
Ostrołęccy uczniowie wracają 
po wakacjach do swoich szkół 
i dla wielu dorosłych również 
kończy się czas urlopów i wy-
poczynku. Ci spośród nas, 
którzy lato spędzali w Ostrołę-
ce mogli skorzystać z różnych 
propozycji aktywnego wypo-
czynku, przygotowanych przez 
samorządowe instytucje. O ich 
letniej ofercie i koncercie na za-
kończenie lata piszemy między 
innymi na stronach 2 i 6. Czas 

wakacji to okres intensywnych 
prac remontowych w naszych 
placówkach oświatowych oraz 
na ostrołęckich drogach. Już 
dziś widać, ze będzie to dobry 
rok inwestycyjny. Zwłaszcza, 
że już jesienią ruszą największe 
samorządowe budowy – Stacja 
Segregacji Odpadów Komu-
nalnych ( z 25 mln wsparciem 
pozyskanym z Unii) oraz nowy 
blok socjalny dla najuboższych. 
Kończą się również procedu-

ry przetargowe związane z bu-
dową nowej hali sportowej. 
Jesienią przedstawimy nową 
samorządową ofertę dla miło-
śników kultury, nauki  i rekreacji.  
W październiku ostrołęccy se-
niorzy spotkają się na zajęciach 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. O tych wszystkich ważnych 
sprawach i wydarzeniach pisze-
my w bieżącym wydaniu Ostro-
łęki Samorządowej.  

Zapraszamy do lektury. 

Rockołęka zakończyła 
wakacje   str.  2

Wakacje w MZOSTiIT str.  2

Środowiskowy Dom
Samopomocy w Ostrołęce str.  3

Ostrołęcka oświata           str.  4-5

O codziennym życiu
ostrołęckiego Aquaparku str.  6

Nowe ulice
na Stacji i Leśnym   str. 7
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Koniec wakacji - nowe wyzwania

1 milion 400 tysięcy złotych trafi do 
Ostrołęki w ramach bezzwrotnej dota-
cji z Banku Gospodarstwa Krajowego. 
22 sierpnia w siedzibie BGK umowę  
w tej sprawie podpisał w imieniu Mia-
sta prezydent Janusz Kotowski. Pie-
niądze te przeznaczone będą na dofi-
nansowanie budowy bloku socjalnego 
przy ulicy Braterstwa Broni.

To kolejne wsparcie budownictwa 
socjalnego dla najuboższych uzyskane 
przez Miasto. W ubiegłym roku po-
nad pół miliona złotych bank dołożył 
do przebudowy budynku socjalnego 

przy ulicy Kołobrzeskiej. Blok socjal-
ny będzie wykończony w podobnym 
standardzie, jak jego poprzednik 
przy Koszarowej. Oznacza to wypo-
sażenie pomieszczeń między innymi  
w wykładziny podłogowe, biały mon-
taż i kuchnie elektryczne.  Znajdą się  
w nim 32 mieszkania dla rodzin wie-
lodzietnych, umieszczone na czterech 
kondygnacjach. Powstaną lokale przy-
gotowane dla osób niepełnospraw-
nych, parking i plac zabaw dla dzieci. 
Cały teren zostanie objęty monitorin-
giem kamer. 

Nowy blok socjalny z dotacją
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Miejski Zarząd Obiektów Sportowo – 
Turystycznych i Infrastruktury Tech-
nicznej w Ostrołęce w lipcu i sierp-
niu był organizatorem akcji „Wakacje  
w MZOS-TiIT 2013”. To cykliczny 
projekt, w ramach którego dzieci i 

młodzież spędzająca 
czas letnich wakacji  
w Ostrołęce może 
bezpłatnie korzystać 
z obiektów sporto-
wych zarządzanych 
przez MZOS-TiIT oraz 
uczestniczyć w festy-
nach i imprezach rekre-
acyjnych, a także rywa-
lizować w turniejach.
Podczas tegorocznej ak-
cji szczególnie dużym 

zainteresowaniem cieszyły się zajęcia  
w ramach Wakacyjnej Szkoły Tenisa 
Ziemnego zorganizowane wspólnie  
z Ostrołęckim Stowarzyszeniem Te-
nisowym. W dwóch 5-dniowych cy-
klach nauki podstaw tenisa ziemne-

go brało udział blisko 
osiemdziesięcioro dzie-
ci. Tradycyjnie rozgry-
wane były także tur-
nieje „dzikich drużyn”  
w siatkówce, koszyków-
ce oraz piłce nożnej,  
a także turnieje amator-
skie w tenisie stołowym 
i ziemnym. W sierpniu 
zorganizowany został 
dla najmłodszych ostro-
łęczan festyn sportowo 
– rekreacyjny, podczas 
którego aktywnie bawi-

ło się prawie pięćdziesięcioro dzieci ze 
świetlic osiedlowych. 

Ostatnim akordem tegorocznej 
akcji „Wakacje w MZOS-TiIT 2013” 
był turniej piłki siatkowej plażowej 
mikstów o Puchar Prezydenta Miasta 
Ostrołęki. Na boiskach usytuowanych 
przy moście im. Antoniego Madaliń-
skiego rywalizowali młodzi i nieco 
starsi ostrołęczanie, łączenie siedem 
ekip. Pogoda dopisała uczestnikom 
imprezy, co też z pewnością miało 
znaczący wpływ na wysoki poziom 
sportowy kilkugodzinnej rywalizacji. 
Zwycięzcą turnieju została drużyna 
Ciecierecie w składzie Monika Mako-
wiecka, Bartosz Małkowski, Dominik 
Dmochowski i Rafał Żebrowski, która 
wygrała wszystkie swoje mecze. Dla 
najlepszych zespołów organizatorzy 
przygotowali puchary, dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe. 

Wakacje w MZOS-TiIT 2013

W czasie wakacji dzieci uczestniczyły w zawodach 
tenisa stołowego

Nagrody dla zwycięzców w turnieju piłki siatkowej wręczał wiceprzewodni-
czący Rady Miasta Jerzy Grabowski

Turniej dzikich drużyn w piłce nożnej

Tradycyjnie największą rockową im-
prezę w Ostrołęce wspomógł samo-
rząd Miasta. Po raz piąty spotkali się 
w naszym mieście miłośnicy rocko-

wych rytmów.  Na scenie konkurso-
wej wystąpiło dziesięć zespołów.  Jury 
przyznało laur zwycięzcy olsztyńskiej 
Messie, która otrzymała z rąk pre-

zydenta Janusza 
Kotowskiego czek 
na sumę 1500 zł. 
Druga nagroda 
- czek na 1000 zł 
powędrował do 
Man ipu l at i on . 
Trzecie miejsce 
przypadło kape-
li  Rock Public. 
Zespoły oceniało 
jury w składzie: 
Maciek „Vino” 
W i n o g r o d z k i , 
Krzysztof Gra-
la, Włodzimierz 

Małaszek i Marta Mierzejewska. 
Na zakończenie  V Ogólnopolskie-
go Przeglądu Zespołów Rockowych 
Rockołęka 2013, jako gwiazda wie-
czoru wystąpił zespół Illusion przy 
którego przebojach bawiło się blisko 
3000 fanów rocka. 

Rockołęka zakończyła wakacje

Zwycięzca przeglądu, zespół Messa z Olsztyna, fot. Paweł Osłowski, eOstroleka.pl

Na występ zespołu Illusion czekały tłumy Ostrołęczan, 
fot. Paweł Osłowski, eOstroleka.pl



 sierpień/wrzesień 2013   OSTROŁĘKA SAMORZĄDOWA   3     

Z  Ż Y C I A  M I A S TA

Drodzy Ostrołęczanie!

Kolejne wakacyjne miesiące już za nami. Niektórzy wró-
cili bogatsi w piękne przeżycia i wspomnienia. Innym 
skończył się „czas wolności” od szkoły, rannego wstawa-
nia, odrabiania prac domowych. Większości z nas trud-
no wykrzesać z siebie jakiś rodzaj zadowolenia, że lato 
się kończy. Ale ostatecznie wszyscy wiemy, że czas pracy 
i nauki ma swoją wyjątkową wartość . Najtrudniejszym 
zadaniem, z którym mierzyłem się ostatnio (przy życzli-
wym i ofiarnym wsparciu szefa Wydziału Oświaty UM  
i dyrektorów placówek oświatowych) były sprawy zatrudnie-
nia w szkołach i przedszkolach naszego Miasta. Najważniej-
sze jest to, że nikt, kto miał stałą umowę o pracę, nie został  
w naszych placówkach zwolniony. Nie zawsze udało się prze-
dłużyć umowy czasowe czy okresy zastępstwa, zdarzyły się nie-
łatwe decyzje o odejściu na emeryturę.  Ale wyjątkowo ważne 
jest to, że nie było w Ostrołęce zwolnień. Nasze Miasto jest w 
tej dziedzinie prawdziwym wyjątkiem na mapie Mazowsza  
i Polski. Powiem więcej, w Ostrołęce udało się – sprawiedli-
wie dzieląc pracę – pomóc sporej grupie nowych nauczycieli. 
Nie mają oni najczęściej stałych umów, ale już mogą nabie-
rać doświadczenia, wykorzystywać swoją wiedzę i entuzjazm 

ucząc oraz wychowując 
młodych Ostrołęczan. 
Sezon letni to także 
wzmożony ruch w samo-
rządowych instytucjach. 
Czasem zwłaszcza remonty  
i przebudowy dróg bu-
dzą mieszane uczucia. 
Jest sporo utrudnień, ku-
rzu, błota i wykopów. Ale 
zwycięża raczej przeko-
nanie, iż po czasowych 
przeszkodach będziemy 
w wielu miejscach jeździć wygodniej i bezpieczniej.

Uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom pla-
cówek oświatowych życzę dobrego roku szkolnego. Tym, któ-
rych denerwują utrudnienia na drogach – cierpliwości. Nam 
wszystkim – jeszcze wielu ciepłych dni i pogody w sercach.

                                  
                                         Serdecznie pozdrawiam

www.ostroleka.pl

Od 1 lipca w Ostrołęce działa, jako jed-
na placówka, w pełni przystosowany do 
potrzeb podopiecznych Środowiskowy 
Dom Samopomocy. Ośrodek zapew-
niający zarówno wymagane treningi  
i zajęcia oraz oferujący szereg imprez 
integracyjnych (sportowych i artystycz-
nych) jest gotowy przyjąć pod swoją 
opiekę do 60 potrzebujących osób.

W skład placówki, działającej pod 
nadzorem Prezydenta Miasta Ostrołęki 
i kierownika Domu, wchodzą dwa od-
działy: Środowiskowy Dom Samopo-
mocy w Ostrołęce, przy ulicy Farnej 
21 dla osób  przewlekle psychicznie  
chorych (typ A)  oraz jego filia - Środo-
wiskowy Dom Samopomocy w Ostro-
łęce, przy ulicy Starosty Kosa 12A dla 
osób upośledzonych umysłowo (typ 
B). Ich głównymi celami działania są 
m. in. minimalizacja izolacji społecz-
nej podopiecznych, wzrost samooceny  
i poczucia bezpieczeństwa, pomoc  
w wypełnianiu ról społecznych i spo-
łecznej adaptacji czy umożliwienie 
korzystania z ciepłego posiłku. Do ich 
wypełnienia Dom wykorzystuje różne 
formy terapii, poradnictwa i treningów 
do wykonywania czynności niezbęd-
nych w codziennym życiu. Wszystkie 
treningi i zajęcia odbywają się w spe-

cjalnie przystosowanych pracowniach: 
komputerowej, muzycznej, plastycznej, 
technicznej, ceramicznej, wikliniar-
skiej, sportowej,  kulinarnej, świetlicy, 
sali gimnastycznej.

Dodatkowo podopieczni domu 
biorą udział w szeregu imprez integra-
cyjnych, takich jak : zawody sporto-
we np. pływackie, w tenisa stołowego, 
pikniki rodzinne, wycieczki rowerowe,  
wyjazdy turystyczne i kulturoznaw-
cze, spotkania teatralne, przeglądy 
twórczości osób niepełnosprawnych, 

wycieczki turystyczno-edukacyjne, 
wyjścia do miejsc publicznych np. 
kino, kawiarnia itp., oraz spotkania  
z rodzicami i opiekunami. Uczestnika-
mi terapii mogą być osoby z umiar-
kowanym lub znacznym stopniem 
niepełnosprawności. Wniosek o skie-
rowanie do domu składa się do Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, 
dołączając zaświadczenie lekarskie, 
wydane przez lekarza psychiatrę lub 
lekarza neurologa, o występujących za-
burzeniach psychicznych oraz zaświad-
czenie lekarza rodzinnego o stanie 
zdrowia i o braku przeciwwskazań do 
uczestnictwa w zajęciach domu wraz 
z informacją o sprawności w zakresie 
lokomocji osób niepełnosprawnych 
fizycznie (typ B), a także orzeczenie  
o stopniu niepełnosprawności. Pobyt 
w Domu uczestników terapii jest tylko 
częściowo odpłatny i uzależniony od 
dochodu uczestnika.

Więcej informacji oraz zasady 
przyjęcia do Środowiskowego Domu 
Samopomocy są dostępne w siedzi-
bach MOPR i ŚDS, ul Farna 21, tel. (29) 
764-66-39, e-mail: sds.farna@wp.pl,
filia – ul. Starosty Kosa 12A tel. (29) 
764-61-04,   e-mail: sds_oka@o2.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Ostrołęce po zmianach

 Prezydent Ostrołęki
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Praca dla nauczycieli
Polityka kadrowa samorządu  

Ostrołęki od kilku lat jako priorytet 
traktuje sytuację na rynku zatrudnie-
nia zwłaszcza w podlegających miastu 
jednostkach. Mimo ogólnopolskich 
tendencji do zamykania szkół i zwal-
niania z pracy nauczycieli w Ostrołęce 
staramy się ograniczyć koszty społecz-
ne związane z sytuacją na oświatowym 
rynku pracy. Dokładna analiza ar-
kuszy organizacyjnych pozwoliła już  
w roku szkolnym 2012/2013 na unik-
nięcie zwolnień nauczycieli. Dzia-
łania miasta Ostrołęki, prowadzone 
wspólnie z Dyrektorami placówek 
oświatowych, skutkują tym, że żaden 
z zatrudnionych nauczycieli nie traci 
pracy w bieżącym roku szkolnym, po-
mimo zapowiedzi zwolnienia około  
7  tys. nauczycieli w skali kraju.

Wakacje czasem remontów
Wakacje to tradycyjnie czas prze-

znaczony  na remonty i naprawy  
w placówkach oświatowych. W tym 
roku miasto na prace związane z po-
prawą warunków nauczania prze-
znaczyło ponad 2 miliony 300 tysię-
cy złotych. W I LO im. Gen. Józefa 
Bema gruntowny remont przechodzi 
pomieszczenie biblioteki szkolnej.  
W Szkole Podstawowej nr 1 wyremon-
towana zostanie instalacja elektrycz-
na, a w Zespole Szkół nr 5 oświetlenie. 
Nie zapomniano także o gimnazjach, 
w „dwójce” prowadzony był remont 
pracowni chemicznej, a w Gimnazjum 

nr 1 malowanie korytarzy szkolnych  
i remont pomocniczej sali gimnastycz-
nej. Trwają prace związane z termo-
modernizacją Przedszkola Miejskiego 
Nr 5 w Wojciechowicach. W ramach 
robót docieplone zostaną ściany fun-
damentowe i zewnętrzne budynku, 
jego dach i strop nad piwnicą. Wy-
remontowane zostaną tarasy, schody  
i ciągi komunikacyjne oraz pomiesz-
czenia wewnętrzne. Wartość prac to 
blisko 380 tysięcy złotych. Nowe ogro-
dzenie otrzyma też przedszkole nr 16. 
Położona na Centrum „dziesiątka”, 
największa ostrołęcka podstawówka, 
przechodzi kolejny etap remontowy. 
W ramach termomodernizacji prze-
widziano wymianę stolarki okiennej 
w patiach, ocieplenie ościeży okien-
nych i drzwiowych, wykonanie obra-
mowań wokół otworów okiennych wg 
projektu kolorystyki, i obłożenie co-
kołu oraz wyjść ewakuacyjnych z bu-
dynku płytkami klinkierowymi. Wy-
remontowane zostanie główne wejście 
do budynku i wykonana nowa elewa-
cja  z barwionego tynku silikonowego 
na ścianach budynku. Na elewacji, po 
zakończonych pracach tynkarskich, 
zostanie umieszczone logo placówki, 
a główne wejście do szkoły zostanie 
podświetlone.

Poza termomodernizacjami SP 
nr 10 i Przedszkola Miejskiego nr 5 
prowadzonych jest wiele prac ada-
ptacyjnych i remontowych innych 
ostrołęckich szkołach. Między innymi 
ostatecznie zagospodarowany zostanie 

teren wokół Zespołu Szkół Nr 3 na Sta-
cji. Szkoła otrzymała nowe ogrodzenie, 
które dopełni wizerunek placówki.

Nowy system zarządzania 
Do ostrołęckich szkół wchodzi 

komputerowy system wspomagania 
zarządzania, służący do zarządzania 
finansami oraz organizacją pracy. 
Obsługuje w pełni cykl budżetowy,  
w tym: projekty i plany finansowe, 
wykonania planów, bilanse, przepływ 
środków pieniężnych, gromadzi ar-
kusze organizacyjne oraz sprawozda-
nia Systemu Informacji Oświatowej, 
przygotowuje wielowymiarowe zesta-
wienia i raporty. Wykorzystanie syste-
mu wspomagania zarządzania oświatą 
w połączeniu z innymi programami, 
używanymi w prowadzonych przez 
nasz samorząd szkołach, usprawnia 
zarządzanie oświatą na każdym eta-
pie cyklu budżetowego. Wykorzysta-
nie specjalistycznych aplikacji ułatwi 
obieg informacji między placówkami, 
a organem zarządzającym, pozwalając 
na bardziej skuteczne i oszczędne za-
rządzanie finansami. 

Szkoły bezpieczne i ubezpieczone
Przygotowujemy się do wdrożenia 

w szkołach ponadgimnazjalnych tj.  
I LO, II LO, ZS nr 5, ZSZ nr 1, ZSZ nr 
2, ZSZ nr 3, ZSZ nr 4, Zespołach Szkół 
nr 3 i 4 oraz Gimnazjach nr 1 i 2, sys-
temu kontroli dostępu (wejść i wyjść), 
opartego na kluczach elektronicz-
nych, w ramach projektu „Bezpieczna 

Ostrołęcka oświata - stabilna, nowoczesna i bezpieczna

Wręczenie nagród najlepszym uczniow podczas Samorządowej Gali Uczniowskiej

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10
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Szkoła”, połączonego z programem 
edukacji ekonomicznej. Ponadto 
szkoły zostaną wyposażone w kompu-
tery – rejestratory wejść/wyjść i mo-
nitory ciekłokrystaliczne. Pracownicy  
i uczniowie będą posiadali karty elek-
troniczne otwierające drzwi, co ogra-
niczy dostęp osób postronnych do 
placówek.  Są to nowoczesne rozwią-
zania wykorzystywane przez samo-
rządy, które umożliwiają podwyższe-
nie bezpieczeństwa w szkołach oraz 
monitorowanie frekwencji uczniów. 
Ostrołęckie szkoły znajdą się w gro-
nie 100 placówek oświatowych w skali 
kraju, które będą wyposażone w ten 
system. 

Następnym zadaniem, jest przy-
gotowanie kompleksowego progra-
mu ubezpieczenia dzieci i młodzieży  
w placówkach oświatowych w za-
kresie NNW – system pozwoli na 
objecie ubezpieczeniem wszelkich 
niebezpiecznych zdarzeń z udziałem 
uczniów, a przez kompleksowy udział 
wszystkich placówek będzie dużo 
oszczędniejszy, niż obecne umowy za-
wierane z ubezpieczycielem na pozio-
mie szkół. Podobne zasady samorząd 
przyjął przy o programie całościowego 
ubezpieczenia placówek oświatowych 
w zakresie ubezpieczeń majątkowych 
i odpowiedzialności cywilnej. Oprócz 
wymiernych korzyści finansowych 
obydwa rozwiązania zapewnią taki 
sam poziom ochrony ubezpieczenio-
wej  wszystkich uczniów i placówek.

Zdobywamy pieniądze na programy 
kształceniowe 

Ostrołęckie szkoły wszystkich 
szczebli korzystają z wsparcia unij-
nego przy wielu projektach podno-
szących kompetencje uczniów. Także 
samorząd miasta inwestuje w wiedzę 
młodych ostrołęczan. Z dotychczaso-
wych form wsparcia skorzystało już 
kilkuset uczniów, przed wieloma jesz-
cze uczestnictwo w kolejnych projek-
tach. Najważniejsze z nich przedsta-
wiamy w kolumnie obok.

Projekty finansowane z funduszy 
europejskich realizowane w  partner-
stwie z Miastem Ostrołęka, w tym:

•	 Projekt:	„Skuteczność	na	ryn-
ku pracy to kompetencje zawodowe, 
język obcy i przedsiębiorczość”: re-
alizowany w ZSZ nr 1 i 4 – budżet:  
700 667,00 zł

•	 Projekt:	 „Fabryka	 Szans	 II”,	
realizowany w ZSZ nr 4 - budżet:  
1 637 442,00 zł

•	 Projekt:	 „Baśń	o	Złotej	Przy-
szłości Starej Europy”, realizowa-
ny przez Gimnazjum nr 1 – budżet:  
20 000,00 EUR

•	 Projekt:	„Praktyki	i	staże	zawo-
dowe to lepsza skuteczność absolwen-
tów ZSZ nr 1 na lokalnym i regional-
nym rynku pracy”, realizowany przez  
ZSZ nr 1 – budżet: 2 403 075,00 zł

•	 Projekt	„Praktyki	i	staże	szan-
są na zatrudnienie”, realizowany przez 
ZSZ  nr 4 -  budżet: 433 926,00 zł

•	 Projekt:	 „Praktyczne	 umie-
jętności szansą na zatrudnienie”, re-
alizowany przez ZSZ nr 2 -  budżet:  
433 054,00 zł

•	 Projekt:	 „Szansa	 na	 lepszy	
start w jutro”, realizowany przez ZSZ 
nr 2 – budżet: 1 100 000,00 zł

•	 Projekt	 bilateralny	 finanso-
wany	 przez	 Fundację	 Rozwoju	 Sys-
temu Edukacji Comenius pod nazwą 
„Uczenie się prze całe życie” – I LO 
realizowany wspólnie z Rumunią – 
budżet projektu 20 000,00 EUR

•	 Projekt	 multilateralny	 fi-
nansowany	 przez	 Fundację	 Rozwo-
ju Systemu Edukacji Comenius pod 
nazwą „Uczenie się prze całe życie” –  
I LO realizowany wspólnie z Rumu-
nią, Portugalią, Turcją, Włochami 
oraz Holandią – budżet projektu 20 
000,00 EUR

•	 „Indywidualizacja	 Procesu	
Nauczania i Wychowania Uczniów 
klas 1-3”, który będzie prowadzony 
przez wszystkie szkoły podstawowe 
w roku szkolnym 2013/2014. Budżet 
projektu wynosi 694 989, 25 zł. 

Jak dobrze widać na działania 
związane z poszerzaniem wiedzy uda-
ło się pozyskać blisko 7 milionów zło-
tych, co dobrze świadczy o umiejęt-
nościach wykorzystania możliwości 
stwarzanych przez unijne programy  
w zakresie oświaty.

Ostrołęcka oświata - stabilna, nowoczesna i bezpieczna

Wręczenie nagród najlepszym uczniow podczas Samorządowej Gali Uczniowskiej

Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 5
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O codziennym życiu ostrołęckiego Aquaparku
Rozmowa z dyrektorem Mariuszem Mierzejewskim

- Jakim zainteresowaniem cieszy 
się nowy ostrołęcki basen?

- Moim głównym celem, kiedy 
obejmowałem funkcję dyrektora, było 
to, aby Park Wodny był popularny  
oraz dostępny dla jak największej ilości 
mieszkańców naszego miasta  i okolic. 
Myślę, że takim założeniem kierował 
się również samorząd miasta oraz Pre-
zydent, podejmując decyzję o budowie 
tego obiektu dla ostrołęczan. Biorąc pod 
uwagę frekwencję wydaje mi się, że ten 
cel udało się osiągnąć. Najlepszą odpo-
wiedzią  mieszkańców jest  olbrzymie 
zainteresowanie naszą ofertą. Samą stre-
fę basenową dziennie odwiedza kilkaset 
osób – składają się na to użytkownicy 
indywidualni, grupy zorganizowane  
w ramach zajęć nauki pływania dla 
szkół oraz realizowanych projektów, za-
kłady pracy wysyłający do nas pracow-
ników w ramach funduszy socjalnych 
oraz pływackie kluby sportowe, których 
po otwarciu obiektu przybyło.

- Jak wyglądał okres wakacji  
w Aquaparku?

- Specjalna oferta cenowa, którą 
przygotowujemy na wakacje, czyli „pły-
wanie za piątkę” oraz szereg zniżek na 
bilety rodzinne dają większą możliwość 
dostępu do naszego obiektu. Dodatko-
wo w tym roku, dzięki wsparciu Prezy-
denta zorganizowaliśmy dla około 200 
dzieci z Ostrołęki turnusy nauki pły-
wania - połączyliśmy naukę pływania 
z zagospodarowaniem czasu wolnego 
młodzieży przebywającej w mieście  
w czasie wakacji. Młodzież korzystała 
zarówno z części basenowej jak i suchej 
obiektu.  Opinie rodziców i dzieci na te-
mat tego projektu były bardzo pozytyw-
ne. Dodatkowo obiekt w trakcie wakacji 
udostępnialiśmy pozostałym organiza-

torom letniego wypoczynku na terenie 
miasta. To wszystko sprawiło, że waka-
cje dla naszej firmy  były  okresem wytę-
żonej pracy. Tu chciałem się pochwalić 
kolejnym rekordem – 8 sierpnia mieli-
śmy 1080 osób korzystających z usług 
basenowych. 

- Basen to nie sama pływalnia. 
Jakie inne dodatkowe usługi cieszą 
się największym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców?

- Park Wodny poza strefą basenową 
to także Restauracja NEMO, kręgielnia, 
sauny, usługi związane z odnową bio-
logiczną, solarium oraz sala ćwiczeń,  
z której korzystają m.in. ćwiczący sztu-
ki walki i gimnastykę. Zdecydowanie 
największym zainteresowaniem cieszy 
się restauracja serwująca pyszne do-
mowe posiłki w przystępnych cenach. 
Dużo osób korzysta również z pierwszej  
w Ostrołęce kręgielni. W połączeniu 
tych dwóch usług, czyli dobrej kuchni  
i fajnego klimatu, który udało nam się 

osiągnąć w kręgielni często organizuje-
my imprezy firmowe, urodziny czy spo-
tkania okolicznościowe. 

- Lokalne media czasami zgłaszają 
uwagi dotyczące funkcjonowania ba-
senu.  Czy na usterki narzekają także 
korzystający z waszej oferty ?

- Owszem, zdarzają się zarzuty do-
tyczące technicznej strony funkcjono-
wania obiektu. Zdecydowana większość 
tych sytuacji, to przypadki wiążące 
się z usterkami gwarancyjnymi. Nale-
ży pamiętać, że Park Wodny to zakład 
budżetowy, czyli instytucja publiczna 
podlegająca określonym procedurom. 
Pomimo tego, iż zgłaszamy wykonaw-
cy usterki praktyczne w momencie ich 
wystąpienia, to czas ich usunięcia czę-
sto wydłuża się.  Nie możemy w tych 

przypadkach sami usunąć wad, gdyż 
naraziłoby to nas na utratę gwarancji. 
Reklamacje zgłaszamy do wykonawcy  
i jesteśmy uzależnieni od sprawności 
jego działania. Oprócz tego zdarzają się 
też subiektywne opinie na temat wyso-
kości cen, promocji, temperatury wody 
itp., ale nawiązując do wysokiej fre-
kwencji, wydaje mi się, że bardzo duża 
ilość klientów jest zadowolona z jakości 
usług i oferty, którą posiadamy. Z drugiej 
strony, chyba nie ma takiej dziedziny,  
w której wszystko wszystkim by odpo-
wiadało. Zawsze trafi się na osobę nie-
zadowoloną, jednak mogę zagwaranto-
wać, iż bierzemy pod uwagę wszystkie 
opinie, i tam gdzie tylko możemy i jest 
to realne, staramy się dostosować  usłu-
gi do potrzeb klientów. Przykładem tu 
może być uruchomienie systemu po-
zwalającego  za pośrednictwem naszej 
strony www.basen-ostroleka.pl spraw-
dzić ilość środków na zakupionych kar-
tach oraz to, ilu użytkowników korzysta 

w danej chwili z basenu.  
- Jakie są zatem plany 

funkcjonowania obiektu  
w przyszłości?

- Odpowiedź na to py-
tanie podzieliłbym na dwie 
części. Pierwsza to misja jaką 
mamy do spełnienia, czyli po-
pularyzacja sportu i zdrowego 
trybu życia.  Dzięki wsparciu 
samorządu dalej chcemy upo-
wszechniać naukę pływania  
w ostrołęckich szkołach,  
a także uświadamiać, czym 

jest woda i pływanie, jakie daje korzy-
ści  oraz jakie niesie ze sobą zagrożenia 
przy nieroztropnym postępowaniu. Na 
pewno będziemy chcieli dalej rozwijać 
usługi dodatkowe, oczywiście na tyle, 
na ile pozwalają nam możliwości statu-
towe i finansowe. Pomimo tego, że jak 
każdy tego rodzaju obiekt korzystamy  
z finansowego wsparcia samorządu, bo 
też misja jaką mamy do wypełnienia nie 
jest do końca misją ekonomiczną, to też 
o tej ekonomii pamiętamy i wydaje mi 
się że na tle tego typu obiektów wypa-
damy bardzo dobrze.  Stale staramy się,  
i starać się będziemy o poprawę stanu 
technicznego naszego obiektu poprzez 
dokupowanie sprzętu specjalistycznego 
oraz modyfikacje zwiększające oszczęd-
ność oraz funkcjonalność obiektu.

Mariusz Mierzejewski, dyrektor Aquaparku

Na basenie prowadzone były m.in. lekcje nauki pływania
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Nowe ulice na Stacji i Leśnym
Zakończyły się prace przy budowie 

ulic Wypychy i Skowrońskiego na 
osiedlu Stacja. Drogi przybyły także 
na osiedlu Leśnym.

Nowa nawierzchnia ulicy Skow-
rońskiego to dobra wiadomość dla 
wszystkich mieszkańców osiedla, 
ale przede wszystkim dla rodziców 
uczniów Zespołu Szkół nr 3, któ-
rzy od wielu lat uskarżali się na stan 
przyszkolnej arterii. Betonowe pły-
ty zdecydowanie nie pasowały do 
zmieniającego się wizerunku pla-
cówki, która po termomoderniza-
cji i budowie Orlika potrzebowała  
w swoim otoczeniu jedynie porząd-

nej ulicy.  Jej wy-
gląd będzie na 
pewno miłym 
zaskoczeniem dla 
p o w r a c a j ą c y c h 
po wakacjach 
uczniów i peda-
gogów placów-
ki. Poprawi też 
z d e c y d o w a n i e 
komfort dojaz-
du pozostałym 
m i e s z k a ń c o m 
osiedla. Podob-
nie jest z ulicą Wypychy, gdzie za-
kończono ostatnie roboty. Obie 

ulice otrzymały 
nowe chodniki  
z kostki bruko-
wej. To kolejne 
inwestycje dro-
gowe realizo-
wane na Stacji  
w ostatnich la-
tach. Dzięki nim 
stopniowo zmie-
nia się wizeru-
nek osiedla, jak 
twierdzili do nie-
dawna mieszkań-
cy, zapomniane-

go przez władze. Gotowe są już też 
dwie z czterech budowanych ulic na 
osiedlu Leśne.  Leszczynowa i Ja-
rzębinowa stworzyły zupełnie inny 
wizerunek tej części osiedla. Całości 
estetyki dopełniły nowe chodniki  
i zasadzone drzewka. W zaawanso-
waną fazę weszła budowa ulicy Ja-
łowcowej, gdzie wykonywane są już 
chodniki i wjazdy bramowe. Prace 
związane z infrastrukturą podziem-
ną ma już za sobą także ulica Pogod-
na, gdzie trwają przygotowania do 
położenia podbudowy nawierzchni. 
Jesienią zatem przybędą na osiedlu 
dwie kolejne ulice, na które miesz-
kańcy oczekiwali już dobre parę lat.

Miasto Ostrołęka otrzymało dofinanso-
wanie w formie pożyczki z Wojewódz-
kiego	 Funduszu	 Ochrony	 Środowiska	
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 

realizację zadania inwestycyjnego pn. 
„Termomodernizacja i remont budynku 
Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Ostrołęce 
w kwocie 134.922,00 zł.

Wyremontowana ulica Jarzębinowa

Ulica Wypychy po remoncie

Samorządowa Stacja Segregacji coraz bliżej
Wykonawcą Stacji Segregacji Odpadów 
Komunalnych będzie najprawdopodob-
niej  firma Egbud z Bogatyni.  Jej oferta 
została uznana za najbardziej korzystną 
w postępowaniu przetargowym na reali-
zację tej inwestycji.

Przedsiębiorstwo Budow-
nictwa Górniczego i Energe-
tycznego Egbud zapropono-
wało najkorzystniejszą ofertę 
na budowę miejskiej stacji se-
gregacji.  Egbud wycenił koszt 
SSOK na 40.344.000 złotych.   
Do przetargu przystąpiło łącz-
nie 8 firm. 

Stacja segregacji odpadów 
powstanie w bezpośrednim 
sąsiedztwie miejskiego wy-
sypiska przy ulicy Turskiego. 

Budowa rozpocznie się po zakończeniu 
procedury przetargowej i podpisaniu 
umowy z wykonawcą. Zakończenie in-
westycji planowane jest na wiosnę 2015 
roku.  Przypomnijmy, że ponad 70% 
środków przeznaczonych na budowę 

pochodzić będzie z unijnej dotacji wy-
noszącej blisko 25,5 mln złotych, pozy-
skanych przez samorząd Ostrołęki.

- Budowa stacji segregacji odpadów 
komunalnych jest możliwa dzięki wie-
loletnim staraniom samorządu miasta 
oraz dotacji unijnej, którą udało nam 
się pozyskać. Jest to łącznie około 25,5 
mln zł. W kosztach budowy partycypo-
wało będzie także kilka gmin powiatu 
ostrołęckiego, które zadeklarowały chęć 
korzystania w przyszłości z naszej insta-
lacji. Jest to jedna z najważniejszych in-
westycji realizowanych obecną kadencję 
samorządu miasta – powiedział wice-
prezydent Ostrołęki, Paweł Stańczyk.

Inwestorem zastępczym jest miejska 
spółka – Ostrołęckie Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego.Fragment instalacji SSOK
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