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1 czerwca – czwartek – 13.00 Koncert zespo³ów m³odzie¿owych „Newton” 
MIÊDZYNARODOWY  DZIEÑ  DZIECKA i „Na Pohybel”

14.00 Program artystyczny Miejskiego Domu Kultury 
13.00 Festiwal przedszkolaków 17.00 Koncert zespo³u cygañskiego „KA£E JAKHA”
14.30 Ostrowska Gala M³odzie¿y – prezentacja szkó³ 18.00 Koncert „ROZŒPIEWANA EUROPA” poprowadzi 

podstawowych i gimnazjów CONRADO MORENO – piosenki  greckie, 
17.30 Micha³ Juszczakiewicz prowadz¹cy program hiszpañskie, w³oskie, niemieckie, francuskie 

„OD PRZEDSZKOLA DO OPOLA” i polskie zaœpiewaj¹ laureaci programu „Szansa 
19.00 KONCERT  WIECZORU:  Zespo³y: „LESTER na sukces”

KIDSON BAND”, „RAFTA” I  “ZDROVIT  BAND” 20.30 GWIAZDA  WIECZORU  zespó³ „IRA”

2 czerwca – pi¹tek 4 czerwca – niedziela

16.30 Koncert M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej 11.00 Msza œw. w intencji mieszkañców i miasta 
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w koœciele Wniebowziêcia NMP w Ostrowi 

17.20 Prezentacja Banku Spó³dzielczego w Ostrowi Mazowieckiej 
Mazowieckiej 17.00 Otwarcie Ostrowskiego Lata Kulturalnego na 

17.40 Powitanie zaproszonych goœci ma³ej scenie przy Miejskiej Bibliotece 
Uroczyste wrêczenie stypendiów Burmistrza Publicznej „W KRAINIE OPERETKI” – wyst¹pi¹ 
Brembate di Sopra dla najlepszych absol- Ma³gorzata D³ugosz – sopran, Andrzej 
wentów ostrowskich gimnazjów Kostrzewski – baryton, Miros³aw Feldgebel – 
Uroczyste wrêczenie listów gratulacyjnych fortepian 
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka 
uczniom ostrowskich szkó³ IMPREZY  WSPÓ£TOWARZYSZ¥CE:
Wrêczenie Certyfikatu Systemu Zarz¹dzania 
Jakoœci¹ ISO 9001:2000 Zak³adowi Gospodarki 3 czerwca 2006
Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. 10.00 Turniej Karate Kyokushin dzieci do lat 12 – 
Uroczyste wrêczenie statuetek „Z³ota Ostrowa” hala Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji

18.30 Wystêp kabaretu Marian Opania i Wiktor 11.30 Wêdkarski Dzieñ Dziecka – staw miejski
Zborowski

20.30 GWIAZDA WIECZORU – zespó³ „WILKI” 10-11 czerwca 2006
65-lecie Szkó³ Ekonomicznych w Ostrowi Mazowiec-

3 czerwca – sobota kiej – IV Zjazd Absolwentów Szkó³ Ekonomicznych / 
Zespó³ Szkó³ Nr 2 

10.00-17.00 „MAZOWIECKI JARMARK KSIÊ¯NEJ 
ANNY” – stoiska promocyjne ostrowskich 
producentów, kiermasze i prezentacje Zapraszamy do wspólnego œwiêtowania 
rêkodzie³a artystycznego, kolekcjonerstwo IV Dni Ostrowi Mazowieckiej
(„pchli targ”)
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rozstrzygniêæ przetargowych, prze- Rada Miasta podjê³a uchwa³ê 
suniêto na rok bie¿¹cy. o przyst¹pieniu do prac nad wznie-

Systematycznie zmniejsza³o siê sieniem nowego pomnika Papie¿a ABSOLUTORIUM  
zad³u¿enie Miasta, które na koniec Jana Paw³a II, patrona Zespo³u DLA  BURMISTRZA
2005 r. wynios³o 9,9% wykonanych Szkó³ Publicznych nr 1, przy ulicy 

MAJOWE  UROCZYSTOŒCI dochodów. Z tytu³u wydawania S. Grota Roweckiego.
zezwoleñ na sprzeda¿ napojów Nadano nazwy nowym ulicom: GIMNAZJUM  PUBLICZNE  NR  1
alkoholowych, Miasto uzyska³o Lazurowa – ³¹cz¹ca ulicê S. Du-

SPEKTAKL  PROFILAKTYCZNY dochody w kwocie 344.744 z³, które bois’a z ul. Bielsk¹; Cyprysowa – 
OBYCIE  UMILA  ¯YCIE... przeznaczono na program profilak- rozpoczynaj¹ca siê na 1370 m ul. 

tyki i rozwi¹zywania problemów Ma³kiñskiej, ³¹cz¹ca j¹ z ul. Bielsk¹.TURNIEJ  
alkoholowych. Podjêto uchwa³ê w sprawie TENISA  STO£OWEGO

Ponadto na XXXI sesji przyjêto udz ielania pomocy  finansowe j 
ROZSTRZYGNIÊTO  PRZETAGI uchwa³ê w sprawie zmiany bud¿etu Powiatowi Ostrowskiemu w wyso-

na 2006 rok, rozdysponowuj¹c koœci 30 tys. z³ z przeznaczeniem VI  OTWARTE  ZAWODY  
dodatkowe kwoty, powsta³e z nad- dla Komendy Powiatowej Pañs-SPINNINGOWE
wy¿ki z lat ubieg³ych w wysokoœci twowej Stra¿y Po¿arnej na dofi-

65-LECIE  SZKÓ£ 2.154 tys . z³.  Miêdzy innymi  nansowanie zakupu materia³ów 
EKONOMICZNYCH  zwiêkszono plan wydatków inwes- i wyposa¿enia. 
W  OSTROWI  MAZOWIECKIEJ tycyjnych na bie¿¹cy rok o 1.160 
ZJAZD  EKONOMISTÓW tys. z³, do wysokoœci 9.624.647 z³, MAJOWE  UROCZYSTOŒCI

z  czego na budowê dróg przekaza- Obchody Œwiêta Narodowego ABSOLUTORIUM no dodatkowo kwotê 940.500 z³. 3 Maja rozpoczêliœmy od Mszy DLA  BURMISTRZA W tym miejscu nale¿y podkreœliæ, i¿ œwiêtej za Ojczyzn¹ w koœciele pw. 
25 kwietnia 2006 roku odby³a siê in we st yc je  dr og ow e ob ec ne j Wniebowziêcia NMP odprawionej 

XXXI sesja Rady Miasta Ostrów kadencji przekroczy³y wartoœæ in- przez ksiêdza dziekana E. Chmie-
Mazowiecka, na której radni przyjêli westycji w tym zakresie trzech lewskiego. Nabo¿eñstwu towa-
sprawozdanie z wykonania bud¿etu poprzednich kadencji od 1989 r. Na rzyszy³ koncert muzyki sakralnej 
miasta za 2005 rok oraz jedno- inwestycje oœwiatowe przezna- w wykonaniu solistów Teatru 
myœlnie udzielili absolutorium czono dodatkowo 220 tys. z³, w tym Wielkiego z £odzi; Anny Jeremus - 
burmistrzowi Mieczys³awowi 50 tys. na rozpoczêcie budowy sali sopran i Krzysztofa Marciniaka – 
Szymalskiemu. gimnastycznej przy Zespole Szkó³ tenor.

Wczeœniej sprawozdanie z wy- Publicznych nr 1, 90 tys. z³ na W wyst¹pieniu pod Dêbem 
ko na ni a b ud ¿e tu  po zy ty wn ie  termomodernizacjê budynku ZSP Wolnoœci, burmistrz Mieczys³aw 
zaopin iowa³a  Reg ionalna Izba Nr 1, 80 tys. na remont dachu i wy- Szymalski nawi¹za³ do historii 
Obrachunkowa w Warszawie. mianê okien w Szkole Podstawowej uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
Bud¿et za 2005 rok zamkn¹³ siê nr 1 (ma³a szko³a). Przeznaczono i przes³ania jakie niesie ona 
nadwy¿k¹ w wysokoœci 2.964.134 równie¿ 100 tys. z³ na likwidacjê wspó³czesnym pokoleniom. Do 
z³otych. Dochody (37.052.672 z³) skutków d³ugotrwa³ej zimy. 
zrealizowano w 101% i by³y one 
wy¿sze w stosunku do roku ubieg-
³ego o 12,7%, w tym: podstawowe 
dochody podatkowe – 19.005.325 
z³otych (103,1% planu), wzrost 
wykonania w stosunku do roku 
ubieg³ego o 14,3%.

Zaleg³oœci z tytu³u nale¿noœci 
podatkowych wynios³y 801.902 z³ 
i  w stosunku do roku ubieg³ego 
zmniejszy³y siê o 40,9% (w tym: 
w podatku od nieruchomoœci – 
735.774 z³, w podatku rolnym – 
7.052 z³, w podatku leœnym – 217 z³).

Wydatki (34.088.538 z³) wyko-
nano w 94%, w tym inwestycyjne 
w 73,2%. Z planowanych nak³adów 
i n w e s t y c y j n y c h  w  k w o c i e  
6.009.904 z³otych wykorzystano 
4.396.406 z³otych Kwotê ponad 
1 mln 600 tys. z³ przeznaczonych 
na rozpoczêcie budowy hali 
i basenu, ze wzglêdu na brak Absolutorium jednomyœlnie



ostrowskiej Nike. szeœciuset szkó³ bior¹cych udzia³ 
Wziê ³y  w nim w konkursie, bardzo wysokie noty 
udzia³ delegacje otrzymali nasi uczniowie: Glinka 
w³adz  miast a Aneta, Szymañski Mateusz, 
i  powiatu,  in- Zadroga Patryk, Matys Monika, 
stytucji i urzêdów Szulborski Rafa³, Augustyniak 
oraz organizacji Anna, Stepnowska Sylwia, Go³¹b 
spo³ecznych i le- Daria, Jaroszkiewicz Joanna. 
wicowych ug-
rupowañ poli- SPEKTAKL  PROFILAKTYCZNY 
tycznych. Uro-

Miejska Komisja Rozwi¹zywania 
czystoœæ zakoñ-

P r o b l e m ó w  A l k o h o l o w y c h  
czy³o z³o¿enie 

zorganizowa³a kolejn¹ akcjê pro-
kwiatów u stóp 

filaktyczn¹, tym razem skierowan¹ 
pomnika.

do przedszkolaków i uczniów szkó³ 
O b c h o d o m  

podstawowych. W zorganzowanym 
œwi¹t towarzy-

przedstawieniu pt. „Poskromienie 
szy³y imprezy 

nieznoœnego smoka” artyœci 
kulturalne i spor-tamtych lat i wartoœci przyœ- poruszali treœci wa¿ne dla dzieci, 

towe. W pi¹tkowe popo³udnie wiecaj¹cym twórcom drugiej uczulaj¹c je na zjawisko agresji 
28 kwietnia, w hali sportowej w dziejach œwiata ustawy za- i przemocy. Uczono kontrolowania 
MOSiR odby³ siê koncert piosenek sadniczej, warto odwo³ywaæ siê emocji i stosowania w praktyce form 
Jacques`a Brela w wykonaniu i dzisiaj. – Spo³eczeñstwo oby- grzecznoœciowych.
aktorów Teatru Piosenki Fran-watelskie i aktywnoœæ miesz-
cuskiej z Krakowa: Jadwigi Kowalik kañców, korzystnie wp³ywaj¹ na OBYCIE  UMILA  ¯YCIE...i Janusza Zbiegie³a.rozwój naszego miasta oraz tworz¹ 

Po uroczystoœciach trzecio- Z interesuj¹c¹ i jednoczeœnie lepsze warunki ¿ycia i pracy w na-
majowych, na boisku SP Nr 3 niezwykle po¿yteczn¹ inicjatyw¹ szej ma³ej ojczyŸnie – stwierdzi³ 
rozegrano mecze amatorskiej ligi wyst¹pi³ ostrowski Dom Kultury, burmistrz M. Szymalski. Uro-
pi³ki no¿nej, a po po³udniu w Ogród- organizu j¹c konkurs dobrego czystoœæ uatrakcyjni³ ponowny 
ku Jordanowskim odby³ siê festyn wychowania i obyczajów.wystêp ³ódzkich solistów z wi¹-
otwieraj¹cy sezon imprez ple- Konkurs nosi³ nazwê „Obycie zank¹ pieœni patriotycznych oraz 
nerowych organizowanych przez umila ¿ycie” i by³ przeznaczony dla koncert M³odzie¿owej Orkiestry 
Miejski Dom Kultury. uczniów miejskich szkó³ pod-Dêtej OSP. Wi¹zanki kwiatów pod 

stawowych oraz gimnazjów. W kon-pami¹tkowym obeliskiem z³o¿y³y 
GIMNAZJUM  kursowe szranki stanê³y repre-liczne delegacje spo³ecznoœci 

PUBLICZNE  NR  1 zentacje trzech szkó³: SP Nr 4, GP ostrowskiej, w tym w³adz sa-
Nr 1 i GP Nr 4. Rozstrzygniêcie morz¹dowych miasta i powiatu, Kolejny sukces odnotowa³o 
konkursu nast¹pi³o 15 maja na organizacji kombatanckich, spo- Gimnazjum Publiczne nr 1, które 
scenie sali kinowej. Trzyosobowe ³ecznych i m³odzie¿owych, insty- otrzyma³o Certyfikat przyjêcia 
zespo³y zmierzy³y siê w czterech tucji i zak³adów pracy. szko³y do grona 50 najlepszych 
konkurencjach: turnieju wiedzy, Œwi¹teczn¹ czêœæ piêciodnio- szkó³ w Polsce, bior¹cych udzia³ 
wychwyceniu potkniêæ i niegrzecz-wego weekendu otworzy³ pierwszo- w Matematycznych Mistrzostwach 
noœci w scence rodzajowej, napi-majowy miting przy pomniku Polski „Kwadratura Ko³a”. Spoœród 
saniu listu grzecznoœciowego oraz 

Pokaz ostrowskich cheerleaderek Œrodowiskowe Domy Samopomocy

Wyst¹pienie burmistrza



u³o¿eniu sztuæców na stole. Z wiêk- Ostro³êk¹ i Soko³owem Podlaskim. i odprawa sêdziowska; 7.00-14.00 
szoœci¹ zadañ m³odzie¿ poradzi³a Zwyc iêzcy ot rzymal i puchary, – zawody; 14.00-14.30 – waga; 
sobie znakomicie, chocia¿ niektóre nagrody i dyplomy, pozostal i 14.00-15.00 – posi³ek; 15.00-16.00 
okaza³y siê twardym orzechem do zawodnicy dyplomy za udzia³ w za- – og³oszenie wyników i wrêczenie 
zgryzienia, ale przecie¿ „...grzecz- wodach oraz medale. Turniej tenisa nagród.  
noœæ nie jest nauk¹ ³atw¹ ani zorganizowano przy wydatnej 
ma³¹...”. W pierwszej edycji kon- pomocy samorz¹du miasta,  65-LECIE  
kursu, którego celem jest pod- MOSiR-u, Mazowieckiego Urzêdu SZKÓ£  EKONOMICZNYCH 
niesienie poziomu obyczajów w ¿y- Spraw Spo³ecznych oraz licznych W  OSTROWI  MAZOWIECKIEJ
ciu codziennym, uczestnicy otrzy- i ofiarnych jak zawsze ostrowskich ZJAZD  EKONOMISTÓW
mali z r¹k przewodnicz¹cego RM sponsorów.

Na czwarty kole¿eñski zjazd Jerzego Mincewicza i dyrektorki 
absolwentów szkó³ ekonomicznych MDK Bo¿enny Rostkowskiej rów- ROZSTRZYGNIÊTO  
z roczników 1941-1996 zaprasza norzêdne nagrody w postaci porad- PRZETAGI
Ko³o Wychowanków i Dyrekcja ników savoir vivr`u oraz dyplomów 

Rozstrzygniêto przetagi  na Zespo³u Szkó³ nr 2 w Ostrowi dla szkó³. Konkurs ubarwi³ mini-
nastêpuj¹ce zadania w mieœcie: Mazowieckiej.koncert skrzypcowo-gitarowy w wy-

- przebudowa ul. Leœnej, wykonaw- Zjazd odbêdzie siê 10-11 czer-konaniu Oli Rêbowskiej i Janusza 
ca Transport Towarowy Zygmunt wca 2006 r. w ostrowskim Ekono-Spaulenoka. 
Szab³owski Ostrów Mazowiecka, miku.
na kwotê 50.026,07 z³; Zg³oszenia – z aktualnymi dany-TURNIEJ  - przebudowa ul. Akacjowej d³. mi: rokiem ukoñczenia szko³y, TENISA  STO£OWEGO 65 mb – Zak³ad Gospodarki nazwiskiem panieñskim i adresem 

W pi¹tek 12 maja, w hali Komunalnej i Mieszkaniowej sp. zamieszkania – drog¹ pocztow¹, 
Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekre- z o.o. Ostrów Mazowiecka elektroniczn¹ lub telefonicznie 
acji rozegrano VI ju¿ Turniej Tenisa (31.441,24 z³); nale¿y kierowaæ na adres szko³y:
Sto³owego Œrodowiskowych Do- - przebudowa ul. Królowej Bony 

Zespó³ Szkó³ nr 2, ul. Koœciuszki 8, 
mów Samopomocy. Z ka¿dym i Ogrodowej – Zak³ad Robót 

07-300 Ostrów Mazowiecka,
rokiem impreza ta zyskuje wci¹¿ Budowlano-Drogowych Ostrów 

tel. (029) 745 33 71,
nowych przyjació³ i sponsorów, oraz Mazowiecka (284.904,06 z³);

(029) 745 30 20, bierze w niej udzia³ coraz wiêcej - przebudowa u l .  Traugut ta  
e-mail: zawodników z czêsto bardzo (odcinek d³. 230 m) – Przedsiê-

odleg³ych miejscowoœci. W tego- biorstwo Budowy i Utrzymania ekonomikekonomik@poczta.onet.pl
rocznym wspó³zawodnictwie Dróg sp. z o.o. Ostrów Mazo- Op³atê zjazdow¹ (150 z³) 
wyst¹pi³y reprezentacje 14 Œrodo- wiecka (158.268,40 z³); przyjmuje Bank Spó³dzielczy
wiskowych Domów Samopomocy - przebudowa ul. Wo³odyjowskiego w Ostrowi Mazowieckiej, nr konta: 
z: Pionek, Ostro³êki, Myszyñca, – Transport Towarowy Zygmunt 59 8923 0008 0021 8942 2000 
Warszawy, Ciechanowa, Przas- Szab³owski Ostrów Mazowiecka 0001.
nysza, Sochaczewa, Soko³owa (170.122,35 z³). Ko³o Wychowanków Szkó³ 
Podlaskiego, Lidzbarka, Siedlec, Ekonomicznych  w  Os t row i  
Miñska Mazowieckiego i Ostrowi. VI  OTWARTE  Mazowieckiej
Oficjalnego otwarcia turnieju ZAWODY SPINNINGOWE
dokona³ burmistrz Mieczys³aw Szanowni Pañstwo,Ko³o PZW  Nr 41 w Ostrowi 
Szymalski. Uroczystoœæ otwarcia Wszystkim, którzy chcieliby Mazowieckiej oraz Ostrowski Klub 
zawodów znakomicie uatrakcyjni³y wspomóc finansowo organizacjê Spinningowy „Spiner" zapraszaj¹ 
wystêpy zespo³ów tanecznych: IV Dni Ostrowi Mazowieckiej na VI Otwarte Zawody Spinningowe 
Fanki z MOSiR-u, Corrida z Gim- podajemy nr konta, na które mo¿na o „Puchar Burmistrza Ostrowi Ma-
nazjum Publicznego Nr 4, oraz dokonywaæ wp³at. Bank Spó³-zowieckiej", które odbêd¹ siê 
Twist z ZS Nr 1. Po kilkugodzinnych dzielczy Ostrów Mazowiecka nr 18 czerwca 2006 r. na rzece Narew 
zaciêtych pojedynkach, w kla- 65892300080016730920000011 (w okolicy miasta Ró¿an). 6.00-6.30 
syfikacji zespo³owej kobiet i mê¿- z dopiskiem Promocja Miasta.– zbiórka i rejestracja zawodników; 
czyzn zwyciê¿y³ Lidzbark przed 6.30-7.00 – ceremonia otwarcia 

Wydawca: Urz¹d Miasta, 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66, tel. (0 29) 644 07 55, - 56; fax (0 29) 644 07 60,
www.ostrowmaz.pl; e-mail: poczta@ostrowmaz.pl; BIP: www.bip.ostrowmaz.pl 

Zespó³ redakcyjny:

Druk: Pracownia Poligraficzna Joanna Bednarczyk

Nak³ad: 2500 egzemplarzy 

Wydzia³ Informacji, Promocji Miasta i Integracji Europejskiej
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