
OSTATNIA SESJA RADY MIASTA

ROZWÓJ MIASTA

WMUROWANIE
AKTU EREKCYJNEGO
POD BUDOWÊ CENTRUM

JAK POBIEGNIE VIA BALTICA?

DZIEÑ EDUKACJI NARODOWEJ

M£ODZIE¯ OSTROWSKA
ZORGANIZOWA£A DZIEÑ PAPIESKI

WYBORY SAMORZ¥DOWE 2006

OSTATNIA SESJA
RADY MIASTA

19 wrze�nia, na ostatniej sesji mijaj¹cej
kadencji Rada Miasta przyjê³a m.in. informa-
cjê o funkcjonowaniu podstawowej opieki zdro-
wotnej w mie�cie. Po analizie szczegó³owych
sprawozdañ z³o¿onych przez Szpital Powia-
towy, Przychodniê Powiatow¹ przy ul. Okrzei
oraz NZOZ �Zdrowie�, radni wysoko ocenili
zarówno publiczn¹, jak i niepubliczn¹ s³u¿bê
zdrowia w Ostrowi Mazowieckiej, podkre�la-
j¹c jako�æ i zaanga¿owanie pracy personelu
poszczególnych placówek. S³owa podziêkowa-
nia dla s³u¿b medycznych skierowano na rêce
dyrektora szpitala powiatowego W³adys³awa

Krzy¿anowskiego oraz Ryszarda Wolffa i Ro-
mana Kudraszewa kieruj¹cych NZOZ �Zdro-
wie�. Przewodnicz¹cy Rady Miasta Jerzy Min-
cewicz dokona³ podsumowania mijaj¹cej ka-
dencji � podczas czterech lat Rada Miasta
odby³a 31 sesji i 222 posiedzenia komisji  oraz
podjê³a 233 uchwa³y. W podziêkowaniu za
czteroletni¹ wspó³pracê przekaza³ pami¹tko-
we listy gratulacyjne burmistrzowi, radnym,
kierownictwu urzêdu, szefom jednostek orga-
nizacyjnych, prezesom spó³ek miasta i naczel-
nikom wydzia³ów. Burmistrz Mieczys³aw Szy-
malski dziêkowa³ wszystkim radnym, podkre-
�laj¹c, ¿e najwiêkszym sukcesem mijaj¹cej
kadencji by³a Rada Miasta, która merytorycz-

Drodzy Ostrowianie, Szanowni Pañstwo!

Nawet nie zauwa¿yli�my kiedy minê³y cztery lata i nadesz³y nowe wybory. Mijaj¹ca kadencja miejskiego samorz¹du w naturalny
sposób sk³ania do podsumowañ i refleksji.

Osobi�cie uwa¿am, ¿e by³y to bardzo pracowite i udane cztery lata, uda³o nam siê bowiem zrealizowaæ wszystkie nasze projekty
i zamierzenia. Przez tê kadencjê nasze miasto sta³o siê piêkniejszym, nowocze�niejszym, dynamicznym o�rodkiem rozwijaj¹cym siê
zarówno gospodarczo, jak te¿ kulturalnie i spo³ecznie. Mo¿na by przytaczaæ tutaj kolejne liczby dla udokumentowania lub przypomnie-
nia czym dysponowali�my przed czterema laty, a co mamy dzisiaj, kilka przyk³adów: monitoring-bezpieczeñstwo, miejska komunikacja,
parki, baza sportowa i o�wiatowa, kalendarz sta³ych atrakcyjnych imprez, finanse miasta itd.

Ale sukces tej kadencji, to nie tylko kilometry nowych ulic, chodników, instalacji itp., chocia¿ znalaz³y one uznanie w oczach tak
miarodajnego i obiektywnego arbitra, jakim jest bez w¹tpienia komisja rankingu gazety Rzeczpospolita � Najlepsza Gmina z prof.
Jerzym Buzkiem, która przyzna³a naszemu miastu 19. miejsce w Polsce (na dwa tysi¹ce sze�æset dzia³aj¹cych samorz¹dów).

Nie wszystko jednak mo¿na zmierzyæ lub zwa¿yæ. S¹ bowiem warto�ci niewymierne, ale bezcenne. Za tak¹ warto�æ osobi�cie uwa-
¿am zaanga¿owanie i zjednoczenie siê wszystkich mieszkañców wokó³ spraw naszej Ma³ej Ojczyzny. By³o to szczególnie widoczne w pra-
cach Rady Miasta. Do wyborów szli�my przecie¿ z ró¿nych partii i ugrupowañ, ale wkrótce okaza³o siê, ¿e wiêcej nas ³¹czy ni¿ dzieli
(odrzucili�my wszystko co nas dzieli, przyjêli�my wszystko co nas ³¹czy). Tym wspólnym celem by³a pomy�lno�æ i lepsza przysz³o�æ
naszego miasta. Dlatego te¿ w pracach tej Rady nie by³o ja³owych sporów czy przepychanek. W sprawach wa¿nych dla naszej lokalnej
spo³eczno�ci, wszyscy mówili�my jednym g³osem. Praca samorz¹du nie by³aby z pewno�ci¹ tak owocna i skuteczna, gdyby�my nie czuli
wsparcia, akceptacji i pomocy ze strony mieszkañców. I za to chcê dzisiaj Pañstwu jak najserdeczniej podziêkowaæ. Dziêkujê tak¿e
wszystkim radnym, pracownikom UM, miejskich jednostek i zak³adów, dzia³aczom gospodarczym, spo³ecznym i wszystkim tym, którzy
przez te cztery lata wspó³pracowali z nami i wspierali nas swoj¹ rad¹ i pomoc¹. Te cztery udane lata to jest nasz wspólny sukces!

Przed nami kolejne wybory. Mam nadziejê, ¿e kampania wyborcza bêdzie merytoryczna, pozbawiona agresji, demagogii i niespe³-
nialnych obietnic. Wierzê te¿, ¿e zbiorowa m¹dro�æ naszych mieszkañców pozwoli dokonaæ wyboru, który nie zaprzepa�ci dotychczaso-
wego dorobku i sprawi, ¿e Ostrów bêdzie jeszcze piêkniejsza, bogatsza, bardziej rozwiniêta gospodarczo. Jeste�my spo³eczno�ci¹, w któ-
rej niemal wszyscy nawzajem siê znamy. Wiemy kto ju¿ siê sprawdzi³ w dzia³aniu, a kto tylko obiecuje. Tê wiedzê wykorzystajmy 12 listo-
pada przy wyborczych urnach.

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka



nie i kompetentnie argumentowa³a ró¿nicê sta-
nowisk, by w konsekwencji w sprawach wa¿-
nych dla miasta podejmowaæ  najlepsze i jed-
nomy�lne decyzje. Podziêkowanie za wspó³-
pracê burmistrzowi i ca³ej Radzie Miasta z³o¿y³
starosta Tadeusz Legacki oraz przedstawicie-
le M³odzie¿owej Rady Miasta i Powiatu z opie-
kunk¹ Ilon¹ Plewnick¹.

ROZWÓJ MIASTA

W poniedzia³kowe przedpo³udnie 9 pa�-
dziernika br. na zorganizowanej w ratuszu miej-
skim konferencji prasowej, burmistrz Mieczy-
s³aw Szymalski podziêkowa³ przedstawicielom
lokalnych mediów z: Tygodnika Ostro³êckie-
go, lokalnej telewizji Tele-Top, Ostrowskiego
Tygodnika Powiatowego, Kuriera Ziemi
Ostrowskiej i Rozmaito�ci Ostro³êckich za czte-
roletni¹ wspó³pracê. Dziêkuj¹c dziennikarzom
za uczestnictwo w wa¿nych dla miasta wyda-
rzeniach, podsumowa³ mijaj¹c¹ kadencjê pod-
kre�laj¹c, ¿e by³ to czas stabilnego i do�wiad-
czonego samorz¹du, a przede wszystkim bu-
duj¹cej zgody radnych w podejmowaniu
wa¿nych dla nas wszystkich decyzji. Intensyw-
ny rozwój miasta potwierdzony zosta³ przyzna-
niem Ostrowi Mazowieckiej przez ekspertów
presti¿owego rankingu dziennika �Rzeczpo-
spolita� wysokiego 19. miejsca w �cis³ej czo-
³ówce najlepszych miast w Polsce. Przez ostat-
nie cztery lata Ostrów sta³a siê �wielkim pla-
cem budowy� ze spektakularn¹ inwestycj¹
Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana Paw³a II.
Wybudowali�my 10 km nowych nawierzchni
dróg w mie�cie, na które wydali�my oko³o 15
milionów z³otych (co jest kwot¹ wiêksz¹, ni¿
wydatki na inwestycje drogowe w poprzednich
10 latach), 5,5 tys. metrów kwadratowych no-
wych chodników, parkingi, przeprowadzili�my
termomodernizacjê miejskich szkó³, oddali�my
do u¿ytku nowe przedszkole. Na inwestycje
miejskie pozyskiwali�my fundusze tak¿e z ze-
wn¹trz; 4 miliony z³otych z Urzêdu Marsza³-
kowskiego na budowê ulicy Ma³kiñskiej, �rod-
ki unijne na staw miejski, 200 tysiêcy z³otych
na uporz¹dkowanie terenu wokó³ stawu i ko-
lejne 700 tys. na rozpoczynaj¹cy siê etap prze-
budowy na staw widokowo-rekreacyjny, oraz
milion z³otych dofinansowania z Totalizatora
Sportowego na budowê krytej p³ywalni. Miej-
skie inwestycje ostatnich czterech lat to tak¿e
nowe oznakowania ulic, nowe tereny zieleni,
przebudowa ogródka jordanowskiego, a w nim
nowe place zabaw dla dzieci. To równie¿ zmia-
na zabudowy ulic J. S³owackiego, L. Miecz-
kowskiego czy placu Waryñskiego, nowe miej-
sca spacerowe, park z pomnikiem Ksiê¿nej
Anny Mazowieckiej, �cie¿ka rowerowa, reno-
wacja boiska i nowe parkingi przy MOSiR.
Ostrów zmieni³a (i nadal zmienia) swój wize-
runek poprzez wprowadzenie elementów har-
monijnej kolorystyki symbolizuj¹cej barwy mia-
sta, jak oznakowanie ulic z herbem miasta,
witacze przy wjazdach, powsta³a w obecnej
kadencji komunikacja miejska, nowe s³upy
og³oszeniowe, ³awki, kosze itp. Ogólna dba-
³o�æ o porz¹dek i czysto�æ w mie�cie, nowe
elewacje budynków spó³dzielni mieszkanio-
wych i tworzone przez nie tereny zieleni sk³a-
daj¹ siê na wizerunek miasta przyjaznego,
gdzie wszyscy mieszkañcy s¹ jego wspó³go-

spodarzami. Wszystko to nie tylko upiêksza
Ostrów, ale i zmienia jako�æ ¿ycia ostrowian.

Mówi¹c o inwestycjach nie sposób pomi-
n¹æ sfery najbardziej odczuwalnej przez miesz-
kañców i uzyskanie w zakresie bezpieczeñ-
stwa tytu³u laureata �Najbezpieczniejszego
Miasta na Mazowszu�. Pozytywne wyniki uzy-
skiwane w tym zakresie to m.in. efekt wpro-
wadzenia monitoringu, nowego o�wietlenia ulic
i fotoradary. Ostatnie lata to bardzo dobra sy-
tuacja finansowa miasta, z prawie dwukrotnym
wzrostem dochodów. Dynamika wzrostu ilo-
�ci podmiotów gospodarczych, które swoj¹
dzia³alno�æ zwi¹za³y z naszym miastem, to
efekt sprzyjaj¹cej rozwojowi biznesu polityki
podatkowej prowadzonej przez samorz¹d
w postaci minimalnych stawek podatków lokal-
nych, braku wzrostu podatków od �rodków
transportowych czy uchwa³a Rady Miasta
zwalniaj¹ca z podatków inwestorów rozpoczy-
naj¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹ w mie�cie
i tworz¹cych nowe miejsca pracy.

¯yj¹c w Ostrowi czujemy siê bezpiecznie
wiedz¹c, ¿e ka¿dego dnia s³u¿by miejskie dba-
j¹ o nieprzerwane dostawy wody, ciep³a, bie-
¿¹ce oczyszczanie ulic, ich od�nie¿anie, czy
wywóz nieczysto�ci. Zapewniaj¹ to spó³ki mia-
sta, których kondycja finansowa pozwala na
harmonijn¹ pracê, modernizacjê i realizacjê
nowych inwestycji. W ci¹gu ostatnich czterech
lat ZEC zainwestowa³ ponad 1.300 tys. z³.
w budowê nowoczesnej sieci ciep³owniczej,
a ZGKiM 6,5 milionów z³. w inwestycje sieci
wodoci¹gowej, kanalizacyjnej i deszczowej.
Przez ostatnie cztery lata sieæ kanalizacji sa-
nitarnej zwiêkszy³a siê o 55%. Skanalizowano
m.in. ca³¹ zachodni¹ czê�æ miasta w okolicach
ulic: Sikorskiego, Legionowej i Podchor¹¿ych.
Do miejskiej oczyszczalni �cieków pod³¹cza-
ne s¹ obiekty i mieszkania z terenu gminy
Ostrów Mazowiecka. Nale¿y podkre�liæ, ¿e
jako�æ naszej wody jest jedn¹ z najlepszych
w Polsce, a cena � jedn¹ z najni¿szych.

Jednym z wa¿niejszych zadañ mijaj¹cej
kadencji by³a poprawa warunków i funkcjono-
wania miejskich jednostek o�wiatowych. Od-
dano do u¿ytku nowoczesne przedszkole nr 2,
wykonano ocieplenia budynków, zmieniono ich
elewacje i pokrycia dachowe oraz wymienio-
no okna w SP nr 3 i GP nr 3, ZSP nr 1 i nr 2,
Przedszkolu Nr 3. �rodki na realizacjê tych
zadañ uzyskali�my z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wod-
nej w formie po¿yczki, w znacznej czê�ci umo-
rzonej. Przeprowadzono równie¿ remont bu-
dynku �ma³ej� SP nr 1 i Przedszkola nr 1,
wykonano dokumentacjê na budowê sali gim-
nastycznej przy SP nr 2. Szko³y zosta³y wypo-
sa¿one w nowoczesny sprzêt dydaktyczny,
w ka¿dej z nich powsta³y nowe pracownie kom-
puterowe.

Konsekwentnie poszerzano ofertê spê-
dzania czasu wolnego organizuj¹c cykliczne
spotkania promuj¹ce miasto i integruj¹ce spo-
³eczno�æ lokaln¹ jak np. �Dni Ostrowi�, �Mazo-
wiecki Jarmark Ksiê¿nej Anny�, �Noworoczne
spotkanie�, �Sylwester przed ratuszem�, Ogól-
nopolski Festiwal Tañca �Wiruj¹cy Kr¹g�, �Spo-
tkanie ze �wiêtym Miko³ajem�, �Gala Opero-
wo-Operetkowa�, �Ostrowskie Lato Kultural-
ne�, ostrowskie Gimnazjady i Olimpiady,

�Turniej Tenisa Sto³owego �rodowiskowych
Domów Samopomocy�, a tak¿e ogólnopolskie
Debiuty Polskiego Zwi¹zku Kulturystyki, Fit-
ness i Trójboju Si³owego, �Pyza Mazowiecka�,
�Prezentacje gitarowe� i oczywi�cie ciesz¹cy
siê ogromn¹ popularno�ci¹ �Festiwal Przed-
szkolaków�. Rozszerzona zosta³a tak¿e baza
do obs³ugi imprez, jak letnia scena przy biblio-
tece i powstaj¹ca estrada w Ogródku Jorda-
nowskim.

Historiê i nasz¹ tradycjê czcili�my podczas
�wi¹t pañstwowych i miejskich, nadaj¹c im
uroczyst¹ oprawê. Odrestaurowano per³ê ar-
chitektury miejskiej � ratusz, tworz¹c w nim
Galeriê Burmistrzów, uporz¹dkowano i odno-
wiono groby ¿o³nierzy na cmentarzu parafial-
nym, grobowiec L. Mieczkowskiego, wykona-
no o�wietlenie ko�cio³a p.w. Wniebowziêcia
NMP i ratusza.

Podsumowanie kadencji w wywiadach
z burmistrzem Mieczys³awem Szymalskim
�Rozmowy o Ostrowi ...� � strona internetowa
Urzêdu Miasta www.ostrowmaz.pl

WMUROWANIE
AKTU EREKCYJNEGO

POD BUDOWÊ CENTRUM

W Ostrowi wmurowany zosta³ Akt Erek-
cyjny na budowie Centrum Kultury i Rekreacji
im. Jana Paw³a II. Uroczysto�æ odby³a siê
w niedzielê 24 wrze�nia. Na terenie przysz³e-
go kompleksu kulturalno-rekreacyjnego zasa-
dzono tak¿e D¹b Papieski.

Uroczysto�æ wmurowania aktu erekcyjne-
go rozpoczê³a siê Msz¹ �w. w ko�ciele p.w.
Wniebowziêcia NMP, podczas której w³adze
miasta i mieszkañcy oraz ich go�cie modlili siê
o b³ogos³awieñstwo dla podjêtego dzie³a.

� Takie momenty s¹ zawsze radosne, na-
pe³niaj¹ optymizmem i nadziej¹. Marzenia sta³y
siê bardziej konkretne. Dzieciaki mog¹ siê cie-
szyæ, ¿e za kilka lat to Centrum bêdzie otwar-
te, bêdzie mo¿na pop³ywaæ w basenie. Jest to
radosna perspektywa � powiedzia³ w kazaniu,
reprezentuj¹cy biskupa ³om¿yñskiego, rektor
Wy¿szego Seminarium Duchownego w £om-
¿y ks. pra³at dr Wojciech Nowacki.  � Z Eucha-
rystii mo¿na zaczerpn¹æ m¹drej mi³o�ci (...)
zdolnej budowaæ pomosty i wyci¹gaæ rêce do
zgody, która buduje nie tylko w wymiarze ce-
gie³, ¿elbetonu i innych konstrukcji, ale tak¿e
w wymiarze ludzkich wiêzi, po to aby w spo-
³eczno�ci ¿y³o siê nam dobrze � mówi³ dalej
ks. rektor.

Po nabo¿eñstwie uczestnicy uroczysto�ci
przeszli ulicami miasta na teren budowy obok
Szko³y Podstawowej Nr 1.

G³ówny wykonawca obiektów Centrum �
Przedsiêbiorstwo Budowlane POL-BUD z Biel-
ska Podlaskiego do³o¿y³o starañ, aby przysz³a
p³ywalnia by³a jak najbardziej widoczna. Z wy-
kopu wyjrza³y ju¿ fragmenty ¿elbetowych kon-
strukcji. W jednym z nich przygotowano niszê
do wmurowania tulei z aktem mówi¹cym
o przes³ankach jakie przy�wieca³y inicjatorom
budowy. � W trosce o wszechstronny rozwój
m³odych pokoleñ mieszkañców Ostrowi, na
mocy uchwa³y Rady Miasta podjêtej z inicjaty-
wy burmistrza Mieczys³awa Szymalskiego,
rozpoczynamy realizacjê najwiêkszej w dzie-



jach naszego grodu inwestycji, jak¹ jest Cen-
trum Kultury i Rekreacji nosz¹ce imiê Papie¿a
Polaka � Jana Paw³a II � brzmia³ fragment aktu,
który miêdzy innymi podpisali, a nastêpnie
wmurowali w �cianê przysz³ej p³ywali: ks. pra-
³at Wojciech Nowacki, wicemarsza³ek woje-
wództwa Janusz Kotowski, dyrektor Mazowiec-
kiego Centrum Polityki Spo³ecznej Danuta Ja-
nusz, radny sejmiku Województwa
Mazowieckiego Ryszard Wolff, burmistrz Mie-
czys³aw Szymalski, przewodnicz¹cy RM Je-
rzy Mincewicz, starosta ostrowski Tadeusz Le-
gacki, z-ca burmistrza Jerzy Pawluczuk, se-
kretarz miasta Tomasz Skibicki, skarbnik
miasta Renata Trojanowska, ks. dziekan Ed-
mund Chmielewski, ks. Marek Gruda, dyrek-
tor MOSiR Leszek Mo�cicki, dyrektor MDK
Bo¿enna Rostkowska, dyrektor MBP El¿bieta
Chojnacka, dyrektor SP Nr 1 Danuta Szulêc-
ka, dyrektor GP Nr 1 Dorota Ambroziak, pro-
jektant Centrum Jan Wrana z Biura Projekto-
wego JW PROINVEST, prezes zarz¹du Przed-
siêbiorstwa POL-BUD Zygmunt Wróbel oraz
przedstawiciel Zarz¹du pe³ni¹cej nadzór inwe-
storski firmy BUD-INVENT.

Nieopodal miejskiego stawu, z inicjaty-
wy nadle�niczego Piotra U�ciana-Szaci³ow-
skiego, posadzony zosta³ D¹b Papieski � dar
polskich le�ników dla mieszkañców Ostrowi.
Drzewko zosta³o wyhodowane z ¿o³êdzi licz¹-
cego sobie 740 lat, rosn¹cego w woj. lubu-
skim dêbu �Chrobry�. ¯o³êdzie te po�wiêci³
28 kwietnia 2004 roku papie¿ Jan Pawe³ II
podczas pielgrzymki le�ników do Watykanu.
Drzewko zosta³o fachowo wkopane przez le-
�ników: Edwarda Lipskiego z Bieli, Tadeusza
Kuberskiego z Dêbniaka i Andrzeja Krawczy-
ka z Turki.

Posadzenie papieskiego dêbu uatrakcyj-
ni³ zespó³ sygnalistów Akteon z SGGW. Ostat-
nim uroczystym akordem uroczysto�ci by³o
ods³oniêcie pami¹tkowego g³azu z nazw¹ Cen-
trum. Dalsza czê�æ dnia up³ynê³a ju¿ na roz-
rywce. Na boisku SP Nr 1 odby³y siê pokazy
taneczno-sportowe �Muzyka, Taniec i Sport�
oraz wystêp zespo³u RAFTA. Prawdziw¹ na-
tomiast uczt¹ dla oczu i uszu by³ ponad dwu-
godzinny, niezwykle barwny i ¿ywio³owy galo-
wy koncert Zespo³u Pie�ni i Tañca Mazowsze
w hali MOSiR.

JAK POBIEGNIE VIA BALTICA?

28 wrze�nia w sali kina �Ostrovia� od-
by³o siê spotkanie, podczas którego miesz-
kañcy mogli wyraziæ swoj¹ opiniê na temat
przebiegu miêdzynarodowej trasy Via Balti-
ca. Konsultacjê zorganizowa³a firma Scott
Wilson przygotowuj¹ca na zlecenie General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ró¿-
ne warianty tej trasy. W ponad dwugodzin-
nym spotkaniu udzia³ wziê³o kilkadziesi¹t
osób, w tym samorz¹dowcy z powiatu
ostrowskiego, miêdzy innymi burmistrz Mie-
czys³aw Szymalski, przewodnicz¹cy Rady
Miasta Jerzy Mincewicz, starosta ostrowski
Tadeusz Legacki, przedsiêbiorcy, przedsta-
wiciele instytucji i urzêdów oraz liczna gru-
pa mieszkañców zainteresowanych przy-
sz³o�ci¹ miasta. Na konsultacjê w Ostrowi
przybyli tak¿e przedstawiciele powiatów za-
mbrowskiego i wyszkowskiego. Organizato-

rzy spotkania z firmy Scott Wilson przedsta-
wili kilkana�cie wariantów przebiegu Via
Baltica z uwzglêdnieniem czynników ekono-
micznych, ekologicznych oraz spo³ecznych.
Czê�æ z tych rozwi¹zañ obejmuje Ostrów,
czê�æ natomiast j¹ omija. Wszyscy obecni
opowiedzieli siê za koncepcjami �ostrowski-
mi�. Wcze�niej takie spotkania odby³y siê
w innych miastach zainteresowanych zmia-
n¹ trasy (Ostro³êka), ale to w Ostrowi oka-
za³o siê najliczniejsze oraz wykaza³o naj-
wiêksze zaanga¿owanie i determinacjê lo-
kalnej spo³eczno�ci w d¹¿eniu do
poprowadzenia drogi przez nasze miasto.
Burmistrz M. Szymalski stwierdzi³ miêdzy
innymi, ¿e dla Ostrowi pozbawionej takich
czynników rozwoju jak bogactwa naturalne,
rzeki, czy walory turystyczne, po³o¿enie na
skrzy¿owaniu wa¿nych tras komunikacyj-
nych jest jedynym atutem miasta. Ka¿da inna
koncepcja trasy omijaj¹ca Ostrów, bêdzie za-
gro¿eniem dla rozwoju gospodarczego i spo-
³ecznego miasta. Na koniec uczestnicy spo-
tkania wype³nili ankiety z wybran¹ przez sie-
bie wersj¹ Via Baltica. W oparciu o opinie
zebrane podczas konsultacji, eksperci z fir-
my Scott Wilson przygotuj¹ teraz 3-4 kon-
cepcje trasy, które do koñca listopada przed-
stawi¹ w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad. Ostateczna decyzja bêdzie
nale¿a³a do ministerstw: Transportu oraz
Ochrony �rodowiska. Mimo, ¿e konsultacje
ju¿ siê zakoñczy³y, mo¿emy jeszcze poprzez
internet oddaæ swoje g³osy za poszczegól-
nymi wariantami trasy na adres:
www.viabaltica.scottwilson.com.pl

DZIEÑ EDUKACJI NARODOWEJ

Uroczysto�ci miejskie obchodów Dnia
Edukacji Narodowej zorganizowano 13 pa�-
dziernika br. w ratuszu miejskim. W imieniu
burmistrza M. Szymalskiego przyby³ych na
uroczysto�æ go�ci powita³ sekretarz miasta
T. Skibicki: wiceprzewodnicz¹cego Rady Mia-
sta K. Laskê, przewodnicz¹cego Komisji
O�wiaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia,
Spraw Socjalnych oraz Porz¹dku Publiczne-
go B. Konrada, zastêpcê burmistrza J. Pawlu-
czuka, skarbnika miasta R. Trojanowsk¹, pre-
zes Zarz¹du Oddzia³u Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego M. Morawsk¹, przedstawiciela Ko-
misji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarno�æ,
Pracowników O�wiaty i Wychowania D. �wiê-
cickiego, dyrektorów miejskich jednostek
o�wiatowych, nauczycieli, dyrektorów i kierow-
ników miejskich jednostek organizacyjnych,
prezesów spó³ek miasta oraz media. Z okazji
Dnia Edukacji Narodowej w imieniu w³adz sa-
morz¹dowych sekretarz miasta z³o¿y³ wszyst-
kim ostrowskim nauczycielom s³owa podziê-
kowania i wyrazy szacunku za ich pracê, wy-
razi³ równie¿ g³êbokie przekonanie, ¿e ich
autorytet, wiedza i do�wiadczenie przys³u¿¹
siê edukacji i wychowaniu m³odego pokolenia
ostrowian. Spotkanie rozpocz¹³ koncert mu-
zyki klasycznej w wykonaniu Ostrowskiego
Zespo³u Kameralnego.

Tradycj¹ jest honorowanie pracowników
o�wiaty za ich szczególne osi¹gniêcia w Dniu
Edukacji Narodowej Nagrodami Burmistrza
Miasta, które w tym roku otrzymali: Danuta

Szulêcka, Dorota Ambroziak, Gra¿yna Kem-
pisty, Jerzy Bauer, Dorota Pasztaleniec, Da-
nuta ¯yjewska, Beata Sochocka Lipska, Ali-
cja Brzostek, Maryla Borowa, Alicja Rolek,
Zofia Wêdzik, Ma³gorzata Jamio³kowska, Jo-
lanta Bauer, Bo¿ena Polakowska, Maria Ko-
walska, Alina Py�k, Beata Przywo�na, Bar-
bara Bartosek. Czterdziestu piêciu pracow-
ników o�wiaty otrzyma³o nagrody dyrektorów
szkó³. O�miu ostrowskim nauczycielom, któ-
rzy w sierpniu br. pozytywnie zaliczyli egza-
min nadaj¹cy im tytu³ nauczyciela mianowa-
nego wrêczono akty nadania stopnia awan-
su zawodowego.

M£ODZIE¯ OSTROWSKA
ZORGANIZOWA£A DZIEÑ PAPIESKI

Minê³o 28 lat od pamiêtnego 16 pa�dzier-
nika 1978 roku, gdy bia³y dym nad Watyka-
nem obwie�ci³ �wiatu �Habemus Papam� i do-
wiedzieli�my siê o wyniesieniu na tron Piotro-
wy Polaka � kardyna³a Karola Wojty³ê. Dla
upamiêtnienia tamtego pa�dziernikowego dnia
z 1978 roku w ca³ym kraju m³odzie¿ sponta-
nicznie organizuje Dni Papieskie. W sobotê 14
pa�dziernika 2006 r. taki dzieñ zorganizowa-
ny zosta³ po raz pierwszy w naszym mie�cie.
Obchody Dnia Papieskiego rozpoczê³y siê
wczesnym rankiem w budynku MOSiRu tur-
niejem halowej pi³ki no¿nej o puchar Pokole-
nia JP2 i po zaciêtych, niemal piêciogodzin-
nych zmaganiach, ostatecznym zwyciêzc¹
zosta³a dru¿yna samorz¹dowców. Ostrowski
Dzieñ Papieski zorganizowa³y Irmina Sienkow-
ska i Beata Lipska, do pomocy w³¹czy³y siê
ostrowskie parafie, w³adze miasta, ZGKiM,
MOSiR, MDK, policja, publiczna s³u¿ba zdro-
wia. Na zaproszenie organizatorów na plac
Ksiê¿nej Anny przybyli proboszczowie i ksiê-
¿a z trzech ostrowskich parafii, miejskie w³a-
dze samorz¹dowe oraz liczna grupa mieszkañ-
ców. Na udekorowanej papieskim portretem
scenie, m³odzie¿ przedstawi³a spektakl �Ojcze
bliski�. Wieczorny mrok rozja�nia³y pochodnie
i znicze, a na du¿ym ekranie przesuwa³y siê
filmowe migawki z pontyfikatu Jana Paw³a II
³¹cznie z tymi najbardziej wzruszaj¹cymi
i przejmuj¹cymi. O tym, ¿e Papie¿ wci¹¿ ¿yje
w naszych sercach oraz o upamiêtnieniu Jego
pontyfikatu mówi³ ks. dziekan Miros³aw Mie-
rzejewski i ks. Marek Gruda. Sprzed ratusza
uczestnicy uroczysto�ci przeszli z modlitw¹
ró¿añcow¹ pod Zespó³ Szkó³ Publicznych nr 1
przy ulicy Grota Roweckiego, gdzie przed po-
mnikiem ustawili zapalone znicze i za ks. dzie-
kanem Edmundem Chmielewskim za�piewali
�Barkê�. � Pragnê wam pogratulowaæ i ser-
decznie podziêkowaæ za to piêkne zorganizo-
wanie tego wspania³ego wieczoru wspomnieñ
o Papie¿u. To cieszy, ¿e m³odzie¿ siê tego
podjê³a i przypominaj¹ mi siê czêsto powta-
rzane s³owa Papie¿a z Westerplatte do m³o-
dzie¿y: �Wymagajcie od siebie, choæby inni od
was nie wymagali�. Tym razem nikt od was nie
wymaga³, nikt was nie zobowi¹zywa³, a wy�cie
sami podjêli siê tego zadania i tak piêknie je
zrealizowali. Za to wam cze�æ i za to wam ser-
deczne Bóg zap³aæ! Równie¿ burmistrz mia-
sta podziêkowa³ m³odym ludziom za zorgani-
zowanie uroczysto�ci, a obecni nagrodzili ich
oklaskami.



Numer
obwodu Granice obwodu

Siedziba obwodowej
Komisji Wyborczej

1.

Ulice: %DF]\�VNLHJR��%�NyZND��%RURZVNLHJR��%URNRZVND��0�'�EURZVNLHM��'REUD��']LND��*DMRZD��*DáF]\�VNLHJR��7�*DMF\��*
VLD��+�*RVLHZVNLHJR��,ááDNRZLF]yZQ\�
Iwaszkiewicza, Jagodowa, 2�.ROEHUJD��.UXF]NRZVNLHJR��/HFKRQLD��/H�PLDQD��/H�QD��àDPDQD��0DNXV]X�VNLHJR��0DOLQRZVNLHJR��-� Matejki, 6�0LNRáDMF]\ND�
G.Morcinka, M.Mieszka, =�1DáNRZVNLHM��1RF]QLFNLHJR��2JURGRZD��3DUFHODF\MQD�  Pasterska, W.Pileckiego, Na Polance, .V�-�3RSLHáXV]NL��3RSU]HF]QD��3U]HVNRN�
3U]\ERVLD��.XEXVLD�3XFKDWND��5DWDMD��5y*DQD��5y*D�VND��5\FHUVND��0�6NáRGRZVNLHM�&XULH��$�6áRQLPVNLHJR��6SDFHURZD��6WDIID��B.Stolarskiego, W.Sztarka,
0�-��ZLGHUVNLFK��7DPNRZD��7HWPDMHUD��7XZLPD��:DUV]DZVND��:LWNLHZLF]D��:L�QLRZD��:LWRVD��:RMVND�3ROVNLHJR�  A. Wróblewskiego,  .DUG�6�:\V]\�VNLHJR�
Wyzwolenia, Zaciszna,  Zielona. 

Liga Obrony Kraju
XO�5y*D�VND

2. Ulice: Broniewskiego, Ks.S.Brzózki, Fryczego, Kacza, Kosynierów, Gen. 0�/DQJLHZLF]D��à�NRZD�  3 Maja – od   nr 41 do nr 69 i od nr 68 do nr 96, Okrzei,
Olszynowa, Parkowa, Partyzantów, 63 Rok, Sosnowa, Staszica, Traugutta.

6]NRáD�3RGVWDZRZD�1U 1
ul.Partyzantów

3.

Ulice:�$NDFMRZD��%DáG\JL��%DWRUHJR��%LHOVND��%LOOHZLF]yZQ\��%U]R]RZD��%XNRZD��%XUV]W\QRZD��&KRSLQD��&\SU\VRZD��'
ERZD��'ROQD��*áRZDFNLHJR��*UyG(NL�6WDUH�
+DMGXF]ND��+DUXVHZLF]D��-D�PLQRZD��-RGáRZD��.DV]WDQRZD��Ketlinga, Kiemliczów, -�.RFKDQRZVNLHJR��.RODVL�VNLHJR��.RQZDOLRZD��.RSHUQLND��R.Kowalskiego,
.UyWND��.VL�*
FD��.ZLDWRZD��/D]XURZD��0DáNL�VND��0RGU]HZLRZD��Pl.Ks.A.Mazowieckiej, Mazowiecka, Mieczkowskiego, Modra, Mystkowskiego, Piaskowa, .�3LáDWD�
3RGVWRF]\VNR��3R]LRPNRZD��3URVWD��5DGZD�VNLHJR��P.Sapiehy, J.Skrzetuskiego, /�6XURZVNLHJR��6]SLWDOQD���ZLHUNRZD��7DF]DQRZVNLHJR��7DUJRZD��3O�:DU\�VNLHJR�
$�:LHF]RUND��:LHMVND��:LWDPLQRZD��:RáRG\MRZVNLHJR��:U]RVRZD��:VSyOQD��:\VRND��=DJáRE\�  Zawiszy, Zdrojowa.

Przedszkole Nr 1 
ul.Batorego

4.

Ulice: $�$VQ\ND��&LFKD��*LHU\PVNLHJR��+DUFHUVND��,QZDOLGyZ��-DJLHOOR�VND��-DVQD��.ORQRZD��J.Korczaka, Kossaka, Królowej Bony,
Lubiejewska – bloki Nr 2, Nr 2A, Nr 2B,  Nr 2C  i 2D, Mickiewicza, Miodowa, 1RDNRZVNLHJR��2NU
*QD�����3$/��3RF]WRZD��3RJRGQD��%�3UXVD��3U]\MD(QL��3XVWD�
M.Reja, Robotnicza, M.Rodziewiczówny, Sielska, 6LNRUVNLHJR�±�RG�QU���GR�QU����L�RG�QU���GR�QU�����6áRQHF]QD��+�6XFKDUVNLHJR��:\F]yáNRZVNLHJR��=áRWD�
=Z\FL
VWZD��Zurawia.

Przedszkole Nr 2
XO�=Z\FL
VWZD

Obiekt przystosowany dla
Z\ERUFyZ�QLHSHâQRVSUDZQ\FK

5.
Ulice:�%áRWQD��%RURZD��&KDEURZD��&KHáPR�VNLHJR��&PHQWDUQD��']LDáNRZD���)DEU\F]QD��)DáDWD��*Rá
ELD���� Listopada, Lubiejewska (bez bloków: 2, 2A, 2B, 2C i 2D),
0DOF]HZVNLHJR��0á\�VND��0RQLXV]NL��-�1DMPRá\��2U]HV]NRZHM��3DVD*HUVND��3LáVXGVNLHJR��3yáQRFQD��3WDVLD��6�*URWD�5RZHFNLHJR��6DGRZD��7RURZD��:HVRáD�
Wiosenna, :RGQD�:\VSLD�VNLHJR��=áRW\FK�.áRVyZ��)DOH�

=HVSyá�6]Nyá  Publicznych Nr 1
ul.Stefana Grota Roweckiego
Obiekt przystosowany dla

Z\ERUFyZ�QLHSHâQRVSUDZQ\FK

6.
Ulice: Bohaterów 3HF\QNL��%RMRZQLNyZ�R�:ROQR�ü��L�'HPRNUDFM
��'XERLV���.LOL�VNLHJR��.PLFLFD��.R�FLXV]NL�±�RG�QU���GR�NR�FD��QLHSDU]\VWH�  i od nr 2 do  nr 36,
Kraszewskiego, Kwiatów Polskich, 3 Maja – od nr 1 do nr 31 i od nr 2 do      nr 64,��3L
NQD��E.Plater,  Rubinkowskiego, Rytla, .V�-�6RERWNL��6áRZDFNLHJR��6]NROQD� 
7HFKQLNyZ��7\VL�FOHFLD��Warchalskiego – bloki   Nr 2, 2A i 2 B, J.Zakrzewskiego, Zapolskiej,��)HURPVNLHJR�

=HVSyá�6]Nyá Nr 2
XO�.R�FLXV]NL

7. Ulice: Kolarska, M.Konopnickiej, Lipowa, Nowa, Reymonta, Sienkiewicza, Sportowa, 6�6XGRáD��Widnichowska (bez bloków 1A i 3A), Wójtowska.

6]NRáD�3RGVWDZRZD�1U�� 
ul.Widnichowska

Obiekt przystosowany dla
Z\ERUFyZ�QLHSHâQRVSUDZQ\FK

8. Ulice:�$UPLL�.UDMRZHM��.R�FLXV]NL�±�RG�QU����GR�QU�����3O��:ROQR�FL��:DUFKDOVNLHJR��EH]�EORNyZ������$�L���%���:LDGXNWRZD��:LGQLFKRZVND���$�L��$��:LOH�VND�
Wschodnia, Zachodnia.

/LFHXP�2JyOQRNV]WDáF�FH
XO�.R�FLXV]NL

9.
Ulice: $OLEDE\��$UW\OHU\MVND��%DJL�VND��%DMNRZD��%HPD��%LDáD��.DPHUDOQD��.ROHMRZD��*HQ�0�.XNLHOD��/HJLRQRZD��à�F]QD��PMU�A.Miszewskiego, Oficerska,
SáN�J.Rzepeckiego, F.Ruszczyca, Saperska, Sikorskiego – od nr 57 do nr 153 i od nr 50 do nr 172, Spokojna,�6WDF\MQD��6]NRá\�3RGFKRU�*\FK�3LHFKRW\��8áDQyZ�
:�VND��:URQLD���)ZLURZD�

=HVSyá�6]Nyá�3XEOLF]Q\FK�1U��
XO�6]NRá\�3RGFKRU�*\FK�3LHFKRW\

Numer
RNU�JX

*UDQLFH�RNU�JX
,OR�ý

wybieranych
radnych

1.

2EZyG�JâRVRZDQLD�QU��� Ulice: %DF]\�VNLHJR��%�NyZND��%RURZVNLHJR��%URNRZVND��0�'�EURZVNLHM��'REUD��']LND��*DMRZD��*DáF]\�VNLHJR��7�*DMF\��*
VLD��H.Gosiewskiego,
,ááDNRZLF]yZQ\��,ZDV]NLHZLF]D��-DJRGRZD��2�.ROEHUJD��.UXF]NRZVNLHJR��/HFKRQLD��/H�PLDQD��/H�QD��àDPDQD��0DNXV]X�VNLHJR��0DOLQRZVNLHJR��-��0DWHMNL��6�0LNRáDMF]\ND�
G.Morcinka, M.Mieszka, =�1DáNRZVNLHM��1RF]QLFNLHJR��2JURGRZD��3DUFHODF\MQD�  Pasterska, W.Pileckiego, Na Polance, .V�-�3RSLHáXV]NL��3RSU]HF]QD��3U]HVNRN��3U]\ERVLD��.XEXVLD
3XFKDWND��5DWDMD��5y*DQD��5y*D�VND��5\FHUVND��0�6NáRGRZVNLHM�&XULH��$�6áRQLPVNLHJR��6SDFHURZD��6WDIID��B.Stolarskiego,W.Sztarka, 0�-��ZLGHUVNLFK��7DPNRZD��7HWPDMHUD�
7XZLPD��:DUV]DZVND��:LWNLHZLF]D��:L�QLRZD��:LWRVD��:RMVND�3ROVNLHJR��A.Wróblewskiego, .DUG�6�:\V]\�VNLHJR��:\]ZROHQLD��=DFLV]QD��=LHORQD�

2EZyG�JâRVRZDQLD�QU��� Ulice: Broniewskiego, Ks. S.Brzózki, Fryczego, Kacza, Kosynierów, *HQ�0�/DQJLHZLF]D��à�NRZD����0DMD�±�RG�QU����GR�QU����L�RG�QU����GR�QU�����2NU]HL�
Olszynowa, Parkowa, Partyzantów, 63 Rok, Sosnowa, Staszica, Traugutta.
2EZyG�JâRVRZDQLD�QU��� Ulice��$NDFMRZD��%DáG\JL��%DWRUHJR��%LHOVND��%LOOHZLF]yZQ\��%U]R]RZD��%XNRZD��%XUV]W\QRZD��&KRSLQD��&\SU\VRZD��'
ERZD��'ROQD��*áRZDFNLHJR��*UyG(NL
6WDUH��+DMGXF]ND��+DUXVHZLF]D��-D�PLQRZD��-RGáRZD��.DV]WDQRZD��Ketlinga,  Kiemliczów, J.�.RFKDQRZVNLHJR��.RODVL�VNLHJR��Konwaliowa, Kopernika, R.Kowalskiego, Krótka,
.VL�*
FD��.ZLDWRZD��/D]XURZD��0DáNL�VND��0RGU]HZLRZD��Pl.Ks.A.Mazowieckiej, Mazowiecka, Mieczkowskiego, Modra, Mystkowskiego, Piaskowa, .�3LáDWD��3RGVWRF]\VNR�
3R]LRPNRZD��3URVWD��5DGZD�VNLHJR��P.Sapiehy, J.Skrzetuskiego, /�6XURZVNLHJR��6]SLWDOQD���ZLHUNRZD��7DF]DQRZVNLHJR��7DUJRZD��3O�:DU\�VNLHJR��A.Wieczorka,Wiejska,
:LWDPLQRZD��:RáRG\MRZVNLHJR��:U]RVRZD��:VSyOQD��:\VRND��=DJáRE\�  Zawiszy, Zdrojowa.
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2.

2EZyG�JâRVRZDQLD�QU��� Ulice: Bohaterów 3HF\QNL��%RMRZQLNyZ�R�:ROQR�ü��L�'HPRNUDFM
��'XERLV���.LOL�VNLHJR��.PLFLFD��.R�FLXV]NL�±�RG�QU���GR�NR�FD��QLHSDU]\VWH�
i od nr 2 do  nr 36, Kraszewskiego, Kwiatów Polskich, 3 Maja – od nr 1 do nr 31 i od nr 2 do nr 64,��3L
NQD��E.Plater,  Rubinkowskiego, Rytla, .V�-�6RERWNL��6áRZDFNLHJR��6]NROQD� 
7HFKQLNyZ��7\VL�FOHFLD��Warchalskiego – bloki 2, 2A i 2 B, J.Zakrzewskiego, Zapolskiej,��)HURPVNLHJR
2EZyG�JâRVRZDQLD�QU��� Ulice: Kolarska, M.Konopnickiej, Lipowa, Nowa, Reymonta, Sienkiewicza, Sportowa, 6�6XGRáD��Widnichowska (bez bloków 1A i 3A), Wójtowska.
2EZyG�JâRVRZDQLD�QU��� Ulice��$UPLL�.UDMRZHM��.R�FLXV]NL�±�RG�QU����GR�QU������3O��:ROQR�FL��:DUFKDOVNLHJR��EH]�EORNyZ������$�L���%���:LDGXNWRZD��Widnichowska 1 A i 3A,
:LOH�VND��:VFKRGQLD��=DFKRGQLD�
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3.

2EZyG�JâRVRZDQLD�QU��� Ulice: $�$VQ\ND��&LFKD��*LHU\PVNLHJR��+DUFHUVND��,QZDOLGyZ��-DJLHOOR�VND��-DVQD��.ORQRZD��J.Korczaka, Kossaka, KrólowejBony, Lubiejewska – bloki Nr 2,
Nr 2A, Nr 2B, Nr 2C  i Nr 2D, Mickiewicza, Miodowa, 1RDNRZVNLHJR��2NU
*QD����3$/��3RF]WRZD��3RJRGQD��%�3UXVD��3U]\MD(QL��3XVWD��M.Reja,  Robotnicza, M.Rodziewiczówny,
Sielska, 6LNRUVNLHJR�±�RG�QU���GR�QU����L�RG�QU���GR�QU�����6áRQHF]QD��+�6XFKDUVNLHJR��:\F]yáNRZVNLHJR��=áRWD��=Z\FL
VWZD��Zurawia.
2EZyG�JâRVRZDQLD�QU��� Ulice��%áRWQD��%RURZD��&KDEURZD��&KHáPR�VNLHJR��&PHQWDUQD��']LDáNRZD��)DEU\F]QD��)DáDWD��*Rá
ELD�����/LVWRSDGD���Lubiejewska (bez bloków: 2, 2A, 2B,
�&�L��'���0DOF]HZVNLHJR��0á\�VND��0RQLXV]NL��-�1DMPRá\��2U]HV]NRZHM��3DVD*HUVND��3LáVXGVNLHJR��3yáQRFQD��3WDVLD��6�*URWD�5RZHFNLHJR��6DGRZD��7RURZD��:HVRáD��:LRVHQQD�
:RGQD��:\VSLD�VNLHJR��=áRW\FK�.áRVyZ��)DOH�

2EZyG�JâRVRZDQLD�QU��� Ulice: $OLEDE\��$UW\OHU\MVND��%DJL�VND��%DMNRZD��%HPD��%LDáD��.DPHUDOQD��.ROHMRZD��*HQ��0�.XNLHOD��/HJLRQRZD��à�F]QD� mjr A.Miszewskiego, Oficerska,
SáN��J.Rzepeckiego, F.Ruszczyca, Saperska, 6LNRUVNLHJR�±�RG�QU����GR�QU�����L�RG�QU����GR�QU������6SRNRMQD��6WDF\MQD��6]NRá\�3RGFKRU�*\FK�3LHFKRW\��8áDQyZ��:�VND�
Wronia,�)ZLURZD�
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WYBORY SAMORZ¥DOWE 2006

W wyborach do organów samorz¹du terytorialnego (wybory burmistrza miasta, rady miasta, rady powiatu i sejmiku województwa mazowiec-
kiego), zarz¹dzonych na dzieñ 12 listopada 2006 r. Rada Miasta Ostrów Mazowiecka Uchwa³¹ z dnia 27 czerwca 2006 roku dokona³a podzia³u
miasta Ostrów Mazowiecka na 9 obwodów g³osowania, ustalaj¹c ich granice, numery i siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Rada Miasta w dniu 27 czerwca 2006 r. podjê³a równie¿ Uchwa³ê w sprawie ustalenia okrêgów wyborczych dla wyboru Rady Miasta Ostrów
Mazowiecka � okrêg nr 1, w którego sk³ad wchodz¹ obwody g³osowania nr 1, 2 i 3; okrêg nr 2, w którego sk³ad wchodz¹ obwody g³osowania nr 6,
7 i 8; okrêg nr 3, w którego sk³ad wchodz¹ obwody g³osowania nr 4, 5 i 9.

Numery i granice okrêgów wyborczych oraz ilo�æ wybieranych radnych:

Siedziby obwodowych komisji wyborczych 12 listopada 2006 r. czynne bêd¹ w godzinach 6.00 � 20.00.


