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RUSZY£A
KOMUNIKACJA MIEJSKA
Pierwszego lutego ruszy³a

w Ostrowi komunikacja miejska. Na
uroczyst¹ inauguracjê w dniu 31
stycznia przybyli miêdzy innymi:
ks. dziekan Edmund Chmielewski,
w³adze miasta z burmistrzem Mie-
czys³awem Szymalskim i przewodni-
cz¹cym Jerzym Mincewiczem, staro-
sta Tadeusz Legacki, radni Rady
Miasta, komendanci s³u¿b munduro-
wych oraz prezesi i dyrektorzy spó³-
ek i instytucji miejskich. Uroczysto�æ
rozpoczê³a siê chwil¹ ciszy dla
uczczenia pamiêci ofiar katowickiej
tragedii. Z uwagi na ¿a³obê narodo-
w¹ zrezygnowano z imprez, które
mia³y towarzyszyæ temu donios³emu
w dziejach miasta wydarzeniu. Bur-
mistrz Mieczys³aw Szymalski podziê-
kowa³ wszystkim, a szczególnie pra-
cownikom Zak³adu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, za du¿y
wk³ad pracy i zaanga¿owanie w dzie-

³o utworzenia nowej s³u¿by miejskiej
maj¹cej na celu podniesienie stan-
dardu ¿ycia w naszym mie�cie.

� Jest to wa¿ne wydarzenie. Od
dnia dzisiejszego Ostrów znalaz³a siê
w gronie miast posiadaj¹cych w³asn¹
komunikacjê miejsk¹ � powiedzia³
prezes ZGKiM Witold Zadroga.
� Wczoraj Zarz¹d Polskiej Izby Go-
spodarczej Komunikacji Miejskiej
przyj¹³ nas w poczet swoich cz³onków.

Zanim to nast¹pi³o up³ynê³o kilka
miesiêcy intensywnych przygotowañ:
prawnych, organizacyjnych i logi-
stycznych. Decyzjê o utworzeniu w³a-
snej komunikacji podjêto we wrze�niu
ub. roku. Wcze�niej us³ugi przewozu
pasa¿erów na terenie miasta wyko-
nywa³a prywatna firma transportowa
(jeszcze wcze�niej PKS). Z uwagi na
liczne skargi mieszkañców na ich ja-
ko�æ oraz z³y stan techniczny pojaz-
dów zagra¿aj¹cy bezpieczeñstwu
podró¿uj¹cych, postanowiono powo-
³aæ w³asny zak³ad. Dokonano rejestru
w KRS, zmieniono statut ZGKiM,

w Holandii i Niemczech zakupiono
trzy niskopodwoziowe miniautobusy
przystosowane do komunikacji miej-
skiej, w tym tak¿e do przewozu osób
niepe³nosprawnych. W Internecie za-
mieszczony zosta³ rozk³ad jazdy, za-
kupiono bilety, wyremontowano przy-
stanki. Nie jest to jeszcze koniec
przedsiêwziêæ maj¹cych na celu
zmianê wizerunku i jako�ci komuni-
kacji w mie�cie. Jeszcze w lutym tra-
sy autobusowe zostan¹ przed³u¿one
do szpitala, a w niedalekiej przysz³o-
�ci do nowych osiedli (Ma³kiñska, Pa-
sterska). Planuje siê tak¿e (we wspó³-
pracy ze starostwem powiatowym)
uruchomienie od nowego roku szkol-
nego dodatkowej linii do Lubiejewa.

Ks. Edmund Chmielewski wyra-
zi³ zadowolenie z uruchomienia ko-
munikacji miejskiej zarówno jako ka-
p³an jak i obywatel miasta. W ci¹gu
14 lat gdy jest tu proboszczem, wi-
dzi jak Ostrów z roku na rok staje siê
coraz piêkniejsza. Chodzi jednak
o to, aby�my dbali o nasz¹ wspóln¹



w³asno�æ, która niestety czêsto jest
niszczona.

� Teraz cieszymy siê, ¿e te piêk-
ne autobusy bêd¹ kursowa³y po uli-
cach Ostrowi, ale oby jak najd³u¿ej
by³y one piêkne. Wspólnymi si³ami,
na ka¿dym kroku starajmy siê szano-
waæ to piêkno, którego w naszym mie-
�cie jest coraz wiêcej � zaapelowa³
do mieszkañców ks. Chmielewski.

W tym czasie przed ratuszem
oczekiwa³y ju¿ na wyruszenie w tra-
sê trzy autobusy, b³yszcz¹ce czysto-
�ci¹ z oznakowaniami w barwach
miasta oraz kierowcami w nowych
uniformach z herbem Ostrowi i em-
blematami komunikacji miejskiej. Po
przeciêciu wstêgi przez burmistrza
miasta, starostê ostrowskiego, pro-
boszcza, przewodnicz¹cego Rady
Miasta oraz prezesa ZGKiM, nast¹-
pi³ uroczysty moment po�wiêcenia
pojazdów, a nastêpnie inauguracyjny
przejazd ulicami miasta. Nastêpnego
dnia autobusy pojecha³y ju¿ wed³ug
rozk³adu, z tym, ¿e by³y to darmowe,
promocyjne kursy. Normalne, z bile-
tami rozpoczê³y siê 2 lutego.

W ci¹gu najbli¿szych tygodni na
trasach porannego szczytu, kursowa³
bêdzie nowy, dostosowany do po-
trzeb komunikacji miejskiej autobus,
który jednorazowo pomie�ci kilka-
dziesi¹t osób.

XIV NOWOROCZNE
SPOTKANIE

W OSTROWSKIM RATUSZU
20 stycznia 2006 r. na zapro-

szenie burmistrza M. Szymalskie-
go do ostrowskiego ratusza przy-
byl i  bardzo l iczni go�cie, by
uczestniczyæ w XIV tradycyjnym
Noworocznym Spotkaniu, m.in.:
D. Janusz dyrektor Mazowieckie-
go Centrum Polityki Spo³ecznej;
R. Wolff radny Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego; T. Legacki
starosta ostrowski; radni Rady
Miasta z przewodnicz¹cym J. Min-
cewiczem; K. Ko³odziejczyk prze-
wodnicz¹cy Rady Powiatu; wójto-
wie i  burmistrz gmin powiatu
ostrowskiego; burmistrzowie
Ostrowi Mazowieckiej trzech kolej-
nych kadencj i  od 1990 roku:
A. Rukat, B. Brzózka, A. Andersz;

przedstawiciele instytucji publicz-
nych z terenu miasta: A. Chaber-
ska-Nadany prezes S¹du Rejono-
wego, K. �widerska Prokurator
Rejonowy, Z. Krutczenko prezes
Banku Spó³dzielczego, m³. bryg.
K. Hoffman komendant Powiato-
wej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
E. Ga³¹zka naczelnik Urzêdu Skar-
bowego, W. Krzy¿anowski dyrek-
tor Szpitala Powiatowego; przed-
stawiciele Zwi¹zków Zawodowych:
K. Guziewski, A. Ziajko; przedsta-
wiciele WSFiZ w Bia³ymstoku
z rektorem prof. J. Szab³owskim;
przedstawiciele biznesu dzia³aj¹cy
na naszym terenie; dyrektorzy jed-
nostek o�wiaty, kultury, sportu
i opieki spo³ecznej dzia³aj¹cy na
terenie miasta; prezesi spó³ek
miejskich; przedstawiciele me-
diów, a tak¿e przedstawiciele
Urzêdu Miasta na czele z kierow-
nictwem: J. Pawluczukiem zastêp-
c¹ burmistrza, T. Skibickim sekre-
tarzem miasta, R. Trojanowsk¹
skarbnikiem miasta.

W uroczyst¹ i podnios³¹ atmos-
ferê tego szczególnego wieczoru
wprowadzi³ wszystkich koncert
�Karnawa³owe spotkanie z muzy-
k¹� w wykonaniu solistów Teatru
Wielkiego w £odzi: Anny Jeremus-
Lewandowskiej i Krzysztofa Mar-
ciniaka, przy akompaniamencie
Ma³gorzaty Zaj¹czkowskiej.

W krótkim wyst¹pieniu Bur-
mistrz Miasta przedstawi³ bardzo
dobr¹ sytuacjê finansow¹ miasta,
daj¹c¹ podstawê do podjêcia kolej-
nych zadañ inwestycyjnych na bie-
¿¹cy rok. Podziêkowa³ równie¿
wszystkim za trud pracy i wspólny
wysi³ek w³o¿ony w rozwój miasta,
podkre�laj¹c, ¿e jest to wynik na-
szej wspólnej odpowiedzialno�ci
i zrozumienia wspó³czesnych wy-
zwañ. ¯yczenia dla wszystkich
mieszkañców Ostrowi Mazowiec-
kiej z³o¿yli równie¿ przewodnicz¹-
cy J. Mincewicz, D. Janusz, T. Le-
gacki i prof. J. Szab³owski.

Podczas spotkania zaprezen-
towano galeriê ostrowskich burmi-
strzów okresu miêdzywojennego,
znajduj¹c¹ siê w sali konferencyj-
nej. Portrety pêdzla S. Wernera
przedstawiaj¹: Ludwika Mieczkow-

skiego, Jana Kempistego, Edwar-
da Blumhoffa, Stanis³awa Le-
�niewskiego, Jana Zakrzewskiego
i Leona Czernickiego. Do komple-
tu brakuje W³adys³awa Gackiego
i Jana Hornunga. St¹d ponawiamy
nasz apel o udostêpnienie ich
zdjêæ lub informacji, gdzie mo¿na
je odnale�æ.

KONFERENCJA
PRASOWA

We wtorek, 14 lutego, w sali
konferencyjnej ratusza miejskiego,
odby³a siê kolejna, a pierwsza
w tym roku, konferencja prasowa
burmistrza miasta, której g³ównym
tematem by³a rozbudowa infra-
struktury sportowej w mie�cie. Bur-
mistrz M. Szymalski poinformowa³
o og³oszeniu kolejnego przetargu
na budowê Centrum Kultury i Re-
kreacji �Za Stawem�. Poprzedni
przetarg, z uwagi na wynik proce-
dury odwo³awczej, zosta³ uniewa¿-
niony. Wmurowanie kamienia wê-
gielnego na placu budowy
przewidziano na pocz¹tek czerwca,
podczas Dni Ostrowi. Odpowiada-
j¹c równie¿ na zapotrzebowanie
m³odzie¿y oraz �rodowisk sporto-
wych w³adze miasta sfinansowa³y
przygotowanie dokumentacji na
budowê sali gimnastycznej  przy
Zespole Szkó³ Publicznych nr 1 (SP
nr 2). Podczas kwietniowej sesji
radni podejm¹ decyzjê  o rozdyspo-
nowaniu nadwy¿ki bud¿etowej.
Jednym z przedstawionych radnym
wniosków bêdzie propozycja wpro-
wadzenia budowy sali gimnastycz-
nej do zadañ inwestycyjnych na
2006 rok i do Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego, co umo¿liwi pozy-
skiwanie �rodków z zewn¹trz.

Burmistrz poinformowa³ równie¿
o rozpoczêciu w marcu br. budowy
centrum handlowego na Pl. L. Waryñ-
skiego. Do koñca marca powinien
zostaæ rozebrany drewniany budynek
u zbiegu ulic L. Mieczkowskiego
i W. Broniewskiego. Docelowo zabu-
dowa ul. Mieczkowskiego i Pl. Waryñ-
skiego, w po³¹czeniu ze stylowym
o�wietleniem, stworzy atrakcyjny
i urokliwy zak¹tek miasta.





AKCJA POSESJA 2006
W marcu i kwietniu br. przepro-

wadzona zostanie kolejna Akcja
Posesja. Zespó³ w sk³adzie: przed-
stawiciel Urzêdu Miasta, Zak³adu
Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej, Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej, Komendy
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej i Stra¿y Miejskiej oraz
(po raz pierwszy) Starostwa Po-
wiatowego skontroluje osiedla
domków jednorodzinnych pod k¹-
tem: gromadzenia i odprowadza-
nia �cieków, nieczysto�ci sta³ych
(�mieci), a tak¿e zg³aszania psów
do ewidencji prowadzonej przez
Urz¹d Miasta. Komisja zwróci uwa-
gê równie¿ na wygl¹d posesji i jej
otoczenia, a tak¿e na prawid³owe
jej oznakowanie (nr domu). Obec-
no�æ przedstawiciela nadzoru bu-
dowlanego ze starostwa ma m.in.
na celu stwierdzenie stanu tech-
nicznego budynków i ewentual-
nych zaleceñ co do ich remontu lub
rozbiórki.

DEBIUTY
KULTURYSTYCZNE

W dniu 18 marca 2006 r. pod
patronatem Burmistrza Miasta
Ostrów Mazowiecka, odbêd¹ siê
kolejne Debiuty Kulturystyczne,
których organizatorem jest Polski
Zwi¹zek Kulturystyki, Fitness i Trój-
boju Si³owego oraz Miejski O�ro-
dek Sportu i Rekreacji. Debiuty
otwarte s¹ dla wszystkich osób,
pragn¹cych rozpocz¹æ karierê wy-
czynow¹ w kulturystyce lub fitness.
Zawodnicy i zawodniczki nie musz¹
byæ zrzeszeni w organizacjach
sportowych, ani byæ cz³onkami
PZKFiTS. W zawodach nie mog¹
braæ udzia³u jedynie osoby, które
kiedykolwiek startowa³y na Mistrzo-
stwach Polski w tych dyscyplinach
lub by³y finalistami (pierwsza pi¹t-
ka) zawodów ogólnopolskich.

Informacji o zawodach udziela
Barbara Siwek, tel. 0 604 582 697,
regulamin debiutów dostêpny na
stronie internetowej MOSiR
www.mosir.ostrowmaz.pl

OSTROWSCY
SYBIRACY

WE W£OSZECH
W dniach 26-29 stycznia 2006 r.

na zaproszenie w³adz zaprzyja�nio-
nego z Ostrowi¹ Brembate di Sopra
oficjaln¹ wizytê we W³oszech z³o¿y-
³a delegacji ostrowskiego ko³a Zwi¹z-
ku Sybiraków w osobach: Tadeusz
Jemielita, prezes ko³a i Miros³aw To-
masik. W programie wizyty przewi-
dziane by³y spotkania z mieszkañca-
mi oraz m³odzie¿¹, podczas których
obaj sybiracy mieli opowiedzieæ go-
spodarzom o martyrologii ludno�ci
polskiej pod okupacj¹ sowieck¹.
Z uwagi na gwa³towny atak zimy
w pó³nocnych W³oszech spotkania
nie dosz³y do skutku. W zamian za
to, wziêli oni udzia³ w konferencji pra-
sowej dla regionalnych mediów, za
po�rednictwem których o tragicznych
losach Polaków na �nieludzkiej zie-
mi� dowiedzia³a siê nie tylko spo³ecz-
no�æ Brembate, ale i ca³ego regionu
Bergamo.

KONFERENCJA
SPORTOWA

Z okazji podsumowania sezonu
sportowego 2005 w LKS �Ostro-
wianka�, zorganizowano przy wspó³-
udziale Mazowieckiego Centrum
Polityki Spo³ecznej  konferencjê
�Sport jako metoda profilaktyki uza-
le¿nieñ i przeciwdzia³ania margina-
lizacji spo³ecznej w�ród dzieci i m³o-
dzie¿y�.  Wziêli w niej udzia³ m.in.
pose³ na Sejm RP Henryk Kowal-
czyk, radny Sejmiku Województwa
Mazowieckiego Ryszard Wolff, dy-
rektor Mazowieckiego Centrum Po-
lityki Spo³ecznej Danuta Janusz,
w³adze samorz¹dowe miasta z bur-

mistrzem Mieczys³awem Szymal-
skim, przewodnicz¹cym Rady Mia-
sta Jerzym Mincewiczem, sekreta-
rzem miasta Tomaszem Skibickim,
skarbnikiem miasta Renat¹ Troja-
nowsk¹ i radnymi miejskimi, olim-
pijczycy Zygmunt Smalcerz i Marek
Go³¹b, a tak¿e dyrektorzy szkó³ i in-
stytucji, trenerzy, dzia³acze sporto-
wi i nauczyciele wychowania fizycz-
nego oraz m³odzie¿. Za osi¹gniêcia
sportowe dyplomami i pucharami
wyró¿nieni zostali zawodnicy Klu-
bu, m.in.: Piotr Golba, Justyna Ze-
mbrzuska, Adam Gawkowski,
Grzegorz Sitek, Piotr Krupa, Woj-
ciech Kamiñski, Paulina Sêk, Justy-
na Grala, Renata Gadomska, Ja-
cek Iwanowski, Rafa³ Mazur,
Mariusz Olszewski, Weronika
Ostrówka, Dorota £ukaszewicz,
Pawe³ Zakrzewski, Adam K³usek.

W czê�ci konferencyjnej spo-
tkania mówiono m.in. o perspekty-
wie rozwoju infrastruktury sporto-
wej w Ostrowi Mazowieckiej ,
wspieraniu aktywno�ci sportowej
m³odzie¿y, jako formie zapobiega-
nia patologiom, finansowaniu spor-
tu przez pañstwo, a tak¿e o wp³y-
wie aktywno�ci ruchowej na
zdrowie cz³owieka. O tym, ¿e sport
mo¿e byæ drog¹ do zrobienia ka-
riery ¿yciowej przekonywali na w³a-
snych przyk³adach obaj olimpijczy-
cy. Na zakoñczenie konferencji
prezes LKS �Ostrowianka� Jerzy
Bauer podziêkowa³ obecnym za
udzia³ w spotkaniu oraz za dotych-
czasowe wspieranie dzia³alno�ci
klubu i tworzenie w naszym mie-
�cie sprzyjaj¹cych warunków dla
rozwoju sportu.

WYSTAWA W MDK
W ma³ej sali Miejskiego Domu

Kultury przy ul. 3 Maja 50, w dniach
od 20 lutego do 19 marca ogl¹daæ
mo¿na wystawê grafiki i rysunku Ar-
tura Sobotki.
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