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PAMIÊÆ wskiego, Katarzyny Ko³odziejczyk, E. Chojnackiej. Na wystawie prezen-
W pierwsz¹  rocznicê  œmierc i Ma³gorzaty Bruliñskiej, Beaty Ziem- towane s¹ m.in. wiersze ostrowianki 

Pap ie¿ a Ja na P aw³ a II  czc ili œmy  czyk, Beaty Pujer, Karoliny D¹brow- Janiny Brzeszczak o Papie¿u Polaku, 
pamiêæ Wielkiego Polaka. W wielu skiej, Katarzyny Kowalskiej, Magda- zd jêcia Andrze ja Mierzwiñsk iego 
szko³ach przygotowano uroczyste leny Podbielskiej, Moniki Kordow- przypominaj¹ce Ostrów w ¿a³obie 
apele, na ulicach miasta i budynkach skie j,  Mi leny Nowak, oraz chóru sp rzed  roku , a  tak¿e f ragmen ty  
urz êdó w i i nst ytu cji  zaw is³ y fl agi  szkolnego. Setki ludzi zapali³o znicze, wypowiedzi Jana Paw³a II.
na ro do we  i pa pi es ki e.  G³ ów ne  które ustawiono pod pomnikiem Jana 
uroczystoœci odby³y siê na dziedziñcu Paw³a II. Wi¹zanki kwiatów z³o¿y³y Dziœ w mediach pada wiele s³ów
Zespo³u Szkó³ Publicznych nr 1 przy delegacje w³adz miasta i powiatu. szacunku, uwielbienia;
ul. S. Grota Roweckiego. W pod- Uczestnicy marszu zgromadzili siê Nadszed³ czas ¿a³oby, 
nios³ej atmosferze, pe³nej powagi i za- w koœciele Wniebowziêcia NMP na snuj¹ siê wspomnienia.
dumy ostrowianie obejrzeli monta¿ ur oc zy st ej  Ms zy  œw iê te j,  kt ór ¹ Oby to co s³yszymy, 
s³owno-muzyczny „A przecie¿ nie rozpoczêto punktualnie o godzinie co wpada nam w uszy,
wszystek umrê”. Z³o¿y³y siê na niego 21.37, odœpiewano ukochan¹ przez Zosta³o gdzieœ g³êboko 
utwory poetyckie i fragmenty homilii Pa pi e¿ a oa zo w¹  p ie œñ  „Ba rk a”  w naszej ludzkiej duszy.
Jana Paw³a II,  przygotowane wg i modlono siê o rych³¹ beatyfikacjê Byœmy wiarê i dobro 
scenariusza nauczycielek Jolanty Jana Paw³a II. w sercach zachowali,
Bauer, Ewy Subda–Witkowskiej, W pi¹tek, 31 marca, w Miejskiej Wskazówki Wielkiego Papie¿a-Polaka
Uliany Kiko³a i Ma³gorzaty Kuchar- Bibliotece Publicznej otwarto wysta- w ¿yciu stosowali.
skiej, w wykonaniu uczniów Mateusza wê  „P am iê ta my  – cz uw am y …”  
Kryspina, Micha³a ̄ acha, Piotra Bora- zorganizowan¹ z inicjatywy dyrektor Janina Brzeszczak

 

 



Drodzy Mieszkañcy Ostrowi Mazowieckiej,

Prze¿ywaj¹c pami¹tkê Wielkiej Nocy

prosimy przyj¹æ najserdeczniejsze ¿yczenia radosnych, pogodnych, 

spokojnych Œwi¹t Wielkanocnych. 

Niech zbli¿aj¹ce siê Œwiêta spêdzone w gronie najbli¿szych

przynios¹ Pañstwu wiele radoœci, ciep³a i optymizmu.

Burmistrz Miasta Mieczys³aw Szymalski

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Jerzy Mincewicz

Przez ponad 31 lat s³u¿by publicznej GIMNAZJUM PUBLICZNE NR 1
Victor  Ashe by ³  w ie lokrotn ie  I JEGO SUKCESY

ODWIEDZILI NAS obdarzany zaufaniem wyborców M³odzie¿ Gimnazjum Publicznego 
Tennesse, zarówno w wyborach na nr 1 uczestniczy³a w kolejnej GIMNAZJUM PUBLICZNE NR 1
poziomie stanowym, jak i lokalnym. ogólnopolskiej akcji, tym razem I JEGO SUKCESY
Kiedy w grudniu 2003 r. obchodzi³ 16- organizowanej przez Centrum 

ROZBUDOWA SZPITALA lecie pracy w ratuszu, by³ najd³u¿ej Edukacji Obywatelskiej w Warszawie 
piastuj¹cym swoje stanowisko DEBIUTY POLSKIEGO ZWI¥ZKU „M³odzi przeciw korupcji”. Uczniowie 
burmistrzem w 213-letniej historii KULTURYSTYKI FITNESS pod kierunkiem nauczycieli Ra-
Knoxville. Victor Ashe urodzi³ siê I TRÓJBOJU SI£OWEGO dos³awa Suchodolskiego i Beaty 
1 stycznia 1945 r. w Knoxville, tam te¿ Rydzewskiej na lekcjach wiedzy Z PRAC uczêszcza³ do pañstwowej szko³y o spo³eczeñstwie prowadzili dyskusje MIEJSKIEGO DOMU KULTURY podstawowej. W 1963 r. otrzyma³ na temat ró¿nych rodzajów prze-

PODSUMOWANIE ROKU dyplom szko³y œredniej w Hotchkiss kupstwa. Efektem akcji s¹ prace 
SPORTOWEGO 2005 School w Lakevi l le w stanie wykonane przez uczniów o tematyce 

Connecticut. W 1967 r. ukoñczy³ antykorupcyjnej, plakaty zapre-ZJAZD EKONOMISTÓW
Uniwersytet Yale z tytu³em licencjata zentowane na specjalnie przy-

NOWY AUTOBUS z historii, a dyplom nauk prawniczych gotowanej wystawie oraz ulotki, które 
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ otrzyma³ na Wydziale Prawa zostan¹ rozpowszechnione wœród 

Uniwersytetu Tennessee w 1974 r. OFERTA POMOCOWA mieszkañców miasta.
Tematem przewodnim nieoficjalnego 

ZESPO£Y NA DNI OSTROWI Z du¿ym sukcesem 17 uczniów spotkania by³y realia funkcjonowania 
klas pierwszych Gimnazjum Pu-samorz¹dów w warunkach amery-
blicznego Nr 1, kierowanego przez kañskich a polskich. Jako burmistrz 
dyrektor D. Ambroziak, 9 stycznia Ashe zosta³ wybrany w 1995 r. na 
2006 r. wziê³o udzia³ w Ogólnopolskiej ODWIEDZILI NAS prezesa Stowarzyszenia Burmistrzów 
Olimpiadzie Jêzyka Polskiego Amerykañsk i ch ,  by ³  r ówn ie¿  21 marca 2006 r. zaszczyci³ nasze OLIMPUS. W klasyfikacji ogól-prezesem Miejskiej Ligi Tennessee. miasto nieoficjaln¹ wizyt¹ Ambasador nopolskiej zajêli bardzo wysokie Przewodzi³ ponadpartyjnej inicjatywie USA Victor Ashe w asyœcie sekretarza miejsca: pi¹te – Patryk Zadroga na rzecz ograniczenia federalnych Ambasady Stanów Zjednoczonych z kl. I a, szóste – Czudowski Micha³, regulacji prawnych nak³adaj¹cych na Ameryki Davida H. L. Van Cleve oraz Dziurda Natalia, Sochocka Izabela, stany obowi¹zki bez jednoczesnego asystentki ds. kultury Hillary Fuller ¯mijewska Magdalena, siódme – zapewnienia œrodków na ich reali-Renner.  W specjalnie zorga- Szo³kowska Iwona i ¯ach Katarzyna, zacjê. Goœæ wyrazi³ uznanie dla nizowanym spotkaniu w ratuszu dziewi¹te – Korzeb Aleksandra dzia³añ w³adz miasta i przemian miejskim uczestniczyli: burmistrz i Potomska Dominika. w okresie minionego piêtnastolecia Mieczys³aw Szymalski, przewod-

rozwoju samorz¹du lokalnego, pod-nicz¹cy Rady Miasta Jerzy Mincewicz ROZBUDOWA SZPITALAkreœli³ wyró¿niaj¹c¹ rolê Ostrowi oraz zastêpca burmistrza Jerzy 
W pi¹tek 10 marca, w do-Mazowieckiej na tle miast o podobnej Pawluczuk.

budowanym trzecim piêtrze ³¹cznika wielkoœci.
Victor Ashe zosta³ nominowany ostrowskiego szpitala powiatowego, 1 marca br. goœciliœmy Eugeniusza przez prezydenta George’a W. Busha poœwiêcono i otwarto Samodzieln¹ Wróbla wiceministra Transportu na stanowisko ambasadora USA Pracowniê Mikrobiologii. Stare i Budownictwa w randze Sekretarza w Polsce 8 kwietnia 2004 r. Jego laboratorium mieœci³o siê na 67 m. kw, S t a n u .  Te m a t e m  s p o t k a n i a  kandydatura zosta³a przyjêta przez potem by³o to 72 m. kw, teraz u burmistrza M. Szymalskiego by³a Senat USA 21 maja 2004 r., a cere- pracownia dysponuje powierzchni¹ kwestia budowy i przebiegu przez monia zaprzysiê¿enia odby³a siê 23 190 m kw. i to z pe³n¹ klimatyzacj¹. Ostrów Mazowieck¹ trasy Via-Baltica. czerwca 2004 r. w Waszyngtonie. W roku 1999 wykonywano 6750 



badañ rocznie, w 2002 – 7340, którzy zaprezentowali sêdziom Je¿d¿ê na ró¿ne zawody i nawet na 
a w 2005 – 11 416. Pocz¹tkowa bak- i  z  gó r¹  pó ³t ys iê cz ne j wi do wn i mistrzostwach Europy czêsto nie by³o 
teriologia ogólna zosta³a rozszerzona zarówno efektowne miêœnie jak  tylu kibiców, co tutaj na debiutach. 
miêdzy innymi o mikrologiê, bez- i wdziêk. Ostrowskie debiuty sta³y siê 
tlenowce i wirusologiê z mo¿liwoœci¹ licz¹c¹ imprez¹ wpisan¹ na sta³e do Z PRAC
dalszego rozwoju. Pracownia zosta³a kalendarza PZKFiTS. Œwiadczy o tym MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
wyposa¿ona  w  nowoczesn¹ ,  nie tylko wzrastaj¹ca z roku na rok W VI Konfrontacjach Tanecznych 
skomputeryzowan¹ aparaturê sprzê- iloœæ uczestników oraz ich poziom, ale organizowanych w M³awie zespo³y 
¿on¹ z oddzia³ami i szpitaln¹ aptek¹, tak¿e liczba kibiców, którzy œci¹gaj¹ taneczne Miejskiego Domu Kultury 
pozwalaj¹c¹ na przesy³anie wyników do Ostrowi z odleg³ych czêsto stron. prowadzone przez instruktor Bo¿enê 
i badañ drog¹ elektroniczn¹. Jest to – Przyje¿d¿am tutaj od pierwszych Jakubczyk zajê³y wysokie miejsca - 
wyposa¿enie ponadstandardowe, zawodów i widzê jak ta impreza zespó³ „Tonika” II miejsce, „Zament” 
stawiaj¹ce Ostrów w œcis³ej czo³ówce bardzo siê rozrasta, zarówno pod II I.  Równie¿ na X Przegl¹dzie 
na Mazowszu. Poprawie uleg³o nie wz gl êd em  il oœ ci ow ym  ja k i  j a- Piosenki Dzieciêcej i M³odzie¿owej 
tylko wyposa¿enie laboratoryjne, koœciowym – powiedzia³ podczas „Rozœpiewany Wawer” w Warszawie, 
pracownia posiada tak¿e pomie- krótkiej przerwy sêdzia Leszek jury pod pr zewodnict wem Ewy 
szczenia pomocnicze zapewniaj¹ce Michalski. – Tak naprawdê to ju¿ nie Œn ie ¿a nk i,  pr zy zn a³ o wy so ki e 
zachowanie  wsze lk ich zasad s¹ debiuty. Ci, którzy tu startuj¹ s¹ wyró¿nienia ostrowskim wokalistkom, 
i procedur oraz zaplecze socjalne, nap raw dê d obr ze p rzy got owa ni,  przygotowywanym przez instruktora 
którego dotychczas nie by³o. a potem odnosz¹ du¿e sukcesy Remigiusza Danelczyka.: II miejsce 

W oddaniu pracowni wziêli udzia³ zarówno na arenie krajowej jak Klaudii Markowskiej (w kategorii 7-9 
miêdzy innymi : marsza³ek woje- i miêdzynarodowej. Sêdzia Michalski la t) , I II  mi ej sc e K in dz e G oc a 
wództwa Adam Struzik, wiceminister podkreœli³ ogromne zaanga¿owanie (w kategorii 10-12 lat) i III miejsce 
Józef Kozio³, dyrektor Delegatury w ostrowsk¹ imprezê PZKFiTS, który Ewelinie Wojtkowskiej (w kategorii 13-
MUW w Ostro³êce Marian Krupiñski, przysy³a na ni¹ swoich najlepszych 15 lat). 
dyrektor Mazowieckiego Centrum fachowców, oraz lokalnych w³adz 14 marca rozstrzygniêto konkurs 
Polityki Spo³ecznej Danuta Janusz, samorz¹dowych i sportowych. I ta fotograficzno-plastyczny „Zimowe 
duchowni : Ks. Dziekan Edmund wspó³praca da³a taki w³aœnie udany impresje”, na który wp³ynê³o 335 prac. 
Chmielewski i proboszcz Marek efekt. Wysoki poziom uczestników by³ Jury w sk³adzie: Andrzej Mierzwiñski 
Gruda, w³adze samorz¹dowe miasta sz cz eg ól ni e wi do cz ny  po dc za s i Rados³aw Grabowski przyzna³o 
z burmistrzem Mieczys³awem Szy- na jb ar dz ie j w id ow is ko we j k on - nagrody i wyró¿nienia w fotografii: 
malskim, delegacje w³adz powiatu kurencji, jak¹ by³o fitness sylwetkowe w kategorii klas licealnych – I miejsce 
i s¹siaduj¹cych gmin. Po poœwiêceniu pa ñ.  Wy st ar to wa ³o  w n ie j 1 8 Katarzyna Zapert (Zespó³ Szkó³ Nr 1), 
przez ks. Marka Grudê nowych zawodniczek i aby wy³oniæ najlepsze, w kategorii klas gimnazjalnych – 
pomieszczeñ i tradycyjnym przeciêciu komisja sêdziowska musia³a prosiæ I miejsce Aneta Glinka (Gimnazjum 
wstêgi,  goœcie zwiedzil i wnêtrze o kilkakrotne powtórki prezentacji. Publiczne Nr 1). W konkursie 
pra cow ni.  Mar sza ³ek  A. St ruz ik W rezultacie zwyciê¿y³a Magdalena plastycznym, jury w sk³adzie: Józef 
podkreœla³, ¿e w³adze województwa Kra jkowska z W³oc³awka , któ ra Krasnodêbski, Wies³awa Œwiêcicka, 
z du¿ym zainteresowaniem ob- odebra³a medal i puchar z r¹k Gra¿yna Ko¿uchowska, przyzna³o 
se rwu j¹  zm iany  zachodz¹ce  Aleksandry Kobielak, mistrzyni œwiata nagrody: w kategorii klas licealnych - 
w ostrowskim szpitalu i z satysfakcj¹ w fitness z roku 2000. Tegorocznym I miejsce Milena Uœciñska (LO im. 
zauwa¿aj¹ w tym swój udzia³. debiutom przygl¹da³ siê z widowni M. Kopernika), w kategorii klas 

Mistrz Œwiata Waldemar Nol.– Wszystkich cieszy kolejny etap gimnazjalnych – I miejsce Magdalena 
rozbudowy szpitala – powiedzia³  – Z roku na rok jest coraz wiêcej Malik (Gimnazjum Publiczne nr 3), 
burmistrz M. Szymalski – w imieniu zawodników. Ich poziom jest bardzo w kategorii klas IV – VI – I miejsce 
mi es zk añ có w Os tr ow i dz iê ku jê  wysoki, ale wyrównany. Nie widzê tu Natalia Wir t (Klub Garnizonowy 
wszystkim, którzy przyczynili siê do takiej gwiazdy jak¹ w ubieg³ym roku w Ostrowi Mazowieckiej), w kategorii 
tych zmian. Teraz wszyscy czekamy by³ Piotrowicz, który wtedy wygra³ klas I – III – I miejsce Maria Tomala 
na kolejny etap jakim jest oddzia³ open, a po debiutach zdoby³ na (K lu b Ga rn iz on ow y w Os tr ow i 
chirurgii i ortopedii. Mi st rzos twach Œwiata b r¹zowy  Mazowieckiej), w kategorii przed-

m e d a l .  J e s t e m  s z c z e g ó l n i e  szkolnej – I miejsce Paulina Staniec Koszt budowy pracowni wyniós³ 
zaskoczony poziomem pañ, jest on (Miejskie Przedszkole Nr 2).650 tys. z³otych, z czego prawie 
nap rawdê  wysok i .  Wspan ia -490 tysiêcy da³o Ministerstwo Zdro-
³a atmosfera, t³um g³oœno dopin- PODSUMOWANIE ROKU wia, reszta to œrodki w³asne szpitala. 
guj¹cych, znaj¹cych siê na tym SPORTOWEGO 2005
sporcie kibiców. Zazdroszczê, kiedyœ DEBIUTY POLSKIEGO ZWI¥ZKU Podsumowany zosta³ sportowy 
organizowaliœmy w Ostro³êce Puchar KULTURYSTYKI FITNESS rok w ostrowskich klubach. Najlepsi 
Z iemi Kurpiowskie j ,  raz by³y I TRÓJBOJU SI£OWEGO zawodnicy i trenerzy otrzymali 
Mistrzostwa Polski. Tu w Ostrowi nagrody pieniê¿ne, wyró¿niaj¹cy siê – Ju¿ po raz trzeci w hali Miejskiego zebra³a siê grupka pasjonatów z pani¹ dyplomy uznania i pami¹tkowe Oœrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Barbar¹ Siwek, wspar³ ich bardzo statuetki.Mazowieckiej odby³y siê Debiuty mocno burmistrz oraz w³adze 

Polskiego Zwi¹zku Kulturystyki Komisja w sk³adzie: Tomasz sportowe i efekty widaæ. Impreza 
Fitness i Trójboju Si³owego. Udzia³ Skibicki sekretarz miasta, Leszek wesz³a na sta³e do kalendarza i jest 
w nich wziê³o ponad 60 zawodniczek Moœcicki dyrektor MOSiR, Tadeusz naprawdê doskonale zorganizowana. 
i zawodników z terenu ca³ej Polski, Pêdzich kierownik dzia³u sportu 
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Zespó³ redakcyjny:

Druk: Pracownia Poligraficzna Joanna Bednarczyk

Nak³ad: 2500 egzemplarzy 

Wydzia³ Informacji, Promocji Miasta i Integracji Europejskiej

MOS iR,  Waldem ar K ona rze wsk i Rowiñska, zdobywczyni  z³otego ³ecznej w Ostrowi Mazowieckiej przy 
redaktor sportowy OTP, Remigiusz medalu. ul . Rubinkowsk iego  8,  udziela 
Wasil przewodnicz¹cy Rady Sportu bezp³atnych porad: poniedzia³ek – 
dokona³a oceny osi¹gniêæ sportowych ZJAZD EKONOMISTÓW kurator s¹du rodzinnego w godz. 
w ubieg ³ym roku,  zawodniczek 14.00-16.00, psycholog 16.00-18.00; 
i zawodników ostrowskich klubów.   wtorek  –  pracownik  Poradn i  
Podczas startów w Mistrzostwach Ro dz in ne j MO PS  14. 00 -1 6. 00 , Na czwarty kole¿eñski zjazd ab-
Polski zdobyli oni ³¹cznie 15 medali prawnik 16.00-18.00; œroda – cz³onek solwentów szkó³ ekonomicznych 
(10 z³otych, 3 srebrne i 2 br¹zowe) MKRPA 14.00-18.00;  czwartek – z roczników 1941-1996 zaprasza 
oraz 184,5 pkt do ogólnopolskiego pedagog 14.00-16.00,  psychiat ra Ko³o Wychowanków i Dyrekcja 
wspó³zawodnictwa dzieci i m³odzie¿y. 16.00-18.00; pi¹tek – cz³onek MKRPA Zespo³u Szkó³ nr 2 w Ostrowi 
Najlepsi z nich spotkali siê 31 marca 14.00-16.00, prawnik 16.00-18.00. Mazowieckiej.
z w³adzami miasta, aby odebraæ 

Zjazd odbêdzie siê 10-11 czerwca podziêkowania i nagrody: Malwina ZESPO£Y NA DNI OSTROWI
2006 r. w ostrowskim Ekonomiku.Rowiñska utytu³owana sztangistka Tegoroczne Dni Ostrowi zapla-

Zg³oszenia – z aktualnymi danymi: z UOLKA, oraz sportowcy z LKS nowaliœmy w dniach od 1 do 
rokiem ukoñczenia szko³y, nazwis-„Ostrowianka” Piotr Golba pchniêcie 3 czerwca. Ju¿ dziœ zapraszamy na 
kiem panieñskim i adresem zamiesz-kul¹, Piotr Krupa i Grzegorz Sitek koncerty Gwiazd Wieczorów – 
kania – drog¹ pocztow¹, elektro-biegacze. Ponadto wyró¿niono 2 czerwca, godz. 20.30 zespó³ WILKI, 
niczn¹ lub telefonicznie nale¿y sztangistów z UOLKA: Magdê 3 czerwca, godz. 20.30 zespó³ IRA 
kierowaæ na adres szko³y:Or³owsk¹ i Mateusza Lendzioszka oraz na wystêp Kabaretu Mariana 

oraz biegaczkê z LKS „Ostrowianka” Zespó³ Szkó³ nr 2, ul. Koœciuszki 8, Opani i Wiktora Zborowskiego 
Justynê Zembrzusk¹. Dyplomy 07-300 Ostrów Mazowiecka, 2 czerwca o godz. 18.30. W Dniu 
uznania otrzymali m³odzi bokserzy tel.: (029) 7453371, (029) 7453020, Dziecka, 1 czerwca, najm³odsi swoje 
z UOLKA: Mariusz i Piotr Wilczyñscy, e-mail: ta lenty wokalne zaprezentuj¹ 
Damian Kobryñ, Dominik Dawidczyk, ekonomikekonomik@poczta.onet.pl w programie prowadzonym przez 
Marian Lendzioszek i Tomasz Parys, Micha³a Juszczakiewicza „Od przed-Op³atê zjazdow¹ (150 z³) przyj-
sztangiœci: Katarzyna Samelska szkola do Opola”. To tylko niektóre muje Bank Spó³dzielczy w Ostrowi 
(UOLKA), Wojciech Kamiñski i Robert atrakcje dla mieszkañców z bogatego Mazowieckiej, nr konta:
K ³usek (LKS „Ost rowianka” ) ,  programu tegorocznych Dni Ostrowi. 

59 8923 0008 0021 8942 2000 0001lekkoatleci: Adam Gawkowski i Rafa³ Szczegó³owy program ju¿ w majowym 
Mazur (LKS „Ostrowianka”) oraz wydaniu „Informacji z ¿ycia miasta”.
pi³karz Pawe³ Krzak (KS „Ostrovia”) 

Zespó³ WILKI powsta³ na pocz¹tku i koszykarz S³awomir Starzak (OKK 
lat 90-tych, jest zdobywc¹ wielu „Sokó³”). Nagrody i pami¹tkowe 
nagród, wyró¿nieñ i nominacji, m.in. statuetki wrêczono trenerom: bie- NOWY AUTOBUS
zdobywca 6 „Fryderyków” w 2003 r. gaczy z LKS „Ostrowianki” Andrzejowi KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 
Obecnie w sk³ad zespo³u wchodz¹: Wardaszko i sztangistów z UOLKA 
Robert Gawliñski, Leszek Biolik, Mikis Zygmuntowi Klepackiemu. Dyplomy 
Cupas, Marcin Szyszko, Hubert uznania odebrali: Kazimierz Jutrzen-
Gasiul. Wœród najbardziej znanych ka (UOLKA – boks) i Daniel Zgle-
utworów zespo³u nale¿y wymieniæ: szewski („Ostrowianka” – lekka 
„Son Of The Blue Sky”, „Beniamin”, atletyka). Nagrody wrêczali: dyrektor 
„Moja Baby”, „Baœka”, „Urke”, „Here Mazowieckiego Centrum Polityki 
I Am”.Spo³ecznej Danuta Janusz, burmistrz 

IRA zadebiutowa³a w 1988 roku, Mieczys³aw Szymalski, przewod-
najwiêksze sukcesy zespo³u przy-nicz¹cy RM Jerzy Mincewicz, 
pad³y na pierwsz¹ po³owê lat 90-tych. wiceburmistrz Jerzy Pawluczuk, 
IRA nale¿y do czo³ówki polskich przewodnicz¹cy Komisji Oœwiaty 
zespo³ów rockowych, w jego sk³ad i Sportu Bogus³aw Konrad oraz 
wchodz¹: Artur Gadowski, Wojtek dyrektor MOSiR Leszek Moœcicki. 
Owczarek, Piotrek Sujka oraz Podczas spotkania z uznaniem OFERTA POMOCOWA 
wspó³pracuj¹cy z zespo³em gitarzyœci mówiono o sukcesach naszych 

Punkt Konsultacyjny Miejskiej Marcin Joseph Bracichowicz, Sebas-sportowców i zaanga¿owaniu w³adz 
Komisji Rozwi¹zywania Problemów tian Piekarek i Maciek G³adysz. Naj-miasta w rozwój ostrowskiego sportu. 
Alkoholowych dzia³aj¹cy przy Cen- bardziej znane utwory zespo³u to: „Na-O starcie w Mistrzostwach Krajów UE 
trum Wolontariatu i Integracji Spo- dzieja”, „Mój dom”, „Wiara”, „Ikar”.w Bischofshofen wspomina³a Malwina 

65-lecie szkó³ ekonomicznych 
w Ostrowi Mazowieckiej

 

Ko³o Wychowanków
Szkó³ Ekonomicznych

w Ostrowi Mazowieckiej

1. kwietnia br. uruchomiona zosta³a 
nowa linia komunikacji miejskiej Nr 4 na 
trasie: ul. L. Mieczkowskiego – ul. 
T. Koœciuszki LE, LO, osiedle – ul. Wid-
nichowska – ul. Szkolna – ul. Sportowa 
– ul. Wspólna – ul. J. Radwañskiego – 
szpital (pogotowie). Natomiast na tra-
sie linii Nr 1 jeŸdzi ju¿ wiêkszy autobus 
marki Neoplan, mieszcz¹cy do 50 pa-
sa¿erów. Uaktualnione rozk³ady jazdy 
znajduj¹ siê na stronie internetowej 
Zak³adu Gospodarki Komunalnej 
www.gkostrow.pl. 
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