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kawiarnia, pomieszczenia biurowe, pokoje Ze 120 wniosków wniesionych  przez 
sêdziowsk ie,  pomieszczenie komentato ra mieszkañców, do niektórych zapisów w planie, 
i obserwacji basenu oraz magazyny. Nowy uwzglêdniono 86, 14 czêœciowo, nie uwzglêd-
obiekt po³¹czony bêdzie z budynkiem Gim- niono 20 ze wzglêdu na brak ich zgodnoœci 

RUSZA BUDOWA KRYTEJ P£YWALNI nazjum Publicznego nr 1. z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków 
I HALI SPORTOWEJ zagospodarowania miasta. W okresie wy³o¿enia Budowa potrwa 35 miesiêcy i zgodnie 

projektu zmiany planu do publicznego wgl¹du, Z OBRAD RADY MIASTA z zapowiedzi¹ wykonawcy, pierwsi k¹pi¹cy siê 
wp³ynê³o 26 uwag, z czego 10 rozpatrzono bêd¹ mogli skorzystaæ z basenu ju¿ wiosn¹ CO Z VIA BALTIC¥?
pozytywnie, 3 czêœciowo, pozosta³e zaœ bêd¹ 2009 roku. 

RELACJA Z IV DNI OSTROWI wymaga³y zmian w studium uwarunkowañ 
Rozpoczêcie inwestycji zbiega siê z te-MAZOWIECKIEJ i kierunków zagospodarowania miasta. Zgodnie 

gorocznym jubileuszem 30-lecia istnienia z wnioskami, g³ównie miejscowych œrodowisk OGRÓDEK JORDANOWSKI
Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji. handlowych, radni zablokowali mo¿liwoœæ MISS Z NASZEGO MIASTA Zaplanowane na 24 wrzeœnia br. uroczystoœci budowy w centrum miasta du¿ych sklepów 
jubileuszowe, po³¹czone zostan¹ z wmu-II OSTROWSKIE LATO KULTURALNE o powierzchni przekraczaj¹cej 400 metrów 
rowaniem kamienia wêgielnego pod budowê WAKACJE Z MOSiR kwadratowych, ustalili równie¿ minimaln¹ 
Centrum Kultury i Rekreacji „Za Stawem” im. wysokoœæ zabudowy na trzykondygnacyjn¹. STUDENCI Z EUROPY Jana Paw³a II oraz koncertem zespo³u pieœni Dziêki zmianom w planie w³adze samorz¹dowe W OSTROWI MAZOWIECKIEJ i tañca „Mazowsze”. Otrzymaliœmy równie¿ miasta bêd¹ mia³y znacznie wiêkszy wp³yw na 

DOFINANSOWANIA informacjê od Marsza³ka Województwa Mazo- zabudowê w centrum Ostrowi. Przed uzys-
WYPOCZYNKU LETNIEGO wieckiego o w³¹czeniu budowy krytej p³ywalni do kaniem pozwolenia na budowê wydawanym 

„Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy przez starostwo powiatowe, inwestycje w cen-
Sportowej 2006” i dofinansowaniu jej w kwocie trum bêd¹ musia³y uzyskaæ opiniê burmistrza. 
1 miliona z³. 

RUSZA BUDOWA KRYTEJ P£YWALNI Radni przyjêli równie¿ sprawozdania 
I HALI SPORTOWEJ z dzia³alnoœci miejskich spó³ek, tzn. Zak³adu 

Z OBRAD RADY MIASTA Energetyki Cieplnej, Zak³adu Gospodarki W sali konferencyjnej ratusza 21 czerwca 
Na XXXII sesji 30 maja br. radni przyjêli trzy Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Towarzystwa br., burmistrz Mieczys³aw Szymalski, w obec-

uchwa³y, z których najwa¿niejsza dotyczy³a Budownictwa Spo³ecznego, podkreœlaj¹c, noœci przedstawicieli w³adz samorz¹dowych 
zmian w miejscowym planie zagospodarowania zasadnoœæ dzia³alnoœci spó³ek, bêd¹cych miasta oraz lokalnych mediów, podpisa³ umowê 
przestrzennego miasta. Przedmiotem miejs- w³asnoœci¹ miasta. Us³ugi tych firm s¹ z firm¹ Polbud sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego 
cowego planu jest ustalenie przeznaczenia atrakcyjniejsze cenowo w porównaniu z innymi na budowê I etapu Centrum Kultury i Rekreacji 
terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, podmiotami, bardziej dyspozycyjne oraz „Za Stawem”. W imieniu wykonawcy podpis na 
ustalenie sposobu zagospodarowania i za- zdaniem radnych stwarzaj¹ dla mieszkañców umowie z³o¿y³ prezes firmy Zygmunt Wróbel.
budowy oraz zasady ochrony walorów œrodo- bezpieczeñstwo, jeœli chodzi o zaopatrzenie 

Ju¿ w lipcu rozpocznie siê najwiêksza wiskowo-przyrodniczych i kulturowo-krajobra- w wodê i ciep³o oraz odbiór œcieków czy œmieci. 
inwestycja miejska w dotychczasowej historii zowych. Dotychczasowy plan zosta³ uchwalony Ponadto stale rozszerzaj¹ swoj¹ dzia³alnoœæ, co 
Ostrowi, o wartoœci 21.394.920 z³. przed dwoma laty i by³ wówczas jednym sprawia, ¿e wzrasta zatrudnienie i przybywa 

W obiekcie znajd¹ siê m.in. pe³nowymia- z pierwszych w Polsce. Jak poinformowa³ nowych us³ug, jak np. ostatnio komunikacja 
rowa hala sportowa z widowni¹, basen burmistrz M. Szymalski – wiele gmin nie ma go miejska. Nadrzêdnym celem ich dzia³ania jest 
o wymiarach 12,5 x 25 m z widowni¹, brodzik, nadal, w Ostrowi jest on ju¿ poprawiany zgodnie s³u¿ebnoœæ i zaspokajanie potrzeb miesz-
zje¿d¿alnia, pomieszczenia dla ratowników z uwagami i wnioskami mieszkañców. Dziêki kañców po mo¿liwie najni¿szych kosztach. 
i laboranta, sala bokserska, si³ownia, pomiesz- temu, miasto bêdzie mog³o rozwijaæ siê szybciej 
czenia odnowy biologicznej, szatnie, sauna, i racjonalnej. 

Uroczyste podpisanie umowy –
– burmistrz M. Szymalski, przewodnicz¹cy RM J. Mincewicz,

prezes Z. Wróbel, wiceprezes G. Tarasiuk

Projekt obiektu



Mazowiecki Jarmark Ksiê¿nej Anny

Rozœpiewana Europa
Statuetkê Ksiê¿nej Anny

z r¹k burmistrza M. Szymalskiego otrzymuje B. Kowalski

CO Z VIA BALTIC¥? Tradycyjnie najle-
psi absolwenci ostrow-W³adze samorz¹dowe Ostrowi nie pozos-
skich gimnazjów otrzy-taj¹ bierne wobec nasilaj¹cej siê kampanii 
mali stypendia ufun-propagandowej i zabiegów œrodowisk gospo-
dowane przez samo-darczych oraz politycznych Ostro³êki i £om¿y za 
rz¹d Brembate d i  zmian¹ trasy Via Baltica w sposób ca³kowicie 
Sopra, które wrêczy³ omijaj¹cy nasze miasto i powiat ostrowski. Takie 
burmistrz Mario Imi. rozwi¹zanie odbi³oby siê bardzo niekorzystnie 
W tym roku otrzymali je na rozwoju gospodarczym i spo³ecznym Ostro-
najlepsi ubieg³oroczni wi. Do parlamentu, rz¹du i w³adz województwa 
gimnazjaliœci: Mag-skierowany zosta³ apel burmistrza oraz Rady 
dalena Deluga (GP Miasta o pozostawienie przebiegu tej drogi 
nr 1), Olga Kowalska wed³ug pierwotnej koncepcji tj. z Warszawy 
(GP nr 2), Pawe³ B¹-przez Ostrów i dalej do pó³nocno wschodniej 
czyk (GP nr 3) i Marta granicy pañstwowej. Podobn¹ petycjê wysto-
Krzy¿anowska (GP sowa³a tak¿e Rada Powiatu. Pozyskano równie¿ 
nr 4).sojuszników spoza Ostrowi popieraj¹cych nasze 

zabiegi w postaci w³adz samorz¹dowych P r z y p a d a j ¹ c a  
Zambrowa i Bia³egostoku oraz niektórych w tym roku pi¹ta rocz-
parlamentarzystów. Burmistrz Mieczys³aw Szy- nica wspó³pracy miast 
malski rozwa¿a tak¿e inne jeszcze kroki mog¹ce bliŸn iaczy ch sk³on i³a 
wp³yn¹æ na ostateczn¹ decyzjê o przebiegu do podsu mowañ  jej 
trasy, na przyk³ad poprzez zbieranie podpisów wymi erny ch efek tów 

w biegu na 1500 m w Halowych Mistrzostwach mieszkañców pod petycj¹ do w³adz pañ- m.in. w postaci co-
Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce; Magdalena stwowych. rocznej wymiany m³odzie¿y gimnazjalnej, wy-
Or³owska, zawodniczka klubu sportowego jazdów naszych dzieciêcych zespo³ów artys-
UOLKA, srebrna medalistka w kategorii +75 kg tycznych do W³och, wymiany doœwiadczeñ RELACJA Z IV DNI
w Mistrzostwach Polski Juniorek do lat 20 samorz¹dów, zatrudniania we W³oszech ostro-OSTROWI MAZOWIECKIEJ
w Podnoszeniu Ciê¿arów; Katarzyna Nowak, wian, a tak¿e wyjazdów cz³onków ostrowskiego 

Tegoroczne Dni Ostrowi Mazowieckiej roz- zawodniczka klubu sportowego UOLKA, br¹-ko³a Zwi¹zku Sybiraków na spotkania z miesz-
poczêliœmy 1 czerwca Miêdzynarodowym zowa medalistka w kategorii 58 kg w Mis-kañcami Brembate di Sopra. 
Dniem Dziecka. Festiwal przedszkolaków trzostwach Polski Juniorek do lat 20 w Podno-
i Ostrowska Gala M³odzie¿y zgromadzi³y bardzo szeniu Ciê¿arów. Nagrody i dyplomy wyró¿-
liczn¹ widowniê, rodziców i dziadków, podzi- nionym uczniom i ich rodzicom wrêcza³ 
wiaj¹cych swoje pociechy. Œpiew i taniec burmistrz Mieczys³aw Szymalski, przewod-
najm³odszych ostrowian rozbrzmiewa³ przez nicz¹cy RM Jerzy Mincewicz i sekretarz miasta 
wiele godzin na scenie rozstawionej przy Tomasz Skibicki.
miejskim ratuszu. Atmosferê wspania³ej zabawy . Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Miesz-wprowadzi³ równie¿ program prowadzony przez 

Jak co roku w³adze miasta wyró¿ni³y kaniowej sp. z o.o otrzyma³ Certyfikat  Systemu Micha³a Juszczakiewicza „Od przedszkola do 
uczniów ostrowskich szkó³, którzy swoimi Zarz¹dzania Jakoœci¹ ISO 9001:2000. zaœ Opola”. Prowadz¹cy nagradza³ uczestnicz¹ce 
sukcesami w nauce i sporcie nios¹ dobre imiê pracownicy i osoby zas³u¿one dla rozwoju firmy w nim dzieci, maskotkami ufundowanymi przez 
o mieœcie – Grzegorz Nowicki, uczeñ kl. II GP odznaczenia „Za zas³ugi dla Gospodarki Ko-sklep z zabawkami pani Renaty PrzeŸdzieckiej. 
nr 2, finalista Przedmiotowego Konkursu z fizyki munalnej” – Mieczys³aw Szymalski, Jerzy 

Koncert wieczoru, wystêpy zespo³ów organ izowanego przez  Kuratorium Oœwia ty Pawluczuk, Zbigniew Koœnik, Krzysztof Radomski, 
„LESTER KIDSON BAND” ,  „RAFTA” w Warszawie w roku szkolnym 2005/2006; And rze j Gola nko , Janu sz Mac h³a jew ski , 
i „ZDROVIT BAND” sponsorowany przez firmy Katarzyna Weso³kowska, uczennica SzP nr 1, Waldemar Œwiderski. Odznaczenia wrêczy³ 
NP Pharma, Zdrovit i Kruger poprowadzi³ finalistka Wojewódzkiego Konkursu Polo- Wiceminister Bogus³aw Kowalski.
Miros³aw Kalisiewicz. nistycznego organizowanego przez Kuratorium Z³ote Ostrowy przyznawane przez Ostrow-

Nagrody, wyró¿nienia i odznaczenia Oœwiaty w Warszawie w roku szkolnym sk¹ Izbê Rolno-Przemys³ow¹ otrzymali: W³a-
2005/2006; Marek Bo¿ykowski, uczeñ LO im. Podczas oficjalnego bloku zorganizowa- dys³aw Krzy¿anowski „za wielki wk³ad w rozwój 
M. Kopernika, zdobywca IV miejsca w Konkursie nego 2 czerwca, burmistrz Mieczys³aw Szy- powiatu ostrowskiego”; Ryszard D³ugo³êcki 
Jêzyka Angielskiego oraz Grand Prix w III Ogól-malski wraz z przewodnicz¹cym Rady Miasta firma D³ugpol za produkcjê wê¿y ciœnieniowych; 
nopolskim Konkursie Polonistycznym „Lite-Jerzym Mincewiczem w uznaniu zas³ug na rzecz W³adys³aw Mierzejewski firma Metro za re-
rackie kreacje”; Grzegorz Sitek, zawodnik klubu rozwoju Ostrowi Mazowieckiej wrêczyli Statuetki cykling tworzyw sztucznych i Andrzej Stefañczyk 
sportowego LKS Ostrowianka, zdobywca Ksiê¿nej Anny Mazowieckiej Wiceministrowi Zak³ad Masarski w Broku, za wysok¹ jakoœæ 
srebrnego medalu w biegu na 1000 m w Ha-Transportu, pos³owi na Sejm RP Bogus³awowi wyrobów masarskich.
lowych Mistrzostwach Polski Juniorów w Lekkiej Kowalskiemu, a tak¿e Danucie Janusz Dyrektor Pi¹tkowy wieczór uatrakcyjni³y wystêpy Atletyce; Piotr Krupa, zawodnik klubu spor-Mazowieckiego Centrum Polityki Spo³ecznej. M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej OSP wraz z cheer-towego LKS Ostrowianka, br¹zowy medalista 

Oficjalne 
zaproszenie na Dni Brembate di Sopra, 
zaplanowane na 15 sierpnia 2006 r., przekaza³ 
Mario Imi w³adzom Ostrowi Mazowieckiej, 
podczas których burmistrz Mieczys³aw 
Szymalski oraz burmistrz minionej kadencji 
Andrzej Andersz otrzymaj¹ tytu³y Honorowych 
Obywateli Brembate di Sopra



Odródek Jordanowski

Justyna ¯ach

leaderkami, kabaret Mariana Opani i Wiktora spowoduje harmoni jn¹ i nteg racj ê obi ektu  me nt al is ty kê , n a k tó re jœ  z a ka de mi i 
Zborowskiego. Koncertem zespo³u „WILKI” z otaczaj¹cym krajobrazem, a tym samym mu zy cz ny ch , j es t a bs ol we nt k¹  Sz ko ³y  
zakoñczyliœmy  drugi  dzieñ  Œwiêta  Miasta. wzroœnie jego atrakcyjnoœæ wypoczynkowo- Muzycznej I stopnia w Ostrowi Mazowieckiej i II 

rekreacyjna. Powstanie tu m.in. Grodzisko stopnia w Ostro³êce. Chodzi³a tak¿e na zajêcia z Sobota na Placu Ksiê¿nej Anny
Ksi¹¿¹t Mazowieckich. Gród stanowiæ bêdzie rytmiki i tañca w ostrowskim MDK-u. Sukces w 

Na Jarmark Ksiê¿nej Anny przyjechali liczni zamkniêty teren jako zwarty zespó³ wa³ów konkursie spowodowa³  zmianê w planach 
wystawcy rêkodzie³a artystycznego, staroci ziemnych na istniej¹cym wzniesieniu terenu, Justyny na najbli¿szy okres. Zgodnie z umow¹ 
i kolekcjonerstwa. W tegorocznych Dniach otoczony miejscowo rowem z wod¹ (o cha- musi byæ teraz dyspozycyjna i braæ udzia³ we 
Ostrowi prezentowa³y siê równie¿ ostrowskie rakterze dawnej fosy) z lustrem wody na wszystkich imprezach zaplanowanych przez 
firmy, m.in. Fabryki Mebli „Forte”, „Kruger”, Bank g³êbokoœæ ok. 30 cm. Projekt grodu nie jest organizatorów konkursu, w sesjach zdjêciowych 
Spó³dzielczy, Zak³ad Gospodarki Komunalnej rekonstrukcj¹ ani nawi¹zaniem do historycznych i wywiadach.  
i Mieszkaniowej. Ÿróde³, stanowi pomys³ autorski jako plac zabaw 

Po po³udniu na scenie prezentowa³y siê i centrum rekreacji. Grodzisko sk³adaæ siê II OSTROWSKIE
zespo³y: sceny Kot³ownia „Newton” i „Na bêdzie z zespo³u zabudowy otoczonego drew- LATO KULTURALNE
Pohybel”; Miejskiego Domu Kultury „Tonika”, nianym ogrodzeniem, stanowi¹cym sym- Miejski Dom Kultury i Miejska Biblioteka 
„Zament”, „Bezwianka” i „Banda Retro”; cy- boliczny mur obronny z blankami, z dwóch stron Publiczna zapraszaj¹ na: Lipiec – 01.07.2006 r. 
gañski „Ka³e Jakha” oraz laureaci „Szansy na ogrodzenie wype³ni¹ bramy wejœciowe z za- – godz. 17.00 – „ROSYJSKA RULETKA”, wyk. 
sukces” w programie „Rozœpiewana Europa” daszeniem, most zwodzony na linach. Na ¯anna Gierasimowa (œpiew i gitara) – scena przy 
prowadzonym przez Conrado Moreno. terenie grodziska poœrodku znajdzie siê wie¿a, MBP; godz. 18.00 – „BALLADY LEONARDA 

w miejscu istniej¹cego obiektu gospodarczo-Najwiêkszym wydarzeniem artystycznym COHENA”, wyk. Kuba Michalski (œpiew i gitara); 
sanitarnego przeznaczonego do wyburzenia tegorocznych Dni Ostrowi okaza³ siê koncert 05.07.2006 r. – godz. 11.00 – „WAKACJE 
dwór Kasztelana, budynki dworskie, dom zespo³u „IRA”, który w sobotni wieczór Z BLUESEM” warsztaty dla m³odych gitarzystów 
kowala, dom cieœli, dom garncarza. Konstrukcja zgromadzi³ wielotysiêczn¹ publicznoœæ. Przy – MDK (ma³y budynek); 07.07.2006 r. – 
obiektów i szalówka wykonane bêd¹ z okr¹g³ych wspólnym œpiewie bawiliœmy siê do póŸnych godz. 11.00 – „WAKACJE Z BLUESEM” 
bali z drewna sosnowego toczonego, bejcowane godzin nocnych. warsztaty dla m³odych gitarzystów – MDK (ma³y 
na kolor lekko br¹zowy, impregnowanego budynek); 09.07.2006 r. – „III PYZA MAZO-Msz¹ œwiêt¹ w intencji mieszkañców i mia-
preparatami wodochronnymi i grzybobójczymi WIECKA” – festyn rodzinny – staw miejski; sta w koœciele Wniebowziêcia NMP oraz 
ponad powierzchni¹ terenu i lepikiem asfal- 12.07.2006 r. – godz. 11.00 „WAKACJE Z wieczornym koncertem „W Krainie Operetki” 
towym w gruncie. 

zakoñczyliœmy tegoroczne Œwiêto.
Zespó³  obiektów 

Uczestniczyliœmy równie¿ w imprezach d z i a ³ a æ  b ê d z i e  
wspó³towarzysz¹cych: w Miejskim Oœrodku sezonowo w okresie 
Sportu i Rekreacji w Turnieju Karate Kyokushin letnim.
dzieci do lat 12 i meczu pi³ki no¿nej rozegranym 
pomiêdzy dru¿yn¹ KS Ostrovia i Africa Stars, 

MISS
zespo³em z³o¿onym z czarnoskórych pi³karzy 

Z NASZEGO 
z Nigerii, graj¹cych w polskich klubach; w rajdzie 

MIASTA
rowerowym oraz Wêdkarskim Dniu Dziecka na 

Justyna ¯ach stawie miejskim, zorganizowanym przez Ko³o 
z Ostrowi Mazo-PZW nr 41 Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego.
wieckiej  zdoby³a 

Dziêkujemy sponsorom tegorocznych Dni 
tytu³ I Wicemiss War-

Ostrowi, firmom: Fabryki Mebli „Forte” S.A., NP 
szawy. Maturzystka 

Pharma, Zdrovit , Kruger, PHU „Metro”, 
z ostrowskiego „Ko-

„Elektrym”, „Alpla”, „Kefal”, Bank Spó³dzielczy 
pernika” zosta³a I Wi-

w Ostrowi Mazowieckiej, „Genderka”, „Ren-
cemiss Warszawy 

Mar”, „Ogrobud”, PSS „Spo³em”, PHU 
w  konkursie Miss 

Niedzielski.
Polonia 2006. Na 
spotkaniu w ratuszu 

OGRÓDEK JORDANOWSKI miejskim, gratulacje 
i podziêkowanie za Trwaj¹ prace nad gruntown¹ przebudow¹ 
promocjê miasta Ogródka Jordanowskiego. Od 1 czerwca br. 
i urody naszych mie-nasze dzieci korzystaæ mog¹ z urz¹dzeñ na 
szkanek z³o¿y³ Ju-nowym placu zabaw, wyposa¿onym w bez-
styn ie burmist rz  pieczne, estetyczne zestawy, inspiruj¹ce wy-
Mieczys³aw Szy-obraŸniê dzieci i rozwijaj¹ce ich sprawnoœæ 
malski. Gratulacje fizyczn¹. Budowane s¹ równie¿ nowe œcie¿ki 
otrzyma³a równie¿ spacerowe, rekonstruowana jest zieleñ z no-
mama Justyny, pani wymi nasadzeniami. Na przebudowê Ogródka 
Zofia, która nie ukry-z³o¿ony zosta³ wniosek o dofinansowanie w ra-
wa radoœci i szczêœ-mach Programu Rewitalizacji Obszarów 
cia z sukcesu córki. Miejskich. Powierzchnia terenów objêtych 
Justyna zamierza rewitalizacj¹ wyniesie 10.500 m kw. Zapro-
studiowaæ instru-jektowany wygl¹d Ogródka Jordanowskiego 



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: 5000 egzemplarzy 

Wydzia³ Informacji, Promocji Miasta i Integracji Europejskiej

BLUESEM” warsztaty dla m³odych gitarzystów – OTWARTY TURNIEJ DEBLOWY – 8, 9 Studenci przez ca³y niemal dzieñ ogl¹dali 
MDK  (ma ³y bud yne k);  14. 07. 200 6 r. – lipca, korty MOSiR, zg³oszenia w dniu imprezy, plantacje i leœne zak¹tki, od m³odych upraw po 
godz . 11.0 0 – „WA KACJ E Z BL UESE M” pocz¹tek godz. 9.00. stare, ponad pó³torawiekowe ostêpy. S³uchali 
warsztaty dla m³odych gitarzystów – MDK (ma³y relacji nadleœniczego Piotra Uœciana Szaci-II WAKACYJNY TURNIEJ TENISA STO-
budy nek) ; 15. 07.2 006 r. , god z. 11.0 0 – ³owskiego i leœniczego Andrzeja Krawczyka £OWEGO z podzia³em na kategorie wiekowe 
„WA KA CY JN E FI KO £K I PO  KO ZI O£ KI  o leœnej gospodarce oraz opowieœci o roli lasu (SP, GP, SPP) – 20 lipca, hala MOSiR, 
MATO£KI” – Spotkanie I – gry, zabawy, piosenki w historii naszych walk o niepodleg³oœæ. zg³oszenia w dniu imprezy, pocz¹tek godz. 
i konkursy dla dzieci – scena MBP; godz. 17.00 – Odwiedzili tak¿e pomnik prof. Jastrzêbowskiego 10.00.
„O CZYM MARZÊ …?”, wyk. Hanna Chojnacka, w Broku, myœliwsk¹ kapliczkê œw. Huberta 

I TURNIEJ TRIOBASKETU z podzia³em piosenki miêdzywojenne, scena przy MBP; i zapalili znicze na miêdzynarodowym cmen-
na kategorie wiekowe (SP, GP, SPP) – 21 lipca, godz. 18.00 – KONCERT AKORDEONOWY, tarzu wojennym z okresu I wojny œwiatowej. 
hala MOSiR, zg³oszenia w dniu imprezy, wyk. Lubomir Bogus³awiec; 21.07.2006 r., Podczas spotkania w ostrowskim ratuszu, 
pocz¹tek godz. 10.00.godz. 18.00 – „FESTIWAL PIOSENKI WAKA- rozmawiali z burmistrzem Szymalskim nie tylko 

TENISOWE „GRAND PRIX” trzech miast: CYJNEJ” – scena przy MBP; 29.07.2006 r, o przesz³oœci, ale i o dniu dzisiejszym Ostrowi, jej 
Ostrowi, Zambrowa, Ostro³êki, 22, 23 lipca, korty godz. 11.00 – „WAKACYJNE FIKO£KI PO mieszkañcach, gospodarce i oczekiwaniach 
MOSiR, zg³oszenia w dniu imprezy, pocz¹tek KOZIO£KI MATO£KI” – Spotkanie II – gry, zwi¹zanych z wejœciem do Unii Europejskiej. – 
godz. 9.00.zabawy, piosenki i konkursy dla dzieci – scena Bardzo siê cieszymy, ¿e tu byliœmy. Dowie-

MBP; godz. 17.00 – „BABA W REFORMACH” – dzieliœmy siê du¿o nie tylko o gospodarce leœnej, WAKACYJNY TURNIEJ TENISOWY 
program kabare towy El¿bie ty Jod³owskiej,  ale te¿ o tym regionie. By³o to du¿e wzbogacenie JUNIORÓW do lat 18 – 29, 30 lipca, korty 
scena przy MBP. programu pobytu na ziemi ostrowskiej – MOSiR, zg³oszenia w dniu imprezy, pocz¹tek 

powiedzia³ sympatyczny student z Turcji. Jego godz. 10.00.Sierpieñ – 02.08.2006 r., godz. 11.00 – 
zdaniem nasze lasy sprawiaj¹ wra¿enie bardziej „WAKACJE Z BLUESEM” warsztaty dla m³o- III WAKACYJNY TURNIEJ TENISA 
wypielêgnowanych i zadbanych ni¿ w innych dych gitarzystów – MDK (ma³y budynek); STO£OWEGO z podzia³em na kategorie 
krajach. Widaæ, ¿e pe³ni¹ one tutaj nie tylko 04.08.2006 r., godz. 11.00 – „WAKACJE wiekowe (SP, GP, SPP) – 3 sierpnia, hala 
funkcjê produkcyjn¹, ale polscy leœnicy bardzo Z BLUESEM” warsztaty dla m³odych gitarzystów MOSiR, zg³oszenia w dniu imprezy, pocz¹tek 
dbaj¹ o to, aby spe³nia³y tak¿e inne oczekiwania – MDK (ma³y budynek); 12.08.2006 r., godz. 10.00.
spo³eczne zwi¹zane z lasem.  godz. 11.00 – „WAKACYJNE FIKO£KI PO 

WAKACYJNY TURNIEJ TENISOWY 
KOZIO£KI MATO£KI” – Spotkanie III – gry, 

JUNIORÓW do lat 18 – 5, 6 sierpnia, korty DOFINANSOWANIAzabawy, piosenki i konkursy dla dzieci – scena 
MOSiR, zg³oszenia w dniu imprezy, pocz¹tek WYPOCZYNKU LETNIEGO MBP; godz. 17.00 – „MARZENIA BOHUNA” – 
godz. 9.00.

ukraiñskie dumki i ballady, wyk. Jurij Tokar – Burmistrz Miasta przeznaczy³ œrodki na 
II OSIEDLOWY TURNIEJ PI£KARSKI scena przy MBP; godz. 18.00 – „MUZYKA dofinansowanie tegorocznego wypoczynku 

dru¿yn 7 osobowych z podzia³em na kategorie ORIENTU” – koncert Tadeusz Czechak i Robert letniego dzieci i m³odzie¿y z terenu miasta: 
wiekowe (szko³y podstawowe, gimnazja) – 8, 9, Siwak; 16.08.2006 r., godz. 11.00 – „WAKACJE Zespó³ Szkó³ Publicznych Nr 1 – 700 z³ – zielona 
10, 11, 16, 17, 18 sierpnia, boisko ZS Nr 1 ul. Z BLUESEM” warsztaty dla m³odych gitarzystów szko³a w Krynicy Morskiej; Rada Rodziców przy 
Rubinkowskiego, zg³oszenia do 07.08 w biurze – MDK (ma ³y budynek);  18.08.2006 r., Zespole Szkó³ Publicznych Nr 1 – 700 z³ – 
MOSiR.godz . 11.0 0 – „WAKA CJE Z BLUE SEM”  zielona szko³a w Jagni¹tkowie; Zespó³ Szkó³ 

warsztaty dla m³odych gitarzystów – MDK (ma³y Publicznych Nr 2 – 700 z³ – zielona szko³a OTWARTY TURNIEJ DEBLOWY – 12, 
budynek); 20.08.2006 r., godz. 16.00 – „LATO, w Bia³ym Dunajcu; Szko³a Podstawowa Nr 3 – 13 sierpnia, korty MOSiR, zg³oszenia w dniu 
LATO, LATO …” – festyn rodzinny – staw miejski; 700 z³ – zielona szko³a w Bia³ym Dunajcu; Zespó³ imprezy, pocz¹tek godz. 9.00.
26.08.2006, godz. 11.00 - „WAKACYJNE Szkó³ Publicznych Nr 1 – 2.000 z³ – obóz IV WAKACYJNY TURNIEJ TENISA 
FIKO£KI PO KOZIO£KI MATO£KI” – Spotkanie harcerski na Mazurach; Szko³a Podstawowa STO£OWEGO z podzia³em na kategorie 
IV – gry, zabawy, piosenki i konkursy dla dzieci – Nr 1 – 4.000 z³ – kolonie w Gdañsku; Szko³a wiekowe (SP, GP, SPP) – 17 sierpnia, korty 
scena MBP;  godz . 17.00 – „ŒPIEWAM,  Podstawowa Nr 3 – 3.000 z³ – wyjazd zespo³u MOSiR, zg³oszenia w dniu imprezy, pocz¹tek 
ŒPIE WAM” – konc ert Klem enty ny Umer  Fantazja na Ukrainê na warsztaty artystyczne; godz. 10.00. 
z zespo³em, piosenki A. Osieckiej, J. Kofty, Zespó³ Szkó³ Nr 2 – 2.000 z³- chrzeœcijañski zlot 
W.  M ³y na rs ki eg o – sc en a pr zy  MB P;  m³odzie¿y w Lednicy; ZHP Komenda Hufca – 

STUDENCI Z EUROPY31.08.2006 r., godz. 14.00 – „PRZEGL¥D 4.80 0 z³ –  obóz  harc ersk i w Œw iêto œæ 
W OSTROWI MAZOWIECKIEJZESPO£ÓW  ROCKOWYCH”. k/Miêdzyzdrojów; Zgromadzenie Sióstr œw. Te-

Studenci z Europy Zachodniej ucz¹ siê od resy od Dzieci¹tka Jezus – 2.500 z³ – wycieczko-
polskich leœników hodowli lasu. Do Ostrowi pielgrzymka Ostrów Mazowiecka – Kraków – WAKACJE Z MOSIR
przyjecha³o 24 obcokrajowców studiuj¹cych na Kalwaria Zebrzydowska – Piwniczna Zdrój; 

Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji zap- wydziale leœnym SGGW. Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa 
rasza do udzia³u w imprezach sportowo- Dobrego Pasterza – 2.500 z³ – kolonie letnie W wiêkszoœci byli to studenci z uczelni rekreacyjnych dla dzieci i m³odzie¿y: w górach i nad morzem; Parafia Rzymskokato-leœnej w Eberswalde w Niemczech, z któr¹ 

„WAKACJE Z RAKIETK¥” – gry kontrolne licka pw. Wniebowziêcia NMP – 2.500 z³ – wspó³pracuje SGGW, oraz uczestnicy wymiany 
w ka¿dy poniedzia³ek i czwartek w godz. 10-14 – rekolekcje oazowe w Gliczarowie Górnym; w ramach programu Sokrates z Francji, Belgii, 
od 3 lipca do 17 sierpnia, hala MOSiR, przed Parafia Rzymskokatolicka pw. Opatrznoœci Hiszpanii, W³och, a nawet z Turcji. W Polsce 
wejœciem do hali obowi¹zuje zmiana obuwia, Bo¿ej – 2.500 z³ – wyjazd rekolekcyjny do studiuj¹ oni przez jeden semestr przedmiot 
ubiór sportowy i w³asny sprzêt; Bia³ego Dunajca; Parafia Rzymskokatolicka pw. „Pó³naturalna hodowla lasu”. Oprócz wyk³adów 

Wniebowziêcia NMP – 1.000 z³ – spotkanie WAKACYJNY TURNIEJ TENISOWY na uczelni, program nauki przewiduje tak¿e 
m³odych w Pa³apusie (planowany udzia³ 70-100 JUNIORÓW do lat 18 – 1, 2 lipca, korty MOSiR, zajêcia w terenie i dlatego w³aœnie odwiedzili 
osób); UKS „Team Gim 3” przy Gimnazjum Nr 3, zg³oszenia w dniu imprezy, pocz¹tek godz. 9.00. Ostrów, a w³aœciwie jej lasy. – Jest to nad-
UKS Czwórka przy Gimnazjum Nr 4, UKS ISKRA leœnictwo znane z dobrej gospodarki leœnej, I OSIEDLOWY TURNIEJ PI£KARSKI 
przy Gimnazjum Nr 1 – 4.500 z³ – obóz sportowy dobrych wyników i znakomitego drzewostanu – dru¿yn 7-osobowych z podzia³em na kategorie 
w Szczawnicy; MOPS, Klub Integracji Spo-uzasadni³ przyjazd do Ostrowi opiekun grupy wiekowe (szko³y podstawowe, gimnazja) – 4, 5, 
³ecznej i Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej prof. Bogdan Brzeziecki. – Dlatego poprosi³em 6, 11, 12, 13 lipca, boisko ZS Nr 1 
– 2.000 z³ – wycieczka z okazji Dnia Dziecka dla nadleœniczego Piotra Uœciana Szaci³owskiego ul. Rubinkowskiego, zg³oszenia do 03.07 w biu-
grupy rodzin wielodzietnych; PCK Zarz¹d aby nas przyj¹³ i pokaza³ lasy, aby nasi goœcie rze MOSiR.
Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej – 3.500 z³ – zobaczyli jak w naturze wygl¹da hodowla lasu 

I WAKACYJNY TURNIEJ TENISA STO£O- kolonie w Stegnie; dofinansowanie kosztów i jak w praktyce rozwi¹zywane s¹ problemy, 
WEGO z podzia³em na kategorie wiekowe (SP, organizacji Szko³y Letniej Jêzyka i Kultury o których s³yszeli na wyk³adach. 
GP, SPP) – 6 lipca, hala MOSiR, zg³oszenia Polskiej dla dzieci polskich z Bia³orusi i Ukrainy – 
w dniu imprezy, pocz¹tek godz. 10.00. 1.500 z³.
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