
Po długiej i śnieżnej zimie naresz-
cie przyszła wiosna. To tradycyj-
ny czas rozpoczynania miejskich 
inwestycji. I także czas dobrych 
wiadomości dla mieszkańców 
wielu ostrołęckich osiedli. Rad-
ni uchwalili przeznaczenie do-
datkowych 20 milionów złotych 
na szereg budów i remontów in-
frastruktury w naszym mieście. 
Zdecydowanie poprawi się stan 

naszych ulic, w tym ważnych dla 
funkcjonowania największego 
osiedla Centrum. Prace remon-
towe związane ze stanem na-
wierzchni dróg będą prowadzone 
w całej Ostrołęce, tak by każde 
osiedle czuło, że jest równie waż-
ne w samorządowych planach.  
Ekipy budowlane zajmą się ter-
momodernizacją kolejnych placó-
wek oświatowych, rozpoczniemy 

przygotowania do zwiększenia 
bazy lokali socjalnych.  O szcze-
gółach związanych z miejskimi 
inwestycjami oraz pozostałych 
ważnych dla miasta problemach 
dowiecie się Państwo z kolejnych 
stron naszego biuletynu. Zapra-
szamy do lektury.

Więcej o planowanych na ten rok 
inwestycjach piszemy na str. 4.
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Wiosna - czas na inwestycje

23 maja (czwartek)
19.00 Parada (Pl. Bema – Scena przy DH Kupiec)
19.30 To właśnie ruch (Scena przy DH Kupiec)
20.20 Oficjalne otwarcie InQbatora
20.40 Historia prawdopodobna Ostrołęcka Scena Au-
torska (Scena przy DH Kupiec)
21.30 TAKARAZUKA camp Krakowski Teatr Tańca 
(Parking przed OCK)
24 maja 2013 (piątek)
10.00 Koty Trzy Teatr Gry i Ludzie (Scena Kameralna 
OCK / Scena przy DH Kupiec – w zależności od pogody)
17.30 Historia prawdopodobna – ingerencja pantomi-
ma Ostrołęcka Scena Autorska (Scena przy DH Kupiec)
18.30 Kuglarze Teatr Gry i Ludzie (Scena przy DH Kupiec)
19.30 InQbator 2012 Wernisaż pokonkursowej wysta-
wy fotograficznej (Hol OCK)
20.00 Wieczór Polskiego Teatru Tańca Polski Teatr 
Tańca (Scena Główna OCK)
21.30 Pandora Teatr Formy (Parking przed OCK)

25 maja 2013 (sobota)
15.00 Mistrz Teatr Gry i Ludzie (Scena przy DH Ku-
piec)
16.00 Historia prawdopodobna – ingerencja taniec 
Ostrołęcka Scena Autorska (Scena przy DH Kupiec)
17.00 Na horyzoncie myśli Teatr Mimo (Scena przy 
DH Kupiec / Scena Kameralna OCK – w zależności od 
pogody)
18.30 In blue Teatr Akt (Parking przed OCK)
20.00 Bachantki Teatr Chorea (Scena Główna OCK)
21.30 Carmen Funebre Teatr Biuro Podróży (Parking 
przy ul. Prądzyńskiego, za Sceną przy DH Kupiec)

Wydarzenia towarzyszące:
Poligon teatralny Teatr Biuro Podróży, 22 – 24 maja
Street jam/performance Cats Claw Crew, 21 – 23 maja

Zapraszamy!
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Ceny wody i strefy taxi bez zmian
Podczas XLII sesji Rady Miasta 
Ostrołęki w dniu 5 kwietnia 2013 r. 
radni przyjęli propozycję prezydenta 
pozostawienia stawek opłat za wodę 
i ścieki na dotychczasowym pozio-
mie. Wypowiedzieli się także prze-
ciwko utworzeniu w Ostrołęce dru-
giej strefy dla taksówek.

Podjęto też szereg uchwał re-
organizujących miejskie placówki 
oświatowe. Są to głównie przekształ-
cenia działających dotychczas lice-
ów uzupełniających przy zespołach 
szkół zawodowych w licea dla do-
rosłych.  Ostrołęce przybędą także 
dwie nowe ulice: Emigrantów i Ma-
rynarzy 1. Batalionu Pułku Morskie-
go. Zatwierdzono też program prze-
ciwdziałania bezdomności zwierząt 
na rok bieżący oraz wysłuchano 

sprawozdania z działalności Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Ostrołęce w 2012 roku.

Najważniejsze dla kieszeni 
ostrołęczan uchwały dotyczyły sta-
wek opłat za dostarczanie wody i od-
biór ścieków. Rada zadecydowała o 
utrzymaniu ich na poziomie z 2011 
roku, z taką propozycją wystąpiła 
miejska spółka OPWiK. Obecnie 
obowiązują następujące stawki:

1. Ceny za dostarczaną wodę:
- gospodarstwa domowe - 2,76 zł 
(bez zmian),
- odbiorcy produkcyjni - 2,76 zł (bez 
zmian),
- pozostali odbiorcy - 2,76 zł (bez 
zmian).

2. Ceny za odbiór ścieków:
- gospodarstwa domowe i pozostali 

odbiorcy - 7,05 zł (bez zmian)
-  odbiorcy produkcyjni - 7,05 zł 
(bez zmian)

3. Stawki opłat za przyłączenie 
do urządzeń wodociągowo kanaliza-
cyjnych:
- stawka za odbiór przyłącza wodo-
ciągowego 47,88 zł,
-  stawka za odbiór przyłącza kanali-
zacyjnego 47,88 zł.

Nie będziemy też drożej płacić 
za dojazd taksówką do najbardziej 
oddalonych od centrum osiedli.

Uwaga: zmieniło się miejsce skła-
dania deklaracji opłaty śmiecio-
wej. Deklaracje należy składać  
w Urzędzie Miasta, Pl. Bema 1  
lub ul. Kościuszki 45.

II Ogólnopolska Konferencja „Pol-
ska dla Rodziny - w miastach i gmi-
nach” promująca system zniżek i ulg 
dla rodzin wielodzietnych odbyła się 
18 marca w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Społecznej . Uczestniczyli w niej 
samorządowcy, przedstawiciele miast 
i gmin oraz ośrodków pomocy spo-
łecznej. 

Organizatorami byli: Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej, Fo-
rum Samorządowe na rzecz Dużych 
Rodzin i Związek Dużych Rodzin 
„Trzy Plus”. Obecnie w Polsce ponad 
50 samorządów realizuje Kartę Dużej 

Rodziny, wśród nich jest także Ostro-
łęka. Nasze miasto reprezentowali 
przedstawiciele Miasta Ostrołęki na 
czele z prezydentem Januszem Kotow-
skim oraz dyrekcja Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

Spotkanie rozpoczął Minister 
Pracy i Polityki Społecznej Włady-
sław Kosiniak-Kamysz, wyrażając po-
dziękowania za możliwość spotkania  
z twórcami polityki prorodzinnej  
w gminach i powiatach oraz przed-
stawiając propozycję stworzenia listy 
dobrych praktyk i poradnika dla tych, 
którzy zechcą w ten sposób kształto-

wać politykę rodzinną.
Drugą część konferencji po-

święcono warsztatom dla przedsta-
wicieli samorządów. Wśród prele-
gentów znalazł się Prezydent Miasta 
Ostrołęki Janusz Kotowski, który 
przedstawił zebranym informację o 
ostrołęckiej Karcie Wielkiej Rodziny. 
Samorządowcy dyskutowali o najlep-
szych praktykach, a także o proble-
mach związanych z wprowadzaniem 
i funkcjonowaniem Kart. Poruszono 
również kwestię konieczności wpro-
wadzenia Ogólnopolskiej Karty Dużej 
Rodziny.

II Ogólnopolska Konferencja „Polska dla Rodziny”

Kwiaty składa delegacja samorządu Miasta

W ciszy i skupieniu ostrołęczanie 
oddali hołd ofiarom smoleńskiej ka-
tastrofy. Pod tablicą upamiętniającą 
wizytę Ś.P. Prezydenta RP Lecha Ka-
czyńskiego, złożono wiązanki kwia-
tów i zapalono znicze.

Licznie przybyli na skwer im. Pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego miesz-
kańcy Ostrołęki o godzinie 8.41 po-
kłonili się przed ofiarami katastrofy, 
która wydarzyła się przed trzema laty. 
Krótką homilię wygłosił ksiądz infułat 
Zygmunt Żukowski, który pomodlił 
się też w intencji tragicznie i niespo-
dziewanie zmarłych 96 rodaków. De-

legacje reprezentują-
ce wiele środowisk,  
w tym między innymi 
samorządu miasta, 
kombatantów i za-
kładów pracy złoży-
ły wiązanki kwiatów  
i zapaliły znicze. 

Kilka dni wcze-
śniej na Cmentarzu 
Komunalnym od-
prawiono Mszę Św.  
w intencji ofiar trage-
dii smoleńskiej.

Pamiętaliśmy o Smoleńsku
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Szanowni Państwo,

Chyba wszyscy w tym roku mieliśmy dość przedłużającej się zimy. Może z wy-
jątkiem firm odśnieżających miasto oraz ciepłowników, którzy byli w swoim ży-
wiole. 

Wraz z przyjściem wiosny ruszają miejskie inwestycje. Z przebudową dróg 
wiążą się często spore utrudnienia. Już dziś proszę o cierpliwość mieszkańców m.in. 
ulic: Wypychy, Ostrowskiej i Słowackiego, Skowrońskiego, Sikorskiego, Kleeberga, 
Madalińskiego, Kwiatowej, Pogodnej, Bernardyńskiej. Mam nadzieję, że czasowe 
uciążliwości znikną z naszej pamięci, gdy po remontach będziemy na nowo jeździć  
wygodniej i bezpieczniej.

Wiosna to jednak nie tylko inwestycje. Przychodzi czas matur i poważnych 
sprawdzianów gimnazjalnych. Nauczycielom, a przede wszystkim naszej szkolnej 
Młodzieży, życzę dobrego twórczego czasu. Tego, żeby to był czas bezstresowy nie 
życzę, bo i tak się nie spełni... Mam szczerą nadzieję, że sobie poradzicie  i końców-
ka roku oraz wakacje będą szczęśliwe. 

Niech zatem wszystko ułoży się dobrze, a wspomnienia szkolnych przyjaźni 
będą mocniejsze niż pamięć o stresach. 

Wszystkim Ostrołęczanom życzę też pięknych wiosennych przeżyć podczas 
Dni Ostrołęki, życzliwości w sercu i wielu pogodnych myśli.

                   
                Prezydent Ostrołęki

www.ostroleka.pl

7 maja
•	 Budapeszt	 światłem	 malo-

wany – wystawa plenerowa, Plac  
Bema

9-10 maja parking przed OCK 
•	 Planeta	 Energii	 –	 Ogólno-

polski program Edukacyjny Grupy 
Energa

10 maja – lokal po Konsumach Po-
licyjnych, ul. Bogusławskiego 3 

•	 otwarcie	 wystawy	 Zbroi	 
i Uzbrojenia z XVI i XVII wieku. 
Polskie Zbroje husarskie, szwedzkie 
z czasów potopu oraz z czasów króla 
Stefana Batorego 

11 maja – 10.00 – 15.00 scena przy 
Kupcu, Piknik rodzinny

•	 Ogólnopolska	 Akcja	 Moto-
serce 2013, polegająca na zbiórce 
krwi i szpiku kostnego 

12 maja (niedziela)
•	 7.00	Msza Święta w intencji 

Mieszkańców i Miasta w kościele 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny (fara) przy ul. Szwedzkiej

•	 8.30	-	Uroczysta XLIV sesja 
Rady Miasta Ostrołęki z okazji 640 
rocznicy nadania praw miejskich 
Ostrołęce, sala widowiskowa OCK,

•	 XIX Półmaraton Kurpiow-
ski – start godz. 11.00 przy ul. Wito-
sa 

•	 10.00	 Dzień Ziemi - teren 
karczmy Kurpiowskiej Ostoja, w 
tym: występy zespołów Dance and 
Move, grup przedszkolnych, Zespo-
łu Tańca Ludowego Ostrołęka, ze-
społu Droga na Ostrołękę

•	 	 I Targ Staroci (zorganizo-
wany na podobieństwo odbywają-
cego się w Kiermusach) -  wczesne 
godziny ranne teren za Mauzoleum  
i obszar Karczmy Kurpiowskiej 
Ostoja

•	 16.00	 	 -	 Mauzoleum	 Pole-
głym w Bitwie pod Ostrołęką pro-
mocja książki „Przełom Powstania 
Listopadowego. Bitwa pod Ostro-
łęką  26 maj 1831r.” Norberta Ka-
sparka

•	 16.00	 sala	 widowiskowa	
OCK, Koncert pod nazwą „Pięk-
na nasza Polska cała”  w wykona-
niu zespołów: Ludowego Zespołu 
Artystycznego PROMNI im. Zofii 
Solarzowej Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie  
i Zespołu Tańca Ludowego Ostrołę-
ka. 

18,19  maja (z soboty na niedzielę)
•	 18.00-1.00	 Muzeum	 Kultu-

ry Kurpiowskiej w Ostrołęce - Noc 
Muzeów 2013, „Dwudziestolecia 
Czar”

22 maja
•	 10.00 - scena przy Kupcu 

II Dziecięcy Festiwal Tańca, przed-
szkola miejskie

23, 24, 25 maja (czwartek, piątek, 
sobota) 

•	 Festiwal Teatralny InQba-
tor Ruchu vol. 2 Ostrołęka 2013 

24, 25, 26 maja
•	 Piknik	 Historyczny	 pod	

nazwą „Historia łączy pokolenia” 
– teren za Mauzoleum – organiza-
torzy: Stowarzyszenie Historyczne 
Czwartacy, Muzeum Kultury Kur-
piowskiej przy wsparciu Urzędu do 
Spraw Kombatantów.  

25 maja 
•	 III	 edycja	 targów	 „Czas na 

Kurpie - Kupuj Lokalne Produk-
ty”, 11.00-18.00 Wyższa Szkoła Ad-
ministracji Publicznej w Ostrołęce, 
ul. Korczaka 73.

Szczegółowy program obcho-
dów Dni Ostrołęki znajdą Państwo 
na plakatach i stronie internetowej 
miasta www.ostroleka.pl.

Ostrołęckie majówki - Dni Ostrołęki 2013



Ostrołęcki samorząd podjął ważne de-
cyzje o przeznaczeniu 20 mln zotych na 
naprawy i przebudowy wielu ważnych 
dla miasta szlaków komunikacyjnych. 
Zgodnie z prowadzoną od dwóch ka-
dencji polityką równomiernego rozwo-
ju miasta inwestycje drogowe będą do-
tyczyły praktycznie wszystkich osiedli.

Wiele prac drogowych przewidzia-
no na osiedlu Centrum. Tam wyre-
montowane zostaną główne, przelotowe 
ulice. Nową nawierzchnię otrzymają Si-
korskiego, Kleeberga i Madalińskiego, 
trwają też prace nad nowelizacją projek-
tu remontu ulicy Berlinga. Być może 
kalendarz inwestycyjny pozwoli na włą-
czenie i tej ulicy do planu tegorocznych 

napraw. Kompleksowy remont przejdzie 
także ulica Dzieci Polskich, a nakładki 
trafią na ostatni odcinek ulicy Ostrow-
skiej i Słowackiego. Remontu  docze-
ka się także ulica Kwiatowa. Jest także 
szansa na poprawę nawierzchni ulic 
Gorbatowa i Warszawskiej.  Samorząd 
Ostrołęki zwrócił się do Ministra Trans-
portu o wsparcie remontu odcinka drogi 
krajowej nr 61 od przejazdu kolejowego 
w Grabowie do ulicy Mostowej. Jeżeli 
otrzymamy dofinansowanie z budżetu 
państwa, to  jesteśmy finansowo przy-

gotowani na przeprowadzenie podob-
nego remontu, jakim objęto w ubiegłym 
roku odcinek I AWP  od skrzyżowania  
z ulicą Witosa do przejazdu w Woj-
ciechowicach. Decyzje o rządowym 
wsparciu powinny zapaść jeszcze  

w maju. Kontynuowane będą 
prace przy przedłużeniu ulicy 
Korczaka do ulicy Gorbato-
wa. 

Roboty drogowe będą 
prowadzone także na pozo-
stałych osiedlach. Do remon-
tu przewidziano pierwszy od-
cinek ulicy Sienkiewicza. Na 
Stacji prowadzić będziemy 
budowę ulicy Wypychy oraz 
Skowrońskiego, co powin-
no zdecydowanie poprawić 
warunki dojazdu do Zespołu 

Szkół nr 3, zaś na osiedlu Leśnym kon-
tynuować prace przy Pogodnej, Jałow-
cowej, Jarzębinowej i Leszczynowej. 
Znaczna część osiedlowych ulic jest bu-

dowana bądź remon-
towana w ramach tzw. 
inwestycji wspólnych. 
Ogółem na inwe-
stycje realizowane 
przy udziale miesz-
kańców w budże-
cie miasta zapisano  

4,3 mln złotych. 
Miasto będzie też kontynu-

ować inwestycje z zakresu bu-
downictwa socjalnego. Dobiega-
ją końca prace nad nadbudową 
piętra w budynku socjalnym na 
ulicy Kołobrzeskiej. Na prze-
łomie maja i czerwca powinna 
zostać uruchomiona procedura 
przetargowa na wykonania blo-
ku socjalnego przy ulicy Brater-

stwa Broni.  
Milion złotych samorząd przezna-

czył na remont bazy hotelowej przy 
ulicy Witosa, a półtora miliona tra-
fi na przebudowę małej sali kinowej  
w OCK. 

Rok 2013 będzie także kolejnym 
rokiem remontów placówek oświato-
wych. Kontynuowana będzie termo-
modernizacja Szkoły Podstawowej 
nr 10, Przedszkola Miejskiego nr 5, 
a w dalszych planach realizowana 
modernizacja i rozbudowa obiektu 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wy-
chowawczego. Przewidziano także 
remonty instalacji elektrycznej w SP 
nr 1, remonty w I Liceum Ogólno-
kształcącym oraz szereg prac remon-
towo- budowlanych w wielu miejskich 
przedszkolach i szkołach wszystkich 
szczebli. Na jesieni rozpocznie się 
budowa hali widowiskowo-sportowej  
z salą do tenisa ziemnego i lekkiej atle-
tyki przy ul. Witosa.

Do najważniej-
szych miejskich inwe-
stycji należy niewątpli-
wie Stacja Segregacji 
Odpadów Komunal-
nych oraz związane  
z jej budową przedsię-
wzięcia. Oprócz tzw. 
inwestycji śmiecio-
wych samorząd będzie 
także kontynuował 
prace przy rozbudo-

wie sieci wodociągowych oraz systemu 
odbioru ścieków.  Podczas XLIII, nad-
zwyczajnej sesji Rady Miasta samorzą-
dowcy zwiększyli nakłady na miejskie 
inwestycje o ponad 20 milionów zło-
tych. Mamy nadzieję, że mieszkańcy 
Ostrołęki odczują, iż są to dobrze wyda-
wane nasze wspólne pieniądze.
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Plan najważniejszych miejskich 
budów i remontów w 2013 r.

Ulica Dzieci Polskich przejdzie kompleksowy 
remont

Nową nawierzchnię otrzyma ulica Sikorskiego

Modernizowane będą placówki oświatowe

Miasto wybuduje kolejne mieszkania socjalne
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Ostatnie kilka lat to bardzo dobry 
czas dla rozbudowy bazy sportowej w 
naszym mieście. Dwa razy nadano 
Ostrołęce tytuł „Sportowej Gminy”.  
Powstało wiele ciekawych obiektów. 
Od skromnych siłowni pod chmurką 
począwszy, po sztandarową inwestycję, 
jaką był Aquapark, ale także boisko tre-
ningowe przy miejskim stadionie i sze-
reg wielofunkcyjnych „Orlików” przy 
ostrołęckich szkołach. 

Już zdążyliśmy się przyzwyczaić 

do ich widoku wpisującego się w przy-
szkolny pejzaż. Każde z boisk tętni ży-
ciem, zarówno w godzinach pracy szkół, 
jak i popołudniami czy wieczorami.  Są 
dla młodych ludzi świetną propozycją 
spędzania wolnego czasu na grach i za-
bawach, na świeżym powietrzu.  Warto 
dziś przypomnieć, przy docenieniu 
idei i wsparcia finansowego pomysłu 
przez Ministerstwo Sportu i Samorząd 
Województwa, że główny koszt budo-
wy tych sportowych inwestycji poniósł 
samorząd miasta. W wielu przypad-
kach była to połowa wartości boiska, 
ale zdarzały się też lata, że Miasto po-
krywało 2/3 kosztów „Orlika”.

Budowę pierwszych dwóch boisk 
rozpoczęto w roku 2009 przy Szkołach 
Podstawowych nr 2 i nr 6. „Orlik” przy 
dwójce kosztował 1.295.000 złotych, 
drugi – przy SP Nr 6 – 1.270.000. Do-
tacje z Ministerstwa i Urzędu Marszał-
kowskiego wyniosły w obydwu przy-
padkach ponad 600 tysięcy złotych. 
Samorząd Ostrołęki zdecydował się na 
wybór boisk z tartanowym zapleczem 
lekkoatletycznym, tak by wykorzystać 
wszystkie możliwości zakładane w pro-
jekcie inwestycji. Do boiska przy SP 
nr 6 dołożyliśmy 620.000,00 PLN, do 

drugiego 643. tysiące złotych. Budowa 
kolejnych dwóch „Orlików” przy Szko-
le Podstawowej nr 1 i ZS nr 3 na Stacji 
przypadła w trudnym dla samorządu 
województwa czasie. Zamiast deklaro-
wanych 300 tysięcy złotych na każdy 
z obiektów Marszałek Województwa 
przekazał zaledwie po 100 tysięcy. Roz-
poczęte z funduszy ministerstwa i mia-
sta na przełomie lat 2010/2011 obiekty 
w znacznej części zostały sfinansowane 
przez ostrołęcki samorząd. Na obydwa 

boiska miasto 
przeznaczyło po 
ponad 800 ty-
sięcy złotych. 
Ale było warto, 
zwłaszcza kiedy 
gwar i śmiech 
najmłodszych to-
warzyszył pierw-
szym meczom 
rozgrywanym na 
sztucznej trawie 
położonej w miej-
scu piaskowego 
pyłu, znanego 

od lat uczniom „jedynki” i „trójki”.  Po 
szkołach podstawowych przyszła kolej 
na najstarsze w mieście gimnazja, po-
zbawione prawdziwego zaplecza spor-
towego na powietrzu. Jesień 2011 roku 
to rozpoczęcie budów przy Gimnazjach 
nr 1 i 2. Niestety nie obyło się bez pro-
blemów. Wyłoniony w przetargu wyko-
nawca „Orlika” przy Gimnazjum nr 2 
zawalił sprawę. Nie tylko w Ostrołęce, 
w kilkunastu miejscach, gdzie wygrał 
przetargi, wycofał się z budów. Na szczę-
ście w Gimnazjum nr 1 im. J. Kusociń-
skiego wszystko szło zgodnie z planem 
i 15 maja 2012 r. reprezentacja szkoły 
pokonała w oficjalnym meczu otwarcia 
drużynę samorządowców. 

Oprócz bo-
iska  ze sztuczną 
nawierzchnią do 
gry w piłkę nożną 
kompleks składa 
się z wielofunk-
cyjnego boiska do 
gier zespołowych 
(siatkówka, ko-
szykówka, piłka 
ręczna) oraz tar-
tanowej bieżni i 
skoczni w dal.  Do-

datkowo, ze względu na tradycje siatkar-
skie szkoły, samorząd miasta rozszerzył 
inwestycję o boisko do siatkówki plażo-
wej. Całość inwestycji kosztowała 1.279 
tysięcy złotych. Połowę nakładów po-
niosły strona rządowa i samorząd wo-
jewództwa, pozostałe pieniądze wyłożył 
samorząd Ostrołęki. Do drugiej połowy 
października na swoje boisko czekała 
młodzież z Gimnazjum nr 2 im. Danuty 
Siedzikówny „Inki”. Nowy wykonawca 
tym razem okazał się słowny i oddał ze-
spół boisk zgodnie z harmonogramem. 

A dziś kolejnym boiskiem może 
cieszyć się młodzież w Wojciechowi-
cach. Przy ZSZ nr 2 oddano kilka ty-
godni temu kolejny kompleks sporto-
wy. Powstało boisko ze sztuczną trawą 
do gry w piłkę nożną oraz boisko wie-
lofunkcyjne o nawierzchni z poliureta-
nu, przeznaczone do gier zespołowych.  
Wokół placów gry ulokowano bieżnię 
bieżni wraz ze skocznią do skoków w 
dal o nawierzchni poliuretanowej a w 
ich sąsiedztwie pole do istniejącego 
okręgu pchnięcia kulą. To już siódme 
boisko tego typu wybudowane w na-
szym mieście. Ale nie pierwsze w Woj-
ciechowicach, wcześniej w roku 2010, 
przy Zespole Szkół nr 4 miasto własnym 
nakładem zbudowało nieco mniejsze 
boisko do piłki nożnej, także ze sztucz-
ną nawierzchnią.  Obok szkoły powstały 
też boiska z tartanową nawierzchnią do 
gry w piłkę ręczną, siatkówkę czy kosza. 
Przez ostatnie cztery lata szkolna baza 
sportowa w Ostrołęce dorównała po-
trzebom XXI wieku. Z warunków stwo-
rzonych naszym młodym sportowcom 
możemy być naprawdę dumni. A przed 
samorządem kolejne wyzwania. Trzy-
majmy wszyscy kciuki. 

Możemy być dumni z infrastruktury sportowej
Mamy już 10 nowoczesnych przyszkolnych boisk

Otwarcie Orlika przy Szkole Podstawowej Nr 6

Mecze mogą być rozgrywane nawet wieczorami



Zestawy urządzeń do ćwiczeń na świe-
żym powietrzu pojawiły się w Ostrołęce 
w 2009 r., od tego czasu ich liczba sys-
tematycznie rośnie. Ich zaletą jest do-
stępność, łatwość korzystania, a także 
odporność na warunki atmosferyczne.

Od początku cieszą się wielką popu-
larnością wśród mieszkańców Ostrołęki, 
którzy coraz częściej aktywnie spędzają 
wolny czas. Ta popularność sprawia, że 
każdego roku wpływa do urzędu przy-
najmniej kilka wniosków o ustawienie 
urządzeń w kolejnych punktach miasta, 
które to prośby są uwzględniane przy 
projektowaniu budżetów miasta na po-
szczególne lata. Konserwacją urządzeń 
zajmuje się Miejski Zarząd Obiektów 
Sportowo-Turystycznych i Infrastruk-
tury Technicznej.

Najnowsze siłownie pod chmurką 

zostały zainstalowane w następujących 
miejscach:

1. przy ul. Pomian, 2. przy ul. So-
bieskiego, 3. na os. Centrum, pomię-
dzy ul. Sikorskiego i Pileckiego, 4. na 
os. Łazek., 5. na os. Hallera za przed-
szkolem nr 13, 6. przy ul. Goworow-
skiej.

Pozostałe siłownie są zlokalizowane 
na obszarze całego miasta:

7. przy „pałacyku” przy ul. Gorba-
towa, 8. przy ul. Hubalczyków, obok 
obwodnicy, 9. w Parku Miejskim  
w pobliżu ul. Parkowej, 10. przy ul. Bielik  
i Makarowej, 11. przy ul. Lenartowicza, 
12. przy hali sportowo-widowiskowej 
im. A. Gołasia, 13. przy ul. Leśnej, 14. 
przy ul. Witosa, obok hotelu MZOSTiIT,  
15. przy ul. Modrzejewskiej, 16. przy ul. 
Partyzantów, 17. w parku obok CEL-

MED-u, 18. przy ul. Krańcowej, 19. 
przy ZS nr 3 (Osiedle Stacja), 20. przy ul. 
Starosty Kosa, 21. przy Szkole Podsta-
wowej nr 6, 22. przy ul. Bursztynowej,  
23. w Parku Miejskim w pobliżu ul. Sy-
gietyńskiego.

Często słyszymy zdanie, iż prezydent czy 
urząd miasta żyją  „z naszych podatków”, 
a wydatki miejskie, budowy dróg, chod-
ników, utrzymanie szkół, organizowane 
koncerty to wydatki z naszych, czyli po-
datników kieszeni. 

Oczywiście jest  sporo racji w tych 
wyrażeniach. Ale może przy okazji roz-
ważań o tym, z czyjej kieszeni czerpie 
prezydent, by prowadzić inwestycje miej-
skie, wspierać kluby sportowe czy utrzy-
mywać oświatę,  warto usystematyzować 
swoją wiedzę o tzw. dochodach Miasta. 

Skąd zatem samorząd ma pieniądze? 
Co składa się na stronę dochodową bu-
dżetu Ostrołęki? Piszemy o najważniej-
szych składnikach budżetu.

Fundament: podatki lokalne - czyli do-
chody własne

Samorząd lokalny (miasto, gmina) 
jako dochody własne otrzymuje poda-
tek od nieruchomości oraz od środków 
transportu (oczywiście od firm trans-
portowych. To są wpływy zasadnicze. 
Są też drobne dochody, np. z podat-
ku rolnego, leśnego a nawet niewielkie 
wpłaty z podatku od posiadania psów. 
Warto przy tym zauważyć fakt, który 
wyróżnia Ostrołękę spośród wielu sa-
morządów.  Warto zauważyć, że nasze 
podatki lokalne należą do najniższych 
w całej Polsce i nie były zwiększane od 
wielu lat. Prezydent Janusz Kotowski ani  

w poprzedniej, ani w obecnej kadencji 
konsekwentnie nie proponował podwyż-
ki tych podatków nawet o symboliczną 
złotówkę.

Subwencje i dotacje otrzymywane od 
Państwa

Oczywiście do budżetu miasta 
wpływają także środki zewnętrzne. Naj-
ważniejsza z nich to tzw. subwencja 
oświatowa. Państwo polskie przeniosło 
na samorządy obowiązek prowadzenia 
bezpłatnej oświaty. Zatem z budżetu 
centralnego powinna być nasza miejska 
oświata finansowana. Do miasta trafia 
zatem subwencja oświatowa przezna-
czona tylko i wyłącznie na utrzymanie 
szkół.  Niestety te pieniądze, które zna-
lazły się na budżecie krajowym także  
z naszych dochodów, a których cześć 
rząd przeznacza na finansowanie oświa-
ty -  są daleko niewystarczające. Miasto 
Ostrołęka co roku z dochodów własnych 
dokłada do państwowej oświaty kilka-
dziesiąt milionów złotych. Oświata to 
niezwykle ważne zadania i samorządow-
cy nigdy nie żałują pieniędzy na prowa-
dzenie szkół czy przedszkoli. Ale gdyby 
rząd dawał tyle, ile potrzeba, gdyby te 
grube miliony wypracowane przez spo-
łeczność lokalną poszły na drogi, sport 
czy kulturę… Ostrołęka w każdym roku 
jeszcze bardziej by rozkwitała.

Udziały w podatku dochodowym  
PiT i CiT

Ostatni ze znaczących wpływów do 
budżetu miasta to udział  w podatku do-
chodowym od osób fizycznych i praw-
nych. Wysokość tych udziałów regulu-
ją ustawy i wynoszą one odpowiednio 
39,34% wpływów z podatku dochodo-
wego od osób fizycznych, zamieszkałych 
na terenie gminy i  6,71% wpływów z po-
datku dochodowego od osób prawnych 
i jednostek organizacyjnych niemających 
osobowości prawnej, posiadających sie-
dzibę na terenie gminy. Zatem to, co 
budżet centralny zabiera każdorazowo 
z pensji podatnika czy dochodu firmy 
ostrołęckiej tylko w części  wraca do bu-
dżetu miasta. 
Cały budżet miasta uchwalony na rok 
2013 to kwota ponad 251 milionów 
złotych.

Najwięcej środków miasto corocznie 
przeznacza na oświatę, pomoc społecz-
ną. Duże środki trafiają też na bezpie-
czeństwo publiczne i ochronę przeciw-
pożarową czy inwestycje. 

A jak jest z wynagrodzeniem prezy-
denta zarządzającego tymi kwotami? 

Co miesiąc  statystyczny mieszka-
niec Ostrołęki przeznacza  na pensję 
wypłacaną  na  rzecz prezydenta ok.  
17 groszy, co rocznie daje sumę  
2 złotych.
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Siłownie pod chmurką - sposób na rekreację

Z czego utrzymuje się miasto?
W skrócie o budżecie Ostrołęki

Siłownie cieszą się dużym zainteresowaniem
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Oprócz miejskiej oświaty najwięk-
szą pozycją w budżecie miasta jest po-
moc społeczna. W naszym mieście  
z różnych form samorządowego 
wsparcia korzysta 1940 rodzin. Ozna-
cza to, że opieką społeczną miasto obej-
muje blisko 5000 obywateli Ostrołęki.  
Świadczeniami z pomocy społecznej 
objęto 8,85 % ogólnej liczby mieszkań-
ców miasta Ostrołęki. W ubiegłym roku 
wartość udzielonej pomocy, włącznie ze 
środkami rządowymi na zadania zleco-
ne, wyniosła blisko 24 miliony złotych.

Najpoważniejsze powody przyzna-
nia pomocy społecznej to : ubóstwo, 
bezrobocie, długotrwała lub ciężka 
choroba i bezradność w sprawach 
opiekuńczo – wychowawczych. Do-
piero na dalszych pozycjach znajdują się 
wielodzietność i potrzeba ochrony ma-
cierzyństwa oraz problemy alkoholowe. 
Dużym problemem jest brak pieniędzy 
na leczenie, dotyka on głównie osób 
starszych i samotnych, korzystających  
z rent i emerytur. Z powodu długotrwa-
łej choroby w 2012r. przyznano pomoc 
dla 1072 rodzin – obejmując nią łącz-
nie 2441 osób. 

Warto tu wspomnieć, że pracowni-
cy socjalni MOPR oprócz wielu zadań 
polegających na codziennej pomocy 
swoim podopiecznym w rozwiązywa-
niu problemów życiowych związanych  
z normalnym funkcjonowaniem znacz-
ną część uwagi poświęcają najmłod-
szym. Między innymi w ubiegłym roku 
pod auspicjami samorządu przygoto-
wano pomoc rzeczową: w tym paczek 
świątecznych dla 128 dzieci, zorganizo-
wanych przez Sztab Akcji Pomagamy 
Mikołajowi, paczek świątecznych dla 
225 dzieci na zorganizowaną choinkę 
przez Rady Osiedli (Osiedle Traugutta, 
Osiedle Śródmieście I, Osiedle Łazek, 
Osiedle Centrum, Stacja, Pomian), pa-
czek świątecznych dla 31 rodzin zorga-
nizowanych przez Radę Osiedla Śród-
mieście I; półkolonii organizowanych 
przez TPD – 62 dzieci, kolonii organizo-
wanych przez PCK – zakwalifikowano 
39 dzieci, obozu organizowanego przez 
ZHP – 43 dzieci (Chorągiew Mazowiec-
ka). Pracownicy socjalni brali też udział 
w wytypowaniu 27 rodzin w ramach 
akcji „Szlachetna Paczka”; dystrybucji 
pomocy w naturze otrzymanej od za-

kładów pracy i osób prywatnych wg 
potrzeb podopiecznych, wytypowaniu 
12 dzieci do bezpłatnej nauki pływania, 
organizowanych przez Wodne Ochot-
nicze Pogotowie Ratunkowe „WOPR 
- OS” w partnerstwie z Parkiem Wod-
nym „AQUARIUM” w Ostrołęce oraz 
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie 
w Ostrołęce w ramach programu „Już 
Pływam z NIVEA i WOPR”; wytypo-
waniu 5 dzieci do uczestnictwa w cyklu 
warsztatów, w ramach programów pro-
filaktycznych pt. Bezpieczne wakacje  
w mieście i plenerze”.

Miasto dofinansowało dożywianie 
dzieci i młodzieży w szkołach. Łącznie 
z tej formy wsparcia skorzystało 926 
dzieci na kwotę 350.396,00 PLN.

Warto tu także wspomnieć o dzia-
łalności „Taniego Baru”. „Tani Bar” 
prowadzi swoją działalność od 1994r. 
Podstawowym celem funkcjonowa-
nia placówki jest zaspokajanie potrzeb  
w zakresie dożywiania osób i rodzin, 
które we własnym zakresie nie mogą 
przygotować sobie posiłku, gdyż nie po-
zwala im na to ich stan zdrowia, trudna 
sytuacja materialno – bytowa, bądź nie 
mają warunków do przygotowania po-
siłku np. osoby bezdomne.

Z posiłków w „Tanim Barze”  
w 2012r. korzystały osoby bezdomne, 
ubogie, niepełnosprawne, starsze, cho-
re, a także uczestnicy 3 środowiskowych 
domów samopomocy przy ul. Farnej, ul. 
Starosty Kosa i ul. Sikorskiego. Posiłki 
dla klientów pomocy społecznej były 
przyznane decyzją administracyjną, 
bezpłatnie bądź za częściową lub całko-
witą odpłatnością. 

W roku ubiegłym „Tani Bar” przy-
gotował 42 208 gorących posiłków dla 
327 osób z 284 rodzin na ogólną kwotę 
126.047,00 zł.

Nie sposób opisać tu wszystkie zada-
nia, jakie przez swoje jednostki realizuje 
samorząd w ramach opieki społecznej. 
Do wielu tematów będziemy powracać, 
by choć krótko przedstawić Państwu, jak 
szerokie jest to zagadnienie. Na zakoń-
czenie dzisiejszego artykułu wrócimy 
jeszcze do niewątpliwego sukcesu, ja-
kim jest wprowadzenie programu Karta 
Wielkiej Rodziny. Program realizowa-
ny jest od 5 września 2012 roku. 

Celem projektu jest poprawa wa-

runków życia rodzin wielodzietnych, 
które zamieszkują na terenie miasta 
Ostrołęki i posiadają 3 dzieci i więcej do 
18 roku życia lub do 25 roku życia, jeże-
li dziecko się uczy bądź studiuje. Zniżki 
w ramach Karty przysługują niezależnie 
od dochodu rodziny. Do 31 grudnia 
2012 roku wydano 1 790 Kart dla 350 
rodzin. Koszty dopłat do usług świad-
czonych dla posiadaczy Kart zamknęły 
się w roku ubiegłym na poziomie około 
13 tysięcy złotych.
 Uzyskanie Karty umożliwia korzystanie 
z wielu ulg m.in. :

- bezpłatnych przejazdów autobusa-
mi MZK - w soboty, niedziele i święta,

- 50% zniżki od ceny podstawowej 
biletu za wstęp do Parku Wodnego Aqu-
arium,

- 50% zniżki za bilety kinowe reper-
tuaru premierowego, Akademii Edu-
kacji Filmowej i Dyskusyjnego Klubu 
Filmowego w Ostrołęckim Centrum 
Kultury,

- 50% zniżki za udział w zajęciach 
zespołów artystycznych organizowa-
nych przez Ostrołęckie Centrum Kultu-
ry,

- 50% zniżki za udostępnienie kor-
tów tenisowych i wypożyczanie łyżew  
w MZOSTiT Ostrołęka,

- 50% zniżki od opłaty miesięcznej 
dla trzeciego i kolejnych dzieci za pobyt 
w Żłobku Miejskim,

- wielu zniżek w ostrołęckich skle-
pach, punktach usługowych, prywat-
nych szkołach.

Szczegółowe informacje na temat pla-
cówek, w których obowiązują zniżki  
i ich wysokości można znaleźć na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta oraz 
uzyskać w siedzibie MOPR przy ulicy 
Hallera 12, tel. 29 7644130.

Pod opieką samorządu
Wsparcie dla potrzebujących Ostrołęczan
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O nowym pomyśle realizowanym 
pod auspicjami samorządu miasta poin-
formowano media podczas konferencji 
prasowej. Z dniem 1 października roz-
pocznie działalność Ostrołęcki Uni-
wersytet Trzeciego Wieku. Honorowy 
Patronat nad przedsięwzięciem objął 
prezydent Miasta Ostrołęki Janusz Ko-
towski.

Podobnie jak w większości kra-
jów zachodnich w Polsce także nastę-
puje wydłużenie wieku mieszkańców  
i jednocześnie zwiększa  się liczba osób  
w wieku poprodukcyjnym. Jednym  
z zadań samorządów staje się znalezienie 
sposobów na aktywne uczestnictwo w 
życiu społecznym osób w wieku przed-
emerytalnym i emerytalnym.  Stąd też 

skierowana do takiej grupy wiekowej pro-
pozycja.  Jak powiedzieli podczas spotka-
nia inicjatorzy pomysłu - działania Ostro-
łęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
będą  aktywizować i integrować starsze 
osoby oraz włączyć je w życie publiczne  
i obywatelskie naszego miasta.  OUTW 
ma za zadanie zaspokoić potrzeby  
w zakresie samokształcenia, poszerza-
nia swojej wiedzy i umiejętności, mi-
łego i aktywnego spędzania wolnego 
czasu, poznawania nowych techno-
logii i sposobów komunikowania się, 
podtrzymania sprawności fizycznej  
i ruchowej, a także możliwości realizacji 
młodzieńczych zainteresowań osób star-
szych.  To pierwsza tego typu inicjatywa, 
nad którą patronat obejmuje samorząd 

miasta.  
Organizatorzy Uniwersytetu Trze-

ciego Wieku  zapraszają wszystkich 
chętnych do wstąpienia w szeregi słu-
chaczy OUTW. Proponują uczestnictwo 
w wykładach, zajęciach fakultatywnych i 
warsztatowych, lektoratach językowych, 
w których chętni będą mogli uczestni-
czyć i realizować się, nawiązywać nowe 
znajomości, przyjaźnie i wypełniać ak-
tywnie swój wolny czas.  

Zapisy prowadzone będą przez Specjali-
stę ds. organizacyjnych OUTW Pana Ja-
nusza Chojnowskiego, od dnia 1 wrze-
śnia 2013 r. w budynku Ostrołęckiego 
Centrum Kultury, ul. Inwalidów Wojen-
nych 23, pok. 26.

Jesienią ruszy Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dobiegają końca przygotowania 
do XIX Międzynarodowego Półma-
ratonu Kurpiowskiego. Dzięki moż-
liwości dokonania rejestracji drogą 
elektroniczną, na liście startowej  
w połowie kwietnia znajdowało się 
już prawie 200 nazwisk zawodni-
czek i zawodników z różnych regio-
nów Polski, a także zagranicy. 

XIX Półmaraton Kurpiowski 
rozegrany zostanie w niedzielę 12. 
maja. Zawodnicy pobiegną trasą 
posiadającą atest Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki, która wiodła bę-
dzie głównie wzdłuż tzw. ostrołęc-
kiej obwodnicy. Start/meta zlokali-
zowane zostały na terenie parkingu 
przy bramie głównej kompleksu 
sportowego MZOS-TiIT przy ulicy 
Witosa 1. Najlepsi zawodnicy tra-
sę półmaratonu, czyli dokładnie 21 
km i 97,5 metra, powinni pokonać  
w czasie około 1 godziny i 8-10 
minut. Start do biegu nastąpi 
punktualnie o godzinie 11.00. Or-
ganizatorzy, tradycyjnie już, nie 
wprowadzają limitu czasu, co ma 

umożliwić ukończenie biegu każde-
mu uczestnikowi. W ubiegłorocznej 
edycji imprezy wzięło  220 zawod-
ników, a zwyciężył Sergii Okseniuk 
z Ukrainy z czasem 1:06:39.

Zgodnie z regulaminem w bie-
gu startować mogą wszyscy chętni 
powyżej 16 roku życia, posiadający 
aktualne badania lekarskie upraw-
niające do startu w biegu długim 

lub po podpisaniu oświadczenia o 
braku przeciwwskazań do udziału 
w półmaratonie. Osoby niepełnolet-
nie muszą posiadać zgodę rodziców, 
prawnego opiekuna lub trenera.

Szczegółowe informacje doty-
czące biegu można uzyskać pod 
numerem telefonu 29 760 68 68 we-
wnętrzny 19.

Już prawie 200 chętnych chce wystartować 
w XIX Międzynarodowym Półmaratonie Kurpiowskim

W poprzednim roku w półmaratonie wzięło udział 230 biegaczy


