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T R O Ł Ę K A
A M O R Z Ą D O W AS

Szybsza kolej 
do Wyszkowa
W ostrołęckim ratuszu odbyło się spotkanie 
związane z projektem unowocześnienia linii 
kolejowej nr 29 na odcinku Ostrołęka – Mo-
stówka. Autorzy opracowania planowanej in-
westycji zapoznali z jej założeniami przedsta-
wicieli samorządów zlokalizowanych wzdłuż 
kolejowej trasy.

s. 2 

Komunikacja

Tradycja

Ostrołęka pamiętała
o Wyklętych
Mszą w intencji Żołnierzy Wyklętych, Apelem 
Pamięci pod pomnikiem Ofiar Terroru Komuni-
stycznego i koncertem Katy Carr ostrołęczanie 
uczcili Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych. W uroczystościach uczestniczyli między 
innymi parlamentarzyści, samorządowcy, kom-
batanci, młodzież szkolna, harcerze, przedsta-
wiciele grup rekonstrukcyjnych oraz stowarzy-
szeń, organizacji i instytucji. 

s. 4 

Inwestycje

Remont hotelu przy 
Witosa zakończony
Dokonano oficjalnego odbioru prac związa-
nych z przebudową hotelu Fortis przy ulicy 
Witosa. W ramach inwestycji wyremontowano 
budynek posiadający 32 pokoje mogące przy-
jąć 58 osób.

s. 3 

Więcej informacji na
www.ostroleka.pl

Przedszkola

Rekrutacja do przedszkoli 
w toku
Przypominamy rodzicom przedszkolaków ter-
miny przeprowadzania postępowania rekru-
tacyjnego i postępowania uzupełniającego, 
w tym terminy składania dokumentów na rok 
szkolny 2017/2018 do publicznych przedszko-
li i oddziałów przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Miasto.

s. 6 
Prezydent Ostrołęki

Dobrego czasu spotkań z Bogiem 

i ludźmi jakie niesie nam okres radosnych

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

oraz wiary i nadziei na przyszłe dni, 

życzą wszystkim mieszkańcom Ostrołęki
Przewodniczący Rady 

Miasta Ostrołęki



W Ostrołęce odbyło się spotkanie kierowników Dele-
gatur Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Była to 
też okazja do rozmów z przedstawicielami samorządu 
miasta. 

Podczas pobytu w Ostrołęce reprezen-
tanci władz wojewódzkich zwiedzili między 
innymi Stację Segregacji Odpadów Komu-
nalnych oraz Muzeum Żołnierzy Wyklętych. 
W ratuszu uczestniczyli w spotkaniu z prze-
wodniczącym Rady Miasta Jerzym Grabow-
skim, wiceprezydentem Grzegorzem Płochą 

i sekretarzem miasta Mariuszem Prusaczy-
kiem. Rozmowy dotyczyły bieżącego funk-
cjonowania  miasta i problemów, z którymi 
styka się ostrołęcki samorząd.  W Ostrołęce 
gościli szefowie Delegatur: Płocka Marlena 
Mazurska, Radomia Krzysztof Murawski, 
Ciechanowa Krzysztof Bieńkowski. Honory 
gospodarza czynił kierownik ostrołęckiej 
Delegatury MUW Marcin Grabowski.

(wd)

2 Ostrołęka SamorządowaZ życia samorządu

Kierownicy Delegatur w Ostrołęce
Urząd Wojewódzki

W ostrołęckim ratuszu odbyło się spotkanie zwią-
zane z projektem unowocześnienia linii kolejowej 
nr 29 na odcinku Ostrołęka–Mostówka. Autorzy 
opracowania planowanej inwestycji zapoznali  
z jej założeniami przedstawicieli samorządów zlo-
kalizowanych wzdłuż kolejowej trasy.

Zgodnie z założeniami koncepcji li-
nia kolejowa miałaby po modernizacji 
przejąć część transportu, który obecnie 
odbywa się głownie samochodami cię-
żarowymi. Podniesienie parametrów 
torów kolejowych zwiększyłoby znacz-
nie prędkość jeżdżących tędy składów. 
O wiążących się z modernizacją trasy 
zmianach usytuowania przystanków  
i ograniczeniu liczby przejazdów ko-
lejowych w poszczególnych gminach  
z projektantami i przedstawicielami PKP 
Polskie Linie Kolejowe z Siedlec rozma-
wiali wójtowie zaniepokojeni możliwo-

ścią odcięcia dojazdu do części terenów.  
Andrzej Kmiecik Dyrektor PLK oddział Sie-
dlce obiecał dokończenie budowy dróg 
objazdowych, które zostały zatrzymane 
w roku 2012 – w związku z zawieszeniem 
budowy bloku C ostrołęckiej elektrowni. 
Na problem odcięcia rolników od ich pól 
i znacznego wydłużenia dojazdów zwra-
cali uwagę przede wszystkim wójtowie 
gmin Długosiodło i Goworowo. Jak po-
informował przedstawiciel PKP PLK na 
modernizację linii nr 29 zarezerwowano 
już sto kilkadziesiąt milionów złotych  
w ramach RPO. Jeżeli wszystkie procedu-
ry przebiegną zgodnie z planem, to po-
ciągi z Ostrołęki do Mostówki będą mo-
gły jeździć z prędkością do 120 km/h już 
w 2020 roku.

 
(wd)

Szybsza kolej do Wyszkowa
Komunikacja

Po raz siódmy w Urzędzie Miasta Ostrołęki spotkali 
się radni seniorzy. Głównym tematem obrad  było 
zatwierdzenie planu pracy rady na lata 2017-2018. 
Rada przyjęła plan 13 głosami za, przy jednym 
wstrzymującym.

W planie pracy znalazły się 22 punkty. 
Radni planują między innymi dalsze dzia-
łania na rzecz utworzenia w Ostrołęce Kar-
ty Seniora, współpracę z władzami miasta, 
Radą Miasta, klubami seniorów, radnymi 
osiedli, domami opieki społecznej, MOPR 
oraz Polskim Związkiem Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów. Planowane jest również 
przeprowadzenie w Ostrołęce ankiety pt. 
„Potrzeby Seniorów“. Kontynuowane będą 
również dyżury. Radni Rady Seniorów są do 

dyspozycji osób starszych potrzebujących 
pomocy lub wsparcia w każdy pierwszy pią-
tek miesiąca w godz. 14.00-16.00 w Urzędzie 
Miasta Ostrołęki, pokój 105, I piętro w bu-
dynku głównym UM przy Placu Gen. J. Bema 
1 (pokój radnych). Planowana jest rów-
nież dalsza współpraca z Fundacją Zaczyn. 
Ponadto Piotr Majk z Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie przedstawił seniorom 
możliwości pomocy osobom potrzebują-
cym w ramach wolontariatu oraz zachęcał 
do współpracy. W obradach tradycyjnie 
uczestniczył przewodniczący Rady Miasta 
Jerzy Grabowski.  

(kw)

Rada Seniorów przyjęła plan pracy 
Seniorzy

Wśród najważniejszych działań Rady Seniorów w najbliższym czasie będzie m.in. przygotowanie 
Karty Seniora

15 marca obchodzimy Święto Narodowe Węgier. 
Z tej okazji Ostrołękę tradycyjnie spotkaliśmy się 
pod pomnikiem generała Józefa Bema z przed-
stawicielem naszych przyjaciół, Palem Attyllą 
Illesem, pierwszym sekretarzem Ambasady Wę-
gier w Polsce.

Podczas uroczystości delegacje go-
ści, ostrołęckich samorządowców, licz-
nych stowarzyszeń, organizacji i przed-
siębiorstw złożyły pod pomnikiem gen. 
Bema wiązanki kwiatów. Nie zabrakło 
pocztów sztandarowych miasta, policji  
i szkół. Przy pomniku wartę honoro-
wą zaciągnęła młodzież w mundurach  
z okresu napoleońskiego. W czasie swo-
ich wystąpień zarówno Pal Illes jak i pre-
zydent Kotowski podkreślili szczególne 
więzy historyczno – kulturowe łączące 
nasze narody. Przez wiele wieków kształ-

towała je wspólna historia, wzajemna 
pomoc i walka o niepodległość na-
szych krajów. Przez wieki przerodziła się  
w zwykłą sympatię obecną na co dzień 
w relacjach Polaków i Węgrów. Po zakoń-
czeniu uroczystości na Placu Gen. Bema 
węgierski gość w towarzystwie władz 
miasta odwiedził Muzeum Kultury Kur-
piowskiej, gdzie dyrektor Maria Samsel 
wprowadziła go w tajniki wielkanoc-
nych obrzędów na Kurpiach. Kolejnym 
elementem wizyty delegacji węgierskiej 
było spotkanie z młodzieżą I LO, noszą-
cego imię gen. Józefa Bema, podczas 
którego młodzież zaprezentowała pro-
gram artystyczny oraz poznaliśmy lau-
reatów konkursu historycznego „Józef 
Bem i jego epoka”

(wd)

Święto Węgier
Węgrzy w Ostrołęce

Przedstawiciele węgierskiej ambasady z przedstawicielami naszego miasta złożyli kwiaty przed 
pomnikiem Józefa Bema



Dokonano oficjalnego odbioru prac związanych z 
przebudową hotelu Fortis przy ulicy Witosa. W ra-
mach inwestycji wyremontowano budynek posiada-
jący 32 pokoje mogące przyjąć 58 osób.

Prace remontowe swoim zakresem 
obejmowały między innymi roboty roz-
biórkowe, naprawy i wykonanie posadzek, 
roboty murowe i ścianki działowe, montaż 
stolarki i ślusarki, tynki i gładzie gipsowe, 
okładziny ścienne ceramiczne, malowanie 
ścian i sufitów, budowę dodatkowej klatki 
schodowej, instalacje: wentylacji i klima-

tyzacji, wodno-kanalizacyjne, centralnego 
ogrzewania, elektryczne oraz telewizji TV-
-SAT i DVB-T.

Łączna wartość robót wykonanych 
przez Przedsiębiorstwo Realizacji Inwe-
stycji Kazimierz Mitelsztedt wyniosła 
1.613.362,56 zł.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszo-
ny przetarg na wyposażenie. Pierwsi goście 
będą mogli skorzystać z usług hotelu naj-
prawdopodobniej w okolicach wakacji.

(kw)
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Remont hotelu przy ulicy Witosa 
zakończony 

Hotel odebrany

Drogi

Tegoroczny sezon inwestycyjny w Ostrołęce będzie 
przede wszystkim bogaty w długo oczekiwane in-
westycje drogowe. Miasto chce wykonać ważne 
dla poszczególnych osiedli oraz dla przepustowo-
ści całego miasta ulice. 

Rozpoczęła się już procedura prze-
targowa na wykonanie I etapu ulicy Wiej-
skiej. Blisko kilometrowy odcinek wraz z 

oświetlenie ulicznym od przejazdu kole-
jowego do ulicy Starowiejskiej powinien 
powstać do końca września br. Do prze-
targu zgłosiło się czterech oferentów. 
Obecnie trwa finalizowanie postepowa-
nia przetargowego, które ostatecznie 
wyłoni wykonawcę. 

W ramach Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych powstanie ulica Brzozo-
wa.  Na jej dofinansowanie w wysokości 
1  150 000 złotych ze środków unijnych 
podpisano już umowę. Na ostateczne 
rozstrzygnięcie po wniesieniu poprawek 
czekają projekty przebudowy ulic Witosa, 
Ostrowskiej i Słowackiego. Będą one wy-
konane w ramach tego samego działania 

i również dofinansowane z zewnętrz-
nych pieniędzy.  Najprawdopodobniej ze 
środków własnych miasto wybuduje ko-
lejny odcinek przedłużenia ulic Korczaka 
i Ulmów – ulicę Dobrzańskiego od ronda 
Dmowskiego do ul. 11 Listopada.

(wd)

Lato dla drogowców

Jednym z udogodnień w wyremontowanym hotelu jest nowoczesna sala z jacuzzi

Inspekcja mostu odbyła się 1 marca

Wiosenne warunki sprawiły, że kontynuowane są 
prace przy budowie ulicy Ordona. Jedna z więk-
szych ulic na osiedlu Łazek powoli nabiera oczeki-
wanego przez mieszkańców wyglądu.

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji buduje obecnie sys-
tem kanalizacji deszczowej. Wykonano też 
dwa fragmenty ulicy z kostki brukowej w 

tzw. ślepych zaułkach. Niestety wysoki 
poziom wód gruntowych opóźnia roboty 
związane z korytowaniem ulicy. Nie ma 
jednak  zagrożenie terminowego zakoń-
czenia inwestycji. Przypomnijmy, że warta 
blisko 1 mln 150 tys złotych inwestycja po-
winna zakończyć się w sierpniu.

(wd)

Inwestycja na Łazku

Prace na Ordona w toku

Pomimo niesprzyjającej pogody trwają prace na ulicy Ordona

Jedna z najważniejszych tegorocznych inwestycji to wykonanie ul. Wiejskiej, Fot. eostroleka.pl

Najprawdopodobniej w drugiej połowie czerw-
ca zostanie rozpoczęta budowa mostu zastęp-
czego. W tym czasie kończy się bowiem sezon 
poligonowy jednostki wojskowej, która będzie 
składała konstrukcję przeprawy. Jest też dobra 
informacja z  Ministerstwa Energii, które  wy-
raziło zgodę na bezpłatne użyczenie Ostrołęce 
konstrukcji MS 54 przez Agencję Rezerw Mate-
riałowych. 

W okresie wakacyjnym stanie na 
Narwi most tymczasowy, znany odwie-
dzającym Warszawę w latach 80-tych  
i 90-tych jako most Syreny. Konstrukcja 
przejmie lokalny ruch samochodowy  
w ciągu DK 61 na czas przebudowy 
mostu żelbetonowego. Prowadzone na 

nim 1 marca badania wykazały, że dzięki 
ograniczeniu tonażu pojazdów zmniej-
szyło się ugięcie konstrukcji przęseł. 
Niestety okres zimowy negatywnie 
wpłynął na erozję żelbetonowych kon-
strukcji. Utrzymanie ograniczenia (3,5 
t.) do czasu rozpoczęcia remontu jest 
jednym możliwym wyjściem, by nadal 
korzystać z przeprawy ulicą Mostową. 
Przypomnijmy, że miasto złożyło wszel-
kie dokumenty umożliwiające zarówno 
otrzymanie pozwolenia na budowę jak 
i dofinansowanie inwestycji w wysoko-
ści 50 procent wartości z budżetu pań-
stwa.

(wd)

Most

Mosty coraz bliżej



Mszą w intencji Żołnierzy Wyklętych, Apelem Pa-
mięci pod pomnikiem Ofiar Terroru Komunistycz-
nego i koncertem Katy Carr ostrołęczanie uczcili 
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
W uroczystościach uczestniczyli między innymi 
parlamentarzyści, samorządowcy, kombatanci, 
młodzież szkolna, harcerze, przedstawiciele grup 
rekonstrukcyjnych oraz stowarzyszeń, organizacji 
i instytucji.

Poruszającą homilię o wyborze dro-
gi życia i towarzyszących jej wartości, 
o różnicy między prawdziwym a fałszy-
wym zwycięstwem oraz ich konsekwen-
cjach wygłosił J.E. Biskup Stanisław Ste-
fanek, podsumowując losy polskiego 
społeczeństwa od czasów drugiej wojny 
światowej po dzień dzisiejszy. Kilkuset 
ostrołęczan zgromadzonych w klaszto-
rze zasłuchało się w słowa duchownego. 
Po Mszy w intencji Żołnierzy Wyklętych 

zgromadzeni w świątyni oraz liczni miesz-
kańcy Ostrołęki, dołączający po drodze 
przemarszu, oddali hołd pomordowanym 
przez komunistyczny aparat zbrodni pod 
pomnikiem na skwerze śp. Prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego. Odczytano tam Apel 
Pamięci oraz złożono wieńce i zapalono 
znicze. Honorową wartę zaciągnęli ostro-
łęccy harcerze. Uroczystościom towarzy-
szyła obecność pocztów sztandarowych 
Miasta, służb mundurowych, organizacji 
kombatanckich, szkół i stowarzyszeń.

Ostatnim punktem obchodów Naro-
dowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych był wzruszający i klimatyczny kon-
cert polsko-brytyjskiej wokalistki Katy 
Carr, która oczarowała swoimi piosenka-
mi widzów zgromadzonych w Ostrołęc-
kim Centrum Kultury.

(wd)
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Tradycja

Ostrołęka pamiętała o Wyklętych

Kwiaty pod pomnikiem ofiar terroru komunistycznego złożył m.in. prezydent Janusz Kotowski

Gwiazdą wieczornego koncertu była polsko-brytyjska wokalistka Katy Carr

 

Miasto Ostrołęka

27 marca, godz. 18.00
Ostrołęckie Centrum Kultury

Film zostanie wyświetlony w ramach Klubu Kina Niezależnego
Po projekcji odbędzie się spotkanie z reżyserem

Jackiem Frankowskim

Wstęp wolny
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Obecny rząd wprowadził kilka dużych progra-
mów wzmacniających rodzinę: Rodzina 500+, 
Mieszkanie+ i „Za życiem” wspierający kobiety 
w ciąży i rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi. 
Wprowadzono też bezpłatne leki dla seniorów. 

Największy program Rodzina 
500+ objął wsparciem 3,82 mln dzieci  
w Polsce, a rodziny otrzymały 17 mld 
zł. Efekty programu są już zauważalne. 
W Polsce urodziło się 16 tys dzieci wię-
cej niż w roku 2015.  Spadł też poziom 
skrajnego ubóstwa z 12% do 1%. Polska 
znalazła się w czołówce krajów europej-
skich (4 miejsce) jeżeli chodzi o wydatki 
na wsparcie rodziny, obecnie wydajemy 
3,66% PKB.

- Jak wdrażanie tych programów 
wygląda w Ostrołęce?

- W Ostrołęce z programu 500+ sko-
rzystało 5200 dzieci, a do ostrołęckich 
rodzin trafiła kwota ponad 23 mln zł.  
W naszym mieście urodziło się o 100 
dzieci więcej niż w roku 2015. Bardzo 
cieszy, że program przynosi tak dobre 
skutki. Samorząd ostrołęcki realizuje 
też projekt Karta Wielkiej Rodziny. Po-

nad 20 różnych miejskich i prywatnych 
podmiotów oferuje ulgi dla rodzin, któ-
re mają 3 lub więcej dzieci. W 2016 roku  
z programu skorzystało 536 rodzin  
i około 2715 osób.

- Pomoc rodzinie to nie tylko pro-
gramy wspierające, ale także zapobie-
ganie problemom  i ich rozwiązywa-
nie. Na ostatniej sesji został przyjęty 
„Program Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemo-
cy na lata 2017-2023”. Co zawiera ten 
program, jakie są jego podstawowe za-
łożenia, do kogo jest adresowany?

- Program skierowany jest do instytu-
cji i organizacji pozarządowych, jak rów-
nież do lokalnej społeczności,  a w szcze-
gólności do osób uwikłanych w przemoc. 
Przemoc przyjmuje różne formy. Jest 
przemoc psychiczna, fizyczna, ekono-
miczna, seksualna, ale jest to również za-
niedbanie czy skrajna nadopiekuńczość. 
Jedną z procedur jest „Niebieska karta”.  
W roku 2012 założonych było 149,  
a w roku 2016  już tylko 66 kart. Pokazu-
je to malejącą skalę rejestrowanej prze-

mocy. Przyjęty na  ostatniej sesji Miejski 
Program Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie na lata 2017-2023 określa ob-
szary strategiczne, cele  i działania, wokół  
których będą się koncentrowały zadania 
różnych zaangażowanych podmiotów. 
Ważnym warunkiem efektywności dzia-
łań jest interdyscyplinarne podejście, 
współpraca pomiędzy poszczególnymi 
instytucjami, służbami i organizacjami, 
tak aby w konsekwencji zmniejszała się 
skala zjawiska przemocy. Program za-
kłada także objęciem terapią sprawców 
przemocy. Głównym realizatorem projek-
tu jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

- Dnia 25 marca odbędzie się  
w Ostrołęce po raz kolejny „Marsz dla 
życia i rodziny”. Czy weźmie Pan w nim 
udział?

- Marsz to inicjatywa społeczna pro-
pagująca wartości rodzinne i ochrony 

życia. To ważne publiczne wypowiedze-
nie swoich przekonań, szczególnie dziś  
w dobie rozchwiania i deprecjacji tych 
wartości. W ubiegłym roku w marszu 
wzięło udział kilkaset osób. Obecny był 
również biskup łomżyński Janusz Step-
nowski. Oczywiście, jak co roku,  wezmę 
udział w marszu wraz z całą rodziną i za-
praszam każdego do udziału.

(mr)

Dla rodziny
Wsparcie rodziny

O wsparciu ostrołęckich rodzin z wiceprezydentem Grzegorzem Płochą 
rozmawia Maria Rochowicz

ANDRZEJ KOWALSKI
ADRES ZAMIESZKANIA: 

.........................................................
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Szkoły

W hali im. Arkadiusza Gołasia blisko trzydziestu wy-
stawców starało się zachęcić młodzież gimnazjalną 
do kontynuowania nauki w ich placówkach. Oprócz 
szkół z Ostrołęki i powiatu swoją ofertę przedstawi-
li też goście z Łomży i Rucianego–Nidy. 

Jubileuszowe XV Prezentacje Eduka-
cyjne zgromadziły setki młodych ludzi, 
przed którymi jeden z ważniejszych ży-
ciowych wyborów. Kontynuacja nauki  
w szkole ponadgimnazjalnej może zawa-
żyć na przyszłej karierze zawodowej i dro-
dze rozwoju. Na właściwy wybór oraz rolę 
dobrej szkoły w kształtowaniu przyszłości 
młodzieży zwrócił uwagę wiceprezydent 

Ostrołęki Grzegorz Płocha podczas cere-
monii oficjalnego otwarcia Prezentacji. 
Dobrych wyborów przyszłych placówek 
życzyli też młodym gościom targów sta-
rosta Stanisław Kubeł i radny wojewódzki 
Marian Krupiński. Prezentacje przygoto-
wały we współpracy z samorządami mia-
sta i powiatu Ochotnicze Hufce Pracy, któ-
rych komendant główny Marek Surmacz 
życzył także uczniom udanych decyzji  
o wyborze kierunku nauki, a szkołom po-
większania atrakcyjnej oferty.

(wd)

XV Prezentacje Edukacyjne 
Ostrołęka 2017

Około 1000 dzieci z ostrołęckich przedszkoli  
i szkół podstawowych obejrzało spektakl o tema-
tyce ekologicznej. Urząd Miasta zaprosił tym ra-
zem młodych widzów, by poznali problemy zwią-
zane z utrzymaniem czystości i utrwalili wiedzę 
o segregacji odpadów. Przedstawienie przygoto-
wali aktorzy krakowskiego teatru „Kultureska”.

„Kolory Miasta” to spektakl ekolo-
giczny dla dzieci, pełen magii i dobrego 
humoru. Poprzez dobrą zabawę uczy, jak 
ważna w życiu człowieka jest przyroda. 
Kształtuje wśród najmłodszych pełną 
szacunku postawę wobec natury.  Za-
znajamia dzieci z pojęciem niskiej emisji, 
smogu i jego szkodliwości. Bohaterowie 
bajki przywrócą czystość i barwy miastu, 
przypominając dzieciom do jakich kolo-
rów pojemników wyrzucamy konkretne 
śmieci. Dzieci miały okazję powtórzyć 
zasady segregacji odpadów, a także sa-
modzielnie podzielić je na scenie. Pozna-
ły pojęcie recyklingu, a także odpady, 
które można poddać temu procesowi. 
Dzięki temu wyjątkowemu interaktyw-
nemu spektaklowi, w którym uczest-
niczyć mogło każde dziecko, poprzez 

emocje, a także animacje i piosenki, wi-
dzowie uczyli się jak możemy „odczaro-
wać” nasze polskie miasta, by stały się 
ekologiczne i kolorowe.

Na straży czystości stają zwierzęta 
– przyjaciele Zajączek i Jeż. Każdy zwie-
rzak kocha czystą przyrodę i marzy, aby 
zawsze wokół było kolorowo. Niektóre 
ze zwierząt mają jednak bardziej wyszu-
kane marzenia. Jeżyk Jerzy i Zając Zuza, 
czyli najlepsi leśni przyjaciele, postano-
wili zostać gwiazdami z bajki dla dzie-
ci. Znudzeni swoim bezproblemowym 
żywotem, postanawiają stać się boha-
terami spektakularnie ciekawej historii. 
Przypadkowo trafiają do wyjątkowego 
miejsca, jakim jest „Zaczarowane Miasto”, 
w którym wszystko jest szare. Grasuje  
w nim złowroga Wrona, nad miastem 
unosi się smog. Jeżyk i Zajączek muszą 
stanąć na straży czystej przyrody i przy-
pomnieć mieszkańcom miasta, jak wiele 
barw ma natura. Postanawiają przywró-
cić miastu kolory i zdjąć z niego klątwę 
szarości.

(kw)

Ekologiczne kolory miasta
Edukacja ekologiczna

Tegoroczna edycja wiosennego porządkowania 
Ostrołęki odbędzie się  w dniach  3-7 kwietnia 
2017 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
mieszkańców Ostrołęki, zwłaszcza mło-
dzież  szkolną, do aktywnego włączenia 
się do wiosennego porządkowania na-
szego Miasta. 

Czyste, estetyczne otoczenie, upo-
rządkowana przestrzeń wokół nas 
wzmacnia dobre samopoczucie, sprzyja 
przeżywaniu dobrych spotkań między 
ludźmi.  

Serdecznie  prosimy  wszystkich  

Państwa o współpracę. Efekty naszej pra-
cy będą wspólną radością.

Koordynatorem akcji będzie 
Wydział Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony  Środowiska  Urzędu Miasta 
Ostrołęki, ul. Kościuszki 45, tel.764-
68-11 w. 365. Tereny wyznaczone do 
porządkowania należy uzgadniać we 
wskazanym wydziale Urzędu Miasta.

Szkoły uczestniczące w akcji otrzy-
mają worki i rękawice ochronne. Zapo-
trzebowanie należy zgłosić pod w/w 
telefonem.

(kw)

Wiosenna Akcja 
Sprzątania Miasta

Ekologia

Przypominamy rodzicom przedszkolaków terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  
i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzo-
nych przez Miasto.

Spektakl krakowskiego teatru „Kultureska”Przedszkola

Rekrutacja do przedszkoli w tokuRekrutacja do przedszkoli w toku

Przypominamy  rodzicom  przedszkolaków  terminy  przeprowadzania  postępowania 

rekrutacyjnego  i  postępowania  uzupełniającego,  w  tym  terminy  składania  dokumentów  na  rok 

szkolny  2017/2018  do  publicznych  przedszkoli  

i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto.

LP Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i 

uzupełniającym

Data 

rozpoczęcia

Data 

zakończenia

1.

Złożenie  wniosku  o  przyjęcie  do  przedszkola,  oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę.

15.03.2017 r. 

godz.8.00

28.03.2017 r. 

godz.15.00

2.

Weryfikacja  przez komisję  rekrutacyjną  wniosków  o 

przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej  i  dokumentów  potwierdzających  spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w  postępowaniu  rekrutacyjnym  w  tym  dokonanie  przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których 

mowa w art.157 ust.2 pkt 1-2 ustawy Prawo oświatowe

15.03.2017 r. 

godz.8.00

31.03.2017 r. 

godz.15.00

3.

Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez  komisję 

rekrutacyjną  listy  kandydatów  zakwalifikowanych  i 

kandydatów niezakwalifikowanych.

11.04.2017 r. godz.8.00

4.

Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez  komisję 

rekrutacyjną  listy  kandydatów  przyjętych  i  kandydatów 

nieprzyjętych.

20.04.2017 r. godz.8.00

5.

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie 

do  przedszkola,  oddziału  przedszkolnego  w  szkole 

podstawowej  wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę.

22.05.2017 r. 

godz.8.00

26.05.2017 r. 

godz.15.00

6.

Postępowanie  uzupełniające  -  Weryfikacja  przez  komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału 

przedszkolnego  w  szkole  podstawowej  i  dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

w  tym  dokonanie  przez  przewodniczącego  komisji 

rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.157 ust.2 pkt 

1-2 ustawy Prawo oświatowe

22.05.2017 r. 

godz. 8.00

31.05.2017 r. 

godz. 15.00

7.

Postępowanie  uzupełniające  -  Podanie  do  publicznej 

wiadomości  przez  komisję  rekrutacyjną  listy  kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

06.06.2017 r. godz.8.00

8.

Postępowanie  uzupełniające  -  Podanie  do  publicznej 

wiadomości  przez  komisję  rekrutacyjną  listy  kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

07.06.2017 r. godz.15.00



•	 22 III, godz. 13.15, 14.15, Muzycz-
ne Pogawędki, spotkanie z muzyką 
dla szkół podstawowych, sala wi-
dowiskowa OCK, bilet 5 zł

•	 24 III godz. 19.00, Porażki – kon-
cert, Klub Oczko, Scena im. Pawła 
Opęchowskiego, wstęp wolny. Za-
praszamy na recital Olgi Malinow-
skiej, wokalistki Studia Piosenki. 
Towarzyszyć jej będą muzycy: Ma-
ciej Cechowski – git. basowa, Prze-
mysław Zera – perkusja,  Tadeusz 
Kowalewski – piano, kierownictwo 
muzyczne

•	 28 III, godz. 9.00, 36. Ogólnopolski 
Konkurs Recytatorski  Miejsce Uro-
dzenia, eliminacje rejonowe, Klub 
Oczko, wstęp wolny

•	 22 III, godz. 13.15, 14.15, Posłuchaj-
cie oto bajka, spotkanie z muzyką 
dla szkół podstawowych, sala wi-
dowiskowa OCK, bilet 5 zł

•	 2 IV, godz. 16,  Chłopi, premiera 
teatralna, sala widowiskowa OCK, 
bilet 5 zł. Ostrołęcka Scena Autor-
ska zaprasza na spektakl wg Wł. 
Reymonta. Obsada: Monika Kac-
przyńska – Jagna, Adrian Brzuzy – 
Boryna, Patryk Dębek – Antek, Filip 
Niewiadomski – Ksiądz, Martyna 
Gajak – Hanka, Natalia Czaplicka – 
Józka, Marta Tokarska – Wójtowa, 

Klaudia Kołodziejczyk – Kowalowa, 
Magdalena   Duszak – Dominiko-
wa, Mateusz Młynarczyk – Jankiel, 
Robert Tyc – Młody Ksiądz, Emilia 
Pakulnis – Balcerkowa, Dominik 
Opęchowski – Kuba, Emilia Kielak – 
Agata, Alicja Dawidczyk – Kozłowa, 
Izabela Kuligowska – Matka Młode-
go Księdza. Scenariusz i reżyseria: 
Wojciech Kraszewski. Światła – Ja-
kub Bednarski; Dźwięk – Mateusz 
Grzybowski; Opracowanie muzycz-
ne – Tadeusz Kowalewski; Sceno-
grafia   –   Grażyna Kulesik, Marek 
Suski

•	 4 IV, godz. 10.00, 62. Ogólnopolski 
Konkurs Recytatorski, eliminacje 
miejskie, Klub Oczko, wstęp wol-
ny. Regulamin i karta zgłoszenia na 
www.ock-ostroleka.pl

•	 8 IV, godz. 17.00, Eleni, koncert  
w “Nastrojach we dwoje”, sala wido-
wiskowa OCK, bilet 30 zł

•	 9 IV, godz. 12.00, Koziołek Matołek, 
spektakl teatralny, sala widowisko-
wa OCK, bilet 7 zł dziecko, 15 zł do-
rosły, w ramach “Godzin dla rodzi-
ny” zapraszamy na spektakl Teatru 
Dramatycznego w Płocku

•	 21 IV, Kultowa Noc, Kultownia Woj-
ciechowice – szczegóły wkrótce

•	 23 IV, godz. 10.00, Kurpiowskie Pre-
zentacje Artystyczne, konkurs śpie-
waków, zespołów i kapel kurpiow-
skich, sala widowiskowa OCK, wstęp 
wolny, do 10 kwietnia przyjmujemy 
zgłoszenia w XXIV Konkursie Pla-
stycznym Miejsce Urodzenia – szcze-
góły na www.ock-ostroleka.pl

•	 7 IV 2017, godz. 18.00, Bogdan Biał-
czak – Bogolandia, wernisaż wy-
stawy fotografii, hol OCK, wstęp 
wolny. Bogdan Białczak – członek 
Ostrołęckiego Towarzystwa Foto-

graficznego, laureat wielu nagród 
w konkursach fotograficznych, au-
tor kilku wystaw indywidualnych. 
„Lubię pokazywać świat w sposób,  
w jaki ludzkie oko zwykle nie jest  
w stanie go zobaczyć. Odpowiednia 
perspektywa, technika fotografo-
wania, światło i chwila naciśnięcia 
spustu migawki potrafią ze zwykłych 
rzeczy stworzyć niesamowite obrazy”.

•	 13 IV 2017, godz. 19.00, Konrad 
Kucz – Grafika, wernisaż, Galeria 
Ostrołęka, wstęp wolny. Konrad 
Kucz – grafik i kompozytor specjali-
zujący się w muzyce elektronicznej.  
Autor okładek płytowych, a także 
oprawy muzycznej czołówek pro-
gramów telewizyjnych, filmów do-
kumentalnych i sztuk teatralnych.

•	 Konkurs fotograficzny. Ostrołęckie 
Towarzystwo Fotograficzne i „Gale-
ria Ostrołęka” OCK ogłaszają kon-
kurs fotograficzny, adresowany do 
wszystkich fotografujących, „Ostro-
łęka sercem kadrowane miasto”.  
Konkurs przebiegać będzie w dwóch 
kategoriach – „Pocztówka z Ostrołę-
ki” oraz „Ludzie , wydarzenia”. Szcze-
góły w regulaminie na stronach 
OTF i OCK. Konkurs jest realizowany  
w ramach projektu współfinansowa-
nego  przez Miasto Ostrołękę wyło-
nionego w konkursie ofert organiza-
cji pozarządowych.

(mr)

Od 15 marca 2017 Miejska Biblioteka 
Publiczna w Ostrołęce  rozszerza swoją 
ofertę dla mieszkańców Miasta Ostrołęki 
o dodatkową usługę Książka na telefon. 
Oferta jest skierowana do osób starszych, 
chorych, samotnych, które nie są w stanie 
samodzielnie odwiedzić Biblioteki. W tym 
celu należy zadzwonić do niżej wymienio-
nych Bibliotek i uzgodnić tytuły książek. 
Bibliotekarze dostarczą książki do domu.

Wykaz Bibliotek oferujących Książkę 
na telefon: 
Filia nr 2 ul. W. Sikorskiego 4 tel. 29 
7667485;
Filia nr 3 ul. J. Korczaka 4 tel. 29 
7644067;
Filia nr 6 ul. I AWP  42 tel. 29 7140162;
Wypożyczalnia Zbiorów Specjalnych 
ul. B. Głowackiego 42, tel. 29 7642151 
wew.38.
Szczegóły na stronie: 
www.mbpostroleka.pl lub w wyżej 
wymienionych bibliotekach.
Zapraszamy do korzystania z naszych 
usług.
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Kalendarz wydarzeń Książka na telefon

OCK

Galeria

W czasie wolnym od szkoły podczas ferii zimo-
wych trenerzy, zawodnicy i adepci karate zrze-
szeni w Ostrołęckim Klubie Karate Kyokushin 
aktywnie spędzali czas, przygotowując się do 
dalszej części sezonu.

Dla wszystkich zostały zorganizo-
wane ćwiczenia karate, a osoby które 
nie miały dotąd okazji spróbować swo-
ich sił w tym pięknym sporcie, mogły 
zrobić to bezpłatnie.

Tydzień spędzony w górach na Zi-
mowej Szkole Karate z pewnością za-
procentuje w drugiej części sezonu. 
Solidne treningi i wspólne spędzanie 
czasu dodało uczestnikom energii  
i podniosło ich umiejętności nie tylko 
w karate, ale również między innymi  
w jeździe na nartach.

Odpowiedni rozwój osób ćwiczą-
cych w Ostrołęckim Klubie Karate Ky-
okushin możliwy jest dzięki wysokim 
umiejętnościom instruktorów i trene-
rów, które muszą być stale podnoszo-
ne. W tym celu kadra trenerska i zawod-
nicy klubu uczestniczyli w dniach 24-26 
lutego w Polish Fighters Camp w Nałę-
czowie. W tym roku obóz poprowadzili 
dwukrotny mistrz świata w kategorii 
średniej Sesneio Zenjuro Mori i Shihan 
Taichiro Sugimura.

Zawodników Ostrołęckiego Klubu 
Karate Kyokushin nie zabrakło podczas 
Biegu „Tropem Wilczym” Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych - OKKK był jednym  
z najliczniej reprezentowanych pod-
czas biegu ostrołęckich klubów.

(tk)

Karate

Aktywne ferie OKKK

Nowa usługa 
Miejskiej 
Biblioteki 
Publicznej

Zimowa aura mobilizowała do treningów
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Bieg

Zapraszamy w dniu 9 kwietnia 2017 r. do star-
tu w III Ostrołęckim Biegu Papieskim pod pa-
tronatem prezydenta miasta Janusza Kotow-
skiego. To już trzecia edycja biegu wiodącego 
po malowniczych i historycznych miejscach 
Ostrołęki, mającego na celu oddanie hołdu 
wielkiemu Polakowi, św. Janowi Pawłowi II, 
Patronowi Ostrołęki, w trzecią  rocznicę Jego 
kanonizacji (27 kwietnia) i 12. rocznicę śmierci 
(2 kwietnia).

Bieg na dystansie 3 km odbędzie 
się ulicami: Szwedzką, dołem wzdłuż 
ulicy Spacerowej, Staromostową,  
Pl. Gen. Józefa Bema, Bartosza Głowac-
kiego, Wiktora Gomulickiego, Stanisła-
wa Staszica, gen. Ludwika Bogusław-
skiego, Mikołaja Kopernika.

Start i meta biegu usytuowane 
będą przy pomniku Papieża Jana Pawła 
II, przy Kościele pw. Nawiedzenia NMP 
w Ostrołęce (ul. Szwedzka 2).                                                                                                            

Start III Ostrołęckiego Biegu Papie-
skiego – godzina 14.45.

Udział w biegu jest nieodpłatny.
Limit miejsc: 200 (decyduje kolej-

ność zgłoszeń).
Zapisy do biegu https://elektro-

nicznezapisy.pl/event/1414.html są 
otwarte do czwartku 6 kwietnia 2017 
r. do godziny 15:00 lub do wyczerpa-
nia limitu miejsc. Regulamin, program  
i mapa trasy biegu oraz oświadczenie 
do pobrania również na stronie klubu 
UKS CLAN www.uks-clan.cba.pl.                      

Więcej informacji: tel. 506 799 655, 
602 711 305, 502 038 597.

W zgłoszeniu podajemy: nazwisko 
i imię, datę urodzenia, adres-miejsco-
wość, płeć, klub/szkołę, Tel/e-mail.

Weryfikacja zawodników i składa-
nie oświadczeń w biurze zawodów (na-
miot na placu przy Kościele pw. Nawie-
dzenia NMP w Ostrołęce, ul. Szwedzka 
2) przy odbiorze pakietów startowych 
w dniu zawodów w godzinach 10:00-
13:00.   

Klasyfikacja generalna kobiet  
i mężczyzn oraz  w kategoriach wieko-
wych: K12, K17, K25, K40, K41+, M12, 
M17, M25, M40, M41+ najmłodszy i naj-
starszy uczestnik biegu.                                                 

Organizator przewiduje puchary  
i medale w klasyfikacji generalnej ko-
biet i mężczyzn, wyróżnienia w ka-
tegoriach wiekowych, najmłodszego  
i najstarszego uczestnika biegu oraz 
nagrody–niespodzianki rozdane wśród 
wszystkich uczestników biegu.

Serdecznie zapraszamy!
Organizator: UKS CLAN Ostrołęka 

działający przy II LO im. C.K. Norwida  
w Ostrołęce

Współorganizacja, współpraca  
i sponsorzy: Miasto Ostrołęka, Para-
fia pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce, 
II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. 
Norwida w Ostrołęce, Miejski Zarząd 
Obiektów Sportowo-Turystycznych  
i Infrastruktury Technicznej w Ostro-
łęce, Pracownia Projektowa Dróg  
i Mostów w Ostrołęce – Maciej Giers, 
NSZZ „Solidarność” PO i W, Oddział  
w Ostrołęce, C.H.U. „Galeria Bursztyno-
wa” w Ostrołęce, Stowarzyszenie UNI-
KAT – Grupa Radosna Twórczość, Bank 
Zachodni WBK, Oddział I Ostrołęka, Me-
lvit S.A. Kruki.                                                                                           
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III Ostrołęcki Bieg Papieski
Ostrołęccy samorządowcy wystartowali w niedzielę 
12 marca w VI Samorządowym Turnieju Piłki Noż-
nej w Łomży. Turniej został zorganizowany przez 
koło naukowe Akademickie Forum Samorządowe 
działające przy Instytucie Prawa i Administracji 
Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przed-
siębiorczości w Łomży we współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

Drużyny walczyły o Puchar Prezyden-
ta Łomży, ale turniej miał również cel cha-
rytatywny - zbierano pieniądze dla 4-let-
niego Pawełka, który urodził się w ciężkiej 
zamartwicy i mimo swojego wieku w dal-
szym ciągu nie mówi i nie chodzi. 

W rozgrywkach wzięło udział 9 dru-
żyn: Urząd Gminy Wizna, Urząd Miasta 
Ostrów Mazowiecka, KMP w Łomży, Urząd 

Miasta Nowogród, Pogodne Suwałki Team, 
Akademickie Forum Samorządowe, Urząd 
Miasta Grajewo i Urząd Miasta Ostrołęki.

Nasi reprezentanci pokazali się z bar-
dzo dobrej strony, zajmując w turnieju 
trzecie miejsce. Dodatkowo Robert Juch-
niewicz, dyrektor ostrołęckiego MZOSTiIT-
-u, został wybrany MVP turnieju.

Przedstawiamy skład ostrołęckiej dru-
żyny: Marek Szczęsny, Jerzy Grabowski, 
Grzegorz Milewski (2 bramki), Dariusz Bral-
ski, Robert Juchniewicz (3 bramki), Cezary 
Stachowicz (2 bramki), Tomasz Niedźwiec-
ki (3 bramki), Michał Skowroński, Marcin 
Grabowski (1 bramka), Konrad Zienkie-
wicz.
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Piłka nożna

Samorządowi piłkarze na medal

Dwa złote medale Grand Prix Polski w Brazylij-
skim Jiu Jitsu zdobyli reprezentanci UKS Gladiator 
Ostrołęka w Mińsku Mazowieckim. Czteroosobowa 
reprezentacja Gladiatora wystartowała 11 marca  
w IV GP Polski w BJJ w Mińsku Mazowieckim. 

Trzech juniorów Mateusz Kubeł, Antoni 
Pochmara i Gor Harutyunyan oraz jeden 
senior Wojciech Dudkowski zmagali się  
w gronie prawie 500 zawodników i za-
wodniczek z kraju i zagranicy. Mateusz 
Kubeł debiutował w zawodach tej ran-
gi i musiał uznać wyższość rywala już  
w pierwszej rundzie. Zmierzył się z dużo bar-
dziej doświadczonym zawodnikiem (meda-
listą Mistrzostw Polski) i przegrał walkę na 
punkty. Antoni Pochmara, na którego me-
dal najbardziej liczyliśmy został zdyskwali-
fikowany w pierwszej walce za stosowanie 
niedozwolonych technik (naszym zdaniem 
była to zbyt pochopna decyzja sędziego, 
który źle zinterpretował akcję Antka).

Złoty medal zdobył za to Gor Haruty-
unyan wygrywając wszystkie swoje walki 
w kategorii junior - 64 kg. Na najwyższym 
stopniu podium stanął również Wojciech 
Dudkowski startujący w kategorii Masters 
Elita.

Wojciech Dudkowski

Piłka nożna

Sukces „Gladiatora”

Medalowa reprezentacja samorządu Ostrołęki

Zawodnicy UKS Gladiator 


