego „Moda na recykling”. 

W finałowym pokazie mody z recyklin-
gu Anny Kubisz dla ERP Polska wystąpiły 
gwiazdy: Fit Lovers, Kajra, Sylwia Bomba, 
Katarzyna Ankudowicz, Anna Głogow-
ska, Agnieszka Mrozińska, Ewa Brodnicka, 
Małgorzata Tomaszewska. Wydarzenie 
poprowadził Zygmunt Chajzer, a na scenie 
wystąpił skrzypek – Tomasz Dolski oraz 
gwiazda muzyczna – Saszan.
W akcji brała udział kilkudziesięcioosobo-
wa grupa dzieci i młodzieży z ostródzkich 
szkół. Na początku czerwca młodzi ostród-
zianie brali udział w warsztatach, w trakcie 
których wykonywali swoje interpretacje 
modowych kreacji z materiałów recyklin-
gowych, natomiast na początku września 
grupa wzięła udział w wielkim finale akcji 
w Warszawie.
Wielki finał 3 edycji projektu „Moda na Re-
cykling”, który odbył się w Kinie Elektronik 
na warszawskim Żoliborzu przyciągnął tłu-
my mediów, gwiazd i najmłodszych. Gości 
powitali Dyrektor Generalny Europejskiej 
Platformy Recyklingu – Mikołaj Józefo-
wicz i Dyrektor Operacyjny – Paweł Palus. 
Stylizacje z elektroodpadów zostały stwo-
rzone przez kreatywną projektantkę mody 
– Annę Kubisz. Pomagały jej dzieci i mło-
dzież z całej Polski: Dzielnicy Żoliborz m.st. 
Warszawy, Warszawskiej Szkoły Wspie-
rania Rozwoju, Ostródy, Zgierza, Rejow-
ca Fabrycznego, Łomży, Kamiennej Góry, 
Sierpca, Golubia – Dobrzynia. Gwiazdy 
znane ze srebrnego ekranu, ubrane w kre-
acje z elektroodpadów edukowały, że elek-
trośmieci nie wolno wyrzucać do zwykłego 
kosza, gdyż mogą być niebezpieczne dla 
środowiska.
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Budżet Obywatelski
Zakończyła się druga edycja Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Ostródy.

Nabór projektów trwał od 30 maja do 21 
czerwca 2022 r. W trakcie trwania nabo-
ru każda osoba zainteresowana złożeniem 
projektu mogła go przedyskutować w punk-
cie konsultacyjnym, który był dostępny dla 
mieszkańców w dniach 9, 13 i 15 czerwca 
2022 r. W ramach naboru zgłoszono 11 
projektów. 
Od 22 czerwca do 8 sierpnia 2022 r. zgło-
szone projekty były oceniane przez Komisję, 
którą Zarządzeniem Nr 135/2022 z dnia 30 
czerwca 2022 roku powołał Burmistrz Mia-

sta. Na posiedzeniu Komisji w dniu 8 sierpnia 
2022 r. zweryfikowano poprawione/uzu-
pełnione projekty. Komisja podjęła decyzję 
o przekazaniu następujących projektów do 
etapu głosowania przez mieszkańców. 
Zgodnie z harmonogramem Budżetu Oby-
watelskiego głosowanie na projekty zapla-
nowano w dniach 1-21 września 2022 r. 
Każdy mieszkaniec miasta mógł oddać mak-
symalnie trzy głosy (jeden głos na jeden 
projekt). Głosować można było elektronicz-
nie (z wykorzystaniem strony internetowej 
www.bo.ostroda.pl) oraz na papierowym 
formularzu, który po wypełnieniu należało 
przynieść (lub wysłać) do Urzędu Miasta.

W głosowaniu oddano 3047 ważnych gło-
sów oraz 581 nieważnych. W wyniku gło-
sowania mieszkańców Ostródy do realizacji 
zostały wybrane projekty: 
a. „Zaczarowany różany ogród na skarpie 

– Przywracamy zapomniany (zagubiony) 
blask” – 1503 głosy. Wartość realizacji 
projektu wynosi 299 337,00 zł

b. „Plac Tysiąclecia OdNowa!” – 1041 głosy. 
W związku z faktem, iż całkowita pula Bu-
dżetu Obywatelskiego wynosi 500 000 zł sa-
morząd Miasta Ostródy zaprosi do rozmów 
Wnioskodawców projektu w celu wypraco-
wania zmian w projekcie, umożliwiających 
jego realizację za kwotę pozostałą w puli. 
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Nowe, bezpieczne przejścia dla pieszych
W październiku zakończone zosta-
ły prace związane z budową nowych, 
bezpiecznych przejść dla pieszych. Jest 
to kontynuacja dotychczasowych prac 
związanych z regularnym podnoszeniem 
bezpieczeństwa na ostródzkich ulicach 
i chodnikach.

Nazwa zadania: „Wykonanie czterech ak-
tywnych przejść dla pieszych na terenie 
miasta Ostróda” Wykonawca: Usługi Bu-

dowlane TECHDROG Klaudia Sułat z War-
szawy.
Wartość robót: 280.000,00 zł brutto
Lokalizacje: ul. Kopernika/Żeromskiego, ul. 
11 Listopada/Batorego, ul. 11 Listopada/
Przechodnia, ul. Mickiewicza/Reymonta. 
Zakres robót: aktywne punktowe elementy 
odblaskowe, sygnalizatory ostrzegawcze, 
oprawy doświetlające przejścia, oznakowa-
nie poziome i pionowe, obniżenie krawęż-
ników oraz płytki ostrzegawcze STOP.
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Na podstawie § 20 ust. 1 Ordynacji Wy-
borczej do Młodzieżowej Rady Miasta 
Ostróda, stanowiącej Załącznik nr 1 do Sta-
tutu Młodzieżowej Rady Miasta Ostróda, 
określony w Załączniku nr 1 do Uchwały 
Nr XX/103/2019 Rady Miejskiej w Ostród-
zie z dnia 29 października 2019 r. w spra-
wie powołania Młodzieżowej Rady Miasta 
Ostróda i nadania jej statutu, Miejska Ko-
misja Wyborcza w Ostródzie informuje, iż 
w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta 
Ostróda w kadencji 2022-2024 przepro-
wadzonych w dniu 21 października 2022 r.:  
a) uprawnionych do głosowania było – 

3.393 uczniów,
b) liczba oddanych głosów wyniosła – 

3.528, 
c) na członka Młodzieżowej Rady Mia-

sta Ostróda w kadencji 2022-2024 
wybrani zostali: 1. Sudaj Halina, Guzal 
Miłosz, Bachanek Oskar Tomasz, Zielon-
ka Adam, Klimek Nikola,  Kuras Maria, 
Paluch Aleksander, Kołodziej Antonina, 
Różalski Jędrzej, Belowska Gabriela,  
Grzywiński Szymon, Janiszewski Mar-

cel, Krawczyk Beniamin, Walat Zuzanna, 
Galewski Jakub, Kryspin Jan.

Uwagi Miejskiej Komisji Wyborczej: 
Głosowanie przeprowadzono w 6 Okrę-
gach Wyborczych i na podstawie przekaza-
nych przez Okręgowe Komisje Wyborcze 
protokołów głosowania, Miejska Komisja 
Wyborcza ustaliła w nich wyniki wyborów 
na członków Młodzieżowej Rady Miasta 
Ostróda w kadencji 2022-2024.   
Z uwagi na to, iż w Okręgu Wyborczym Nr 
6 i Okręgu Wyborczym Nr 3 liczba kandyda-
tów na radnych nie przewyższyła liczby przy-
padających mandatów – w myśl § 10 ust. 7 
Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady 
Miasta Ostróda – wyborów nie przeprowa-
dzono, a mandaty radnych w tych Okręgach 
Wyborczych obsadzono bez głosowania.
W Okręgu Wyborczym Nr 7, Okręgu Wy-
borczym Nr 9, Okręgu Wyborczym Nr 11, 
Okręgu Wyborczym Nr 12, Okręgu Wy-
borczym Nr 13, nie zgłoszono kandydatów 
na członków Młodzieżowej Rady Miasta 
Ostróda i wyborów w tych okręgach nie 
przeprowadzono. Rada Miejska w Ostródzie z własnej inicjaty-

wy, z pominięciem Burmistrza Ostródy, które-
go jest to wyłączna kompetencja, przystąpiła 
do uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Ostródy. 
Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 
26.10.2022 r. Wojewoda Warmińsko-Ma-
zurski w Olsztynie poinformował o nieważ-
ności uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie Nr 
LVIII/325/2022 z 24.08.2022 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Ostródy dla 
terenu położonego przy ul. Piastowskiej i ul. 
Grunwaldzkiej według rozstrzygnięcia nad-
zorczego Wojewody Rada Miejska w Ostród-
zie w sposób istotny naruszyła przepisy usta-
wowe a także art. 2 Konstytucji RP.

Podczas ubiegłorocznych sesji Rady Miej-
skiej w Ostródzie wielokrotnie nie zostały 
podjęte przedstawione przez Burmistrza 
Ostródy projekty uchwał:
• w sprawie odstąpienia od sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru śródmie-
ścia miasta Ostróda,

• w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Ostródy w ob-
rębie osiedli Drwęckiego i Mrongowiusza,

• w sprawie odstąpienia od sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru śródmie-
ścia miasta Ostródy. Powyższe działania 
Radnych Rady Miejskiej stanowią tym 
samym potencjalne zagrożenie dla roz-
woju Ostródy.

Ważne dla rozwoju Ostródy uchwały 
kilkukrotnie nie zostały podjęte

Podjęta przez Radnych Rady Miejskiej 
uchwała podjęta z naruszeniem prawa
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Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

www.ostroda.pl

Zadłużenie miasta najmniejsze od kilku lat
Podjęte na początku działania oraz 
wdrożone oszczędności zaowocowały 
dobrym wynikiem finansowym. 

Zadłużenie miasta znacząco się zmniej-
szyło, a jego obecny poziom jest jed-
nym z najniższych w ostatnich latach. 
Jeszcze w 2018 roku zadłużenie wy-
nosiło niemal 49 milionów złotych. 
Na koniec 2022 roku dług spadł do 
29,07 mln zł.

Sprzedaż mieszkań  
z bonifikatą
Na początku listopada 2022 r. Burmistrz 
Ostródy Zbigniew Michalak podpisał pierw-
sze Zarządzenie dotyczące przeznaczenia 
do sprzedaży na rzecz najemców lokali 
mieszkalnych za 5% ich wartości. Syste-
matyczne i konsekwentne działania w tym 
zakresie pomogą zapewnić komfort miesz-
kańcom Ostródy. Wszystkich zaintereso-
wanych zachęcamy do składania kolejnych 
wniosków o wykup mieszkania do Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzę-
du Miejskiego w Ostródzie.

2018 r. 2022 r.

48
 93

6 2
60

 zł

29
 07

0 0
77

 zł
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Zakończyliśmy proces konsultacyjny do-
tyczący zmian na placu 1000lecia PP.

Mieliśmy wiele pomysłów na wprowadze-
nie zmian w organizacji placu. Pracowa-
liśmy nad nimi od chwili zakończenia te-
stowego zamknięcia, które było impulsem 
do zaangażowania mieszkańców i przed-
siębiorców do rozmów. Do ostatecznych 
rozmów wybraliśmy jeden wariant, który 
musieliśmy dopracować z głównymi zain-
teresowanymi – użytkownikami placu.
Dziś możemy śmiało powiedzieć, że 
udało się wspólnie wypracować akcep-
towalną zmianę organizacji ruchu w hi-
storycznym centrum Ostródy. Wypraco-
wana koncepcja stara się pogodzić wiele  
kwestii:
• organizację ruchu poprzez zachowanie 

przejezdności na placu – tu nie zmieni-
liśmy kierunków przemieszczania pojaz-
dów

• organizację parkowania – zmieniamy par-
kowanie skośne w północnej części placu 
na równoległe, dodajemy nowe miejsca 
do parkowania równoległego, oczyszcza-
my miejsca przy fontannie i w miejscach 
niedozwolonych (ilość miejsc parkingo-
wych w bilansie wyniesie -1)

• organizację ruchu pieszego – wprowa-
dzamy strefę zamieszkania, tym samym 
dopuścimy do sytuacji gdy na placu 
pierwszeństwo ma ZAWSZE niechronio-
ny uczestnik ruchu, czyli pieszy

• organizację zieleni – tworzymy przestrzeń 
do wprowadzenia zieleni na placu. Niedłu-
go miasto zleci opracowanie dokumentacji 
projektowej zagospodarowania zieleni na 
placu zgodnie z podjętymi ustaleniami.

Największą zmianą na placu jest tak na-
prawdę ustanowienie strefy zamieszkania. 
Jej wprowadzenie wprowadzi przejrzystość 
zasad ruchu i parkowania na placu i wydat-
nie wpłynie na zwiększenie bezpieczeń-
stwa pieszych. Jednocześnie w sposób 
klarowny ureguluje kwestię parkowania – 
wyłącznie w miejscach wyznaczonych.
Co dalej?
Następnym krokiem będzie opracowanie 
techniczne, czyli projekt stałej organizacji 
ruchu oraz pozyskanie uzgodnień od or-
ganów zewnętrznych. Jeśli wszystko uda 
się sprawnie przeprowadzić, to już wiosną 
przyszłego roku moglibyśmy spodziewać 
się wdrożenia wypracowanej zmiany .
Następnie pojawi się zieleń w zachodniej 
części jako wynik realizacji projektu z bu-
dżetu obywatelskiego, a w dalszej kolej-
ności zieleń na pozostałych uzgodnionych 
z mieszkańcami obszarach placu.

Mamy nadzieję, że te z pozoru niewielkie 
zmiany wywołają duże pozytywne skutki.
Poniżej ideowe przedstawienie wypraco-
wanej koncepcji

AKTUALNOŚCI

Plac 1000-lecia  
– podsumowanie procesu 
konsultacyjnego

We wrześniu w Kancelarii Notarialnej No-
tariusza Dominika Malarskiego Burmistrz 
Miasta Ostródy Zbigniew Michalak podpisał 
akt notarialny dotyczący przekazania działki 
przy ul. Gustawa Gizewiusza o powierzchni 
1,2833 ha na rzecz Skarbu Państwa – Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie 

reprezentowanego przez Zastępcę Komen-
danta Wojewódzkiego – insp. Jana Mar-
kowskiego. Darowizna ta przekazana została 
na cel publiczny, tj. budowę nowej siedziby 
Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. Na 
wykonanie zadania Komenda Wojewódzka 
Policji ma czas 5 lat od dnia podpisania aktu. 

Przekazanie działki na rzecz 
Komendy Powiatowej Policji
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11 Listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 
fotorelacja z miejskich obchodów

To była piękna lekcja patriotyzmu i wspól-
notowości. Ostródzkie obchody Święta 
Niepodległości cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem. 

Tłumy ostródzian wzięły udział m.in. w uro-
czystościach pod Pomnikiem 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości. Do zgroma-
dzonych, o wnioskach wyciąganych z prze-
szłości oraz o potrzebie jedności i mądro-
ści w dobie trudnych czasów, przemawiał 
Burmistrz Ostródy Zbigniew Michalak. 
W trakcie uroczystości list od Ministra 
Obrony Narodowej odczytała także Se-
nator RP Bogusława Orzechowska, a Za-
stępca Dowódcy WCR w Ostródzie mjr 

Witold Chrobak wręczył Srebrny Medal za 
zasługi dla Ojczyzny pracownikowi WCR – 
Danielowi Wichmanowskiemu. Niemal 50 
delegacji złożyło kwiaty pod Pomnikiem 
w geście hołdu i pamięci dla bohaterów 
naszej Niepodległej. Byli wśród nich m.in. 
przedstawiciele środowisk kombatanc-
kich, samorządowcy, przedstawiciele służb 
mundurowych, szkół, organizacji poza-
rządowych i politycznych. Uroczystości 
pod pomnikiem zakończyły się pieśniami 
patriotycznymi w wykonaniu Orkiestry 
Miejskiej. O godzinie 13.00 rozpoczęło się 
rodzinne i sportowe Święto Niepodległości 
w hali OCSiR. Tutaj również, już od same-
go początku, ostródzianie tłumnie przybyli, 

by wspólnie się bawić. Na najmłodszych 
czekało mnóstwo atrakcji i zajęć rekre-
acyjnych, były także konkursy, gry, pokazy 
jazdy na rowerze oraz turniej szachowy. 
Przybyła młodzież (i nie tylko) z rąk Bur-
mistrza Ostródy otrzymała okolicznościo-
we prezenty nawiązujące do dzisiejszego 
święta. Końcowym akordem obchodów 
był koncert galowy Chóru Policji Garnizo-
nu Warmińsko-Mazurskiego. Wydarzenie 
miało miejsce w sali kameralnej amfiteatru. 
Widownia pękała w szwach, co bardzo nas 
cieszy. Wszystkim uczestnikom uroczysto-
ści i zabaw gorąco dziękujemy za pamięć 
i wspólne kultywowanie naszej historii. 
Dziękujemy za czynny udział i obecność. 
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Miejskie Mikołajki – fotorelacja
Wiele atrakcji dla najmłodszych (i nie tylko) 
czekało na wszystkich chętnych 4 grudnia 
na miejskim lodowisku przy kompleksie 
sportowo-rekreacyjnym przy ul. 3 Maja 
oraz w obiektach ostródzkiego amfiteatru. 

Animacje, pokazy, przejazdy na lodowisku, 
pokaz iluzji dla dzieci, emisja świątecznego 

filmu oraz przejazd MotoMikołajów – to 
główne punkty wydarzenia, które przy-
ciągnęło tłumy najmłodszych ostródzian 
wraz ze swoimi rodzicami. Wszystkie dzie-
ci spotkała miła niespodzianka, kiedy od-
wiedził je sam Święty Mikołaj ze słodkimi 
upominkami. Zapraszamy do obejrzenia  
fotorelacji.

Punktualnie w południe 17 grudnia 
Burmistrz Ostródy Zbigniew Micha-
lak wraz z dziećmi ozdobili świąteczne 
drzewko w parku przy pasażu handlo-
wym w akompaniamencie kolęd i pa-
storałek. 

Nie zabrakło słodkich podarków od na-
szego włodarza. Dzieciom, opiekunom 
i nauczycielom z ostródzkich szkół gorąco 
dziękujemy za zaangażowanie i pomoc, 
wielkie brawa dla was. Osobne słowa 
podziękowań kierujemy do OSP Ostróda 
i dzielnych pań, które pięknie ozdobiły 
wyższe partie naszej choinki

To był świetnie spędzony czas w prawdziwie świątecznym nastroju
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Żyją razem długo i szczęśliwie w Ostródzie
W minionym półroczu kilka par małżeń-
skich świętowało swoje wspaniałe Ju-
bileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego. 
Podniosłe i wzruszające uroczystości od-
bywały się w Urzędzie Stanu Cywilnego, 
a dostojni Jubilaci otrzymali pamiątkowe 
medale od Prezydenta RP.

Prowadzący uroczystości Burmistrz Ostródy, 
poza wspomnianymi medalami, przekazał 
naszym młodym parom okolicznościowe 
prezenty, listy gratulacyjne i życzenia. Przy-
łączamy się do życzeń Burmistrza kierując 
w stronę Jubilatów słowa najwyższego uzna-
nia i szacunku. Życzymy co najmniej kolej-
nych 50 lat w zdrowiu, szczęściu i miłości. 

Agnieszka i Józef Majewscy

Joanna i Jerzy CiesielscyKrystyna i Kazimierz Goniszewscy

Stanisława i Józef Podlewscy

Irena i Wiktor Tchórzewscy
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Gertruda i Kazimierz GosikGrażyna i Jerzy Tracz

Grażyna i Ryszard Nowiccy

Ostatni przedświąteczny tydzień 
to był czas wielu spotkań i wspól-
nego przygotowywania się do 
Świąt Bożego Narodzenia. 

W Środowiskowym Domu Samo-
pomocy Bratek (w obiektach przy 
ul. Sienkiewicza, 11 Listopada 
oraz Wojska Polskiego) odbywały 
się wówczas opłatkowe spotkania 
wigilijne z podopiecznymi i pra-
cownikami ośrodka. Brali w nich 
udział Burmistrz Ostródy Zbigniew 
Michalak oraz Zastępca Burmi-
strza Zenon Kastrau, a także Dy-
rektor MOPS w Ostródzie Kata-
rzyna Zielińska, Dyrektor OCSiR 
Tadeusz Czyczel i ks. Proboszcz 
Roman Wiśniowiecki. Nie zabrakło 
świątecznego programu artystycz-
nego, wspólnego śpiewania kolęd, 
prezentów, które wręczyli ostródz-
cy włodarze, a także dzielenia się 
opłatkiem i wspólnych życzeń.
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19 października w Centrum Użyteczności 
Publicznej zainaugurowany został kolej-
ny rok akademicki Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku w Ostródzie. 

Prężnie działająca i rozwijająca się organiza-
cja na stałe wpisała się w katalog ostródz-
kich organizacji kreujących i wspierających 
rozwój życia społeczno-kulturalnego w na-
szym mieście. Niezwykle aktywni i zaan-
gażowani seniorzy są niewątpliwą chlubą 
Ostródy i stanowią wzorowy przykład dla 
młodszych pokoleń. W uroczystości wziął 
udział również Burmistrz Ostródy Zbi-
gniew Michalak, który w okolicznościowej 
przemowie życzył wszystkim studentom 
powodzenia a całej organizacji gratulował 
doskonałej i twórczej pracy na rzecz lokal-
nej społeczności. Nie zabrakło wzruszeń, 
występów chóru a także przyjęcia w po-
czet Uniwersytetu nowych członków. 
Swoją aktywność i zaangażowanie w życie 
kulturalne Ostródy członkowie UTW po-
twierdzili także w grudniu, w trakcie zorga-
nizowanej przez tę organizację wigilii dla 
członków i sympatyków UTW. Z zaproszenia 
Zarządu UTW skorzystał Burmistrz Ostródy 
Zbigniew Michalak, który przybył na uro-
czystość z okolicznościowym prezentem 
i życzeniami dla wszystkich uczestników. 
W spotkaniu brali udział także m.in. ks. Pro-
boszcz Roman Wiśniowiecki, Radny Powiatu 
Ostródzkiego Waldemar Gazda, Beata Horo-
dyłowska reprezentująca Spółdzielnię Jed-
ność w Ostródzie oraz sympatycy UTW. 
Znakomite, zabawne oraz pełne wzruszeń 
wystąpienia artystyczno-świąteczne sta-
nowiły doskonałą odskocznię od codzien-
ności. Chór UTW pod kierownictwem Jo-
lanty Stachyry zaśpiewał kolędy i pastorałki 
a artyści – członkowie UTW przedstawili 
jasełka, które sala obserwowała z zapartym 

tchem. Po świątecznym bloku artystycz-
nym uczestnicy spotkania podzielili się 
opłatkiem składając sobie życzenia. 
To kolejna uroczystość, która potwierdza 
jak znakomicie zorganizowaną, aktywną 
i pełną energii grupą społeczną są ostródz-
cy seniorzy. Przyłączamy się do życzeń 
Burmistrza i do wszystkich ostródzkich se-
niorów kierujemy przede wszystkim życze-
nia zdrowia i wszelkiego szczęścia.

AKTUALNOŚCI

Uniwersytet Trzeciego Wieku


