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T R O Ł Ę K A
A M O R Z Ą D O W AS

Więcej informacji na

www.ostroleka.pl

Będzie prawdziwa obwodnica miasta 

i bezpieczna ścieżka rowerowa przez 

Kurpiowszczyznę! Prace wystartowały!
29 marca był wyjątkowo ważnym 

dniem dla naszego miasta i regionu. 

Minister Marek Chodkiewicz, przeby-

wający w Ostrołęce na zaproszenie po-

sła Arkadiusza Czartoryskiego, prezy-

denta Janusza Kotowskiego i starosty 

ostrołęckiego Stanisława Kubła, poin-

formował, iż zapadły decyzje o rozpo-

częciu przygotowań do budowy ob-

wodnicy Ostrołęki. Niebawem zostanie 

wybrany wariant przebiegu obwodni-

cy. Ta potężna inwestycja rządowa „wy-

rzuci” ciężki transport z głównych ulic 

Ostrołęki, będzie się wiązała z budo-

wą nowego mostu na rzece Narwi oraz 

szczególnym uwzględnieniem obsłu-

gi komunikacyjnej największych zakła-

dów naszego miasta, tzn. Story Enso i 

Elektrowni, zwłaszcza w kontekście de-

cyzji o budowie nowej elektrowni.

Wieloletnie starania posła Arkadiu-

sza Czartoryskiego i senatora Rober-

ta Mamątowa, samorządowców mia-

sta i powiatu, wreszcie nabrały real-

nych kształtów. To inwestycja na kilka 

lat, ale najważniejsze jest to, że już w 

tym roku ruszają konkretne prace przy-

gotowawcze. 

Dodatkowo minister Chodkie-

wicz poinformował, że jest zgoda i za-

pewnienie dofinansowania bezpiecz-

nej ścieżki rowerowej, prowadzącej od 

centrum Ostrołęki w stronę Kadzidła i 

Myszyńca. Będzie to ścieżka równole-

gła do drogi krajowej 53, ale oddzie-

lona od jezdni. W najbliższych latach 

mieszkańcy miasta, powiatu i nasi go-

ście będą mogli podziwiać piękno Kur-

piowszczyzny, korzystając z profesjo-

nalnej bezpiecznej ścieżki rowerowej. 

Od Placu Bema w Ostrołęce dojedzie-

my nią aż do Myszyńca.

(op)

Minister Gróbarczyk go-
ścił w Ostrołęce

W sobotę 21 kwietnia w Ostrołęce go-
ścił Minister Gospodarki Morskiej i Że-
glugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk. 
Odwiedził port przy moście im. Ma-
dalińskiego i obiecał wsparcie jego 
oczyszczenia i rewitalizacji. 

 s. 3

Inwestycje wodne

Inwestycje

Z placów budowy

Dobra wiosenna pogoda sprzyja pra-
com na budowie najważniejszych in-
westycji. Zmiany i postęp widać nie-
mal każdego dnia. Do końca maja po-
winny zakończyć się prace przy wy-
czekiwanej fontannie i tzw. bisówce 
przy ulicy Insurekcyjnej. 

s. 4

Ostrołęka w 100-lecie
- Cukiernia Leszczyńskich

Miasto jak człowiek ma swoją histo-
rię. W 100-lecie Niepodległości chce-
my sięgnąć do różnych miejsc, ludzi 
i wydarzeń Ostrołęki. Jedną z wyjąt-
kowych historii miasta jest historia 
# rmy, równolatki Niepodległej – Cu-
kierni Leszczyńskich. Założył ją Wa-
cław Leszczyński w 1918 roku.

s. 6

Stulecie Niepodległości

Dni Ostrołęki

12 maja po raz kolejny zainauguru-
jemy Dni Ostrołęki. W tym roku przy-
gotowaliśmy dla ostrołęczan Konwój 
Country połączony ze Zlotem food-
trucków, Piknik militarny „Mapa wy-
zwolenia” oraz warsztaty muzyki go-
spel.

s.  7

Kultura

Minister Chodkiewicz zapowiedział duże inwestycje drogowe w regionie

Wszystkim ostrołęckim MATURZYSTOM serdecznie życzę powodzenia na wyjątkowych egzaminach,

miłości, życzliwości i wsparcia od najbliższych, owocnego skorzystania z „zasobów umysłowych”

zgromadzonych przez lata nauki, ale też błysków talentu i natchnienia wobec zadań, które zaskoczą,

a potem światełka z Nieba na dokonywanie życiowych wyborów już po maturze.

                                                                                                 Janusz Kotowski

                                                                                                                  Prezydent Ostrołęki

P.S. Serdecznie pozdrowienia przesyłam także Nauczycielom, a szczególnie Rodzicom i Bliskim

naszych Maturzystów. Jako ojciec Maturzysty wiem, że towarzyszenie w zmaganiach dzieciom

bardziej „zbliża” do zawału, niż nasze dawne matury. Bądźmy z nimi , wspierajmy, kochajmy,

niech młodzi wiedzą, że są dla nas najważniejsi, niezależnie od wyniku egzaminów.



2 Ostrołęka SamorządowaZ życia samorządu

Wspólne patrole policji, straży miej-
skiej, straży pożarnej, ratowników me-
dycznych Grupy Nadzieja oraz pracow-
ników socjalnych kontrolowały miejsca 
zajmowane przez bezdomnych od 30 
października do końca marca bieżące-
go roku. Jak skuteczne było to działanie, 
może świadczyć fakt uratowania przed 
śmiercią z wyziębienia mężczyzny zna-
lezionego 17 stycznia w garażu na osie-
dlu Wojciechowice. Temperatura jego cia-
ła wynosiła 33 stopnie. Kolejne uratowa-
ne życie, to 55-letni mężczyzna śpiący w 

pustostanie przy temperaturze minus 15 
– po udzieleniu pomocy medycznej tra-
) ł do miejskiej noclegowni przy ul. Koło-
brzeskiej. Dziękując uczestnikom wspól-
nych patroli I Zastępca Komendanta Miej-
skiego Policji w Ostrołęce kom. Andrzej 

Dziadak podkreślił znaczenie decyzji pre-
zydenta Janusza Kotowskiego o przyj-
mowaniu do noclegowni osób będących 
pod wpływem alkoholu, w przypadku za-
grożenia ich życia – najcenniejszego dla 
wszystkich dobra. Śmiało można stwier-
dzić, że dzięki akcji „Pomocna dłoń” na na-
szym terenie nie było o) ar śmiertelnych 
w czasie niskich temperatur (w całej Pol-
sce zanotowano 78 zgonów z tej przyczy-
ny).

Każdy człowiek, nawet bezdomny 
i zapomniany, ma prawo do naszego 

szacunku i opieki. Dzięki dobrej współ-
pracy wolontariuszy, służb munduro-
wych i samorządu nikt w minionym se-
zonie zimowym nie został bez pomocy 
i wsparcia.

(op)

„Pomocna dłoń” ratowała życie

Prezydent podziękował za zaangażowanie we wspólne patrole

W komendzie miejskiej policji podsumowano wspólną akcję służb mundurowych i sa-
morządu miasta, którą w okresie zimy objęto Ostrołękę, by zapobiec przypadkom za-
marznięcia osób bezdomnych. W jej efekcie nie odnotowano w naszym mieście ani jed-
nego zgonu z powodu wyziębienia.

Opieka społeczna

To kolejna inwestycja spółki w na-
szym mieście. Tym razem solary produ-
kujące „zieloną energię” staną na działce 
leżącej na obszarze Ostrołęckiej Podstre-
fy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej. Będą one mogły wytwa-
rzać do 1 megawata ekologicznej energii. 
Do podjęcia inwestycji niezbędne są ko-
rekty w planie zagospodarowania prze-
strzennego, nad czym samorząd obecnie 
pracuje. 

Jeśli zmiany wejdą w życie w możli-
wie szybkim czasie, prace przy budowie 
instalacji mogą ruszyć jeszcze w bieżą-
cym roku.

Tym samym Grupa Energa SA, oprócz 
inwestycji w tradycyjne źródło zasilania, 
czyli blok C elektrowni węglowej, pobu-
duje też drugą elektrownię, opartą o od-
nawialne źródła energii. Do roku 2020 
15% energii musi pochodzić z OZE.

(wd)

Fotowoltaika

wkracza do Ostrołęki

Prezydent Janusz Kotowski i wiceprezes zarządu Energa wytwarzanie SA Adam Gala-
nek podpisali list intencyjny o budowie instalacji fotowoltaicznej. Wcześniej pismo 
sygnował Prezes Zarządu Energi wytwarzanie SA Piotr Meler. Elektrownia słoneczna 
o mocy do 1MW powstanie przy ulicy generała Tomasza Turskiego.

Ekologia

Główne uroczystości odbyły się 7 
kwietnia na cmentarzu komunalnym przy 
ulicy Krańcowej. W intencji o) ar obydwu 
wydarzeń została odprawiona Msza Świę-
ta. Po mszy obecni w kaplicy złożyli kwia-
ty i znicze pod tablicą „Bóg, Honor, Oj-
czyzna, Katyń-Smoleńsk-Siewiernyj; Tra-
gedia w 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, 
10.04.2010”. 

O o) arach mówił w swoim przemó-
wieniu prezydent Ostrołęki Janusz Ko-
towski: – Wielu z nich nie miało przy so-
bie w chwili śmierci nikogo bliskiego, ko-
goś na kim mogli by się oprzeć w tym naj-
trudniejszym momencie. My dziś, uczest-

nicząc we Mszy Świętej, składając kwiaty, 
wypełniliśmy duchowy obowiązek obec-
ności wobec nich. 

10 kwietnia o godzinie 08.41 ostrołę-
czanie spotkali się na skwerze im. Lecha 
Kaczyńskiego, by wspólnie pomodlić się 
w intencji o) ar tragicznego lotu i złożyć 
kwiaty pod tablicą upamiętniającą wizytę 
śp Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w 
Ostrołęce. Krótką homilię wygłosił ksiądz 
infułat Zygmunt Żukowski, który wraz ze 
zgromadzonymi wokół tablicy, pomodlił 
się też w intencji tragicznie i niespodzie-
wanie zmarłych 96 rodaków.

(as)

W rocznicę Katynia i Smoleńska

Symbolem nawiązania do tragicznych wydarzeń były wiodące w górę schody

okryte biało-czerwoną & agą

7 i 10 kwietnia ostrołęczanie uczcili pamięć polskich o" cerów, którzy zostali zamordo-
wani w Katyniu 78 lat temu i Polaków, którzy zginęli 8 lat temu pod Smoleńskiem w 
drodze na uroczystości katyńskie. 

Pamięć

Osiem lat po wydarzeniu, które wstrząsnęło Polską ostrołęczanie oddali hołd o' arom smoleńskiej 

katastrofy



W piątek 20 kwietnia w Urzędzie Wo-
jewódzkim odbyło się spotkanie, w trakcie 
którego podsumowano dwa lata działania 
rządowego programu „Rodzina 500 plus” 
na Mazowszu. Pan Sylwester Dąbrowski, 
wicewojewoda mazowiecki, przedstawił 
statystyczne dane za okres od 1 kwietnia 
2016 roku do 28 lutego 2018 roku. Liczby 
pozytywnie zaskakują. 

W całym województwie mazowieckim 
wsparcie przyznano dla ok. 551 tys. dzie-
ci, a rodzinne budżety zasiliło 6,38 miliarda 
złotych. 7% tych środków tra� ło do okręgu 
ostrołęckiego. 

W Ostrołęce wypłacono świadczenia 
na łączną kwotę ponad 59,5 mln złotych. 
Pieniądze te tra� ły do ponad 3,4 tys. rodzin. 
Tam, gdzie dochód nie przekroczył 800 zło-
tych netto na osobę, świadczenie przyzna-
no takżę na pierwsze lub jedyne dziecko. 

Na spotkanie zaproszono także rodzi-
nę państwa Matejkowskich, którzy wycho-
wują czwórkę dzieci. Jak przyznaje pani 
Katarzyna, dla nich te dodatkowe środki są 
bardzo ważne, dają poczucie bezpieczeń-
stwa i stabilizacji. 

Program „Rodzina 500 plus” nie jest ja-
kimś wstydliwym dodatkiem dla rodzin, 
które sobie nie radzą. To świadczenie dla 
rodzin wyjątkowo ważnych, bo podejmu-
jących trud wychowania dzieci. 500 zł nie 
rozwiąże problemów i wydatków zwią-
zanych z wychowaniem dziecka, ale jest 
ważną formą wsparcia ze strony Państwa 
Polskiego. Pieniądze są przeznaczane na 
sprawy ważne, w Ostrołęce odnotowali-
śmy tylko marginalne przypadki niewłaści-
wego spożytkowania świadczenia – mówił 
prezydent Janusz Kotowski.

A poseł Arkadiusz Czartortyski i wo-
jewoda Sylwester Dąbrowski podkre-
ślali, że rząd polski znalazł tak ogromne 
pieniądze dla rodzin bez zaciągania kre-
dytów. Wystarczyło odważnie walczyć 
z ma� ami paliwowymi czy watowskimi 
i grosza wystarcza. Szkoda, że poprzedni 
rząd tego nie umiał, bo pieniądze ukra-
dzione przez ma� e nie były zabrane nie-
określonemu Państwu, lecz właśnie pol-
skim rodzinom.

(as)
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4 kwietnia Grupa Energa i Enea ogło-
siły, że wybrany został wykonawca nowej 
elektrowni, która powstanie w Ostrołęce. 
Do przetargu stanęły trzy � rmy: China Po-
wer Engineering, konsorcjum Polimeksu 
Mostostalu i Rafako oraz konsorcjum GE Po-
wer i Alstom. Pod koniec marca zgromadze-
nie wspólników Elektrowni Ostrołęka wska-
zało na konsorcjum GE Power i Alstom Po-
wer System. Ostatecznie, inwestorzy zdecy-
dowali się przychylić do tego wskazania. 

Budowa nowej elektrowni to dla Mia-
sta i regionu ogromna szansa rozwojo-
wa. W trakcie budowy zatrudnione będą 
tysiące osób. Skorzystają � rmy podwy-
konawcze. Znawcy tematu zakładają też 
ożywienie w branży handlowej, gastro-

nomicznej i w innych usługach.
Po wybudowaniu elektrowni budżet 

Ostrołęki rokrocznie zasili podatek mie-
rzony w dziesiątkach milionów złotych.

Obecne zadłużenie miasta (które nie 
należy procentowo do szczególnie wy-
sokich) będzie można spłacić z samych 
wpływów podatkowych od nowej elek-
trowni w 2-3 lata.

A od strony środowiskowej projekt, 
który będzie realizowany w Ostrołęce, za-
kłada najwyższe standardy. W sytuacji wy-
gaszania starej elektrowni i działania no-
wej stan środowiska w Ostrołęce znacznie 
się poprawi. 

Budowa nowego bloku energetycz-
nego ma potrwać pięć lat i rozpocząć się 
jeszcze w tym roku. Elektrownia Ostrołęka 
C będzie najnowocześniejszym blokiem w 
Europie. Energia elektryczna będzie wy-
twarzana przy spełnieniu obowiązujących 
wymagań Unii Europejskiej dotyczących 
ograniczenia emisji, również tych, które 
zostaną wprowadzone w 2023 roku.

(as)

Wiemy, kto wybuduje Elektrownię C

Konsorcjum GE Power i Alstom zostało wybrane w przetargu na budowę nowego blo-
ku energetycznego w Ostrołęce. Oferta, jaką złożyli, opiewała na kwotę 5,05 mld zł 
netto, czyli 6,023 mld zł brutto.

Energia

Z wpływów podatkowych 

od nowej elektrowni

Ostrołęka spłaci całe zadłu-

żenie w 2-3 lata

Miliony złotych

dla ostrołęckich rodzin

Niemal 60 milionów złotych tra" ło do ostrołęckich rodzin dzięki rządowemu pro-
gramowi „Rodzina 500 plus”. Każdego miesiąca wsparcie otrzymuje prawie 5,5 tys. 
dzieci z naszego miasta.

Rodzina 500+

Rodzina Matejkowskich na spotkaniu z wicewojewodą

Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski

W marcu bieżącego roku przed samo-
rządem Ostrołęki utworzyła się szansa na 
zmianę oblicza nadbrzeży Narwi w okoli-
cy portu. Do tej pory nie było to możliwe, 
gdyż teren ten należał do Regionalnego Za-
rządu Gospodarki Wodnej. 30 marca podpi-
sana została umowa, w świetle której Pań-
stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Pol-
skie użycza port Miastu Ostrołęce. 

21 kwietnia w tej sprawie do Ostrołę-
ki przyjechał minister Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk. 
Swoje pierwsze kroki skierował on właśnie 

nad rzekę, a następnie spotkał się z ostro-
łęczanami w sali kameralnej OCK. 

– Takie miejsce, z takimi warunkami, 
z jednej strony jest wyzwaniem, a z dru-
giej jest bogactem, jeśli chodzi o przygo-
towanie, zagospodarowanie. Nie wolno 
czegoś takiego marnować. Mam nadzie-
ję, że miejsce to stanie się regularną mari-
ną, z infrastrukturą na wysokim poziomie. 
To miejsce będzie służyło turystom. Mogę 
zadeklarować, że Wody Polskie, Minister-
stwo czują się odpowiedzialne za ten ba-
sen – powiedział Marek Gróbarczyk. 

Poseł Arkadiusz Czartoryski dodał, że 
prace ruszą już w tym roku. 

Miasto ma już konkretny projekt za-
gospodarowania nadbrzeży, który został 
opracowany w ramach projektu „Pisa-Na-
rew”. Wspólne działanie wielu samorzą-
dów ma na celu przywrócenie do świetno-
ści szlaku wodnego na dwóch rzekach – Pi-
sie i Narwi. Przywrócenie funkcji portu to 
tylko jeden z etapów, od którego rewitali-
zację nadbrzeży Ostrołęka chce rozpocząć. 
Do tej pory nie było możliwości prawnych 
i wsparcia rządowego. Obecnie pojawia 
się konkretna szansa na odnowienie por-
tu. Trzeba ją wykorzystać.

Minister Gróbarczyk gościł 

w Ostrołęce 
W sobotę 21 kwietnia w Ostrołęce gościł Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śród-
lądowej Marek Gróbarczyk. Odwiedził port przy moście im. Madalińskiego i obiecał 
wsparcie jego oczyszczenia i rewitalizacji. 

– Każdy ostrołęczanin oczekuje, żeby 
nad Narwią działo się dobrze. Chcemy 
stworzyć miejsce dobrych spotkań – mó-
wił prezydent Janusz Kotowski, podczas 
spotkania w Ostrołęckim Centrum Kultu-
ry. – W porcie będą mogły stacjonować 
jednostki wodne. Będą tereny rekreacyjne 
z ławeczkami, miejscami do grillowania. 
W niedługim czasie ostrołęczanie otrzy-
mają piękne miejsce nad rzeką.

Starosta Stanisław Kubeł dodał, że 
stworzenie portu to szansa nie tylko dla 
Ostrołęki, ale także dla � rm z powiatu 
ostrołęckiego, które zajmują się wynaj-
mem kajaków i organizowaniem spływów. 

Dziś trasa często kończy się w Przystani, 
niebawem być może będzie szansa na do-
płynięcie aż do Ostrołęki. 

Podczas wizyty minister Marek Gró-
barczyk, poseł Arkadiusz Czartoryski, pre-
zydent Janusz Kotowski, starosta Stani-
sław Kubeł, a także przedstawiciele Go-
spodarstwa Wodnego Wody Polskie złoży-
li kwiaty pod tablicą przy ul. Głowackiego 
upamiętniającą kontradmirała Włodzimie-
rza Steyera oraz w Rzekuniu, pod pomni-
kiem 53 marynarzy z Pierwszego Batalio-
nu Morskiego, którzy zginęli w obronie Oj-
czyzny.

(as)

Inwestycje wodne

Złożono kwiaty pod tablicą kontradmirała Steyera
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Jednym z jej elementów będzie bu-
dowa siedmiu kilometrów nowych dróg 
dla rowerów oraz częściowa moderni-
zacja istniejących ścieżek. Wkrótce na-
stąpi podpisanie umów z wykonawca-
mi czterech inwestycji z tego zakresu. 
Ścieżkę rowerową biegnącą ulicą Trau-
gutta, aleją Wojska Polskiego i ulicą 
Łomżyńską wykona PRDM Ostrada, na-
stępną, przy ulicy Steyera – ZUI sc. PJK 
Dziekońscy, a w ulicy Brata Zenona Że-
browskiego – firma AMSTONE. Z kolei 
wykonawcą odcinka pieszo-rowerowe-

go na osiedlu Wojciechowice będzie fir-
ma HUS-BUD. Wszystkie te inwestycje 
powinny zostać ukończone do 1 wrze-
śnia br. 

W ramach tego samego projektu mia-
sto zakupi jeszcze stacje napraw i wypo-
życzalnie rowerowe, wybuduje 26 miejsc 
parkingowych typu „parkuj i jedź” i zaku-
pi około 40 rowerów. Na ogłoszenie prze-
targu czeka też projekt ścieżki rowerowej 
wiodącej ulicą Goworowską od ronda płk. 
R. Kuklińskiego do granic miasta.

(wd)

Nowe drogi dla rowerzystów

Do miasta wpłynęły oferty na pierwsze przetargi ogłoszone w projekcie tzw. „Małej mo-
bilności”. Przypomnijmy, że oprócz zakupu autobusów i montażu systemu usprawniają-
cego ruch komunikacji miejskiej, projekt zakłada też rozwój infrastruktury rowerowej.

Projekty

Na ulicy Witosa zaawansowane są już prace brukarskie po stronie osiedla Dzieci Polskich. 

Powstaje już podbudowa pod pas drogowy. W 80% gotowa jest już ścieżka rowerowa i chodnik. 

Robotnicy układają jeszcze kamienne krawężniki. W ostatni etap wchodzi także montaż instalacji 

sanitarnej. Wykonawca prowadzi również roboty rozbiórkowe w kierunku ronda na ulicy

11 Listopada. 

Na ulicy Ostrowskiej prace odbywają się przy ruchu wahadłowym. Wyłączona z ruchu jest połowa 

jezdni w kierunku Ostrowi Mazowieckiej, gdzie trwają prace rozbiórkowe i przygotowawcze do 

dalszych prac ziemnych. Robotnicy wykonują także przyłącza sieci – kanalizację deszczową, 

wodociągową i sanitarną. Jednocześnie prowadzone są prace na odcinku od ulicy Granicznej do 

Przemysłowej. Trwa uzbrajanie terenu, a pracownicy ' rmy wykonującej zlecenie przygotowują 

teren pod budowę ronda. W tym miejscu zostały już wycięte drzewa, trwa usuwanie karp i 

odhumusowywanie odcinka. Następnie wykonany zostanie nasyp. 

Prace przygotowawcze trwają również na odcinku od ulicy Przemysłowej do Kaczyńskiej. Tu wycięte 

zostały drzewa, usuwane są karpy i prowadzone są roboty rozbiórkowe. 

Z placów budowy

Szybko postępują również prace na budowie ulicy Dobrzańskiego. W najbliższym czasie na 

odcinku od ronda im. Romana Dmowskiego do ulicy Markowskiego położona zostanie pierwsza 

warstwa bitumiczna. Zakończone zostanie także układanie chodnika i krawężników. Pozwoli to 

na rozpoczęcie robót na drugim odcinku – od ulicy Markowskiego do ulicy 11 Listopada. Odcinek 

zostanie całkowicie wyłączony z ruchu.

Prace przy budowie fontanny terenowej weszły w decydujący etap. Robotnicy postawili już 

ściany fundamentowe pomieszczenia technicznego i prowadzącego do niego korytarza. Wkrótce 

rozpocznie się betonowanie niecki. Ze względów technologicznych wykonawca musi odczekać 

2-3 tygodnie, konieczne do związania się konstrukcji. Po tym czasie rozpocznie się montaż 29 

dysz, układanie kamiennych płyt, przywracanie poprzedniego stanu nawierzchni bitumicznej. 

Zakończenie prac przewidywane jest na koniec maja.

Niebawem z nowego odcinka drogi cieszyć się będą mieszkańcy ulicy Insurekcyjnej. Jeszcze 

w maju powinnna zakończyć się tam budowa. Na razie teren został osieciowany – wykonano 

kanalizację deszczową i sanitarną, przygotowano okablowanie pod oświetlenie. Po zakończeniu 

przygotowywania podbudowy, na budowie pojawią się brukarze, którzy utwardzą nawierzchnię 

kostką.
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18 kwietnia w ratuszu odbyło się spo-

tkanie, podczas którego podpisano umo-

wę na stworzenie w ostrołęckiej szko-

le kolejnej klasy patronackiej. Takie istnie-

ją już w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 

i 4 (energetyczne i handlowe). Nowa po-

wstaje  w Zespole Szkół Zawodowych 

nr 1. Miasto podjęło współpracę z AZ Co-

lor, znaną w całej Polsce & rmą poligra& cz-

ną, która swoją siedzibę ma pod Ostrołęką. 

W ich firmie już pracuje wielu ab-

solwentów ostrołęckich szkół zawodo-

wych, którzy uczyli się w klasach o pro-

filu poligraficznym. Inni młodzi ludzie, 

zaczynający pracę w Ostrołęce, wyje-

chali za granicę i robią dziś międzyna-

rodową karierę. 

Warto dodać, że klasa poligra& czna to 

nie tylko zajęcia z zakresu druku, ale rów-

nież gra& ki komputerowej, projektowania, 

marketingu i reklamy. Zajęcia prowadzić 

będą specjaliści z & rmy AZ Color, co pozwo-

li uczniom poznać nie tylko teoretyczne za-

gadnienia, ale również praktyczne wska-

zówki, rady. Pedagodzy dzielić się będą wła-

snym doświadczeniem zawodowym. 

Tworzenie klas, którym patronują lo-

kalne przedsiębiorstwa, to krok w stronę 

przygotowania absolwentów szkół bran-

żowych i techników do pracy, wyposaże-

nie ich w narzędzia które znacznie ułatwią 

start na rynku pracy. Proponowane zawo-

dy są dostosowane do potrzeb regionu

(as)

Solidne przygotowanie szkolne

i dobra praca w regionie
Elżbieta Zecer z � rmy AZ Color pod Ostrołęką i prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski pod-
pisali dziś list intencyjny w sprawie utworzenia klasy poligra� cznej w ZSZ nr 1. Szkoła 
przygotuje przyszłych drukarzy, gra� ków, specjalistów od marketingu i reklamy.

Poligra  a

Maj to miesiąc, kiedy kolejni gimna-

zjaliści staną przed wyborem dalszej drogi 

kształcenia. W Ostrołęce, która jest małym 

zagłębiem transportowym, kilka szkół ma 

w swojej ofercie klasy o pro& lu kierowca-

mechanik, jednak uczęszcza do nich zale-

dwie po kilkunastu uczniów. Lokalny ry-

nek pracy potrzebuje znacznie większej 

ilości wykształconych kierowców. 

Aby zmienić tę sytuację, ostrołęc-

kie firmy transportowe chcą objąć pa-

tronatem klasy kształcące w tym zawo-

dzie. Od dwóch lat taki profil kształce-

nia działa w ZSZ nr 2 im. 5 Pułku Uła-

nów. W nowym roku szkolnym klasę 

taką utworzy ZSZ nr 1 im. dr. Józefa 

Psarskiego. Opieką otoczy ją firma Tar-

gor Truck.

Jak zapewnia Mirosław Szczepankow-

ski, zawód ten, po uzyskaniu wszelkich 

uprawnień i odbyciu kursów, daje gwarancję 

zatrudnienia i zarobki na poziomie, który po-

zwala się samodzielnie utrzymać. Liczy, że to 

pomoże przekonować młodych ludzi. 

Do wyboru takiej drogi kształcenia za-

chęcał również wiceprezydent Grzegorz 

Płocha, który mówił o zmianie jakościowej, 

jaka nastąpiła w ciągu ostatnich kilkunastu 

lat. – Zawód kierowcy to już nie to samo, 

co kiedyś. Dziś ciężarówki to luksusowe 

auta, które prowadzi się świetnie. Poza tym 

kierowcy podróżują po całym świecie, mu-

szą znać języki obce, więc wykształcony 

kierowca nie różni się niczym od wykształ-

conego naukowca na uczelni. 

(as)

Zawód z gwarancją zatrudnienia

Do wyboru zawodu kierowcy zachęcali wiceprezydent Grzegorz Płocha i prezes Mirosław Szczepankowski

W Polsce brakuje dziś około 100 tys. kierowców, a w ciągu trzech lat ta liczba może 
wzrosnąć nawet trzykrotnie – mówi Mirosław Szczepankowski, prezes Zrzeszenia Prze-
woźników Drogowych. Aby zachęcić uczniów do wybierania tego zawodu, w Ostrołęc-
kim Centrum Kultury zorganizowano spotkanie pod patronatem prezydenta miasta. 

Transport

Sześćdziesięciu uczniów z klas o kie-

runku technik pojazdów samochodo-

wych i technik elektryk z Zespołu Szkół 

Zawodowych nr 1 skorzysta z miesięcz-

nych zagranicznych praktyk zawodowych 

w Grecji i Portugalii. Pierwszy wyjazd już 

w maju. 

Głównym celem projektu jest podnie-

sienia kompetencji ogólnych i zawodo-

wych uczniów, przydatnych na krajowym 

i europejskim rynku pracy. W ramach pro-

jektu uczniowie odbędą przygotowanie 

językowe i kulturowe oraz staże zawodo-

we w portugalskich i greckich & rmach. Po 

ich zakończeniu każdy uczeń otrzyma cer-

ty& kat potwierdzający udział w projekcie 

oraz dokument Europass Mobilność. 

Uczniowie zastaną podzieleni na trzy 

grupy po 20 osób. Pierwsza z nich staż roz-

pocznie już w maju, a kolejne w następ-

nym roku szkolnym. Z praktyk skorzystają 

uczniowie trzecich klas technikum. 

Na realizację zadania szkoła otrzymała 

do& nansowanie w wysokości 640 152,61 

zł. Projekt realizowany jest w ramach 

projektu „Ponadnarodowa mobilność 

uczniów i absolwentów oraz kadry kształ-

cenia zawodowego” ze środków Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 

zasadach Programu Erasmus+. 

ZSZ nr 1 podnosi również kompeten-

cje swojej kadry pedagogicznej. Nauczy-

ciele będą szkolić się na Malcie (6 nauczy-

cieli przedmiotów zawodowych i 2 na-

uczycieli języka angielskiego), w Grecji (5 

nauczycieli przedmiotów ogólnych, 2 pe-

dagogów i jedna osoba z kadry zarządza-

jącej) i w Niemczech (2 nauczycieli języka 

niemieckiego).

(as)

Erasmus+ w ZSZ nr 1

Sześćdziesięciu uczniów z klas o kierunku technik pojazdów samochodowych i tech-
nik elektryk z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 skorzysta z miesięcznych zagranicznych 
praktyk zawodowych w Grecji i Portugalii. Pierwszy wyjazd już w maju.

Szkolnictwo zawodowe

W ramach do& nansowania szkoły re-

alizować będą dwa projekty: „Kuźnia Za-

wodowców”, który poprowadzi Zespół 

Szkół Zawodowych nr 1 i Centrum Kształ-

cenia Zawodowego oraz ,,Zawodowy pa-

kiet startowy’’ prowadzony przez Zespół 

Szkół Zawodowych nr 3. Działania zakoń-

czą się 31 sierpnia 2018 roku. 

W ramach projektów do pracowni za-

wodowych Zespołu Szkół Zawodowych nr 

1 i nr 3 oraz Centrum Kształcenia Praktycz-

nego w Ostrołęce tra&  sprzęt o wartości po-

nad 550 tysięcy złotych. Jak mówi dyrektor 

ZSZ nr 1 Tadeusz Olszewski, w ramach pro-

jektu „Kuźnia Zawodowców” w  szkole po-

wstaną dwie pracownie logistyczne, dwie 

geodezyjne, informatyczna i językowa. 

W Centrum Kształcenia Praktycz-

nego powstanie nowoczesna pracow-

nia programowania obrabiarek sterowa-

nych numerycznie wyposażona w tokar-

kę i stanowiska uczniowskie do progra-

mowania. 

Placówki zostaną doposażone m.in. 

w nowe komputery, multimedialne pra-

cownie do nauki języków obcych oraz 

specjalistyczną aparaturę pomiarową wy-

korzystywaną w zawodzie geodety czy 

architekta krajobrazu. 

Projekty przewidują ponadto reali-

zację specjalistycznych kursów i szkoleń, 

z których skorzysta 370 uczniów oraz 23 

nauczycieli ZSZ nr 1 i ZSZ nr 3 w Ostrołę-

ce. 326 uczniów weźmie udział w stażach 

zawodowych w przedsiębiorstwach, za 

które otrzymają stypendium w wysokości 

2300 zł brutto.

(as)

Ponad 3,5 mln zł dla szkół zawodowych

Dwie ostrołęckie szkoły zawodowe oraz Centrum Kształcenia Praktycznego otrzymają
3 651 412,21 miliona złotych do� nansowania ze środków Unii Europejskiej na rozwój 
kształcenia zawodowego. Pieniądze zostaną przeznaczone na wyposażenie pracowni, 
szkolenia dla uczniów i nauczycieli oraz zwiększenia zdolności do zatrudnienia uczniów.

Projekty

Umowę w imieniu � rmy AZ Color podpisała Elżbieta Zecer
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Wacław przybył do Ostrołęki z Sokołowa 
Podlaskiego. Miał tam piękny dom, cukier-
nię, restaurację i klub bilardowy. Sprowadził 
się do Ostrołęki z całym majątkiem i urządze-
niami cukierniczymi podobno aż czterema 
wagonami kolejowymi. Tu się osiedlił i otwo-
rzył cukiernię. Miał dziesięcioro dzieci. 

– Historia rodziny jest bardzo bogata i 
ciekawa. Prababka ze strony matki walczy-
ła w oddziałach Emilii Plater w okresie po-
wstania listopadowego 1931 r. Najstar-
szy syn dziadka, też Wacław, był szafarzem 
w Belwederze u Piłsudskiego. Wrócił jed-
nak z Warszawy do Ostrołęki. Prowadził tu 
klub wioślarski i miał pierwszą taksówkę w 
Ostrołęce marki Ford. Wuj Henryk walczył 
i zginął w drugim powstaniu śląskim jako 
harcerz. Jego grób jest w Zawierciu. Siostra 
ojca, Zo& a, założyła cukiernię w Ostrowi 
Mazowieckiej, która prosperuje do dziś. Jej 
wnuczka, Anna, zakupiła w roku 1998 pałac 
w Szczawinie – wspomina rodzinę spadko-
bierczyni rodu, Zo& a Leszczyńska.

Cukiernia Leszczyńskich w 1918 roku 
była jedyną w mieście polską cukiernią. Były 
tu też cukiernie żydowskie, ale one miały nie-
co inny charakter, właściciele byli ze sobą za-
przyjaźnieni. W wojnę Jan Leszczyński, ojciec 
pani Zo& i, ukrywał Żyda, doktora Dreznera, 
inicjatora wydania Księgi Żydów Ostrołęc-
kich. Kiedy doktor Drezner po latach przy-
jechał z Izraela do Ostrołęki, pierwsze kroki 
skierował do pana Jana Leszczyńskiego, któ-
ry ocalił mu życie. W 1938 r. Jan założył przy 
ul. Głowackiego drugą cukiernię, oddzielając 
się od ojca, Wacława. 

Cukiernia Leszczyńskich była znanym i 
cenionym miejscem. Nie brakowało tu nigdy 
amatorów smakowitych ciast, a już od maja 
ustawiały się długie kolejki po lody. Do lat 
50. produkowano tu także cukierki – krówki, 

śliwki w czekoladzie i pyszne landrynki. A był 
czas, kiedy serwowano także pełne śniada-
nia wiedeńskie. Przed wojną cukiernia była 
czynna w godzinach od 7 do 23. W pobliżu 
było kino, więc po drodze do późna w nocy 

można było tam wstąpić na ciastko czy lody. 
Mieszkańców przyciągały tu smakowite re-
ceptury i rzemieślnicza solidność.

Cukiernia przetrwała trudne czasy II woj-
ny światowej, a potem stalinizmu.

– Ojciec był twardym człowiekiem. Od 
dziecka ciężko pracował u dziadka w cukier-
ni. Opowiadał mi, że jako 10-letni chłopiec 
przed pójściem do szkoły zawijał 400 sztuk 
pączków. Mając 29 lat ożenił się i usamodziel-

nił, otworzył własną cukiernię w obecnej loka-
lizacji. Podczas wojny, za Niemców, siedział w 
więzieniu. Podczas okresu stalinowskiego też 
nie było mu łatwo. Co kilka dni ubecy wpada-
li na „kontrolę”. Zmuszali go, aby zapisał się do 
spółdzielni, jak reszta rzemieślników, ale nie 
chciał. Zamknęli więc cukiernię na pół roku. 
Ale jakoś przetrwał i ten zły czas – wspomina 
pani Zo& a.

W najlepszym okresie w cukierni praco-
wało nawet 20 osób. Mieli zawsze uczniów, 
zawód tu zdobyło ponad 100 uczniów. Dziś 
pani Zo& a ma ich tylko dwóch i ubolewa, że 
młodzi nie garną się do nauki tego zawodu.

 Po 100 latach, cukiernia nadal dzia-
ła. Po dziadku i ojcu zostały pani Zo& i sta-
re receptury przepisywane do coraz to no-
wych zeszytów. Zostały też stare urządze-
nia: maszynka do landrynek, lodówka drew-
niana na amoniak z 1920 roku czy dzielarka 
do ciasta z 1918 roku. Wkrótce pewnie tra& ą 
do muzeum, jak twierdzi pani Zo& a. Ale cią-
gle, jak za dawnych lat, można tu kupić kru-
che i drożdżowe ciasteczka, pyszny mako-
wiec, bezy, ptysie, pączki, mazurki czy ciasto 
francuskie. Jednym z niezwykłych wypieków 
były sękacze pieczone przez panią Zo& ę dla 
papieża Jana Pawła II i zawożone do Rzymu 
w okresie wielkanocnym.

Dziś z najstarszych, stuletnich receptur 
nadal pieczone są krajanki z & gami czy pysz-
ne kruche ciasteczka leńskie, zwane przez 
klientów „przedwojennymi”. Pani Zo& a za-
prasza do ich degustacji. Planuje też otwo-
rzyć kawiarnię.

Maria Rochowicz

Rodzina Leszczyńskich - w środku siedzą Wacław i Józefa (założyciele cukierni) i ich dzieci, od lewej 

stoi Jan (ojciec Zo� i), Sabina, Jadwiga, Zo� a (na kolanach), od lewej stoją: Władysław, Wacław, 

Teodozja, Zygmunt, Emilia i Henryk. Zdjęcie z 1918 r.

Stulecie Niepodległości

Ostrołęka w 100-lecie – Cukiernia Leszczyńskich
Miasto jak człowiek ma swoją historię. W 100-lecie Niepodległości chcemy sięgnąć do różnych miejsc, ludzi i wydarzeń Ostrołęki. Jedną z wyjątko-
wych historii miasta jest historia firmy, równolatki Niepodległej – Cukierni Leszczyńskich. Założył ją Wacław Leszczyński w 1918 roku. 

Józef Psarski to jedna z postaci, które 
miały niebagatelny wpływ na dzieje miasta. 
Od 1894 roku był lekarzem kolejowym. Brał 
czynny udział w ruchu niepodległościowym, 
za co został zesłany wraz z żoną na Syberię. 

W 1912 roku znalazł się w grupie ini-
cjatorów powstania w Ostrołęce progim-
nazjum męskiego, które swą działalność 
rozpoczęło w nowym roku szkolnym 1913. 
Dyrektorem został Dionizy Majewski, Dok-
tor objął stanowisko lekarza szkolnego.

Gdy w listopadzie 1915 roku Ostro-
łęka znalazła się na linii frontu i całe mia-
sto ewakuowano, Psarscy znaleźli się ra-
zem z innymi na terenie Rosji. Tam, na wy-
gnaniu, doktor, jako oddany społecznik, 
niósł swą pomoc wysiedlonym rodakom, 
dostarczając im odzież, żywność, książki, 
prasę. Niósł też pomoc lekarską.

Po 1918 roku dr Józef Psarski zabie-
gał o zorganizowanie 8- klasowego gim-
nazjum, otwartego głównie jego stara-
niem w 1919 roku, oraz szkoły rzemieślni-
czej o kierunku mechaniczno-ślusarskim. 
Był nie tylko inicjatorem jej powstania, ale 
i głównym fundatorem. 

Był starostą, działał aktywnie w Ra-
dzie Miasta. Inicjował założenie pierwsze-
go sklepu spółdzielczego, organizował, 
tworzył Kasę Zapomogowo-Pożyczkową 
oraz Towarzystwo Wioślarskie, wokół któ-
rego koncentrowało się życie sportowe i 
towarzyskie miasta. Jako lekarz pracował 
też w Szpitalu Powiatowym im. św. Józefa. 
Za sprawą i staraniem Józefa Psarskiego 
już u progu niepodległości zaczęli dzia-
łalność harcerze w szeregach ZHP – naj-
liczniejszej organizacji młodzieżowej w 

Ostrołęce. Najpierw organizacja ta rozwi-
jała się w Szkole Rzemieślniczo-Przemy-
słowej, której dyrektor był założycielem, 
potem w innych szkołach i środowiskach 
pozaszkolnych. 

Od samego początku okupacji dr Jó-
zef Psarski organizował ruch oporu. Gdy 
rozpoczęto organizowanie w Ostrołęce 
i powiecie jednolitej organizacji wojsko-

wej – Armii Krajowej, dr Józef Psarski ps. 
,,Piotr” został szefem sanitarnym Obwodu 
Ostrołęckiego AK oraz delegatem rządu 
londyńskiego na powiat ostrołęcki. 

To tylko część jego działań na rzecz roz-
woju miasta. Do dziś uważany jest przez 
wielu mieszkańców za postać wybitną.

Zmarł 6 października 1953 roku. 
(as)

Wyjątkowe urodziny dr. Psarskiego

150 lat temu, 19 marca 1868 r., na świat przyszedł wybitny ostrołęczanin Józef Psar-
ski. Z tej okazji, samorządowcy Miasta Ostrołęki i prezes TPO złożyli na grobie doktora 
kwiaty i zapalili znicze.

Pamięć

Pomnik dr. Józefa Psarskiego na skwerze jego imienia zainstalowany w 2010 r.
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• 8 V, godz. 10.00 i 12.00 – „Pyza Wę-

drowniczka” – spektakl taneczny w wy-

konaniu Zespołu Pieśni i Tańca KURPIE – 
sala widowiskowa OCK, bilet 5 zł (zamó-
wienia biletów dla grup zorganizowa-
nych – tel. 29 7664591) 

• 10 V, godz. 19.00 – Wernisaż wystawy 

malarstwa Włodzimierza Tyca – Gale-
ria Ostrołęka, wstęp wolny

• 10-11 Vgodz. 10.00 – XVIII Mazowiec-

ki Festiwal Teatrów Amatorskich – pół-

# nał – sala widowiskowa OCK, wstęp 
wolny

• 16 V, godz. 13.15 i 14.15 – „Trzej Musz-

kieterowie” – spotkania z muzyką – sala 
OCK, bilet 5 zł

• 19 V, godz. 17.00 – ACH! – koncert Ka-

tarzyny Groniec w ramach akcji Na-

stroje we Dwoje – sala widowiskowa 
OCK, bilet 30 zł

• 19 V, godz. 18.00 – Noc Muzeów – wy-

stawa plenerowa „Ostrołęka dawniej i 

dziś” – Plac gen. Józefa Bema, wstęp wolny
• 18 V, godz. 19.00 – „Zacznij od Bacha” 

– koncert piosenek Zbigniewa Wodec-

kiego w wykonaniu artystek Studia Pio-
senki – Klub Oczko, wstęp wolny

• 20 V, godz. 12.00 – „O rybaku i złotej 

rybce” – spektakl dla dzieci od lat 4 w ra-
mach akcji Godziny dla Rodziny – Sala 
widowiskowa OCK, bilety: 7 zł (dziecko) i 
15 zł (dorosły)

• 29 V, godz. 18.00 – koncert Roberta 

Mroza  –  OCK

• 7 V, godz. 14.00 – Eliminacje między-

biblioteczne XXVI Ostrołęckiego Kon-

kursu Recytatorskiego „Pierwszy krok 

w poezję” – Klub przy Studziennej, ul. 
Gomulickiego 13 

• 7 V, godz. 10.00 – „Skarb w bibliotece” 
– zabawa detektywistyczna – Filia nr 3, ul. 
Korczaka 4 

• 8 V, godz. 10.00 – Nasze barwy i godło 
– spotkanie edukacyjne dla przedszkola-
ków – Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży, 
ul. Gomulickiego 13

• 8 V, godz. 18.00 – Prezentacja książki Ja-

rosława Prusińskiego pt. „Isztar” – Klub 
przy Studziennej, ul. Gomulickiego 13 

• 9 V, godz. 10.00 – Finał konkursu pla-

stycznego dla przedszkolaków pt. 

„Zaczarowany sen Alicji z Krainy Cza-

rów” – Filia nr 3, ul. Korczaka 4
• 10 V, godz. 11.00 – Ludzie z pasją: Ja-

kub Rutka – spotkanie dla młodzieży – 
Filia nr 3, ul. Korczaka 4 

• 10 V, godz. 18.00 – Prezentacja książki 

Karola Samsela pt. „Autodafe” – Czy-
telnia, ul. Głowackiego 42 

• 11 V, godz. 10.00 – „W świecie bajek” 
– głośne czytanie bajek dla przedszkola-
ków – Filia nr 3, ul. Korczaka 4 

• 11 V, godz. 18.00 – Prezentacja książ-

ki Doroty Sokołowskiej i Grzegorza 

Maculewicza pt. „Tajemnice Łomży i 

Ostrołęki” – Klub przy Studziennej, ul. 
Gomulickiego 13 

• 15 V, godz. 10.00 – „Nasze barwy i go-

dło” – spotkanie edukacyjne dla przed-
szkolaków – Biblioteka dla Dzieci i Mło-
dzieży, ul. Gomulickiego 13 

• 15 V, godz. 18.00 – Karol Samsel i jego 

gość: Agnieszka Frączek – Klub przy 
Studziennej, ul. Gomulickiego 13

• 17 V, godz. 17.00 – Eliminacje Finało-

we XXVI Ostrołęckiego Konkursu Re-

cytatorskiego „Pierwszy krok w po-

ezję” – Czytelnia, ul. Głowackiego 42
• 22 V, godz. 14.00 – Projekcja # lmu „Z 

dala od orkiestry” – Klub przy Studzien-
nej, ul. Gomulickiego 13 

• 23 V, godz. 18.00 – Prezentacja książ-

ki Joanny i Norberta Dawidczyków 

pt. „Torcik małżeński” – Klub przy Stu-
dziennej, ul. Gomulickiego 13 

• 24 V, godz. 9.40 i godz. 11.00 – spek-

takle Teatru Duet dla dzieci – Czytelnia, 
ul. Głowackiego 42 

• 24 V, godz. 14.00 – Odkrywamy świat 

z Tonim Halikiem i młodzieżą II Spo-

łecznego LO im. T. Halika – Czytelnia, ul. 
Głowackiego 42

• 25 V, godz. 18.30 – Dyskusyjny Klub 

Książki: Jacek Dehnel – „Lala” – Klub 
przy Studziennej, ul. Gomulickiego 13

• 29 V, godz. 10.00 i 11.30 – Spotkanie 

z Moniką Sawicką (autorką „Kajtusio-

wych opowieści”)  – spotkania eduka-
cyjno-poznawcze dla dzieci i młodzieży 
– Filia nr 1, ul. Żeromskiego 13

• 29 V, godz. 18.00 – „Dla was te książki 

piszę…” spotkanie z Moniką Sawicką – 
Klub przy Studziennej, ul. Gomulickiego 13

Ostrołęckie Centrum Kultury

Miejska Biblioteka Publiczna

Kalendarium
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Bieg po raz czwarty zorganizowa-
ło Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji 
Zdrowia i Trzeźwości „Arkadia”. Trasa wio-
dła przez lasek przy ulicy Sienkiewicza, 
a meta zlokalizowana została na dawnej 
pętli autobusowej przy ulicy Chemicznej. 

Na starcie pojawiło się około 200 star-
szych zawodników, którzy rywalizowali na 
dłuższych dystansach i 40 dzieciaków, któ-
re rywalizowały w biegu na 300 metrów. 

W biegu na 2 kilometry najlepsi oka-
zali się Piotr Sadłowski i Angelika Mu-
rach. 

W rywalizacji na 5 kilometrów wy-
grali Adam Piątkowski i Martyna Budzi-
łek. 

Na królewskim dystansie, 10 kilome-
trów, najlepsi byli Przemysław Dąbrowski 
i Patrycja Niedźwiecka.

(as)

Pobiegli „szaleni” Kurpsie

14 kwietnia był kolejnym intensywnym dniem dla biegaczy z Ostrołęki i okolic. Na trzech 
dystansach – 2 km, 5 km i 10 km – rywalizowali w biegu przełajowym „Cross Szalonego 
Kurpsia”.

Biegi

Głównym celem biegu jest odda-
nie hołdu Janowi Pawłowi II – patrono-
wi Miasta Ostrołęki. Na starcie przywitali 
zawodników m.in. prezydent Janusz Ko-
towski, prezes UKS Clan Halina Pierzcha-
ła i proboszcz para" i pw. Nawiedzenia 
NMP ks. Wiesław Białczak. Biegacze mieli 
do pokonania dystans 3 kilometrów. Tuż 
przed rozpoczęciem sportowej rywali-
zacji wszyscy zgromadzeni wspólnie od-
śpiewali ulubioną piosenkę Jana Pawła II,  
„Barkę”. 

Wśród dziewcząt zwyciężczynią bie-
gu została Katarzyna Butler, przed Mag-

daleną Piątak. Trzecie miejsce zajęła Na-
talia Nowak. Wśród mężczyzn pierwszy 
pokonał metę Adam Piątkowski, drugi na 
mecie zgłosił się Krzysztof Olszewski, a na 
trzecim miejscu uplasował się Arkadiusz 
Borkowski. 

Najmłodszym uczestnikiem biegu 
był 5-letni Tymon Zaniewski z Ostrołęki 
(MKKK), który pokonał dystans w czasie 
00:17:57, a najstarszym uczestnikiem był 
Pan Ryszard Ropiak (74 lata) z Myszyńca, 
reprezentujący klub „Kurpie” Myszyniec. 
Jego czas to 00:14,46.

(as)

W hołdzie Papieżowi
Po raz czwarty ostrołęczanie pobiegli 8 kwietnia w zorganizowanym przez 
Uczniowski Klub Sportowy Clan Biegu Papieskim. Najszybsi byli Adam Piątkowski 
z klubu UKS Siódemka i Katarzyna Butler z OKLA Ostrołęka.

Biegi

Oprócz Justyny Kowalczyk w biegu 
stylem klasycznym na dystansie 70 km 
wzięło udział jeszcze czworo Polaków, w 
tym Wojciech Zarzycki – ostrołęczanin, 
radny miasta – i Waldemar Spychalski z 
podostrołęckiej Przystani. Obaj reprezen-
towali klub KS SPYCH Przystań.

Maraton Yllas-Levi wygrali Norwego-
wie – wśród pań Astrid Öyre Slind (Justyna 
Kowalczyk była czwarta). Z panów najszyb-
szy okazał się Andreas Nygaard. Najlepszy z 
gospodarzy, mistrz olimpijski z Piongchan-
gu, Ivo Niskannen był dopiero piąty.

(as)

Koniec sezonu biegowego

z udziałem ostrołęczan
W sobotę 14 kwietnia 2018 r. w Finlandii, za kołem polarnym, odbył się ostatni maraton 
narciarski edycji Visma Classic 2018. 

Rekreacja

Prezydent Janusz Kotowski i przewodniczący Rady Miasta Jerzy Grabowski dekorują zwycięzców 

Biegu Papieskiego

Wojciech Zarzycki i Waldemar Spychalski na 

starcie maratonu narciarskiego w Finlandii

Narciarstwo klasyczne

Rajd wyruszył z ulicy Fortowej 
w Ostrołęce. Uczestnicy mieli do pokona-
nia trasę o długości około 25 kilometrów, 
wiodącą przez urokliwą Kurpiowszczy-
znę. Po drodze miały miejsce dwa posto-
je, w czasie których organizatorzy opo-
wiedzieli o historii danego miejsca. Metą 
była leśniczówka w Łęgu Starościńskim. 

Rajd został zorganizowany z inicjatywy 
i pod patronatem prezydenta Ostrołęki Ja-
nusza Kotowskiego i starosty Stanisława Ku-
bła. Miał on na celu propagowanie aktywne-
go stylu życia i jazdy na rowerze. Samorzą-
dowcy przypomnieli, że już niebawem takie 
wyprawy będą jeszcze przyjemniejsze, bo 
zarówno w mieście jak i w powiecie powsta-

ną nowe ścieżki rowerowe, w tym wspólna 
z Ostrołęki do Kadzidła i dalej, aż do Myszyń-
ca. W jej realizacji pomoże GDDKiA.

– Będzie to wspaniała okazja do po-
znania ostrołęckiej ziemi. Każdy z nas wie, 
że jest to ziemia piękna, ale jeszcze wciąż 
można odkrywać nowe rzeczy, a z roweru 
widać je lepiej – mówił na starcie imprezy 
prezydent Janusz Kotowski.

Organizacją imprezy zajął się MZO-
STiIT. Pod opieką dyrektorów R. Juchniewi-
cza i R. Stachacza, ich współpracowników 
oraz przy wsparciu Policji i Nadleśnictwa 
Ostrołęka wszyscy czuli się bezpiecznie.

Czekamy na kolejne rajdy.
(as)

Powitanie wiosny na rowerach
Ponad 200 osób na rowerach stanęło na starcie pierwszego Rodzinnego Rajdu Ro-
werowego „Powitanie Wiosny”. Wśród uczestników nie zabrakło ostrołęckich samo-
rządowców: posła Arkadiusza Czartoryskiego, prezydenta Janusza Kotowskiego, wi-
ceprzewodniczącego Rady Miasta Wiesława Szczubełka i starosty Stanisława Kubła. 

W rajdzie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich pokoleń


