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Do takiego wniosku doszli autorzy an-
kiet dotyczących jakości życia w Pol-
sce. Nasze miasto zajęło piątą pozycję 
w rankingu. Wyprzedziły nas tylko 
Warszawa, Sopot, Wrocław i Rzeszów.  

Twórcy rankingu wybierając kry-
teria, za wzór przyjęli zestawienie pod 
nazwą „Better Life Index” przygotowy-
wane przez OECD, organizację zrze-
szającą najlepiej rozwinięte państwa 

świata. Wyróżnia ona dziesięć katego-
rii ilustrujących różne aspekty jakości 
życia. Są nimi: warunki mieszkaniowe, 
dochody, praca, wspólnota, edukacja, 
środowisko, społeczeństwo obywa-
telskie, zdrowie, zadowolenie z życia i 
bezpieczeństwo. Do tych kategorii do-
dali jeszcze jedną, którą nazwali jako-
ścią samorządu. Badaniami objęto 66 
miast na prawach powiatu stosując 25 

kryteriów. Piąta lokata Ostrołęki pod 
względem ogólnego indeksu jakości 
życia jest realnym potwierdzeniem 
skuteczności wieloletniej polityki sa-
morządu stawiającego na zrównowa-
żony rozwój miasta. Daleko za nami 
w ocenie twórców rankingu pozostały 
takie miasta jak Siedlce, Łomża czy Ra-
dom. W Ostrołęce po prostu żyje się 
najlepiej !

Dobrze żyć w Ostrołęce – pisze Tygodnik „Polityka”
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W dawnej poczekalni  dworca  PKP 
zaprezentowano pomysł samorządu 
na zagospodarowanie części budynku 
przekazanego miastu przez kolej. Licz-
nie obecni mieszkańcy osiedla przyjęli 
propozycję ożywienia pustego dworca 
z zadowoleniem.

 W pierwszym etapie powstanie tu 
osiedlowa świetlica o klubowym cha-
rakterze z zapleczem kuchennym. 
Znajdą się także pomieszczenia dla 
Rady Osiedla oraz Towarzystwa 
Dróg Żelaznych i Izby Tradycji Kole-
jarskiej.  Autor projektu Marek Pęza, 
przewidział też lokalizację swoistego 
biura podawczego oraz punktu kon-
sultacyjnego dla policji lub straży 
miejskiej. Oprócz władz miasta po-
moc finansową  zaoferowała Rada 

Osiedla, a rzeczową przedsiębiorcy  i bu-
dowlańcy związani ze Stacją.  Wszelkie 
sprawy związane z nadzorem przebudo-
wy bezpłatnie świadczyć będzie OTBS. 
Pomysł na ożywienie dworca ma już od 
lat silne wsparcie w środowisku kolejar-
skim. To właśnie wiceprzewodniczący 
RM Jerzy Grabowski był wraz z Radą 
Osiedla jednym  z autorów przekształ-

cenia części dworca w świetlicę socjalną. 
Także w tym roku, na skutek styczniowej 
interpelacji wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta, prezydent podjął decyzję o zamy-
kaniu dworca na noc, co zapobiegło jego 
dewastacji przez przypadkowe osoby. 
Integralną częścią osiedla jest już także 
wąskotorowa lokomotywa i obelisk po-
święcony pamięci kolejarzy.

Pomysł ożywienia dworca zo-
stał z uznaniem przyjęty przez wie-
lu obecnych na spotkaniu miesz-
kańców. Na zakończenie prezydent 
Janusz Kotowski przekazał Towa-
rzystwu Dróg Żelaznych kosę spa-
linową, dzięki której członkowie 
stowarzyszenia będą mogli prowa-
dzić prace konserwacyjne na trasie 
kolejowej Ostrołęka – Szczytno.

Spotkają się w klubie na dworcu

W ostatni wtorek października Pora-
nek Radia WNET był nadawany z holu 
ostrołęckiego ratusza. Ekipa redaktora 
Krzysztofa Skowrońskiego przez dwie 
godziny informowała słuchaczy o tym, 
co dzieje się w Ostrołęce. 

Przeważały tematy związane z gospo-
darką, historią i kulturą. Na antenie gościli 
między innymi przedstawiciele związków 
zawodowych ostrołęckiej elektrowni, 
opowiadający o trudnościach zakładu, 
zwolnieniach pracowników i straconych 
szansach na rozwój polskiej energetyki. 

O pielęgnowaniu wartości historycznych 
i kształtowaniu patriotycznego ducha 
wśród młodzieży opowiadali członkowie 
grup rekonstrukcyjnych, Joanna i Seba-
stian Kamińscy, a o pomyśle na Muzeum 
Żołnierzy Wyklętych – Jacek Karczewski.  
O swojej działalności w samorządzie, o 
tym, co się udało, a co nie oraz o planach 
na przyszłość mówił prezydent Janusz Ko-
towski. Nie zabrakło głosu przedsiębior-
ców w osobie Wacława Karolaka i wystę-
pu na żywo kabaretu „Szuje”.  O wielkiej 
polityce redaktor Krzysztof Skowroński 

rozmawiał z posłem Arkadiuszem Czar-
toryskim.  A wszystko to na tle przycho-
dzących rano do urzędu pracowników i 
interesantów. Ciekawa radiowa przygoda 
z Ostrołęką, która zresztą bardzo się ra-
diowcom spodobała. 

Radio WNET w Ostrołęce

W kongresie uczestniczyli przedstawi-
ciele szkól zaangażowanych w projekt 
Karty Szkolnej. Przypomnijmy, że w 
naszym mieście systemem „elek-
tronicznego klucza” objęto dzieci i 
młodzież z 16 placówek. Ostrołęc-
kie spotkanie było okazją do pod-
sumowania dwóch lat działania 
programu w Polsce.

Obrady Kongresu przebiegały 
dwutorowo. Oprócz spotkań pane-
lowych i dyskusji, w których brali 
udział koordynatorzy projektu, od-
rębną części spotkania była rywaliza-
cja uczniów w konkursie historyczno 
- sprawnościowym.  Młodzieżowe 
drużyny z całej Polski wzięły udział w 
grze ulicznej „Testament czwartaka” 
przygotowanej przez pracowników Mu-
zeum Kultury Kurpiowskiej , Stowa-
rzyszenie Historyczne „Czwartacy” 

i Garnizon ZSZ nr 1 nr w Ostrołęce.  
Pierwsze miejsce zdobyła dziewczęca 
drużyna  reprezentująca  II LO z So-

snowca. Na drugiej pozycji uplasowali 
się również goście z Liceum Ogólno-
kształcącego  Centrum Szkol Mundu-
rowych w Zamościu , honoru Ostro-
łęki  bronili uczniowie I LO, zajmując 

trzecią lokatę.  W grze wzięło udział 
ogółem 80 osób z szesnastu drużyn. 
 Nagrody i pamiątki dla uczest-

ników rywalizacji ufundo-
wał Bank Zachodni WBK S.A.   
Jednym z celów sponsorskich BZ 
WBK jest promowanie wiedzy hi-
storycznej i pamięci o ważnych dla 
Polski wydarzeniach. Stąd też obec-
ność jednego z aktorów serialu „Czas 
honoru” Jakuba Wesołowskiego, któ-
ry opowiedział o swoim spotkaniu z 
historią II wojny światowej i powo-
jennego oporu przeciw narzuconej 
władzy. 

Kongres zakończyły wykłady 
poświęcone działalności  Fundacji BZ 
WBK oraz programom pomocowym 
Santander Universidades i  Miasto Dzie-
ci, skierowanym do uzdolnionej mło-
dzieży i studentów. 

II Kongres Karty Szkolnej obradował w Ostrołęce



Szanowni Państwo,

Ostrołęka to miasto, które zmienia się na naszych oczach. Najlepszym dowodem na to jest opu-
blikowany przez tygodnik „Polityka” „Indeks Jakości Życia mieszkańców miast”. Ostrołęka zajęła w 
nim 5 miejsce za Warszawą, Sopotem, Wrocławiem i Rzeszowem. Wyprzedziliśmy takie potęgi, jak: 
Kraków, Gdynię, Gdańsk, Poznań, Katowice, Toruń czy Lublin. To prawdziwy powód do dumy! To 
nasz wspólny sukces!

Ostrołęczanie najwyższą punktację osiągnęli w kategorii „zadowolenie z życia”. 
Kiedy myślę o tych ośmiu latach, podczas których miałem zaszczyt sprawować urząd prezydenta 

Ostrołęki, to słowo „zadowolenie” jest jednym z pierwszych, jakie przychodzą mi do głowy. 
Niskie podatki lokalne, wysoki dochód na głowę mieszkańca, stabilne finanse miasta, zaplecze 

rekreacyjno-sportowe, nowoczesne przedszkola i szkoły, zmodernizowana komunikacja miejska, bo-
gata oferta kulturalna. A także tradycja i kultura kurpiowska, dobre położenie geograficzne - 60 km 
na Mazury, 120 km do największych ośrodków akademickich (Warszawa, Olsztyn, Białystok). Mamy 
z czego być zadowoleni!

Miasto to nie tylko budynki, ulice, place zabaw i autobusy. Miasto tworzą ludzie. W ciągu tych 
ośmiu lat spotkałem wielu wspaniałych mieszkańców Ostrołęki, którym na sercu leży przyszłość naszego miasta. 

Dziś chcę wszystkim Państwu podziękować. A zwłaszcza:
Tym, którzy cierpliwie zabiegają o budowę dróg czy boisk.
Tym, którzy całymi rodzinami korzystają z basenu, placów zabaw i korzystają z naszej oferty kulturalnej.
Tym, którzy kochając swoje miasto, podpowiadali co robić dla upamiętnienia jego wspaniałej historii i promocji kultury.
Tym, którzy wspierając ukochane drużyny sportowe zapraszali do wspólnego kibicowania.
Tym, którzy prowadząc własne firmy i dając miejsca pracy widzieli, jak zmienia się praca urzędników i doceniali to, że dbamy o 

niskie podatki.
Tym wreszcie, którzy niejednokrotnie zdecydowanie, ale i życzliwie mówili, co w tym mieście trzeba zmienić. 
I tym, którzy dotknięci życiowymi dramatami, chcieli swojemu prezydentowi powierzyć swoje troski.
Za okazywane zaufanie, wspólne spotkania i rozmowy oraz gotowość do wspólnej pracy dla rozwoju Ostrołęki serdecznie Państwu 

dziękuję. 
Dzisiaj Ostrołęka stoi przed nowymi wyzwaniami. Nie osiadamy na laurach. Zadowolenie mieszkańców naszego miasta to tylko 

dowód na to, że dla Ostrołęki warto pracować. A w Ostrołęce warto żyć.  Bo to najlepsze miejsce na ziemi. 

           Serdecznie pozdrawiam
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 W związku z rocznicą urodzin 
Jubilatkę odwiedził wiceprezydent 
Grzegorz Płocha. W towarzystwie naj-
bliższej rodziny Pani Janina przyjęła 
od przedstawicieli samorządu życzenia 
wielu następnych lat w zdrowiu i pogo-
dzie ducha.

Pani Janina Klimut przyszła na 
świat 24 października 1909 roku w 
Markach. W Ostrołęce mieszka od 
ponad 90. lat. W okresie międzywo-
jennym prowadziła wraz z pierwszym 
mężem, Zygmuntem Altem, zakład 
masarski i sklep wędliniarski słynny w 
całym powiecie.  Z zainteresowaniem 
śledzi wydarzenia kulturalne i politycz-
ne. Jest osobą bardzo pogodną i wesołą. 
Dawniej często grywała na pianinie. Jej 
sekret na długowieczność to jarzyny, 
praca i dobry humor. Dostojnej Jubi-
latce, dzierżącej tytuł najstarszej ostro-
łęczanki,  życzymy następnych 100 lat.

Janina Klimut skończyła 105 lat 
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76,5 miliona złotych w ramach do-
tacji unijnych trafiło do Ostrołęki 
od 2011 roku. Korzystając z do-
stępnych programów pomocowych 
miasto uzyskało na inwestycje bli-
sko 35 milionów złotych, z czego 

najwięcej (25,5 mln) na sztandaro-
wą inwestycję kadencji - Stację Se-
gregacji Odpadów Komunalnych. 
Pozostałe 10 mln przeznaczono na 

drogi.
Budowa SSOK jest 

gwarancją utrzymania dla 
mieszkańców niskich cen 
za odbiór odpadów i za-
pobiegnie monopolizacji 
rynku przez firmę pry-
watną. Pozostałe fundu-
sze zostały wykorzystane 
przy budowie 
r o z w i ą z a ń 
drogow ych . 
Dynamicznie 
rozwija się 
przekształco-
ny w spółkę 

Miejski Zakład Komu-
nikacji. Na realizowany 
projekt poprawy jakości 
transportu publicznego 
w Ostrołęce MZK otrzy-

mał już ponad 
18 milionów 
unijnej dotacji. 
Reszta to wkład 
własny Miasta i spółki. 
Dzięki tym pieniądzom 
w Ostrołęce pojawią się 
pierwsze w 
Polsce ekolo-
giczne autobu-
sy z napędem 
elektrycznym. 
4 miliony zło-
tych trafiły do 
Agencji Roz-
woju Regio-

nalnego, realizującej przy 
współpracy z Miastem 
szereg projektów z za-
kresu aktywizacji zawo-

dowej. Ponad 
12,5 miliona 
złotych po-
zyskaliśmy na projekty 
edukacyjne, prowadzone 
we wszystkich szczeblach 
szkół. Trafiły one do 
uczniów w formie dodat-
kowych zajęć, staży oraz 
praktyk krajowych i za-
granicznych, a także wy-
posażenia pracowni. Pra-
wie 7 milionów to wkład, 
jaki MOPR otrzymał na 
programy aktywizacji 
zawodowej, w tym skie-

rowany do osób długotrwale bezro-
botnych - „Wracam na rynek pracy”. 
 Obecnie czekamy na zatwierdzenie 
złożonego w ramach Regionalnego 
Instrumentu Terytorialnego wielo-
milionowego projektu budowy mo-
stu przez Narew i połączenia komu-
nikacyjnego powiatów znajdujących 
się po obydwu stronach rzeki. Nie 

zaprzestajemy też starań o pieniądze 
zewnętrzne na budowę prawdziwej 
obwodnicy Miasta.

Po wiele środków nie 
mogliśmy sięgnąć z powo-
du systemu ich rozdziału 
– liczne programy  prze-
znaczone są dla miast po-
niżej 50 tys. mieszkańców, 
dla ściany wschodniej lub 
na projekty infrastruktu-
ralne (takie jak kanalizacja 
i gospodarka ściekowa), co 
Ostrołęka już wykorzystała.

Unijny bilans kadencji
25,5 mln zł

18 mln zł 4 mln zł

12,5 mln zł

7 mln zł
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Ruszył proces modernizacji technolo-
gii uzdatniania wody na Stacji Uzdat-
niania Wody „Kurpiowska”. Łączna 
wartość inwestycja zaplanowanej na 
trzy etapy to 7,5 mln złotych.

Zakończono wła-
śnie pierwszy etap, w ra-
mach którego wykonano 
zbiornik wody surowej o 
pojemności 600 m3, ru-
rociągi technologiczne, 
automatykę oraz napo-
wietrzanie. Celem tych 
prac była poprawa para-
metrów wody w zakre-
sie odgazowania, a także 
usunięcia żelaza, co mia-
ło dotychczas negatywny 
wpływ na dalsze procesy 
uzdatniania wody. Obec-
nie woda przechodzi te 
procesy w nowo wybudo-
wanym i oddanym wła-
śnie do użytku zbiorniku. 
Wartość wykonanych na tym etapie in-
wstycji wynosi 1.051.450,00 zł

Jakość wody zależy przede wszyst-
kim od surowca, ale bardzo istotny 
wpływ ma także proces uzdatniania 
wody – i właśnie za ten proces, jak 
również za efekt końcowy, którym 

jest woda w kranie konsumenta odpo-
wiada OPWiK Sp. z o. o. Priorytetem 
OPWiK Sp. z o. o. jest ciągła poprawa 
jakości wody dostarczanej mieszkań-
com Ostrołęki. 

W tym celu, na lata 2014 – 2017 za-
planowano realizację zadania „Moder-
nizacja technologii uzdatniania wody 
na SUW Kurpiowska”. Szacunkowa 
wartość zadania – ok. 7.500.000 zł.

Inwestycja została podzielona trzy 
etapy:

- etap I –  poprawa parametrów 
wody surowej,

- etap II –  badania nad prawi-
dłowym doborem aeracji, złóż filtra-
cyjnych oraz wykonanie dokumentacji 

projektowej,
- etap III –  rozbudowa 

i modernizacja Stacji Uzdat-
niania Wody (SUW) zgodnie 
z opracowaną dokumentacją 
projektową

Badania prowadzone w 
ramach etapu II mają na celu 
dobór odpowiednich złóż 
filtracyjnych oraz określenie 
szybkości filtracji. Szacunko-
wa wartość etapu II wynosi 
300.000 zł.

Na rok 2016 i pierwszą 
połowę roku 2017 zaplano-
wano realizację etapu III, któ-
ry obejmuje wykonanie robót 
budowlanych polegających 
na rozbudowie i moderniza-

cji SUW. Szacunkowa wartość etapu III 
wynosi 6.000.000 zł. Do Ostrołęki tra-
fią nowoczesne filtry.

Przeprowadzenie tych inwestycji 
zapewni poprawę jakości wody pitnej, 
co niewątpliwie odczuje każdy miesz-
kaniec naszego miasta.

Lepsza woda w naszych kranach

Kolejne ulice na Centrum wyremon-
towane i przebudowane. Do oddanej 
niedawno  ulicy Rotmistrza Witolda 
Pileckiego dołączyła nosząca imię 
gen. Antoniego Madalińskiego. 

Tym samym wyremontowany zo-
stał ważny trakt łączący początkowy 
oraz końcowy odcinek ulicy Sikor-
skiego.  Ulice po remoncie długo będą 
cieszyć nową jakością mieszkańców i 
pozostałych użytkowników dróg.

Po ulicach Kleeberga i Sikorskie-

go do wyremon-
towanych arterii 
przybyły ulice Pi-
leckiego i Mada-
lińskiego. Blisko 
kilometrowy odci-
nek ulic przeszedł 
gruntowną reno-
wację.  Po  kilku-
dziesięciu latach, 
od oddania dróg, 

naprawiono i przebudowano odcinki 
kanalizacji sani-
tarnej i deszczo-
wej. Naprawione 
i uzupełnione 
zostały chodniki, 
powiększono za-
toki parkingowe 
i położono całą 
nawierzchnię bi-
tumiczną jezdni. 
Powstały też do-

datkowe miejsca postojowe, wykonane 
na prośbę mieszkańców okolicznych 
bloków.  Wartość robót przeprowa-
dzonych przez firmę Unibep  wyniosła  
2 miliony 449 tysięcy złotych. 

To nie koniec dobrych wiadomości 
dla mieszkańców osiedla i użytkowni-
ków ruchu na Centrum. W przyszłym 
roku prace drogowe obejmą ostatnią 
dużą arterię osiedla, ulicę Berlinga, 
gdzie wymieniono już całą infrastruk-
turę podziemną.

Pileckiego i Madalińskiego po remoncie

Ulica Madalińskiego po remoncie

Ulica  Rtm. Pileckiego
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Oficjalnie oddano we władanie 
uczniom technikum samochodowe-
go pracownię wyposażoną w sprzęt 
do nauki tej specjalności. W odno-
wionych salach znalazło się wyposa-
żenie warsztatu samochodowego o 
wartości 200 tysięcy złotych.

Aparatura pomiarowa i narzędzia 
trafiły do pracowni w ramach realizacji 
wartego 800 tysięcy złotych projektu 
„Doradztwo i doskonalenie zawodo-
we uczniów zasadniczej szkoły zawo-
dowej w ZSZ Nr 1 w Ostrołęce to ich 
skuteczność na rynku pracy”. Jest on 
realizowany w okresie od 01.09.2013 r. 
do 30.06.2015 r. przez Wyższą Szkołę 
Ekonomiczno - Społeczną w Ostrołę-
ce w partnerstwie z Urzędem Miasta 
Ostrołęki. Projekt współfinansowany 
jest przez Unię Europejską z Europej-
skiego Funduszu Społecznego. War-
to dodać, że wkład własny miasta do 

projektu stanowiła praca wykonana w 
ramach wolontariatu przez nauczycieli 
ZSZ nr 1. Jak poinformował dyrektor 
szkoły, Tadeusz Olszewski, kolejnym 
krokiem będzie doposażenie pracowni 
w sprzęt o wartości 300 tysięcy złotych  

przeznaczony dla elektromechaników. 
Rozwijanie zaplecza technicznego pra-
cowni w szkołach zawodowych i tech-
nikach kierunkowych stanowi jeden z 
priorytetów Strategii Oświatowej sa-
morządu Ostrołęki do roku 2020.

Wiele inwestycji prowadzonych przez 
miasto dotyczy infrastruktury pod-
ziemnej. W ostatnim czasie szereg 
prac związanych z przyłączami wod-
no-kanalizacyjnymi przeprowadzono 
na osiedlu Stacja.

Jedną z największych i bez wątpie-
nia najistotniejszych inwestycji zreali-
zowanych w ostatnim czasie w tej części 
Ostrołęki jest rozbudowa brakującego 

odcinka sieci wodnej i kanalizacyjno-
-sanitarnej wraz z przyłączami za łączną 
kwotę ponad 750 tysięcy złotych w ulicy 
Wiejskiej.

Na uwagę zasługują również inwe-
stycje realizowane przy ulicy Kolejowej. 
Tu również rozbudowano sieć wodocią-
gów i kanalizacji. Kosz inwestycji wy-
niósł 250 tys. zł. 

Nie bez znaczenia wśród zrealizo-

wanych na osiedlu Stacja robót  jest tak-
że rozbudowa i modernizacja systemu 
odbioru ścieków oraz wodociągu w ulicy 
Jasińskiego,  zrealizowana przez Ostro-
łęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji za łączną kwotę 120 tys. zł. 
W ramach inwestycji wybudowano sieć 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłącza-
mi do granic posesji oraz uzupełniono 
o 230 mb sieć wodociągową i przyłącza.

Podziemne inwestycje

Mieszkańcy ulicy Wiejskiej spotkali 
się z przedstawicielami władz miasta. 
Rozmowy  dotyczyły budowy tej waż-
nej dla osiedla ulicy zorganizowała 
Rada Osiedla Stacja.

Sprawa budowy tej jednej z naj-
ważniejszych ulic osiedla jest już od 
wielu lat trudnym tematem na Stacji. 
Wyłoniony początkowo projektant nie  

wywiązał się wobec 
miasta ze zleconych 
działań i samorząd 
musiał ponownie 
przeprowadzić proce-
durę przetargową, co 
opóźniło prace nad 
projektem budowy 
ulicy. 

Obecnie samo-
rząd Ostrołęki nakładem 750 tysięcy 
złotych wykonał branżę wodno-sa-
nitarną oraz brakujące przyłącza obu 
kanalizacji. W następnej kolejności 
należy zrealizować sieci elektroenerge-
tyczne, oświetlenie uliczne, gazociąg, 
kanalizację deszczową oraz nawierzch-
nię ulicy. Jak zapowiedział wiceprezy-
dent Paweł Stańczyk samorząd chce, by 

cała inwestycja została zrealizowana w 
możliwie krótkim cyklu.  

Obecni na spotkaniu radni miasta 
zapewnili mieszkańców, że pieniądze 
na budowę znajdą się zarówno w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej, jak i w 
prowizorium budżetowym miasta na 
przyszły rok. W odpowiedzi na pytania 
mieszkańców dotyczące konkretnego 
terminu  zakończenia prac, przewod-
niczący Rady Osiedla, Mirosław Rosak  
powiedział, że kompleksowe wybu-
dowanie ulicy Wiejskiej wymagałoby 
rezygnacji z pozostałych inwestycji na 
osiedlu przez co najmniej dwa lata. 
Władze miasta są gotowe rozważyć 
taką możliwość, uznając budowę Wiej-
skiej za strategiczną inwestycję na osie-
dlu Stacja.

Szansa dla Wiejskiej

Nowa pracownia w ZSZ nr 1
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Rozwój miejskiej oświaty podporząd-
kowaliśmy pięciu głównym kierunkom. 
Ich realizacja pozwoli m.in. na: efektyw-
ne kształcenie na wysokim poziomie, 
tworzenie różnorodnej oraz elastycznej 
oferty edukacyjnej przy jednoczesnej 
racjonalizacji zarządzania oświatą i 
wskazanie jej priorytetów. Ich realizacja 
przyczyni się do poprawy jakości i efek-
tywności procesu kształcenia oraz pozwoli  
na umocnienie pozycji Ostrołęki jako 
ośrodka  dającego szansę młodym po-
koleniom. 
I. Skuteczne i oszczędne zarządzanie 
ostrołęcką oświatą

 Pierwsze kroki na rzecz wpro-
wadzenia wspólnych zamówień pu-
blicznych dla sieci ostrołęckich szkół 
i placówek oświatowych już za nami. 
Podjęte działania systemowe dotyczyły 
zakupów: - usług ubezpieczeniowych 
w zakresie mienia i odpowiedzialności 
cywilnej samych placówek oraz kadry 
pedagogicznej; - energii elektrycznej; - 
informatycznego systemu wspomagania 
zarządzania, w tym platformy oświato-
wej; - internetowego systemu obsługi 
prawnej.  Wprowadzenie tych rozwią-
zań skutkowało między innymi: - ob-
niżeniem wydatków na zakup energii 
elektrycznej, na ubezpieczenia mienia 
i odpowiedzialności cywilnej placó-
wek oświatowych o 37% w skali roku. 
 Następnym elementem wno-
szącym oszczędności w systemie 
utrzymania szkół i przedszkoli jest 
wdrażanie energooszczędnych sys-
temów ogrzewania i oświetlenia  
w szkołach i placówkach oświatowych 
wraz z termomodernizacją, której pod-
dano zdecydowaną większość obiektów 
tego typu w Ostrołęce. Kolejne czynniki 
optymalizujące działania placówek, to:  

- podnoszenie kwalifikacji nauczycieli 
przedszkoli uprawniających do prowadze-
nia zajęć z języków obcych lub zajęć spe-
cjalistycznych (tzw. wielofakultatywność)   
- wdrożenie elektronicznego systemu na-
boru do szkół podstawowych i gimnazjów  
- zwiększenie dostępu do Internetu w 
salach lekcyjnych, pracowniach, biblio-
tekach, pomieszczeniach administracyj-
nych.
II. Szkoła otwarta na społeczeństwo 

Podstawowym zadaniem jest tu  
ulokowanie placówki oraz uczniów w 
przestrzeni publicznej jako nierozerwal-
nego elementu więzi środowiskowej.  

Przejawia się to w następujących rozwią-
zaniach.
1. Zapewnienie każdemu dziec-

ku w wieku od 3 do 5 lat miejsca  
w przedszkolu

2. Wzbogacenie oferty szkoły o za-
jęcia lekcyjne i pozalekcyjne 
odbywające się we współpracy  
z uczelniami i zakładami pracy, itp.

3. Propagowanie idei wolontariatu w 
szkołach

4. Prezentacja osiągnięć dzieci i mło-
dzieży lokalnej społeczności

5. Utworzenie funduszu stypendial-
nego dla uczniów wyróżniających 
się w zakresie dydaktycznym, za-
wodowym, artystycznym oraz 
sportowym

6. Dostosowanie kierunków kształce-
nia zawodowego do potrzeb mło-
dzieży oraz rynku pracy

7. Restrukturyzacja szkolnictwa za-
wodowego ukierunkowana na pro-
filowanie kształcenia

8. Zapewnienie dzieciom i młodzieży 
niepełnosprawnej ciągłości eduka-
cji na każdym poziomie kształcenia

9. Dostosowanie godzin pracy świe-
tlic szkolnych do potrzeb rodziców

III. Modernizacja bazy edukacyjnej
To kontynuacja programu polegają-

cego na rozbudowie zaplecza dydaktycz-
no – sportowego placówek oświatowych. 
Dotychczasowe rozwiązania w postaci 
boisk wielofunkcyjnych, placów zabaw 
oraz wyposażenia pracowni językowych 
i zawodowych przy udziale środków ze-
wnętrznych w znaczny sposób unowo-
cześniły metody prowadzenia zajęć oraz 
pozwoliły na wprowadzenie nowych 
kwalifikacji. W dalszym etapie zakłada-
my następujące działania:
1. Doposażenie przedszkoli, 

szkół i placówek oświatowych  
w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt 
komputerowy

2. Tworzenie bezpiecznych i przyja-
znych warunków architektonicz-
nych i organizacyjnych do pracy  
z dziećmi/uczniami wymagającymi 
ich ze względów zdrowotnych

3. Utworzenie Regionalnego Ośrod-
ka Egzaminacyjnego (ROE) dla 
potrzeb szkolnictwa zawodowego. 
(Powołanie ośrodka egzamina-
cyjnego w wymiarze regionalnym 
ograniczyłoby znacznie wydatki 
poszczególnych jednostek samo-

rządów terytorialnych na stworze-
nie pracowni egzaminacyjnych w 
szkołach i placówkach oświato-
wych).

4. Budowa i modernizacja szkolnych 
obiektów sportowych oraz dopo-
sażenie placów zabaw przy przed-
szkolach i szkołach podstawowych. 
Budowa Multimedialnego Cen-
trum ,,NATURA”.

IV. Bezpieczeństwo, profilaktyka, po-
moc dziecku i rodzinie – to zakres 
działań samorządu, w którym może-
my wspierać rodziny oraz likwidować 
źródła konfliktów na linii: dziecko – 
nauczyciel, nauczyciel – rodzic, dziec-
ko – rodzic oraz między rówieśnikami. 
Tu działania samorządu widzimy w 
głównych czterech punktach.
1. Niwelowanie zagrożeń w zakresie 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 
– projekt karta szkolna

2. Powoływanie mediatora szkolne-
go jako osoby wspierającej szkoły, 
placówki w rozwiązywaniu sytuacji 
konfliktowych.

3. Realizacja programów profilaktycz-
nych i wsparcia na wszystkich eta-
pach edukacyjnych skierowanych 
do dzieci, młodzieży, nauczycieli i 
rodziców

4. Organizacja systemu wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka 
oraz wdrożenie modelu edukacji 
włączającej (szeroko rozumianej 
integracji) we wszystkich szkołach 
i placówkach

V. Realizacja zadań oświatowych ze 
środków zewnętrznych – wykorzy-
stanie pozyskanych pieniędzy na pro-
gramy zarówno wyrównujące poziom 
nauczania, jak i na promocję jedno-
stek wybitnie uzdolnionych. Działania 
obejmą:

•	 Tworzenie projektów w oparciu 
o kadry pedagogicznie. 

•	 Powoływanie doraźnych mię-
dzyszkolnych zespołów ds. 
opracowania i przygotowania 
projektów finansowanych ze 
źródeł zewnętrznych.

Takie rozwiązanie sprawdziło się 
przy tworzeniu i realizacji projektów: 
,,Indywidualizacja procesu nauczania i 
wychowania uczniów klas I-III”. 

Realizacja strategii oświatowej za-
pewni wysoki poziom kształcenia mło-
dym ostrołęczanom.

Kierunki ostrołęckiej oświaty do roku 2020
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Czy wiesz, 
że?
•	 Budżet miasta wzrósł 

ze 170 mln w roku 
2006 do 310 w roku 
2014 

•	 w latach 2009 – 2014 
powstało 109 miesz-
kań socjalnych 

•	  2500 osób skorzy-
stało z Karty Wielkiej 
Rodziny

•	 zbudowaliśmy i wy-
remontowaliśmy 41 
ulic od 2011 roku

•	  16 szkół wprowadzi-
ło bezpieczny system 
Elektronicznego Klu-
cza - Karty Szkolnej

•	 mamy 11 boisk ze 
sztuczną nawierzchnią

•	  5500 dzieci objęto 
nauką pływania

•	 co roku przeznacza-
my 2,1 mln złotych  
w budżecie na sport 
klubowy

•	 postawiliśmy 126 
urządzeń do ćwiczeń 
na wszystkich osie-
dlach.

•	 Wprowadziliśmy Kartę Wielkiej Rodziny
•	 Do dzieci wyjechał Świetlicobus
•	 Wprowadzono autobusy z komunikatami głosowy-

mi dla niewidomych i przystanki z wyświetlaczami 
•	 Budujemy Kino 3D 360 stopni
•	 Kupiliśmy autobusy elektryczne 
•	 Ulicami przeszedł Orszak Trzech Króli 
•	 Rozpoczął działalność Uniwersytet Trzeciego Wie-

ku
•	 Powołaliśmy Radę Seniorów

Po raz pierwszy 
w Ostrołęce

Rankingi
•	 „Polityka” - Zajmujemy 5. Miejsce w Pol-

sce pod względem oceny jakości życia. Przed 
nami znalazły się tylko: Warszawa, Sopot, Wro-
cław i Rzeszów 

•	 „Wspólnota” - Dochód na głowę mieszkańca daje 
Ostrołęce 8. miejsce w kraju. 

•	 „Wspólnota” - Jesteśmy najmniej zadłużoną sto-
licą subregionu na Mazowszu.  Wśród powiatów 
grodzkich w całej Polsce zajmujemy pod tym 
względem dobrą 28 pozycję.

•	 Uzyskaliśmy tytuł „Gmina na 5” – jako naj-
bardziej przyjazne przedsiębiorcy miasto na Ma-
zowszu

•	 Dwukrotnie przyznano nam tytuł „Sporto-
wej Gminy” za inwestowanie w bazę i pro-
gramy sportowe


