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Projekt zakłada budowę kina 3 D 360 
stopni oraz produkcję animacji fil-
mowej 3D „W królestwie Wielkiego 
Suma, ukazującej w przestrzeni wir-
tualnej życie w Narwi. Dodatkowo  
przewidziano cztery rodzaje zajęć edu-
kacyjnych „Przyroda w Doliny Narwi  
i Omulwi”. Będzie to zarazem pierwszy 
tego typu obiekt  nie tylko w Polsce, ale 
i w Europie.

Wniosek, jako jeden z dwóch, 
otrzymał dofinansowanie w ramach 
funduszy norweskich (przyznawane 
przez Ministerstwo Środowiska). To już 
kolejny projekt realizowany w Ostrołę-
ce przez Fundację „Drabina Rozwoju” 
przy współpracy z samorządem miasta.  
Wcześniej młodzież z ostrołęckich szkół,  
placówek  opiekuńczo – wychowaw-
czych  i rodzin zastępczych zaangażowa-

na była przy działaniach  „Mój wybór – 
moja przyszłość” oraz „Story cheering”.

Wartość całego projektu wynosi  
3,6 mln złotych. Przypomnijmy, że we 
wrześniu ubiegłego roku  radni zdecy-
dowaną większością poparli zagwaran-
towanie wkładu miasta w wysokości  
130  900 złotych do projektu Fundacji 
Drabina Rozwoju „Multimedialne Cen-
trum Natura”.  

W Ostrołęce za rok powstanie 
nowoczesne centrum edukacyjne

Prezydent Ostrołęki Przewodniczący 
Rady Miasta Ostrołęki



W środę, 9 kwietnia, odbyła się 
uroczysta inauguracja działalności 
Dziennego Domu Pobytu Seniora  
„U św. Antoniego” funkcjonującego 
przy Miejskim Ośrodku Pomocy Ro-
dzinie w Ostrołęce. Najważniejszy-
mi gośćmi byli przyszli uczestnicy 
spotkań, czyli ostrołęccy seniorzy. 

Otwierając Dom Seniora prezy-
dent Janusz Kotowski podkreślił rolę 
dojrzałego pokolenia w naszym ży-
ciu oraz potrzebę korzystania z jego 
doświadczeń i mądrości. Placówka 
usytuowana jest w budynku Parafii 

pw. Świętego Antoniego Padlewskiego 
przy ul. Gomulickiego 1 w Ostrołęce, 
która z ofiar parafian wyremontowała, 
a następnie użyczyła pomieszczenia 
na działania MOPR w środowisku 
seniorów. Ze wsparcia Domu będzie 
mogło skorzystać 30 osób. Placów-
ka jest finansowana przez Samorząd 
Miasta Ostrołęki. 

Celem działalności Dziennego 
Domu Pobytu Seniora jest przede 
wszystkim wsparcie osób starszych 
w ich codziennym funkcjonowaniu, 
przeciwdziałanie izolacji i margina-

lizacji spo-
łecznej, oraz 
a k t y w i z a c j a 
osób starszych  
w celu po-
d e j mow an i a 
działań zmie-
rzających do 
poprawy jako-
ści ich życia. 
We wnętrzach  
D z i e n n e g o  

Domu Pobytu Seniora „U św. Antonie-
go” znajdą się pomieszczenia przezna-
czone do zajęć terapeutycznych, gim-
nastycznych oraz wypoczynkowych, 
gdzie np. będzie można spędzić czas 
przy dobrym filmie, muzyce czy po-
grać w szachy.

Obok zajęć rekreacyjnych, kultural-
nych, edukacyjnych i usprawniających 
ruchowo, w placówce będzie można 
uzyskać pomoc psychologiczną w roz-
wiązaniu trudnych sytuacji życiowych 
jak również zjeść ciepły posiłek. Dzien-
ny Dom Pobytu Seniora jest miejską jed-
nostką powołaną po to, aby wyjść naprze-
ciw potrzebom Seniorów, by twórczo  
i z satysfakcją uczestniczyli we wszyst-
kich przejawach społecznej aktywności. 
Podstawą działania Dziennego Domu 
Seniora jest wiara, że wiek senioralny 
niesie ze sobą mądrość i doświadczenie,  
z którego może czerpać pozostała część 
społeczeństwa. 

Informacje o możliwości udziału 
w zajęciach można uzyskać w siedzi-
bie MOPR przy ulicy Hallera 12 lub 
w Dziennym Domu Pobytu Seniora 
na dziedzińcu „Klasztoru”.
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Wielu rodziców i pedagogów źle oce-
nia rządowy pomysł obniżenia wie-
ku  szkolnego. Samorząd ostrołęc-
ki, mimo krytycznego podejścia do 
działań ministerstwa, chce jak najle-
piej  przygotować szkoły do przyjęcia 
sześciolatków. 

Mimo niewystarczającej subwencji 
centralnej, ostrołęckie placówki są ge-
neralnie dobrze przygotowane do po-
witania dzieci urodzonych w pierwszej 
połowie 2008 roku. Posiadają wystar-
czającą ilość pracowni, kadry i wypo-
sażenia, w tym mebli i pomocy nauko-
wych. 

Szkoły podstawowe w Ostrołę-
ce są przygotowane też do przyjęcia 
zwiększonego naboru dzieci, który 
jest konsekwencją nowelizacji prze-
pisów oświatowych w tym zakresie. 
Na podstawie liczby dzieci zameldo-
wanych w poszczególnych obwodach 
szkół podstawowych, urodzonych 
w 2007 r. (siedmiolatki) i w 2008 r. 
(sześciolatki) zakłada się, że w roku 
szkolnym 2014/2015 w porówna-
niu do bieżącego roku przybędzie aż  
10 oddziałów klas pierwszych w sto-

sunku do ubiegłego roku szkolnego. 
Oddziały sześciolatków nie będą prze-
kraczały 25 osób.

Niektóre z placówek wymagają 
jeszcze drobnych prac adaptacyjnych 
i remontów, które obejmą zakresem 
między innymi: dostosowanie łazienek 
do grup dzieci najmłodszych (obniże-
nie umywalek i WC), naprawę podłóg 
oraz ogólne odnowienie sal lekcyjnych 
czy zakup krzesełek i ławek (tak jest np. 
w przypadku Zespołu Szkół nr 3).

Znaczną część remontów będzie 
można wykonać, w ramach prac pu-
blicznych, m.in. przy zatrudnieniu 
osób osadzonych w Zakładzie Karnym 

w Przytułach Starych. 
Warto podkreślić, że w latach 

2009-2011 w ramach rządowego 
programu „Radosna szkoła” Miasto 
Ostrołęka zdobyło wsparcie na zakup 
pomocy dydaktycznych do miejsc 
zabaw w szkole oraz na utworzenie 
placów zabaw. Ogromna większość 
ostrołęckich szkół dysponuje miej-
scami zabaw dla dzieci najmłodszych, 
wyposażonymi w pomoce dydaktycz-
ne oraz posiada place zabaw. Szkoły 
są dobrze zaopatrzone w pomoce dy-
daktyczne dla  uczniów klas I-III. Po-
zyskały je m.in.  dwukrotnie w ramach 
projektu „Indywidualizacja procesu 
nauczania i wychowania uczniów klas  
I-III”. 

W ratuszu o sześciolatkach

Seniorzy „U św. Antoniego”



Szanowni Państwo !

Wiele się działo w ostatnich tygodniach w naszym mieście. Wal-
czymy o nowy most w Ostrołęce, przygotowujemy projekty unij-
ne, sprawnie toczy się budowa wielkiej Stacji Segregacji Odpadów 
(mamy na nią 25,5 mln z Unii) i domu dla najuboższych. Komisja 
rozstrzygnęła kilka przetargów na inwestycje drogowe, trwają prace 
przy ulicach Sikorskiego, Bernardyńskiej i Piotrowskiego.

   Inwestycje cieszą, ale muszę przyznać, że najważniejszym 
dla mnie przeżyciem ostatniego czasu, była śmierć i pożegnanie nie-
zwykłego człowieka, żołnierza Polski Niepodległej, działacza środo-
wisk kombatanckich  - Pana Kapitana Edwarda Mierzejewskiego.

Od lat z wielkim szacunkiem poznawałem Pana Kapitana. Nie-
jednokrotnie udało się porozmawiać, posłuchać  Jego ważnych, pro-
stych i konkretnych słów. Czasem mogłem coś pomóc, gdy poprosił  
o wsparcie – zawsze dla innych, nigdy dla siebie.

Wiem, że Pan Edward  wiele doświadczył. Wojna z Niem-
cami, okupacja, konspiracja, potem wieloletnie prześladowa-
nia i więzienia z wyroku komunistycznych sądów. Jego winą 
po wojnie była wierność Ojczyźnie i pragnienie Polski wolnej 
od sowieckiej dominacji. Wiem, że po wyjściu z komunistycz-
nego więzienia Pan Edward dalej działał i żył dla Polski. Życie 

nie szczędziło mu dramatów – kolejno umierali najbliżsi, ale Pan Kapitan przez wiele lat umiał żyć dla innych.   
             Pogrzeb Pana Edwarda w kościele był piękny. Mądre słowo kapłana, wspólna modlitwa, sztandary, obecność 
starszych i młodszych, wielu ludzi „w Komunii Św”. Potem odprowadzenie na cmentarz i jeszcze chwila modlitwy. 
Na koniec ważny okrzyk z ust młodych chłopaków: „Cześć i chwała bohaterom !” Dziękuję Panowie, że byliście. Pan 
Kapitan na pewno się ucieszył. 

Edward Mierzejewski przeżył 94 lata. To piękny wiek dla mężczyzny.  Mimo to, będzie nam brakowało jego 
obecności, mądrych słów, pięknej żołnierskiej postawy.  Ale przecież po dobrze przeżytym życiu przychodzi nadzieja 
zmartwychwstania.  Panie Kapitanie, będziemy żyć dla Polski, a kiedyś dołączymy do Twojego oddziału. 

        
           Prezydent Ostrołęki
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Ożywioną dyskusję wśród niektó-
rych komentatorów wzbudził fakt 
wydzierżawienia przez Miasto sta-
rej hałdy pyłów podymnicowych w 
Wojciechowicach firmie ”Voltica”, 
która chce tam budować farmę fo-
towoltaiczną, czyli postawić pane-
le słoneczne do produkcję zielonej 
energii.  

Oburzenie dotyczyło tego, że 
nieużytki zostały wydzierżawione 
na trzy lata za kwotę 11 586, 60 zło-
tych rocznie. Nikt już nie wspomniał,  
że jest to kwota wstępna na czas bu-
dowy instalacji, a później inwestor 
będzie płacił więcej. Nagle znaleźli się 
chętni oferujący kwotę wyższą. Pyta-
nie, dlaczego wcześniej nie mieli po-
mysłu na zagospodarowanie hałdy?  
Miasto ogłaszało w ostatnich latach 
dwa razy przetargi chcąc sprzedać tę 

nieruchomość. Teren można było też 
dzierżawić. Chętnych nie było. Dziś 
pojawił się potencjalny inwestor, któ-
ry płaci za nieużytek porównywal-
ne stawki, jakie przy inwestycjach  
w fotowol-
taikę obo-
wiązują 

w Polsce. 
Wzrosną one na 

pewno po inwestycji. To kwestia ne-
gocjacji. Żadna firma nie  zainwestuje 
10 milionów złotych nie mając gwa-
rancji  spokojnego funkcjonowania.  
Tym bardziej, że ustawa o Odnawial-
nych Źródłach Energii miała wejść  
w czerwcu ubiegłego roku. Mamy 

kwiecień 2014 i nadal nikt nie zna 
terminu zakończenia procedur sej-
mowych. A inwestycje w fotowoltaice  
zwracają się po 20 – 25 latach. Niektó-
rzy zarzucali również brak informacji 
o umowie dzierżawy. A przecież tego 
typu informacje pojawiły się na ta-
blicy ogłoszeń obok Kancelarii Rady 
Miasta czy w Biuletynie Informacji 
Publicznej. Miejmy nadzieję, że to 
nie zrazi inwestora do nowoczesne-
go, ekologicznego zagospodarowa-
nia bezużytecznej hałdy. Tak często 
mówi się dziś o „tworzeniu dobrego 
klimatu” dla inwestorów, o walce  
o inwestora. 

Szkoda, bo skoro nie mamy par-
ku dinozaurów, może pomysłowi lo-
kalni politycy, którzy nagle odkryli 
wartość kupy popiołu, zbudowaliby 
nam na hałdzie np. tor saneczkowy. 
Przed Igrzyskami Zimowymi w Kra-
kowie jak znalazł. 

Hałda „pełna złota”



Tradycyjnie pod pomnikiem gene-
rała Józefa Bema spotkali się przed-
stawiciele dwóch narodów. Na zapro-
szenie prezydenta miasta przebywał  
w Ostrołęce  Iván Gyurcsik – Amba-
sador Nadzwyczajny i Pełnomocny 
Węgier w Warszawie z małżonką.

Ambasadorowi towarzyszyła 
także delegacja węgierskich muze-
alników oraz  wieloletni  przyjaciele 

naszego kraju Janos Ti-
schler i Akos Enegelmay-
er. Podczas uroczystości 
delegacje gości, ostrołęc-
cy parlamentarzyści oraz 
przedstawiciele samo-
rządu Ostrołęki, licznych 
stowarzyszeń, organizacji  
i przedsiębiorstw złoży-
ły pod pomnikiem gen. 
Bema wiązanki kwiatów. 
Nie zabrakło pocztów 
sztandarowych oraz grup 
rekonstrukcyjnych. Przy 
pomniku wartę honorową 

zaciągnęli  ostrołęccy „Czwartacy”.  
W czasie swoich wystąpień zarówno 
ambasador Gyurcsik, nasi parlamen-
tarzyści oraz prezydent Kotowski pod-
kreślili szczególne więzy historyczno 
– kulturowe łączące nasze narody. Nie 
zabrakło słów o zwykłej sympatii, któ-
ra od wieków łączy przysłowiowych  
„bratanków”. Kolejnym elementem 
wizyty węgierskich gości był wernisaż 
wystawy „Węgierskie pomniki pamię-
ci” w Muzeum Kultury Kurpiowskiej. 
Wydarzeniu temu towarzyszyły wy-
stępy młodzieży z I LO, noszącego 
imię bohatera obydwóch nacji. 

Dzień Przyjaźni Polsko-Wegierskiej
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Czas na Kurpie
25 maja odbędzie się kolejna,  IV 
edycja Targów „Czas Na Kurpie-
-Kupuj Lokalne Produkty”. Tar-
gi odbędą się w siedzibie Wyższej 
Szkoły Administracji 
Publicznej w Ostrołęce 
przy ulicy Korczaka 73 
i będą trwały od godz. 
10:00 do godz.17:00. 

Targi mają charakter 
kiermaszu dla miesz-
kańców. Będzie można 
kupić wiele produktów 
regionalnych i nowo-
czesnych po promo-
cyjnych cenach, gdyż 
warunkiem udziału  
w targach dla wystaw-
ców jest właśnie taka 
propozycja dla zwiedza-
jących. 

 Dla samych wy-

stawców udział w Targach jest 
bezpłatny. Chętni do udziału  
w imprezie powinni złożyć zgłosze-
nie na piśmie. Można je pobrać ze 

strony Urzędu Miasta lub otrzymać 
w Wydziale Rozwoju Gospodarcze-
go i Promocji Miasta, plac Bema 1, 
parter pok. Nr 20 tel. 29  765 42 28.  

W tym roku organizato-
rzy maksymalnie unie-
zależnili się od pogody, 
gdyż zdecydowana więk-
szość wystawców (sprze-
dawców) będzie miała 
swoje stoiska wewnątrz 
budynku. Przewidywa-
ne są bardzo atrakcyjne, 
darmowe, imprezy dla 
dzieci. O szczegółach 
poinformujemy m.in. 
na stronie internetowej 
www.ostroleka.pl. Or-
ganizatorami Targów są 
Urząd Miasta Ostrołęki  
oraz Ostrołęckie Forum 
Gospodarcze.
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Dni Ostrołęki 
Ostatecznego wyrazu nabiera te-
goroczny program miejskiego 
święta.  Na pewno jego kulmina-
cyjnym momentem będzie kon-
cert Formacji Nieżywych Schabuff 
na miejskiej plaży.  To nie jedyna 
koncertowa impreza, jaka w sezo-
nie wiosenno - letnim czeka ostro-
łęczan. 

Tr a dyc y j -
nie już Dni 
Miasta zainau-
guruje impreza 
sportowa. XX 
Mię dzy naro-
dowy Półmara-
ton Kurpiowski 
odbędzie się 
11. maja. Swój 
akces do biegu 
można zgło-
sić w formie 
elektronicznej, szczegóły na stronie 
www.polmaratonkurpiowski.pl . 
Organizatorem imprezy jest Miejski 
Zarząd Obiektów Sportowo – Tury-
stycznych i Infrastruktury Technicz-
nej w Ostrołęce. Jak co roku w ra-
mach opłaty startowej organizatorzy 
Półmaratonu Kurpiowskiego przy-
gotowują dla uczestników imprezy 
pakiety startowe, a po zakończeniu 
biegu loterię fantową.  Organizatorzy 
biegu liczą na to, że w jubileuszowych 
zawodach weźmie udział rekordowa 
liczba startujących.    

W ramach pakietu startowego 

przewidziany jest m.in. posiłek rege-
neracyjny, numer startowy, koszulka 
termoaktywna oraz pamiątkowy 
medal dla każdego uczestnika, który 
ukończy bieg. W tym roku koszul-
ki i medale, jak przystało na okrągły 
jubileusz, będą bardzo efektowne. 
Pakiety startowe zagwarantowane 
są dla zawodników, którzy dokonają 

rejestracji elektronicznej oraz wpła-
ty do dnia 24. kwietnia. 

W programie Dni Ostrołęki  
24 maja znajdą się też: pokazy i zawo-
dy kawaleryjskie na błoniach, Msza 
Św. polowa za powstańców przed 
mauzoleum i  historyczny obóz orga-
nizowany przez „Czwartaków”.  Tego 
samego dnia przewidziano muzyczną 
imprezę plenerową. Występy na miej-
skiej plaży rozpoczną się już od wcze-
snego rana. Na scenie zobaczymy  ro-
dzime zespoły i wykonawców, w tym 
Drogę na Ostrołękę. Gwiazdą wie-
czoru będzie zespół Olka Klepacza, 
znanego choćby z piosenek  „Lato”  
i „Klub Wesołego Szampana”. Zaba-
wa potrwa do późnych godzin noc-
nych. 

Następnego dnia w siedzibie 
WSAP odbędą się targi gospodarcze. 
Dla wszystkich grup wiekowych od-

wiedzjących sto-
iska organizato-
rzy przygotowali 
wiele atrakcji.

W tym czasie 
przypada również 
kolejna Noc Mu-
zeów. Miejskie 
placówki kultu-
ry otworzą swoje 
podwoje dla zwie-
dzających.

Zdjęcie ze strony www.fns.pl, autor
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Prace związane z przebudową ulic Ber-
nardyńskiej i Wójta Romy wkroczyły 
w fazę brukarską.  Z kostki granitowej 

powstaje nowa nawierzchnia, nawią-
zująca do staromiejskiego charakteru 
otoczenia. 

W ramach kom-
pleksowej przebudowy 
ulic powstały nowe sie-
ci: wodociągowa oraz 
kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej. Zastąpio-
no nowymi rozwiąza-
niami dotychczasowe 
przyłącza cieplne i ener-
getyczne, a całości do-
pełniły stylowe lampy 
uliczne, podkreślające 
staromiejski charakter 
tego rejonu Ostrołęki. 
Ponieważ ulice znajdują 

się w obszarze będącym pod szczegól-
ną opieką konserwatora zabytków ich 
nawierzchnie są wykonywane z kost-
ki granitowej, nawiązującej wyglądem 
do historycznych materiałów stosowa-
nych dawniej przez mistrzów brukar-
skich.  Wykonawcą robót jest wyłoniona  
w przetargu firma Zakład Instalacji Sa-
nitarnych „MRÓZ” sp.j. Wartość robót 
wyceniono na jeden milion sto czter-
dzieści tysięcy złotych. Wykonawca 
udziela czteroletniej gwarancji na pełen 
zakres robót. Zgodnie z dokumentacją 
prace przy przebudowie ulic powinny 
zostać ukończone do końca czerwca bie-
żącego roku. W obrębie historycznego 
centrum Ostrołęki przybędzie kolejna 
atrakcyjna ulica o typowo staromiejskim 
charakterze.

Bernardyńska zmienia wygląd

Socjalny pnie się w górę
Do tego by budynek osiągnął ostatecz-
ny wygląd brakuje już tylko jednego  
piętra. Pogoda sprzyja wykonawcom 
inwestycji i prace postępują zgodnie  
z harmonogramem.  

Dotychczas powstały już trzy kon-
dygnacje budynku, oparte na ścianach 

konstrukcyjnych z cegły silikatowej  
i stropach z płyt kanałowych. Uzupeł-
niono wylewki żelbetowe piwnic, parte-
ru, 1 i 2 piętra. Postawiono  ścianki dzia-
łowe z suporexu na parterze i częściowo 
na pierwszym piętrze. Wykonana zo-
stała izolacja przeciwwilgociowa wraz 

z drenażem wokół bu-
dynku i izolacja cieplna 
ścian piwnic, w których 
zagęszczono podłoże pod 
posadzki i rozpoczęto ich 
wylewanie. Poza samym 
budynkiem dodatkowe 
prace polegały na przeło-
żeniu kolidującego i wy-
konanie nowego przyłą-
cza wodociągowego oraz  
przełożeniu sieci teleko-
munikacyjnej.

Przed budowlańcami jeszcze pozo-
stałe prace: 
- ściany i strop nad III piętrem, więźba 
dachowa,
- pokrycie dachowe z blacho-dachówki,
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
- instalacje wraz z przyłączami: - elek-
tryczna, CO, CwU, kanalizacji sanitarnej 
wodnej w budynku,   kanalizacji desz-
czowej z rozsączeniem,
- roboty wykończeniowe wewnątrz i ele-
wacja,
- ukształtowanie terenu i zieleń,
- drogi wewnętrzne , parkingi, chodniki 
i zjazdy na ulice osiedlowe,
- plac zabaw i osłona śmietnikowa.

Wszystko wskazuje na to, że roboty 
budowlane będą nadal przebiegać zgod-
nie z wytyczonym planem i już jesienią 
do budynku socjalnego przy Braterstwa 
Broni wprowadzą się lokatorzy. Znajdzie 
się w nim miejsce dla 32 rodzin.  

Nowe ulice powstają na Łazku
Trwają prace przy budowie ulic Anto-
niego Spiro i Kazimierza Piotrowskie-
go. Ta ostatnia połączy ze sobą dwie 
główne ulice przebiegające przez osie-
dle – Padlewskiego i Sierakowskiego.

Ulice są już prawie okrawężniko-
wane, wykonano też większość robót 
związanych z przebudową infrastruk-
tury podziemnej. Położony został mię-
dzy innymi kabel zasilający przyszłe 
oświetlenie ulic.  Wykonano warstwę 
wzmacniającą z kruszywa stabilizo-
wanego cementem, będącą  podłożem 
pod konstrukcję nawierzchni i trwają 
prace przy korytowaniu chodników. 

Przewidywany termin 
zakończenia robót to 
15 września, ale są-
dząc po tempie prac 
mieszkańcy osiedla 
będą cieszyć się nowy-
mi ulicami znacznie 
wcześniej. Wykonaw-
cą inwestycji  jest  fir-
ma Makbud oddział 
Unibep S.A. w Łomży.  
Ulice budowane są 
w ramach inwestycji 
wspólnych z miesz-
kańcami.



Zgodnie z wytyczonym harmono-
gramem postępują prace przy  bu-
dowie komunalnej stacji segregacji 
odpadów.  Na placu widać już do-
kładnie lokalizację poszczególnych 
fragmentów instalacji, jaka będzie 
składać się na kompleks służący do 
odzyskiwania i selekcji odpadów 
przeznaczonych do recyklingu. 

Powstały już kotwy pod kon-
strukcję stalową hali, w której bę-
dzie zachodził cały proces segrega-

cji. Stamtąd posegregowane surowce 
wtórne trafią do boksów, skąd będą 
odbierane do właściwych przetwór-
ni. Budowane są także boksy maga-
zynowe z punktem demontażu odpa-
dów wielkogabarytowych i garaż na 

sprzęt technologiczny. W blisko 90 
procentach wykonano budynek ad-
ministracyjno - socjalny. Kolejnym 

etapem będzie przygotowanie fun-
damentów pod halę kompostowni. 
Ta  największa inwestycja Samorządu 
(przy wsparciu unijnym w wysokości 
ponad 25,5 mln) uchroni nas wszyst-
kich od nagłych podwyżek za odbiór 
śmieci. Wysiłek Miasta jest duży, ale 
inwestycja jest wyjątkowa.

 marzec/kwiecień 2014   OSTROŁĘKA SAMORZĄDOWA   7     

I N W E S T Y C J Ewww.ostroleka.pl

Rozliczamy wykonawców
Często słyszy się, że miasto pobłaż-
liwie traktuje nieterminowe wy-
konanie zleconych w przetargach 
robót.  Nie jest to prawdą, gdyż 
wszystkie umowy zawierają klau-
zule kar umownych, które są egze-
kwowane  w przypadku niedotrzy-
mania terminu przez wykonawcę. 
Dotyczy to zwłaszcza inwestycji 
drogowych. Aby nasi czytelnicy 
mogli wyrobić sobie własne zdanie 
na ten temat przytaczamy kilka da-
nych za ostatnie lata.

I tak na  przykład w przypadku 
budowy ulic Pogodnej i Jałowco-
wej wystawiono notę księgową ob-

ciążającą firmę wykonawczą kwotą  
107 644,05 zł brutto z tytułu nie-
terminowego wykonania prac.  
W związku z nieterminowym wy-
konaniem inwestycji „Budowa ulicy 
Turskiego w Ostrołęce” wraz z bu-
dową oświetlenia ulicznego i prze-
budową kolizji telekomunikacyjnej 
– wystawiono notę obciążeniową na 
rzecz tego samego wykonawcy na 
kwotę 257 tysięcy złotych.  Przy bu-
dowie ulicy  Jabłoniowej wraz z od-
wodnieniem – za którą wynagrodze-
nie dla firmy wyniosło 628.972,23 
zł (brutto) - za 37 dni opóźnie-
nia naliczono 46.543,78 zł kary.  

W przypadku ulicy Warszawskiej 
miasto zdecydowało się na dokoń-
czenie robót przez dotychczasowe-
go wykonawcę przede wszystkim ze 
względu na procedurę przetargową 
(rezygnacja i wyłonienie nowego 
wykonawcy znacznie opóźniłaby 
remont). Kary za nieterminowe wy-
konanie prac zostaną naliczone po 
zakończeniu robót i ich odbiorze.  
Rozliczyliśmy ostatecznie II etap bu-
dowy ulicy Korczaka. Kara za opóź-
nienia wyniosła 127 959 zł. Jak sami 
Państwo widzą, pilnujemy publicz-
nych złotówek skutecznie. Czasem, 
niestety, przeszkadzają nam niejasne 
przepisy prawa. Ale na to już samo-
rząd wpływu nie ma.

Stacja Segregacji
- raport z placu budowy



Podczas LVIII sesji Rady Miasta rad-
ni jednomyślnie przychylili się do 
wniosku OPWiK o utrzymanie do-
tychczasowych stawek opłat.  Ozna-
cza to, że odbiorcy będą nadal pła-
cić za wodę i ścieki według cennika 
ustalonego w maju 2011 roku.

Ostrołęcka spółka wodociągowa 
powoli wychodzi z problemów, która 
narzucił jej duży i pewnie nazbyt roz-
budowany projekt modernizacji syste-
mu odbioru ścieków. Decyzje zapadły 
za kadencji prezydenta Ryszarda Za-
łuski, ale z realizacją i następstwami 
(choćby cenowymi) spółka musiała 
sobie radzić w latach następnych. Dziś 
jest już lepiej. Kolejny rok bez pod-
wyżki cen za wodę i ścieki na pewno 
ucieszy nas wszystkich.

W uzasadnieniu wniosku miejska 
spółka napisała między innymi, że  

„po uwzględnieniu planowanych przy-
chodów i kosztów z działalności ope-
racyjnej na 2014 r. spółka wygeneruje 
zysk ze sprzedaży w wysokości 11 tys. 
zł, natomiast wysokość zysku z dzia-

łalności gospodarczej planowana jest  
w kwocie 966 tys. zł. W związku z po-
wyższym uznajemy, iż istniejące wa-
runki ekonomiczne pozwalają na sto-
sowanie dotychczasowych taryf ”. 
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Nie będzie podwyżek cen wody i ścieków

Tańsze śmieci dla Wielkiej Rodziny
W siedzibie OTBS i na stronie Urzędu 
Miasta są już zmodyfikowane druki 
deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami. Deklaracja 
zawiera fragment przeznaczony dla 
posiadaczy karty Wielkiej Rodziny 
(KWR). 

Wybór tej opcji umożliwia skorzy-
stanie z 30 procentowej ulgi w opłacie 
za nieczystości dla każdego członka 
rodziny. W praktyce oznacza to, że re-
alna stawka wynosi 6,30 PLN od oso-
by.  Składający deklarację jednocześnie 
oświadcza, że przysługuje mu prawo do 
preferencyjnej stawki opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, usta-
lonej dla mieszkańców deklarujących 
selektywną zbiórkę odpadów. W prak-
tyce wygląda to to tak, że w przypadku 
korzystania z KWR  dana rodzina po-
biera zaświadczenie z Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Ostrołęce,  
w którym MOPR potwierdza wydanie 
dla danej rodziny KWR. Zaświadczenie 
to jest wydawane w celu ustalenia dopła-

ty do opłaty: za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. To zaświadczenie 
(w przypadku rodzin zamieszkałych  
w budynkach wielorodzinnych (zabu-

dowa wielorodzinna) zainteresowani 
składają w Spółdzielni (Wspólnocie 
Mieszkaniowej), następnie spółdzielnia 
(wspólnota) wypełnia deklarację (ko-
rektę deklaracji) w której uwzględnia 
rodziny korzystające z KWR. Wypełnio-
ną deklarację wraz z zaświadczeniami 
(wydanymi dla rodzin korzystających  
z KWR) składa do Urzędu.

Rodziny wielodzietne, zamieszku-
jące domy jednorodzinne składają ko-
rektę deklaracji (uwzględniając przy-
sługującą na mocy uchwały dopłatę) 
wraz z dołączonym zaświadczeniem  
z MOPR-u do Urzędu. Zgod-
nie z uchwałą (545/LVI/2014; 546/
LVI/2014) Rady Miasta Ostrołęki 
dopłata dla rodzin korzystających  
z KWR dotyczy osób które zadeklarują 
prowadzenie selektywnej zbiórki od-
padów komunalnych. Przyjęcie przez 
samorząd miasta tego rozwiązania jest 
kolejnym działaniem na rzecz pomo-
cy wielodzietnym rodzinom objętych 
programem Karta Wielkiej Rodziny.


