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BUD¯ET MIASTA NA 2006 ROK
20 grudnia 2005 r. na XXIX sesji

Rady Miasta uchwalono bud¿et
Ostrowi Mazowieckiej na 2006 rok. To
kolejny bud¿et prorozwojowy, uchwa-
lony przez radnych jednog³o�nie �
i jak podkre�la burmistrz M. Szymal-
ski � to najwa¿niejszy dokument dla
miasta, fundament naszej dzia³alno-
�ci i kontynuacja g³ównych kierunków
rozwoju.

Dochody miasta ustalono w wyso-
ko�ci 38.551.007 z³, wydatki za� na
kwotê 41.259.372 z³.

Deficyt bud¿etowy, na który sk³a-
da siê ró¿nica pomiêdzy planowany-
mi dochodami a wydatkami, w kwocie
2.708.365 z³ oraz sp³aty po¿yczek
i kredytów przypadaj¹ce na 2006 rok
w wysoko�ci 1.429.792 z³, zostanie po-
kryty z kredytu bankowego zaci¹gniê-
tego na kwotê 4.138.157 z³.

W ramach realizacji kolejnego za-
dania Przejrzystej Polski � zapewnie-
niu jawno�ci i przejrzysto�ci finansów
publicznych, opracowana zosta³a bro-

szura informacyjna pt. �Sk¹d mamy
pieni¹dze i na co je wydajemy�. Dla
pe³nego zrozumienia, czym jest bud¿et
miasta przedstawiamy Pañstwu jej
fragmenty. (Pe³na tre�æ broszury znaj-
duje siê na stronie Biuletynu Informa-
cji Publicznej Urzêdu Miasta Ostrów
Mazowiecka www.bip.ostrowmaz.pl).

Bud¿et gminy jest rocznym pla-
nem jej dochodów i wydatków oraz
przychodów i rozchodów. Ten plan fi-
nansowy, to równocze�nie plan doko-
nywania wydatków w danym roku
i plan maj¹cy wp³yw � poprzez decy-
zje o zad³u¿eniu � na sytuacjê gminy
przez wiele lat. Aby dobrze zrozumieæ
funkcje bud¿etu trzeba pamiêtaæ, ¿e:
- ujête w bud¿ecie dochody stanowi¹

prognozê;
- wydatki i rozchody to nieprzekraczal-

ne limity;
- uchwalaj¹c bud¿et radni decyduj¹

nie tylko o tym, jak du¿e bêd¹ wy-
datki, jak zmieni siê zad³u¿enie, ale
dokonuj¹ wyboru zadañ, które ad-
ministracja bêdzie realizowaæ;

- bud¿et jest upowa¿nieniem udzielo-
nym przez Radê Burmistrzowi do
zaci¹gania zobowi¹zañ i dokonywa-
nia wydatków, a nie bezwzglêdnym
nakazem do ich dokonywania;

- bud¿et nie obejmuje wszystkich
�rodków, jakimi dysponuje gmina na
realizacjê jej zadañ, ani wszystkich
wydatków ponoszonych  dla wyko-
nania tych zadañ.

Bud¿et powstaje w kilku etapach:
I. oszacowanie dochodów;
II. zestawienie wydatków niezbêd-

nych do wype³nienia zadañ w³a-
snych okre�lonych w art. 6 ust. 1
ustawy o samorz¹dzie gminnym,
oraz zadañ zleconych;

III. przygotowanie zestawienia roz-
chodów, tzn. sp³at zaci¹gniêtych
po¿yczek i kredytów;

IV. oszacowanie wysoko�ci niezbêd-
nych wydatków inwestycyjnych;

V. w przypadku, gdy potrzeby okre-
�lone w pkt. II, III i IV przekracza-
j¹ wysoko�æ �rodków okre�lonych
w pkt. I � okre�lenie wysoko�ci
kredytów i po¿yczek, czyli przy-
chodów.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ogólna kwo-

ta zad³u¿enia nie mo¿e przekroczyæ
60%, a sp³ata kredytów, po¿yczek i od-
setek 15% planowanych dochodów
danego roku.

Za sporz¹dzenie projektu bud¿e-
tu i przedstawienie go do 15 listopada
Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Ob-
rachunkowej, odpowiedzialny jest Bur-
mistrz. Rada powinna uchwaliæ bud¿et
do 31 grudnia poprzedzaj¹cego rok
bud¿etowy, w uzasadnionych przypad-
kach pó�niej, lecz nie pó�niej ni¿ 31
marca roku bud¿etowego.

Najbardziej z³o¿on¹ czê�ci¹ bu-
d¿etu s¹ wydatki, które wi¹¿¹ siê z re-
alizacj¹ zadañ publicznych. Ogólne
okre�lenie zakresu zadañ gminy za-
warto w art. 6 ust. 1 ustawy o samo-
rz¹dzie gminnym, stwierdzaj¹cym, ¿e
do zakresu dzia³ania gminy nale¿¹
wszystkie sprawy publiczne o znacze-
niu lokalnym, nie zastrze¿one ustawa-
mi na rzecz innych podmiotów.

Jako gmina miejska mamy wiêc,
sta³e wydatki, które poch³aniaj¹ ka¿-
dego roku spor¹ cze�æ bud¿etu. I tak
np. w bie¿¹cym roku na realizacjê za-
dañ w zakresie o�wiaty i wychowania
przeznaczymy kwotê 12.680.085 z³,
w tym na funkcjonowanie przedszkoli
2.036.977 z³, szkó³ podstawowych
6.800.309 z³ oraz gimnazjów
3.461.260 z³; na ochronê zdrowia kwo-
tê 386 tys. z³, w tym na przeciwdzia³a-
nie alkoholizmowi 320 tys. z³ � równo-
warto�æ kwot wp³ywaj¹cych do
bud¿etu z tytu³u wydawania zezwoleñ
na sprzeda¿ alkoholu w mie�cie; na
pomoc spo³eczn¹ 8.442.960 z³, w tym



m.in. dodatki mieszkaniowe 910 tys.
z³, �wiadczenia spo³eczne 5.901 tys.
z³; na edukacyjn¹ opiekê wychowaw-
cz¹ 401.785 z³, w tym funkcjonowanie
�wietlic szkolnych 324 tys. z³; na go-
spodarkê komunaln¹ i ochronê �rodo-
wiska 1.945.413 z³, w tym m.in.
oczyszczanie miasta 607 tys. z³, utrzy-
manie zieleni 107 tys. z³, o�wietlenie
ulic 505 tys. z³; na kulturê i ochronê
dziedzictwa narodowego 1.532.214 z³,
w tym na funkcjonowanie Miejskiego
Domu Kultury 846 tys. z³, Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej 632.214 z³; na kul-
turê fizyczn¹ i sport, w ramach dzia-
³añ Miejskiego O�rodka Sportu
i Rekreacji 1.364.827 z³.

W zwi¹zku z bardzo dobr¹ sytu-
acj¹ finansow¹ miasta, w bud¿ecie na
2006 r. przeznaczono a¿ 8.464.647 z³
na inwestycje, co stanowi 20,5% pla-
nowanych wydatków ogó³em.

Najwa¿niejsza inwestycja to budo-
wa Centrum Kultury i Rekreacji �Za
Stawem� na ponad 5 mln z³, w tym
�rodki w³asne 1.973.350 z³ oraz kre-
dyt w wysoko�ci 3.138.157 z³. Dodat-
kowo na realizacjê tego zadania bê-
dziemy ubiegaæ siê o �rodki z zewn¹trz
na ponad 9 mln z³.

Rok 2006 to kolejny rok wzmo¿o-
nych wydatków na inwestycje drogo-
we na ³¹czn¹ kwotê 1.727 tys. z³,
z czego 500 tys. stanowi¹ �rodki w³a-
sne, 1 mln z³ kredytu oraz 227 tys. z³
�rodki pozyskane z zewn¹trz. Konty-
nuujemy przebudowê ulic: Akacjowej
(55.250 z³), W. Broniewskiego II etap
(303 tys. z³), Le�nej (76 tys. z³), M³yñ-
skiej (100 tys. z³), R. Traugutta
(98.750 z³), Wi�niowej (100 tys. z³).
Nowe inwestycje w zakresie przebu-
dowy ulic obejmuj¹: ul. Klonow¹
(86 tys. z³), Królowej Bony (101 tys. z³),
Ksi¹¿êc¹ (100 tys. z³), M. Malinowskie-
go (65 tys. z³), Mieszka (119.300 z³),
Targow¹ (100 tys. z³), M. Wo³odyjow-
skiego (100 tys. z³), Z³otych K³osów
(137 tys. z³), ¯wirow¹ (100 tys. z³),
¯urawi¹ (86 tys. z³). Na inne remonty
i bie¿¹ce utrzymanie ulic przeznaczo-
no 540 tys. z³. W bud¿ecie miasta, po
raz pierwszy znalaz³ siê zapis na pra-
ce w zakresie przebudowy chodników
na ³¹czn¹ kwotê 430 tys. z³. Kolejne
inwestycje to: wykup gruntów na kwo-
tê 700 tys. z³; wykonanie nowych
o�wietleñ ulic 214 tys. z³; dofinanso-
wanie inwestycji policji 30 tys. z³; dofi-
nansowanie zadañ inwestycyjnych
Powiatowej Stra¿y Po¿arnej 30 tys. z³;
wykonanie i wdro¿enie systemu mo-

nitorowania przy pomocy kamer szyb-
koobrotowych na terenie miasta (II
etap) na kwotê 637.801 z³, w tym �rod-
ki w³asne 160 tys. z³ i pozyskane z ze-
wn¹trz 477.801 z³. Dokoñczona zosta-
nie elewacja budynku Zespo³u Szkó³
Publicznych nr 1 przy ul. S. Grota-Ro-
weckiego; zaplanowano równie¿ re-
mont dachu Ma³ej Szko³y (Szko³a Pod-
stawowa nr 1) przy ul. Partyzantów.

Kontynuowana bêdzie moderniza-
cja Ogródka Jordanowskiego, w któ-
rym znajd¹ siê m.in. elementy grodu
ksi¹¿êcego, plac zabaw dla dzieci,
�cie¿ki rowerowe i spacerowe, skate-
park, boiska do gier. Powstanie �cie¿-
ka rowerowa w ci¹gu ulicy W. Sikor-
skiego. W ramach rewitalizacji
oczyszczony zostanie staw miejski
i zmieniony kszta³t niecki wody. Plano-
wana jest równie¿ zmiana pomnika
papie¿a Jana Paw³a II przy ZSP nr 1.

PLAN PRACY RADY MIASTA
OSTRÓW MAZOWIECKA

NA 2006 ROK
Na ostatniej sesji w dniu 20 grud-

nia 2005 r. Rada Miasta uchwali³a plan
pracy na 2006 rok. Terminy kolejnych
sesji i ich tematyka: 21.02. � uchwa³a
w sprawie przyjêcia miejskiego progra-
mu profilaktyki i rozwi¹zywania proble-
mów alkoholowych na terenie miasta,
informacja o realizacji programu �Bez-
pieczne miasto� za okres 2005 r., in-
formacja o funkcjonowaniu Stra¿y
Miejskiej i osi¹gniêtych efektach;
25.04 � sprawozdanie z wykonania
bud¿etu miasta za 2005 rok i podjêcie
uchwa³y w sprawie absolutorium dla
burmistrza miasta, uchwalenie planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta; 30.05. � sprawozdanie z dzia-
³alno�ci Spó³ek, których organem za-
³o¿ycielskim jest miasto Ostrów Ma-
zowiecka: ZEC, ZGK i TBS za okres
2005 r., informacja o dzia³alno�ci Miê-
dzygminnego Zwi¹zku �Ziemia Ostrow-
ska�; 27.06. � stopieñ realizacji inwe-
stycji miejskich przyjêtych do planu na
2006 rok, informacja o funkcjonowaniu
opieki spo³ecznej w mie�cie; 19.09. �
informacja o realizacji bud¿etu miasta
za okres 6 m-cy 2006 r., informacja
o funkcjonowaniu opieki zdrowotnej
w mie�cie.

SPOTKANIE OP£ATKOWE
Tradycyjnie przed �wiêtami Bo-

¿ego Narodzenia, 20 grudnia 2005 r.,
na zaproszenie przewodnicz¹cego
J. Mincewicza oraz radnych do sali

konferencyjnej ratusza miejskiego,
przybyli liczni go�cie, przedstawiciele
trzech ostrowskich parafii � ksi¹dz dzie-
kan M. Mierzejewski, ksi¹dz proboszcz
M. Gruda i w zastêpstwie nieobecne-
go ksiêdza dziekana E. Chmielewskie-
go ksi¹dz W. Grzeszczuk, radny Sej-
miku Województwa Mazowieckiego
R. Wolff, przedstawiciele w³adz miasta
z burmistrzem M. Szymalskim na cze-
le, przedstawiciele w³adz samorz¹do-
wych powiatu ostrowskiego w tym rad-
ni powiatu z terenu miasta, dyrektorzy
miejskich jednostek organizacyjnych
i spó³ek miasta, naczelnicy wydzia³ów
oraz lokalne media. W atmosferê
�wiat Bo¿ego Narodzenia wprowadzi-
³y zebranych kolêdy od�piewane
przez zespó³ �Fantazja� ze Szko³y
Podstawowej nr 3 kierowany przez
pani¹ J. Swaczynê. Tradycyjnie dzie-
lono siê op³atkiem i sk³adano ¿ycze-
nia zdrowych i spokojnych �wi¹t oraz
pomy�lno�ci w Nowym Roku.

W sylwestrow¹ noc przed ratu-
szem, podczas spotkania w³adz mia-
sta z mieszkañcami, przy wspólnym
toa�cie i pokazie sztucznych ogni wi-
tali�my w Ostrowi Mazowieckiej Nowy
2006 Rok.

XV SPOTKANIE
ZE �WIÊTYM MIKO£AJEM
18 grudnia 2005 r. najm³odsi

mieszkañcy naszego miasta wraz
z rodzicami przybyli przed ratusz na
XV Jubileuszowe Spotkanie ze �wiê-
tym Miko³ajem, którego organizato-
rem by³ Burmistrz Miasta i Miejski
Dom Kultury. Specjalnie na niedziel-
n¹ imprezê z Brembate di Sopra
przyby³ wiceburmistrz Mario Imi, któ-
ry wraz z burmistrzem M. Szymal-
skim, przewodnicz¹cym Rady Miasta
J. Mincewiczem i sekretarzem mia-
sta T. Skibickim, z³o¿y³ �wi¹teczne
¿yczenia wszystkim mieszkañcom
naszego miasta. Tradycyjnie przygo-
towano i rozlosowano tysi¹c paczek,
serdeczne podziêkowania nale¿¹ siê
licznym sponsorom, którzy wsparli fi-
nansowo organizowan¹ imprezê:
AUTO-TEST T. Zió³kowska, Salon
Meblowy K. Trzaska, R. D³ugo³êcki
D£UGPOL, J. Sawczuk SJ ELEK-
TRONIK, S. �wier¿ewski PHU CEN-
TRUM, KEFAL sp. jawna, H. �wier-
dzewska, M. Ugniewska BAR
PRZYSTANEK, Towarzystwo Bu-
downictwa Spo³ecznego, R. Wila-
nowski WIBET, M. Helcbergiel Po-
�rednictwo Ubezpieczeniowe,



J. Miensak CANEXPOL sp. z o.o.,
Biuro Obs³ugi Budownictwa P. Popio-
³ek, S. Han ZAJAZD SKALNY, Za-
k³ad Robót Budowlano-Drogowych
T. Dawidowski, Zak³ad Robót Bu-
dowlano-Drogowych A. Pecura,
I. Szymañski OGROBUD, W. Mie-
rzejewski PHU METRO, T. Jastrzêb-
ski JAROSZ, Przedsiêbiorstwo Wie-
lobran¿owe KURPEX, Zak³ad
Energetyki Cieplnej, E. Zalewski
Sklep Ogrodniczy, Fabryki Mebli
FORTE SA, Komornik S¹dowy
Z. Wujek, J. Golanko Zak³ad Elek-
tromechaniczny, K. Nowak DREW-
NOW, Zak³ad Gospodarki Komunal-
nej,  B. Malec Sklep B&B,
Z. Szab³owski Transport, I. £aska-
rzewska BAR MAXIM, Stowarzysze-
nie Przedsiêbiorców Krajowych i Miê-
dzynarodowych oraz Spedytorów
Ziemi Ostrowskiej, Sklep Motoryza-
cyjny J. Kordyszewski, Apteka P. To-
karski, Apteka M. Dorawska, Stacja
Paliw CARWAR, Spó³dzielnia Miesz-
kaniowa NASZ DOM, Gminna Spó³-
dzielnia SCH, Miejski O�rodek Spor-
tu i Rekreacji, Miejska Biblioteka
Publiczna, PSS SPO£EM, Spó³dziel-
nia Mleczarska OSTROWIA, Sklep
MONIKA R. Prze�dziecka, Zak³ad
Urz¹dzeñ Radiolokacyjnych ZURAD,
Z. i J. Kruk, KRUGER POLSKA sp.
z o.o., Hurtownia T. Siennicka.

Na specjalnie przygotowanych
spotkaniach choinkowych przez
MOPS i  �wietlicê socjoterapeutycz-
n¹ Carpe Diem 265 dzieci z rodzin
najubo¿szych obdarowano paczkami.

KOMUNIKACJA MIEJSKA
Zasadniczej zmianie ulegnie ja-

ko�æ us³ug ostrowskiej komunikacji
miejskiej, które od 1 lutego 2006 r.
�wiadczyæ bêdzie Zak³ad Gospodarki
Komunalnej. Dla podniesienia pozio-
mu funkcjonowania komunikacji, za-
kupione zosta³y trzy miniautobusy
marki Mercedes Sprinter, z których
dwa przystosowane s¹ do przewozu
osób niepe³nosprawnych. Utrzymano
dotychczasowe trasy trzech linii auto-
busowych. Dodatkowo uruchomiona
zostanie linia 1S, na trasie od Komo-
rowa (Jednostka Wojskowa) do Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego im. M. Ko-
pernika. Ceny biletów pozostan¹ na
dotychczasowym poziomie i dostêp-
ne bêd¹ u kierowcy, w kioskach Ru-
chu lub w wyznaczonym przez prze-
wo�nika punkcie w centrum miasta.

 Zadbano równie¿ o wa¿n¹, ma-
j¹c¹ charakter presti¿owy dla miasta,
wizualn¹ oprawê komunikacji. Pojaz-
dy oznakowano barwami Ostrowi
Mazowieckiej, umieszczaj¹c na nich
¿ó³to-zielone pasy z nazw¹ �Komu-
nikacja Miejska� oraz herbem mia-
sta. Na przystankach autobusowych
znajdziemy nowe tabliczki ze szcze-
gó³ow¹ informacj¹ o rozk³adach jaz-
dy poszczególnych linii. Kierowcy
miniautobusów zadbaj¹ o nasz¹ bez-
pieczn¹ i komfortow¹ podró¿, a ich
s³u¿bowe garnitury, specjalnie zapro-
jektowane, wyra¿aæ bêd¹ rangê miej-
skiej komunikacji. W odpowiedzi na
liczne pro�by, na ulicy T. Ko�ciuszki
przy �Ekonomiku� zlokalizowano do-
datkowy przystanek. Szczegó³owy
rozk³ad jazdy poszczególnych linii
znale�æ mo¿na na stronie interneto-
wej ZGK www.gkostrow.pl. Informa-
cji udziela równie¿ Dzia³ Logistyki ul.
£¹kowa 10, tel. 0296457323.

FERIE ZIMOWE W MIE�CIE
Tegoroczne ferie zimowe trwaæ

bêd¹ od 16 do 27 stycznia 2006 r.
Szko³y zaplanowa³y je w formie �szkó³
otwartych� z ró¿norodnym progra-
mem zajêæ.

Zespó³ Szkó³ Publicznych nr 1
� 16-27.01, godz. 10.00-14.00 � gry
sportowe, zajêcia z rytmiki, muzyki,
plastyki, informatyka.

Zespó³ Szkó³ Publicznych nr 2
� 16-27.01, godz. 10.00-14.00 � gry
i zabawy ogólnorozwojowe, gry zespo-
³owe, pogadanki, projekcje filmów, tur-
niej szachowy.

Szko³a Podstawowa nr 1 � 16-
20.01, godz. 10.00-14.00 � zajêcia
sportowe, plastyczne, muzyczne,
igraszki z komputerem oraz zajêcia
w harcerskim krêgu.

Szko³a Podstawowa nr 3 � 16-
20.01 oraz 23 i 24.01.2006 � zajêcia
sportowe i rekreacyjne, w tym zajêcia
sportowe na lodowisku. Na zakoñcze-
nie ferii dyskoteka dla uczniów.

Gimnazjum Publiczne nr 1 � 16-
20.01, od godz. 9.00 � zajêcia sporto-
we i informatyczne.

Gimnazjum Publiczne nr 3 � 23-
27.01, godz. 10.00-14.00 � zajêcia
sportowe i komputerowe.

Miejski Dom Kultury
16.01., poniedzia³ek, godz. 12:00,

budynek MDK przy ul. 3-go Maja, �Kar-
nawa³owe powitanie i rozpoczêcie fe-
rii�, w programie spotkanie integracyj-

ne przy muzyce, prezentacja instru-
mentów muzycznych.

17.01., wtorek, godz. 11:00, budy-
nek MDK przy ul. 3-go Maja, �Magicz-
ne spotkanie w krainie bajki� � zajêcia
z cyklu pedagogiki zabawy

18.01., �roda, godz. 12:00, plac
przy budynku MDK przy ul. 3-go Maja,
�Hej, Na Sanki, Kole¿anki!� � plene-
rowe zabawy i konkursy

19.01., czwartek, godz. 12:00, bu-
dynek MDK przy ul. 3-go Maja, �Ta-
necznie, Nowocze�nie i z Humorem�
� zabawy ruchowe przy muzyce

20.01., pi¹tek, godz. 13:00, sala
widowiskowa w budynku kina �Ostro-
via�, �Sto Lat Dla Babci i Dziadka� �
program estradowy z okazji Dnia Bab-
ci i Dziadka. Oczywi�cie zapraszamy
z babci¹ i dziadkiem.

23.01., poniedzia³ek, godz.
11:00, budynek MDK przy ul. 3-go
Maja, feryjny konkurs ³adnego czy-
tania o z³ot¹ ró¿d¿kê dobrej wró¿ki;
godz. 17:00, sala widowiskowa w bu-
dynku kina �Ostrovia�, Feryjny Kon-
cert Rock&Rollowy

25.01., wtorek, godz. 11:00, bu-
dynek MDK przy ul. 3-go Maja,
�D�wiêki, Rytmy i Melodie� � spotka-
nie z muzyk¹

24.01., �roda, godz. 11:00, budy-
nek MDK przy ul. 3-go Maja, �Od S³o-
wa Do S³owa� czyli feryjny teatr dobrej
zabawy

Kino OSTROVIA
13-19.01., godz. 17:00 � Applese-

ed � re¿. Shinji Aramaki, prod. Japo-
nia, anime / sci-fi, czas: 105 min.

13-19.01., godz. 19:00 � Gnij¹ca
Panna M³oda Tima Burtona � re¿. Tim
Burton, Mike Johnson, prod. Wlk. Bry-
tania, animowany / czarna komedia,
czas: 76 min.

20-26.01., godz. 17:00 � Pan ¯y-
cia i �mierci � re¿. Andrew Nicol, prod.
USA, dramat / thriller / akcja, czas:
122 min.

20-26.01., godz. 19:00 � Hotel Ru-
anda � re¿. Terry George, prod. Ka-
nada, RPA,Wlk. Brytania, W³ochy, dra-
mat / wojenny, czas: 121 min.

W �rodê filmy gramy bez wzglêdu
na ilo�æ widzów. W poniedzia³ek kino
nieczynne!

Hala MOSiR
17.01, wtorek, godz. 11.00-14.00

� pi³ka no¿na � I Turniej dla Szkó³ Pod-
stawowych (startuj¹ zespo³y 5-osobo-
we), zg³oszenia bezpo�rednio przed
zawodami do godz. 9.45



18.01, �roda, godz. 10.00-14.00
� szachy � Indywidualny turniej dla
dziewcz¹t i ch³opców, zg³oszenia
bezpo�rednio przed zawodami do
godz. 9.45

18.01, �roda, godz. 11.00-14.00
� triobasket � I Turniej dla Szkó³ Pod-
stawowych i Gimnazjalnych, zg³osze-
nia bezpo�rednio przed zawodami do
godz. 10.45

19.01, czwartek, godz. 11.00-
14.00 � pi³ka no¿na � I Turniej dla
Szkó³ Gimnazjalnych (startuj¹ ze-
spo³y 5-osobowe), zg³oszenia bez-
po�rednio przed zawodami do
godz. 10.45

20.01, pi¹tek, 10.00-14.00 � te-
nis sto³owy � I Turniej indywidualny
w poszczególnych kategoriach wie-
kowych, zg³oszenia bezpo�rednio
przed zawodami do godz. 9.45

23.01, poniedzia³ek, godz. 11.00-
14.00 � pi³ka siatkowa � Turniej pi³ki siat-
kowej dla Szkó³ Podstawowych i Gim-
nazjalnych, zg³oszenia bezpo�rednio
przed zawodami do godz. 10.45

24.01, wtorek, godz. 10.00-
14.00 � pi³ka no¿na � II Turniej dla
Szkó³ Podstawowych, zg³oszenia
bezpo�rednio przed zawodami do
godz. 9.45

25.01, �roda, godz. 11.00-14.00
� triobasket � II Turniej dla Szkó³ Pod-
stawowych, zg³oszenia bezpo�rednio
przed zawodami do godz. 10.45

26.01, czwartek, godz. 10.00-
14.00 � tenis sto³owy � II Turniej in-
dywidualny w poszczególnych kate-
goriach wiekowych, zg³oszenia
bezpo�rednio przed zawodami do
godz. 9.45

27.01, pi¹tek, godz. 10.00-14.00
� szachy � kawiarnia MOSiR � Indy-
widualny turniej dla dziewcz¹t i ch³op-
ców, zg³oszenia bezpo�rednio przed
zawodami do godz. 9.45

27.01, pi¹tek, godz. 10.00-14.00
� pi³ka no¿na � II Turniej dla Szkó³
Gimnazjalnych (startuj¹ zespo³y 5-
osobowe), zg³oszenia bezpo�rednio
przed zawodami do godz. 9.45

Obwi¹zuje zmiana obuwia.

NOWE WYPOSA¯ENIE SZKÓ£
Nowoczesny sprzêt dydaktyczny

warto�ci 275 tys. z³ otrzyma³y ze �rod-
ków unijnych ostrowskie szko³y pod-
stawowe i gimnazja. O dodatkowe
pracownie informatyczne warto�ci 39
tys. z³ ka¿da, wzbogaci³o siê Gimna-
zjum Publiczne nr 1, Zespó³ Szkó³ Pu-
blicznych nr 1 i nr 2. Pracownie wy-
posa¿ono w 10 nowoczesnych
stanowisk komputerowych z pod³¹-
czeniem do internetu.

Ponadto szko³y podstawowe nr 2
i nr 3 otrzyma³y zestawy nowoczesne-
go sprzêtu   u³atwiaj¹cego kszta³cenie
uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi (o warto�ci ponad 54 tys.
z³ ka¿dy), a tak¿e multimedialne zesta-
wy komputerowe z oprogramowaniem
do gabinetu logopedycznego (ka¿dy
warto�ci 25 tys. z³).

WSPÓ£PRACA PARTNERSKA
Jesieni¹ w Londynie spotkali siê

krajowi koordynatorzy wspó³pracy part-
nerskiej dzia³aj¹cy w ramach Rady
Gmin i Regionów Europy (CEMR).
Podsumowano funkcjonowanie pro-
gramu �Miasta i gminy bli�niacze� w la-
tach 2001-2005, w którym nasze mia-
sto czynnie uczestniczy. W ramach
dzia³añ Ostrowi Mazowieckiej w Rodzi-
nie Bli�niaczej Zwi¹zku Miast Polskich,
wspó³pracujemy od piêciu lat z w³a�ci-
w¹ komórk¹ w Brukseli ASSOCATION
OF POLISH CITIES podejmuj¹c dzia-
³ania w zakresie realizacji partnerskich
kontaktów zagranicznych wynikaj¹-
cych z dotychczasowych umów
o wspó³pracy bli�niaczej z Brembate di
Sopra. Od piêciu lat, corocznie, opra-
cowywano program wymiany m³odzie-
¿y gimnazjalnej zaprzyja�nionych
miast Ostrów Mazowiecka-Brembate
di Sopra. Ka¿dy z tych programów, po
wysokiej ocenie przez Komisjê Europej-
sk¹ do Spraw Edukacji i Kultury, zakwa-
lifikowywano do przyznania grantu na
ich realizacjê. Ostrów Mazowiecka jest
wiêc wspó³autorem wyró¿nienia, jakie
otrzyma³a Polska, która ze wzglêdu na
liczbê wniosków rozpatrzonych pozy-

tywnie a sk³adanych na �spotkania
obywateli�, spo�ród 27 krajów upraw-
nionych, uplasowa³a siê na wysokiej
czwartej pozycji (I miejsce Francja,
II Niemcy, III W³ochy). Na 165 pol-
skich wniosków z³o¿onych w 2005 r.
zaakceptowanych w Brukseli zosta-
³o 113.

Na zaproszenie wiceburmistrza
Mario Imi, przedstawiciele ostrow-
skiego Ko³a Zwi¹zku Sybiraków z³o-
¿¹ oficjaln¹ wizytê w bli�niaczym mie-
�cie Brembate di Sopra w dniach od
26 do 29 stycznia br. Na specjalnie
przygotowanym spotkaniu z miesz-
kañcami, w ramach �W³oskiego Dnia
Pamiêci� wspominaæ bêd¹ tragiczne
losy Zes³añców Sybiru.

XIV FINA£ WO�P
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

W mro�ny, ale rozs³oneczniony
niedzielny poranek 8 stycznia 2006
r. 98 wolontariuszy rozpoczê³o kil-
kugodzinn¹ pracê na ulicach Ostro-
wi. Jeszcze przed godzin¹ ósm¹
w siedzibie g³ównego organizatora
Wielkiej Orkiestry �wi¹tecznej Po-
mocy na terenie naszego miasta,
Miejskim Domu Kultury, odby³a siê
odprawa prowadzona przez koordy-
natora tegorocznej akcji H. Sasi-
nowsk¹, z ostatnimi przestrogami
i przypomnieniem zasad bezpiecz-
nego kwestowania. Dwa dni wcze-
�niej odpowiednie przeszkolenie
wolontariuszy przeprowadzili funk-
cjonariusze z KPP.

O godz. 18.00 przed miejskim ra-
tuszem rozpocz¹³ siê koncert zespo-
³u �Falchion� oraz licytacja orkiestro-
wych gad¿etów. W sumie w tym roku
zebrano 20.523,59 z³. Tradycyjnie
o godzinie 20.00 wys³ano ��wiate³ko
do nieba�.

Z£OTY PIER�CIEÑ OSTROWI
Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji

w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza na
turniej bryd¿a sportowego o �Z³oty
Pier�cieñ Ostrowi�, który odbêdzie siê
w dniu 29.01.2006 r. w Zaje�dzie Skal-
ny ul. Warszawska 85. Szczegó³y  na
stronie www.mosir.ostrowmaz.pl.


