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14:5 taki wynik głosowania kojarzy 
się niewątpliwie ze sportem i choć je-
steśmy w trakcie Mundialu,   to prę-
dzej niż do piłki nożnej możemy zna-
leźć odniesienie do hokeja.  Podczas 
ostatniej sesji czternastu radnych 
uznało, że w minionym roku prezy-
dent dobrze pracował dla Ostrołęki  
i wywiązał się ze swoich zadań.  Prze-
ciw udzieleniu absolutorium było 
pięć osób. W głosowaniu nie uczest-
niczyło trzech radnych, nieobecnych 
podczas posiedzenia.

Głosowanie nad przyjęciem spra-
wozdania finansowego z realizacji 
budżetu miasta i udzieleniem absolu-
torium prezydentowi rokrocznie wy-
wołuje emocje i zajmuje większość cza-
su podczas obrad. W tym roku również 

dyskusje trwały około sześciu godzin  
i nie zawsze logiczne argumenty bro-
niły się przed kampanią polityczną.  
W efekcie jednak górę wzięło prag-
matyczne podejście do spraw miasta  
i zachodzących w nim zmian. Tym 
bardziej, że obie dyskutowane pod-
czas sesji Rady Miasta uchwały zo-
stały pozytywnie zaopiniowane 
zarówno przez Regionalną Izbę Ob-
rachunkową i komisje Rady Miasta. 
Radni dostrzegli dbałość samorządu 
o oświatę, zaangażowanie w pomoc 
najuboższym oraz politykę podatko-
wą, sprzyjająca od lat przedsiębior-
com. To właśnie niepodnoszenie lo-
kalnych podatków tworzy stabilną 
podstawę wpływów do budżetu Ostro-
łęki, co podkreślali radni, argumen-

tujący pozytywne przyjęcie uchwał.  
W głosowaniu imiennym za przyję-
ciem sprawozdania i udzieleniem ab-
solutorium Januszowi Kotowskiemu 
opowiedzieli się radni: Piotr Antośkie-
wicz,  Dariusz Bralski, Krzysztof Czar-
toryski,  Norbert Dawidczyk, Rafał Dy-
merski, Jerzy Grabowski, Magdalena 
Jaworowska, Janusz Kołakowski, Da-
riusz Maciak, Andrzej Niedziółka, Ire-
na Nosek, Grażyna Sosnowska, Wie-
sław Szczubełek i Ryszard Żukowski.  
Przeciwko projektom uchwał zagłoso-
wali radni Anna Szczubełek, Mariusz 
Popielarz, Maciej Kleczkowski i Miro-
sław Dąbkowski i Wiesław Piaściński. 
W sesji nie brali udziału Tadeusz Giers  
oraz Wojciech Zarzycki i Tadeusz Ka-
czyński.

Prezydent z absolutorium

Pogodnych , słonecznych i bezpiecznych wakacji 
wszystkim mieszkańcom Ostrołęki 

życzy Samorząd Miasta 
wraz z redakcją Ostrołęki Samorządowej
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Osiedlowo - weekendowo
Pod znakiem festynów i osiedlowych 
spotkań minęły dwa dni w połowie 
czerwca. Piknik „Rodzinka w Ple-
nerze” odbył się na osiedlu Łęczysk,  
w niedzielę atrakcjami dla mieszkań-
ców były festyny przy Ostrołęckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej i dworcu 
kolejowym.

Festyn „Piknik z Rodzinką”, zor-
ganizowany według pomysłu radnej 
Magdaleny Jaworowskiej, zgromadził 
głownie młodych mieszkańców osiedla. 
Wśród licznych atrakcji przygotowa-
nych przez organizatorów znalazły się 

m.in. konkursy o tematyce związanej  
z segregacją śmieci przygotowane przez 
ostrołęcki TBS, zabawy z Radosnym 
Świetlicobusem, przejażdżki kucykiem, 
wystawy twórców ludowych i pod-
opiecznych warsztatów terapii zajęcio-
wej oraz Domu Pomocy Społecznej. 
 II Ostrołęckie Spotkania Spółdzielcze, 
zorganizowano z inicjatywy Dariusza 
Bralskiego, wiceprezesa OSM. W pro-
gramie nie zabrakło m.in. konkursów 
z nagrodami, występów artystycznych 
grup szkolnych i przedszkolnych, kon-
certów Strażackiej Orkiestry Dętej, 

Drogi na Ostrołękę, zespołu Crowley, 
Przytuły Boys oraz Kumpli z Zawad. Fe-
stynowy weekend podsumowało osiedle 
Stacja, gdzie w ciągu dnia można było 
między innymi przejechać się szynobu-
sem lub drezyną, obejrzeć kolekcje cza-
pek, lamp kolejarskich i jeżdżące makie-
ty kolejowe. Festyn Dworcowy zamknął 
koncert grupy „Piękni i Młodzi”, który 
zgromadził kilkutysięczną widownię. 
Głównymi organizatorami była Rada 
Osiedla Stacja, na czele z Mirosławem 
Rosakiem i wiceprzewodniczącym Rady 
Miasta Jerzym Grabowskim.

W sali widowiskowej OCK odbyło 
się uroczyste zakończenie roku aka-
demickiego tej „najmłodszej” ostro-
łęckiej uczelni. Wręczenie dyplomów 
poprzedziła część artystyczna w wy-
konaniu tancerzy klubu „FAN” oraz 
samych studentów.

Za aktywny udział w zajęciach 
OUTW dziękowali uczestnikom kur-
sów  wiceprezydent Grzegorz Płocha 
oraz przewodniczący RM Dariusz Ma-
ciak.  W roku akademickim 2013/2014 
w zorganizowanych przez OUTW zaję-
ciach uczestniczyło ponad 200 chętnych. 
Korzystali oni m.in. z zajęć językowych, 

tanecznych i te-
atralnych.  – Skala 
uczestnictwa prze-
rosła nasze oczeki-
wania – powiedział 
Bogdan Piątkow-
ski, dyrektor OCK, 
która to placówka 
jest głównym orga-
nizatorem OUTW 
– cieszymy się, że 
na przyszły rok akademicki mamy już 
ponad 170 zgłoszeń. Jak już wcześniej 
zapowiedział prezydent miasta, Janusz 
Kotowski, planowane są kolejne dzia-

łania na rzecz aktywizacji społecznej 
starszego pokolenia. Będzie to między 
innymi wprowadzenie Karty Seniora 
oraz powołanie Rady Seniorów.

Uniwersytet III Wieku podsumował 
pierwszy rok działalności

W ostrołęckim ratuszu prezydent Ja-
nusz Kotowski wręczył pamiątkowe 
dyplomy uczestnikom kwesty na rzecz 
ekshumacji i identyfikacji Żołnierzy 
Wyklętych.  Podczas zbiórki prowa-

dzonej w marcu zebrano ponad pięć 
tysięcy złotych.

Organizatorem akcji na terenie 
kraju jest szczecińska fundacja „Nie-
złomni”, której celem jest zebranie 

środków na prowadzenie 
prac ekshumacyjnych i 
identyfikacyjnych prowa-
dzonych między innymi 
przez Polską Bazę Gene-
tyczną Ofiar Totalitary-
zmów wraz z Instytutem 
Pamięci Narodowej na 
terenie całej Polski.  W na-
szym mieście kwestowało 
około 50 wolontariuszy, 
którym udało się zebrać 
5184,19 zł. Koordyna-

torem akcji była Joanna Kamińska ze 
Stowarzyszenia „Czwartacy”. Pienią-
dze zebrane w Ostrołęce wspomogły 
zakup specjalistycznej aparatury do 
identyfikacji DNA. Została ona już 
wykorzystana podczas ekshumacji  
w Białymstoku. 

„Żołnierze Niezłomni” walczyli 
do końca o Polskę prawdziwie nie-
podległą. Walczyli z Niemcami,  
z Sowietami i komunizmem. Ginęli  
w nierównej walce z wyroków ha-
niebnych sądów. Nie mieli mogił i po-
grzebów. Trzeba dziś tych, którzy byli 
prawdziwymi bohaterami odnaleźć  
i przywrócić naszej narodowej pa-
mięci.

Kwestujący uhonorowani

Dyplom odbiera najmłodszy uczestnik kwesty Mateusz Dąbkowski 



Drodzy Ostrołęczanie!

Sesja absolutoryjna bywa dla prezydenta często dość emocjonująca. Do roku 2002 brak 
udzielenia przez radnych absolutorium wiązał się wnioskiem o odwołanie prezydenta. Obecnie 
mogą to już tylko zrobić w referendum mieszkańcy, ale nieco emocji pozostaje.

Dla mnie absolutorium to nie tylko wynik głosowania. Choć oczywiście 14 głosów wsparcia 
przy 5 przeciw daje satysfakcję. Zwłaszcza, że już przed sesją miałem pewność, iż klub Platfor-
my Obywatelskiej, jeden z radnych  Naszej Ostrołęki i pani z SLD będą przeciw niezależnie od 
wszystkich argumentów.

Absolutorium to dla mnie okazja do ważnych podsumowań. Patrzę na Ostrołękę  
z troską i życzliwością. Widzę, ile jest ludzkich dramatów i problemów związanych przede 
wszystkim z brakiem pracy. Wiem, że samorząd nie ma wielkiego wpływu na sytuację gospo-
darczą kraju (za to odpowiada rząd), ale ludzie w potrzebie przychodzą do prezydenta, a nie do 
tych, którzy faktycznie są odpowiedzialni za stan bezrobocia. 

Widzę jednak także to, co pozytywne, a co jest wynikiem pracy i zaangażowania wie-
lu niezwykłych ludzi. I mam w sercu wdzięczność. Wobec przedsiębiorców i pracodawców tworzących miejsca pracy i uczci-
wie traktujących swoich pracowników. Wobec dyrektorów, nauczycieli i pracowników ostrołęckiej oświaty za dobrze funk-
cjonujące placówki i serce dla dzieci i młodzieży. Wobec pracowników instytucji pomocy społecznej, pomagających osobom 
samotnym i ubogim. Wobec szefów i załóg firm miejskich za codzienną pracę i za to, że nie rosną opłaty za wodę czy bi-
lety MZK. Wobec pracowników instytucji kultury, sportu i rekreacji za ciekawe propozycje kierowane do Ostrołęczan.  
Wreszcie wobec rodziców, dziadków, kapłanów i pedagogów wychowujących cierpliwie i z miłością młode pokolenia Ostrołęczan. 
Mam też w sercu radość z każdej nowej drogi, boiska, inwestycji, z tego, że od lat samorząd nie podnosi podatków, wspiera kupców 
z ryneczku, pomaga młodym artystom i sportowcom, buduje kolejny dom dla najuboższych. 

Ta radość i satysfakcja nie przysłania mi świadomości, ile jest jeszcze spraw do rozwiązania, ile oczekiwań, potrzeb miesz-
kańców. Ale zauważenie tego co dobre i wdzięczność wobec ludzi, którzy dokonują wiele dobra, pomaga przetrwać nierzetelną 
krytykę i oskarżenia niektórych mediów czy politycznych przeciwników.  Myślę, że najlepsza odpowiedź na te zjawiska, to solidne 
wypełnianie obowiązków. To zdecydowanie ważniejsze od jałowych dyskusji.        
           Serdecznie pozdrawiam

              Prezydent Ostrołęki
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Letni odpoczynek zaczął się muzycz-
nymi wydarzeniami. 

Dla miłośników motocykli i moc-
nego uderzenia  w pierwszy wakacyj-
ny weekend zagrały zespoły rockowe, 

gwiazdą imprezy była Luxtorpeda.   
W niedzielę, 29 czerwca, podczas 
Aquapikniku z TV Disco można było 
pobawić się przy przebojach  Sheili 
Bonnic of Boney M. Podczas tego-

rocznego lata muzycznych imprez  
w mieście nie zabraknie.

24 sierpnia w ramach Lata  
z Radiem zagoszczą w Ostrołęce De 
Mono i Maryla Rodowicz.

Rockowo i dyskotekowo

Zdjęcia: www.eostroleka.pl



MIEJSKI ZARZĄD OBIEKTÓW
SPORTOWO-TURYSTYCZNYCH

I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
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Informacje dotyczące imprez dostępne są także na stronie internetowej MZOS-TiIT: www.mosir.ostroleka.pl.

Lp. NAZWA IMPREZY MIEJSCE TERMIN Godz.

1. Gry i zabawy rekreacyjne – koszykówka, 

siatkówka – codziennie oprócz sobót i niedziel

Hala sportowa               

ul. Partyzantów 3

30.06-31.08.14 10.00-13.00

2. Gry i zabawy rekreacyjne – piłka

nożna, siatkówka, tenis stołowy        – 

codziennie oprócz sobót i niedziel

Hala sportowo –

widowiskowa                 

ul. Traugutta 1

30.06-31.08.14 10.00-13.00

3. „A my gramy i biegamy” – bezpłatne 

korzystanie przez dzieci i młodzież szkolną z 

obiektów i urządzeń sportowych (za okazaniem 

ważnej legitymacji szkolnej)

Korty tenisowe, skate 

park, boiska boczne, 

bieżnia stadionu przy     

ul. Witosa 1

30.06-31.08.14 8.00-15.00

4. Bezpłatna Wakacyjna Szkoła Tenisa Ziemnego Korty Tenisowe             

ul. Hallera 10

7-11. 07.14 10.00

5. Wakacyjny Turniej Koszykówki „dzikich 

drużyn”

Hala sportowa                

ul. Partyzantów 3

7.07.14 10.00

6. Festyn rekreacyjno-sportowy dla dzieci Stadion ul. Witosa 1 9.07.14 10.00

7. Mistrzostwa Miasta Ostrołęki „OPEN” w 

tenisie ziemnym – zawodnicy z Miasta 

Ostrołęki                  i powiatu ostrołęckiego

Korty Tenisowe             

ul. Hallera 10

12-13.07.14 9.00

8. Wakacyjny Turniej Tenisa Ziemnego do lat 18 Korty Tenisowe             

ul. Hallera 10

16.07.14 9.00

9. Turniej piłki siatkowej „dzikich drużyn 

„OPEN”

Hala sportowo-

widowiskowa                 

ul. Traugutta 1

16-17.07.14 10.00

10. Turniej piłki nożnej „dzikich drużyn” rocznik 

2003 i młodsi

Boisko ze sztuczną 

trawą ul. Witosa 1

24.07.14 10.00

11. Tenisowe Mistrzostwa Kurpi „OPEN” Korty Tenisowe             

ul Hallera 10

26-27.07.14 9.00

12. Turniej piłki nożnej „dzikich drużyn” rocznik 

2000-2002

Boisko ze sztuczną 

trawą ul. Witosa 1

30.07.14 9.00

13. Bezpłatna Wakacyjna Szkoła Tenisa Ziemnego Korty Tenisowe             

ul. Hallera 10

4-8.08.14 10.00

14. Turniej piłki koszykowej „dzikich drużyn 

„OPEN”

Hala sportowa               

ul. Partyzantów 3

4.08.14 10.00

15. Wakacyjny Turniej Tenisa Stołowego „OPEN” Hala sportowo-

widowiskowa                 

ul. Traugutta 1

5.08.14 10.00

16. VI Otwarty Turniej Plażowej Piłki Siatkowej

Mikstów o Puchar Prezydenta Miasta 

Ostrołęki

w kategoriach:

 do lat 19

 powyżej 19 lat

Boiska do siatkówki 

plażowej przy moście 

im. Antoniego 

Madalińskiego

9.08.14 9.30

17. Festyn rekreacyjno-sportowy dla dzieci Stadion ul. Witosa 1 12.08.14 10.00

18. Młodzieżowy Turniej Tenisa Ziemnego do lat 

18

Korty Tenisowe             

ul. Hallera 10

20.08.14 9.00

19. Turniej „dzikich drużyn” w piłce siatkowej 

„OPEN”

Hala sportowo – 

widowiskowa                 

ul. Traugutta 1

27-28.08.14 10.00

20. Tenisowe Mistrzostwa Miasta Ostrołęki w 

deblu powyżej 16 roku życia – zawodnicy 

Miasta Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego 

Korty Tenisowe             

ul. Hallera 10

31.08.14 9.00
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Ostrołęckie Centrum Kultury przy-
gotowało dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych szereg zajęć na nadchodzą-
ce wakacje. Instruktorzy z Galerii 
Ostrołęka, Klubu Oczko, Kultowni 
i siedziby głównej OCK zadbają  
o to, aby uczestnicy zajęć zdoby-
wali nowe umiejętności, rozwijali 
swoje artystyczne zainteresowania  
i w przyjemny sposób spędzili czas. 
Zachęcamy do zapisywania się na 
poszczególne formy zajęć.

Galeria Ostrołęka, pl. Bema 14,  
tel. 29 7643954 
zapisy od 16 VI, turnus 50 zł
- 7-11 VII, godz. 10.00-12.00
zajęcia ogólnoplastyczne dla dzieci 
w wieku 7-11 lat, prowadząca: Iwona 
Kowalczyk
- 7-11 VII, godz. 10.00-12.00
zajęcia fotograficzne dla dzieci  
w wieku 8-12 lat, prowadząca: Jolanta 
Góralska
- 21-25 VII, 28 VII -1 VIII i 4-8 VIII 
godz. 10.00-12.00
zajęcia ogólnoplastyczne dla dzieci  
w wieku 7-15 lat, prowadzący: Irene-
usz Żerański
- 18-22 VIII, godz. 10.00-12.00
zajęcia ogólnoplastyczne dla dzieci  
w wieku 12-15, prowadząca: Irena 
Łoniewska

Pracownia pla-
styczna OCK, ul. 
Inwalidów Wo-
jennych 23, tel. 29 
7664589
turnus 50 zł, ilość 
miejsc ograniczo-
na 
- 7-11 VII godz. 10.00-12.00
- zajęcia ogólnoplastyczne i batik dla 
dzieci (od 5 lat), młodzieży i doro-
słych, prowadzenie: Agata Sakowska, 
Katarzyna Dziekońska
- 21-25 VII godz. 15.00-17.00
- zajęcia ogólnoplastyczne i batik dla 
dzieci (od 5 lat), młodzieży i doro-
słych, prowadzenie: Katarzyna Dzie-
końska, Monika Stankiewicz
- 14-18 VII, 21-25 VII godz.10.00-
12.00
- zajęcia ogólnoplastyczne dla dzieci 
6-12 lat; prowadząca: Grażyna Kulesik

OCK - ul. Inwalidów Wojennych 23, 
tel. 29 7664591 
opłata 50 zł, ilość miejsc ograniczona
- 21-26 VII 
- warsztaty baletowe dla dzieci  
w wieku 4-6 lat i 7-9 lat, zajęcia - 60 
min. dziennie, prowadzenie: Anna 
Wujkowska - tancerka, choreograf, 
pedagog. Warsztaty zakończy pokaz 
na scenie w OCK w dniu 27 lipca  
o godz. 12.

Kultownia w Wojciechowicach,  
I AWP 40, tel. 29 6438734 - zajęcia 
bezpłatne
- VIII - warsztaty dla dzieci w wieku 
8-12 lat poświęcone emocjom, ko-
munikacji i twórczemu rozwiązywa-
niu problemów; prowadzenie: J.To-
maszewska, W. Kołyszko
Warsztaty realizowane dzięki wspar-
ciu Grupy ENERGA, sponsora pro-
jektu współpracy Łańcuch Pozytyw-
nej Energii
- 28-30 VII - „Małe wędrowanie, nie-
Małe odkrywanie” - zajęcia na łonie 
przyrody dla dzieci w wieku 5-7 lat.
- Zajęcia w Kultowni codziennie  
w godz. 10-14
Klub Oczko, ul. W. Sikorskiego 6,  
tel. 29 7642171, zajęcia bezpłatne
- 15-18 VII, godz. 10.00-13.00
warsztaty teatralne dla dzieci w wie-
ku 7-12 lat
- 25-29 VIII, godz. 13.00-15.00
warsztaty teatralne dla młodzieży od 
13 lat, prowadzący: Tomasz Szczepa-
nek - reżyser teatralny

Wakacje z OCK

W ramach wakacji z Parkiem Wod-
nym odbędą się nieodpłatne zaję-
cia dla dzieci w wieku szkolnym. 
Aquapark otwiera dla nich swoje 
podwoje w godz. 11.00-14.00.

Będzie można też obejrzeć po-
kazy sportów walki, sprzętu ratow-
niczego policji oraz straży pożarnej 
i wziąć udział w wielu zajęciach 
warsztatowych m.in. tanecznych, 
teatralnych i językowych z Cen-
trum Językowym NEO. W progra-
mie znajdzie się też mini-festyn dla 
dzieci na terenie Parku Wodnego. 
Obowiązywać będą wakacyjne pro-

mocje na basenie oraz Restauracji 
NEMO.

„Wakacje w Parku Wodnym” od-
będą się w terminie od 7  lipca do 15 
sierpnia dla 180 dzieci z Ostrołęki. 
Będą to 3 turnusy po dwa tygodnie:

- 7.07-18.07,
- 21.07- 1.08,
- 4.08-15.08.
Na każdy turnus przewidziany 

jest następujący program:

* gry i zabawy integracyjne
* warsztaty teatralne
* pokazy sztuk walki: karate  

i jiu-jitsu
* warsztaty taneczne
* kręgielnia
* dzień gier i zabaw
* spotkanie ze służbami mundu-

rowymi.

www.basen-ostroleka.pl

Kanikuła w Aquaparku
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Publikujemy wyniki egzaminów koń-
cowych w ostrołęckich gimnazjach.  
Nasi uczniowie wypadli lepiej niż 
wyniosła średnia krajowa z języka 
polskiego, matematyki, wiedzy o spo-
łeczeństwie i przedmiotów przyrodni-
czych. 

W kraju gimnazjaliści za rozwiąza-
nie zadań z języka polskiego uzyskali 
średnio 68 proc. punktów możliwych 
do otrzymania, w Ostrołęce 71,1 pro-
cent. Za zadania z matematyki średnia 
wyniosła - 47 proc. – w naszym mieście 
było to 51,2 %.  Średni wynik egzaminu 
gimnazjalnego uzyskany przez uczniów 
za zadania z takich przedmiotów jak 

historia i wiedza o społeczeństwie to 
59 proc. punktów,  natomiast za za-
dania z przedmiotów przyrodniczych 
(czyli biologii, chemii, fizyki i geografii)  

- 52 proc. Punktów – w naszych placów-
kach odpowiednio średnia z tych dwóch 
egzaminów to 60,4 i 50,7 procent. Poni-
żej szczegółowe wyniki ze szkół.

Gimnazjaliści powyżej krajowej średniej

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku (wyniki procentowe)

Część egzaminu i zakres/poziom

Nazwa szkoły Średnia
dla

Miasta
Ostrołęki

GM Nr 1 GM Nr 2 GM Nr 3 GM Nr 4 GM Nr 5

część humanistyczna z zakresu języka polskiego 71,8 67,0 72,9 71,5 75,9 71,1

część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie 57,8 58,2 65,5 60,7 64,6 60,4

część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki 50,2 45,0 57,2 53,8 54,5 51,2

część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych 52,6 48,4 59,2 49,5 58,2 53,7

cześć z języka angielskiego na poziomie podstawowym 71,1 71,9 71,1 66,3 77,1 72,0

cześć z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym 50,7 47,8 53,2 40,0 67,7 52,7

cześć z języka niemieckiego na poziomie podstawowym 50,7 44,6 49,8 43,6 54,9 50,2

cześć z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym 51,0 78,0 - - 32,4 39,0

Po raz VII samorząd 
miasta zaprosił uzdol-
nioną młodzież do 
udziału w Samorządo-
wej Gali Uczniowskiej. 
Uczniów wszystkich 
szczebli szkół nagro-
dzono w kategoriach: 
najwyższa średnia, wy-
bitny sportowiec i wy-
bitny talent. 

Wyróżnienia trafiły 
w ręce blisko 90. zdol-
nych młodych ludzi. Ży-
czenia i podziękowania 
za zaangażowanie w naukę, sport  i dyscypliny artystyczne złożył na-

grodzonym, ich opieku-
nom i rodzicom prezy-
dent Janusz Kotowski. 
Statuetki, książki i pa-
miątkowy dyplom wrę-
czali : prezydent Ostrołę-
ki, przewodniczący Rady 
Miasta Dariusz Maciak 
i dyrektor Wydziału 
Oświaty UM, Mirosław 
Rosak. Pełna lista naj-
zdolniejszej ostrołęckiej 
młodzieży dostępna jest 
na stronie Urzędu Miasta 
pod adresem: 

www.ostroleka.pl.

Najlepsi uczniowie wyróżnieni

Ostrołęcka oświata podsumo-
wała kolejny rok szkolny. Naukę  
w placówkach wszystkich szczebli 
zakończyło 8664 uczniów. 

Z udającymi się na zasłużoną 
przerwę w zajęciach spotkali się 
przedstawiciele samorządu mia-
sta. Janusz Kotowski odwiedził 
uczniów Zespołu Szkół nr 4, ZSZ 
nr 2 w Wojciechowicach i III LO.  
Prezydent dziękował za całorocz-
ną pracę pedagogom, rodzicom 
i uczniom. Życzył młodzieży, by 
wolny czas spędzili bezpiecznie  
i wykorzystali na odnowienie re-
lacji z rodzicami, przyjaciółmi  
i kolegami. By radosnemu wypo-
czynkowi towarzyszyła także od-

p o w i e d z i a l n o ś ć 
za samego siebie 
i najbliższych.  
A po udanych wa-
kacjach zdrowi, 
cali i wypoczęci 
wszyscy powró-
cili do trudnych  
codziennych obo-
wiązków. 

W roku szkol-
nym 2013/2014  
naukę w szkołach 
podstawowych za-
kończyło 3347 uczniów, w gim-
nazjach 1848, szkołach ponad-
gimnazjalnych 3399. Świadectwa 
otrzymało także 53 uczniów Spe-

cjalnego Ośrodka Szkolno Wy-
chowawczego oraz 197 osób do-
rosłych, uzupełniających swoje 
wykształcenie.

Nadeszły wakacje!
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Miasto zakupiło dwie samoobsłu-
gowe stacje serwisowania rowerów. 
Umożliwiają one dokonanie pod-
stawowych napraw lub dopompo-
wanie kół pojazdu. Wyposażona  
w adapter pompka pozwala także 
na uzupełnienie powietrza w wóz-
kach dziecięcych lub inwalidzkich.

Stacje ustawiono przy Al. Jana 
Pawła II przy rondzie Zbawicie-
la Świata (od strony ul. Pileckiego) 
oraz przy ścieżce rowerowej przy 
parkingu Aquaparku w stronę ho-
telu MZOSTiIT. Zestawy napraw-
cze zawierają: wkrętak  krzyżowy, 
wkrętak płaski, wkrętak TORX 
T25, klucz nastawny, klucz płaski 
8×10 mm, klucz płaski 13×15 mm, 
zestaw imbusów w rękojeści, łyżki 
do opon,  pompkę z adapterem na 
wszystkie zawory 

Zestaw oferuje także możli-

wość zeskanowania  
smartphonem QR 
CODE wskazówek 
ułatwiających napra-
wę usterek.  Koszt 
dwóch stacji z dosta-
wą i montażem wy-
niósł 8700 PLN. Jeśli 
urządzenia spotkają 
się z sympatią ostro-
łęczan samorząd nie 
wyklucza ustawienia 
kolejnych punktów 
serwisowych w przy-
szłym roku.

Mamy niestety 
przykrą wiadomość  
- wandalom nie 
oparło się szkło ci-
śnieniomierza, któ-
ry okazał się nieod-
porny na głupotę...

Samoobsługowe Serwisy Rowerowe 
już w Ostrołęce

Zakończyły się prace przy bu-
dowie ulic Antoniego Spiro 
i Kazimierza Piotrowskiego 
na osiedlu Łazek. Ta ostatnia 
połączy ze sobą dwie głów-
ne ulice przebiegające przez 
osiedle – Padlewskiego i  Sie-
rakowskiego.

W ramach robót wyko-
nano nawierzchnie obydwu 
ulic  z masy bitumicznej (frag-
ment Spiro z kostki brukowej), 
nowe chodniki z polbruku oraz 

oświetlenie uliczne. Ciekawym rozwią-
zaniem, zwiększającym bezpieczeństwo 
ruchu jest lekkie wyniesienie skrzyżo-
wania nowo wybudowanych ulic, co 
zmusza uczestników ruchu do zmniej-
szenia prędkości.  Wykonawcą prac była 
firma Makbud Oddział Unibep S.A. w 
Łomży. Ulice budowane były w ramach 
inwestycji wspólnych z mieszkańcami. 
Na nowe ulice obowiązuje czteroletni 
okres gwarancji, a roboty zakończono 
trzy miesiące przed terminem zawar-
tym w umowie.

Ulice Spiro i Piotrowskiego ukończone

Zakończyła się przebudowa głównej 
arterii największego ostrołęckiego 
osiedla. Trzeba przyznać, że z „przy-
godami”, ale ulica Sikorskiego naresz-
cie przestała być utrapieniem kierow-
ców. 

 Odnowiono większość zatok po-
stojowych, zwiększyła się także liczba 
miejsc, na których można zaparkować 
pojazd. Na całej długości jezdni wy-
malowano już oznakowanie poziome  
i ustawiono znaki drogowe.  Uwieńcze-
niem prac było włączenie, długo oczeki-

wanej przez użytkowników 
ruchu, sygnalizacji na skrzy-
żowaniu z ulicą Steyera.   
W najbliższym czasie na 
osiedlu Centrum rozpoczną 
się koleje remonty. Przeka-
zano już wykonawcy, firmie 
Unibep, place budów ulic 
Pileckiego i Madalińskiego. 
Poprawę stanu nawierzchni 
ulic w tym rejonie zamknie 
przyszłoroczny remont uli-
cy Berlinga.

Nową Sikorskiego przez Centrum



Wiceprezydent Paweł 
Stańczyk, wiceprze-
wodniczący Rady 
Miasta Jerzy Grabow-
ski i przedstawiciel 
środowiska piłkar-
skiego, Marcin Gra-
bowski, spotkali się  
z Jerzym Engelem, se-
lekcjonerem reprezen-
tacji Polski 2000-2002, 
który jako ostatni ( po 
16 latach) wprowadził 
polską reprezentację 
do finałów mistrzostw 
świata.

Spotkanie dotyczyło rozwoju bazy 
sportowej w Ostrołęce. Przy okazji  po-
ruszono temat  rozwoju piłki nożnej oraz 
sportu dzieci i młodzieży w Ostrołęce. 

Modernizacja i budowa wielofunk-
cyjnej infrastruktury sportowej jest waż-
nym celem inwestycyjnym samorządu 
miasta. W szczególności  dotyczy to 
budowy nowej hali sportowej oraz mo-
dernizacji stadionu piłkarskiego. Samo-
rząd miasta liczy na poparcie Polskiego 
Związku Piłki Nożnej w tej kwestii. Wi-
ceprezydent Stańczyk zaprosił Jerzego 
Engela do Ostrołęki na spotkanie z mło-
dymi piłkarzami oraz kibicami. Wstęp-
ny termin wizyty ustalono na wrzesień. 
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Jerzy Engel odwiedzi Ostrołękę

Bezpieczna przygoda z wodą
Ponad 5,5 tysiąca dzieci wzięło 
udział w zajęciach z instruktorami 
pływania w ramach projektu reali-
zowanego wspólnie przez samo-
rząd Ostrołęki i Park Wodny. 

Akademia Aquarium to nauka  
i doskonalenie umiejętności pływa-

nia dla dzieci w wieku od 6 do 12 
lat.  Spotkanie podsumowujące pro-
jekt uatrakcyjnił pokaz ratownictwa 
wodnego w wykonaniu ratowników 
z WOPR-OS oraz zawody pływac-
kie, w których udział wzięło łącznie 
44 uczniów szkół podstawowych.

Prezydent Janusz Kotow-
ski gościł uczestników 
Mistrzostw Mazowsza 
w minisiatkówce chłop-
ców.  Zdobyli oni trze-
cie miejsce w turnieju  
i awansowali do rozgry-
wek finałowych.

W turnieju o puchar 
Kinder Sport, będącym za-
razem Mistrzostwami Ma-
zowsza w minisiatkówce 
chłopców, najlepiej spisali 
się uczniowie IV klas, zdo-
bywając brązowy medal. 
Drużyna w składzie: Alek-
sander Szewczyk (IV kl. 
SP 1), Szymon Majkowski 
(III kl. SP 1), Maksymilian 

Murawski (IV kl. SP 10), 
reprezentująca Akademię 
Siatkówki im.  Arkadiusza 
Gołasia awansowała do 
finału Kinder Sport, któ-
ry odbędzie się w Drzon-
kowie w dniach 3-6 lipca 
2014r. Wyjazd młodych 
mistrzów wesprze ostro-
łęcki samorząd.

Niezłe wyniki uzyskali 
też w mazowieckich roz-
grywkach pozostali mło-
dzi siatkarze, reprezentu-
jący V i VI klasę.  VI klasa 
wywalczyła 5 miejsce na 
Mazowszu, V uplasowała 
się na miejscach od 9 do 
12.

Młodzi siatkarze u prezydenta


