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W dniu 14 stycznia 2006r. odby³a siê studniówka klas maturalnych w lokalu w Radonicach.
Nasz¹ uroczystoœæ uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego pan Jan ¯ychliñski,

Wicestarosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego pan Pawe³ Kanclerz, Dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1- pani
Jagoda Rybak, Wicedyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1- pani Izabela £apiñska-Panek, wychowawcy klas maturalnych,
nauczyciele oraz rodzice.
Bal rozpoczêliœmy tradycyjnym polonezem, jak przysta³o na prawdziwych maturzystów. Bawiliœmy siê do bia³ego rana.

Studniówka jest pierwszym tak wa¿nym balem w naszym ¿yciu i z pewnoœci¹ zostanie w naszej pamiêci na zawsze. Jest to
noc, kiedy uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami wspólnie mog¹ siê bawiæ i choæ na chwilê zapomnieæ o naszych szkolnych
rolach. Jest to te¿ czas, który przypomina nam, ¿e do najwa¿niejszego egzaminu w naszym ¿yciu, jakim jest matura zosta³o
zaledwie 100 dni.

¯yczymy naszym kole¿ankom i kolegom „po³amania piór" w maju i zdania egzaminów zawodowych w czerwcu.

Maturzystki Ilona i Marta

w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1
w O¿arowie Mazowieckim

Uroczystoœæ poœwiêcenia
i wrêczenia kluczy lokatorom 28 lutego 2006
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Szanowni Państwo,

pragnę serdecznie przeprosić wszystkich Mieszkańców 
osiedli: Spółdzielni Mieszka niowej Bloki, Zientarówka, 
Poniatowskiego, Franciszków i Spółdzielni Mieszkanio-
wej Kabel, za uciążliwości jakie spotkały Państwa z po-
wodu zanieczyszczenia wody w wodociągu miejskim za-
silanym ze Stacji Uzdatniania przy ul. Partyzantów 37.
 W blisko 14-letniej już działalności firmy: Zakład 
Usług Instalacji Sanitarnych Mariana Dybca zaopatrują-
cej nasze miasto i gminę w wodę, tak poważna awaria 
wydarzyła się po raz pierwszy. Urząd Miasta, od chwili 
powiadomienia przez Państwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego (16 lutego - godz.14.00) o groźbie 
zanie czyszczenia wodociągu, rozpoczął nakazane dzia-
łania - zaopatrzenia w wodę stołówek szkół i przedszkoli. 
W piątek 17 lutego, wodociąg decyzją Inspektora został 
zamknięty. Następne kilka godzin to dramatyczna wal-
ka i podejmowanie decyzji jak działać dalej. Po krótkiej 
odprawie w Starostwie i zasięgnięciu opinii fachowców, 
zdecydowałem się na wystąpienie do Wojewódzkiego 
Państwowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o zmia-
nę decyzji i uruchomienie wodociągu. Aby oczyścić insta-
lacje należało przepuścić przez nie jak najwięcej odpowied-
nio chlorowanej wody, pozostawienie wodociągu w stanie 
nieczynnym mogło jeszcze zwiększyć jego zanieczysz-
czenie. Woda oczywiście nie nadawała się do spożycia, 
ale nie trudno wyobrazić sobie, co by się działo, gdyby na 
dłużej zabrakło jej w kranach i toaletach wielorodzinnych 
i wielopiętrowych domów. W godzinach popołudniowych, 
dzięki pomocy policji, strażaków i pracowników Zakładu 
Usług Komunalnych, mieszkańcy wszystkich osiedli zo-
stali poinformowani, że woda w wodociągu nadaje się 
wyłącznie do celów sanitarnych, a także o możliwości 
bezpłatnego zaopatrzenia w wodę pitną w wyznaczo-
nych sklepach osiedlowych. 
 Na spotkaniu w szkole, 22 lutego, wielu mieszkań-
ców krytykowało ilość, jak i sposób dostarczania butel-
kowanej wody. Łącznie rozdaliśmy ponad 100.000 litrów, 
nie licząc wody dostępnej w cysternach warszawskiego 
MPWiK. Jest to blisko 20 litrów na jednego mieszkańca. 
Woda w butelkach czy cysternach nie mogła w oczywisty 
sposób zastąpić wodociągu, ale w tej wyjątkowej, trud-
nej sytuacji pozwalała choćby na bezpieczne dla zdrowia 
przygotowanie posiłków.   
 Chcę podziękować wszystkim właścicielom sklepów 
spożywczych, którzy podjęli się trudu przyjęcia i rozda-
wania wody:
Państwu Miziołkom - sklep, ul. Poznańska 280 
Państwu Palecznym - sklep, ul. Poniatowskiego 32 
Państwu Regułom – sklep, ul. Kolejowa 3 
Państwu Reszczyńskim – sklep, ul. Poznańska 175
Pańswu Zasłonom – sklep, ul.Konotopska 1 
Pani T.OIesińskiej – sklep, ul. Ożarowska 40 
Pani I.Hoffman – sklep, ul. Poznańska 127A.

 Wyrażam także ubolewanie, że w punktach odbioru 
wody dochodziło do gorszących scen, co wystawia nam  
Ożarowianom    nie    najlepszą   ocenę    ze społecznej soli-
darności.
 Sytuacje kryzysowe, trudne, podgrzewane jeszcze 
przez szukające sensacji media są najlepszym spraw-
dzianem naszej codziennej współpracy i wzajemnej po-
mocy - gminnej, osiedlowej, sąsiedzkiej, ludzkiej. Ta so-
lidarność mieszkańców jest niezbędna, kiedy przychodzi 
stawić czoło sytuacjom kryzysowym. Dlatego raz jesz-
cze pragnę podziękować Panu Komendantowi Komen-
dy Powiatowej Policji Sławomirowi Rogowskiemu, Panu 
Komendantowi Komisariatu Gminnego Markowi Kozłow-
skiemu, Panu Komendantowi Ochotniczej Straży Pożar-
nej Leszkowi Stachlewskiemu, Księdzu Proboszczowi 
Jarosławowi Buchholzowi za pomoc w przekazywaniu 
aktualnych informacji oraz rozdawaniu wody. 
 Czysta woda dostarczana do powiększających się 
ciągle aglomeracji mieszkalnych, jest już, a w najbliż-
szym czasie będzie jeszcze bardziej cennym i trudnym 
do pozyskania dobrem. Po pierwsze: ciągle jej ubywa w 
przyrodzie, jest coraz bardziej zanieczyszczana, po dru-
gie: rosną koszty jej wydobycia, uzdatniania i przesyłania 
do odbiorców, po trzecie: zużywają się technicznie wo-
dociągi. Nasze gminne ujęcia wody są wyłącznie pod-
ziemnymi, oligoceńskimi lub czwartorzędowymi studnia-
mi, których lustro powierz chniowe każdego roku opada. 
Przybywa w gminie prywatnych ujęć głębinowych budo-
wanych za zgodą wojewody. Woda w gminie nie jest dro-
ga 1000 litrów (m3) kosztuje 2,07zł, to tyle samo, a nawet 
mniej niż butelka 5-cio litrowa w sklepie. Urząd gminy 
czyni starania o pozyskanie dla miasta dwóch nowych 
ujęć wody, co mogłoby znacznie poprawić zaopatrzenie 
mieszkańców.
 Ważnym wydarzeniem w ostatnim tygodniu lutego 
była uroczystość poświęcenia i przekazania lokatorom 
nowego domu komunalnego wybu dowanego w Józefo-
wie przy ul. Kasztanowej 14. Przy niewystarczających 
i mocno wysłużonych, gminnych zasobach komunal-
nych, oznacza to dużą, jakościową i ilościową poprawę 
sytuacji mieszkaniowej dla wielu rodzin w Józefowie 
i Ożarowie. W czterokondygnacyjnym budynku mieszczą 
się 54 mieszkania i jeden lokal na parterze przeznaczo-
ny dla Ośrodka Pomocy Społecznej: 15 mieszkań M1
o pow. 33,3 m2, 15 mieszkań M2 o pow. 43,6 m2, 15 miesz-
kań M3 - o powierzchni 68,3 m2, 9 mieszkań dla osób 
niepełnosprawnych (w tym 5 mniejszych o pow. 43,4 m2 
i 4 większe o pow. 54,5 m2.
 Nowy budynek będzie zarządzany przez Zakład Usług 
Komunalnych.

Burmistrz - Kazimierz Stachurski
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Działania i decyzje podjęte w Urzędzie 
Gminy w okresie od 18 stycznia do 21 
lutego 2006 roku

W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZ-
NYCH

Ogłoszono przetargi na następujące re-
alizacje:
- budowę chodnika ul. Szeligowska w 
Szeligach
- opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej ul. Mickiewicza w Ożaro-
wie 
- nadzór inwestorski podczas realizacji 
zadań inwestycyjnych i remontowych 
ujętych w budżecie gminy na 2006r.
- oznakowanie pionowe i poziome dróg 
gminnych
- opracowanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej budowy wodociągu 
w Broniszach
- opracowanie projektu koncepcji kanali-
zacji sanitarnej Szeligi – Macierzysz
- opracowanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej i budowę kanalizacji sa-
nitarnej ul. Broniewskiego w Duchnicach
- opracowanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowych i budowę oświetlenia 
ulicznego ul. Sochaczewskiej i ul. Pod-
grodzie w Macierzyszu
- opracowanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowych i budowę oświetlenia 
ulicznego ul. Michałowskiej w Wolskich
i ul. Rataja w Wolicy
- poszerzenie nawierzchni i budowę sys-
temu odwadniającego ul. Jaśminowej 
w Koprkach
- opracowanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej przebudowy ul. Party-
zantów w Ożarowie

Zatwierdzono wyniki przetargów na:

- budowę oświetlenia ulicznego ul. Rokic-
kiej w Wolicy za cenę brutto 34.402,24 zł
- remonty cząstkowe dróg asfaltowych 
na terenie gminy Ożarów Mazowiecki 
do wysokości środków zabezpieczonych 
w budżecie tj. kwoty 150.000,00 zł
- zakup tłucznia do równania dróg nie-
utwardzonych do wysokości środków 
zabezpieczonych w budżecie tj. kwoty 
100.000,00 zł
- wynik przetargu na równanie mecha-
niczne dróg nieutwardzonych do wyso-
kości środków zabezpieczonych w bu-
dżecie tj. kwoty 40.000,00 zł

Podpisano umowy:

- z firmą Instalacje Wodno-Kanalizacyjne 
z siedzibą w Błoniu na budowę sieci ka-
nalizacji sanitarnej ul. Cichej w Ożarowie 
za cenę brutto 399.601,56 zł
- z PPUP Poczta Polska z siedzibą w 
Warszawie na obsługę pocztową w obro-
cie krajowym i zagranicznym UMIG Oża-
rów Mazowiecki w latach 2006-2007

W ZAKRESIE INWESTYCJI I REMONTÓW

Wyrażono zgodę na wszczęcie postępo-
wania o udzielenie Zamówienia Publicz-
nego do 6.000 EURO dla inwestycji: 

- wykonanie dokumentacji projektowej na 
przebudowę ul. Wybickiego w Ożarowie  
- wykonania projektu koncepcyjnego sie-
ci kanalizacji deszczowej dla Józefowa

Zakończono:

- przeniesienie skrzynki oświetlenia ulicz-
nego ze stacji transformatorowej na słup 
oświetleniowy przy ul. Lipowej w Płocho-
cinie, wykonawca - Instalatorstwo Elek-
tryczne G. Mycka Ożarów Mazowiecki.
Koszt: 2.440, 00 zł brutto.

Wydano decyzje i wydziałowe warunki 
techniczne:

- 1 decyzję na prowadzenie robót w pa-
sie drogowym
- 4 decyzje zezwalające na umieszcze-
nie w pasie drogi urządzeń infrastruktury 
technicznej niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ru-
chu drogowego
-13 Wydziałowych Warunków Technicz-
nych do projektów Decyzji o warunkach 
zabudowy i Decyzji o ustalaniu inwestycji 
celu publicznego

W ZAKRESIE GEODEZJI I GOSPO-
DARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

- Wydano 4 postanowienia w sprawie po-
działu nieruchomości
- Wydano 15 decyzji zatwierdzających 
podział nieruchomości, w tym jedna do-
tycząca terenu byłej Fabryki Kabli
- Wydano 11 zaświadczeń o adresie nie-
ruchomości

W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

Wydano decyzje i postanowienia:

- 12 decyzji o warunkach zabudowy
- 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego
- 17 wypisów i wyrysów z miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzen-
nego
- 20 wypisów ze studium uwarunkowań 
i kierunków rozwoju miasta i gminy 
- Wystąpienie do uzgodnień z planem 
miejscowym zagospodarowania prze-
strzennego gminy dla obszaru Mysz-
czyn-Pilaszków-Orły

W ZAKRESIE KULTURY

Ośrodek Kultury „Uśmiech” 
W okresie ferii zimowych DK organizo-
wał i współorganizował akcję „Zima w 
mieście”. W pierwszym tygodniu odby-
wały się zajęcia ruchowo-taneczne oraz 
otwarte widowisko cyrkowe w Szkole 
Podstawowej w Płochocinie. Równole-
gle w Domu Kultury odbywały się zajęcia 
klubowe, ruchowo-rytmiczne i plastycz-
ne. Za najbardziej atrakcyjne zajęcia 35 
uczestników akcji prowadzonej przez 
Dom Kultury uznało pokaz połączony 
z nauką wykonania i pieczenia pizzy, jaki 
odbył się 24 stycznia w Domu Kultury. 
Pokaz był sponsorowany, przygotowany 

i poprowadzony przez Pizzerię „Jerry” w 
Ożarowie Mazowieckim, za co serdecz-
nie dziękujemy.

11 lutego w Sali Wystawowej Domu 
Kultury „Uśmiech” odbył się wernisaż 
wystawy dorobku artystycznego pra-
cowni malarstwa i rysunku Domu Kultury 
„Uśmiech”. Autorami prac są uczestnicy 
zajęć wszystkich czterech grup wieko-
wych. Instruktorem prowadzącym zaję-
cia jest artysta plastyk Marzena Kałużna. 
Prezentowane prace wykonane są róż-
nymi technikami – szkice, akwarele, ry-
sunki kredką, a także kukiełki z plastiko-
wych butelek oraz rzeźby ze styropianu. 
Wernisaż uatrakcyjnił występ recytato-
rów z sekcji miłośników poezji. Niewąt-
pliwą atrakcją był również mini-teatrzyk 
kukiełkowy. Najmłodsi uczestnicy zajęć 
pracowni malarstwa i rysunku wykona-
li lalki-kukiełki z plastikowych butelek 
i kolorowych szmatek, które „zagrały” 
w przedstawieniu. 
Wystawę można było oglądać do 1 mar-
ca od poniedziałku do piątku w Sali Wy-
stawowej Domu Kultury.

12 lutego odbył się kolejny Poranek Fil-
mowy dla Dzieci. Tym razem widzowie 
obejrzeli film pt. „Charcie i fabryka cze-
kolady”. Każda projekcja wzbudza duże 
zainteresowanie wśród dzieci i młodzie-
ży. Tak było również i tym razem. Na wi-
downi zasiadają głównie dzieci w wieku 
szkolnym, ale na projekcje przychodzą 
dorośli i młodzież. 

W lutym w salach Domu Kultury 
„Uśmiech” odbywały się również szkole-
nia dla rolników z naszej gminy organi-
zowane przez Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego. W szkoleniach tych wzięło udział 
ok. 150 osób.

W ZAKRESIE EDUKACJI

Odśnieżono dachy w placówkach oświa-
towych, na których zalegał śnieg. W tej 
akcji pomagali strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ożarowie i z Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Święcicach, któ-
rym za tę pomoc serdecznie dziękujemy.

W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza 
Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim 
w dniu 3 lutego 2006 r. odbyło się uro-
czyste przekazanie pracowni komputero-
wej w ramach akcji „TESCO dla szkół”. 
Uroczystość miała piękną oprawę dzięki 
występom szkolnego teatrzyku przygoto-
wanego przez Panie wychowawczynie: 
Annę Ducką-Pepla i Panią Bożenę Cheł-
chowską.

W ramach programu „IKONKA” z fun-
duszy UE zostało uruchomione cen-
trum multimedialne w bibliotece szkolnej 
w Płochocinie.

            Burmistrz - Kazimierz Stachurski 
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 w sprawie:   zmiany uchwały budżeto-
wej miasta i gminy na rok 2006.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę                                                                       
106.984  zł 
Zwiększyć wydatki gminy o kwotę                                                                         
113.984  zł w pełnej szczegółowości kla-
syfikacji budżetowej zgodnie z załączni-
kiem Nr 1.
Plan wydatków po zmianach stanowi 
wielkość 53.878.228 zł

§ 2
1. Różnica między planem dochodów 
przyjętych w wysokości 48.304.708 zł 
Uchwałą Nr 384/05 Rady Miejskiej w 
Ożarowie Mazowieckim w dniu 29 grud-
nia 2005 r. a planem wydatków stano-
wiących kwotę 53.878.228 zł wynosi 
5.573.520 zł
2. Z dochodów budżetu gminy przezna-
cza się kwotę 2.733.480 zł. na spłatę rat
kredytów i pożyczek , zgodnie z Załącz-
nikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Deficyt budżetu w wysokości  8.307.000 zł 
tj. po uwzględnieniu zapisów w pkt. 2 zo-
stanie pokryty z:
- nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych 
w wysokości 1.700.000 zł
- kredytów zaciąganych w bankach kra-
jowych w wysokości 6.607.000 zł

§ 3

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 384/05 
Rady Miejskiej w Ożarowie Maz. z dnia 
29 grudnia 2005r. pn.: „Prognoza długu 
gminy na 31 grudnia 2006 r. i lata następ-
ne”. Otrzymuje brzmienie zgodnie z Za-
łącznikiem Nr 3 do  niniejszej Uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 15 Uchwały Nr 384/05 
Rady Miejskiej w Ożarowie Maz. z dnia 
29 grudnia 2005 r. pn.:  „Plan zadań in-
westycyjnych na rok 2006” otrzymuje 
brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 
do  niniejszej Uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr 384/05 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 29 grudnia 2005 r. pn.: „Wielo-
letni plan programów inwestycyjnych re-
alizowanych przez gminę Ożarów Maz.” 
Otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącz-
nikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania 
zobowiązań z tytułu umów do wysokości 

3.000.000 zł, których realizacja w roku 
następnym jest niezbędna do zapewnie-
nia ciągłości działania jednostki i termin 
zapłaty upływa w roku następnym.

 w sprawie:  zaciągnięcia kredytu dłu-
goterminowego w roku budżetowym 
2006.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zaciąga się kredyt komercyjny długo-
terminowy w banku krajowym w wyso-
kości 400.000 zł /słownie: czterysta 
tysięcy złotych/ na realizację zadania 
inwestycyjnego pod nazwą   „Przebudo-
wa ul. Kolejowej w Płochocinie”. 

§ 2
Prawne zabezpieczenie uzyskanego 
kredytu stanowi:

1 weksel własny in blanco wraz z 
deklaracją wekslową

§ 3
1. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi 
w latach  2007 -2010 w  ratach kwartal-
nych.
2. Źródłem pokrycia zaciągniętego zo-
bowiązania będą wpływy z podatku od 
nieruchomości w latach 2007-2010.

 w sprawie: zaciągnięcia kredytu dłu-
goterminowego w roku budżetowym 
2006.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zaciąga się kredyt komercyjny długoter-
minowy w banku krajowym w wysokości 
600.000 zł  /słownie: sześćset tysięcy 
złotych / na realizację zadania inwesty-
cyjnego pod nazwą „Przebudowa ul. Dłu-
giej w Płochocinie” .

§ 2
Prawne zabezpieczenie uzyskanego kre-
dytu stanowi:
1 weksel własny in blanco wraz z dekla-
racją wekslową

§ 3
1. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi 
w latach 2007 -2010 w ratach kwartal-
nych.
2. Źródłem pokrycia zaciągniętego zobo-
wiązania będą wpływy z podatku od nie-
ruchomości w latach 2007-2010.

 
 w sprawie: zaciągnięcia kredytu dłu-

goterminowego w roku budżetowym 
2006.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zaciąga się kredyt komercyjny długoter-
minowy w banku krajowym w wysokości 
600.000 zł /słownie: sześćset tysięcy 
złotych / na realizację zadania inwesty-
cyjnego pod nazwą „Przebudowa ul. Za-
moyskiego w Ożarowie Maz.” 

§ 2
Prawne zabezpieczenie uzyskanego kre-
dytu stanowi:
2 weksel własny in blanco wraz z dekla-
racją wekslową

§ 3
1. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi 
w latach 2007 -2010 w ratach kwartal-
nych.
2. Źródłem pokrycia zaciągniętego zobo-
wiązania będą wpływy z podatku od nie-
ruchomości w latach 2007-2010.

 w sprawie: zaciągnięcia kredytu dłu-
goterminowego w roku budżetowym 
2006.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zaciąga się kredyt preferencyjny długo-
terminowy w Banku Ochrony Środowiska 
S.A.I.O/Warszawa z siedzibą przy Al. Wi-
lanowskiej 372 w Warszawie w wysokości             
300.000 zł. /słownie: trzysta tysięcy złotych/
na realizację zadania inwestycyjnego pod 
nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej 
ul. Cicha” 

§ 2
Prawne zabezpieczenie uzyskanego kre-
dytu stanowi:
3 weksel własny in blanco wraz z dekla-
racją wekslową

§ 3
1. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi 
w latach  2007 -2010 w  ratach kwartal-
nych.
2. Źródłem pokrycia zaciągniętego zobo-
wiązania będą wpływy z podatku od nie-
ruchomości  w latach 2007-2010.

 
 w sprawie: zaciągnięcia kredytu dłu-
goterminowego w roku budżetowym 
2006.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zaciąga się kredyt preferencyjny długo-
terminowy w Banku Ochrony Środowiska 

z pracy rady miejskiej

W dniu 16 lutego 2006 r. na LXI sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

U C H W A Ł A  Nr  386/06

U C H W A Ł A  Nr 387/06 

U C H W A Ł A  Nr 388/06

U C H W A Ł A  Nr 389/06

U C H W A Ł A  Nr 390/06

U C H W A Ł A  Nr 391/06
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z pracy rady miejskiej

S.A.I.O/Warszawa z siedzibą przy Al. Wi-
lanowskiej 372 w Warszawie w wysoko-
ści 1.500.000 zł /słownie: jeden milion 
pięćset tysięcy złotych /na realizację za-
dania inwestycyjnego pod nazwą „Budo-
wa kanalizacji sanitarnej Ołtarzew”.

§ 2
Prawne zabezpieczenie uzyskanego kre-
dytu stanowi:
4 weksel własny in blanco wraz z dekla-
racją wekslową

§ 2
1. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi 
w latach 2007 -2010 w ratach kwartal-
nych.
2. Źródłem pokrycia zaciągniętego zobo-
wiązania będą wpływy z podatku od nie-
ruchomości  w latach 2007-2010.

 w sprawie: ustalenia Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala Regulamin dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków obowiązują-
cy na obszarze Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki, stanowiący załącznik do 
Uchwały.

§ 2
Traci moc Uchwała Nr 388/02 Rady Miej-
skiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 
października 2002 r. w sprawie ustalenia 
Regulaminu dostarczania wody i odpro-
wadzania ścieków.

 w sprawie: uchwalenia programu 
profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się gminny program profilakty-
ki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych i przeciwdziałania narkomanii na 
rok 2006 w brzmieniu ustalonym w za-
łączniku do niniejszej uchwały.

 
 w sprawie: nadania nazwy ulicy w 
SHRO Bronisze.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Ulicy bez nazwy zlokalizowanej na dz. 
ew. nr 16/87 w SHRO Bronisze gm. Oża-
rów Mazowiecki, nadaje się nazwę Kwia-
towa.

 w sprawie:  nadania nazwy ulicy w 
SHRO Bronisze.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Ulicy bez nazwy zlokalizowanej na dz. 
ew. nr 16/86 i 16/89 w SHRO Bronisze 
gm. Ożarów Mazowiecki, nadaje się na-
zwę Czereśniowa.

 w sprawie:  nadania nazwy ulicy w 
SHRO Bronisze.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Ulicy bez nazwy zlokalizowanej na dz. 
ew. nr 16/85 w SHRO Bronisze gm. Oża-
rów Mazowiecki, nadaje się nazwę Ciso-
wa.

 w sprawie:  nadania nazwy ulicy w 
SHR Wolica.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Ulicy bez nazwy zlokalizowanej na dz. 
ew. nr 22/74 i nr 22/139 w SHR Wolica 
gm. Ożarów Mazowiecki, nadaje się na-
zwę Dębowa.

 
 w sprawie:  nieodpłatnego przejęcia 
od Agencji Nieruchomości Rolnych 
działki pod drogę w obrębie SHRO 
Bronisze.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Wyrazić zgodę na nieodpłatne przejęcie 
od Agencji Nieruchomości Rolnych dział-
ki ew. nr 16/123 o pow. 950 m2 przezna-
czonej pod drogę, położonej w obrębie 
SHRO Bronisze.

 w sprawie: sprawozdania z pracy 
Komisji Rewizyjnej za rok 2005.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjmuje sprawozdanie z pracy Komisji 
Rewizyjnej za 2005 rok, stanowiące za-
łącznik do uchwały.

 w sprawie: sprawozdania z pracy Ko-
misji do spraw budżetowych za 2005 
rok.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjmuje sprawozdanie z pracy Komisji 
do spraw budżetowych za 2005 rok, sta-
nowiące załącznik do uchwały.

 w sprawie: sprawozdania z pracy Ko-
misji do spraw obywatelskich za 2005 
rok.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjmuje sprawozdanie z pracy Komisji 
do spraw obywatelskich za 2005 rok, sta-
nowiące załącznik do uchwały.

 w sprawie: sprawozdania z pracy 
Komisji do spraw gospodarczych za 
2005 rok.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjmuje sprawozdanie z pracy Komisji 
do spraw gospodarczych za 2005 rok, 
stanowiące załącznik do uchwały.

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  402/06UCHWAŁA Nr 393 /06

U C H W A Ł A   Nr 392/06

U C H W A Ł A  Nr  394/06

U C H W A Ł A   N r  395/06

U C H W A Ł A  Nr  396/06

U C H W A Ł A  Nr  397/06

U C H W A Ł A  Nr  398/06

U C H W A Ł A  Nr  399/06

U C H W A Ł A  Nr  400/06

U C H W A Ł A  Nr  401/06

Naszej Koleżance 

Bożenie Żurek 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci 

Matki
składają koleżanki i koledzy 

z Urzędu Miasta i Gminy 

w Ożarowie Mazowieckim

Radnej

Krystynie Tenderenda 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci 

Matki
składają: Burmistrz i Rada Miejska 



7Informator Ożarowski nr 14 (135) luty 2006

komputery dla szkół

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Ku-
socińskiego w Ożarowie Mazowieckim 
otrzymała 2 lutego Pracownię Kom-
puterową. Jest to jedna z 49 Nagród 
Głównych ufundowanych przez Tesco 
Polska w ramach organizowanej już 
od czterech lat akcji Tesco dla Szkół.

 Pracownia komputerowa składa się 
z 6 najwyższej klasy komputerów wypo-
sażonych w procesory Intel Pentium 4 
z technologią Typer-Threading oraz Intel 
Celeron, obsługujących dźwięk Home Ci-
nema oraz standard DVD. 

 Wszystkie komputery połączone są 
ze sobą siecią bezprzewodową. W skład 
nagrody wchodzi także komplet biurek 
wraz z ergonomicznymi krzesłami.
 Akcja „Tesco dla Szkół”, organizowa-
na od kilku lat, cieszy się ogromną po-
pularnością również wśród mieszkańców 
naszego miasta. Dzięki zaangażowa-
niu dzieci i ich rodziców po raz kolejny 
zdobyliśmy nagrody. Otrzymaliśmy już 
sprzęt sportowy i audiowizualny. Pra-
cownia komputerowa, którą szkoła wy-
grała w tym roku sprawiła radość całemu 
środowisku szkolnemu i lokalnemu - po-
wiedziała podczas uroczystego prze-
kazania pracowni Anna Kłos - dyrektor 
Szkoły Podstawowej Nr 1.
 Każdy sklepTesco w Polsce, oprócz 
nagrody głównej, ufundował drugą na-
grodę - nowoczesny telewizor oraz 
odtwarzacz DVD i trzecią - sprzęt 
sportowy. Czwarta nagroda, która była 
losowana spośród 7 szkół znajdujących 
się w Rankingu Końcowym na miejscach 
od 4 do 10 to sprzęt edukacyjny. Na-
grodzonych w tym roku zostanie łącznie 
196 szkół!
 Akcja trwała od 28 lipca do 5 paź-
dziernika 2005 i cieszyła się ogromną 
popularnością zarówno wśród klientów, 
jak rownież mediów i władz lokalnych. 
Do urn trafiło blisko 2 miliony kuponów. 
Ogólnopolski patronat medialny objęła 
gazeta „Dzień Dobry”, a radiowy stacja 
RMF FM. O wynikach akcji informowały 

również media lokalne.  
 W dotychczasowych czterech edy-
cjach akcji Tesco nagrodziło 472 szkoły 
w całej Polsce. 99 szkół otrzymało pra-
cownie komputerowe, 39 - multimedialne 
pracownie językowe, a 334 szkoły sprzęt 
dydaktyczny i sportowy. Łączna wartość 
nagród przekroczyła 4,5 miliona złotych!

Gratulujemy!
redakcja

Nowoczesna pracownia komputerowa
od Tesco

PODZIĘKOWANIE
Ale książki będą na półkach, prawdziwe istoty,
Które zjawiły się raz, świeże, jeszcze wilgotne,
Niby lśniące kasztany pod drzewem w jesieni, 
I dotykane, pieszczone, trwać zaczęły
Mimo łun na horyzoncie, zamków wylatujących w powietrze,
Plemion w pochodzie, planet w ruchu.
Jesteśmy – mówiły, nawet kiedy wydzierano z nich karty
Albo litery zlizywał buzujący ogień.
Czesław Miłosz, „Ale książki...”

Dyrektor Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego serdecznie dziękuje sponsorom: 

 właścicielom sklepu BAMARO, ul. Poznańska 
Pani Iwonie Jabłońskiej - właścicielce Apteki

Państwu Palecznym - właścicielom sklepu EFPAL 
Firmie Polmycel sp.z o.o, ul. Żeromskiego 3

Firmie JUROPOL – Huta Szkła Kwarcowego, ul. Poznańska 165

za wsparcie finansowe przy zakupie lektur szkolnych.
 Dyrektor szkoły Halina Władyka
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 Szkoła Podstawowa im. Szarych Sze-
regów w Płochocinie  otrzymała w listopa-
dzie 2005 roku pracownię komputerową 
w ramach  projektu współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 Zadaniem Europejskiego Funduszu 
Społecznego jest „Udzielanie wsparcia 
na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia po-
przez promowanie zachowań przyczynia-
jących się do zwiększenia szans zatrud-
nienia, warunków dla przedsiębiorczości, 
wyrównywania szans oraz inwestowania 
w zasoby ludzkie”.
Głównym  celem projektu jest pomoc 
w rozwoju nowoczesnej struktury telein-
formatycznej szkół i placówek oświato-
wych niezbędnej do: 
- wspierania systematycznego procesu 
doskonalenia nauczycieli, którzy są czę-
ścią kadr nowoczesnej gospodarki, 
- promocji ustawicznego kształcenia się 
uczniów, nauczycieli, 

- wspierania realizacji zadań szkoły za-
pisanych w podstawie programowej róż-
nych przedmiotów, 
- zwiększenia stosowania wizualizacji 
w procesie dydaktycznym poprzez do-
starczenie mobilnego zestawu multime-
dialnego (komputer przenośny i wide-
oprojektor). 
 Otrzymana przez szkołę pracownia 
pozwoli na: 
- realizację zadań szkoły wynikających 
z nauczania informatyki i innych przed-
miotów,
 -  przygotowanie uczniów do życia w glo-
balnym społeczeństwie informacji, 
- stworzenie możliwości pomocy w inte-
growaniu uczniów, 
- wyrównywanie szans edukacyjnych 
i podniesienie jakości edukacji, 
- stworzenie możliwości wykorzystania 
pracowni dla potrzeb uczniów i działań 
w środowisku lokalnym, 

- promowanie wykorzystania techno-
logii informacyjnej w nauczaniu innych 
przedmiotów w różnych wariantach or-
ganizacyjnych (lekcje w pracowni kom-
puterowej, lekcje poza pracownią z wy-
korzystaniem komputera przenośnego 
i projektora), 
 - usprawnienie komunikacji w systemie 
oświaty.  
 
 Szkoła w porozumieniu z organem 
prowadzącym wybiera płaszczyznę 
sprzętową, komputery zgodne ze stan-
dardem IBM PC oraz oprogramowanie 
systemowe - oprogramowanie serwera 
sieciowego Microsoft SBS 2003 i system 
operacyjny Microsoft Windows XP Pro-
fessional PL na uczniowskich stacjach 
roboczych i komputerze przenośnym.

Dyrektor szkoły – Urszula Piechal

z życia szkół

Lp Opis Ilość sztuk

1
Stanowiska komputerowe dla uczniów (jednostka centralna z monitorem)
 wraz z oprogramowaniem podstawowym (system operacyjny, pakiet biurowy)

10

2 Serwer dla pracowni wraz z monitorem i systemem sieciowym 1

3 Drukarka sieciowa 1

4 Skaner 1

5 Wideoprojektor 1

6 Komputer przenośny 1

7 Urządzenia sieciowe i budowa sieci 1

8 Oprogramowanie edukacyjne 1 kpl.

Charakterystyka wyposażenia pracowni, którą szkoła otrzymała 

Komputer przenośny i wideoprojektor stanowi mobilny zestaw multimedialny (MZM).

 Podczas Międzynarodowych Targów Łowieckich HUBER-
TUS’ 2005 nastąpił finał akcji „Ożywić Pola”, w której uczest-
niczyli uczniowie klas piątych ze Szkoły Podsta-
wowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie. 
Program prowadzony był od kwietnia 2005 
roku. Uczestniczyło w niej 128 szkół oraz 120 
kół myśliwskich. Z naszą szkołą współpraco-
wało Wojskowe Koło Łowieckie „Daniel”. Do-
kładny opis akcji, program, przebieg i organi-
zację opisywaliśmy w listopadowym numerze 
„Informatora”.
 Posadziliśmy 405 sztuk drzew i krzewów, 
powierzyliśmy w ten sposób bazę żerową dla 
zwierząt i ptactwa naszych pól oraz wzbogaci-
liśmy naturalną szatę roślinną.

 Wysiłek i zaangażowanie uczniów zostało nagrodzone. 
Szkoła znalazła się  w pierwszej dwudziestce i została nagro-

  dzona  zestawem sprzętu informatycznego. 
Uczniowie i Dyrektor szkoły składają serdecz-
ne podziękowania Dowódcy Garnizonu War-
szawa - Generałowi Dywizji Janowi Klejszmi-
towi oraz  łowczemu koła łowieckiego „Daniel„
Generałowi Brygady Czesławowi Laszczkow-
skiemu za pomoc i współpracę przy organiza-
cji programu. 

Dyrektor szkoły – Urszula Piechal

FINAŁ PROGRAMU AKTYWNEJ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 
„ OŻYWIĆ POLA”

Pracownia współfinansowana 
z Europejskiego Funduszu Społecznego
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 Dnia 12.02.2006 roku hali sporto-
wej  w Ożarowie Mazowieckim odbył się 
II Amatorski Turniej Siatkówki o Pu-
char Burmistrza Ożarowa Mazowiec-
kiego, którego sponsorami były władze 
Miasta oraz firmy: PFISTERER Sp. z o.o. 
oraz JIMMY S.C.

 Razem z przyjaciółmi „spod siatki” 
pewnego wieczora uznaliśmy, że dobrze 
by było wznowić Turniej Siatkówki o Pu-

char Burmistrza. Od pomysłu przeszliśmy 
do działania i tak po kilku spotkaniach z 
Burmistrzem Panem Kazimierzem Sta-
churskim ustaliśmy datę turnieju.
 Frekwencja nas zaskoczyła. Przy-
gotowywaliśmy się na 6, max. 8 drużyn, 
a zgłosiło się aż 12!!! Co prawda na tur-
nieju pojawiło się tylko 10, ale i tak uwa-
żam, że był to sukces. Do turnieju zgłosiły 
się drużyny nie tylko z terenu gminy, ale 
także Warszawy, Leszna, Błonia, a nawet 
z Legionowa. Pośród amatorskich drużyn 
„osiedlowych” znalazły się także „pół-pro-
fesjonalne”, co pozytywnie wpłynęło na 
poziom i widowiskowość turnieju.
 Ilość drużyn zmusiła nas do prowa-
dzenia rozgrywek systemem „pucharo-
wym” na trzech boiskach (2 boiska na 
dużej sali). Wcześniej dokonaliśmy po-
działu na 3 grupy eliminacyjne A, B 
i C oraz wylosowaliśmy pary turniejowe. 

W tabeli przedstawiam drogę awansu 
zespołów do finału, który rozegrano me-

z życia szkół

Motto:
(...) „Szukam śladów mojego dzieciństwa 
lata minęły Ożarów się zmienił, 
lecz stoi dom w którym wyrastałam 
i drzewa w parku w tej samej zieleni” (...)
Alicja Patey-Grabowska 
                                        
 Temat drugiej edycji: „Skarby mojej 
Małej Ojczyzny ”
 Patronat honorowy nad konkursem 
objęli:
• Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Ma-
zowiecki - Kazimierz Stachurski
• Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 
im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazo-
wieckim - Anna Kłos
 Organizator: Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Oża-
rowie Mazowieckim.
 Cele  konkursu:
• Próba wyrażenia swojej sympatii do 
„Małej Ojczyzny” w formie wiersza. 
• Rozwijanie wrażliwości estetycznej i kształ-
cenie literackich umiejętności. 
• Odkrywanie talentów literackich.  
• Pogłębianie poczucia własnej tożsamo-
ści regionalnej.
 Uczestnicy: Do udziału w konkursie 
serdecznie zapraszamy uczniów klas 
III-VI szkół podstawowych i gimnazjów 
z terenu miasta i gminy Ożarów Mazo-
wiecki.
 I. Organizacja i przebieg konkursu: 
1. Na konkurs uczeń możne zgłosić 1-3 

samodzielnie napisane wiersze zawie-
rające tematykę lokalną Ożarowa Mazo-
wieckiego i okolic, uwzględniające: histo-
rię, współczesność, ludzi, zabytki, kulturę 
oraz inne aktualne wydarzenia.  
2. Nauczyciel lub rodzic może służyć o-
pieką i pomagać w kontaktach z organi-
zatorem.
3. Każdy wiersz należy zatytułować.
4. Wiersze powinny być napisane czytel-
nie, własnoręcznie lub drukiem kompute-
rowym. 
5. Pracę można wzbogacić  rysunkami, 
zdjęciami ( nie podlegają ocenie).
6. Do pracy należy dołączyć pisemną in-
formację o autorze zawierającą: imię i 
nazwisko, wiek, klasa, nazwa i adres 
szkoły, telefon\faks, adres internetowy,  
imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna).
7. Prace należy dostarczyć osobiście lub 
przesłać do 30 kwietnia 2006r., na adres: 
Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
J. Kusocińskiego, ul. Szkolna 2, 05-850 
Ożarów Mazowiecki.
8. Konkurs będzie rozstrzygnięty w 
trzech kategoriach wiekowych:
• uczniowie klas III-IV szkół podstawo-
wych;
• uczniowie klas V-VI szkół podstawo-
wych;
• uczniowie gimnazjum.
9. Spośród nadesłanych prac jury wyłoni 
grupę finalistów, którzy zostaną  zapro-
szeni do siedziby organizatorów, aby 

osobiście zaprezentować ( recytacja lub 
odczytanie) swoje wiersze. O terminie fi-
naliści zostaną powiadomieni osobiście.
10. Komisja oceniająca po wysłuchaniu 
prezentacji wyłoni laureatów, ogłosi wy-
niki, wręczy nagrody, wyróżnienia oraz 
pamiątkowe dyplomy. 
11. Lista laureatów zostanie opublikowa-
na na stronie internetowej organizatora: 
www.szkola.skrol.pl oraz w mediach lo-
kalnych.
12. Kryteria oceniania:
• regionalizm
• wartości artystyczne
• język 
• szczególne zalety utworu

W finale ocenie podlegać będzie rów-
nież:
• zaangażowanie emocjonalne i pomy-
słowość interpretacji.    

Wiersze zakwalifikowane na konkurs 
stanowią własność organizatora i mogą 
być wykorzystane do publikacji, wystaw 
oraz materiałów promocyjnych miasta 
i gminy.  
 Nauczyciele-opiekunowie otrzymują 
zaświadczenia-podziękowania za pomoc 
w przeprowadzeniu konkursu.
 Konsultacji udzielają organizatorki: 
Grażyna Wojszczyk,  tel. 505 230 999 
Danuta Kwiek, tel. 721-10-19 w. 42

II Gminny  Konkurs  Literacki ”Po Ożarowskich Ścieżkach”

II Amatorski Turniej Siatkówki 
o Puchar Burmistrza Ożarowa Maz.
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sport

 7 lutego br. w Gimnazjum im. Boha-
terów Powstania Warszawskiego w Oża-
rowie Maz. rozegrano powiatowy Turniej 
Tenisa Stołowego dziewcząt i chłopców.
Zawody przeprowadzono w ramach Ma-
zowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Wzięły w nich udział drużyny z Łomianek, 
Koczarg, Bieniewic, Błonia, Kampinosu, 
Izabelina i Ożarowa  Maz.
 Mecze rozgrywano w grze pojedyn-
czej i deblowej, systemem każdy z każ-
dym. 

 Młodzież miała możliwość zaprezen-
towania swoich umiejętności w rywaliza-
cji międzyszkolnej. 
 Wiele radości organizatorom turnieju 
sprawili zawodnicy z Ożarowa.
 I miejsce wśród chłopców zajęła bo-
wiem drużyna z Gimnazjum im. W. Pal-

lottiego w składzie: Filip Bittner, Maciej 
Chodorowski, Mateusz Włodarczyk.

 II miejsce wśród dziewcząt, gorąco do-
pingowane przez kibiców, Dorota Orze-
chowska i Małgosia Budziszewska - uczen-
nice Gimnazjum im. Bohaterow Powstania 
Warszawskiego w Ożarowie Maz.

 

Klasyfikacja końcowa zawodów przed-
stawia się następująco:

Dziewczęta:
I miejsce – Łomianki
II miejsce – Ożarów, Gimnazjum im. 
Boh. Powst. Warszawkiego
III miejsce – Izabelin
Chłopcy : 
I miejsce – Ożarów Maz. – Gimnazjum 
im. W. Pallottiego
II miejsce – Łomianki
III miejsce – Koczargi

 W imieniu organizatorów turnieju 
gratulujemy wszystkim zawodnikom i ich 
opiekunom. Życzymy wielu sukcesów 
sportowych.

 Alicja Gerula, Ewa Felczak

Zawiadomienie

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Ożarowie Mazowieckim zawiadamia, że sprawozdawcze Walne Zgro-
madzenie Delegatów Spółki odbędzie się w dniu 6 marca 2006 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożaro-
wie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, III piętro (sala konferencyjna) o godz. 10.00 (I termin) i o godzinie 10.30 
(II termin).
          Zarząd

Ożarowskie Finały Tenisa 

todą „każdy z każdym” wśród 3 najlep-
szych drużyn.
 Ostatecznie w rundzie finałowej zwy-
ciężyła drużyna AZS WAT przed drużyną 
Starostwa PWZ (niespodzianka turnie-

ju), a na trzecim miejscu uplasował się
TUSK Płochocin. Organizatorzy postano-
wili uhonorować pucharem najlepszego 
zawodnika: Panią Iwonę Lewandowską 
z drużyny Starostwa PWZ.
 Jako jeden z organizatorów chciał-
bym podziękować licznie przybyłej pu-
bliczności za dopingowanie swoich dru-
żyn i stworzenie miłej atmosfery.
 W organizacji turnieju bardzo pomo-
gli nam: Pan Andrzej Kowalski - Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
firma „Grafium” - Dariusz Bartyzel, która 
opracowała i wydrukowała plakaty oraz 
Pan Sebastian Hołdak.

 Mam nadzieję, że impreza ta na sta-
łe zagości w kalendarzu imprez Miasta i 
Gminy Ożarów Maz.

Tekst: Piotr Matczak 
Foto: Artur Kijek
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legendy naszego regionu

III nagroda w Gminnym Konkursie  Literackim „ Legendy naszego regionu”
Kategoria – uczniowie szkół podstawowych klasy III-IV,

Aleksandra Szwajka - uczennica IV klasy Szkoły Podstawowej w Ożarowie Maz.

Czterolistna koniczyna Czterolistna koniczyna 

Przed jakim lat tysiączkiem albo jeszcze więcej, w tym 
miejscu gdzie dzisiaj znajduje się miasteczko Ożarów, 
była maleńka osada. Mieszkało w niej zaledwie kilka ro-
dzin, które zajmowały się uprawą ziemi lub myślistwem 
w pobliskiej puszczy. Wszyscy trzymali się razem, spę-
dzali ze sobą wieczory, opowiadając o przeżyciach mi-
nionego dnia.
 Tylko jedną z rodzin nie zapraszano na te spotkania. 
Byli to ludzie bardzo biedni, nie mieli ani ziemi, żeby 
uprawiać rośliny, ani sprzętu myśliwskiego do polowania. 
Rodzice, pięcioro dzieci, pies i kot. Mieszkali w małej, 
starej chacie.
 Mieszkańcy wioski stronili od nich, gardzili ich pomo-
cą i często dało się słyszeć:
„ W czym takie biedaki mogą nam pomóc? Przecież mają 
tylko starą chatę. Do garnka nie mają co włożyć...”
 Pewnego słonecznego dnia nagle nad osadą zrobiło 
się ciemno i nadeszła straszliwa burza. Zaczął padać 
ulewny deszcz i wiać silny wiatr, który połamał drzewa 
i zniszczył uprawiane rośliny. Potężne grzmoty i błyska-
wice wystraszyły wszystkie zwierzęta z puszczy. Miesz-
kańców ogarnęło przerażenie.
 Gdy burza ucichła, na niebie pojawiła się wiedźma. Oka-
zało się, że to ona wywołała burzę, która zniszczyła plo-
ny i wypędziła zwierzynę z lasu. Rozległ się donośny głos:
„Zniszczę wszystko, co się znajduje w tej okolicy, zmuszę 
mieszkańców do opuszczenia tego terenu. Tu wybuduję 
swój zamek i zamieszkam w nim wraz ze swoimi ucznia-
mi.”

- Pozwól nam tu zostać? – błagali mieszkańcy – Czy nie 
masz, o pani litości? – Tu jest cały dorobek naszego życia. 
Gdzie mamy pójść z naszymi dziećmi?
- Nic mnie to nie obchodzi. Wiem czego chcę i wiem jak to 
uczynić. Nie interesuje mnie los innych.
 Wszyscy mieszkańcy prosili i błagali o łaskę, klęka-
li przed wiedźmą i płakali. Chcieli, aby zmieniła zdanie, 
żeby znalazła sobie inne miejsce na wybudowanie zam-
ku. Przecież dookoła było tyle miejsca, niezamieszkałe-
go przez nikogo terenu. Ale wiedźma miała to we krwi, 
chciała krzywdzić innych. Zauważyła jednak, że z boku  
stoi garstka osób, dwoje dorosłych i pięcioro dzieci, któ-
rzy nie płaczą, nie błagają, ani nie lamentują. Zdziwiona 
zapytała:
- A wy, dlaczego mnie o nic nie prosicie? Nie zależy wam 
na pozostaniu w swojej chacie? – zwróciła się do biednej 
rodziny.

- Nie pani, nie zależy nam, ponieważ i tak nic nie mamy. 
Nie mamy ziemi, nie zajmujemy się myślistwem, ludzie są 
dla nas nieprzyjaźni. Może więc jest to dla nas szansa na 
rozpoczęcie nowego życia. – odparł ojciec.

- Tatku, ale tu jest nasz dom, nasza rodzinna, wieś, nie 
chcemy jej opuścić. Zróbmy coś, pomóżmy, aby nie zginęło 

– prosiły dzieci.
Wiedźmę bardzo zdziwiła i wzruszyła postawa dzieci, 
zamyśliła się i rzekła szyderczym głosem:
- Macie znaleźć czterolistną koniczynę. Jeżeli jej nie znaj-
dziecie, to wasze domy zapadną się pod ziemię, a na nich 
stanie mój zamek. Jeśli jutro o zachodzie słońca pokaże-
cie mi roślinę, to osada ocaleje.
Lud ogarnęło przerażenie, bo wiedzieli, że w pobliżu 
rośnie niewiele koniczyny, a czterolistnej nikt nigdy nie 
widział.
 Mieszkańcy rozbiegli się we wszystkie strony i czym 
prędzej zaczęli szukać. Nadszedł wieczór, a oni uparcie 
szukali dalej, świecąc pochodniami. Nastał ranek, a ko-
niczyny nie znaleziono. Słońce chyliło się ku zachodowi, 
a tu dalej nic. Zrezygnowali, pogodzili się, że muszą opu-
ścić swoje chaty i odejść. Niektórzy poszli do swoich go-
spodarstw, aby zabrać najpotrzebniejsze rzeczy.
 Biedna rodzina również zrezygnowała z poszuki-
wań i udała się do swojego domu. Usiedli na ganku, aby 
ostatni raz popatrzeć na starą, odrapaną chatę, w której 
jednak byli bardzo szczęśliwi.
 Nagle najmłodsze z dzieci, synek o imieniu Pożarek,  
który nie umiał jeszcze mówić, podszedł do ojca i pokazał 
zerwaną roślinkę.
 Ojciec aż zaniemówił z wrażenia. Była to czterolist-
na koniczyna. Wszyscy zaczęli skakać i krzyczeć z rado-
ści. Udali się na miejsce, gdzie o zachodzie słońca miała 
pojawić się wiedźma.
 Czarownica zobaczywszy koniczynę zaczęła strasz-
liwie kichać, a potem zmieniła się w kruka i odleciała. 
Ponoć miała na nią alergię...
 Jeszcze tego samego dnia, mieszkańcy podjęli decyzję, 
że w podzięce za ocalenie, ofiarują swojemu wybawcy 
3 włóki ziemi i wybudują dom.
 Wkrótce powstał piękny „Pożarowy Folwark”.
 Zaś czterolistna koniczyna stała się znakiem osa-
dy. Do dziś widnieje w herbie Ożarowa dawnego Po-
żarowego Folwarku, przynosi szczęście mieszkańcom 
i przypomina o tamtych wydarzeniach.
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pij mleko

 Mleko było zawsze dla człowieka naj-
ważniejszym, obok wody, płynem. Jego 
wartości odżywcze i lecznicze znane są 
od wieków. Już Hipokrates powiedział, 
że „mleko, to produkt bliski doskonało-
ści”. Przyjrzyjmy się, zatem, nieco bliżej 
owemu białemu płynowi, który niegdyś 
tak ceniony, dziś zastępowany jest coca- 
colą oraz innymi podobnymi napojami, 
co szczególnie obserwujemy wśród dzie-
ci. Czy to słuszne? Zastanówmy się nad 
konsekwencjami w szerzej pojętej per-
spektywie.

 Mleko jest najlepiej przyswajalnym, 
najłatwiejszym i najbardziej powszech-
nym źródłem wapnia, wysokowartościo-
wego białka oraz witamin: A, B2, D, E 
i K. Wapń to niezwykle cenny minerał po-
trzebny do zbudowania zdrowego i moc-
nego układu kostnego, który służyć nam 
będzie przez wiele lat. Wapń zawarty 
w mleku jest dobrze przyswajalny, tzn. 
zatrzymuje się w naszym organizmie. 
Ten, który pochodzi z innych źródeł, na 
przykład z warzyw, słabo się wchłania
 i zostaje w większości wydalony. Mogli-
byśmy go równie dobrze nie zjeść.

 Dlaczego tak ważne jest picie mleka 
przez dzieci? Otóż dojrzewanie u dzie-
ci przypada na ich wiek szkolny. W tym 
czasie następuje gwałtowne przyśpie-
szenie wzrastania, ok. 40-50 cm między 

7 a 15 rokiem życia. Aby organizm dziec-
ka mógł prawidłowo rosnąć i rozwijać się, 
musi być zachowany dodatni bilans wap-
nia. Oznacza to, że należy spożywać go 
więcej niż organizm wykorzystuje. Wspo-
mnieliśmy już o tym, że wapń z mleka 
jest świetnie przyswajalny. Wędruje on 
do zębów i kości, które odgrywają rolę 
magazynu tego pierwiastka. Znajduje się 
w nich 99% całego wapnia, reszta, tj. 1% 
pozostaje w tkankach miękkich i płynach 
ustrojowych naszego ciała. Badania wy-
kazały, że 50% wapnia magazynowane 
jest w pierwszych 10 latach życia dziec-
ka, 40% do 20-go roku życia, a kolejne 
10% przez następne 10 lat. Zatem do 30 
roku życia organizm gromadzi cały zapas 
wapnia, który potem wykorzystuje przez 
resztę życia. Później nie możemy już 
uzupełnić magazynu.
 Czy organizm potrzebuje wapnia 
tylko do budowy kości i zębów? Nie. 
Pierwiastek ten ma także inne, bardzo 
ważne zadania, które pełni wspomniany 
wyżej 1% zawarty w tkankach miękkich 
i płynach ustrojowych. Przede wszystkim 
uczestniczy on w skurczu mięśni, w tym 
także mięśnia sercowego. Odgrywa rolę 
w przewodzeniu impulsów nerwowych, 
procesach krzepnięcia krwi, pobudza en-
zymy odpowiedzialne za trawienie tłusz-
czów i neutralizuje szkodliwe substancje 
chroniąc organizm przed zatruciem. Opi-
sywane wyżej funkcje są tak ważne, że 
organizm traktuje je jako priorytet. Jeżeli 
we krwi znajduje się mniej tego pierwiast-
ka, natychmiast pobierany jest z maga-
zynu, którym są kości. Co się stanie, jeśli 
magazyn jest prawie pusty? Łatwo za-
uważyć konsekwencje niedoboru wapnia 
w młodym wieku. Są to: nieprawidłowy 
rozwój kości, zwiększona ich łamliwość, 
próchnica zębów, nasilenie zmian krzy-
wicznych, osłabienie kręgosłupa - co ma 
ogromny wpływ na wiele dolegliwości 
w późniejszym wieku, jak i jedna z naj-
gorszych chorób– osteoporoza – plaga 
naszych czasów. Czy to nie my sami 
fundujemy sobie i naszym dzieciom taką 
przyszłość? 
 Dlatego już dziś zadbajmy o nasze 
dzieci, póki nie jest za późno. Napeł-
niajmy ich „magazyn” dobrym wapniem 
z mleka. Kształtujmy w nich właściwe na-
wyki żywieniowe. Możemy to robić jako 
rodzice, ale możemy też zadbać o to 

w szkole, aby na każdym froncie walczyć 
o zdrowe dzieci – naszą przyszłość.

 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ożarowie 
Mazowieckim, jako pierwsza szkoła w na-
szej gminie, przystąpiła do programu 
unijnego „Szklanka Mleka”. Choć nie była 
to łatwa decyzja (wiedzieliśmy, że wy-
maga dodatkowego wysiłku organizacyj-
nego), zdawaliśmy sobie sprawę z wagi 
problemu. Przystąpiliśmy do akcji i już 
na początku okazała się strzałem w dzie-
siątkę. Mleko cieszy się ogromnym po-
wodzeniem. Dzieci mają do wyboru trzy 
smaki: waniliowy, truskawkowy i czekola-
dowy. Codziennie na pierwszej przerwie 
starsi uczniowie ustawiają się w kolejce 
po swój kartonik. Młodsze dzieci otrzy-
mują swoje mleczko na drugiej godzinie 

lekcyjnej, tak, aby mogły wypić je wraz 
z drugim śniadaniem. Prawie 70% ucz-
niów naszej szkoły przystąpiło do akcji. 
Rodzice płacą za kartonik mleka 0,63 zł. 
Dzieci z rodzin ubogich otrzymują swój 
bezpłatnie, dzięki hojności sponsorów. 
My dorośli cieszymy się, bo inwestujemy 
w zdrowe pokolenie. To inwestycja dłu-
gofalowa, ale zysk jest gwarantowany.

Bożena Mieszkowska 
Nauczycielka SP nr 2, Ożarów Maz.

 O mleku słów kilka – Akcja „Szklanka Mleka”
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rozmaitości

Pamiętamy...
 Działali dla spraw społeczności gminnej, odeszli na zawsze 
w 2005 roku:
Wacław Krajewski - sekretarz w latach 1978-1988, a następ-
nie zastępca naczelnika Miasta i Gminy (1989-1990)
Tadeusz Molenda - długoletni dyrektor i prezes Stacji Hodowli 
Roślin w Broniszach (pożegnanie zamieszczono w stycznio-
wym numerze „Informatora”)
Edmund Witkowski - wieloletni przewodniczący zarządu osie-
dla Płochocin Północ, członek komisji d/s gospodarczych Rady 
Miejskiej w latach 1994-1998.

Warto wiedzieć
• 19 193 mieszkańców liczyła gmina Ożarów Mazowiecki
31 grudnia 2005 roku. Zanotowano więcej zgonów (184) niż 
urodzeń (162).
•  Rozporządzeniem Rady Ministrów z 26 lipca 2005 roku 
ustalono, że od 1 stycznia 2006 roku Ożarów Mazowiecki bę-
dzie siedzibą władz dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
(Dz.U. z dnia 29 lipca 2005 r.). Przeprowadzka z Fortu Wola 
w Warszawie na ul. Poznańską 129/133 w Ożarowie Mazo-
wieckim odbyła się na przełomie marca i kwietnia 2005 roku.
•  Elżbieta Isakiewicz - dziennikarka i pisarka, była mieszkan-
ka Płochocina i Ożarowa Mazowieckiego - w każdy czwartek 
w dzienniku „Nowy Dzień” komentowała wydarzenia tygodnia.

Tadeusz Pancześnik

 21 stycznia 2006 roku miała miejsce 
uroczystość rocznicowa grup trzeźwo-
ściowych działających w Ożarowie Ma-
zowieckim – 6. rocznica grupy „Trzeź-
wość” i 1. rocznica grupy „Dzwon”.
 Uroczystość rozpoczęła się dzięk-
czynną mszą w Kościele Miłosierdzia 
Bożego w Ożarowie Mazowieckim, którą 
celebrował Ksiądz Jerzy i Ojciec Janek 
z Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Za-
kroczymiu.
 Dalsza część uroczystości przebiega-
ła w Domu Kultury „Uśmiech”. Najpierw 
odbył się rocznicowy mityng otwarty. Po 
nim nastąpił koncert jazzowy, w którym 
wystąpili zaproszeni przez Stowarzysze-
nie „Quo Vadis” muzycy: Emil Kowalski 
i Cezary Paciorek. Warto dodać, ze mu-
zycy ci od lat zajmują czołowe miejsca 
w rankingach „Jazz Forum”. Wirtuozerią 
gry wprowadzili słuchaczy w atmosferę 
muzyki jazzowej i bardzo dobry nastrój. 
 Po udanym koncercie rozpoczęła się 
zabawa taneczna. Dzięki hojności Urzę-
du Miasta i Gminy, na czele z Panem 

Burmistrzem Kazimierzem Stachurskim 
do tańca mógł zagrać zespół muzyczny 
„Mirek Orkiestra” z Żyrardowa.

 Mimo wielkiego mrozu na zewnątrz, 
w środku panowała gorąca atmosfera.  
Przybyli goście nie tylko z Ożarowa, ale 
i zaprzyjaźnionych klubów trzeźwościo-
wych. Szczególnie duże emocje towarzy-
szyły konkursom tanecznym. Nagrody na 
nie sponsorował Starosta Powiatu War-
szawskiego Zachodniego – Pan Paweł 
Kanclerz. 
 Organizatorzy uroczystości serdecz-
nie dziękują również innym osobom i fir-

mom, dzięki którym była ona tak udana. 
Przyczynili się do tego: Dyrektor Domu 
Kultury „Uśmiech” – Pan Andrzej Ptasz-
nik, Inspektor ds. Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych – Pani Elżbieta 
Dobrzyńska-Khafagy, PHC Sp. z o.o., 
Ochotnicza Straż Pożarna w Święcicach, 
młodzież ze Stowarzyszenia „Quo Vadis” 
– Agata, Karolina i Michał. 

Grupy organizujące uroczystość ser-
decznie zapraszają na swoje spotka-
nia:

Stowarzyszenie „Quo Vadis” do Klubu 
przy ul. Strażackiej 3a 
w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 
17.00 – 19.00
Grupa „Trzeźwość” do lokalu 
przy ul. Poznańskiej 167a 
w soboty o godzinie 17.00
Grupa „Dzwon” do salek przy Kościele 
Miłosierdzia Bożego 
we wtorki o godzinie 18.00

Dr Henryka Pancześnik prosi o zgłoszenie się osobiste Pani, która przed kilku 
laty zgubiła przed gabinetem lekarskim swoją pamiątkową rzecz.

W atmosferze jedności i trzeźwości

Z a p r a s z a m y

Abstynenckie stowarzyszenie „Quo Vadis” 
w Ożarowie Maz., ul. Strażacka 3 a

zaprasza chętnych do gry w szachy i brydża 
w każdy poniedziałek w godzinach 17- 21
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cudze chwalicie...

 Jadąc trasą E30 w kierunku Warsza-
wy dojeżdżam do miejscowości Święcice, 
po obu stronach drogi gospodarskie za-
budowania. Niczym się nie wyróżniają,
a jednak tuż za niedużym pawilonikiem 
handlowym nagle pojawia się ładny duży 
dom z ciemnoczerwonej cegły, który 
swoją ciepłą architekturą zachęca do 
wjazdu na posesję. Bez wahania podej-
muję decyzję, skręcam w prawo i wjeż-
dżam na drogę dojazdową do posesji. 
Zatrzymuję się przed stalowym ogrodze-
niem i szeroko niekończącą się bramą. 
Zamierzam wysiąść, gdy brama, jakby 
rozkładając ramiona, otwiera się i zapra-
sza do środka. Wjeżdżam na posesję, 
wita mnie mężczyzna w średnim wieku, 
dobrze zbudowany, uśmiechnięty. Wypo-
wiadam tradycyjne, „co słychać”? I w od-
powiedzi z uśmiechem „jak widać”! Sze-
roko otwieram oczy i wprost nie mogę 
uwierzyć, gospodarz, który mnie wita 
to…Stefan Majewski, nie żaden tele-
wizyjny Szymon, lecz realny człowiek, 
mieszkający w Święcicach, prowadzący 
własne gospodarstwo rolne. Człowiek 
życzliwy innym, otwarty na dobre pomy-
sły, na nowoczesne gospodarowanie, 
czuły mąż i ojciec, społecznik, radny IV 
kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie Ma-
zowieckim.
 Wchodzimy w głąb zabudowań. Ude-
rzający ład i porządek na utwardzonym 
kostką behaton podwórzu o powierzchni 
kilku tysięcy m2 zabudowanym potężny-
mi halami magazynowymi.
 Przyciągają wzrok nowoczesne ma-
szyny rolnicze i linie technologiczne do 
sortowania warzyw. Zatrzymujemy się 
przy jednej z nich, witam się z osobami 
ją obsługującymi, wśród nich rozpozna-
ję żonę Stefana, Elżbietę oraz synów 
Krzysztofa i Jacka. Podjeżdża wózek 
widłowy z pojemnikiem z cebulą. Cebu-
la zostaje przeładowana do zbiornika 
sortowni i stąd wędruje dalej do sit ob-
rotowych o różnej kalibracji oczek, gdzie 
zostaje oczyszczona i posortowana, na-
stępnie zapakowana w ażurowe worecz-
ki, zważona na elektronicznej wadze po 
5, 10, 25kg, trafia do klienta. Takich linii 
jest kilka - czyszczą, myją, sortują wa-
rzywa jak marchew, pietruszka, cebula, 
ziemniaki, buraki, selery itd.
 Proszę gospodarza, aby pokazał mi 
imponujące magazyny, które budzą cie-
kawość swoimi rozmiarami i zawartością. 
Jest ich pięć - o łącznej powierzchni po-
nad 3000m2. Wszystkie wyposażone w 
nowoczesne urządzenia chłodnicze, ste-
rowane automatycznymi rozdzielniami, 

zapewniającymi utrzymanie zadanych 
temperatur z dokładnością do 0.1oC.
Wysokie na 6m, przestrzenne hale z ter-
moizolacyjnymi ścianami i betonową po-
sadzką pozwalają na składowanie 6-ciu 
skrzynio-palet w pionie i swobodny ich 
transport wózkami widłowymi. Wewnątrz 
nich na paletach poustawiane skrzynie 
z dorodnymi warzywami: kapusta biała, 
pekińska, czerwona, marchew, buraki, 
pietruszka, ziemniaki, selery. Aż podnie-
bienie łaskocze na myśl, jakie wspania-
łości dla ciała mogą z nich zrobić gospo-
dynie domowe.
 Wychodzimy z magazynów-chłodni 
i idziemy rozległym podwórzem, wszę-
dzie czysto, wszystko na swoim miejscu 
Uwagę moją zwracają równo poustawia-
ne maszyny w zamierzonej kolejności. 
Wyróżnia się z nich ciągnik olbrzym o mo-
cy 140 KM, wykonujący prace polowe 
w sposób zautomatyzowany, sterowany 
przez komputer pokładowy. Obok kom-
bajny - ziemniaczany i do marchwi, któ-
re samoczynnie usuwają nać, wykopują 
warzywa, oddzielają bulwy i marchew 
od różnych zanieczyszczeń i ładują na 
przyczepy samowyładowawcze. W nie-
kończącym się korowodzie maszyn na-
potykamy kolejno agregaty uprawowe, 
przygotowujące glebę do siewu, siewniki 
do precyzyjnego siewu nasion: marchwi, 
buraków, cebuli, pietruszki, o wydajności 
5ha na zmianę, sadzarki rozsad kapusty, 
selerów i porów, opryskiwacze sterujące 
komputerowo ilość spryskiwanej cieczy 
i jej skład chemiczny, pługi rzędowe, 
obrotowe i wahadłowe oraz oślepiający 
bielą stali nierdzewnej czteroskibowiec, 
który za jednym przejściem zaoruje 2m 
pas ziemi z wydajnością 1ha na godzi-
nę. Zdumiony wielością i różnorodnością 
sprzętu pytam, czym to obsłużyć i prze-
wieźć na pole? Gospodarz uśmiecha się 
i prowadzi mnie do gotowych do wyjazdu 
7-miu ciągników, potężnego 14-to tono-
wego MANA, dostawczego LUBLINA, 
4-rech przyczep samowyładowawczych 
o nośności 6-ciu ton każda oraz Toyoty, 
która służy do załatwiania spraw służbo-
wych i domowych.
 Jestem pod wrażeniem tego, co zo-
baczyłem, przez głowę przelatują różne 
myśli i zapytania, gospodarz jakby czytał 
w nich, mówi: To wszystko jest mi po-
trzebne do uprawy i obsługi 75 ha zie-
mi w tym 36 ha w dzierżawie, położonej 
w miejscowościach: Święcice, Witki, Or-
ły, Pilaszków, Płochocin. Sprzętem tym 
zbieram rocznie:  ziemniaków 600 t, ce-
buli 400 t, marchwi 300 t, selera 80 t, ka-

pusty białej 300 t, czerwonej 50 t, pekiń-
skiej 50 t, których odbiorcami są hurtow-
nie na terenie Polski północnej, południo-
wej oraz Śląska. Nadwyżki eksportowane 
są również do krajów UE i byłego ZSRR.
 Po długim zwiedzaniu gospodarstwa 
Gospodarz zaprasza do domu na trady-
cyjną herbatkę. Siedząc przy stole za-
stanawiałem się… Jak to możliwe?, aby 
tyle dokonać, gdy inni ciągle narzekają, 
że nic nie można…- Jak to się zaczęło? 
- Pytam. Gospodarz nieśmiało podjął 
dialog. Zaczął historycznie. Rodzice pro-
wadzili 9-cio hektarowe gospodarstwo 
w Święcicach, jako młody chłopak, a póź-
niej dorosły mężczyzna pomagał im 
i uczył się zawodu. Pokochał ziemię i jej 
płody, ukończył technikum ogrodnicze, 
wzbogacał swoją wiedzę i doświadcze-
nie, założył rodzinę, powiększał gospo-
darstwo. Wspólny rodzinny wysiłek, cięż-
ka praca niejednokrotnie 16 godzin na 
dobę i nowoczesne myślenie zaowoco-
wały sukcesami. Nie byłoby to możliwe 
bez udziału żony, technika ogrodnika, 
która prowadzi dom, czynnie uczestniczy 
w pracach polowych, wychowuje dzieci, 
synów Krzysztofa lat 24 i Jacka lat 22, 
techników ogrodników - aktualnie studen-
tów 5-go i 3-go roku SGGW w Warsza-
wie, którzy samodzielnie wykonują sze-
reg prac w gospodarstwie, córki Marty, 
uczennicy 6-tej klasy szkoły podstawowej 
w Święcicach, oczka w głowie rodziny, 
szczebiotki, świetnej uczennicy, wyróż-
nianej laureatki wielu konkursów wiedzy 
szkolnej. Opisałem już prawie wszystko, 
czy będzie epilog?... Epilogu nie będzie, 
gdyż jeszcze wiele przed nimi.
 Stefan Majewski to człowiek oddany 
dla innych, wspiera materialnie potrze-
bujących, ludzi kultury, obdarowuje przez 
cały rok płodami rolnymi osoby głoszą-
ce dobrą nowinę, jest czynnym straża-
kiem, udziela się w Radzie Kościelnej 
i Miejskiej, w klubie „Budujmy Wspólnie”. 
Wysiłek i osiągnięcia jego zostały za-
uważone, co znalazło wyraz w przyzna-
niu mu nagrody Ministra Rolnictwa oraz 
wyróżnieniu Medalem Zasłużony dla 
Rolnictwa. Gospodarstwo jego odwiedza 
wiele wycieczek krajowych i zagranicz-
nych. Jest żywym przykładem, że Polak 
potrafi. Dowodem na to, że solidną pra-
cą, a nie potokiem tautologii i bełkotu pły-
nącego od miernych aktorów z teatru na 
Wiejskiej można budować inną Polskę. 
Tak trzymać!!!

            Radny klubu „Budujmy Wspólnie
                                 Eugeniusz Zawadzki 

Prezentacje
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karty historii

Kartki z dziejów Mazowsza
Kronika odrolnienia ziemi ożarowskiej

 Jak wykazały dotychczasowe bada-
nia dziejów Ożarowa, mieszkańcy tej się-
gającej czasów prehistorycznych osady 
mazowieckiej z dziada „pradziada” zaj-
mowali się rolnictwem, czyli uprawą zbóż 
i warzyw oraz hodowlą zwierząt na bło-
niach śródleśnych pradoliny Wisły wypa-
lonych, to znaczy „ożarowanych” z Pusz-
czy Kampinoskiej. Stąd nazwa Ożarów 
i jej mieszkańców Mazów, czyli Mazu-
rów, którzy motykami, włókami i pługami 
mieszali żyzne mady bagienne z popio-
łem drzewnym osiągając wysokie plo-
ny żyta, pszenicy, prosa, owsa i grochu 
oraz rzepy, buraków i marchwi. Uprawa 
ziemi stanowiła podstawę rozwoju osady 
ożarowskiej i sąsiednich wsi kmiecych 
i szlacheckich stanowiąca także podsta-
wę egzystencji rezydujących w Płocku, 
Czersku i Warszawie książąt mazowiec-
kich, ich wojów i rycerzy oraz urzędników 
dworskich i ziemskich, w tym także wój-
tów ożarowskich książęta mazowieccy 
i królowie polscy „trzymali dobra ziems-
kie” w Ożarowie we własnym posiadaniu 
aż do upadku Rzeczpospolitej szlachec-
kiej w 1795 roku. Pomimo, że wokół, a więc 
w Błoniu, Pruszkowie i Warszawie rozwi-
jały się osady miejskie wyrobników, rze-
mieślników, kupców i kramarzy, to w Oża-
rowie nadal dominowali rolnicy, rataje, 
fornale, okopnicy, ogrodnicy, zagrodni-
cy oraz pasterze bydła, owiec, kóz, koni 
i drobiu. 
 Dopiero w 1475 roku książę Bolesław 
Mazowiecki nadał pierwszą włókę ziemi 
w Ożarowie kupcowi warszawskiemu 
Lodwigowi Rohenmaistrowi wzbogaco-
nemu dzięki eksportowi zboża ożarow-
skiego wodami Wisły do Gdańska, któ-
ry także otrzymał od księcia Bolesława 
dożywotnio urząd wójta Ożarowa. To na 
tejże włóce, czyli 16-to hektarowej pose-
sji położonej przy trakcie warszawsko-
-błońskim osiedlili się w Ożarowie pierwsi 
karczmarze i browarnicy oraz kramarze, 
a nawet dzierżawca gościńca, czyli domu 
noclegowego i stajni przydrożnej. Od tej 
pory w Ożarowie zaczęli się osiedlać nie-
liczni rzemieślnicy, to jest kowale, bedna-
rze i inni wyrobnicy, aczkolwiek w dalszym 
ciągu dominowali kmiecie uprawiający 
włóki i półwłóczki oraz z karczunku pusz-
czy powstał folwark królewski, którym 

zarządzał starosta warszawski. Dopiero 
w XIX wieku, a więc w okresie zaboru 
rosyjskiego dobra ziemskie w Ożarowie 
i całej „wicinie”, czyli gminie ożarow-
skiej zaczęli wykupować od wielopoko-
leniowych dziedziców, to jest włościan 
i szlachciców różnej profesji przedsię-
biorcy warszawscy, często cudzoziem-
skiego pochodzenia. Jako pierwszy po-
jawił się w gminie ożarowskiej ksiądz 
francuski Gabriel Piotr Boduen, dobro-
dziej ubogich i opiekun podrzutków, któ-
remu kasztelanowa małogoska Urszula 
Czermińska, siostra marszałka wielkie-
go koronnego Franciszka Bielińskiego 
przekazała Kręczki, Kaputy i Umiastów 
w wieczyste użytkowanie w 1738 roku. 
Dobra te służyły przez dwa stulecia, to 
jest do 1918 roku jako podstawa żywno-
ściowa i fundacja finansowa dla Domu 
Podrzutków i Szpitala Dzieciątka Jezus 
w Warszawie. 
 Za panowania króla Stanisława Au-
gusta dobra ziemskie w gminie ożarow-
skiej przejmowali na zasadach komer-
cyjnych od szlachty polskiej nobilitowani 
kupcy warszawscy i urzędnicy królewscy 
tacy jak: Antoni Filip Campioni, kupiec 
włoski,spolonizowany Francuz Franci-
szek Ryx, synowiec kamerdynera króla 
Stanisława Augusta, Paschalis Jaku-
bowicz, przemysłowiec ormiański czy 
Joscha Janasch, żydowski hurtownik 
drzewny oraz rosyjscy czynownicy tacy 
jak: Mikołaj Włocłowski, Mikołaj Sta-
rynkiewicz i Stanisław Kierbedź. Nowi 
posesjonaci traktowali dobra ziemskie 
nabyte w gminie ożarowskiej jako loka-
tę kapitału oraz podstawę do inwestycji 
kapitalistycznych na bazie najlepszych 
gleb mazowieckich, rozwijając w swych 
dobrach produkcję zbożową i warzywną 
na skalę przemysłową lub zakładali spe-
cjalistyczne fermy hodowlane typu ba-
żanciarnie, indykarnie, owczarnie, czyli 
holenderie. W wielu dziewiętnastowiecz-
nych dobrach ziemskich m.in. w Płocho-
cinie, Ożarowie, Ołtarzewie, Strzykułach, 
Kręczkach, Broniszach, Pilaszkowie i in-
nych wsiach gminy ożarowskiej powstały 
specjalistyczne stacje nasienne, które 
eksportowały nasiona, sadzonki i krzewy 
owocowe na rynek warszawski, a także 
do Cesarstwa Rosyjskiego.

 Dopiero w XX wieku na terenie Ożaro-
wa i okolic zaczęto lokować zakłady prze-
mysłowe oparte na surowcach importowa-
nych typu huta szkła zbudowana w 1907 
roku przez Kazimierza Kamińskiego czy 
klinkiernia ulokowana w 1928 roku przez 
premiera Władysława Grabskiego oraz 
fabryka kabli, której budowę rozpoczął 
w 1929 roku książę Franciszek Radziwiłł 
przy pomocy kapitału zagranicznego. 
W XX wieku na bazie folwarku rodziny 
Kierbedziów powstało także pierwsze 
osiedle mieszkaniowe w Ołtarzewie oraz 
po parcelacji majątku Reicherów osie-
dle mieszkaniowe Franciszków w Oża-
rowie. Mimo rozwoju przemysłu w okre-
sie międzywojennym gmina Ożarów po-
została nadal ziemiańsko-włościańską 
bazą rolniczo-ogrodniczą z zapleczem 
pracowniczo-osiedleńczym Warszawy.
Natomiast w Polsce Ludowej po do-
konaniu „rewolucyjnych przeobrażeń 
socjalistycznych” zlikwidowano niemal 
wszystkie majątki ziemiańskie, rozkuła-
czono większość „badylarskich” gospo-
darstw rolniczo-warzywniczych. W dniu 
1 stycznia 1967 roku towarzysz premier 
Józef Cyrankiewicz nadał osadzie przy 
Ożarowskiej Fabryce Kabli prawa miej-
skie, rozpoczynając w ten sposób in-
tensywny rozwój w tej fabryce produkcji 
wielkoprzemysłowej, który doprowadził 
do zatrudnienia w 1976 roku ponad 1600 
pracowników oraz przymusowego od-
rolnienia pod hale fabryczne ponad 40 
hektarów kmiecej ziemi rolniczej. W ślad 
za tym powstawały inne socjalistyczne 
zakłady pracy, dla których z inicjatywy 
władz miejskich poszczególni ministro-
wie rolnictwa w latach 1967-2005 odrol-
nili (łącznie pod inwestycje przemysłowe, 
usługowe, komunalne i mieszkaniowe) 
ponad 20% powierzchni gminy to jest 
około 2050 hektarów. 
 W okresie obecnej kadencji rada 
miasta, zgodnie z przygotowanym w 
poprzedniej kadencji Studium Rozwoju 
Miasta Ożarowa, dla intensyfikacji pro-
cesu urbanistycznego Ożarowa postano-
wiła zrealizować 538 wniosków o zmianę 
„przeznaczenia gruntów rolniczych na 
cele nierolnicze”.  

dr Stefan Lewandowski

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego Nr 136 „PZW” w Ożarowie Mazowieckim powiadamia wszystkich wędkarzy 
z Ożarowa Mazowieckiego i okolic, że w dniu 19 marca 2006 roku o godz. 10.30 – I termin i o godz. 11.00 – II 
termin w siedzibie naszego Koła przy ul. Konotopskiej 6 odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zebranie naszej 
organizacj

Zapraszamy, 
Zarząd Koła Nr 136
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o Unii słów kilka

Od 1 maja 2004 r. 
kiedy to Polska stała 
się członkiem Unii Eu-
ropejskiej, coraz wię-
cej osób decyduje się 
na podjęcie pracy za-
robkowej zagranicą. 

Chciałabym zwrócić uwagę na kilka 
kwestii dotyczących tego tematu, szcze-
gólnie, że ilość takich wyjazdów wzrasta 
w sezonie wiosenno - letnim. 
 Postanowienia Traktatu Wspólnoty 
Europejskiej mówią o swobodzie prze-
mieszczanie się pracowników i świad-
czenia przez nich pracy. Tym samym 
obywatele państw unijnych mają prawo 
swobodnego poruszania się w celu wy-
konywania pracy w formie spółek, wol-
nych zawodów czy działalności gospo-
darczej. Oznacza to również, iż mamy 
prawo ubiegać się o oferowane w po-
szczególnych krajach Unii miejsca pracy, 
świadczyć pracę oraz pozostać w danym 
kraju również po ustaniu zatrudnienia. 
 Niestety, na razie obowiązują jesz-
cze przepisy przejściowe. Część państw 
unijnej piętnastki zagwarantowała sobie 
bowiem możliwość stosowania środków 
ograniczających dostęp m.in. obywateli 
polskich do swoich rynków pracy. 
 Zniesienie wszelkich ograniczeń do-
tyczących zatrudnienia Polaków w państ-
wach Piętnastki powinno nastąpić przed 
1 maja 2009 r. W latach 2009-2011 ogra-
niczenia takie będą możliwe jedynie 
w przypadku problemów na rynku pracy 
danego państwa. Pełne wdrożenie swo-
body przemieszczania się pracowników 
nastąpi najdalej po siedmiu latach od 
dnia przystąpienia do Unii.   
 Pracodawcy w całej Europie stawiają 
podobne wymagania w stosunku do po-
tencjalnych pracowników. Są to m.in.:
• umiejętność komunikacji, 
• znajomość języków obcych, 
• zdolności techniczne / informatyczne, 
• umiejętność pracy w grupie, 
• kreatywność, 
• zdolności przywódcze, 
• odpowiedzialność, 
• zdolności negocjacyjne, 
• umiejętność zarządzania czasem (zdy-
scyplinowanie), 
• zdolność przystosowania się do nowe-
go środowiska kulturowego. 
 Ponadto rozważając podjęcie pracy 
zagranicą, należy zwrócić m.in. uwagę na:
• koszty utrzymania w danym kraju,
• warunki mieszkaniowe, 
• warunki pracy, 
• zagadnienia dotyczące ubezpieczenia 
zdrowotnego... 
 Osoba chętna do podjęcia pracy za-
granicą, powinna:

• skoncentrować się na jednym lub dwóch 
krajach i dowiedzieć się jak najwięcej 
o metodach rekrutacji, procedurach apli-
kacyjnych oraz warunkach pracy i pobytu 
w danym państwie,
• znaleźć pracodawców dających możli-
wość zatrudnienia w wybranym kraju,
• ocenić swoje zdolności i doświadczenia 
(np. wiedzę teoretyczną z danej dziedzi-
ny, zdolności językowe i komunikacyjne),
• zapisać się na kurs językowy (biegłe 
posługiwanie się językiem używanym 
w kraju, w którym chcesz pracować, jest 
ogromnym atutem, a nie rzadko również 
koniecznością. 
 Jak można zdobyć pracę w UE? Naj-
lepiej zwrócić się do agencji zatrudnienia, 
ale zanim skorzysta się z usług jakiejkol-
wiek firmy pośredniczącej w znalezieniu 
pracy zagranicą, należy sprawdzić, czy:
• agencja jest wpisana do rejestru agen-
cji zatrudnienia Ministerstwa Gospodarki 
i Pracy. Spis agencji znajduje się na stro-
nie rządowej www.kraz.praca.gov.pl. Je-
śli dana agencja nie posiada certyfikatu 
nie należy ryzykować,
• firma zajmująca się pośrednictwem 
znajduje się w rejestrze ewidencji działal-
ności gospodarczej prowadzonej przez 
gminy lub Krajowy Rejestr Sądowy,
• agencja ma swoje biuro, czy jest to tyl-
ko numer telefonu komórkowego,
• pośrednik podpisał umowę z zagranicz-
nym pracodawcą.
 Według ustawy agencja może pobie-
rać opłaty jedynie za faktyczne koszty 
wysłania danej osoby do pracy, np. opła-
ty wizowe, koszty przejazdu, ubezpie-
czenia, badania lekarskie itp.
 Osoba poszukująca pracy nie musi 
płacić żadnych przedpłat, kaucji, kosz-
tów wynagrodzenia pracowników, usług 
pocztowo-telekomunikacyjnych ani opłat 
eksploatacyjnych. Pośrednik nie ma pra-
wa domagać się jakichkolwiek kwot z ty-
tułu rekrutacji. 
 Należy zwrócić uwagę na to, żeby 
jeszcze w kraju podpisać z agencją umo-
wę o pracę. Najlepiej sprawdzić z us-
tawą o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm). 
Tam wyszczególniono, co powinno znaj-
dować się w danej umowie o pracę, są to 
miedzy innymi:
• dokładna nazwa i adres pracodawcy 
zagranicznego,
• okres, rodzaj i warunki pracy oraz opis 
świadczeń socjalnych nam przysługujących,
• zasady i warunki ubezpieczenia,
• nasze obowiązki i uprawnienia oraz 
obowiązki i uprawnienia pośrednika,
• zakres odpowiedzialności cywilnej stron 

oraz inne zobowiązania,
• dokładnie wyszczególnione opłaty, jakie 
były od nas pobierane (opłaty związane 
ze skierowaniem do pracy za granicą, 
np. koszty przejazdu, wizowania, ubez-
pieczenia, szkoleń itp.).
 Co zrobić, kiedy nie zachowaliśmy 
czujności i daliśmy się oszukać? Oczy-
wiście trzeba zawiadomić policję i proku-
raturę o popełnieniu przestępstwa przez 
“pośrednika”. Szansa, że odzyskamy 
zainwestowane w wyjazd pieniądze, jest 
niewielka. Za “nielegalne pośrednictwo” 
(taka kwalifikacja czynu to złamanie za-
pisów ustawy o zatrudnieniu i przeciw-
działaniu bezrobociu) grozi grzywną nie 
mniejszą niż 3 tys. zł. Za oszustwo (to już 
jest przestępstwo ścigane z kodeksu kar-
nego) można trafić do więzienia. 
 Oprócz prywatnych agencji pośred-
nictwa pracy, można skorzystać również 
z Publicznego Pośrednictwa Pracy. Tego 
typu usługi realizowane są przez woje-
wódzkie urzędy pracy przy współpracy 
z Wydziałem Migracji Departamentu 
Rynku Pracy Ministerstwa Gospodarki 
i Pracy. 
 Każda osoba zainteresowana pracą 
w innym kraju Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego może uzyskać informa-
cje o zagranicznych ofertach skierowa-
nych do polskich pracowników :
• bezpośrednio poprzez internet na Eu-
ropejskim Portalu Mobilności zawodowej 
pod adresem http://europa.eu.int./eures  
-  jest to najważniejszy portal UE doty-
czący mobilności na rynku pracy,
• od doradców i asystentów EURES 
w urzędach pracy. Baza danych EURES 
jest aktualizowana na bieżąco, a korzy-
stanie z niej jest bezpłatne. Doradca EU-
RES może udzielić dodatkowo bliższych 
informacji na temat konkretnej pracy 
i jeżeli jest to konieczne skontaktować 
z pracodawcą. Każda osoba zaintere-
sowana podjęciem pracy w innym kraju 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
ma możliwość umieszczenia swojego CV 
w bazie danych „CV online”, dostępnej 
w portalu EURES.
 Obywatele polscy mogą podejmować 
pracę zagranicą u pracodawców zagra-
nicznych na zasadach obowiązujących 
w kraju zatrudnienia, co niesie ze sobą 
np. prawo przystąpienia do wybranych 
związków zawodowych i do korzystania 
ze swoich praw związkowych na takich 
samych warunkach jak pracownicy pań-
stwa przyjmującego. 

Na podstawie  www.mgips.gov.pl  
oraz www.gazetaprawna.pl 

Jolanta Kołodyńska
Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie Maz.

Praca w Unii Europejskiej  -  co należy wiedzieć...

 Z    E U R O P Ą    W     T L E
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Przychodzi pacjent do dentysty...
 Wkrótce mam rozmo-
wę z przyszłym praco-
dawcą, czy mogę szyb-
ko uzupełnić brakujący 
ząb?
 Nagła utrata pojedyn-
czego zęba, zwłaszcza w 
tak zwanej strefie kosme-
tycznej, czyli eksponowa-
nej w uśmiechu to ogrom-

ny stres, a dla pacjentów „pracujących 
twarzą” zawodowe być albo nie być.
 Przyczyny bywają różne: uraz, niepo-
wodzenie w leczeniu endodontycznym 
(kanałowym), zaawansowana i nie leczo-
na paradontopatia. Zdarza się również, 
że pacjentowi brakuje dwójki lub czwórki, 
ponieważ po prostu nie miał zawiązka 
jednego z tych zębów.
 Co można zrobić? Sposobów jest kil-
ka, a wybór zależy zarówno od warunków 
klinicznych, czasu jaki mamy do dyspozy-
cji oraz zasobności portfela pacjenta.
 Rozwiązaniem najbardziej naśla-
dującym naturę jest implantacja, czyli 
wszczepienie sztucznego korzenia. Pi-
sałam o tej metodzie w oddzielnym ar-
tykule. Tu przypomnę tylko, że wymaga 
ona dostatecznej ilości twardej tkanki 
kostnej, czasu na wgojenie, starannej 
higieny i średnio pięciu tysięcy złotych.
Innym sposobem jest wykonanie mostu 

protetycznego. Brakujący ząb dowiesza 
się pomiędzy dwoma koronami osadzo-
nymi na zębach filarach ograniczających 
lukę. Wiąże się to z oszlifowaniem dwóch 
sąsiadów brakującego zęba. Zabieg ten 
jest nieodwracalny; zęby pozbawione 
szkliwa o kształcie stożków będą musiały 
być okoronowane do końca życia. Rzad-
ko, ale zdarza się, że obumierają po szli-
fowaniu i trzeba je leczyć endodontycz-
nie. Tej inwazyjnej metody staramy się 
unikać, gdy mamy do czynienia z zębami 
zupełnie zdrowymi lub posiadającymi 
niewielkie wypełnienia. Cóż więc zrobić, 
jeśli implantacji nie można wykonać, a na 
okaleczenie zdrowych zębów nie chcemy 
się zgodzić? Dawniej robiono tzw. mikro-
protezkę, czyli pojedynczy ząb osadzo-
ny w kawałku płyty akrylowej, wkładaną 
w miejsce braku zębowego jako atrapa, 
wyjmowaną do mycia i spania (można 
połknąć!). Obecnie stosujemy takie roz-
wiązanie wyłącznie jako tymczasowe, na 
czas gojenia zębodołu po ekstrakcji lub 
kości po implantacji.
 Na szczęście od kilku lat mamy do 
dyspozycji jeszcze jedną metodę. Bazu-
jąc na postępach w udoskonalaniu klejów 
stosowanych w stomatologii wymyślono 
tzw. mosty adhezyjne. Mogą one być wy-
konane z metalu i porcelany lub kompo-
zytu wzmocnionego włóknem szklanym 

(niczym kadłuby łodzi). Te ostatnie zro-
biły furorę w ostatnim dziesięcioleciu ze 
względu na funkcjonalność i cenę.
 W sprzyjających warunkach zgryzo-
wych wykonanie mostu adhezyjnego nie 
wymaga w ogóle jakiejkolwiek ingerencji 
w zdrowe tkanki zębów filarowych. Cza-
sami jednak konieczna jest minimalna 
preparacja nie większa niż przy opraco-
waniu małego ubytku. Taki most można 
wykonać w kooperacji z pracownią pro-
tetyczną. Wymaga to wtedy dwóch wizyt; 
na pierwszej lekarz przygotowuje miejsce 
pod most i pobiera wycisk, a na drugiej 
wkleja wykonaną w laboratorium pracę. 
W sytuacjach kiedy ząb został utracony 
w trybie nagłym, a następnego dnia trze-
ba iść do pracy i uśmiechać się do ludzi, 
można takie uzupełnienie wykonać w 
całości w gabinecie. Wymaga to jednak 
czasu (niekiedy kilka godzin na fotelu), 
cierpliwości pacjenta i bardzo wprawne-
go lekarza. Opisana metoda ma jeszcze 
jedną zaletę; jest całkowicie odwracalna. 
Jeśli po kilku latach zdecydujemy się na 
implant, most adhezyjny można łatwo 
zdjąć, a zęby filarowe przywrócić do sta-
nu wyjściowego. I o to chodzi!

Mirella  Kowalczyk
Pytania można kierować na adres: 

gabinet@microdent.pl

zdrowie

Rozkład linii :  OŻARÓW MAZ.  - STRZYKUŁY - UMIASTÓW - PILASZKÓW - LESZNO 

Kierunek :
Ożarów Maz.  => Leszno

Odjazd Odjazd Odjazd Odjazd Odjazd

Ożarów Kabel-Starostwo 8,05 9,45 13,20 15,00 17,00

Ożarów, Kościół 8,07 9,47 13,22 15,02 17,02

Ożarów (PKP) 8,09 9,49 13,24 15,04 17,04

Ożarów (Park) 8,11 9,51 13,26 15,06 17,06

Zientarówka 8,13 9,53 13,28 15,08 17,08

Strzykuły 8,16 9,56 13,31 15,11 17,11

Kaputy 8,19 9,59 13,34 15,14 17,14

Umiastów 8,21 10,01 13,36 15,16 17,16

Pogroszew 8,23 10,03 13,38 15,18 17,18

Pogroszew Kolonia 8,25 10,05 13,40 15,20 17,20

Pilaszków 8,27 10,07 13,42 15,22 17,22

Myszczyn 8,29 10,09 13,44 15,24 17,24

Feliksów 8,31 10,11 13,46 15,26 17,26

Zaborów, Kościół 8,33 10,13 13,48 15,28 17,28

Janin 8,34 10,14 13,49 15,29 17,29

Zaborówek,osiedle 8,35 10,15 13,50 15,30 17,30

Zaborówek, Wieś 8,37 10,17 13,52 15,32 17,32

Leszno, Warszawska 8,38 10,18 13,53 15,33 17,33

Leszno, GS 8,39 10,19 13,54 15,34 17,34

Leszno, UG 8,40 10,20 13,55 15,35 17,35

Kierunek :
Leszno  => Ożarów Maz.

Odjazd Odjazd Odjazd Odjazd Odjazd

Leszno, UG  7,10 9,05 10,30 14,15 16,00

Leszno, GS 7,12 9,07 10,32 14,17 16,02

Leszno, Warszawska 7,13 9,08 10,33 14,18 16,03

Zaborówek, Wieś 7,15 9,10 10,35 14,20 16,05

Zaborówek,osiedle 7,16 9,11 10,36 14,21 16,06

Janin 7,18 9,13 10,38 14,23 16,08

Zaborów, Kościół 7,19 9,14 10,39 14,24 16,09

Feliksów 7,20 9,15 10,40 14,25 16,10

Myszczyn 7,22 9,17 10,42 14,27 16,12

Pilaszków 7,24 9,19 10,44 14,29 16,14

Pogroszew Kolonia 7,26 9,21 10,46 14,31 16,16

Pogroszew 7,28 9,23 10,48 14,33 16,18

Umiastów 7,30 9,25 10,50 14,35 16,20

Kaputy 7,32 9,27 10,52 14,37 16,22

Strzykuły 7,35 9,30 10,55 14,40 16,25

Zientarówka 7,38 9,33 10,58 14,43 16,28

Ożarów (Park) 7,40 9,35 11,00 14,45 16,30

Ożarów (PKP) 7,41 9,36 10,01 14,46 16,31

Ożarów, Kościół 7,43 9,38 11,03 14,48 16,33

Ożarów Kabel-Starostwo 7,45 9,40 11,05 14,50 16,35
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A P E L

W związku z otrzymanymi sygna-
łami o oszustwach telefonicznych dokonywanych przez 
osoby zwracające się prośbą o skorzystanie z telefonu 
oraz osoby podające się za pracowników firm telekomu-
nikacyjnych i proszące o dokonanie testu nowej centrali. 
 W opisywanych przypadkach dochodzi do bardzo drogich 
połączeń, które zostają wykonane z naszego numeru i nie 
podlegają reklamacji. 
W związku z tym przypominamy i upominamy, aby być czuj-
nym i nie udostępniać nikomu ani nie dzwonić samemu pod 
obce numery.
 Zwracamy uwagę, że na terenie naszego miasta i gminy 
zostały rozwieszone plakaty z wizerunkami osób poszukiwa-
nych jako podejrzanych o dokonywanie uprowadzeń osób, po-
nadto obecnie wdrażana jest akcja WYKRĘĆ  NUMER  ZŁO-
DZIEJOWI, w której prosimy o przekazywanie jakichkolwiek 
informacji związanych z kradzieżami samochodów. 
 W miesiącu styczniu Komisariat otrzymał trzy zgłoszenia 
odnośnie nienależytego sprawowania nadzoru nad psami. 
W dwóch przypadkach właściciele zostali ukarani mandatami, 
a w trzecim zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Są-
du Grodzkiego w Pruszkowie. Jednocześnie upominamy, 
że w związku z powtarzającymi się sygnałami dotyczącymi 
tego typu zdarzeń wobec właścicieli będą każdorazowo wy-
ciągane konsekwencje.
W dniu 06.01.2006 r. policjanci dokonali zatrzymania mężczy-
zny podejrzanego o dokonanie napadu w grudniu w Płocho-
cinie.
W dniu 07.01.2006 r. Komisariat otrzymał zgłoszenie, że w po-
ciągu pomiędzy stacjami Gołąbki-Ożarów Maz. dwóch męż-
czyzn napadło jednego z mieszkańców Sochaczewa, pobili 

go oraz skradli mu telefon komórkowy. Podjęte natychmiast 
działania pozwoliły na ustalenie sprawców, a zebrany materiał 
dowodowy pozwolił, aby Sąd zastosował wobec nich tymcza-
sowe aresztowanie.
W dniu 11.01.2006 r. Komisariat otrzymał zgłoszenie od jed-
nego z mieszkańców Ożarowa Maz., który stwierdził kradzież 
telefonu komórkowego po wizycie dwóch znajomych. Podję-
te natychmiast działania pozwoliły na zatrzymanie sprawców 
oraz odzyskanie utraconego mienia.
W dniu 24.01.2006 r. policjanci na terenie Ożarowa Mazo-
wieckiego dokonali zatrzymania mężczyzny poszukiwanego 
listem gończym 
W dniu 27.01.2006 r. w Płochocinie w związku z nieprawidło-
wym użytkowaniem doszło do wybuchu pieca węglowego.
W dniu 27.01.2006 r. do Komisariatu zgłosiła się mieszkanka 
Ożarowa Mazowieckiego p. Magdalena P., która przyniosła 
pieniądze odnalezione pod jednym ze sklepów na terenie mia-
sta, równocześnie zgłosił się mężczyzna zgłaszający zagubie-
nie pieniędzy. 
W dniu 30.01.2006 r. na klatce jednego z bloków w Ożarowie 
policjanci ujawnili dwóch nieletnich chłopców, którzy spożywali 
alkohol. Po interwencji chłopcy  zostali przekazani rodzicom.
 W miesiącu styczniu policjanci z Komisariatu Policji w Oża-
rowie Maz. w sposób szczególny objęli nadzorem zagadnienie 
narkomani i w związku z prowadzonymi działaniami dokonano 
zatrzymania czterech młodych mieszkańców Ożarowa Maz., 
którym następnie przedstawiono zarzuty za posiadanie narko-
tyków.
 W związku z ujawnionymi przypadkami posiadania nar-
kotyków oraz spożywania alkoholu przez osoby nieletnie 
prosimy o kontrolowanie dzieci i reagowanie na wszelkie 
symptomy niewłaściwego zachowania.

KRONIKA 
POLICYJNA

Ożarów Maz.

OSP OSP w Ożarowie Maz. w styczniu 
2006 r. wyjeżdżała alarmowo 23 razy, 
w tym:
1 – pożar
9 – Akcji ratownictwa technicznego
5 – inne interwencje
2 – pompowanie zalanych pomieszczeń
3 – fałszywe alarmy

7 stycznia – zderzenie samochodów marki Polonez i Fiat 
Brava, ul. Poznańska/Ceramiczna
10 stycznia – zderzenie samochodów marki Skoda Octavia 
i Mercedes Vito, ul. Poznańska w Michałówku
12 stycznia – zderzenie samochodów marki Opel i Mazda, 
Konotopa Zatorze
23 stycznia – pożar samochodu ciężarowego Iveco w Mo-
rach, częściowemu spaleniu uległa komora silnika.
27 stycznia – wybuch gazu ziemnego w urządzeniu kuchen-
nym, ul. Zabytkowa, Józefów
27 stycznia – zderzenie samochodu ciężarowego marki 
Mercedes Atego i osobowego marki Renault Laguna

Strażacy przepracowali łącznie 225 roboczogodzin przy od-
śnieżaniu 7 obiektów na terenie gminy.

OSP w Święcicach w styczniu 2006 r. wyjeżdżała alarmowo 11 
razy, w tym:
3 – pożary
6 – inne zdarzenia
1 – wypompowanie wody
1 –akcja ratownictwa technicznego

4 stycznia – usuwanie śniegu z dachu Przedszkola Publicznego 
w Józefowie, ul. Fabryczna 24
12 stycznia – pożar, ul. Michałowska, Wolskie
12 stycznia – wypadek samochodowy, dwie osoby zginęły na miej-
scu. Działania strażaków to zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
24 stycznia – straż została wezwana do zapchanego komina,
z którego wydobywał się czad, Myszczyn, ul. Zaborowska
27 stycznia – pożar, ul. Zabytkowa 18, Płochocin
28 stycznia – pomoc przy przygotowaniu lodowiska w Józefowie
29 stycznia – pożar, Zgromadzenie Księży Orionisów, Łaźniew
29 stycznia – dowóz czystej wody mieszkańcom, Józefów
29 stycznia – wypompowanie wody z piwnicy w Przedszkolu 
Publicznym w Józefowie.
30 stycznia – odśnieżanie dachu hali sportowej, Płochocin, ul. 
Lipowa 3
31 stycznia – usuwanie zwisów śnieżnych i sopli lodowych, 
Szkoła Podstawowa w  Święcicach 

Święcice

policja, OSP



8 marca (œroda)

8 marca (œroda)

12 Marca (niedziela)

22 marca (œroda)

26 marca (niedziela)

Podsumowanie wyników dzia³alnoœci WOŒP
na terenie miasta i gminy O¿arów Mazowiecki,
DK "Uœmiech", ul. Poznañska 165, godz. 17:30.

Serdecznie zapraszamy wszystkich wolontariuszy.

Wernisa¿ wystawy malarstwa Jolanty Zem³y pt. „Portret kobiety"
oraz koncert Tria jazzowego Bo¿eny Zalewskiej-
DK "Uœmiech", ul. Poznañska 165, godz. 18:00.

Poranek Filmowy dla Dzieci.
Film trójwymiarowy pt. "Rekin i Lawa - Przygoda w 3D",

DK "Uœmiech", ul. Poznañska 165, godz. 12:30.
Cena biletu 3 z³.

Dzieñ Teatru - spektakle teatralne pt. "Czarna Bajka",
"Zielony las", "Bajeczka o bajce"

w wykonaniu Teatru Bronisze-
siedziba Towarzystwa Mi³oœników O³tarzewa,
ul. Mazowiecka 12/13, O³tarzew, godz. 17.30.

Koncert "Viva Mozart"-
DK „Uœmiech", ul. Poznañska 165.

Szczegó³y wkrótce na plakatach i na www.dkusmiech.friko.pl

...i za kulisami
przedstawienia

Nauka pieczenia pizzy
prowadzona przez pizzeriê JERRY w O¿arowie.

Aktorzy teatru kukie³kowego
tu¿ przed premier¹ przedstawienia...

Autorzy wystawionych prac plastycznych
ze swoj¹ instruktork¹ Pani¹ Marzen¹ Ka³u¿n¹.

Marcowe

kalendarium wydarzeñ


