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T R O Ł Ę K A
A M O R Z Ą D O W AS

4 miliony od Energi na re-
mont Krańcowej
Prezydent Janusz Kotowski podpisał umowę z Energą 
Elektrownie Ostrołęka na dofinansowanie przebudo-
wy ulicy Krańcowej. Spółka budująca nową Elektrow-
nię C przekaże miastu ponad cztery miliony złotych 
na przebudowę ulicy prowadzącej zarówno do plano-
wanej elektrowni, jak i osiedla PGO oraz cmentarza 
komunalnego.

s. 4

Inwestycje

Imprezy

Kolorowo - Festynowo

W ostatnich tygodniach na terenie Ostrołęki 
odbyło się kilka osiedlowych festynów.

s. 10 

Wyróżnienia

Prezydent Kotowski Liderem 
Zarządzania 

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami przy-
znała prezydentowi Januszowi Kotowskiemu  wyróż-
nienie „Lider Zarządzania Miastem 2016”. Statuetkę 
przed rozpoczęciem XLVIII sesji Rady Miasta wręczyli 
przedstawiciele Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej i Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum.

s. 2 

Więcej informacji na
www.ostroleka.pl

Lato w Ostrołęce

Wakacje w mieście

Do skorzystania ze swojej oferty zapraszają ostrołęc-
kie placówki kulturalne i sportowe. Spędź udane wa-
kacje z OCK, MZOSTiIT oraz Aquaparkiem.

s. 8-9

Oszustwo metodą na 
policjanta

Oszukana w ten sposób mieszkanka Ostrołęki straciła 
znaczną kwotę pieniędzy. Bądźmy ostrożni - apelu-
jemy o stosowanie zasady ograniczonego zaufania  
– w przypadku podejrzeń, że mamy do czynienia  
z oszustem, dzwońmy na policję.

s. 5

Bezpieczeństwo

Decyzję taką podjął prezydent miasta 
z uwagi na fakt, że do konkursu ofert na re-
alizację zadania publicznego z zakresu wy-
chowania przedszkolnego nie zgłosiła się 
żadna placówka niepubliczna. W związku  
z tym samorząd po konsultacjach z dyrekto-
rami przedszkoli zdecydował o rozbudowie 
oddziałów w miejskich placówkach. Wybór 
padł na Przedszkole Miejskie nr 9 zlokalizo-
wane na osiedlu Centrum. W najbliższym 
czasie do przyjęcia dwóch grup liczących 
łącznie 53 dzieci dostosowane zostaną po-
mieszczenia. Prace adaptacyjne będą pro-
wadzone w okresie wakacyjnym.  Decyzja 
władz miasta oznacza, że wszystkie dzieci, 
które zostały zgłoszone w procesie rekruta-
cji, znajdą w nowym roku szkolnym miejsca 
w samorządowych placówkach.

(wd)

Pogodnych i słonecznych wakacji, bezpiecznych 
wyjazdów i powrotów,  udanych urlopów 

i wytchnienia od codziennych trosk  
- wszystkim mieszkańcom Ostrołęki 

i odwiedzającym nas gościom 
życzy samorząd Miasta

Wszystkie dzieci znajdą miejsce 
w przedszkolach
Dodatkowe oddziały powstaną w Przedszkolu Miejskim nr 9.  Zostanie do nich przyjętych pięćdziesięcioro troje dzieci, dla których wcześniej zabrakło 
miejsca w procesie rekrutacji do samorządowych placówek.

Dzięki decyzji Prezydenta Miasta przedszkola w tym roku przyjmą wszystkie chętne dzieci
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Ustawa dekomunizacyjna

Niniejszym informujemy, iż mieszkańcy 
ulic, które zmieniły patronów powinni zgło-
sić zmiany adresowe następującym instytu-
cjom:
•	 Urząd Skarbowy w Ostrołęce - osoby fi-

zyczne nieprowadzące działalności go-
spodarczej zgłaszają zmianę przy najbliż-
szym kontakcie z Urzędem Skarbowym. 
Można także wypełnić zgłoszenie aktuali-
zacyjne ZAP 3. 

•	 Zakład Ubezpieczeń Społecznych - osoby 
pobierające świadczenia powinny zgłosić 
zmianę danych adresowych na formula-
rzu lub w dowolnej formie pisemnej do 
ZUS. 

•	 Dostawca energii elektrycznej i gazu - oso-
by będące klientami powinny zmianę da-
nych adresowych zgłosić do właściwego 
dostawcy. 

•	 Urząd Miasta Ostrołęki oraz podległe mu 
instytucje wprowadzą zmiany „z urzędu”. 

•	 Banki - należy zgłosić zmianę nazwy ulicy 
osobiście. 

Nie wymieniamy poniższych dokumentów !
•	 Dowody osobiste - posiadacz dowodu 

osobistego wydanego według starego 
wzoru nie ma obowiązku wymiany dowo-
du na nowy, a nawet nie ma uprawnienia 
żądania jego wymiany w przypadku zmia-
ny nazwy ulicy. Nowe dowody nie posia-
dają już adresu zameldowania, a wszelkie 
instytucje (np. banki), które potrzebują po-
zyskać od klienta potwierdzenie zameldo-
wania wymagają aktualnie zaświadczeń 
wydawanych przez właściwe urzędy. 

•	 Paszporty - zmiana nazwy ulicy nie wpły-
wa również na konieczność wymiany 
paszportów, gdyż paszport nie zawiera 
adresu właściciela. 

•	 Dowody rejestracyjne i prawa jazdy – 
zmiana nazwy ulicy dokonana na podsta-
wie tzw. ustawy dekomunizacyjnej nie ma 
wpływu na ważność dokumentów zawie-
rających nazwę dotychczasową. 

Oznakowanie posesji i sprawy firmowe
•	 Tabliczki z numerem porządkowym, za-

wierające nazwę ulicy - właściciele nie-
ruchomości poniosą koszty wykonania 
nowych tabliczek bądź napisów na nieru-
chomości zgodnych z nową nazwą ulicy, 
które są obowiązani umieścić na nieru-
chomości w widocznym miejscu, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

•	 Zmiana w księdze wieczystej - nieodpłat-
nie. Należy złożyć wniosek o zmianę w Są-

dzie Rejonowym w Ostrołęce. 
•	 Mieszkańcy ulicy ponoszą koszty zwią-

zane ze zmianą pieczątek osobistych lub 
firmowych, wizytówek, a także ewentu-
alnych szyldów, banerów reklamowych  
i reklam. Miasto w żadnym przypadku 
nie może zrekompensować tych kosztów 
– brak podstaw prawnych dla tego typu 
działania. 

•	 Miasto Ostrołęka, zobowiązane jest do 
umieszczania i utrzymywania w nale-
żytym stanie tabliczek z nazwami ulic 
i placów w mieście oraz do prowadze-
nia i aktualizowania ewidencji nume-
racji porządkowej nieruchomości. Mia-
sto poniesie więc koszty wykonania  
i umieszczenia nowych tabliczek informa-
cyjnych oraz wprowadzenia niezbędnych 
zmian w dokumentacji gminnej. 

•	 Zarządcy budynków przy zmienianych 
ulicach zobowiązani są do dokonania 

zmian nazwy ulicy na nową w przypad-
ku, gdy istnieje „stara nazwa” na budynku. 
Umieszczenie na budynkach aktualnych 
nazw ulic ma zasadnicze znaczenie dla 
działania służb ratunkowych czy też firm 
kurierskich. 

•	 Zmiany w Ewidencji gruntów i budynków 
Miasta Ostrołęki, w odniesieniu do poło-
żenia nieruchomości, zostaną dokonane  
„z urzędu”. 

•	 Centralna Ewidencja i Informacja o Dzia-
łalności Gospodarczej - przedsiębiorca jest 
zobowiązany złożyć wniosek o zmianę 
wpisu do CEIDG w Urzędzie Miasta Ostro-
łęki, więcej informacji na stronie: http://
bip.um.ostroleka.pl/cases/content/760, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmia-
ny danych. 

Zakres zmiany powinien obejmować 
rubryki, w których należy dokonać zmiany 
nazwy ulicy: 
•	 adres zamieszkania,  adres zameldowania, 

adres głównego miejsca wykonywania 
działalności gospodarczej, adres do dorę-
czeń, adres dodatkowego miejsca wyko-
nywania działalności gospodarczej, adres 
przechowywania dokumentacji rachun-
kowej. 

Informujemy również, iż Prezydent Mia-
sta Ostrołęki wystosował pisemne powiado-
mienia o zmianie nazw ulic do Straży Miej-
skiej i Urzędu Statystycznego.

(md) 

Nowe ulice - stare dokumenty
Wyróżnienia 

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami przy-
znała prezydentowi Januszowi Kotowskiemu wyróż-
nienie „Lider Zarządzania Miastem 2016”. Statuetkę 
przed rozpoczęciem XLVIII sesji Rady Miasta wręczyli 
przedstawiciele Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszka-
niowej i Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum. 

KIGN ustanowiła wyróżnienie pod 
nazwą „Lider Zarządzania”, przyznawane 

przez Zarząd wyróżniającym się podmio-
tom przynależnym do Krajowej Izby Go-
spodarki Nieruchomościami bądź ściśle 
z nią współpracującym. W uzasadnieniu 
przyznania prezydentowi Januszowi Ko-
towskiemu tytułu „Lider Zarządzania”  czy-
tamy, że jako dobry gospodarz miasta  
w ostatnich latach realizował na rzecz 
mieszkańców m.in. zadania poprawia-
jące warunki zamieszkiwania członków 
Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
i Spółdzielni Mieszkowej Centrum. Przede 
wszystkim radykalnie został zmieniony zły 
stan dróg na osiedlu Centrum poprzez re-
monty ulic: Sikorskiego, Pileckiego, Mada-
lińskiego i Kleeberga. Nastąpiła poprawa 
jakości życia mieszkańców poprzez wspól-
ne inwestowanie w przyjazne dla środowi-

ska rozwiązania w zakresie infrastruktury 
drogowej w ramach inwestycji prowadzo-
nych wspólnie z Ostrołęcką spółdzielnią 
Mieszkaniową.

W zakresie gospodarki nieruchomo-
ściami dzięki dobrej współpracy nastąpiło 
przekształcenie na preferencyjnych warun-
kach prawa wieczystego użytkowania w 

prawo własności działek, na których posa-
dowione są budynki mieszkalne OSM i SM 
Centrum. Działanie to pozwoliło na pełną 
realizację przez spółdzielnie zadań usta-
wowych w zakresie przekształceń praw do 
lokali mieszkalnych. Zabezpieczenie lokali 
socjalnych i tymczasowych pomieszczeń 
dla osób, które w wyniku eksmisji utraciły 
prawo do zajmowanych lokali mieszkal-
nych, wpłynęło na poprawę warunków 
ekonomicznych spółdzielni. Natomiast ter-
minowe przekazywanie dodatków miesz-
kaniowych dla osób uprawnionych to po-
moc nie tylko tym osobom, ale również 
spółdzielniom w realizowaniu ich podsta-
wowych zadań.

(kw)

Prezydent Kotowski Liderem 
Zarządzania 

Wykaz nazw ulic w Ostrołęce, które wypełniają normy ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicz-
nej i zgodnie z którą podlegają zmianie na podane obok - uchwalone podczas obrad sesji Rady Miasta: 
ulica Batalionu Czwartaków  – nowa nazwa: ulica Czwartaków 
ulica gen. Aleksandra Gorbatowa – nowa nazwa: ulica gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 
ulica 6 września   – nowa nazwa: ulica Wrześniowa 
ulica Mariana Buczka  – nowa nazwa: ulica kpt. Józefa Kozłowskiego „Lasa” 
ulica Bojowników   – zmiana uzasadnienia, nazwa pozostała bez zmian 
ulica Jana Krasickiego  – nowa nazwa: ulica ks. bp. Ignacego Krasickiego 
ulica Hanki Sawickiej  – nowa nazwa: ulica dr Jerzego Olszewskiego 
ulica Wincentego Pstrowskiego – nowa nazwa: ulica Ignacego Jana Paderewskiego 
ulica I Armii Wojska Polskiego  – nowa nazwa: Aleja Wojska Polskiego 
ulica Wiery Bielik i Tatiany Makarowej  – nowa nazwa: ulica Dywizjonu 303 
ulica gen. Zygmunta Berlinga  – nowa nazwa: ulica ks. Franciszka Blachnickiego 
ulica Braterstwa Broni  – nowa nazwa: ulica Księcia Mieszka I 
ulica Jana Kędzierskiego  – nowa nazwa: ulica Majowa  

Prezydent Ostrołęki wyróżnienie otrzymał z rąk przedstawicieli OSM i SM „Centrum”

Nagrody

Samorząd miasta po raz dziesiąty nagrodził blisko 
osiemdziesięcioro wyróżniających się uczniów. 

W sali widowiskowej Ostrołęckie-
go Centrum Kultury uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjów i placówek 

ponadgimnazjalnych z rąk prezydenta 
miasta Janusza Kotowskiego odebra-
li nagrody za wybitne pozanaukowe 
osiągnięcia w obszarze sportu, kultury, 
a także działalności społecznej, wysoką 

średnią ocen z całe-
go cyklu nauczania  
w szkole oraz naj-
wyższą średnią 
ocen w szkole. Pe-
łen wykaz nagro-
dzonych uczniów na 
stronie internetowej 
Urzędu Miasta – 
www.ostroleka.pl.

(kw)

Jubileuszowa Samorządowa Gala 
Uczniowska

Samorząd nagrodził młodych, wszechstronnie utalentowanych Ostrołęczan

18 lipca uprawomocnią się uchwały Rady Miasta zmieniające nazwy ulic. Realizując wymagania ustawy deko-
munizacyjnej ostrołęcki samorząd uwzględnił propozycje mieszkańców, organizacji społecznych i stowarzyszeń. 
Uhonorował też osoby związane z miastem i regionem. Przypominamy, że zgodnie z ustawą mieszkańcy(osoby 
fizyczne) nie muszą wymieniać dokumentów tożsamości, praw jazdy i dowodów rejestracyjnych pojazdów. 



Przedszkole Miejskie nr 8 wzbogaciło się  
o nowe urządzenia zabawowe. Odebrano od 
wykonawcy pierwszą inwestycję wykonaną  
w ramach budżetu obywatelskiego 2017. Sym-
boliczną wstęgę przeciął między innymi Janusz 
Kotowski w towarzystwie przyszłych użytkow-
ników placu.

Przypomnijmy, że w głosowaniu 
mieszkańców propozycja ta zdobyła 
drugą w kolejności ilość głosów (1574) 
w ubiegłorocznym plebiscycie.  Jej 
wartość zamknęła się kwotą blisko 50 
tysięcy złotych i już od dziś oficjalnie 
przedszkolaki mogą się cieszyć nowym 

placem zabaw, wyposażonym w atrak-
cyjne i bezpieczne urządzenia. Jest wie-
lofunkcyjna zjeżdżalnia, nowe huśtaw-
ki, karuzela i bujaki. Wykonawcą prac  
i zarazem  producentem zabawek wyło-
nionym w procesie przetargowym była 
firma dr Spil Polska z Katowic. Kolejne 

inwestycje w ramach budżetu obywa-
telskiego na rok 2017 w Ostrołęce też 
związane są z doposażeniem placów 
zabaw dla najmłodszych. Na ich reali-
zację czekają Przedszkola Miejskie nr 5 
i nr 15.

(wd)

3Nr 6-7 (39-40) Czerwiec-Lipiec 2017 Z życia samorządu

Otwarcie zmodernizowanego placu zabaw 

Z kilkudniową wizytą w naszym mieście przeby-
wała 45-osobowa grupa dzieci i młodzieży z pol-
skiej szkoły społecznej w Pińsku na Białorusi. 
Pobyt młodych rodaków z Białorusi zorganizo-
wało Stowarzyszenie Historyczne „Czwartacy” 
i Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. dra Józefa 
Psarskiego w Ostrołęce przy wsparciu finanso-
wym samorządu miasta. 

Historia współpracy Ostrołęki  
z polską szkołą w Pińsku sięga lat 90. 
ubiegłego stulecia. Zainicjowało ją To-
warzystwo Przyjaciół Ostrołęki. Od lat 
ostrołęczanie wspierają szkolną pla-
cówkę, początkowo zbierając datki na 
wynajem lokalu i jego remont, a obec-
nie wyposażając ją w podręczniki i po-
moce szkolne. Obecna wizyta w Ostro-

łęce uczniów pińskiej placówki była 
już trzecią. W czasie pobytu mali kreso-
wianie nocowali u ostrołęckich rodzin.  
W ramach programu goście zapoznali 
się z historią i dniem dzisiejszym na-
szego miasta, wzięli udział w Mszy Św.  
w kościele poklasztornym, ognisku 
przygotowanym przez „Czwartaków” na 
Fortach Bema oraz spędzili czas wolny 
na kręgielni i w Aquaparku. Organizato-
rzy pobytu przygotowali sporo atrakcji, 
w tym spływ kajakowy Krutynią oraz 
zwiedzanie Warszawy, Łomży i skanse-
nu w Nowogrodzie. Grupie towarzyszy-
ły dwie opiekunki, w tym dyrektor piń-
skiej placówki Helena Jaruticz.

(wd)

Dzieci z Pińska w Ostrołęce
Dzieci z Białorusi w Ostrołęce

Grupa przedszkolaków z PM nr 16 „Kraina 
Odkrywców” odwiedziła dworzec PKP. Wśród 
atrakcji była między innymi wizyta w „Kasie 
biletowej Jerzego Grabowskiego”, zwiedzanie 
parowozu i widok na stację z kładki nad tora-
mi. 

Blisko 80 „odkrywców” ze swo-
imi paniami   zebrało się na peronie,  
z którego właśnie wyruszał pociąg do 
Tłuszcza. Następnie Jerzy Grabowski  
w dworcowej poczekalni odczytał z po-
mocą przedszkolaków „Lokomotywę” 
Juliana Tuwima, następnie było wspól-
ne odśpiewanie i odtańczenie „Jedzie 
pociąg z daleka”. Kolejnym   punktem 
wizyty na dworcu było minimuzeum 

przewodniczącego Rady Miasta. Oczy-
wiście największym powodzeniem cie-
szyły się kolejarskie czapki, skwapliwie 
przymierzane przez dziewczęta i chłop-
ców. Tam maluchy dowiedziały się, 
z jakich elementów składał się kolejar-
ki mundur i dlaczego już nikt nie cho-
dzi na piechotę sprawdzać, czy tory są 
całe. Na zakończenie był widok panora-
my osiedla i stacji z kładki nad torami 
oraz zwiedzanie zabytkowej ciuchci na 
Skwerze Kolejarzy. A jesienią ma być 
podobno jeszcze podróż koleją, ale  
o tym sza, bo to dla „Krainy Odkryw-
ców” niespodzianka. 

(wd)

Przedszkolaki na kolei

Mali odkrywcy na Stacji

Grupowe zdjęcie przy lokomotywie podsumowało wizytę na Stacji 

Budżet obywatelski

„Ósemka” z nowym placem zabaw

Jedną z atrakcji dla dzieci z Pińska był pobyt na ostrołęckiej pływalni

Jedną z nowych atrakcji jest zjeżdżalnia
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Prezydent Janusz Kotowski podpisał umowę z Energą 
Elektrownie Ostrołęka na dofinansowanie przebudo-
wy ulicy Krańcowej. Spółka budująca nową Elektrow-
nię C przekaże miastu ponad cztery miliony złotych 
na przebudowę ulicy prowadzącej zarówno do plano-
wanej elektrowni, jak i osiedla PGO oraz cmentarza 
komunalnego.

Z ulicy od wielu lat korzystają mieszkań-
cy osiedla, jak i całej Ostrołęki odwiedzający 
groby swoich bliskich. Przez wiele lat samo-
rząd starał się utrzymywać przejezdność 
ulicy Krańcowej, choć formalnie w znacznej 
części leżała ona na działkach należących 
do Agencji Nieruchomości Rolnych. Kil-
ka lat temu Agencja formalnie przekazała 
grunty pod ulicą na rzecz miasta. Otworzy-
ło to ostrołęckiemu samorządowi drogę 
do remontu zaniedbanej ulicy. Problemem 
było jedynie pozyskanie dofinansowania 
na kosztowny remont. Zielone światło dla 
inwestycji zapaliło się podczas wizyty pre-
zesa Grupy Energa SA Daniela Obajtka, któ-

ry podczas konferencji prasowej zapewnił 
prezydent Ostrołęki, że Energa chce włą-
czyć się w przebudowę miejskich szlaków 
komunikacyjnych, zwłaszcza tych, które są 
istotne dla funkcjonowania spółki. Obecnie 
formalnościom stało się zadość. Spółka bu-
dująca nową elektrownię przekaże miastu 
do końca roku cztery miliony dwieście ty-
sięcy złotych z przeznaczeniem na remont 
i przebudowę ulicy Krańcowej. Stosowny 
dokument określający tryb przekazania 
pieniędzy oraz zakres robót, które dostosu-
ją ulicę do warunków obciążeń ruchu wy-
maganych przez Energę, jest już w ratuszu. 
To dobra informacja dla ostrołęczan, a dla 
mieszkańców osiedla PGO w szczególności. 
Miasto ma przygotowany projekt i w nie-
długim terminie ogłosi przetarg na budowę 
ulicy. Inwestycja zostanie zakończona do 30 
czerwca przyszłego roku.

(wd)

Energa wspiera przebudowę ulic

4 miliony od Energi na remont 
Krańcowej 

Miasto ogłosiło przetarg na przebudo-
wę odcinek ulicy Witosa od ronda im. Zofii 
Niedziałkowskiej do ronda im. Holgera Hjel-
ma. Tym samym dwupasmową ulicą zosta-
ną połączone odcinki drogi wojewódzkiej 
nr 627, a kierowcy nie będą wreszcie narze-
kać na nawierzchnię położoną na betono-
wych płytach.

Przedmiotem zamówienia jest prze-
budowa odcinka ulicy Witosa od ronda im. 
Zofii Niedziałkowskiej do ronda im. Holge-
ra Hjelma w Ostrołęce wraz z kanalizacją 
deszczową. Ulica Witosa stanowić będzie 
jedną z głównych arterii tranzytowych 
miasta oraz drogę dojazdową do znajdują-
cych się przy niej budynków mieszkalnych 
i usługowych.  Na zakres zamówienia skła-
dają się: budowa nawierzchni ulicy, zatok 
autobusowych, zjazdów publicznych oraz 
ścieżek rowerowych i chodników wzdłuż 
ulicy, budowa kanalizacji deszczowej, prze-
budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa 
wodociągu, przebudowa sieci gazowej, 
budowa oświetlenia ulicznego i zabezpie-
czenie istniejących kablowych 
linii elektroenergetycznych. 
Dofinansowanie zewnętrzne na 
przebudowę ulicy wynosi 6 687 
347,92 zł. Wyłoniony w przetar-
gu wykonawca będzie miał czas 
na zakończenie wszelkich robót 
do 31 sierpnia przyszłego roku.

W Biuletynie Informacji 
Publicznej ukazało się ogło-
szenie o przetargu na budo-
wę tymczasowej przeprawy 
mostowej na rzece Narew  
w ciągu drogi krajowej nr 61 
w Ostrołęce w ramach zada-
nia inwestycyjnego pn. „Roz-
budowa mostu na rzece Narew 
w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej nr 61 
, ul. Mostowa, Ostrołęka”. Szacunkowa 
wartość zamówienia publicznego nie prze-
kracza równowartości kwoty 5 225 000 euro.  
Przedmiotem zamówienia jest wyko-
nanie robót budowlanych dotyczących 
budowy tymczasowego objazdu drogo-
wego – dojazd od strony ul. Warszawskiej 
(ronda Księcia Siemowita) oraz dojazd od 
strony ul. Szpitalnej przez ul. Spacerową 
– wraz z montażem fundamentów i izbic 

dla filarów w postaci pali z rur stalowych 
pod tymczasową przeprawę mostową, 
na czas rozbudowy istniejącego mostu 
na rzece Narew w ciągu drogi krajowej nr 
61 wraz z dojazdami, w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa mostu 
na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu dro-
gi krajowej nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka.  
Ze względu na zły stan techniczny istnieją-
cego mostu stałego w ciągu drogi krajowej 
nr 61 (ul. Mostowa) zostanie on rozebrany,  
a następnie odbudowany w miejscu istnie-
jącego. Na czas rozbudowy istniejącego mo-
stu niezbędnym jest wybudowanie drogi ob-
jazdowej dla wyłączonego z ruchu obiektu.  
W ramach inwestycji zaplanowano budowę 
tymczasowego obiektu mostowego złożo-
nego z dwóch obiektów (po jednym dla 
każdego z kierunków ruchu) o konstrukcji 
DMS‐65. Zaprojektowano drogi dojazdowe 
do przeprawy tymczasowej o nawierzch-
ni asfaltowej,  szerokości jezdni min. 6,5 m 
wraz z poboczami o szer. 1,25‐2,3 m. Dłu-
gość łączna dróg dojazdowych do przepra-

wy wynosi ok. 570 m.
Montaż konstrukcji stalowej pod-

pór typu sps-69b oraz przęseł mostu 
składanego nie stanowi przedmiotu 
zamówienia. Roboty montażowe kon-
strukcji stalowej mostu składanego przez 
wojskową ekipę montażową odbywać 
będzie się od strony ulicy Spacerowej  
w terminie od 3.10.2017 r. do 30.11.2017 r.

(wd) 

Przetarg na Witosa i przeprawę 
tymczasową – inwestycje za pie-
niądze pozyskane przez samorząd

Remont mostu i Witosa coraz bliżej

Krańcowa niebawem zmieni wygląd

Rozpoczęcie prac związanych z budową tymczaso-
wej przeprawy przez rzekę Narew wraz z podjaz-
dami planowane jest na lipiec 2017 roku. Wiązało 
się to będzie z zamknięciem ulicy Spacerowej  
w Ostrołęce. 

W związku z powyższym wydane ze-
zwolenia z dołączonymi identyfikatorami, 
na przejazd pojazdów ciężarowych o to-

nażu do 30 ton przez most im. A. Madaliń-
skiego położony w ciągu drogi powiato-
wej ulicy Obozowej oraz ulicą Spacerową 
w Ostrołęce w terminie do 30 czerwca 
2017 r., zostają przedłużone do czasu za-
mknięcia ulicy Spacerowej w Ostrołęce, 
bez konieczności ich zmiany.

(wd)

Komunikacja

Przedłużenie zezwoleń na przejazd 
ciężarówek przez most

Ostrołęckie ciężarówki nadal będą mogły przeprawiać się przez „nowy” most

Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę odcinka ulicy Witosa od ronda im. Zofii Niedziałkowskiej do ronda im. 
Holgera Hjelma. Tym samym dwupasmową ulicą zostaną połączone odcinki drogi wojewódzkiej nr 627, a kie-
rowcy nie będą wreszcie narzekać na nawierzchnię położoną na betonowych płytach.

Ulica Witosa już niebawem na całej swojej długości będzie zmodernizowana

Planowana przeprawa będzie wiodła ulicą Spacerową
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Jubileusz

Wiceprezydent Grzegorz Płocha odznaczył kolejne 
pary „Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie”. 
Odznaczenie przyznane przez prezydenta RP Andrze-
ja Dudę trafiło do dziewięciu par. Jedna z nich, Leoka-
dia i Konstanty Chmielewscy, świętowała wspólne 
siedemdziesięciolecie. 

Składając Jubilatom życzenia i gra-
tulacje prezydent Płocha powiedział, że 
są wzorem dla dzisiejszych związków, jak 
przetrwać razem idąc przez życie nie tylko 
w łatwych i przyjemnych chwilach.  Życzył 
im również kolejnych lat przeżytych w zdro-
wiu, miłości i wzajemnym szacunku. Po 
wręczeniu odznaczeń i wiązanek kwiatów 
z krótkim recitalem dla Jubilatów wystąpili 

uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej. 
A potem były już tylko życzenia i uściski od 
bliskich licznie przybyłych na uroczystość. 

Odznaczeni Jubilaci: 
1. Genowefa i Jan Bednarczykowie, 
2. Leokadia i Konstanty Chmielewscy, 
3. Wanda i Antoni Dąbkowscy, 
4. Irena i Bolesław Hałaburdo, 
5. Halina i Adam Kłakowie, 
6. Krystyna i Czesław Kwiatkowscy, 
7. Marianna i Czesław Majek, 
8. Zofia i Kazimierz Majkowscy, 
9. Irena i Czesław Moczydłowscy.

(wd)

Przeżyli razem pół wieku

Kolejne grono jubilatów zostało odznaczonych medalem za długoletnie pożycie małżeńskie

Rada Seniorów

Rada o zagrożeniach i poprawie 
standardu życia 
Za nami kolejne spotkanie Rady Seniorów w Ostrołę-
ce. Głównym tematem ósmej sesji było nawiązanie 
współpracy z radami osiedli, policją i MOPR w celu 
organizacji spotkań informacyjnych dla seniorów. 

Chodzi o dotarcie do jak największej 
grupy seniorów z informacją o zagroże-
niach, jakie na nich czyhają, szczególnie 
ze strony oszustów, oraz skuteczniej-
szą identyfikację osób potrzebujących 
pomocy.  Propozycję współpracy w tej 
sprawie przedstawił Grzegorz Gołaś, 

przewodniczący Rady Osiedla Łęczysk.   
Ponadto radni seniorzy wysłuchali zastępcy 
skarbnika Miasta Ostrołęki Mariusza Plewki, 
który omówił bieżącą sytuację finansową 
samorządu i planowane w najbliższym cza-
sie inwestycje.  W posiedzeniu uczestniczył 
przewodniczący Komisji Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego Rady Miasta Ryszard Żu-
kowski.

(wd)

Oszukana w ten sposób mieszkanka Ostrołęki straciła 
znaczną kwotę pieniędzy. Bądźmy ostrożni - apelu-
jemy o stosowanie zasady ograniczonego zaufania –  
w przypadku podejrzeń, że mamy do czynienia z oszu-
stem, dzwońmy na policję.

Pomimo licznych apeli policji i kampanii 
społecznych, nie udaje się uniknąć oszustw 
metodą na ,,wnuczka’”, czy też na policjanta. 
PAMIĘTAJMY, ŻE POLICJA NIE MA PRAWA 
ŻĄDAĆ OD NAS PIENIĘDZY, JEŻELI TO ROBI 
TO ZNAK, ŻE MAMY DO CZYNIENIA Z OSZU-
STAMI. NIE PRZEKAZUJMY TAKŻE ŻADNEJ 
GOTÓWKI ANI NUMERU PIN OBCYM OSO-
BOM. NIE DOKONUJMY TEŻ PRZELEWÓW 
NA WSKAZANE PRZEZ OBCE OSOBY KONTA. 

Tylko w czerwcu policjanci z Ostrołęki 
odnotowali dwie próby wyłudzenia pienię-
dzy od mieszkańców naszego miasta meto-
dą „na wnuczka” i na policjanta.  Natychmiast 
pod tym zdarzeniu w lokalnych mediach 
oraz rozgłośniach 
radiowych pojawił 
się apel i wskazów-
ki, jak postępować 
w przypadku tego 
rodzaju sytuacji.  
W dwóch przypad-
kach osoby, które 
otrzymały telefony 
zachowały czuj-
ność i zorientowa-
ły się, że mają do 
czynienia z oszu-
stem. Niestety po 
pojawieniu się in-
formacji na temat 
powyższych zagro-
żeń około godziny 
15:00 doszło do 
oszustwa na szko-
dę około 60. letniej 
mieszkanki nasze-
go miasta. Kobieta 
otrzymała telefon 
na numer stacjo-
narny od mężczy-
zny podszywające-
go się za policjanta 
z wydziału krymi-
nalnego, który przekazał jej informację, że 
prowadzi ,,akcję” przeciwko oszustom. Po 
zapytaniu kobiety, w jakim banku posiada 
konto, ,,rozmówca” poinformował ją, że jej 
pieniądze są zagrożone. Fałszywy policjant 
powiedział jej także, że jeśli nie chce stracić 
pieniędzy, powinna wypłacić ze swojego 
konta wszystkie oszczędności oraz zacią-
gnąć kredyt. Niestety kobieta zgodziła się 
na polecenia wydawane przez fałszywego 
funkcjonariusza i uległa jego namowom, 
w efekcie czego straciła znaczną kwotę 
pieniędzy. Wypłaciła ona ze swojego kon-
ta wszystkie oszczędności oraz zaciągnęła 
kredyt. Sprawca chcąc uwiarygodnić swoją 
tożsamość polecił kobiecie zadzwonić pod 
numer 997 nie rozłączając się, co kobieta 
uczyniła. Pamiętajmy, że aby zadzwonić na 
policję wcześniej musimy dokładnie rozłą-
czyć poprzednie połączenie! 

NIE PRZEKAZUJMY PIENIĘDZY ŻAD-
NYM OBCYM OSOBOM BEZ WZGLĘDU 
OD OKOLICZNOŚCI. POLICJANCI, ANI TEŻ 
PRAWDZIWI FUNKCJONARIUSZE INNYCH 
SŁUŻB NIE MAJĄ PRAWA ŻĄDAĆ OD NAS 
WYDANIA JAKICHKOLWIEK PIENIĘDZY, ANI 
TEŻ NUMERÓW PIN DO NASZEGO KONTA! 
JEŚLI TO ROBIĄ NATYCHMIAST POWINNI-
ŚMY POINFORMOWAĆ O TYM POLICJĘ. 

Ostatnimi czasy pojawiła się także 
nowa metoda działania oszustów. Do osoby 
posiadającej konto dzwoni osoba również 
przedstawiająca się za funkcjonariusza, czy 
też pracownika banku i twierdzi, że ,,nasze 
konto” jest zagrożone na atakiem haker-
skim. W celu ocalenia naszych oszczędności 
powinniśmy założyć nowe konto, przelać na 
nie swoje oszczędności, a ,,rozmówcy” udo-
stępnić numer PIN do konta. 

Nigdy nie możemy zgodzić się na taką 

sytuację. Numery PIN i inne ważne dane są 
danymi ściśle poufnymi i NIKOMU nie mo-
żemy ich udostępniać. Nie zapominajmy 
także o metodzie na tzw. ,,wnuczka”. Nigdy 
nie przekazujmy żadnych danych i pienię-
dzy osobom obcym. Zwracamy się z prośbą 
także do członków rodzin Seniorów, aby roz-
mawiali z nimi na temat tego rodzaju zagro-
żeń. Przekażmy także sąsiadom powyższe 
informacje. 

W PRZYPADKU OTRZYMANIA TELEFO-
NU OD OBCEJ OSOBY Z PROŚBĄ O PRZEKA-
ZANIE PIENIĘDZY DZWOŃMY DO DYŻUR-
NEGO POLICJI BEZPOŚREDNIO POD NUMER 
29 760-14-24. PRAWDZIWI POLICJANCI 
PRZYJADĄ NA MIEJSCE I SPRAWDZĄ DANĄ 
SYTUACJĘ. 

(wd)

Zagrożenia

Policja ostrzega! 
Oszustwo metodą na policjanta 



29 czerwca w siedzibie Energa Elektrownie 
Ostrołęka S.A. podpisano list intencyjny po-
między firmą, a Miastem Ostrołęką dotyczący 
rozwoju szkolnictwa zawodowego dla potrzeb 
energetyki. Podpisy pod listem złożyli prezesi 
spółki Jerzy Grec i Katarzyna Kamińska oraz 
prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski. 

W treści listu intencyjnego czyta-
my, iż  współpraca szkół zawodowych 
z przedstawicielami świata biznesu 
niesie korzyści zarówno dla uczniów, 
jak i dla gospodarki kraju. Realizując 
zadania związane z przygotowaniem 
młodego pokolenia do świadomego 
planowania ścieżki edukacyjnej i za-
wodowej, współpraca szkoły z poten-

cjalnym pracodawcą poprawia jakość  
i efektywność kształcenia między inny-
mi poprzez tworzenie i rozwijanie roz-
wiązań systemowych w praktyce nauki 
zawodu prowadzonej w ścisłej współ-
pracy z lokalnymi przedsiębiorstwami. 
Takie działania pozwalają tym samym 

na zwiększenie kompetencji przyszłych 
kandydatów dla potrzeb rynku poten-
cjalnego pracodawcy. Nowy kierunek 
kształcenia ruszy od najbliższego wrze-
śni w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

(wd)

6 Ostrołęka SamorządowaOświata

V konkurs papieski 
rozstrzygnięty

Konkurs

Poznaliśmy laureatów konkursu wiedzy o papieżu, 
Świętym Janie Pawle II. Młodzież szkół podstawo-
wych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych już po 
raz piąty rywalizowała o miano najlepszego znawcy 
Patrona Ostrołęki. 

Z laureatami i ich opiekunami spotka-
li się w ratuszu wiceprezydent Grzegorz 
Płocha, przewodniczący Rady Miasta Je-
rzy Grabowski oraz organizator konkursu,  
a zarazem przewodniczący Komisji Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego RM Ryszard 
Żukowski. Podkreślił on wyjątkowo wysoki 
poziom tegorocznego konkursu „Święty Jan 
Paweł II – nasz Patron”. Nagrodzeni ucznio-
wie i ich opiekunowie otrzymali pamiątko-
we dyplomy oraz książki poświęcone historii 
i tradycji chrześcijańskiej. Uczestnikom kon-
kursu i ich opiekunom składamy serdeczne 
gratulacje! 

Poniżej przedstawiamy zwycięzców  
w poszczególnych kategoriach wiekowych: 

Szkoły Podstawowe 
I Miejsce Inga Dąbrowska SP nr 5
II Miejsce Zofia Pons SP nr 6 

III Miejsce Paweł Kozikowski  SP nr 5 
Michał Piórkowski SP nr 6.
Wyróżnienia: 
Marcin Regulski  SP nr 10 
Zuzanna Prusaczyk SP nr 10 
Miłosz Słowikowski SP nr 6.
Gimnazja 
I Miejsce Katarzyna Markowska Gim. nr 

3, Paulina Florek Gim. Nr 1 
II Miejsce Magdalena Suchecka Gim. 

Klasyczne 
III Miejsce Karolina Marzewska Gim. Nr 

1, Aleksandra Dobkowska  Gim. Nr 1, Kamil 
Łuba Gim. Nr 3, Karolina Kempska Gim. Nr 5 

Wyróżnienia: 
Julia Kobrzyńska Gim. Klasyczne 
Szkoły ponadgimnazjalne 
I miejsce, Karolina Tokarska III LO 
II miejsce Anna Dawid II LO, Grzegorz 

Cwaliński Liceum Klasyczne 
III miejsce Ewelina Podleś II LO.

(wd)

Nowy kierunek 
w ostrołęckiej szkole

Wyjazdy młodzieży

Laureaci papieskiego konkursu

Wśród uczniów ostrołęckich szkół w dniu 9 czerwca 
2017 r. został przeprowadzony VI Miejski Konkurs Hi-
storyczny „Wielcy Polacy: gen. Józef Haller – gen. Ta-
deusz Kościuszko – Marszałek Józef Piłsudski – Brat 
Albert Chmielowski”. 

W kategorii szkół podstawowych zwy-
ciężyła Katarzyna Sołodyna ze Szkoły Pod-
stawowej nr 5, druga była Natalia Żebrow-
ska, a trzecie miejsce zajął Igor Bacławski 
(obydwoje ze Szkoły Podstawowej nr 6).  
W kategorii gimnazjów najlepszy okazał się 
Kamil Łuba z Zespołu Szkół nr 3, drugiego 
miejsca nie przyznano, a trzecia była Wikto-
ria Fidura z Zespołu Szkół nr 4. W kategorii 
szkół ponadpodstawowych Komisja Kon-
kursowa przyznała tylko trzecie miejsce,  
a zajął je Kacper Bakuła z II Liceum Ogól-
nokształcącego. Laureatom konkursu i na-
uczycielom zaangażowanym w przygoto-
wania uczniów nagrody wręczyli podczas 
spotkania, które odbyło się w ratuszu 22 

czerwca, Prezydent Ostrołęki Janusz Ko-
towski i Przewodniczący Rady Miasta Jerzy 
Grabowski.

Organizatorzy składają podziękowania 
uczestnikom konkursu oraz nauczycielom, 
którzy zaangażowali się w przygotowanie 
uczniów: Jadwidze Madrak z SP nr 5, Małgo-
rzacie Zofii Bacławskiej z SP nr 6, Krzyszto-
fowi Budnemu z ZS nr 4, Krystynie Dębskiej 
z ZS nr 3, Bogusławowi Kulczykowi z ZS nr 
5, Jarosławowi Justowiczowi z Gimnazjum  
i Liceum Klasycznego im. Jana Pawła II oraz 
ZSZ nr 2, Emilii Lewandowskiej z II LO, Han-
ny Jakackiej i Rafała Chełchowskiego z ZSZ 
nr 1, Adama Zienkiewicza z ZSZ nr 4 oraz 
Jolanty Ciszkowskiej z II SLO. 

Koordynatorem Konkursu był Ryszard 
Żukowski, Przewodniczący Komisji Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Promocji Rady 
Miasta Ostrołęki.

(kw)

Poznali wielkich rodaków

Konkurs

Umowę podpisano w siedzibie Energi

Nagrody wręczono laureatom w Urzędzie Miasta
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Warto wiedzieć, że w przypadku hazardu roz-
wój uzależnienia następuje stopniowo i można  
w nim wyróżnić sześć faz. 

1. Faza zainteresowania hazardem, 
która dotyczy głównie dzieci i nastolat-
ków. Jest to okres wyraźnego zaintereso-
wania różnymi formami gier, który może 
trwać 10 lat i dłużej.

2. Faza zwycięstw – występuje granie 
okazjonalne, zdarzają się duże wygrane, 
co wywołuje dążenie do ich powtórzenia 
oraz fantazjowanie na temat dużych wy-
granych.                                                                    

3. Faza strat - stawiając na wysokie 
zakłady, człowiek naraża się na duże 
straty, bierze pożyczki i podejmuje pró-
by odgrywania się, a w przypadkach po-
wodzenia wygrane często idą na spłatę 
długów. Hazardzista gra kosztem pracy 
i domu, kłamie i zaczyna ukrywać swoje 
uzależnienie. Unika wierzycieli i cały czas 
wierzy, że wkrótce nastąpi kolejna „wiel-
ka wygrana”.                                                                                                 

4. Faza desperacji - separacja od 
rodziny i przyjaciół, utrata pracy i nara-
stające długi powodują panikę. Presja 
wierzycieli popycha często ku przestęp-
stwom. Te obciążenia prowadzą z kolei 
do psychicznego wyczerpania, pojawia-
ją się wyrzuty sumienia, poczucie winy, 
bezradność i depresja.  

5. Faza utraty nadziei - często docho-
dzi do rozpadu małżeństwa, związku, 
pojawia się poczucie beznadziejności, 

myśli i/lub próby samobójcze. Zostają 
wówczas 4 wyjścia: ucieczka w uzależ-
nienie od alkoholu lub leków, więzienie, 
śmierć (samobójstwo lub z ręki wierzy-
cieli) albo zwrócenie się po pomoc.                                                                                        

6. Faza zdrowienia (odbudowy) – 
pod warunkiem, że osoba uzależniona 
podejmie profesjonalną terapię lub roz-
pocznie realizację Programu 12 kroków 
Anonimowych Hazardzistów.

Leczenie uzależnienia od hazardu
Istnieje wiele testów służących do 

diagnozowania uzależnienia od hazar-
du. Należy jednak pamiętać, że wynik 
testu wypełnionego w domu nie jest do 
końca wiarygodny, ponieważ myślenie 
osoby uzależnionej jest obarczone błę-
dami poznawczymi, inaczej postrzega 
ona rzeczywistość. Tylko rozmowa ze 
specjalistą terapii uzależnień, który po 
przeprowadzeniu wywiadu  jest w sta-

nie postawić diagnozę, da odpowiedź na 
pytanie, czy osoba jest uzależniona. Spe-
cjalista zaproponuje też odpowiednią 
formę terapii. Leczenie patologicznego 
hazardu opiera się na bardzo podobnych 
zasadach, co leczenie innych uzależnień. 
W wielu ośrodkach osoby leczone z po-
wodu hazardu uczestniczą w tym samym 
programie psychoterapii uzależnień, co 
osoby uzależnione od substancji psy-
choaktywnych, z tym że mają oddzielne 
zajęcia poświęcone problemom specy-
ficznym dla tego uzależnienia. Bardzo 
pomocne w poradzeniu sobie z proble-
mem patologicznego hazardu są, po-
wstałe w 1957 roku w Kalifornii (USA), 
grupy Anonimowych Hazardzistów 
oparte na Programie Dwunastu Kroków. 
Bliscy hazardzistów mogą uzyskać po-
moc w grupach Gam-Anon.

Osoby poszukujące pomocy  
w związku z problemem hazardu mogą 

się zgłaszać do Poradni Leczenia Uzależ-
nień zajmujących się uzależnieniami od 
alkoholu, czy narkotyków.

Agnieszka Dumała
specjalista terapii uzależnień
Stowarzyszenie Nadzieja ul. Kościuszki 
24/26
Stowarzyszenie Nadzieja realizuje pro-
gram edukacyjno–informacyjny, dzięki 
któremu mieszkańcy Ostrołęki mogą 
otrzymać odpowiedzi na wiele pytań, jak 
również otrzymać fachową pomoc  
i wsparcie:
•	 punkt	konsultacyjny	HIV/AIDS:	 
w każdy piątek w godz. 14.00 – 16.00 przy 
ul. Kościuszki 24/26
•	 telefon	zaufania	HIV/AIDS:	 
w każdy wtorek w godz. 13.00 – 15.00 nr 
tel. 029 764 8343
Program realizowany jest przy wspar-
ciu Prezydenta Miasta Ostrołęki.

Patologiczny hazard – fazy rozwoju oraz leczenie (cz. 2)
Profilaktyka uzależnień

W dniu 23 czerwca 2017 r. w Wyższej Szkole Ad-
ministracji Publicznej w Ostrołęce odbyło się 
zakończenie pierwszej edycji Studiów Podyplo-
mowych Administracji, którego uczestnikami 
byli pracownicy administracji publicznej. Zaję-
cia z zakresu prawa, ekonomii i socjologii pro-

wadzili przede wszystkim pracownicy naukowi 
i doktoranci Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwer-
sytetu w Białymstoku, pracownicy naukowi 
Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Admini-
stracji Publicznej w Ostrołęce, a także praktycy 
(m.in. z Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej). Pozwoliło to na połączenie wiedzy teo-
retycznej (w tym prawnej) z doświadczeniem 
praktycznym. 

Przedmiotem zajęć prowadzonych 
w ramach Studiów Podyplomowych 
Administracji są w szczególności różne 
aspekty tworzenia i stosowania prawa, 
które z jednej strony dotyczą organiza-
cji i funkcjonowania administracji pu-
blicznej (w szczególności administracji 
samorządowej), z drugiej zaś - kształ-
towania relacji administracji publicznej  
z odrębnymi podmiotami prawa. Za-
kres bowiem tych zajęć obejmuje kwe-
stie stanowienia aktów prawa miejsco-
wego, w tym umiejętnego korzystania 
z techniki legislacyjnej,  jak i kwestie 
stosowania prawa publicznego, w tym 
prawa administracyjnego. Prawo pu-
bliczne materialne wyznacza prawne 
granice działań administracji publicz-
nej, a prawo publiczne proceduralne 

określa tryb (prawny mechanizm) po-
stępowania tej administracji. Znaczenie 
tego prawa jako gwarancji legalności 
działań i postępowania administracji 
publicznej niezmiernie wzrasta, gdyż 
prawo publiczne jest prawem „życia co-
dziennego” współczesnej administracji 
publicznej, zwłaszcza wobec istotnych 
jego zmian. Dopełnienie tego zakresu 
stanowią zajęcia z ekonomii i socjolo-
gii, a także z psychologii społecznej.  

Zajęcia przewidziane w programie 
Studiów Podyplomowych Administra-
cji obejmują zagadnienia, które są nie-
zmiernie przydatne dla pracowników 
administracji publicznej. W związku  
z tym koniecznością (wręcz powinno-
ścią) staje się zdobywanie i poszerzanie 
dotychczasowej wiedzy przez obec-
nych i potencjalnych pracowników ad-
ministracji publicznej oraz umiejętno-
ści w zakresie korzystania z tej wiedzy 
w pracy zawodowej. Zagadnienia te 
dotyczą przede wszystkim:

1) Postępowania administracyjne-
go, w tym przygotowywania decyzji 
administracyjnych i innych aktów sto-
sowania prawa; 

2) Finansów samorządu terytorial-

nego;
3) Gospodarowania nieruchomo-

ściami publicznymi;
4) Planowania i zagospodarowania 

przestrzennego;
5) Gospodarki komunalnej;
6) Zamówień publicznych;
7) Archiwizacji dokumentów;
8) Prawa urzędniczego;
9) Tworzenia aktów prawa miejsco-

wego ze szczególnym uwzględnieniem 
Zasad Techniki Prawodawczej,

10)  Kultury i etyki urzędniczej.
W październiku 2017 roku rozpocz-

nie się II edycja Studiów Podyplomo-
wych Administracji, na które władze 
Uczelni serdecznie zapraszają kolej-
nych słuchaczy. Podnoszenie kwalifika-
cji zawodowych jest szczególnie ważne 
wobec zmian zachodzących w prawie 
(w tym w zakresie postępowania admi-
nistracyjnego) oraz wobec zbliżających 
się wyborów w samorządzie terytorial-
nym.

Z ofertą Uczelni można zapoznać 
się na stronie: www.wsap.com.pl/rekru-
tacja-wsap/podyplomowe. 

Rektor WSAP w Ostrołęce
dr Elżbieta Łojko

Bądź z prawem na bieżąco
WSAP
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Zajęcia artystyczne
GALERIA OSTROŁĘKA - tel. 29 
7643954
•	 3-7 lipca; godz. 10-12, Techniki gra-

ficzne – zajęcia dla dzieci 7-11 lat; 
prowadząca - Iwona Kowalczyk

•	 3-7 lipca; godz. 10-12, Fotografia 
analogowa (luksografia, portret) za-
jęcia dla dzieci 9-12 lat; prowadząca 
– Jolanta Góralska

•	 10-14 lipca; godz. 10-12, Zajęcia 
ogólnoplastyczne dla dzieci w wie-
ku 8-12 lat; prowadząca – Grażyna 
Kulesik

•	 17-21 lipca; godz. 13-15, Zajęcia  
z rysunku i malarstwa dla dzieci  
i młodzieży w wieku 10-16 lat; pro-
wadzący - Ireneusz Żerański

•	 24-28 lipca; godz. 10-12, Techniki 
malarskie – zajęcia dla młodzieży 
12-15 lat; prowadząca – Irena Ło-
niewska

•	 7-11 sierpnia; godz. 10-12, Zajęcia 
z rysunku i malarstwa dla dzieci  
i młodzieży 10-16 lat; prowadzący – 
Ireneusz Żerański

KLUB OCZKO, tel. 29 7642171
•	 10-14 lipca; godz. 10-13, Warsztaty 

teatralne dla dzieci - prowadząca 
Grażyna Kopeć

•	 28-31 sierpnia; godz. 14-17, Warsz-
taty teatralne dla młodzieży – pro-
wadzący Karol Dziuba

KULTOWNIA, tel. 29 6438734
•	 28-30 czerwca - „Małe wędrowanie 

- nieMałe odkrywanie” - zajęcia ple-
nerowe dla dzieci 5-7 oraz 8-11 lat. 
Liczba miejsc ograniczona – zapisy 
do 19 VI

•	 3-7 lipca - „Mydło i powidło” – nie-
zwykła podróż w świat chemii, fizy-
ki oraz magicznego tworzenia dla 
dzieci w wieku 8-12 lat. Zapisy do 
26 VI

•	 31 lipca - 4 sierpnia - „Cooltura w ru-
chu” - cykl zabaw i zajęć sportowych 
dla dzieci 7–11 lat. Zapisy do 24 VII. 
Wakacje w Kultowni wspiera Stora 
Enso

Imprezy
•	 9 lipca, godz. 16, scena przy DH Ku-

piec, Plastusiowy Pamiętnik - wido-
wisko Agencji Artystycznej Prym Art

•	 23 lipca, godz. 17, scena przy DH 
Kupiec, Koncert zespołu ABBAMIA  
i występ Kabaretu CHYBA

•	 27 sierpnia, godz. 16, scena przy DH 
Kupiec, O smoku i królu leniuchu - 
widowisko Teatru Bajlandia

•	 ART-CZWARTKI - scena przy Kupcu, 
godz. 19

•	 6 lipca, W takie wieczory na nic się 
nie czeka…- koncert piosenki lite-
rackiej. Wykonawcy: Robert Mróz 
- gitara, śpiew, Grzegorz Augusty-
niak - gitara, śpiew, Krzysztof Le-
wandowski - gitara basowa, Tomasz 
Rybacki - instrumenty perkusyjne, 
Tadeusz Kowalewski - piano

•	 20 lipca, Serce wolności, wykonaw-
ca: Witek Muzyk Ulicy

•	 10 sierpnia, Tomasz Olszewski - 18 

lat później koncert piosenki literac-
kiej

•	 24 sierpnia, Koncert Zespołu KAR-
RAKAN, Kamil Badeja - bas, Dominik 
Górski - perkusja, Jan Sierzputowski 
- saksofon, Piotr Sierzputowski - gi-
tara/wokal

•	 31 sierpnia, Pokaz powarsztatowy, 
Potem… raz jeszcze - koncert w wy-

konaniu grupy wokalno-teatralnej 
pod kierunkiem Tadeusza Kowalew-
skiego i Wojciecha Kraszewskiego

KINO JANTAR
Zaprasza dzieci na poranki filmowe  
w środy i czwartki, godz. 11; bilet 12 zł.
W lipcu wyświetlimy filmy:
•	 5.07 BALERINA 90’

•	 6.07 DZIELNY KOGUT MANIEK 80’
•	 12.07 BARANEK SHAUN 85’
•	 13.07 LEGO BATMAN3 105’
•	 19.07 ZAJĄC MAX RATUJE WIELKA-

NOC 80’
•	 20.07 RATCHET I CLANK 80’
•	 26.07 MUNIO STRAŻNIK KSIĘŻYCA 

80’
•	 27.07 RICO PRAWIE BOCIAN 85’

Lato 2017 w Ostrołęckim Centrum Kultury

PROMOCJE DLA WSZYSTKICH
Sauna
Sauna w cenie biletu na basen, otwarta w poniedziałki i środy od 16.00 do 19.40,
piątki, soboty, niedziele i święta od 9.00 do 22.00

Urodzinowa promocja
Świętuj urodziny. Po okazaniu dokumentu potwierdzającego datę urodzin, 
w dniu urodzin pływasz za jedyne 5 zł bez limitu czasowego.

Solarium za mniej niż złotówkę
W okresie wakacyjnym 1 minuta opalania w solarium za 0,99 zł.

Promocje w Restauracji NEMO
    W okresie wakacji Restauracja NEMO oferuje szereg promocji dla wszystkich gości. 
    Przyjdź i sprawdź co dla Was przygotowaliśmy!

PROMOCJA DLA RODZIN w weekendy
„Z rodziną taniej”
Promocja polega na wprowadzeniu zniżki do 20% 
na wszystkie bilety rodzinne w wakacje.

PROMOCJE DLA DZIECI w dni robocze
„Pływanie za piątkę” od 8.00 do 15.59

W okresie objętym promocją dzieci i młodzież ucząca się 
(w tym studenci do 26 lat) za pierwszą i drugą godzinę zapłacą po 5 zł/h. 

Po przekroczonym czasie, każda minuta naliczana jest według cennika.

„Kręgielnia” od 8.00 do 12.00
W okresie objętym promocją dzieci i młodzież w wieku szkolnym 

mogą korzystać z kręgielni w cenie 10 zł za godzinę za tor. 
Na kręgielni obowiązuje obuwie z białą podeszwą.

„Nauka pływania z Instruktorem” od 8.00 do 16.00
W okresie objętym promocją, dzieci i młodzież w wieku szkolnym przebywająca w strefie mokrej basenu, 

będzie mogła skorzystać z instruktażu nauki pływania w ramach wykupionego biletu.
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•	 Gry i zabawy rekreacyjne: piłka 
nożna, siatkówka, tenis stołowy, 
Hala sportowo–widowiskowa im. 
A. Gołasia, ul. Traugutta 1, 26.06-
03.09.2017, dni robocze, 9.00-
14.00, Hala 29 764-38-25

•	 Bezpłatne korzystanie przez dzieci 
i młodzież z obiektów i urządzeń 
sportowych: skate park, bieżnia 
stadionu, boisko boczne, Stadion 
ul. Witosa 1, 26.06-03.09.2017, dni 
robocze, 8.00-15.00, Stadion 784-
151-127

•	 Bezpłatne korzystanie z kortów te-
nisowych: Korty asfaltowe, ul. Wito-
sa 1, 26.06-03.09.2017, codziennie, 
8.00-21.00, Stadion 784-151-127

•	 „Wakacje w mieście” Festyn Osiedla 
Centrum, ul. Berlinga, 01.07.2017, 
sobota, 10:00

•	 Wakacyjny Turniej Tenisa Stołowe-
go dla dzieci i młodzieży, dziewcząt 
i chłopców: rocznik 2004 i młodsi, 
rocznik 1999-2003, Hala sporto-
wo–widowiskowa im. A. Gołasia, 
ul. Traugutta 1, 3.07.2017, ponie-
działek, 10.00, Biuro MZOS-TiIT, 29 
760-68-68

•	 Bezpłatna Wakacyjna Szkoła Te-
nisa Ziemnego dla dzieci i mło-
dzieży, Korty ziemne, ul. Witosa 1, 
10-14.07.2017, (termin może ulec 
zmianie), poniedziałek-piątek, 
10.00-12.00, OST 517-111-212

•	 Wakacyjny Kolarski Wyścig Austra-
lijski na bieżni stadionu, Stadion 
ul. Witosa 1, 16.07.2017, niedziela, 
11.00, Biuro MZOS-TiIT, 29 7606868, 
533-613-913

•	 Turniej „dzikich drużyn” w piłce ko-
szykowej, Hala sportowa, ul. Party-
zantów 3, 17.07.2017, poniedzia-
łek, 10.00, Hala Wojciechowice 29 
769-11-92 

•	 Wakacyjny Turniej Tenisa Ziemne-
go, Korty ziemne, ul. Hallera 10, 
23.07.2017, niedziela, 9.00, OST 
517-111-212

•	 Zabawy dla dzieci, „dmuchańce”: 
rzut do celu, koszykówka, piłka 
nożna, dmuchana poducha, Sta-
dion, ul. Witosa 1, 26.07.2017, śro-
da, 10.00-16.00, Biuro MZOS-TiIT 29 
760-68-68

•	 Turniej „dzikich drużyn” w piłce ko-
szykowej, Hala sportowa, ul. Party-
zantów 3, 7.08.2017, poniedziałek, 
10.00, Hala Wojciechowice 29 769-
11-92 

•	 Bezpłatna Wakacyjna Szko-
ła Tenisa Ziemnego dla dzie-
ci i młodzieży, Korty ziem-
ne, ul. Witosa 1, 7-11.08.2017,  
(termin może ulec zmianie), ponie-
działek- piątek, 10.00 - 12.00, OST 
517-111-212

•	 Festyn osiedli na plaży, „Cud 
nad Narwią”, Błonia nad Narwią, 
12.08.2017, sobota, 14.00, Biuro 

MZOS-TiIT 29 760-68-68
•	 Zabawy dla dzieci, „dmuchańce”: 

rzut do celu, koszykówka, piłka 
nożna, dmuchana poducha, Sta-
dion, ul. Witosa 1, 16.08.2017, śro-

da, 10.00-16.00, Biuro MZOS-TiIT, 
29 760-68-68

•	 Turniej „dzikich drużyn” w piłce 
siatkowej, Hala sportowo – widowi-
skowa im. A. Gołasia, ul. Traugutta 
1, 23.08.2017, środa, 10.00, Hala 29 
764-38-25

•	 Wakacyjny Turniej Tenisa Stołowe-
go w kategoriach: do 18 lat, 19–39 

lat, 40+, Hala sportowo–widowi-
skowa im. A. Gołasia, ul. Traugutta 
1, 02.09.2017, sobota, 10.00, Biuro 
MZOS-TiIT, 29 760-68-68

•	 Młodzieżowy Turniej Tenisa Ziem-
nego, Korty ziemne, ul. Hallera 10, 
03.09.2017, niedziela, 9.00, OST 
517-111-212.

Wakacje w MZOSTiIT

PROGRAM IMPREZ ORGANIZOWANYCH W OKRESIE 

26 CZERWCA - 3 WRZEŚNIA 2017r.



10 Ostrołęka SamorządowaImprezy

Łęczysk dzieciom - piątkowe po-
południe 9 czerwca na osiedlu Łęczysk 
upłynęło pod znakiem wspólnej zaba-
wy. Z okazji Dnia Dziecka Rada Osiedla 
zorganizowała festyn dla najmłodszych.  
Były gry i zabawy, „dmuchańce” do skaka-
nia i zjeżdżania, stoiska policji i straży po-
żarnej. Na scenie nie zabrakło występów 
wokalnych i tanecznych. Pomocą służyli 
wolontariusze z „Radosnego Świetlicobu-
su”. Ekologiczne postawy propagowało 
Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego. Swoimi umiejętnościami 
pochwalili się też młodzi karatecy. Pogoda 
dopisała, a najmłodsi mieszkańcy osiedla 
tłumnie stawili się z opiekunami na festynie.  
Organizatorem imprezy była Rada Osiedla 
Łęczysk, a wspomogli ją: OCK, OTBS, OKKK, 
Społem Ostrołęka, WORD, Wiejska Wędzar-
nia i Szkoła Muzyki Gama.

Bawiliśmy się na Stacji – niedziela 11 
czerwca przyniosła piękną pogodę i wiele 
atrakcji przygotowanych przez Radę Osie-
dla Stacja. To właśnie tu odbył się najwięk-
szy od lat festyn osiedlowy w Ostrołęce. 

Na placu Dworcowym było gęsto  
i tłocznie – wśród licznych stoisk promo-
wano między innymi zdrowy i ekologiczny 
tryb życia. Można było wziąć udział w III 
Biegu Kolejarza, licznych quizach i zaba-
wach dla najmłodszych, obejrzeć występy 
Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie”, zwiedzić 
lokomotywy spalinowe i Kasę Jerzego 
Grabowskiego. To minimuzeum przewod-
niczącego Rady Miasta zostało oficjalnie 
otwarte w czasie festynu. Tradycyjnie już 
prezydent Janusz Kotowski i przewod-
niczący RM Jerzy Grabowski przeczytali 
„Lokomotywę” Juliana Tuwima. Wieczór 
zdominował występ zespołu MIG, a całość 
zabawy dobrze po północy zakończył po-
kaz sztucznych ogni. 

Festyn Spółdzielczy - dwie najwięk-
sze spółdzielnie mieszkaniowe działające 
na terenie Ostrołęki zaprosiły swoich lo-
katorów na festyn z wieloma atrakcjami 
i koncertami gwiazd disco polo. Jedną  
z atrakcji był występ zespołu Impuls. 

Festyn Spółdzielczy odbył się w nie-
dzielę 18 czerwca tuż obok siedziby jed-
nego z organizatorów – Ostrołęckiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. Wśród licznych 
atrakcji były między innymi występy arty-
styczne grup przedszkolnych i szkolnych, 
pokazy tańca, baletu i koncert orkiestry 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Nie zabra-
kło konkursów z nagrodami, konkurencji 
sportowych i sprawnościowych. Na scenie 
pojawili się: gitarzysta Michał Łoniewski, 
Zespół Tańca Ludowego Ostrołęka, zespół 
Skarabeusz oraz jako gwiazda wieczoru 
– grupa Impuls. Organizatorami festynu 
były: Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkanio-
wa oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa Cen-
trum.

(wd)

Sezon na festyny

Kolorowo 
- Festynowo



10 czerwca drużyna OKKK gościła w Białymsto-
ku, gdzie odbył się Międzynarodowy Turniej  
w Karate Kyokushin. W zmaganiach udział 
wzięło ponad 200 zawodników z czerech 
państw: Polski, Białorusi, Rosji i Mołdawii.

Ostrołęcki Klub Karate Kyokushin 
reprezentowało 22 zawodników. Na 
podium stanęli:
1 miejsca: Norbert  Duszak junior 16-17 
lat 60 kg, Szymon Niziński młodzicy 14-
15 lat -55 kg, Jakub Niziński młodzicy 
-65 kg;
2 miejsca: Oliwia Rykowska dziewczę-
ta 2008 r., Filip Pędzich kadeci 2005 r., 
Aleksandra Kukuć kadetki -50 kg 2005 
r., Mateusz Kukuć młodzicy 14-15 lat 

-55 kg., Mateusz  Malon dzieci 2008-
2009 r., Aleksandra Sadlak juniorki 16-
17 lat +65, Damian Sadlak młodzicy 
-65 kg, Martyna Staniszewska kadetka 
młodsza -65 kg.
3 miejsca: Patryk Wekfeit młodzicy 
2003 r., Agata Malon młodziczki 2003 r., 
Olszewski Dominik kadet -45 kg., Szy-
mon Skorowski seniorzy +80 kg.

Opiekunami i trenerami naszych 
zawodników byli Krzysztof Ślaski III 
dan i Radosław Sikora I dan. Jednym 
z sędziów na zawodach był też sensei 
Krzysztof Ślaski. Gratulacje dla całej na-
szej drużyny. 

(tk)
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Ekipa Ostrołęckiego Klubu Karate Kyokushin

Już 16.07.2017 (niedziela) godz. 11:00 na bież-
ni Stadionu ul. Witosa 1 - Wyścig Australijski.

ZAPISY: https://elektronicznezapi-
sy.pl/event/1942.html https://elektro-
nicznezapisy.pl/event/1942.html

ORGANIZATOR MZOS-TiIT w Ostro-
łęce https://www.facebook.com/MZO-
STIIT.Ostroleka/

(W przypadku zgłoszenia się osób 

chętnych do udziału o zróżnicowanym 
wieku wyścig może być podzielony na 
kategorie wiekowe!)

Czym jest wyścig australijski? Wy-
ścig eliminacyjny, zwany też austra-
lijskim – polega na tym, że  bierze w 
nim udział od 8 do 20 zawodników. Na 
każdym okrążeniu odpada zawodnik 
który jako ostatni przejedzie linię mety. 

Zawodnicy ścigają się do momentu w 
którym zostanie tylko jeden z nich.

Informacje dotyczące imprez do-
stępne są także na stronach interneto-
wych MZOS-TiIT i KK24h: mosir.ostro-
leka.pl, facebook/mzostiit.ostroleka, 
kk24h.pl, https://www.facebook.com/
KK24h/.

Zgłoszenia: Marek.Karczewski@

mzostiit.ostroleka.pl, 533-613-913 
i https://elektronicznezapisy.pl/
event/1942.html, https://elektronicz-
nezapisy.pl/event/1942.html.

Dla najlepszych puchary i nagrody 
rzeczowe od Przewodniczącego Rady 
Miasta Ostrołęki Jerzego Grabowskie-
go.

(mk)

Kolarstwo

Wakacyjny Kolarski Wyścig Australijski na bieżni stadionu !

Prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski spotkał 
się w środę 21 czerwca w ratuszu z piłkarzami 
i działaczami Ostrołęckiego Towarzystwa Spor-
towego Korona.

Spotkanie było okazją do podsu-
mowania niezwykle owocnego dla 
klubu sezonu, w którym Korona po 
zdominowaniu ligi okręgowej pewnie 
zwyciężyła i awansowała do czwartej 
ligi. Sukces ten nie byłby możliwy, gdy-
by nie wsparcie ostrołęckiego samorzą-
du. Przypomnijmy, że na bieżący rok 
OTS Korona otrzymała dotację w kwo-
cie niemal 235 tys. zł z przeznaczeniem 

na szkolenie i prowadzenie drużyn  
w różnych kategoriach wiekowych i na 
organizację turniejów dla dzieci i mło-
dzieży. Dziękując za dotychczasową 
współpracę i wsparcie przedstawiciele 
OTS Korona podzielili się swoimi plana-
mi na przyszłość. Zapewniali, że tego-
roczny sukces nie jest szczytem ich ma-
rzeń i już w następnym sezonie będą 
walczyć o awans do trzeciej ligi.

(wd)

Piłka nożna

Korona u prezydenta

Zawodnicy Korony po niezwykle udanym sezonie

Sztuki walki

Sukces karateków na Podlasiu 
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Narew

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Ostrołęce, po pobraniu próbek wody, stwier-
dził że jest ona przydatna do kąpieli w miejscu 
wyznaczonym do tego celu na rzece Narwi – 
Plaży Miejskiej. W połowie czerwca rozpoczęli 
tam dyżury ratownicy WOPR-OS.

W obrębie pomostu wyznaczono 
linkami miejsca dla młodszych amato-
rów kąpieli. Na odwiedzających miejską 
plażę czeka wyremontowane i schlud-
ne zaplecze (przebieralnie i prysznic). 
Miłośnicy aktywnego wypoczynku 
mogą skorzystać z boiska do gry w pił-
kę siatkową, a do dyspozycji najmłod-
szych przeznaczono szereg zabawek 
plenerowych. Nad bezpieczeństwem 
kąpiących czuwają przez siedem dni  
w tygodniu ratownicy. Dyżur WOPR-OS 
zakończy się 3 września.

(tk)

Możemy kąpać 
się w Narwi 

Narew bezpieczna dla kąpiących się

Drużyna Podkarpackiego Urzędu Wojewódz-
kiego zwyciężyła w VIII Mistrzostwach Polski 
Urzędów Wojewódzkich w piłce nożnej. W fi-
nale urzędnicy z Rzeszowa i okolic pokonali 
Śląski Urząd Wojewódzki po serii rzutów kar-
nych. 

Klasyfikacja medalowa:
1. Podkarpackie
2. Śląskie

3. Podlaskie
4. Mazowieckie.

Nagrody dla najlepszych zespołów 
wręczyli prezydent Ostrołęki Janusz 
Kotowski i wojewoda mazowiecki Zdzi-
sław Sipiera.

Przed finałowym spotkaniem 
turnieju rozegrano mecz towarzyski 

między reprezentacją urzędów woje-
wódzkich, a samorządem Ostrołęki. 
Do zwycięstwa 1:0 ostrołęcką drużynę 
poprowadził Janusz Kotowski. Bramkę 
zdobył Paweł Czartoryski po podaniu 
Michała Skowrońskiego.

Rozgrywki na ostrołęckim sta-
dionie trwały dwa dni. Wzięło w nich 
udział czternaście reprezentacji. We 

wszystkich spotkaniach padło 101 bra-
mek. Królem strzelców został Mateusz 
Rybicki (Zachodniopomorski UW), naj-
lepszym bramkarzem Witold Kwaśny 
(Podkarpacki UW), a najlepszym za-
wodnikiem Bartosz Nowak (Śląski UW). 

(wd)

Piłka nożna

Podkarpacie górą

Zwycięska ekipa Podkarpacia

Towarzyski mecz samorządu Ostrołęki z reprezentacją urzędów wojewódzkich


