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Wyjątkowo uroczystą oprawę mia-
ły tegoroczne Dni Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych w Ostrołęce. Marsz Pamię-
ci zgromadził kilkuset ostrołęczan, 
koncert „Panny Wyklęte” wypełnił po 
brzegi salę Ostrołęckiego Centrum 
Kultury.

Obchody zapoczątkował marsz upa-
miętniający żołnierzy podziemia niepod-
ległościowego, który w sobotni wieczór 
1 marca wyruszył spod pomnika Armii 
Krajowej do pomnika Ofiar Terroru 
Komunistycznego. Wzięli w nim udział, 
między innymi, kombatanci, harcerze  
i kibice. Licznie wystąpili rekonstruktorzy 
grup historycznych w mundurach Woj-
ska Polskiego i formacji partyzanckich.  
Nie zabrakło pocztów sztandarowych or-
ganizacji, stowarzyszeń i szkół. Na skwe-
rze im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 

zgromadziło się kilkuset ostrołęczan, by 
uczestniczyć w polowej Mszy Świętej  
i apelu poległych. Uroczystości uświet-
niły występy Wojciecha Olszańskiego, 
który wyrecytował „Pana Cogito” Zbi-
gniewa Herberta. Adam Wołosz z zespo-
łem zaprezentował ballady poświęcone 
Żołnierzom Wyklętym. 

Niedzielny koncert „Panien Wy-
klętych”, projektu muzycznego Dariu-
sza Malejonka i artystek polskiej sceny 
muzycznej, zainspirowany historią Żoł-
nierzy Wyklętych został gorąco przyjęty 
przez publiczność, która zajęła całą salę 
OCK okupując nawet przejścia między 
rzędami. O powinności uczczenia bo-
haterów przez obecne pokolenia mówił 
przed występem prezydent Janusz Ko-
towski.  Ponad godzinny koncert za-
kończył się bisami, a w jego trakcie nie 

zabrakło wspólnego śpiewania i skan-
dowania wraz z artystami hasła „Cześć  
i chwała bohaterom”.

3 marca w ramach Klubu Kina Nie-
zależnego zaprezentowano film „Kryp-
tonim Orzeł”, którego projekcję poprze-
dził wykład dra Leszka Żebrowskiego 
„Żołnierze Wyklęci 1944 – 1963”.  Ostat-
nim akcentem ostrołęckich Dni Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych była wystawa 
„Ostatni Leśni” przygotowana przez In-
stytut Pamięci Narodowej”   w Zespole 
Szkół Zawodowych nr 1.  im. Dra Józefa 
Psarskiego . Ostrołęka godnie uczciła 
ludzi, którzy oddali życie za Ojczyznę. 
Powszechność udziału Ostrołęczan, nie-
zwykłe zaangażowanie młodych, poka-
zuje, że pamięć o żołnierzach Niezłom-
nych, wbrew zamysłom ich morderców 
– przetrwała. Chwała Bohaterom.

Jeśli ktoś oddał za nas życie...



W ratuszu podsumowano kolejną 
akcję na rzecz poprawy poczucia 
bezpieczeństwa wśród pań. Uczest-
niczki szkolenia otrzymały pamiąt-
kowe certyfikaty i koszulki z logo 
programu, którego twórczynią była 
jedna z kursantek. 

Udziału w projekcie i zdobycia 
umiejętności radzenia sobie w sy-
tuacjach zagrożenia gratulowali pa-
niom prezydent Janusz Kotowski, 
Danuta Sikorska oraz komendant 
miejski policji inspektor Stanisław 
Szcześniak.  Podczas  szkolenia pa-
nie, tradycyjnie już,  uczyły się ele-

mentów samoobrony, w tym w środ-
kach miejskiego transportu. Poznały 
też podstawowe zasady wiktymologii  
(nauki o ofiarach i ich zachowaniach) 
oraz nauczyły się rozpoznawać i re-
agować na potencjalne zagrożenie.  
Kursantki poznały też podstawy 
udzielania pierwszej pomocy. Do-
datkową atrakcją były zajęcia strze-
leckie oraz  ćwiczenia w Aquaparku. 
Organizatorzy zapowiedzieli kolejną 
edycję programu oraz zaprosili jego 
uczestniczki do udziału w innych ak-
cjach profilaktycznych organizowa-
nych przez ostrołęcką policję.  

Zakończyła się ósma edycja programu „Bądź bezpieczna”
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Pieniądze na sport podzielone
Ostrołęcki samorząd już od do-
brych kilku lat utrzymuje na wyso-
kim poziomie dotacje dla klubów 
sportowych oraz stowarzyszeń zaj-
mujących się szkoleniem i organiza-
cją imprez sportowych.  W tym roku 
na finansowanie sportu w Ostrołęce 
przeznaczono łącznie milion czte-
rysta tysięcy złotych.  W porów-
nywalnych wielkością i budżetem 
miastach - np. w Ciechanowie jest to 
odpowiednio  555 tysięcy, a w Łom-
ży 760 tysięcy złotych. 

Być może z podziału środków 
nie są do końca zadowolone wszyst-
kie kluby i przedstawiciele różnych 
dyscyplin, ale pod uwagę brano sze-
reg czynników, między innymi liczbę 
zawodników, wyniki osiągane przez 
drużyny lub zawodników  czy  popu-
larność danej dziedziny sportu wśród 
kibiców.

Ostrołęka od lat siatkówką stoi, 

więc nie dziwi fakt, że największe 
wsparcie otrzymała ta dyscyplina.  Na 
konto I ligowego  ASPS Net trafi 450 
tysięcy złotych,  dziewczęta z NIKE 
otrzymają 110 tysięcy złotych. Łącz-
nie na szkolenie i organizację imprez 
piłki siatkowej miasto przeznaczyło 
616 tysięcy złotych. Spore kwoty za-
silą kluby piłkarskie – MZKS Narew 
i Korona HiD dostały po 130 tysię-
cy, co wraz z pozostałymi klubami  
i turniejami daje kwotę 309 tysięcy.  
55 tysięcy złotych otrzymał UKS 
Trójka.  Następne w kolejności kwo-
ty trafią do koszykarek Unii Basket  
i lekkoatletów OKLA – obydwa klu-
by zainkasują po 50 tysięcy złotych.  
Nie zapomniano też o dyscyplinach 
siłowych i sztukach walki  - łącznie 
wszystkie kluby dostały dotację w wy-
sokości 132, 5 tys. złotych. 72, 5 tysią-
ca przeznaczono na potrzeby pływa-
ków i ratowników wodnych, a blisko 

95 tysięcy rozdysponowano między 
pozostałe dyscypliny i konkurencje 
na szkolenia i organizację zawodów . 

W opiniach ostrołęckich „ko-
mentatorów sportowych” pojawia 
się właściwie sama krytyka. Piszą, że 
prezydent nie ma wypracowanych 
kryteriów, że wszyscy dostali za mało. 
Ktoś twierdzi,  że prezydent nie lubi 
bokserów, zapominając m.in. że wła-
śnie samorząd oprócz corocznych 
dotacji wsparł wyjazd świetnego 
młodego boksera z Ostrołęki na mi-
strzostwa świata juniorów w Armenii,  
a  bokserzy od przeszło 10 lat bezpłat-
nie korzystają z sali sportów walki.  
Inny - nie zadając sobie nawet  trudu 
uczestnictwa w komisji sportu Rady 
Miasta - zarzuca, że prezydent sam 
dzieli dotacje.   A to właśnie po dys-
kusji tej merytorycznej komisji zapa-
dły ostateczne decyzje co do podziału 
środków. 

Unijne wsparcie dla najmłodszych uczniów
Miasto Ostrołęka już po raz drugi 
realizuje projekt pod nazwą ,,In-
dywidualizacja procesu nauczania 
i wychowania uczniów klas I-III”. 
Wniosek złożony do Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych przeszedł pozytywnie 
procedurę o przyznanie dofinan-
sowania ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki.

Działania projektowe zapewnia-
ją każdemu uczniowi z klas I–III 

szkoły podstawowej (w tym  sześcio-
latkom) bogatą ofertę zajęć dodatko-
wych w roku szkolnym 2013/2014, 
zgodną z indywidualnymi potrzeba-
mi oraz możliwościami edukacyjny-
mi i rozwojowymi. Projekt realizuje 
siedem  szkół podstawowych z tere-
nu Miasta Ostrołęki. 

Ogółem  wsparciem objęto 777 
uczniów i uczennic. Dotychczas 
zrealizowano 2.495 godzin zajęć , 
głownie ukierunkowanych na po-
prawę umiejętności  czytania i pi-
sania oraz obejmujących  uczniów z 

trudnościami w zdobywaniu umie-
jętności matematycznych.  Program 
skierowano  także do dzieci wybit-
nie uzdolnionych ze szczególnym 
uwzględnieniem nauk matematycz-
no-przyrodniczych, przedmiotów 
artystycznych oraz języka polskiego 
i angielskiego.

Budżet projektu wynosi ogó-
łem 694.989,25 PLN, z czego kwo-
ta 402.360 PLN przeznaczona jest 
na zajęcia dodatkowe, a 292.629,25 
PLN na doposażenie bazy dydak-
tycznej w szkołach.



Drodzy Ostrołęczanie!
 Korzystając z zimowej, krótkiej (dzięki łaskawej pogodzie) przerwy inwesty-

cyjnej nie zapadliśmy w samorządzie w błogi sen zimowy. Przygotowujemy procedu-
ry przetargowe do kolejnych zadań drogowych, sprawiedliwie rozliczamy wykonawców  
z robót ubiegłorocznych, przygotowujemy placówki oświatowe do podjęcia kolejnych za-
dań przerzuconych na samorządy.

 O Ostrołęce było głośno ostatnio w wielu ogólnopolskich mediach. Patriotyczne 
środki przekazu wspierają nasze starania o pozyskanie wsparcia finansowego na budowę 
Muzeum Bohaterów, którzy oddali młode życie za Ojczyznę. Krytycznie oceniają mini-
sterialną decyzję 

o odmowie pomocy finansowej na naszą inicjatywę. Z całego kraju od dziesiątek 
grup i stowarzyszeń otrzymujemy wyrazy podziwu i wsparcia dla pomysłu upamiętnie-
nia Żołnierzy Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, którzy z reguły nie mają nawet swoich gro-
bów. Chcą nas wspierać nawet ośrodki polonijne.

 A na miejscu w Ostrołęce najgłośniejsi są Ci, co chcą przeszkadzać. Jedna z ga-
zet, w ramach zestawiania różnych opinii na wszelkie tematy, drukuje  pseudofelietony 
osoby, która w wiedzy historycznej zatrzymała się na propagandzie Stalina i Berii, popi-
sując się sformułowaniami zaczerpniętymi z ubeckich fałszywek. Wydawca bezkrytycz-
nie publikuje te teksty - pewnie w imię „wolności słowa”. Znajomość alfabetu to jeszcze 
nie świadectwo, że ma się coś wartościowego do przekazania. Wolność słowa jest niewąt-
pliwie ważna, ale nie istnieje prawo kłamliwego obrażania i pomawiania innych. 

 Z kolei pan radny znany ze szczególnej sympatii do dinozaurów, ale już niekoniecznie do Żołnierzy Niezłomnych, przeszka-
dza w swoim stylu - wspierając się artykułami w portalu internetowym,  gdzie jest redaktorem. Wygląda na to, że zniszczenie idei 
budowy Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce jest najważniejszą jego misją.  A przecież pomysł budowy tej placówki nie jest 
i nie powinien być jakimś  projektem „partyjnym”. Bohaterom, naszym przodkom, którzy oddali swoje młode życie  za Ojczyznę 
należy się pamięć, szacunek i modlitwa niezależnie od naszych poglądów politycznych czy przynależności partyjnej. 

 To wszystko nie jest łatwe. Ale nikt samorządowcom nie obiecywał łatwych zadań.
Pomimo więc codziennych przeszkód, przygotowujemy inwestycje nowego dobrego roku samorządowego.  Starania o pieniądze 

na nowy most, przygotowanie nowych i sprawna kontynuacja zaczętych inwestycji nie stoi w sprzeczności z troską o oświatę, kulturę 
czy wychowanie patriotyczne. Warto powalczyć o tę dobrą równowagę. 

      
           Serdecznie pozdrawiam
  

                Prezydent Ostrołęki

Sąd Okręgowy w Ostrołęce na-
kazał Tygodnikowi Ostrołęckie-
mu zamieszczenie sprostowania  
w związku z nieprawdziwymi in-
formacjami zawartymi w publi-
kacjach gazety dotyczących budo-
wy Galerii Bursztynowej. Chodzi  
o artykuły, w których gazeta pisa-
ła o rzekomym podarowaniu przez 
prezydenta miasta 10 mln zł Gale-
rii Bursztynowej. Kłamstwem oka-
zały się też rewelacje Tygodnika  
o budowie prywatnych dróg.

Treść sprostowania, jakiego za-
mieszczenie nakazał w wyroku sąd, 
brzmi następująco: „Sprostowanie 
- Nawiązując do materiału prasowe-
go pt. „Prezydent podarował nasze  
10 milionów galerii” opublikowa-

nego w Nr 21 (1733) „Tygodnika 
Ostrołęckiego” z dnia 28 maja 2013 
r., że: „Nieprawdą jest jakoby Pre-
zydent Miasta Ostrołęki podaro-
wał publiczne środki inwestorom 
budującym Centrum Handlowo-
-Usługowe Galeria Bursztynowa.” 
„Nieprawdą jest, iż Miasto Ostro-
łęka buduje oraz dokonuje remon-
tu prywatnych dróg.”

Redaktor naczelny pisma Ma-
ciej Sulima był wcześniej kilkakrot-
nie wzywany przez Urząd Miasta do 
publikacji sprostowania niepraw-
dziwych informacji. W związku  
z czterokrotną odmową umieszcze-
nia sprostowania i tym samym na-
ruszeniem ustawy Prawo prasowe, 
prezydent Janusz Kotowski zdecydo-

wał o skierowaniu sprawy na drogę 
sądową.

W dniu 13 lutego Sąd I instancji 
przyznał rację Prezydentowi Miasta 
i nakazał „Tygodnikowi Ostrołęc-
kiemu” umieszczenie sprostowania  
w ciągu siedmiu dni od uprawo-
mocnienia się wyroku. Wyrok nie 
jest prawomocny. Przypominamy, że  
o całej sprawie informowaliśmy czy-
telników w artykule „Miasto będzie 
bronić dobrego imienia” w numerze 
7 Ostrołęki Samorządowej z wrze-
śnia ub. roku.  Nadal podtrzymu-
jemy stanowisko, iż szanując rolę 
prasy, także jej krytyczny stosunek 
do władz miasta, nie będziemy się 
godzić na niesprawiedliwe i nierze-
telne publikacje. 
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Prezydent wygrał z Tygodnikiem
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Wiedza i praktyka szansą dobrej pracy
14 lutego w Zespole Szkół Za-

wodowych nr 4, odbyła się konfe-
rencja podsumowująca realizację 
projektu „Skuteczność na rynku 
pracy to kompetencje zawodowe, 
język obcy i przedsiębiorczość”.  
W spotkaniu wzięli udział przed-
stawiciele organizatorów i part-
nerów projektu oraz jego bez-
pośredni uczestnicy, uczniowie 
ostrołęckich szkół.

Celem głównym projek-
tu było podwyższenie jako-
ści oferty edukacyjnej ZSZ nr 1  
i ZSZ nr 4. Realizowano go po-
przez wprowadzenie innowacji  
w programach rozwojowych szkół  
w zakresie wykonywania praktyk 
zawodowych oraz nauki języka 
niemieckiego i przedsiębiorczo-
ści z wykorzystaniem współpra-
cy ponadnarodowej. Uczniowie 
odbywający praktyki zawodowe  
w niemieckich zakładach mieli 
możliwość rzeczywistego spraw-
dzenia swoich umiejętności oraz 
poznania systemu praktyk zawodo-
wych u naszego sąsiada.  Konkretne 
nakłady przeznaczono też na wy-
posażenie pracowni dydaktycznych  
– w tym językowych i mechatroniki.

W ramach projektu praktyki za-
wodowe w firmach niemieckich od-
było 45 uczestników (w tym siedem-
naście uczennic) z ZSZ nr 1 i ZSZ nr 4  
w Ostrołęce. W sumie szkolenie 
ukończyło 70 osób, które w czasie 
konferencji otrzymały z rąk prezy-
denta Miasta - Janusza Kotowskie-

go - zaświadczenia uczestnictwa  
w projekcie.

Projekt „Skuteczność na rynku 
pracy to kompetencje zawodowe, ję-
zyk obcy i przedsiębiorczość” reali-
zowany był przez Wyższą Szkołę Eko-
nomiczno - Społeczną w Ostrołęce  
w partnerstwie krajowym z Urzędem 
Miasta Ostrołęka oraz Agencją Roz-
woju Regionalnego w Ostrołęce oraz 
w partnerstwie ponadnarodowym  
z EU-Consult Südthüringen GmbH  
w okresie od 01.03.2012 r. do 
28.02.2014 r. Projekt współfinan-

sowany jest przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Jego koszt to nieco ponad  
700 tysięcy złotych. Dzięki dobrym 
pomysłom WSES i ARR oraz wspar-
ciu finansowemu samorządu miasta 
kolejni uczniowie ostrołęckich szkół 
nabywają doświadczenia i umiejęt-
ności. Do Ostrołęki płyną środki  
z Unii. To sprawy wyjątkowo waż-
ne.  Nawet gdyby główne ostrołęckie 
media obiektywnie tego nie zauwa-
żyły. 

Miasto Ostrołęka już po raz drugi 
realizuje projekt pod nazwą ,,In-
dywidualizacja procesu nauczania 
i wychowania uczniów klas I-III”. 
Wniosek złożony do Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych przeszedł pozytywnie 
procedurę o przyznanie dofinan-
sowania ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki.

Działania te zapewniają każ-
demu uczniowi z klas I–III szkoły 

podstawowej (w tym sześciolatkom) 
bogatą ofertę zajęć dodatkowych  
w roku szkolnym 2013/2014, zgodną 
z indywidualnymi potrzebami oraz 
możliwościami edukacyjnymi i roz-
wojowymi. Projekt realizuje siedem  
szkół podstawowych z terenu Miasta 
Ostrołęki. 

Ogółem  wsparciem objęto 777 
uczniów i uczennic. Dotychczas 
zrealizowano 2.495 godzin zajęć, 
głownie ukierunkowanych na po-
prawę umiejętności  czytania i pi-
sania oraz obejmujących  uczniów  

z trudnościami w zdobywaniu umie-
jętności matematycznych.  Program 
skierowano  także do dzieci wybit-
nie uzdolnionych ze szczególnym 
uwzględnieniem nauk matematycz-
no-przyrodniczych, przedmiotów 
artystycznych oraz języka polskiego  
i angielskiego.

Budżet projektu wynosi ogó-
łem 694.989,25 PLN, z czego kwo-
ta 402.360 PLN przeznaczona jest 
na zajęcia dodatkowe, a 292.629,25 
PLN na doposażenie bazy dydak-
tycznej w szkołach.

Unijne wsparcie dla najmłodszych uczniów
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Miasto wprowadza elektroniczny nabór do przedszkoli
17 marca br. rozpocznie się nabór 

do przedszkoli miejskich i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podsta-
wowych prowadzonych przez Miasto 
Ostrołękę. W tym roku rekrutację do 
wymienionych placówek wesprze elek-
troniczny system Nabór Optivum. Na 
stronie internetowej www.ostroleka.
przedszkola.vnabor.pl 15 marca br. o 
godz. 9:00 uruchomiony zostanie infor-
mator zawierający oferty placówek. Suk-
cesywnie będą tam umieszczane wszyst-
kie istotne informacje dotyczące naboru.

Rekrutacja na rok szkolny 

2014/2015 do przedszkoli publicz-
nych i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych, będzie od-
bywała się w dniach od 17 marca do 
4 kwietnia 2014 r. W rekrutacji biorą 
udział dzieci urodzone w latach: 2011 
– 2009 i drugiej połowie 2008 roku.

W postępowaniu rekrutacyjnym do 
samorządowych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych  w szkołach podstawo-
wych na rok szkolny 2014/2015 obowią-
zują kryteria ustawowe i samorządowe, 
które decydują o kolejności przyjęcia 
dzieci do samorządowych placówek.

Kryteria ustawowe: 
1. Wielodzietność rodziny kandydata.
2. Niepełnosprawność kandydata
3. Niepełnosprawność jednego z rodzi-

ców kandydata.
4. Niepełnosprawność obojga rodziców 
kandydata.
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kan-
dydata.
6. Samotne wychowywanie kandydata  
w rodzinie.
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria samorządowe:
1. Dziecko, którego oboje rodziców/
opiekunowie prawni pracują lub studiu-
ją w trybie  dziennym.
2. Dziecko, które będzie korzystało 
z oferty przedszkola powyżej 5-cio go-

dzinnej  podstawy.
3. Dziecko posia-
dające rodzeństwo, 
które kontynuuje 
pobyt w danym 
przedszkolu.
4. Dziecko, którego 
rodzeństwo kandy-
duje do tego samego 
przedszkola.

I n f o r m a c j e  
o niezbędnych do-

kumentach i zaświadczeniach znajdą 
państwo w placówkach przedszkolnych 
oraz od 17 marca na stronie internetowej 
www.ostroleka.przedszkola.vnabor.pl 

Każdemu kryterium przypisana jest 
określona liczba punktów. W przypadku 
uzyskania przez grupę kandydatów rów-
norzędnych wyników, komisja rekruta-
cyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, 
bierze pod uwagę miejsce przedszkola/
szkoły na liście preferencji kandyda-
ta (w porządku od najbardziej do naj-
mniej preferowanych). W przypadku 
nieprzedłożenia dokumentów potwier-
dzających spełnienie kryteriów oraz  
w sytuacji braku potwierdzenia okolicz-
ności zawartych w oświadczeniu, komi-
sja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, 

nie uwzględnia danego kryterium. Wie-
lodzietność rodziny kandydata oznacza 
rodzinę, która wychowuje troje i wię-
cej dzieci  (art. 20b ustawy o systemie 
oświaty). Samotne wychowanie dziecka 
oznacza wychowanie dziecka przez pan-
nę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę 
pozostającą w separacji orzeczonej pra-
womocnym wyrokiem sądu, osobę roz-
wiedzioną, chyba że osoba taka wycho-
wuje wspólnie co najmniej jedno dziecko  
z jego rodzicem (art. 20b ustawy o syste-
mie oświaty).

Zasady i terminy rekrutacji – czyli 
jak i kiedy zgłosić swoją pociechę 
• 24 lutego - 7 marca 2014 r. w go-
dzinach pracy przedszkola/szkoły 
- składanie w przedszkolach deklara-
cji potwierdzającej kontynuowanie 
przez dziecko edukacji przedszkolnej 
w kolejnym roku szkolnym.
• 15 marca 2014 r. godz. 9.00 - publi-
kacja oferty przedszkoli publicznych na 
rok szkolny 2014/2015 na stronie inter-
netowej: 
www.ostroleka.przedszkola.vnabor.pl

• 17 marca godz. 8.00 - 4 kwietnia 
2014 r. do godz. 15.00 – możliwość 
rejestracji wniosków i złożenie podpi-
sanego wniosku o przyjęcie w przed-
szkolu/szkole pierwszego wyboru. 
• 11 kwietnia 2014 r. godz. 15.00 
- opublikowanie list dzieci zakwalifi-
kowanych i niezakwalifikowanych do 
przedszkola/szkoły (uruchomienie  
w systemie rekrutacyjnym możliwo-
ści sprawdzenia, gdzie dziecko zostało 
zakwalifikowane do przedszkola).

• 14 kwietnia godz. 8.00 - 24 kwiet-
nia 2014 r. do godz. 15.00 – pisemne 
potwierdzanie woli zapisu dziecka w 
przedszkolu/szkole, do której dziecko 
zostało zakwalifikowane. Brak po-
twierdzenia jest równoznaczne z re-
zygnacją z miejsca w danej placówce.
• 25 kwietnia 2014 r. godz. 13.00 
– opublikowanie list dzieci przyję-
tych i nieprzyjętych. Uruchomienie  
w systemie rekrutacyjnym możliwo-
ści sprawdzenia, gdzie dziecko zostało 
przyjęte. 

Rekrutacja dzieci zapisywa-
nych do przedszkola po raz pierw-
szy

Rodzice, zapisując dziecko do 
przedszkola/szkoły, wypełniają  
w formie elektronicznej „Formularz 
zgłoszenia dziecka do przedszkola”.

„Formularz zgłoszenia dziecka 
do przedszkola” można:
1. wypełnić w wersji elektronicz-
nej dostępnej na Portalu dla Rodzi-
ców, wydrukować, podpisać i złożyć  
w „Przedszkolu pierwszego wybo-
ru”;
2. otrzymać w przedszkolu, wypeł-
nić, podpisać i złożyć w „Przedszko-
lu pierwszego wyboru”;
3. wydrukować z Portalu dla Ro-
dziców, wypełnić i złożyć w „Przed-
szkolu pierwszego wyboru”;

Wypełniając „Formularz zgło-
szenia dziecka do przedszkola” na-
leży wskazać przedszkole, do które-
go chcecie Państwo zapisać dziecko 
jako „Przedszkole pierwszego wy-
boru”. Można dodatkowo wpisać  
2 inne, które będą brane pod uwagę 
w przypadku, gd Państwa dziecko 
nie zostanie przyjęte do „Przed-
szkola pierwszego wyboru”. 



Prezydent Miasta, Janusz Kotowski 
i dyrektor Zakładu Karnego w Przy-
tułach Starych, Elżbieta Jankow-
ska, podpisali umowę o współpracy.  
W ramach procesu resocjalizacji osa-
dzeni będą wykonywać na rzecz Ostro-
łęki prace porządkowe i remontowe.

W wyniku podpisanego porozu-
mienia 50 skazanych zostanie zatrud-
nionych przez miasto w ramach prac 
publicznych. Zatrudnieni wykonywać 
będą czynności  związane z utrzyma-
niem  porządku, w tym między innymi: 
odśnieżanie chodników, parkingów lub 
w miarę potrzeby innych szlaków ko-
munikacyjnych, usuwanie dzikich wy-
sypisk śmieci i porządkowanie terenów 
zielonych. Pomogą też w drobnych re-
montach placówek oświatowych, obiek-
tów kultury i  opieki społecznej. Umowa 
obowiązuje od 10 lutego do 31 grudnia 
2014r.  Pomysł na współpracę samo-
rządu Ostrołęki  z Zakładem Karnym  
w pobliskich Przytułach Wielkich wziął 
się z faktu poszukiwania oszczędności 
w wielu obszarach -  zwłaszcza w oświa-
cie, gospodarce komunalnej i opiece 
społecznej.  Głównie chodzi tu o prace 
remontowe i konserwatorskie placówek 
zarządzanych przez samorząd. Niewąt-
pliwie korzystną sprawą dla drugiej stro-

ny jest możliwość resocjalizacji osadzo-
nych przez prace publiczne.

Od kilku lat, eksperymentalnie, jed-
na z placówek oświatowych współpraco-
wała z ZK przy remontach. Z pomocy 

osadzonych korzystał także samorząd 
osiedla „Stacja” w Ostrołęce w ramach 
prac porządkowych.  W roku ubiegłym 
zdecydowaliśmy się na rozszerzenie 
współpracy, w wyniku której wyremon-
towano ogrodzenie jednego z miejskich 
przedszkoli. Efekt  był tak dobry, że  

10 lutego br. Prezydent Miasta, Janusz 
Kotowski i dyrektor Zakładu Karnego 
w Przytułach Starych, Elżbieta Jankow-
ska, podpisali umowę o długotrwałej 
współpracy. Miasto zapewni osadzonym 

badania lekarskie, szkolenia BHP oraz 
odzież ochronną i posiłki regeneracyj-
ne.  Oceniamy, że wartość prac, jakie 
wykonają pensjonariusze ZK Przytuły 
Wielkie, pozwoli samorządowej kasie 
na oszczędności rzędu kilkuset tysięcy 
złotych.
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Skazani pomogą w remontach

Jak zapowiadaliśmy Urząd Miasta 
wprowadził system płatności maso-
wych należności z tytułu podatków: 
od środków transportowych, od nie-
ruchomości, rolnego, leśnego oraz 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od osób fizycznych  
i prawnych. Oznacza to przydziele-
nie indywidualnego konta w banku 
każdemu płatnikowi, podobnie jak 
jest to przy opłatach za energię elek-
tryczną czy inne media.

Osoby prawne otrzymały pisemne 
powiadomienia o nadaniu indywidu-
alnych numerów rachunków banko-
wych do wpłat z poszczególnych tytu-
łów w styczniu br. 

Osoby fizyczne znajdą indywidu-
alne numery rachunków bankowych 
do wpłat z tytułu podatków: od nie-
ruchomości, rolnego i leśnego w po-

uczeniach decyzji ustalających ww. 
podatki na rok 2014, które zostały do-
ręczone w lutym br. W przypadkach, 
w których podatnicy ww. podatków są 
jednocześnie zobowiązanymi z tytułu 
podatku od środków transportowych 
oraz opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, wraz z decy-
zjami ustalającymi, o których mowa 
powyżej, doręczone zostały również 
pisemne powiadomienia o nadaniu 
indywidualnych numerów rachunków 
bankowych do wpłat z tytułu tych na-
leżności. 

W przypadku dokonywania wpłat 
za pośrednictwem banku czy pocz-
ty prosimy zatem o zwrócenie szcze-
gólnej uwagi na to, ażeby należności  
z poszczególnych tytułów były wpłaca-
ne na przypisane do nich indywidualne 
rachunki bankowe. Wszystkie wpłaty 

z ww. tytułów dokonane przed do-
ręczeniem powiadomień na ogólny 
rachunek bankowy Miasta Ostrołę-
ki również zostaną zaksięgowane, 
zatem nie ma niebezpieczeństwa, że 
powstaną zaległości płatnicze.

Indywidualne numery rachunków 
bankowych obowiązują tylko i wyłącz-
nie przy płatnościach dokonywanych 
za pośrednictwem banku czy poczty. 

Oczywiście wszystkie należności  
z tytułu podatków lokalnych i opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi w dalszym ciągu można wpła-
cać w kasach Urzędu Miasta Ostrołęki, 
zlokalizowanych w budynkach przy ul. 
Kościuszki 45 i Placu Bema 1.  W przy-
padku wątpliwości prosimy o kontakt 
z zastępcą Skarbnika Miasta, panem 
Mariuszem Plewko pod numerem  
tel. 29 765 43 01.

Decyzje podatkowe z numerami kont 
dla każdego podatnika



Ostrołęka została objęta ogólnopol-
skim programem edukacyjnym „Moje 
miasto bez elektrośmieci”. Wejście 
w życie porozumienia oznacza dla 
miasta uruchomienie skutecznego 
systemu zbierania elektrośmieci, dla 
lokalnych szkół – szansę na po-
zyskanie atrakcyjnych pomo-
cy dydaktycznych. Partnerem 
stworzonego przez firmę Elek-
troEko programu edukacyjne-
go jest Urząd Miasta Ostrołęki. 

Dzięki współpracy z Elektro-
Eko mieszkańcy Ostrołęki mogą 
pozbyć się dużych elektrośmieci, 
takich jak np. lodówki, pralki, 
kuchenki elektryczne bez wy-
chodzenia z domu a w dodatku 
zupełnie za darmo. ElektroEko 
w ramach programu „Moje mia-
sto bez elektrośmieci” zapewnia 
mieszkańcom Ostrołęki właśnie taką 
usługę. Odpowiednio przygotowany 
sprzęt (a więc np. odłączony od prądu, 
wodociągów) odbierany jest ze wskaza-
nej lokalizacji w ustalonym terminie.

Aby zamówić usługę wystarczy za-

dzwonić pod numer 2222 333 00 lub 
wejść na stronę www.elektrosmieci.
pl Wszystkich pozostałych odpadów 
elektrycznych i elektronicznych miesz-
kańcy mogą  pozbyć się  w działającym 
od poniedziałku do soboty punkcie 

przy ulicy Turskiego, obok składowi-
ska odpadów lub w każdą pierwszą 
sobotę miesiąca w ruchomym punkcie 
odbioru, zlokalizowanym przed su-
permarketem E’Leclerc przy Alejach 
Jana Pawła II 4 .

Kompleksowe wdrożenie progra-
mu „Moje miasto bez elektrośmieci” 
oznacza również konkretne korzyści dla  
szkół podstawowych z Ostrołęki. Pla-
cówki, angażując się w działania eduka-
cyjne prowadzone w ramach programu 
„Moje miasto bez elektrośmieci”, będą 
mogły korzystać z utworzonego przez 
ElektroEko Funduszu Oświatowego.  
W zamian za elektrośmieci oddawane 

do dedykowanych punktów zbie-
rania  szkołom przydzielane są 
kupony. Te z kolei przeliczane na 
punkty, które placówki oświato-
we mogą wymieniać na opłacane 
z Funduszu Oświatowego mate-
riały i pomoce edukacyjne, m.in. 
tablice multimedialne, rzutniki 
czy też ławki, krzesła lub szafy – 
według potrzeb szkół.

Kupony mogą być zbiera-
ne nie tylko przez nauczycieli  
i uczniów, ale również przez ich 
rodziny, znajomych czy sąsia-
dów. Im mocniej społeczność 

związana z daną placówką edukacyjną 
zaangażuje się w zbiórkę elektrośmieci, 
a następnie oddawanie ich do punktów 
zbierania prowadzonych przez Elektro-
Eko i Urząd Miasta, tym większą liczbę 
kuponów otrzyma szkoła. 

W ostatnim tygodniu lutego kolejne 
15 aptek na terenie Ostrołęki zostało 
wyposażonych w pojemniki na leki 
przeterminowane. Tym samym sta-
rych i niepotrzebnych medykamentów 
można już pozbyć się w większości ap-

tek w mieście. Jest to możliwe dzięki 
sfinansowaniu zbiórki przez miejski 
samorząd.  Do tej pory akcje zbiórki 
lekarstw, które utraciły termin przy-
datności do użytku , były prowadzone 
sporadycznie. Wstawienie pojemni-
ków umożliwia mieszkańcom naszego 
miasta pozbywanie się niechcianych 
farmaceutyków w bezpieczny sposób  
przez cały rok.
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Pozbądźmy się 
starych lekarstw

Kto odpowiada za odśnieżanie 
i sprzątanie chodników?

Tegoroczna zima nie była zbytnio 
uciążliwa. Ale i tak niektórzy mieszkań-
cy zgłaszali uwagi co do stanu chodni-
ków. Wiele pretensji kierowano do sa-
morządu.  Nie zawsze słusznie. 

Pragniemy przypomnieć, korzysta-
jąc z nadchodzącej wiosny i planowanej 
akcji „Posesja”, że właściwe utrzymanie 
stanu chodników w mieście nie zawsze 
spoczywa na służbach miejskich.  War-
to tu sięgnąć do litery prawa.  Zgodnie 

z ustawą z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach i uchwałą Rady Miasta Nr 385/ 
XXXVI /2012 z dnia  27 grudnia 2012 
roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach: „Właściciele nieruchomo-
ści zapewniają utrzymanie czystości  
i porządku poprzez uprzątnięcie błota, 
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z chodników położonych wzdłuż nie-
ruchomości przy czym za taki chod-

nik uznaje się wydzieloną część drogi 
publicznej służącą dla ruchu pieszego 
położoną bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości”.

Pozostałe chodniki oddzielone od 
granicy posesji pasem zieleni są utrzy-
mywane przez miasto. Dotyczy to utrzy-
mywania porządku podczas wszystkich 
pór roku.  Pamiętajmy więc, na kim spo-
czywa odpowiedzialność  za właściwy 
stan chodników. 

„Moje miasto 
bez elektrośmieci”



Pod pomnikiem generała Józefa 
Bema stanęła nowa armata.  To re-
plika trzyfuntowego działa z okre-
su Powstania Listopadowego.

Armatę wykonała firma „Agro-
-Odlew” Arkadiusza Mamczura, 
której „produkty” stoją także przy 
Mauzoleum Po-
wstania Listo-
padowego na 
Fortach Bema. 
Działo na lawe-
cie zastąpiło zde-
montowaną lufę 
armatnią kalibru 
55 z okresu „po-
topu szwedzkie-
go”, będącą przez 
40 lat depozytem 
Muzeum Woj-
ska Polskiego. 
W związku ze 
zmianą przepi-

sów dotyczących autentycznych 
eksponatów musiała ona wrócić do 
właściciela.  Nowo ustawiona arma-
ta artylerii konnej Józefa Bema już 
podbiła serca ostrołęczan i przy-
jezdnych gości, którzy wykorzystują 
ją jako tło pamiątkowych zdjęć.
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Nowa armata na Placu Bema

Znamy logo 
Muzeum Żołnierzy Wyklętych
Zwycięzcą konkursu na 
projekt graficzny logo 
Muzeum Żołnierzy Wy-
klętych w Ostrołęce zo-
stał Marcin Dzbanuszek 
z Poznania. Komisja 
zdecydowała się także 
przyznać wyróżnienie 
pracy Grzegorza Hań-
derka z Tychów.

Na konkurs wpłynę-
ło około 160 propozycji 
prac zgłoszonych przez 
104 autorów. Nad wy-
borem finalistów komisja pracowa-
ła dwa dni. Do ścisłego finału za-
kwalifikowano projekty czternastu 
autorów. Spośród nich wyłoniono 
zwycięzcę konkursu.  Wybierając na-
grodzony projekt komisja brała pod 
uwagę czytelność i spójność znaku 
oraz wielowymiarowy przekaz logo 

nawiązujący zarówno do historii  
i teraźniejszości  oraz nazwy placów-
ki.  Członkowie komisji podkreślają 
bardzo wysoki poziom graficzny 
oraz profesjonalne przygotowanie 
nadesłanych prac. Niezwykłe jest to, 
że w konkursie wzięli udział artyści  
z całej Polski, a nawet z zagranicy. 

Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych 
w mediach całej 
Polski
Decyzja Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, które odrzuciło 
ostrołęcki projekt dofinansowania 
budowy Muzeum Żołnierzy Wyklę-
tych, zbulwersowała większość środo-
wisk patriotycznych i  kombatanckich 
oraz spowodowała wzrost poparcia 
dla inicjatywy ostrołęckiego samorzą-
du.  

„Projekt, złożony przez władze 
Ostrołęki, został negatywnie oceniony 
przez ekspertów z ministerialnego Ze-
społu do spraw Oceny Wniosków w De-
partamencie Funduszy Europejskich. 
Odrzucono go, ponieważ na kilkanaście 
kryteriów, które wymagały pozytywnej 
noty, część z nich dostała zero punk-
tów. Co bulwersujące tyle właśnie przy-
znano w punkcie dotyczącym samego 
zapotrzebowania na muzeum. Nisko 
urzędnicy ocenili też ważność projektu 
z punktu widzenia polityki kulturalnej 
państwa oraz aspekt społeczny budowy 
muzeum.” – taki fragment zawierała 
depesza PAP.  Ministerstwo zatem nie 
wspiera naszego Muzeum.

Problem budowy Muzeum wypły-
nął przy okazji  na łamach wielu ogól-
nopolskich mediów, część z nich zaofe-
rowała objęcie placówki patronatem  
medialnym.  O pomyśle na Muzeum 
i jego potraktowaniu przez komisję 
konkursową pisały między innymi ty-
godnik „wSieci”, „Nasz Dziennik” oraz 
większość krajowych portali interne-
towych.  Specjalny program nakręciła 
TV TRWAM. Temat poruszył też red. 
Jan Pospieszalski w programie „Bliżej” 
(TVP INFO). Bardzo ważną decyzję 
podjął też kongres programowy Pra-
wa i Sprawiedliwości, który przyjął, że 
po wygranych wyborach parlamentar-
nych w roku 2015, Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych będzie drugą, oprócz nowej 
Elektrowni w Ostrołęce, inwestycją do-
finansowaną z budżetu państwa. 


