
 
 
 

WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o.  w Ostrołęce w latach  2013-2014 pełniła funkcję Inwestora 
Zastępczego, w tym wielobranżowy nadzór nad realizowanym projektem pn. 

   „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie”  
współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Priorytetu VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego  
Działania 7.2 Infrastruktura służąca edukacji  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.  
 

Umowa na realizację Projektu została zawarta w dniu 26 października 2012r. pomiędzy Województwem Mazowieckim 
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działała Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych a Beneficjentem - Powiatem Wyszkowskim. 
Przedmiotem Projektu była realizacja zadania inwestycyjnego mająca na celu rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Wyszkowie, polegająca na budowie budynku wolnostojącego dwukondygnacyjnego z użytkowym 
poddaszem, niepodpiwniczonego wraz z zagospodarowaniem terenu poprzez modernizację istniejących i budowę nowych 
dojść, dojazdów i parkingów oraz wyposażeniem budynku. Wszystkie części obiektu są dostępne dla osób 
niepełnosprawnych.  
Na parterze budynku mieści się: sześć sal dydaktycznych 
szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością 
umiarkowaną i znaczną, trzy sale gimnazjum dla uczniów  
z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną, trzy sale szkoły 
przysposabiającej do pracy, sala doświadczania świata, 
pomieszczenie zespołu rewalidacyjno-wychowawczego, 
pracownia kucharza małej gastronomii, jadalnia do 
spożywania posiłków dla 60 uczniów, pomieszczenia 
administracyjne, pokój socjalny obsługi, szatnia, sanitariaty 
oraz sala gimnastyczna z zapleczem. 
Na piętrze znajdują się: trzy sale gimnazjum dla uczniów  
z niepełnosprawnością lekką, trzy sale zasadniczej szkoły 
zawodowej dla uczniów z niepełnosprawnością lekką, sale – 
komputerowa, integracji sensorycznej i rehabilitacyjna, 
gabinety: psychologa, zastępcy dyrektora, logopedy, zajęć kompensacyjno-wyrównawczych, a także świetlica, 
pomieszczenie biblioteczne, pokój nauczycielski i toalety. Także na piętrze ulokowane zostały pomieszczenia internatu – 
cztery pokoje 6-osobowe, pokój 3-osobowy i pokój 1-osobowy, świetlica, pokój wychowawców oraz dwie toalety  
z natryskami. 

W dniu 1 września 2014r. odbyła się powiatowa inauguracja roku 
szkolnego 2014/15 – otwarcie nowego budynku SOSW. Bardzo 
doniosłymi i ważnymi momentami uroczystości było symboliczne 
przecięcie wstęgi, którego dokonali przedstawiciele gości  
i uczniów oraz poświęcenie nowej szkoły. Swoją obecnością 
zaszczycili: Adam Struzik – Marszałek Województwa 
Mazowieckiego, Czesława Kunkiewicz-Waligóra – radca Ministra 
Edukacji Narodowej, Teresa Michalak – dyrektor Delegatury 
Kuratorium Oświaty w Ostrołęce, Tadeusz Nalewajk – 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Konrad 
Grzybowski – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, 
władze powiatowe ze starostą Bogdanem Pągowskim na czele, 
burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski, wójtowie powiatu, 
radni powiatu wyszkowskiego, dyrektorzy placówek oświatowych 
i innych jednostek prowadzonych przez powiat. 

Realizacja projektu „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie” przy wsparciu 
środków UE i PFRON przyczyniła się do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami 
oraz podniesienia jakości kształcenia, a także do stworzenia nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej i sportowej wraz  
z wyposażeniem dla potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla celów krzewienia wiedzy i kultury fizycznej. 
 
Całkowita wartość projektu: 9 717 897,20 zł 
Poziom dofinansowania: 85% 
Kwota dofinansowania: 8 254 967,99 zł 
Beneficjent: Powiat Wyszkowski 



 
Galeria zdjęć 

 

   

     

   


