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Przedstawienie teatralne dla dzieci pt. "Bajki Jacka
Placka" w wykonaniu Teatru .

DK "Uœmiech", ul. Poznañska 165, godz. 12:30

Wernisa¿ malarstwa Jolanty Renaty Zem³y
po³¹czony z koncertem.

DK "Uœmiech", ul. Poznañska 165, godz. 17:00

Spotkanie wigilijne Kombatantów.
DK "Uœmiech", ul. Poznañska 165, godz. 11:00

Sesja Rady Miejskiej
Urz¹d Miasta i Gminy, ul. Kolejowa 2, godz. 16:15

Spotkanie wigilijne dla rolników
DK "Uœmiech", ul. Konotopska 6, godz. 13:00

Poranek filmowy dla dzieci.
Film pt. "Szeregowiec Dollot".

DK "Uœmiech", ul. Poznañska 165, godz. 12:30

Spotkanie wigilijne po³¹czone
z koncertem kolêd

i pastora³ek w wykonaniu Studia Piosenki
i zespo³u ludowego "O¿arowiacy"

DK "Uœmiech", ul. Poznañska 165, godz. 16:00

Bal Sylwestrowy
DK "Uœmiech", ul. Poznañska 165, godz. 21:00

Wielkie Ko³o

Gala fina³owa Konkursu

Recytatorskiego

im. K.I. Ga³czyñskiego

w Domu Kultury "Uœmiech".

O laureatach,

sponsorach nagród

i goœciach uroczystoœci

mo¿na przeczytaæ

wewn¹trz numeru.

Marek Gaszyñski promuje

ksi¹¿kê o Czes³awie Niemenie

"Czas jak rzeka"

Koncert gitarowy

Macieja Wróblewskiego

Bogumi³ Rzucid³o opowiada

m³odzie¿y o swoich podró¿ach

Studio

piosenki
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z pracy burmistrza

Szanowni Państwo,

wśród rozlicznych zajęć i zadań podejmowanych 
każdego dnia być może nie zauważyliśmy skrom-
nego święta jakim jest dla pracowników samorządu 
terytorialnego Dzień Pracownika Socjalnego obcho-
dzony niedawno - 21 listopada. 
Każdy, kto interesuje się pracą Urzędu Gminy wie, 
że wśród jednostek organizacyjnych Urzędu 
działa Ośrodek Pomocy Społecznej. Nasz OPS 
mieści się w budynku Domu Kultury UŚMIECH 
przy ul. Poznańskiej 165. OPS został powołany 
w Ożarowie przed 15 laty. Początkowo zatrudniał 
6 osób, w tym 4 pracowników socjalnych i mie-
ścił się w dwóch małych pomieszczeniach przy 
ul. Strażackiej. Pierwszym kierownikiem Ośrodka była 
pani Ewa Ulanowska. Obecnie OPS zatrudnia 9 osób, 
w tym pięciu pracowników socjalnych pracujących 
w terenie, psychologa, główną księgową, kierowni-
ka i jego zastępcę. Od 1996 roku kierownikiem OPS 
jest pani Bożena Wronikowska. Osoby potrzebują-
ce mogą skorzystać z następujących form pomocy:
pomocy pieniężnej - zasiłków stałych, zasiłków 
okresowych, zasiłków celowych na zaspokojenie 
konkretnej potrzeby np.: zakupu żywności, leków, 
zwrotu wydatków na zakupione leki, zasiłków ro-
dzinnych  i dodatków mieszkaniowych.
pomocy rzeczowej - usług opiekuńczych, dożywia-
nia dzieci, przyznawania opału na zimę, sprawiania 
pogrzebu, pobytu w Domu Opieki Społecznej, pobytu 
w Środowiskowym Domu Samopomocy, organizacji 
wypoczynku dzieci i młodzieży, udziału w wigilii dla 
samotnych, paczek świątecznych i choinki dla dzieci.
pomocy socjalnej – niwelowania konfliktów ro-
dzinnych, udzielania wsparcia rodzinom, pracy 
na rzecz stabilizacji życiowej, kierowania do noc-
legowni osób bezdomnych, pomocy w rozwią-
zywaniu problemów alkoholowych ludzi uzależ-
nionych, udzielanie wsparcia ofiarom przemocy 
w rodzinie, przeciwdziałanie patologiom społecznym. 
poradnictwa psychologicznego. 
Wymienione działania w zakresie pomocy pienięż-
nej i niepieniężnej przyznawane są na podstawie 
decyzji administracyjnej. Od decyzji tych przysłu-
guje prawo wniesienia odwołania. Ustawa o po-
mocy społecznej zobowiązuje rodziny i osoby ko-
rzystające z pomocy społecznej do współdziałania 
z pracownikami socjalnymi w celu rozwiązywania 
własnych problemów. Brak takiego współdziała-
nia stanowi podstawę do odmowy przyznania lub 
wstrzymania świadczeń. Podobnie dzieje się kiedy 
bezrobotny podopieczny odmawia podjęcia pracy 
lub ją porzuca. 
OPS współpracuje z wieloma instytucjami, organi-
zacjami społecznymi, fundacjami i stowarzyszenia

mi jak: Sąd Rejonowy, kuratorzy sądowi, pedago-
dzy szkolni, Komisjami ds. Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz ds. Orzekania o Niepełno-
sprawności, policją, Powiatowym Urzędem Pracy 
i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Ośrodek 
zatrudnia na umowy zlecenia dziesięć opiekunek, 
pomagających na co dzień osobom chorym, samot-
nym i bezradnym.
Każdy może znaleźć się w takiej sytuacji, kiedy za-
grożone jest jego zdrowie, materialny byt a nawet 
godność osobista. Kiedy nie będzie mógł zaspokoić 
swych podstawowych potrzeb. Okazana wtedy po-
moc od innych może okazać się bezcenna. Proble-
mów społecznych nie da się pominąć milczeniem 
czy odsunąć na dalszy plan, pozostawiane bez 
rozwiązania nabrzmiewają i ujawniają się ze zwięk-
szoną mocą. Ważne są w tych działaniach środki 
– państwowe czy samorządowe, ale najważniejsze 
bezpośrednie kontakty ludzi niosących pomoc, po-
radę i jakże potrzebne słowa otuchy. 
Dziękujemy Wam Drogie Panie z Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ożarowie Mazowieckim za codzien-
ną pracę dla potrzebujących pomocy mieszkańców 
naszej Gminy.

Burmistrz Kazimierz Stachurski

Działania i decyzje podjęte w Urzędzie Gminy 
w okresie od 25 października do 24 listopada 2005 roku

W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Ogłoszono przetargi:
przetarg na dostawę papieru oraz materiałów eksploatacyjnych 
do drukarek komputerowych i kserokopiarek dla Urzędu Miasta 
i Gminy 

przetarg na budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Józefowie

przetarg na budowę sygnalizacji świetlnej w Morach

Zatwierdzono:
wynik przetargu na modernizację stacji uzdatniania wody 
w Ożarowie Maz. za cenę brutto 144.450,00 zł

wynik przetargu na modernizację stacji uzdatniania wody 
w Święcicach za cenę brutto 155.150,00 zł

wynik przetargu na przebudowę ul. Zamoyskiego na Osiedlu 
Ołtarzew w Ożarowie Maz., za cenę brutto 1.347.831,51 zł

Jak bardzo trzeba być mądrym
by zawsze być dobrym!

(Marie van Ebner-Eschenbach)
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z pracy Burmistrza

wynik przetargu na wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej na 
Osiedlu Ołtarzew (III etap) za cenę brutto 2.356.140,00 zł

Podpisano umowy:
z firmą PB „WID-BAS” A. Gołąbek z siedzibą w Konstanci-
nie-Jeziornej na roboty dodatkowe w zadaniu inwestycyjnym
 
„budowa budynku wielorodzinnego w Józefowie”, za cenę 
brutto 129.000,- zł

z firmą „Dombruk” T. Bończak z siedzibą w Ożarowie Mazo-
wieckim na przebudowę ul. Sikorskiego  na Osiedlu Poniatow-
skiego w Ożarowie Maz. za cenę brutto 528.099,61 zł

z firmą ZUIS M. Dybiec z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim na 
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy 
sieci wodociągowej w ul. Pallotyńskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim i budowę wodociągu za cenę brutto 44.000 zł

z firmą Przewóz Osób Niepełnosprawnych P. Mońko z siedzibą 
w Pruszkowie na usługi dodatkowe w zakresie przewozu dzieci 
niepełnosprawnych za cenę brutto 19.046 zł

z Firmą „Święcki” z siedzibą w Pruszkowie na budowę oświetle-
nia ulicznego w ul. Wspólna Droga w Jawczycach i Morach
za cenę brutto 68.711,38 zł

z Firmą „Święcki” z siedzibą w Pruszkowie na budowę oświetlenia 
ulicznego w ul. Żyznej w Kręczkach za cenę brutto 36.113,38 zł

z firmą Urządzanie i Utrzymywanie Zieleńców P. Frejlich 
z siedzibą w Milanówku na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 
zimowym 2005/2006 do wysokości środków zabezpieczonych 
w budżecie

z firmą DROG-REM M. Król-Gawrońska z siedzibą w Warsza-
wie na remont nawierzchni ul. 3-go Maja w Ożarowie Mazo-
wieckim za cenę brutto 42.798,90 zł

W ZAKRESIE INWESTYCJI I REMONTÓW

Wyrażono zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie Za-
mówienia Publicznego do 6.000 EURO dla inwestycji: 

wykonanie sieci wodociągowej w poboczu ul. Kusocińskiego 
na Osiedlu Mickiewicza w Ożarowie Maz.

wykonanie zjazdu do lecznicy zwierząt przy ul. Kierbedzia  
na Osiedlu Ołtarzew w Ożarowie Maz.

Zatwierdzono wyniki postępowania na podstawie art. 4, pkt. 
8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 
2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 117 ze zm.) dla inwestycji 
i remontów: 

wykonanie oświetlenia awaryjnego w korytarzach i zamontowa-
nie wyłącznika głównego w Przedszkolu nr 2 w Ożarowie Maz.
Wykonawca: Instalatorstwo Elektryczne G. Mycka Ożarów 
Maz. Koszt 4.000 brutto

wykonanie oświetlenia na ul. Mazowieckiej w Macierzyszu Wy-
konawca: Instalatorstwo Elektryczne G. Mycka Ożarów Maz. 
Koszt  2.928 brutto

Zakończono:

opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej zachodniej części 
Gminy Ożarów Maz.

przebudowę ul. Kusocińskiego w Ożarowie Maz.

przebudowę oświetlenia ulicznego i linii niskiego napięcia 
w Szeligach wykonanie progów zwalniających:
w Ożarowie Maz. na ul. 3-go Maja – 2szt., ul. Kolejowej - 1 szt.
w Święcicach na ul. Kopytowskiej  – 2 szt., ul. Wiosennej – 1szt.

utwardzenie poboczy ul. Stołecznej w Płochocinie

Wydano decyzje i wydziałowe warunki techniczne:

9 decyzji zezwalające na umieszczenie w pasie drogi urządzeń 
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarzą-
dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

23 Wydziałowe Warunki Techniczne do projektów Decyzji 
o warunkach zabudowy i Decyzji o ustalaniu inwestycji celu pu-
blicznego

W ZAKRESIE GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMO-
ŚCIAMI

wydano 6 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, 
w tym jedna dotycząca podziału terenu dawnej Fabryki Kabli

wydano 18 postanowień o podziale nieruchomości w tym 15 
dotyczących poszerzenia ul. Umiastowskiej i jedno dotyczące 
terenu dawnej Fabryki Kabli

W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
Wydano decyzje i postanowienia:

10 decyzji o warunkach zabudowy

9 decyzji naliczających opłaty planistyczne

wystąpienia z projektem „Miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Ożarów Maz. do Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Wojewody Mazowieckiego o wydanie zgo-
dy na zmianę dla:
-obszaru wsi „Ożarów i Bronisze”
-obszaru wsi „Ołtarzew- Domaniewek
-obszaru wsi „Macierzysz- Jawczyce- Mory”

wystąpienia z projektem „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki do uzgodnień dla:
-obszaru Konotopa- Jawczyce- wieś Ożarów”
-obszaru Święcice- Wolica”

W ZAKRESIE KULTURY
Ośrodek Kultury „Uśmiech” 

23 października, przy wypełnionej sali widowiskowej, odbył się 
w Domu Kultury „Uśmiech” koncert  wirtuoza gitary klasycznej 
Marka Długosza. Koncert zorganizowany był w ramach III Fe-
stiwalu „Muzyka w barwach jesieni” i jednocześnie był promo-
cją nowej płyty artysty „Hommage a Chopin”. Przed koncertem 
wiersze o Fryderyku Chopinie recytowali członkowie sekcji re-
cytatorów z DK „Uśmiech”. 

Gościem Domu Kultury był również redaktor Marek Gaszyń-
ski, autor książki o Czerwonych Gitarach pt. „Nie spoczniemy”. 
Główną atrakcją tego wieczoru był koncert największych prze-
bojów Czerwonych Gitar w wykonaniu Macieja Wróblewskiego 
oraz młodych wokalistek z nowej sekcji DK - Studia Piosenki 
– Sylwii Przybysz i Magdy Majsterek
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W dniu 27 października 2005 r. na XXXVII sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

z pracy rady miejskiej

 
 w sprawie:  nieodpłatnego przeję-
cia od Tele-Foniki Kable S.A. działek 
położonych w Ożarowie Mazowieckim

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na nieodpłatne przejęcie 
od Tele-Foniki Kable S.A. następujących 
działek położonych w  Ożarowie Mazo-
wieckim i we wsi Ożarów pozostających 
w użytkowaniu wieczystym:
a) stanowiących teren przedszkola:
- dz.ew.nr 55/2  obr.09  o pow.  5642 m2
- dz.ew.nr 55/1  obr.09  o pow.    483 m2
- dz.ew.nr 54/3  obr.09  o pow.   145 m2
- dz.ew.nr 54/10 obr.09  o pow.   412 m2
- dz.ew.nr 54/11 obr.09  o pow.   588 m2
b) kolektora deszczowego przy ul.Strzykul-
skiej:
- dz.ew.nr 60  obr.06   o pow.  1775 m2
- dz.ew.nr 61  obr.06  o pow.  2040 m2
- dz.ew.nr 97  obr.07  o pow.    905 m2
- dz.ew.nr 98  obr.07  o pow.  1162 m2
c) stanowiących drogi wewnętrzne:
- dz.ew.nr 54/5 obr.09    o pow.   792 m2
- dz.ew.nr 54/12 obr.09  o pow.     33 m2
- dz.ew.nr 44/24 obr.09  o pow.     17 m2
- dz.ew.nr 44/18 obr.09  o pow.     86 m2
- dz.ew.nr 44/7  obr.09   o pow. 1685 m2
- dz.ew.nr 44/15 obr.09  o pow. 1631 m2
- dz.ew.nr 44/27 obr.09  o pow. 2092 m2
- dz.ew.nr 44/9  obr.09   o pow. 1933 m2
- dz.ew.nr 54/7  obr.09   o pow.  944 m2
- dz.ew.nr 44/11 obr.09  o pow. 1866 m2
d) stanowiąca poszerzenie drogi gminnej:
 - dz.ew.nr 124/39 obr. Ożarów o pow. 72 m2
 

w sprawie:  zgłoszenia kandydatów 
do Nagród  Marszałka Województwa 
Mazowieckiego.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Zgłosić niżej wymienione osoby, jako 
kandydatów do nagród w VI Edycji Na-
grody Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego, za działalność na rzecz opieki 
i konserwacji obiektów dziedzictwa na-
rodowego, w tym architektury dworskiej, 
gospodarczej i kultu religijnego:

1. Ks. dr Edward Sobieraj, Przewodni-
czący Fundacji Kościelnej Rady Gospo-
darczej
2. Pan Łukasz Tuszko – mieszkaniec Ka-
put
3. Pani Marzena Radziejewska – sołtys 
Gołaszewa
4. Pani Agata Dybowska – mieszkanka 
Płochocina

 w sprawie: zmiany formy organi-
zacyjno-prawnej Pływalni Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim.

§ 1

Zmienia się formę organizacyjno – praw-
ną Pływalni Miejskiej w Ożarowie Mazo-
wieckim, ul. Szkolna 2a, w ten sposób, że 
z dniem 31.10.2005r. likwiduje się zakład 
budżetowy, tworząc w to miejsce z dniem 
01.11.2005r. jednostkę budżetową.

§ 2

Jednostka budżetowa przejmuje wierzy-
telności, zobowiązania oraz mienie zlikwi-
dowanego zakładu budżetowego.

 
w sprawie: wprowadzenia zmian 
w budżecie miasta i gminy na rok 
2005.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody gminy o kwotę                                                                          
316.000 zł w pełnej szczegółowości kla-
syfikacji budżetowej zgodnie z załączni-
kiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach stanowi 
wielkość 44.591.283 zł.         

§ 2

Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę                                                                      
1.018.450 zł. 
Zwiększyć wydatki gminy o kwotę                                                                          
724.450 zł w pełnej szczegółowości kla-
syfikacji budżetowej  zgodnie z załączni-
kiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach stanowi 
wielkość 47.187.183 zł.

§ 3

1. Różnica między planem dochodów, 
a planem wydatków stanowi kwotę 
2.595.900 zł.      
2. Z dochodów budżetu gminy przezna-
cza się kwotę 2.743.240 zł na spłatę rat 
kredytów  i  pożyczek, zgodnie z Załącz-
nikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
3. Deficyt budżetu w wysokości  5.339.140 zł,  
tj. po uwzględnieniu zapisów w pkt. 2  zo-
stanie  pokryty z:
- wolnych środków wynikających z rozli-
czenia kredytów i pożyczek z lat  ubie-
głych w wysokości 1.622.045 zł
- kredytów zaciąganych w bankach krajo-
wych w wysokości 3.717.095 zł

Pełna treść uchwał do wglądu w UMiG       
w Ożarowie Maz., ul. Kolejowa, p. 101

lub na str. BIP www.ozarow-mazowiecki.pl

U C H W A Ł A    Nr  353/05

U C H W A Ł A    Nr 355/05

U C H W A Ł A  Nr  356/05U C H W A Ł A     Nr  354/05 

16 listopada odbył się wernisaż wystawy fotografii Bogumiła 
Rzuciło prezentujących jego wyprawę na Filipiny. Podróżnik 
ciekawie opowiadał o swoich przygodach, spotkaniach z kultu-
rą i ludźmi. Prelekcję uatrakcyjnił multimedialny pokaz filmu z 
podróży na Filipiny oraz prezentacja przywiezionych pamiątek. 
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie gimnazjum w Ożarowie 
Mazowieckim (4 klasy) oraz dwie klasy licealistów z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych.

Dużym zainteresowaniem, przekładającym się na liczbę uczest-
ników zajęć, cieszy się nowa oferta programowa Domu Kultury, 
zwłąszcza dwie nowe sekcje, tj.: pracownia malarstwa i rysun-
ku oraz studio piosenki.

W ZAKRESIE EDUKACJI

5 listopada 2005 r. w Domu Kultury „Uśmiech” odbył się finał 
Konkursu Recytatorskiego im. K.I. Głaczyńskiego zorganizo-
wanego przez dyrekcję i nauczycieli języka polskiego Gimna-
zjum im. K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie. W konkursie udział 
wzięli także uczniowie gimnazjów z Gmin: Stare Babice, Izabe-
lin, Leszno i Błonie.
Nagrody konkursowe ufundowali: Starostwo Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego i Gmina Ożarów Mazowiecki 

W szkołach odbyły się uroczyste akademie z okazji Narodowe-
go Święta Niepodległości w dniu 11 Listopada.

Burmistrz Kazimierz Stachurski
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konkurs recytatorski

 Dnia 22 października 2005 r. w Gim-
nazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Płocho-
cinie odbył się II Międzyszkolny Konkurs 
Recytatorski dla uczniów gimnazjów 
powiatu warszawskiego zachodniego. 
Do eliminacji przystąpiło trzydziestu gim-
nazjalistów z 8 szkół oraz ze świetlicy 
integracyjnej. Młodzi recytatorzy rywali-
zowali w dwóch kategoriach konkurso-
wych: „recytacji” oraz w „krótkich formach 
teatralnych”. Jurorzy mieli dużo pracy, 
gdyż jak sami przyznali, młodzież była 
dobrze przygotowana, a poziom bardzo 
wyrównany. Obok nagród głównych jury 
konkursu przyznało wiele wyróżnień. 
 W repertuarze młodych wykonawców 
znalazły się liryki Adama Mickiewicza, 
Jana Twardowskiego, Leopolda Staffa, 
Konstantego I. Gałczyńskiego, Tadeusza 
Różewicza, Mirona Białoszewskiego, 
Jonasza Kofty, Stanisława Barańczaka 
i innych poetów.
 Patronat nad konkursem objął Bur-
mistrz naszej gminy Pan Kazimierz 
Stachurski, który ufundował nagrody 
dla najlepszych wykonawców recytacji. 
Znacznej pomocy w organizacji konkur-
su udzieliło Starostwo Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego, które również ufun-
dowało nagrody dla laureatów. 
 W sobotę dnia 5 listopada w Gmin-
nym Ośrodku Kultury „Uśmiech” w Ożaro-
wie Maz. odbyło się uroczyste zakończenie 
konkursu. Nastąpiło ogłoszenie werdyktu 
komisji konkursowej. 
 W kategorii „recytacja” jury po-
stanowiło przyznać dwie równorzędne 
pierwsze nagrody. 

 Otrzymali je: Aleksandra Baran - 
uczennica Gimnazjum im. Bohaterów 
Powstania Warszawskiego w Ożarowie 
Maz. oraz Damian Jan Dubiński - uczeń 
Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Pło-
chocinie. Drugie miejsce zajął Michał 
Ozimek z Gimnazjum im. Bohaterów 
Powstania Warszawskiego w Ożarowie 
Maz.  Laureatką trzeciego miejsca zosta-
ła Kinga Albinowska z Gimnazjum im. 
K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie. 
 W kategorii „formy teatralne” nie 
przyznano pierwszego miejsca. Drugą 
nagrodę ex aequo otrzymały Anna Maj-
tyka i Paulina Wojcieska ze Świetlicy 
w Lesznie.
 Ponadto jurorzy przyznali dziesięć 
wyróżnień oraz cztery wyróżnienia spe-
cjalne za oryginalną interpretację poezji 
i kulturę słowa.
 Wyróżnienia specjalne otrzymały 
uczennice: Marta Jędrzejewska z Gim-
nazjum z Oddziałami integracyjnymi 
w Kampinosie, Agnieszka Płachecka 
z Gimnazjum im. Bohaterów Powstania 
Warszawskiego w Ożarowie Maz oraz 
Agnieszka Mądry i Olga Supeł z Gimna-
zjum im. K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie.
 Po wręczeniu nagród odbył się kon-
cert laureatów, który wzbogaciła Pola 
Soroczyńska – uczennica Gimnazjum 
im. K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie, 
grając na fortepianie utwory Fryderyka 
Chopina.
 Sukcesy młodzieży były możliwe 
dzięki zaangażowaniu i pracy nauczycieli 
polonistów oraz wychowawców świetlicy, 
którzy starannie przygotowali uczniów.

 Organizatorzy konkursu - Dyrektor 
Gimnazjum im. Konstantego I. Gałczyń-
skiego w Płochocinie oraz nauczyciele 
języka polskiego pragną serdecznie po-
dziękować członkom Komisji Konkurso-
wej, którzy z wielką życzliwością słuchali 
prezentacji uczniowskich: Pani teatrolog 
Wandzie Kuleszynie, Pani Małgorza-
cie Bojanowskiej - kustosz Muzeum im. 
Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Sta-
wisku oraz Panu Zbigniewowi Wójcikowi 
- dyrektorowi Teatru „Bronisze”.
 
Serdecznie dziękujemy Starostom Powia-
tu Warszawskiego Zachodniego - Panu 
Janowi Żychlińskiemu i Panu Pawłowi 
Kanclerzowi oraz Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Ożarów Maz. Panu Kazi-
mierzowi Stachurskiemu - sponsorom 
bardzo cennych nagród książkowych. 
 
Gorące podziękowania kierujemy do 
Pana Andrzeja Ptasznika - dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury „Uśmiech” 
w Ożarowie Mazowieckim, który udo-
stępnił piękną salę widowiskową na uro-
czystość zakończenia konkursu.

 Duże zainteresowanie wśród uczniów 
i nauczycieli oraz życzliwość naszych 
władz pozwalają żywić nadzieję, ze 
Konkurs Recytatorski im. Konstantego 
I. Gałczyńskiego stanie się stałą imprezą 
kulturalną w naszej gminie.

Alina Dominiak, Beata Zajączkowska, 
Agnieszka Jaworska

zdjęcia z uroczystości - str.2 (red)

II KONKURS RECYTATORSKI IM. KONSTANTEGO I. GAŁCZYŃSKIEGO
POD  PATRONATEM  BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  OŻAROW  MAZOWIECKI

 W czerwcu 2005 r. p. Tomasz Bracik, 
ojciec naszego ucznia, a jednocześnie 
łowczy Wojskowego Koła Łowieckiego 
„Daniel”, zachęcał nas do  uczestnicze-
nia w akcji „Ożywić pola”. 
 Po zapoznaniu się z zakresem dzia-
łań postanowiliśmy wziąć udział w two-
rzeniu zadrzewień śródpolnych.
 6 września 2005 r. w godzinach po-
południowych w Szkole Podstawowej 
im. Szarych Szeregów w Płochocinie 
spotkała się grupa organizatorów ak-
cji na naszym terenie, byli to p. generał 
Czesław Laszczkowski, p. Tomasz Bra-
cik, p. dyrektor Urszula Piechal oraz  Te-
resa Borek nauczycielka przyrody.
 Wybraliśmy się obejrzeć teren prze-

znaczony na założenie remizy, aby zde-
cydować ile drzew i krzewów będziemy 
mogli wysadzić oraz ilu uczniów będzie 
mogło w niej uczestniczyć.
 8 października  uczestniczyłam  w zor-
ganizowanym przez Łowiec Polski szkole-
niu, poświęconemu roli zadrzewień i za-
krzewień śródpolnych w ekosystemach 
polnych, w ramach programu aktywnej 
edukacji ekologicznej.
 W związku z tym, na zajęciach koła 
przyrodniczego omówiłam z uczniami, 
a także uświadomiłam im rangę celów 
prowadzenia takich akcji:
- jak ważną rolę odgrywa bioróżnorod-
ność organizmów w monokulturach rolni-
czych naszego kraju, 

- o roli ptactwa w ochronie pól przed owa-
dami niepożytecznymi, 
- o roli remiz jako ostoi dla drobnej zwie-
rzyny płowej,
- jak korzystnie wpłyną zadrzewienia 
i zakrzewienia śródpolne na zmianę kra-
jobrazu naszego Mazowsza, zwłaszcza, 
że tereny gminy nie obfitują w obszary 
leśne,
- o roli drzew i krzewów w ochronie pól 
przed erozją. 
 Dlatego też wybraliśmy się na wy-
cieczkę po okolicy. Dzieci doszły do 
wniosku, że krajobraz jest monotonny, 
a oprócz owadów, wróbli i wron nie do-
strzegły żadnych innych zwierząt, nato-
miast wokół szkoły rośnie sporo drzew 

Zakładanie remiz śródpolnych w ramach programu 
aktywnej edukacji ekologicznej  „Ożywić pola” 
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z życia szkół

 W Gimnazjum im. K.I.Gałczyńskiego 
w Płochocinie w bieżącym roku szkolnym 
rozpoczęto realizację Szkolnego Pro-
jektu Comeniusa. Przewidywany czas 
trwania projektu to trzy lata. Nauczyciele 
i uczniowie wraz ze szkołami z Perpignan 
we Francji, Bensheim w Niemczech, 
Lancaster w Anglii i De La Palma w Hisz-
panii pracują nad tematem wartości spo-
łecznych i moralnych.
 Na realizację projektu w roku szkol-
nym 2005/2006 gimnazjum otrzymało 
5470 euro. Umożliwi to udział reprezen-
tacji szkoły w spotkaniach w Perpignan 
we Francji oraz w Bensheim w Niem-
czech, gdzie przedyskutowane będą za-
planowane działania. Kwota ta zapewni 
także zakup materiałów i środków do 
prac związanych z projektem oraz z na-
uczaniem języka angielskiego, niezbęd-
nego narzędzia komunikacji w dzisiej-
szych czasach. 
 Przeprowadzane badania będą do-

tyczyły życia rodziny trzypokoleniowej, 
wpływu religii na  uczniów a także spo-
łeczeństwo, w celu porównania systemu 
wartości reprezentowanych przez współ-
czesne pokolenie z wartościami uzna-
wanymi przez rodziców, dziadków z wła-
snego kręgu kulturowego oraz z innych 
państw. W trakcie przeprowadzania pro-
jektu poszczególni uczniowie będą mo-
gli zastanowić się nad swoim miejscem 
w społeczeństwie, szkole i rodzinie, co 
sprzyja wytworzeniu w uczniach poczu-
cia przynależności do określonej grupy 
społecznej i narodowej, a także poczucia 
odpowiedzialności za przyszłość Europy.
 Celem projektu jest także zwiększe-
nie motywacji młodzieży w uczeniu się 
poprzez kontakty osobiste i wirtualne 
z rówieśnikami z innych krajów.
 Rodzice oraz społeczność lokalna 
będzie miała możliwość wglądu w prace 
projektu na stronie internetowej szkoły. 
 Główne dziedziny tematyczne pro-

jektu obejmują: dziedzictwo kulturowe, 
tradycję, historię, integrację społeczną, 
zastosowanie technologii informacyjno-
-komunikacyjnej. To zakłada  realizację 
ścieżek międzyprzedmiotowych oraz 
wprowadzenie wymiaru europejskiego 
do różnych przedmiotów takich jak: sztu-
ka, historia, religia, edukacja obywatelska, 
język ojczysty, języki obce, matematyka.
 Poprzez kontakt z innymi instytucjami 
edukacyjnymi w Europie oraz wykorzy-
stanie tych doświadczeń w pracy własnej 
nastąpi łatwiejsze odnalezienie się szko-
ły w nowej sytuacji politycznej Polski. 
 Takie są priorytety Gimnazjum 
im. K.I.Gałczyńskiego w Płochocinie  
w zakresie współpracy międzynarodo-
wej. Chcemy, aby nasza szkoła miała 
wymiar europejski. 

Szkolny Koordynator Projektu „Wartości mo-
ralne i społeczne”  Barbara Kołkiewicz

„WARTOŚCI MORALNE I SPOŁECZNE”
      - SZKOLNY PROJEKT COMENIUSA

i krzewów. Zebraliśmy sporą porcję liści, 
włożyliśmy między kartki gazet, a następ-
nie wykonali metryczki rozpoznanych ro-
ślin. Po wysuszeniu liście posłużyły nam 
do wykonania albumów „Drzewa i krze-
wy naszej okolicy”. Dzięki temu ucznio-
wie zapoznani zostali z gatunkami drzew 
i krzewów, i nie mieli trudności z ich roz-
poznawaniem podczas akcji tworzenia 
remiz, gdyż niektóre posiadały liście. 
 W dzień poprzedzający prace nasa-
dzeniowe odbyło się spotkanie uczniów, 
uczestników akcji, z panem generałem 
Czesławem Laszczkowskim, opowiedział 
on uczniom o działalności koła myśliw-
skiego. Uczniowie dowiedzieli się ile ton 
różnorodnej karmy myśliwi przeznaczają 
na dożywianie zwierzyny, jak niekorzyst-
nie na populacje zająca i bażanta wpły-
wa nadmiernie rozwinięta populacja lisa, 
dlatego należy dokonywać odstrzału, 
gdyż stanowią zagrożenie wyginięciem 
obu tych gatunków.        
 W dniach 25 i 26 października 
w godzinach 9:00-13:00 w ramach ak-
cji „Ożywić pola” uczniowie klas V A i B 
z dyrektor Urszulą  Piechal i nauczyciel-
ką przyrody Teresą Borek, Agnieszką 
Marcinkowską wychowawcą klasy V B 
oraz Krzysztofem Ziółkowskim, nauczy-
cielem biblioteki i Marianem Sadow-
skim pracownikiem technicznym szkoły, 
a także myśliwymi z Wojskowego Koła 
Łowieckiego „Daniel”, generałem Cze-
sławem Laszczkowskim, mjr Henrykiem 
Jasińskim, Stanisławem Gozdan, Da-
nielem Możdżeń i Tomaszem Bracikiem 
uczestniczyli w utworzeniu 2 remiz śród-

polnych dla zwierzyny łownej. Obie remi-
zy umiejscowione są na terenach rolnych 
pana  Tomasza Bracika. Druga remiza 
znajduje się nad rzeką Utratą. Obszar, 
na którym posadziliśmy drzewka liczy ok. 
56 arów. Drzewa i krzewy pochodzące 
ze szkółki nadleśnictwa Kampinoskiego 
Parku Narodowego posadziliśmy wokół 
stawu od strony zachodniej i północnej w 
kilku pasach, poczynając od roślin igla-
stych, które mają chronić staw przed za-
kwaszeniem wody (remiza mieści się na 
lekkim wzniesieniu), natomiast nad rze-
ką prowadziliśmy prace dosadzeniowe. 

Po dotarciu na miejsce i podzieleniu się 
na kilkuosobowe zespoły wszyscy chwy-
cili szpadle, drzewka, krzewy i wiadra. 
Praca szła sprawnie, jedni kopali dołki, 
drudzy umieszczali w nich sadzonki, 
a jeszcze inni podlewali rośliny wodą 
przynoszoną ze stawu. Wspólnie wsa-
dzono 405 sztuk drzew i krzewów ja-
gododajnych i osłonowych (320 sztuk 
w remizie wokół stawu, a 85 sztuk w re-
mizie nad rzeką), takich jak: dąb szypuł-
kowy, buk zwyczajny, grab zwyczajny, 

lipa drobnolistna, modrzew polski, świerk 
pospolity, sosna zwyczajna, róża dzika, 
głóg jednoszyjkowy, bez koralowy, śliwa 
tarnina. 
 W niedalekiej przyszłości działania 
te pozwolą na wykorzystanie, przez koło 
łowieckie,  zakładanych remiz  do co 
rocznych akcji zasilania łowiska w zwie-
rzyną drobną i płową, zwłaszcza, że obie 
remizy dysponują wodopojem. Spotka-
nia w ramach tych akcji trwały 8 godzin. 
W pracach brało udział 55 osób, w tym 
45 uczniów z klas piątych. Po zakończe-
niu sadzenia zmęczeni, ale zadowoleni 
z dobrze wykonanej pracy, wszyscy chęt-
nie skosztowali myśliwskiej grochówki. 
 Myślę, że nasza współpraca z kołem 
myśliwskim nie skończy się na tej jednej 
akcji. Uczniowie chcieliby zobaczyć efekt 
swojej pracy, przecież to są ich „drzewa”. 
Poprzez bezpośrednie działania ucznio-
wie, a także dorośli uczą się szacunku do 
przyrody, myślenia perspektywicznego, 
podejmowania przemyślanych decyzji 
dotyczących przyszłości naszej planety 
i zdadzą sobie sprawę z tego jak ważny 
jest każdy organizm w utrzymaniu rów-
nowagi biologicznej w przyrodzie. Mam 
nadzieje, że moi uczniowie, dzięki ta-
kim akcjom staną się bardziej wrażliwi 
na potrzeby przyrody i będą kierować się 
w dalszym życiu jej dobrem. 

Teresa Maria Borek nauczycielka przyrody 
w Szkole Podstawowej 

im. Szarych Szeregów Płochocinie 
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nowości czytelnicze

Nowości w Bibliotece Ożarowskiej

 Zanim, jak zwykle w tym felietonie, 
omówię nowości czytelnicze, chciałabym 
najpierw przybliżyć Państwu nowości or-
ganizacyjne w naszej bibliotece.
 Stosownie do zarządzenia nr 187/05 
Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Ma-
zowiecki w sprawie regulaminu dzia-
łania Rady Bibliotecznej przy Bibliote-
ce Publicznej Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki oraz zarządzeń wydanych 
przez Dyrektora Biblioteki dotyczących 
organizacji wewnętrznej i funkcjonowa-
nia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
Ożarów Mazowiecki z dnia 14 paździer-
nika br. wszedł w życie nowy regulamin 
organizacyjny Biblioteki. Jego treść zo-
stanie upubliczniona na tworzącej się 
właśnie stronie internetowej Biblioteki, 
która będzie dostępna od 14 grudnia pod 
adresem www.bpo.neostrada.pl.
 Regulamin określa zmiany w struktu-
rze organizacyjnej Biblioteki i porządkuje 
jej działalność. Jednocześnie wprowadza 
nowe komórki, których celem jest wyjście 
naprzeciw  wyzwaniom współczesnego 
społeczeństwa informacyjnego, zaspo-
kojenie najważniejszych potrzeb związa-
nych z kształceniem ustawicznym i roz-
wojem lokalnej społeczności. Aby temu 
podołać, rozpoczęliśmy komputeryzację 
księgozbioru. Po jej zakończeniu każdy 
będzie mógł poprzez naszą stronę inter-
netową wejść do katalogu i sprawdzić, 
czy dana pozycja jest w naszych zbio-
rach, i ewentualnie, „zaklepać” ją sobie 
do wypożyczenia. Ponadto będzie miał 
dostęp do katalogów centralnych i zbio-
rów bibliotek współpracujących w sieci. 
 Mniej więcej koło świąt Bożego Naro-
dzenia rozpocznie działalność czytelnia 
internetowa, w której będzie można sko-
rzystać bezpłatnie z dostępu do sieci na 
trzech stanowiskach.
 W planie mamy zorganizowanie pra-
cowni multimedialnej i kolekcji najważ-
niejszych multimedialnych opracowań. 
Stworzymy możliwość kopiowania do-
stępnych materiałów (odpłatnie) i wypo-
życzania „mówionych” książek i filmów 
(za kaucją). Chcemy również stworzyć 
własną bazę bibliografii regionalnej, 

szczególnie, że jest się czym chlubić 
i warto mieć wgląd do ważnych doku-
mentów lokalnego życia społecznego.
 Nowy regulamin określa także zada-
nia dla bibliotecznych placówek filialnych. 
Ich rola jest niepomiernie większa niż to 
mogłoby się pozornie wydawać. Umiej-
scowione w tych stronach naszej gminy, 
gdzie nie ma bliskiego dostępu do biblio-
tek i czytelni a także innych placówek 
kulturalnych, filie, poza wypożyczaniem 
książek zajmują się działanością eduka-
cyjną i społeczną, tworząc silne więzi śro-
dowiskowe i współpracując z istniejącymi 
organizacjami społecznymi. Na przykład 
filia Biblioteki w Święcicach, która działa 
przy OSP, otwarta poprzednio dwa razy 
w tygodniu na cztery godziny, jest obec-
nie czynna trzy razy w tygodniu po sześć 
godzin i wypełnia zadania świetlicy oraz 
biblioteki szkolnej, której nie ma w pobli-
skiej podstawówce. Placówka w Józefo-
wie, mieszcząca się w piwnicy w starej 
szkole, wraz ze świetlicą Pani Hanny Mi-
łoszewskiej, jest znaczącym miejscem, 
w którym postawiono tamę rozlewające-
mu się w okolicy chamstwu. Jestem peł-
na uznania dla pracy pań kierowniczek 
obydwu instytucji. 
 Ożarowska Biblioteka Publiczna 
utworzyła jeszcze jedną placówkę filial-
ną, która ma najlepsze warunki lokalowe 
i świetne możliwości rozwoju. Umiesz-
czona w byłej szkole podstawowej w Ma-
cierzyszu filia posiada zbiory z dawnej 
biblioteki w Ołtarzewie i w Broniszach. 
Działa przy wsparciu lokalnego biznesu 
i Stowarzyszenia Rozwoju Macierzysza, 
które bezpłatnie oddało Bibliotece lokal 
i ponosi koszty jego eksploatacji. Oficjal-
ne otwarcie placówki nastąpi w niedzie-
lę, 18 grudnia br. Serdecznie dziękuję 
wszystkim osobom, przy pomocy których 
ten projekt powstał i zapraszam do udzia-
łu w planowanej uroczystości wszystkich 
chętnych.
 Można zadać sobie pytanie, ile kosz-
tują te zmiany i czy stać naszą gminę na 
taką nowoczesną bibliotekę publiczną. 
Ale można też postawić to pytanie in-
aczej. Czy stać naszą gminę na zanie-

dbania inwestycji w rozwój intelektualny 
mieszkańców, kulturę, edukację, budo-
wanie społeczeństwa obywatelskiego? 
Co kosztuje więcej - profilaktyka, le-
czenie, usuwanie skutków zaniedbań? 
Ot, i polityka, panie, jak powiedziałby soł-
tys Kierdziołek.
 A teraz trochę o nowościach czytelni-
czych.
 Od połowy listopada do 2 grudnia 
w Bibliotece w Ożarowie trwała inwen-
taryzacja księgozbioru, w związku z tym 
było zamknięte, ale już od 4 grudnia 
można wpaść po nowości, których nam 
znowu  trochę przybyło. 
 I tak, zakupiliśmy książkę laureata te-
gorocznej nagrody Nike „Jadąc do Baba-
dag” A. Stasiuka - o podróży przez zapo-
mnianą Europę. Polska, Słowacja, Węgry, 
Rumunia, Słowenia, Albania, Mołdawia. 
Samochodem, autostopem, pociągiem. 
Ale jednocześnie o podróży w głąb świa-
domości mieszkańców tej części Europy, 
która zawsze była uważana za gorszą, 
zapóźnioną, prymitywną. Lektura dla wy-
robionego czytelnika.
Pragnę także zwrócić uwagę Państwa 
na listy S.I. Witkiewicza do żony zebrane 
w tomie „Kocham Cię i nie opuszczę!”, 
pierwszy z czterech, w jakich ukaże 
się cała korespondencja Witkacego. 
Korespondencja innej znanej pary mał-
żeńskiej, Zofii i Melchiora Wańkowiczów, 
została po raz pierwszy opublikowana 
z prywatnego archiwum pisarza w dwuto-
mowym wydawnictwie pt. „King i Królik”. 
Pięknie napisane wyznania małżonków, 
pełne miłości i wzajemnej troski, do po-
czytania w długie zimowe wieczory. 
 Z listów mamy również „Polecam Cię 
Bogu i błogosławię” - zbiór prywatnej ko-
respondencji Jan Pawła II. Nie muszę 
zachęcać do tej lektury.
 Miłośnicy literatury nieco lżejszej, ro-
mansu i sensacji także znajdą dla siebie 
coś ciekawego. Zapraszam do naszej 
biblioteki po książki oraz do obejrzenia 
obrazów K. Dębskiego i W. Sleżuka zdo-
biących biblioteczny korytarz.

Elżbieta Paderewska - dyrektor Biblioteki 
Publicznej w Ożarowie 

Z a p r a s z a m y

do korzystania z zajęć rekreacyjnych 
w Klubie „Quo Vadis” 

przy ul. Strażackiej 3 a 
w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 17-19

w soboty w godzinach 13-15
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zmagania sportowe

 We wtorek 15 listopada w Ożarowie 
Mazowieckim spotkali się najlepsi gimna-
zjaliści naszego powiatu w koszykówce. 
Przyjechały drużyny z Kampinosu, Bie-
niewic, Koczarg Starych i Łomianek.
 Gospodarze z gimnazjum ożarow-
skiego przyjęli wszystkich bardzo dobrze 
przygotowaną salą i znakomitą obsługą 
(sędziowie, szatnie, kibice itp.). Emo-
cji było co niemiara. Wszyscy zgodnie 
stwierdzili, że poziom jeszcze niezbyt wy-
soki, ale zaciętością pojedynków i walką 
na całym boisku można byłoby obdzielić 
kilka podobnych turniejów koszykówki.
 Znakomicie sprawował się sędzia 
główny zawodów. Pan Henryk Kun-
cewicz, bo o nim mowa, po raz kolejny 
wyśmienicie wywiązał się z obowiązku 
i posędziował wszystkie spotkania ze sto-
ickim spokojem. Panował nad sytuacją 
i nie dał się sprowokować żadnymi wy-
biegami młodych adeptów koszykówki.
 Turniej rozpoczął się od gier elimina-
cyjnych, w których Ożarów Maz. poko-
nał drużynę z Kampinosu (15:8) i mógł 
się cieszyć awansem do ścisłego finału, 
oczekując na przeciwników. Z rywalizacji 
Bieniewic, Łomianek i Koczarg Starych 
zwycięsko wyszli podopieczni Rado-
sława Karpińskiego (Koczargi) i Jacka 
Szczecińskiego (Łomianki). 
 Potyczką dwóch najsłabszych drużyn 
w turnieju rozpoczęła się seria finałowa. 
Mecz ten zwycięsko zakończyli koszyka-
rze z Bieniewic (16:9) i Marek Parafiniuk 
z drużyną wracał do Bieniewic z czwar-
tym miejscem. Krzysztof Radkowski 
zaś, odebrał dla swoich podopiecznych 
dyplom za piąte miejsce.
 W finałowe szranki stanęli zawodni-
cy gospodarzy oraz Łomianek i Koczarg. 
W bezpośrednim pojedynku Koczargi 
dość nieoczekiwanie pokonały faworyzo-
wane Łomianki 19:10, mając przewagę 
przede wszystkim w grze obronnej oraz 
znakomicie zorganizowanych kontrata-
kach.
 Po krótkiej przerwie Łomianki stanęły 
do meczu z gospodarzami. Pani Alicja 
Gerula przyglądała się przeciwnikom 
w czasie poprzedniego meczu i ustawiła 
drużynę na uważną grę w obronie oraz 
spokojne, dograne do końca akcje w ata-
ku, zakończone celnym rzutem. Podob-
ną taktykę przyjęli również zawodnicy 
Pana Jacka Szczecińskiego. Oglądaliśmy 

więc, dobry pojedynek, obfitujący w wiele 
ciekawych akcji i bardzo zaciekłą walkę 
pod każdą z tablic. Przez pierwsze trzy 
kwarty trwała wyrównana gra, a wynik na 
tablicy dawał jednej z drużyn zaledwie 
dwu-trzypunktową przewagę. W ostatniej 
części spotkania trochę chyba zmęcze-
ni koszykarze z Łomianek popełnili kilka 
błędów i z kontrataku Ożarowianie zdo-
byli decydujące punkty i zakończyli ten 
mecz zwycięsko (21:15). Stało się więc 
jasne, że Łomianki zajęły III miejsce, 
a o złoto w bezpośrednim pojedynku 
zmierzą się drużyny z Ożarowa i Koczarg 
Starych.
 Mecz o awans do finałów między-
powiatowych rozpoczął się od udanych 
ataków gospodarzy. W pierwszej kwarcie 
Ożarowianie prowadzili 7:3, dając pokaz 
dobrze zorganizowanej obrony i celnych 
rzutów spod kosza. Trochę gorzej wypa-
dli zawodnicy obydwu drużyn jeśli chodzi 
o rzuty z dystansu i osobiste. W drugiej 
kwarcie rywalizacja przebiegała podob-
nie tyle, że gimnazjaliści z Koczarg odro-
bili dwa kolejne punkty i Ożarów prowa-
dził już tylko 11:9.
 Trzecia kwarta, to zasadniczy prze-
łom w meczu. Od początku tej części 
Pan Radosław Karpiński posłał do boju 
kilku nowych graczy i wyraźnie wzmocnił 
obronę. Efektem tej taktyki było zupełne 
odwrócenie przebiegu spotkania. Ożaro-
wianie mimo usilnych starań nie zdołali 
zdobyć w tym fragmencie gry żadnego 
punktu, za to Koczargi wyszły na prowa-
dzenie 13:11.
 Zaraz na początku ostatniej kwarty 
Ożarowianie ruszyli do frontalnego ataku, 
jednak dystans dwóch punktów utrzymy-
wał się nadal. Niestety, dla gospodarzy
to wszystko, na co ich było stać tego dnia. 
Jeszcze w tej części meczu obie drużyny 
wykonywały kilka serii rzutów osobistych, 
ale większość z nich było niecelnych. 
Walka trwała do ostatniego gwizdka sę-
dziego. 32 sekundy przed końcem spo-
tkania w posiadaniu piłki byli zawodnicy 
z Ożarowa, a na tablicy 14:17. Gdyby je-
den z zawodników gospodarzy rzucił za 
trzy, bylibyśmy świadkami dogrywki, ale 
tak się nie stało i właśnie takim wynikiem 
zakończyło się to spotkanie.
 Złoto i piękny puchar oraz prawo gry 
w Finałach Międzypowiatowych w Żyrar-
dowie zdobyli młodzi koszykarze z Ko-

czarg Starych, wśród których na wyróż-
nienie, zdaniem obserwatorów zasłużył 
Sebastian Bulik, zdobywca 23 punktów 
w turnieju finałowym. 
 Najlepszym zawodnikiem turnieju zo-
stał uznany zdobywca największej liczby 
punktów (25) w finałach – Robert Pio-
trowski z Ożarowa Maz. Do wymienionej 
dwójki wyróżnionych trenerzy, sędziowie 
i kibice zgłosili jeszcze Feliksa Stamma 
z Łomianek. Ta zbieżność imienia i na-
zwiska z naszym wspaniałym trenerem 
boksu, twórcy potęgi powojennego bok-
su polskiego jest nieprzypadkowa. Młody 
Feliks jest bowiem wnukiem słynnego 
trenera. Jest bardzo wysportowany i bie-
rze udział w rozgrywkach MIMS w wielu 
innych dyscyplinach. Papa Stamm byłby 
dumny z wnuka.
 Trzeba tu podkreślić bardzo dobrą 
organizację i wzorowe przeprowadzenie 
turnieju. Zawody miały należną im opra-
wę. Dyrektor ożarowskiego gimnazjum, 
Pani Halina Władyka uroczyście otwo-
rzyła imprezę i wzięła udział w ostatniej 
fazie rozgrywek oraz ceremonii wręcza-
nia nagród podczas zakończenia. Cie-
szy nas fakt, ze mimo wielu obowiązków 
Pani Dyrektor znalazła czas, aby swoją 
obecnością wesprzeć podopiecznych 
podczas meczów finałowych i dopingo-
wać wraz z ich koleżankami i kolegami. 
Do tego wysokiego poziomu organiza-
cyjnego dołączyła się komisja sędziow-
ska. Panie Ewa Felczak i Katarzyna 
Wyrzykowska z dużą skrupulatnością 
wypełniały protokoły zawodów, będąc 
dużym wsparciem dla wspomnianego już 
na wstępie Henryka Kuncewicza.
 Pomimo porażki w meczu decydują-
cym o złotych medalach koszykarze te-
amu Alicji Geruli pokazali się z bardzo 
dobrej strony. Jest wśród nich kilku dru-
goklasistów, co rokuje dobrze na przy-
szły rok. Oby tylko wsłuchiwali się w rady 
swojej trenerki, to w przyszłym roku mają 
szansę zamienić się miejscami z tego-
rocznymi zwycięzcami.
 Organizatorom należą się ogromne 
podziękowania za solidnie przygotowany 
finał rozgrywek powiatowych, a uczest-
nikom turnieju pochwały za stworzenie 
dobrego widowiska. 

Jarosław Janiak

Gimnazjaliści z Ożarowa o włos od złota Gimnazjaliści z Ożarowa o włos od złota 
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sport / legendy naszego regionu

I  SZKOLNY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW  
ROCZNIKA 1994 O PUCHAR RADY RODZICÓW KLASY V C 

„Gramy o zdrowie”
 22 października br. w Szkole Podsta-
wowej nr 1 im. J. Kusocińskiego w Oża-
rowie Mazowieckim odbył się I Szkolny 
Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Rady Rodziców  klasy V c dla chłopców 
rocznika 1994. Celem imprezy, której po-
mysłodawcami byli sami uczniowie, było 
krzewienie aktywnych form wypoczynku, 
a także integracja dwóch najważniej-
szych środowisk wychowawczych: domu 
i szkoły.

    Turniej został rozegrany systemem 
pucharowym. Najpierw odbyło się loso-
wanie. Pierwszy mecz zagrali zawodnicy 
reprezentujący klasy Vb i Vd . Po pięk-
nej i emocjonującej walce zwyciężyła 
Vb, wynikiem 4:0. Wszystkie gole strzelił 
Paweł Jabłoński. Następnie zmierzyły 
się drużyny klasy Va i Vc. Mecz skończył 
się rezultatem 0:1, po bramce Bartosza 
Kwiatkowskiego. W starciu o trzecie miej-

sce lepsi okazali się uczniowie klasy Va, 
którzy po niezwykle zaciętej walce poko-
nali Vd  2:1. Strzelcem bramki dla Vd był 
Adrian Wierzbicki, a dla Va oba trafienia 
zaliczył Bartosz Dęgowski. 
     W spotkaniu finałowym wystąpiły dru-
żyny klasy Vb i Vc. Początkowo Vc ob-
jęła prowadzenie po pięknym podaniu 
Arkadiusza Grzywacza i zaskakującym 
strzale Michała Kanclerza. Potem wy-
nik podwyższył Kamil Głodek. Kolejne 
dwie bramki zdobył Bartosz Kwiatkowski, 
który tego dnia był w wyjątkowej formie. 
Na krótko przed końcem spotkania je-
dyną bramkę dla Vb zdobył Sebastian 
Jóżwiak. Ostatniego gola w tym turnieju 
strzelił gracz  Vc –Michał Przygoda.  Ten 
mecz , a zarazem cały turniej wygrała Vc 
wynikiem  5:1. Wszystkie spotkania sę-
dziował Pan Maciej Jówko.
    Młodym graczom należą się słowa 
uznania za prezentowany poziom gry 
oraz sportową postawę. Na specjalne 
zaś podziękowania zasłużyły dziewczęta 
z klasy Vc, które wspaniałymi tańcami , 
w trakcie przerw między meczami, 
uświetniły imprezę .
 Trzy pierwsze miejsca zostały uhono-
rowane pucharami. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali dyplomy i słodycze. Przewi-
dziano również nagrody indywidualne: 
Tytuł Najlepszego Strzelca Turnieju przy-
znano Pawłowi Jabłońskiemu. Tytuł Naj-

lepszego Bramkarza - Michałowi Jacke-
lowi. Najlepszym Zawodnikiem Turnieju 
został - Bartosz Kwiatkowski, a Graczem 
Fair-play - Daniel Zieliński.
  Nagrody ufundowane przez firmy: ”Li-
der S.K-G”  i  „Mercedes-Benz”  wrę-
czył Pan Paweł Kanclerz przedstawiciel  
Rady  Rodziców  klasy Vc  i  wicestaro-
sta  powiatu  warszawskiego  zachod-
niego. Jemu, a także pozostałym przed-
stawicielom Rady Rodziców klasy Vc: 
Pani Agnieszce Możdżyńskiej, Pani Mał-

gorzacie Kanclerz i Pani Annie Gromniak 
należą się szczególne słowa wdzięczno-
ści za pomoc w zorganizowaniu turnieju 
i sprawowanie pieczy nad jego prawidło-
wym przebiegiem.
 Uczniowie klas V pragną również po-
dziękować wszystkim obecnym, którzy 
dopingowali ich zmagania.
 

 Uczniowie klasy Vc

I nagroda w Gminnym Konkursie Literackim „Legendy naszego regionu” 
Kategoria – uczniowie szkół podstawowych klasy V – VI 

Kamila Solarz, 
kl. VI- Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Maz.,

obecnie uczennica  klasy I Gimnazjum 
Jak Pożarowo stało się Ożarowem

awno, dawno temu Książę Mazowiecki polo-
wał na terenach lasów okalających Warszawę. 
W pogoni za zwierzyną oddalił się od swych 
towarzyszy i już miał zrezygnować z włóczęgi, 

kiedy nagle zobaczył polanę, a za nią piękną wioskę. 
Urzekł go ten widok i postanowił odpocząć w miejscowej 
karczmie przed powrotem do zamku. Kiedy przekroczył 
bramy wsi Pożarów, okazało się, że mieszkańcy tego pięk-
nego miejsca są bardzo smutni i przygnębieni.
 Zdziwiony Książę zapytał gospodarza karczmy o przy-
czynę smutku mieszkańców, a ten opowiedział mu  o nie-
ustannych pożarach lasów i plonów. Cała praca rąk ludzi 
systematycznie była niszczona przez wybuchające pożary. 
Wieś zaczynała pogrążać się w smutku i biedzie, ludzie 
opuszczali swe rodzinne strony w poszukiwaniu lepszego i 
bezpieczniejszego życia. Nikt nie potrafił zaradzić klątwie, 
jaka panowała nad wsią. Zasmucony wielce Książę opowie-
ścią gospodarza postanowił pomóc mieszkańcom, których 

tak bardzo polubił. Zastanowił się przez chwilę i wpadł 
na wyśmienity pomysł: Trzeba zmienić nazwę wsi, bo to 
ona jest przyczyną wszystkich nieszczęść. I tak zgodnie 
stwierdzono, że od tego dnia wieś będzie nosić nazwę Oża-
rów na cześć pomysłowego księcia dodano „ Mazowiecki”.
Od tej pory ustały wszystkie klęski pożarowe. Ludzie mogli 
spokojnie polować w lasach na zwierzynę, uprawiać pola 
i zbierać plony.
Wieś szybko zaczęła się rozwijać, a na twarze miesz-
kańców powrócił już dawno nie widziany uśmiech 
i szczęście. Do dnia dzisiejszego dziadkowie dużego dziś 
miasta opowiadają tę historię swoim wnukom, przeka-
zując im swoją miłość i wdzięczność dla pewnego księ-
cia, który dawno temu swoim młodzieńczym zapałem 
i pomysłem wyratował ich z opresji.

Jak Pożarowo stało się Ożarowem
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akcja „Przejrzysta Polska”

PRZEJRZYSTA   POLSKA
 Informujemy mieszkańców, że Gmina 
Ożarów Mazowiecki przystąpiła do akcji 
społecznej „Przejrzysta Polska”, pro-
wadzonej przez Gazetę Wyborczą przy 
wsparciu Fundacji Agory, Polsko- Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności, Programu 
Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Bato-
rego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lo-
kalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i 
Banku Światowego.
 Celem akcji jest promowanie uczci-
wości i skuteczności w samorządach, co 
przyczynia się do poprawy jakości życia 
publicznego oraz do pobudzania aktyw-
ności obywatelskiej. Zasady akcji oraz 
lista zadań obligatoryjnych i fakultatyw-
nych dla samorządów biorących w niej 
udział znajdują się na stronie interneto-
wej: www.przejrzystapolska.pl
 W związku z przystąpieniem do akcji 
„Przejrzysta Polska” gmina podjęła się 
wykonania następujących zadań: 

I. ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI
1.1. Opracowanie opisu usług świadczo-
nych w samorządzie
1.3. Opracowanie systemu oznakowania 
wewnętrznego w urzędzie.
1.4. Utworzenie i rozwój sieci tablic infor-
macji lokalnej, zapewniających skutecz-
ny, powszechny dostęp do informacji
Odpowiedzialna: Kierownik Referatu Ad-
ministracyjno-Gospodarczego - Bożena 
Żurek

II. ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA 
KORUPCJI
2.1. Wypracowanie i wdrożenie kodeksu 
etycznego pracowników urzędu.Odpowie-
dzialna: Sekretarz Gminy - Nina Wawrzak

III. ZASADA PARTYCYPACJI SPO-
ŁECZNEJ
3.1. Opracowanie i wdrożenie programu 
współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi.
Odpowiedzialna: Skarbnik Gminy - Irena 
Prucnal

IV. ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI
4.1. Opracowanie z udziałem społecz-
ności lokalnej strategii rozwoju społecz-
no-ekonomicznego gminy oraz krótkie-
go materiału przybliżającego strategię 
mieszkańcom
Odpowiedzialny: Zastępca Burmistrza - 
Jerzy Godlewski

V. ZASADA FACHOWOŚCI
5.1. Wprowadzenie procedury naboru na 
każdy wakat w urzędzie. Procedura musi 
zawierać wymóg konkursów na stanowi-
ska kierownicze.
Odpowiedzialna: Sekretarz Gminy - Nina 
Wawrzak

VI. ZASADA ROZLICZALNOŚCI
6.1. Urząd przygotuje i rozpropaguje 
książeczkę (coroczny informator budże-
towy) pt. „Skąd mamy pieniądze i na co 
je wydajemy”.
Odpowiedzialni: 
Skarbnik Gminy - Irena Prucnal 
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remon-
tów - Mirosław Tajer

ZADANIA RADY MIEJSKIEJ

• Przygotowanie i wdrożenie kodeksu 
etycznego radnego.
• Inicjatywa uchwałodawcza mieszkań-

ców
• Wprowadzenie stałych terminów obrad 
Rady Miejskiej oraz umieszczenie tam 
kluczowych dla społeczności decyzji (bu-
dżet, dotacje dla organizacji pozarządo-
wych), rocznych raportów jednostek or-
ganizacyjnych, w tym przynajmniej jedno 
posiedzenie poświęcone monitorowaniu 
strategii rozwoju.
• Obowiązkowe szkolenie proceduralne 
po wyborach oraz tematyczne szkolenia 
dla Rady przynajmniej raz w roku.
• Wprowadzenie do praktyki funkcjono-
wania samorządu głosowania imienne-
go.

 Zgodnie z załączoną: 
I. Zasadą Przejrzystości 
1.1. Opracowanie opisu usług świadczo-
nych w samorządzie, zostały opracowa-
ne 75 szt. karty usług.
Karty zawierają następujące informacje: 
nazwę usługi, podstawę prawną, wykaz 
potrzebnych dokumentów, wysokość opłat, 
określenie miejsca wykonywania usługi, 
określenie czasu realizacji usługi, infor-
mację o trybie odwoławczym.
Karty są dostępne w formie elektronicz-
nej na stronie internetowej Urzędu Mia-
sta i Gminy Ożarów Mazowiecki pod ad-
resem www.ozarow-mazowiecki.pl, link 
o nazwie „Przejrzysta Polska”. W formie 
pisemnej znajdują się w biurze podaw-
czym na I piętrze budynku UMiG Ożarów 
Mazowiecki ul. Kolejowa 2.

Bożena Żurek
Urząd Miasta i Gminy Ożarów Maz.

Ożarów Mazowiecki 2005-11-24

NOWOŚĆ W KURSOWANIU LINII 713

 Szanowni Mieszkańcy,
w związku z prośbą Mieszkańców o dodatkowe kursy autobusów linii 713 z podjazdem do przystanku PARKOWA (przy cmen-
tarzu w Ołtarzewie) 

i n f o r m u j e m y, 
że Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie zapewnił, iż od 17 grudnia 2005 r. autobusy linii 713 (wybrane kursy) będą pod-
jeżdżały do cmentarza w Ołtarzewie.

Odjazdy z przystanku krańcowego Cmentarz Wolski zaplanowano na godz.  10:25,  11:57,  14:57  (kurs o godz. 13:25 jest już 
realizowany przez ul. Parkową).

Po modernizacji drogi krajowej nr 2 wybudowano nowe zatoki dla autobusów. Wobec powyższego zostaną uruchomione dwa 
dodatkowe przystanki tj. UMIASTOWSKA 01 i 02.
Zlikwidowany przystanek na ulicy Poznańskiej przy ulicy Nizinnej zostanie przeniesiony na ulicę Nizinną. 

        Tadeusz Drużyński
        Wydział Inwestycji i Remontów
        Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim
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zdrowie

Przychodzi pacjent do dentysty...
Leczyć czy nie le-
czyć?  Oto jest py-
tanie.
Najczęściej tego 
typu dylemat po-
jawia się, gdy na 
fotelu zasiada pa-
cjent zbolały, po kil-
ku nieprzespanych 
nocach z silnym 
postanowienie poz-

bycia się przyczyny bólu, czyli zęba, 
w trybie natychmiastowym. Na ogół sto-
matolog wykonuje wtedy zdjęcie rent-
genowskie nie tylko po to, aby uniknąć 
niespodzianek w czasie ekstrakcji, ale  
aby upewnić się, że ów ząb rzeczywiście 
należy usunąć. W większości wypadków 
jednak okazuje się, że sytuacja nie jest 
taka zła,  jakby ból na to wskazywał. Wte-
dy dentysta proponuje próbę uratowania 
zęba, czyli leczenie kanałowe zwane po-
prawnie endodontycznym.
 Pacjenci mają zwykle świadomość, 
że wiąże się to z użyciem licznych, dłu-
gich narzędzi i boją się tej procedury, ale 
czy słusznie?
 Spróbuję przybliżyć postępowanie 
endodontyczne i wykazać, że nie taki 
diabeł straszny jak go malują. Przyczy-
ną bólu jest stan zapalny lub martwica 
miazgi czyli miękkiej tkanki wypełniającej 
w środku ząb i jego korzeń. To z kolei jest 
spowodowane przez głęboką, zaniedba-
ną próchnicę, uraz, niezauważone skale-
czenie miazgi w czasie opracowywania 

ubytku w znieczuleniu lub inne, rzadsze 
przyczyny.
 Zmienioną zapalnie miazgę trzeba 
usunąć: można to zrobić w znieczuleniu 
lub po uprzedniej dewitalizacji ( tzw. za-
truciu). W obydwu przypadkach pacjent 
nie powinien odczuwać bólu. Następny 
etap to płukanie kanałów i poszerzenie 
ich specjalnymi narzędziami do rozmiaru 
umożliwiającego wypełnienie ich wybra-
nym przez lekarza materiałem. Często 
można to zrobić na jednej wizycie – 
i taka jest tendencja współczesnej endo-
doncji. Czasem jednak infekcja w kana-
łach lub ich obliteracja ( zwężenie świa-
tła) zmuszają pacjenta do odbycia kilku 
wizyt, na których lekarz zwalcza bakterie 
i cierpliwie poszerza kanały. Oczywiście 
podraża to koszt leczenia, ale o tym le-
karze uprzedzają już na pierwszej wizy-
cie. Kilka słów trzeba poświęcić na tzw.
”leczenie warunkowe”. Nie zawsze leka-
rze są w stanie od razu określić jakie jest 
rokowanie leczenia kanałowego. Zależy 
to od tego, jakiego rodzaju powikłania  
wywołało zapalenie  lub martwica mia-
zgi (zmiany w kości przy wierzchołkach 
korzeni), od ogólnego stanu zdrowia pa-
cjenta (cukrzyca i zaburzenia odporno-
ści nie sprzyjają gojeniu), od zjadliwości 
szczepów bakteryjnych i innych czynni-
ków czasem trudnych do przewidzenia. 
Wtedy o podjęciu leczenia decyduje pa-
cjent na własne ryzyko, gdyż żaden en-
dodonta nie da gwarancji na sukces.
 Dlaczego warto walczyć o każdy 

własny korzeń?  Pisałam już o tym przy 
okazji leczenia protetycznego, ale myślę, 
że warto powtórzyć. Żaden sztuczny ko-
rzeń (implant) nie zastąpi własnego, o ile 
- rzecz jasna – ten własny jest zdrowy 
lub prawidłowo wyleczony. Nawet jeśli 
złamie się korona zęba, to na pozosta-
łym korzeniu można osadzić koronę 
protetyczną, most lub nawet umocować 
protezę. Koszty leczenia kanałów, choć 
wysokie, są nieporównywalnie  niższe 
od wydatków, które pociąga za sobą 
usunięcie zęba. I to nie tylko w sensie 
materialnym, ale również zdrowotnym 
i estetycznym. Temat jest na tyle ważny, 
że w stomatologii wyodrębniła się od-
rębna specjalizacja, endodoncja. Leka-
rze endodonci  kupują specjalistyczne 
mikroskopy warte kilkadziesiąt tysięcy 
złotych, aby zwiększyć prawdopodobień-
stwo udanego leczenia bardzo wąskich 
i wątpliwych kanałów. Koszt leczenia 
u takiego specjalisty to 200-300 zł za 
jeden kanał (czyli 600-900 zł  za trzyka-
nałową „szóstkę”). To dużo, ale ciągle 
trzykrotnie mniej niż na Zachodzie czy 
w USA.
 Moja rada brzmi jak powtarzany re-
gularnie refren; higiena oraz wizyty profi-
laktyczne (przynajmniej raz na pół roku) 
pozwalają przeciwdziałać próchnicy lub 
zdiagnozować ją we wczesnym stadium, 
zanim bakterie zaatakują miazgę zęba.

Mirella Kowalczyk, lekarz stomatolog
Pytania można kierować na adres  

gabinet@microdent.pl

ZGŁOŚ  SIĘ  DO NAS
 Do Punktu wspierania „Integracja o Własnych Siłach” utworzonego przez Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz Się 
Do Nas” na bazie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu. Punkt Wspierania jest formą pracy środowiskowej 
na podstawie programu „Funkcjonowanie i rozwój oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi” finansowanego 
przez Ministerstwo Polityki Społecznej. Pojawienie się choroby psychicznej całkowicie zmienia życie nie tylko osoby chorej. Zmie-
nia się także życie każdego z członków rodziny chorego.
 Leczenie zaburzeń zdrowia wymaga czasu, spokoju, akceptacji i zrozumienia uwarunkowań, jakie rządzą zaburzeniami psy-
chicznymi. Wskazane jest, aby rodzina chorego posiadała wiedzę o dolegliwościach nękających członka ich rodziny. Choroba 
psychiczna nie musi oznaczać wycofania się z życia i upokorzeń, jest to choroba jak każda inna.
 Punkt Wspierania „Integracja o Własnych Siłach” pełni rolę „bezpiecznego miejsca”, pewnego rodzaju azylu dla uczestników 
zapewniając bezpieczeństwo, zrozumienie i tolerancję dla osób zaburzonych psychicznie i ich rodzin poprzez:
- Zapewnienie tworzenia grup samopomocowych wsparcia psychicznego,
- Organizowanie spotkań ze specjalistami w ramach poradnictwa psychologicznego, socjalno-prawnego oraz rodzinnego
- Motywowanie do nawiązania kontaktów społecznych, aktywności i odpowiedzialności rehabilitacji oraz terapii
- Kształtowanie umiejętności funkcjonowania w oparciu o własne możliwości
- Kształtowanie umiejętności realizowania własnych potrzeb
- Psychoterapię indywidualną i grupową

„Możemy Ci Pomóc”
Nasz adres:
Punkt Wspierania „Integracja o Własnych Siłach”
Łubiec nr 45, gmina Leszno
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-22) 725 80 34

ZAPRASZAMY  SERDECZNIE
Marianna Frydrych
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z Europą w tle

   Zakładając własną firmę bardzo czę-
sto rozglądamy się za środkami na sfi-
nansowanie jej działalności. Aby zdobyć 
pieniądze na założenie własnej firmy lub 
jej rozwój można skorzystać z progra-
mów pożyczkowych prowadzonych przez 
organizacje mikropożyczkowe oraz Bank 
Gospodarstwa Krajowego. W Polsce 
działa kilkadziesiąt takich programów, 
najczęściej o zasięgu terytorialnym.
 Organizacje mikropożyczkowe wy-
różniają się tym, że są adresowane do 
małych firm lub osób rozpoczynających 
działalność gospodarczą, którym trudno 
jest uzyskać kredyt w banku. Oferują 
swoim klientom uproszczone procedury 
i minimalizują wymagania, często słu-
żąc pomocą w przygotowaniu wniosków. 
Oprócz pożyczek wiele z nich organizuje 
również szkolenia i prowadzi doradztwo 
biznesowe.
 Najbardziej znane programy prowa-
dzone obecnie przez organizacje mikro-
pożyczkowe oraz Bank Gospodarstwa 
Krajowego to:

Mikropożyczki dla absolwentów

 Od sierpnia każdego roku absolwen-
ci i pracodawcy zatrudniający absolwen-
tów mogą składać w oddziałach Banku 
Gospodarstwa Krajowego wnioski o po-
życzki w wysokości do 40 tys. złotych. 
Mikropożyczki są jednym z etapów pro-
gramu „Pierwsza Praca”, którego celem 
jest ułatwienie rozpoczęcia działalności 
gospodarczej.
 Pożyczka dla absolwenta jest prze-
znaczona na finansowanie kosztów 
realizacji przedstawionego przez absol-
wenta projektu rozpoczęcia działalności 
gospodarczej lub na utworzenie nowego 

miejsca pracy. Obejmuje takie wydatki 
jak zakup wyposażenia technicznego 
(np. komputera, mebli), na remont i ada-
ptację pomieszczeń, zakup materiałów 
i surowców potrzebnych do funkcjono-
wania firmy.
O pożyczkę może się starać:
* absolwent (w rozumieniu ustawy o za-
trudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, 
tj. absolwent szkoły ponadpodstawowej), 
pragnący rozpocząć działalność gospo-
darczą na własny rachunek; 
* grupa absolwentów, którzy wspólnie 
chcą założyć firmę; 
* pracodawca, który zdecyduje się utwo-
rzyć nowe miejsce pracy dla absolwen-
ta. 
 Pożyczka nie może być niższa niż 
5 tys. zł i nie wyższa niż 40 tys. złotych 
dla jednego absolwenta lub na utworze-
nie jednego miejsca pracy.
 
Fundusz Mikro

 Fundusz Mikro został utworzony 
w 1994 roku przez Polsko-Amerykański 
Fundusz Przedsiębiorczości. Ma sieć 
przedstawicielstw lokalnych w 31 mia-
stach. 
 Pożyczki z Funduszu Mikro mogą 
uzyskać:
* właściciele najmniejszych firm: ma-
łych sklepów, warsztatów usługowych 
i produkcyjnych, działających legalnie, 
opodatkowanych na zasadach ogólnych, 
płatników zryczałtowanego podatku do-
chodowego i karty podatkowej,
* osoby, które zamierzają podjąć działal-
ność gospodarczą na własny rachunek,
* stowarzyszeniom powoływanym w 
celu realizacji inwestycji mających uła-
twić życie lokalnym społecznościom (np. 
budowa parkingów, drogi, sieci wodocią-
gowych itp.),
* właścicielom gospodarstw agrotu-
rystycznych zrzeszonych w lokalnych 
Stowarzyszeniach Agroturystyki.
 Pieniądze z Funduszu Mikro można 
przeznaczyć na:
* zwiększenie obrotu,
* na małą inwestycję (maszyny, urzą-
dzenia, wyposażenie, lokal),
* na remont lokalu, maszyny czy samo-
chodu,

* oraz na inne cele, które oznaczają roz-
wój małej firmy.
 Więcej informacji na temat mikropo-
życzek: Fundusz Mikro Sp. z o.o., ul. Żu-
rawia 22,
00-151 Warszawa , tel. (022) 629 00 92, 
fax (022) 628 88 11, 
e-mail:fm@funduszmikro.com.pl oraz na  
www.funduszmikro.com.pl
Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego 
Rolnictwa
 Fundacja na Rzecz Rozwoju Pol-
skiego Rolnictwa powstała w 1988 roku. 
Od 1993 roku realizuje Program Promo-
cji Przedsiębiorczości Wiejskiej (REP), 
którego celem jest wspieranie przedsię-
biorczości oraz pomoc w tworzeniu no-
wych małych i średnich przedsiębiorstw 
na obszarach wiejskich.
 W ramach programu udziela poży-
czek dla osób:
* prowadzących lub rozpoczynających 
działalność gospodarczą w miejscowości 
do 20 tys. mieszkańców,
* zamieszkałych na stałe w miejscowo-
ściach do 20 tys. mieszkańców,
* zatrudniających nie więcej niż 10 osób.
 Pożyczka może być przeznaczona 
na zakup środków inwestycyjnych lub 
obrotowych na cele pozarolniczej działal-
ności gospodarczej. Fundacja nie wyma-
ga przedstawiania planów biznesowych 
i pomaga w wypełnieniu wniosku pożycz-
kowego i przygotowaniu dokumentacji. 
Maksymalna kwota pożyczki wynosi 
20 tys. zł.

 Więcej informacji znaleźć można w: 
Fundacji na Rzecz Rozwoju 

Polskiego Rolnictwa 
ul. Mokotowska 14, Warszawa, 

tel. (022) 622 52 55, 
fax (022) 622 52 45, 

e-mail: fdpa@fdpa.org.pl,  
www.fdpa.org.pl

więcej na www.bezrobocie.net.pl                     

Jolanta Kołodyńska
Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie Maz.

Pieniądze na własną firmę....

 Z    E U R O P Ą    W     T L E
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policja, OSP
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niezamówionych materiałów i zdjęć nie zwracamy

PRZYGOTOWALI DO DRUKU: Halina Władyka – Redaktor Naczelna, Elżbieta Jastrzębska – Jóźwiak – Sekretarz Redakcji
OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD TEKSTU I DRUK: Grafium, ul. Poznańska 258, tel.: 721-15-83

KOREKTA TEKSTU: Halina Władyka
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ADRES  DO KORESPONDENCJI: UMiG Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2 z dopiskiem „ REDAKCJA INFORMATORA OŻAROWSKIEGO” 
tel.: 722 12 11 e – mail: ejastrzebska@ozarow-mazowiecki.pl

1. W dniu 23.11.2005 r. Policja w Ożarowie 
Mazowieckim otrzymała zgłoszenie, że po 
jednej z ulic Ożarowa Maz. biega bezpański 
pies. Pies zaatakował przechodzące dziecko. 

W związku z powyższym natychmiast skierowano na miejsce policjantów, 
którzy ustalili właściciela. Właściciel został ukarany mandatem karnym 
oraz zobowiązany do należytej opieki nad psem. W związku z tym zda-
rzeniem apelujemy do wszystkich właścicieli psów, aby w sposób należyty 
zabezpieczali swoje zwierzęta, gdyż w myśl art.77 Kodeksu Wykroczeń 
właścicielowi grozi za to grzywna do 250 zł. 
2. W dniu 05.11.2005 r. otrzymano zgłoszenie o kradzieży. Kierowca 
podwoził przygodnych pasażerów do Ożarowa Maz., którzy skradli mu 
portfel. Natychmiast dokonano sprawdzenia miasta w wyniku, czego za-
trzymano sprawcę i odzyskano mienie.

3. W dniu 14.11.2005 r. otrzymano zgłoszenie od starszej osoby, że 
dwóch n/n mężczyzn pod pozorem skorzystania z toalety dostali się do 
mieszkania i jeden z nich wykorzystując nieuwagę właściciela dokonał 
kradzieży pieniędzy. W związku z tym apelujemy, aby nie wpuszczać 
żadnych obcych osób do swoich domów, a fakt taki natychmiast zgła-
szać policji.
4. W dniu 06.11.2005 r. w Pilaszkowie patrol policji zatrzymał dwóch nie-
trzeźwych rowerzystów. W toku prowadzonego postępowania ustalono, 
że jeden z nich był od kilku lat poszukiwany, natomiast drugi okazał się 
obywatelem Ukrainy, wobec którego przeprowadzono procedurę depor-
tacyjną.
5. W dniu 14.11.2005 r. na targowisku miejskim w Ożarowie Maz. za-
trzymano obywatelkę Ukrainy, która handlowała papierosami oraz alko-
holem bez skarbowych znaków akcyzy.

KRONIKA 
POLICYJNA

Ożarów Maz.

OSP
OSP Ożarów Mazowiecki w październiku  
wyjeżdżała alarmowo 12 razy, w tym:
2 - pożary
7 - akcji ratownictwa technicznego
1 - fałszywy alarm
1 - ćwiczenia na obiekcie połączone z pokazami
1 - pompowanie wody z zalanej piwnicy

6 października - Ożarów Mazowiecki, ul. 
Poznańska. Ćwiczenia na obiekcie Hotelu Mazurkas. Składały się 
one z dwóch części. Pierwsza polegała na ewakuacji gości i persone-
lu podczas upozorowanego zadymienia w holu głównym hotel. Druga 
część to pokazy gaszenia pożaru między innymi z wysokwydajno-
ściowego działka wodnego, użycia nożyc i rozpieraków stosowanych 
w czasie wypadków drogowych, 
16 października - Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska róg Umia-
stowskiej. Zderzenie dwóch samochodów ciężarowych. Działania 
strażaków to zabezpieczenie miejsca zdarzenia, udzielenie pierwszej 
pomocy przedlekarskiej, podniesienie przewróconej przyczepy oraz 
udrożnienie przejazdu na ulicy Poznańskiej. 
19 października - Ożarów Mazowiecki, ul. Poniatowskiego. Zde-
rzenie samochodów osobowych Opel Corsa oraz Subaru Forester. 
Działania strażaków to zabezpieczenie miejsca zdarzenia, udzielenie 
pierwszej pomocy, ściągnięcie wraków pojazdów na pobocze oraz 
neutralizacja rozlanych płynów i olejów samochodowych. 

OSP Święcice wyjeżdżała alarmowo w październiku 2005 r. 10 razy, 
w tym:
2 – akcje ratownictwa technicznego
7 – pożarów
1 fałszywy alarm

2 października – pożar stodoły w Wolicy. Podjęte działania: 2 prądy 
wody, agregat prądotwórczy.
3 października – pożar kontenera na śmieci na ul. Monopolowej w Jó-
zefowie
7 października – wypadek w Święcicach, zabezpieczono miejsce wy-
padku, uprzątnięto odłamki szkła z jezdni, kierowano ruchem drogo-
wym.
16 października - pożar kontenera na śmieci na ul. Monopolowej 
w Józefowie. Podjęte działania: 1 prąd wody.
17 października – pożar altanki w Józefowie.
18 października – pożar altanki na ul. Fabrycznej w Józefowie
20 października - pożar kontenera na śmieci na ul. Monopolowej 
w Józefowie. Podjęte działania: 2 prądy wody, sprzęt burzący.
21 października – pożar trawy w Błoniu, przy przejeździe kolejowym.
28 października – fałszywy alarm z Płochocina.
30 października – wypadek w Święcicach, zabezpieczono miejsce wy-
padku i uprzątnięto szkło z jezdni.

Święcice

L.p. Produkt Cena Jednostka
miary L.p. Produkt Cena Jednostka

miary
1 Ziemniaki 1,20 zł kg 26 Pieczarki 6,00 zł kg

2 Marchew 1,50 zł kg 27 Mandarynka 6,00 zł kg

3 Pietruszka 3,00 zł kg 28 Banany 6,00 zł kg

4 Natka z pietruszki 1,50 zł pęczek 29 Cytryny 5,00 zł kg

5 Seler korzeniowy 3,00 zł kg 30 Winogrona czerwone 8,00 zł kg

6 Cebula 1,20 zł kg 31 Winogrona białe 8,00 zł kg

7 Pory 1,50 zł szt. 32 Grapefruit 6,00 zł kg

8 Czosnek 1,50 zł szt. 33 Jajka 0,36 zł szt.

9 Włoszczyzna 2,50 zł pęczek 34 Wieprzowina bez kości 15,00 zł kg

10 Brukselka 3,00 zł kg 35 Wieprzowina z kością 12,00 kg

11 Szczypior 1,50 zł pęczek 36 Wołowina bez kości 20,00 zł kg

12 Pomidory 6,00 zł kg 37 Wołowina z kością 12,00 zł kg

13 Burak ćwikłowy 1,00 zł kg 38 Filet z kurczaka 14,90 zł kg

14 Kapusta 0,80 zł kg 39 Uda z kurczaka 5,90 zł kg

15 Kapusta pekińska 3,00 zł kg 40 Skrzydełka z kurczaka 4,90 zł kg

16 Kapusta kwaszona 2,50 zł kg 41 Kurczak cały 5,90 zł kg

17 Kapusta czerwona 1,50 zł kg 42 Mielone z indyka 11,90 zł kg

18 Kalafior 4,00 zł szt. 43 Skrzydła indycze 6,90 zł kg

19 Sałata 1,50 zł szt. 44 Filet z indyka 16,90 zł kg

20 Rzodkiewka 1,50 zł pęczek 45 Żołądki z kurczaka 8,60 zł kg

21 Jabłka 2,00 zł kg 46 Porcja rosołowa 2,10 zł kg

22 Ogórek szklarniowy 7,00 zł kg 47

Co i za ile możemy kupić na targowisku miejskim w Ożarowie Mazowieckim
Średnie ceny produktów w listopadzie 



Doceniaj¹c walory architektoniczne oraz estetykê naszej

p³ywalni realizatorzy znanego i lubianego programu

telewizyjnego " zwrócili siê z proœb¹ o umo¿liwienie

przeprowadzenia jednej z konkurencji tego programu w³aœnie

w O¿arowie. I tak w dniu 11.11.2005 r. goœciliœmy program

TVP2, sk¹d na ¿ywo realizowana by³a konkurencja polegaj¹ca

na przebiegniêciu pod wod¹ przez p³otki w okreœlonym czasie.

Tego trudnego zadania podj¹³ siê instruktor p³etwonurków

p. Marcin WoŸniakowski, który prowadzi zajêcia dla

p³etwonurków w naszym obiekcie. Pierwotnie wyznaczony

czas 2,5 min. na wykonanie zadania zosta³ skrócony przez

p. Marcina do 2 min. Prowadz¹cy program p. Sttefen M ller

za³o¿y³ siê ze swoimi goœæmi, i¿ próba ta zostanie wykonana

w tym czasie. Program zgromadzi³ ponad 200 kibiców.

Fantastyczny doping pomóg³ zawodnikowi w wykonaniu zadania

w czasie poni¿ej 2 min.
W wyniku g³osowania publicznoœæ ca³ego kraju, wybra³a

wykonan¹ u nas konkurencjê, oceniaj¹c j¹ jako najbardziej

oryginaln¹, co w konsekwencji przyczyni³o siê do koniecznoœci

wykonania zadania dodatkowego przez prowadz¹cego program.

Prowadz¹cy program ze studia p. musia³ namówiæ

100 osób, aby wspólnie wskoczyli do wody w basenie. W przy-

padku mniejszej iloœci chêtnych czeka³o go bardzo trudne

zadanie, polegaj¹ce na tym, i¿ po po³o¿eniu siê na rozbitym szkle

i po u³o¿eniu na nim deski przejedzie po niej motocykl. Próba

bardzo trudna, dlatego p. prosi³ publicznoœæ

o udzia³ we wspólnym skoku do wody. Niestety nie uzbiera³a siê

odpowiednia iloœæ chêtnych i prowadz¹cy zmuszony by³ do

wykonania zadania-"kary". Dziêki realizacji programu nasza

P³ywalnia odnios³a du¿y sukces medialny i reklamowy w ca³ej

Polsce. Pokazanie jej walorów przez TVP2 spowodowa³o

wiêksze zainteresowanie u¿ytkowników, z czego bardzo siê

cieszymy. Poniewa¿ konkurencja wykonywana na p³ywalni

zwyciê¿y³a spoœród czterech innych odbywaj¹cych siê tego dnia,

zaplanowano powtórkê bicia rekordu biegu przez p³otki spoœród

najbardziej atrakcyjnych konkurencji ca³ego cyklu programu.
Gratulujê zwyciêzcy ambitnej postawy, a wszystkim korzys-

taj¹cym z naszej P³ywalni - trafnego wyboru.
Emocje sportowe, które towarzyszy³y podczas realizacji

programu nie s¹ jedyne. Pragnê zachêciæ wszystkich kibiców

do obejrzenia i dopingowania zawodników naszego Klubu

Sportowego „1" na Œwi¹tecznych Zawodach P³ywackich

o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy O¿arów Mazowiecki,

p. Kazimierza Stachurskiego. W zawodach tych weŸmie udzia³

300 zawodników z 15 najlepszych klubów Mazowsza, miêdzy

innymi: Poloni Warszawa, BUKS, Ostro³êki, P³ocka i innych.
Serdecznie zapraszamy 15 grudnia br. o godz.10:00 na P³y-

walniê Miejsk¹ w O¿arowie Mazowieckim ul. Szkolna 2A.

„Za³ó¿ siê

ü

Sttefen M ller

Sttefen M ller

ü

ü

Andrzej Kowalski

Dyrektor P³ywalni Miejskiej

Na zakoñczenie programu skok do wody
zgromadzonych na basenie

Zawodnik na pó³metku trasy.

Pan Marcin WoŸniakowski odbiera
statuetkê zwyciêzcy.

w P³ywalni Miejskiej


