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z pracy burmistrza

Szanowni Pañstwo,

Wraz z koñcem zimy rozpoczê³y siê przedwiosenne roztopy -
najtrudniejszy czas dla dróg nie tylko w naszej gminie. W tym
numerze znajdziecie Pañstwo mapkê sieci
drogowej gminy O¿arów Mazowiecki. £¹cznie 204 km dróg
i ulic o bardzo ró¿nej nawierzchni, i nale¿¹cych do ró¿nych
w³aœcicieli - pañstwowych i samorz¹dowych. Ponad 140 km
to drogi gminne, w wiêkszoœci jeszcze nieutwardzone.
Ka¿dego roku przeznaczamy w bud¿ecie gminy wiele milionów
z³otych na projektowanie i budowê ulic, dróg i chodników.
W obecnej kadencji s¹ to najwiêksze wydatki inwestycyjne. Ale
potrzeba jeszcze 5-7 lat takiego inwestowania, aby drogi i ulice
gminne prezentowa³y siê zadawalaj¹co. Drogi nieutwardzone
i te, które asfaltowano przed 30-tu laty nie by³y obliczone na tak
du¿e natê¿enie ruchu. Na wielu odcinkach zasypano rowy
przydro¿ne i melioracyjne, które stanowi³y jedyne odwo-
dnienie. Powstawa³y osiedla, od dawna zamieszka³e, gdzie
dopiero teraz projektuje siê odwodnienie.

Czasem wystarczy nieco zwolniæ, czasem wybraæ nieco
d³u¿szy objazd, aby rozmiêk³ej drogi nie rozjechaæ
wielotonowym pojazdem. Jak tylko pogoda pozwoli roz-
poczniemy równanie dróg, rozstrzygniêty zosta³ przetarg na
wysypywanie t³uczniem najbardziej zniszczonych ulic,
zamówiliœmy go w tym roku 1300 ton, s¹ to dzia³ania doraŸne,
ale konieczne. Nadziej¹ napawa plan inwestycji tegoro-
cznych, którego realizacja powinna przynieœæ oko³o 10 km
nowych nawierzchni drogowych.

Dzia³ania i decyzje podjête w Urzêdzie Gminny
w okresie od 14 stycznia do 16 lutego 2005 roku

przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Kopernika
w O¿arowie Mazowieckim wraz z odwodnieniem pasa
drogowego

przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Zamoyskiego
w O¿arowie Mazowieckim wraz z odwodnieniem pasa
drogowego

wynik przetargu nieograniczonego na wykonanie równania
dróg nieutwardzonych (gruntowe, ¿u¿lowe) na terenie gminy
O¿arów Mazowiecki do wysokoœci œrodków zabezpieczonych
w bud¿ecie tj. kwoty 56.000, z³

wynik przetargu nieograniczonego na druk
na lata 2005-2006

za cenê brutto 166.320, z³

wynik przetargu nieograniczonego na zakup t³ucznia
i wykonanie dróg t³uczniowych do wysokoœci œrodków
zabezpieczonych w bud¿ecie tj. kwoty - 188.000, z³

z firm¹ PRO OFFICE J. Sztobryn z siedzib¹ w Warszawie na
dostawê papieru kserograficznego do kserokopiarek i
drukarek komputerowych i materia³ów eksploatacyjnych do
drukarek komputerowych, za cenê brutto 36.080, zl

z firm¹ DROG-REM M. Król-Gawroñska
z siedzib¹ w Warszawie na wykonanie remontów
cz¹stkowych nawierzchni dróg i ulic na terenie Miasta
i Gminy O¿arów Mazowiecki do wysokoœci œrodków
zabezpieczonych w bud¿ecie tj. kwoty 124.825,00 z³

remont ³azienek wraz z wymian¹ kanalizacji w Gimnazjum
w P³ochocinie, Koszt 14.439,63 z³

remont pomieszczeñ w Szkole Podstawowej w P³ochocinie
Koszt 23.408,93 z³

remont pomieszczeñ w budynku Urzêdu Miasta i Gminy
w O¿arowie Maz., Koszt 13.750,0 z³

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na przebudowê ul. Duchnickiej w Duchnicach

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na przebudowê ul. Go³aszewskiej w Go³aszewie

12 decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym

4 decyzje zezwalaj¹ce na umieszczenie w pasie drogi
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezwi¹zanych
z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego

22 opinie do projektów decyzji o warunkach zabudowy
i decyzji o ustalaniu inwestycji celu publicznego.

W dniu 10.02.2005r. odby³o siê spotkanie informacyjne
dotycz¹ce infrastruktury oraz strategii rozwoju gminy
w zakresie zintegrowanego systemu informacyjnego miasta
i gminy O¿arów Mazowiecki.

29.01.2005 roku w Koœciele Parafialnym Œw.Wojciecha
a nastêpnie w Gimnazjum w P³ochocinie odby³y siê
uroczystoœci poœwiêcenia sztandaru i nadania tej szkole
imienia Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego

30.01.2005 roku w hali sportowej Szko³y Podstawowej nr 1
rozegrany zosta³ Karnawa³owy Turniej Miasta i Gminy
O¿arów Maz. Zwyciê¿y³a dru¿yna z Osiedla
O³tarzew

We wszystkich szko³ach na terenie gminy, w Domu Kultury
, oraz P³ywalni Miejskiej odby³y siê

zajêcia w ramach akcji w dniach 14-25
lutego

Klub korzystaj¹c z funduszu przeciwdzia³ania
skutkom alkoholizmu, zorganizowa³ 10 dniowy wyjazd dzieci
i m³odzie¿y z grup terapeutycznych w Góry Œwiêtokrzyskie
ze specjalnym programem terapeutycznym. Wsparcie z tego
funduszu otrzyma³y tak¿e: Œwietlica przy Parafii Mi³osierdzia
Bo¿ego w O¿arowie, Parafia NMP w O³tarzewie,
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Macierzysza
i P³ywalnia Miejska - na akcje

Wydano 3 postanowienia o mo¿liwoœci podzia³u
nieruchomoœci, w tym 1 dotycz¹ce podzia³u by³ej Fabryki
Kabli

Wydano 5 decyzji zatwierdzaj¹cych podzia³ nieruchomoœci.

Wydano 2 decyzje w sprawie rozgraniczenia nieruchomoœci.

Wys³ano 46 wezwañ do zap³aty zaleg³ych op³at za
u¿ytkowanie wieczyste.

Wys³ano 400 informacji o opodatkowaniu 22% podatkiem
VAT za u¿ytkowanie wieczyste,
od dnia 1 stycznia 2005 roku

Informatora

Chcê zwróciæ siê
z gor¹cym apelem do wszystkich zmotoryzowanych
u¿ytkowników dróg, szczególnie zaœ w³aœcicieli samo-
chodów ciê¿arowych, aby pamiêtali o przechodniach, naj-
bardziej nara¿onych i bezradnych wobec b³ota i ka³u¿.

W ZAKRESIE ZAMÓWIEÑ PUBLICZNYCH

Og³oszono przetargi:

Zatwierdzono:

Podpisano umowy:

W ZAKRESIE INWESTYCJI I REMONTÓW

Wyra¿ono zgodê na wszczêcie postêpowania o udzielenie
Zamówienia Publicznego do 6.000 EURO dla inwestycji
i remontów:

Zakoñczono:

Przygotowano:

W ZAKRESIE EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

W ZAKRESIE GOSPODARKI ZIEMI¥

Burmistrz Kazimierz Stachurski

„Informatora O¿arowskiego"

Aga Lights

Uœmiech Klubie Fabryka
Zima w mieœcie

Quo Vadis,

ferie zimowe dzieci i m³odzie¿y
2005



U C H W A £ A Nr 275/05

.

Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1.

400.000 z³.

„Przebudowa
ul. Leszczynowej w Umiastowie”.

U C H W A £ A Nr 276/05

Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1.

300.000 z³.

„Przebudowa
ul. Nadbrze¿nej w O¿arowie Mazo-
wieckim”.

U C H W A £ A Nr 277/05

Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1.

U C H W A £ A Nr 278/05

Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1

w wysokoœci 770 z³
/s³ownie: siedemset siedemdziesi¹t
z³otych /.

§ 2

7,50 z³
/s³ownie: siedem z³otych piêædziesi¹t
groszy/.

U C H W A £ A Nr 279/05

Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1

U C H W A £ A Nr 280/05

Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1.

U C H W A £ A Nr 281/05

Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1.

U C H W A £ A Nr 282/05

Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1.

ustalaj¹c brzmienie § 1:

w sprawie: zaci¹gniêcia kredytu
d³ugoterminowego w roku bud¿eto-
wym 2005

w sprawie: zaci¹gniêcia kredytu
d³ugoterminowego w roku bud¿eto-
wym 2005.

w sprawie: przyznania dodatku
specjalnego dla Burmistrza Miasta
i Gminy O¿arów Mazowiecki.

w sprawie: ustalenia najni¿szego
wynagrodzenia zasadniczego w pie-
rwszej kategorii zaszeregowania w ta-
beli miesiêcznych stawek wynagro-
dzenia zasadniczego i uzgodnienia
wartoœci jednego punktu, stano-
wi¹cych podstawê do ustalenia
miesiêcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego pracowników zatru-
dnionych w jednostce organizacyjnej
gminy - Zespole Ekonomiczno-
Administracyjnym Szkó³ i Przed-
szkoli w O¿arowie Maz. ul. Poznañska
165

w sprawie: uchwalenia programu
wspó³pracy z organizacjami poza-
rz¹dowymi oraz innymi podmiotami
prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku
publicznego na 2005 rok

w sprawie: miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy O¿arów Mazowiecki dla czêœci
wsi Szeligi.

w sprawie: zmiany uchwa³ Rady
Miejskiej w O¿arowie Mazowieckim
o przyst¹pieniu do sporz¹dzania „Miej-
scowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta O¿arowa Mazo-
wieckiego z czêœci¹ wsi O³tarzew”.

w sprawie: zmiany uchwa³ Rady
Miejskiej w O¿arowie Mazowieckim
o przyst¹pieniu do sporz¹dzania miej-
scowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów w gminie
O¿arów Mazowiecki

Zaci¹ga siê kredyt komercyjny d³ugoter-
minowy w banku krajowym w wysokoœci

/s³ownie: czterysta tysiêcy
z³otych / na realizacjê zadania inwesty-
cyjnego pod nazw¹

Zaci¹ga siê kredyt komercyjny d³ugoter-
minowy w banku krajowym w wysokoœci

/s³ownie: trzysta tysiêcy
z³otych / na realizacjê zadania inwesty-
cyjnego pod nazw¹

Przyznaje dla Burmistrza, Pana
Kazimierza Stachurskiego, dodatek
specjalnyw wysokoœci 40 % ³¹cznie
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnegood dnia 1 stycznia 2005r. do
31 grudnia 2005r.

Ustala siê najni¿sze wynagrodzenie
zasadnicze w pierwszej kategorii

zaszeregowania w tabeli miesiêcznych
stawek wynagrodzenia zasadniczego
obowi¹zuj¹cej w zakresie wynagra-
dzania pracowników zatrudnionych
w jednostce organizacyjnej gminy Zes-
pole Ekonomiczno-Administracyjnym
Szkó³ i Przedszkoli

Uzgadnia siê wartoœæ jednego punktu
miesiêcznej stawki wynagrodzenia
zasadniczego w wysokoœci

Uchwala siê na 2005r. „ Program
wspó³pracy Gminy O¿arów Mazowiecki
z organizacjami pozarz¹dowymi oraz
innymi podmiotami prowadz¹cymi
dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego”
w brzmieniu okreœlonym w za³¹czniku
do niniejszej uchwa³y.

Uchwala siê miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego gminy
O¿arów Mazowiecki dla czêœci wsi
Szeligi zwany dalej w treœci niniejszej
uchwa³y planem.

Dokonaæ zmiany Uchwa³y Nr 265/01
Rady Miejskiej w O¿arowie Mazowieckim
z dnia 6 lutego 2001r. zmienionej
Uchwa³¹ Nr 330/01 Rady Miejskiej
w O¿arowie Mazowieckim z dnia 25

wrzeœnia 2001r. w sprawie przyst¹pienia
do sporz¹dzania „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta O¿arowa Mazowieckiego z czê-
œci¹ wsi O³tarzew”.

.

Dokonaæ zmiany Uchwa³y Nr 266/01
Rady Miejskiej w O¿arowie Mazowieckim
z dnia 6 lutego 2001r. zmienionej
Uchwa³¹ Nr 331/01 Rady Miejskiej w
O¿arowie Mazowieckim z dnia 25
wrzeœnia 2001r. w sprawie przyst¹pienia
do sporz¹dzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny O¿arów Mazowiecki.

„Przyst¹piæ do sporz¹dzania miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy O¿arów Mazowiecki,
obejmuj¹cego 13 odrêbnych obszarów,
opisanych jako miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego:

obszaru Myszczyn-Pilaszków-Or³y
obszaru Œwiêcice-Wolica
obszaru Wolica-Józefów
obszaru P³ochocin-Œwiêcice-
Go³aszew-O³tarzew
obszaru Wolskie-P³ochocin-
Pogroszew Kolonia Micha³ówek
obszaru Pogroszew-Koprki
obszaru O³tarzew-Domaniewek
obszaru Umiastów-Kaputy-Krêczki
obszaru Strzyku³y-Wieruchów-
Piotrkówek Ma³y-Piotrkówek Du¿y
obszaru O¿arów Wieœ-Bronisze-
Jawczyce
obszaru Macierzysz-Jawczyce-
Mory
obszaru Konotopa-Jawczyce-
O¿arów Wieœ
obszaru Duchnice-O³tarzew”.

Wyra¿a zgodê na nabycie na w³asnoœæ
Gminy nieruchomoœci stanowi¹cej dz.
ew. nr 18/5 o pow. 8114 m oraz
zabudowanej nieruchomoœci stano-
wi¹cej dz. ew. nr 415 o pow. 702 m ,
po³o¿onych w O¿arowie Mazowieckim
obrêb 10.

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)

10)

11)

12)

13)

U C H W A £ A Nr 283/05

Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1

w sprawie: nabycia na w³asnoœæ
Gminy nieruchomoœci po³o¿onej
w O¿arowie Mazowieckim przy
ul. Parkietowej i zabudowanej nieru-
chomoœci po³o¿onej przy ul. Witosa.

2

2

W dniu 3 lutego 2005r. na XXX sesji
Rada Miejska w O¿arowie Mazowieckim podjê³a nastêpuj¹ce uchwa³y:
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Ostatnie dni karnawa³u zwane w Pol-
sce ostatkami, zapustami, kusakami,
kusymi dniami, czy wreszcie miêso-
pustem, s¹ czasem zwiêkszenia
intensywnoœci zabaw. W owym czasie
stoj¹cym na pograniczu zimy i wiosny
nasi przodkowie odprawiali magiczne
obrzêdy, maj¹ce na celu pobudzenie si³
witalnych przyrody po zimowym œnie, a
tym samym zapewnienie sobie dobrych
urodzajów. PóŸniej, ju¿ w czasach
chrzeœcijañskich, w zwi¹zku z ³¹cze-
niem siê pory tych zabiegów z dniem
poprzedzaj¹cym surowo niegdyœ
obchodzony Wielki Post, przyby³a
dodatkowa motywacja: ostatnia okazja
do radosnej zabawy przed d³ugim
okresem ró¿nego rodzaju umartwieñ.
Wierzenia i praktyki pogañskie po
zetkniêciu siê z religi¹ katolick¹
wype³ni³y siê now¹ treœci¹, a ich
elementy przetrwa³y do dziœ.

Jednym ze zwyczajów ostatkowych,
wywodz¹cym siê z dawnych praktyk
i wierzeñ jest chodzenie przebierañców.
Cz³owiek poprzez rytualne zachowania

i specyficzne przebranie stara³ siê od-
dzia³ywaæ na si³y natury. Najczêœciej
uczestnicz¹cy w tym obrzêdzie przebie-
rali siê za turonia, czyli tura, uosobiaj¹-
cego moc, za kozê wyobra¿aj¹c¹ si³y
demoniczne, niedŸwiedzia - potêgê.
Przebierañców przynosz¹cych ze sob¹
¿yczenia urodzaju i pomyœlnoœci wszê-
dzie chêtnie witano i hojnie obdarowy-
wano. Zwyczaj ten, kiedyœ powszechny
w ca³ej Polsce, obecnie ginie w szyb-
kim tempie, staje siê rzadkoœci¹. Któ¿
dziœ odwa¿y siê wpuœciæ do domu
gromadê nieznajomych? Oczywiste siê
staje, ¿e niewielkie s¹ szanse, aby
móg³ przetrwaæ w dawnej formie, lecz
nieco zmodyfikowany, dostosowany do
aktualnej rzeczywistoœci mo¿e uczyæ,
bawiæ, integrowaæ...

W Szkole Podstawowej nr 1
im. J. Kusociñskiego w O¿arowie Mazo-
wieckim ju¿ po raz drugi w kusy wtorek,
czyli ostatni wtorek karnawa³u chodzili
przebierañcy. W ten sposób sprowa-
dzamy na szko³ê dobry „ urodzaj" na
szóstki i pi¹tki.., o czym zapewnia³a

chodz¹ca koza „ Gdzie koza chodzi, tam
siê szóstka rodzi...", (w oryginale „Gdzie
koza chodzi , tam siê ¿ytko rodzi...").
I chyba coœ w tym jest, bo wyniki za
pierwszy semestr s¹ naprawdê dobre.
Najwy¿sza œrednia nale¿¹ca do IVc,
wynios³a, bagatela! - 4,44. Gratulujemy!

A tak zupe³nie serio... Pamiêtajmy, ¿e
przeradzaj¹ce siê w zabawê obrzêdy s¹
czêœci¹ naszej tradycji, której nale¿y
siê poszanowanie i kontynuacja. Jej za-
nik bowiem zuba¿a nasze dziedzictwo
kulturowe i nasz¹ to¿samoœæ narodow¹.

8 lutego po¿egnaliœmy tegoroczny karnawa³, okres tradycyjnych
tañców, hulanek i swawoli.

Gra¿yna Wojszczyk

„Gdzie koza chodzi, tam siê 6 rodzi..."

U C H W A £ A Nr 284/05

Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1

U C H W A £ A Nr 285/05

Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1.

U C H W A £ A Nr 286/05

Rada Miejska uchwala, co nastêpuje

§ 1.

U C H W A £ A Nr 287/05

Rada Miejska uchwala, co nastêpuje

§ 1.

U C H W A £ A Nr 288/05

Rada Miejska uchwala, co nastêpuje

§ 1.

U C H W A £ A Nr 289/05

Rada Miejska uchwala, co nastêpuje

§ 1.

U C H W A £ A Nr 290/05

Rada Miejska uchwala, co nastêpuje

§ 1.

U C H W A £ A Nr 291/05

Rada Miejska uchwala, co nastêpuje

§ 1.

U C H W A £ A Nr 292/05

Rada Miejska uchwala, co nastêpuje

§ 1.

w sprawie: zaliczenia drogi do
kategorii dróg gminnych

w sprawie: powo³ania Kierownika
Urzêdu Stanu Cywilnego Miasta
i Gminy O¿arów Mazowiecki.

w sprawie: sprawozdania z pracy
Komisji do spraw bud¿etowych za
2004 rok.

w sprawie: sprawozdania z pracy
Komisji do spraw obywatelskich za
2004 rok.

w sprawie: sprawozdania z pracy
Komisji do spraw gospodarczych za
2004 rok.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy
Komisji do spraw bud¿etowych na
2005 rok.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy
Komisji do spraw obywatelskich na
2005 rok.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy
Komisji do spraw gospodarczych na
2005 rok.

Zaliczyæ do kategorii dróg gminnych
drogê po³o¿on¹ we wsi O¿arów, stano-
wi¹c¹ dzia³kê nr 167/7.

Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy
O¿arów Mazowiecki powo³uje z dniem
1 lutego 2005r. Pani¹ Jolantê Dragan na
stanowisko Kierownika Urzêdu Stanu
Cywilnego Miasta i Gminy O¿arów
Mazowiecki.

:

Przyjmuje sprawozdanie z pracy Komisji
do spraw bud¿etowych za 2004 rok,
stanowi¹ce za³¹cznik do uchwa³y.

:

Przyjmuje sprawozdanie z pracy Komisji
do spraw obywatelskich za 2004 rok,
stanowi¹ce za³¹cznik do uchwa³y.

:

Przyjmuje sprawozdanie z pracy Komisji
do spraw gospodarczych za 2004 rok,
stanowi¹ce za³¹cznik do uchwa³y.

:

Zatwierdza plan pracy Komisji Rewi-
zyjnej na 2005 rok, stanowi¹cy za³¹cznik
do uchwa³y.

:

Zatwierdza plan pracy Komisji do spraw
bud¿etowych na 2005 rok, stanowi¹cy
za³¹cznik do uchwa³y.

:

Zatwierdza plan pracy Komisji do spraw
obywatelskich na 2005 rok, stanowi¹cy
za³¹cznik do uchwa³y.

:

Zatwierdza plan pracy Komisji do spraw
gospodarczych na 2005 rok, stanowi¹cy
za³¹cznik do uchwa³y.

Pe³na treœæ uchwa³ do wgl¹du w Urzêdzie Miasta i Gminy w O¿arowie Maz.,
ul. Kolejowa 2 p. 101 lub na stronach BIP www.bip.ozarow-mazowiecki.pl
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Od 29 stycznia 2005 roku
Gimnazjum w P³ochocinie mo¿e
w pe³ni szczyciæ siê imieniem
patrona. Teraz pe³na nazwa szko³y
brzmi: Gimnazjum w P³ochocinie
im. Konstantego I ldefonsa
Ga³czyñskiego w P³ochocinie.

Nie bez powodu wybraliœmy
mistrza poetyki na naszego patrona.
Ju¿ od pierwszych wersów zako-
chaliœmy siê w jego utworach. Zarówno
po humorystyczne scenki z teatrzyku
„Zielona Gêœ” jak i romantyczne liryki
siêgamy coraz czêœciej. Ta poezja
pomaga w szarej codziennoœci.
Ga³czyñski pos³ugiwa³ siê katastroficzn¹
i satyryczn¹ grotesk¹ oraz absurdalnym
dowcipem pomieszanym z liryczn¹
nastrojowoœci¹. Swoim stylem po-
twierdzi³ tezê mówi¹c¹, ¿e jest twórc¹
innym, oryginalnym. W ka¿dym razie
na pewno nie nudzi czytelnika. Co tu
du¿o mówiæ jego poezja potrafi praw-
dziwie oczarowaæ. „ Rach ciach i ju¿!”

Po wielu godzinach przygotowañ
i prób nadszed³ wielki dzieñ, prawie
dok³adnie w setn¹ rocznicê urodzin K.I.
Ga³czyñskiego - idealna data dla tak
donios³ego wydarzenia, jakim jest
nadanie szkole imienia patrona.

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê Msz¹
Œwiêt¹ w intencji uczniów i pracowników
szko³y w Koœciele pod wezwaniem
Œwiêtego Wojciecha BM w P³ochocinie
celebrowan¹ przez piêciu Ksiê¿y

Proboszczów parafii, z których m³o-
dzie¿ uczêszcza do naszego gimna-
zjum. W liturgii czynny udzia³ wziêli
uczniowie, rodzice oraz nauczyciele. Po
modlitwie nast¹pi³o uroczyste poœwiê-
cenie sztandaru szko³y ufundowanego
przez sponsorów i Radê Rodziców.
O godzinie 10 rozpoczê³a siê w szkole
czêœæ oficjalna uroczystoœci. Swoj¹
obecnoœci¹ zaszczycili nas znakomici
goœcie: Pani Kira Ga³czyñska Kilañska
córka poety i matka chrzestna sztan-
daru, Burmistrz Mista i Gminy O¿arów
Mazowiecki Pan Kazimierz Stachurski,
Starostowie powiatu warszawskiego
zachodniego Pan Jan ¯ychliñski oraz
Pan Pawe³ Kanclerz, Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w O¿arowie Mazowie-
ckim Pani Stanis³awa Milej - Misztal,
Wizytator Mazowieckiego Kuratorium
Oœwiaty Pani Jolanta Sulborska oraz
liczni sponsorzy, którzy od dawna
wspieraj¹ nasze gimnazjum.

Po przywitaniu goœci przez Pani¹
Dyrektor Renatê Król, s³owach Pana
Burmistrza skiero-
wanych do ucz-
niów i wzrusza-
j¹cym przemó-
wieniu Pani Kiry
Ga³czyñskiej,
spo³ecznoœæ gim-
nazjum przyjê³a
sztandar, a ucz-
niowie z³o¿yli uro-
czyste przyrze-
czenie godnego
reprezentowania
szko³y.Nastêpnym
widow iskowym
punktem programu by³o wbicie pami¹-
tkowych gwoŸdzi na drzewcu sztandaru.
Dokonali tego sponsorzy, uczniowie,
rodzice i nauczyciele. W radosnej atmo-
sferze zosta³ odœpiewany hymn szko³y,
który w ca³oœci u³o¿yli nauczyciele (s³o-
wa napisa³a pani Beata Zaj¹czkowska,
a muzykê pan Piotr Gurgul).

Zgodnie z naszym
mottem:

nad-
szed³ czas na zapreze-
ntowanie czêœci artysty-
cznej prawdziwego alfa-
betu wierszy przygoto-
wanego uczniów i abso-
lwentów gimnazjum pod
kierunkiem pañ poloni-
stek: Aliny Dominiak,
Beaty Zaj¹czkowskiej
i Agnieszki Jaworskiej.
Podczas prób i warsz-
tatów dobr¹ rad¹ s³u¿y³a
Pani Wanda Kuleszyna
teatrolog.

Program sk³ada³ siê z liryków i scenek
„Teatrzyku Zielona Gêœ” Konstantego
Ildefonsa Ga³czyñskiego przeplatanych
piosenkami skomponowanymi do jego
wierszy i muzyk¹ ukochanych przez
poetê skrzypiec. Widzowie mieli
wra¿enie, ¿e znajduj¹ siê w prawdziwej
kawiarni, a to dziêki dekoracjom przy-
gotowanym przez panie: Annê £êczek
i Aleksandrê Zió³kowsk¹ - nauczycielki
plastyki. Po wzruszaj¹cych wystêpach
uczniów, goœcie zostali zaproszeni na
poczêstunek i wystawê prac plastycz-
nych naszych gimnazjalistów oraz
pami¹tek zwi¹zanych z ¿yciem i twór-
czoœci¹ poety. By³a to dobra okazja do
spotkañ, rozmowy, wymiany opinii. Oto
wypowiedzi, jakie uzyskaliœmy od
uczestników uroczystoœci.

Nauczycielka gimnazjum pani Anna
£êczek: „Rewelacja! Œwietnie przygo-
towane przedstawienie! Znakomite
dekoracje! Gratulujê”

Pani Teatrolog Wanda Kuleszyna:
„Jestem wzruszona. W tak krótkim
czasie przygotowaliœcie tak du¿e
przedsiêwziêcie”.

Mama uczennicy klasy III: „ Bardzo
siê cieszê, ¿e szko-
³a mojej córki ma
imiê takiego poety,
którego utwory
zawieraj¹ wiele
humoru i jedno-
czeœnie ukazuj¹
jego wra¿liwoœæ”.
Absolwent z roku
szk. 2003/2004:
Uczniowie Gimna-
zjum im. Konstan-
tego I. Ga³czyñ-
skiego nie pró¿no-
wal i , przygoto-

wuj¹c siê do nadania imienia swojej
szkole. Ca³y wysi³ek w³o¿ony w przy-
gotowanie op³aci³ siê, poniewa¿ uroczy-
stoœæ wypad³a perfekcyjnie. Dobrze
u³o¿ony scenariusz po³¹czony ze
swoistym charakterem wierszy poety
móg³ daæ tylko jeden efekt sukces”

Uczennica klasy III: Nadanie imienia,
a szczególnie czêœæ artystyczna pobu-
dzi³y do wielu refleksji i poruszy³y serce
nie jednego ucznia, dumnego z na-
szego gimnazjum.”

45

„Wszystkim
dobrym ca³y czar, co
wezbra³ na tej ziemi,
dajê jak alfabet.”

To by³ wielki dzieñ dla ca³ej szkolnej
spo³ecznoœci. Jako uczniowie jesteœmy
dumni z tego, ¿e mo¿emy chlubiæ siê
nowym patronem
Konstantym I. Ga³czyñskim.

Dziêki pe³nemu zaanga¿owaniu rodzi-
ców, nauczycieli, uczniów oraz pomocy
Pani Dyrektor dzieñ 29 stycznia 2005 r.
zapisa³ siê pozytywnie na kartach historii
Gimnazjum w P³ochocinie.

Marta Osowska
Uczennica klasy III

Nadanie Gimnazjum w P³ochocinie
imienia K.I. Ga³czyñskiego
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W pomieszczeniach piwnicznych
piêknego gminnego gmachu po dawnej
szkole podstawowej dzia³a Klub Fabryka
miejsce, gdzie przyjemnie powinni
spêdzaæ czas: dzieci i m³odzie¿, nawet ta
do 100 lat.
Rozwijaj¹cy siê pod patronatem Domu
Kultury „Uœmiech" w O¿arowie Mazo-
wieckim, Klub jest wa¿nym miejscem
szczególnie dla dzieci i m³odzie¿y.

W ci¹gu trwaj¹cej ponad rok dzia³a-
lnoœci mieliœmy wystawy malarstwa,
fotografii, jeŸdziliœmy na wycieczki do
lasu, a tak¿e do kina i muzeów, „grali-
œmy" w Wielkiej Orkiestrze Œwi¹tecznej

Pomocy, braliœmy udzia³ w konkursach
plastycznych, dwukrotnie organizowa-
liœmy bardzo udane wieczerze wigilijne
dla dzieci i ich rodziców, przygotowane
wspólnym wysi³kiem, po³¹czone z kolê-
dowaniem.
Codziennie z klubu korzysta oko³o 30
dzieci do lat 14. Czas spêdzamy na grach
planszowych, przy komputerze, zajê-
ciach plastycznych, grze w ping ponga.
Prowadzimy te¿ kronikê wydarzeñ.

Ostatnio da³o o sobie znaæ kó³ko
teatralne, które przygotowa³o widowisko
jase³ka góralskie, wystawione w koœciele
Œw. Wojciecha w P³ochocinie, przy licznie

zgromadzonej publicznoœci. M³odzi wy-
konawcy piêknie wyg³osili swoje kwestie,
kierowani sprawnie, z du¿ym wyczuciem
i smakiem artystycznym przez pani¹
Bogus³awê Kucharsk¹. Na tle o³tarza
pojawi³a siê stajenka, Maryja i Józef, Król
Herod, Diabe³, Œmieræ, anio³y, pasterze
i dzieci w sumie 22 osoby. M³odym
wykonawcom towarzyszy³ prawdziwy
góral w piêknym regionalnym stroju,
ubarwiaj¹c widowisko œpiewem i przypo-
wieœciami.
Na zakoñczenie pragnê odnotowaæ jesz-
cze fakt du¿ego zaanga¿owania w przy-
gotowanie wspomnianego widowiska
wielu rodziców, dzia³aj¹cych aktywnie w
Œrodowiskowym Stowarzyszeniu Kultu-
ralnym FABRYKAw Józefowie.
Mamy nadziejê, ¿e tego rodzaju
przedsiêwziêcia kulturalne, posiadaj¹ce
du¿e walory kszta³c¹ce, wychowawcze
i duchowe, szczególnie dla m³odzie¿y,
znajd¹ siê w programach dzia³ania Klubu
FABRYKA w Józefowie, jak i popieraj¹-
cego go Stowarzyszenia. Takie deklara-
cje pad³y z ust organizuj¹cych tego-
roczne „Jase³ka" rodziców i to jest wia-
domoœæ krzepi¹ca i optymistyczna.

KlubFABRYKA wJózefowiedzia³a

Wszyscy znamy s³oneczn¹ datê w
kalendarzu, 21 styczeñ to oczywiœcie
Dzieñ Babci i Dziadka. Œwiêto to staje
siê coraz bardziej powszechne, wchodzi
do tradycji rodzin i przedszkoli. Uczucia
dzieci znajduj¹ swój wyraz w ofiarowa-
nych upominkach, s³owach podziêkowa-
nia, najlepszych ¿yczeniach a przede
wszystkim w gor¹cych uœciskach, ca³u-
sach i wspólnej radoœci.

W naszych dzia³aniach wychowaw-
czych postanowiliœmy wnieœæ nowe
elementy wzbogacaj¹ce treœæ, jak¹ ten
dzieñ niesie.

Zwróciliœmy uwagê dzieciom na sa-
motnych, starszych ludzi dla których
pamiêæ dzieci, ich przyjœcie z upo-
minkiem, piosenk¹, wierszem by³aby
mi³ym „ darem wró¿ek".

Dla pensjonariuszy z Domu
Pogodnej Staroœci „Z³ota
Jesieñ" w Pruszkowie przy-
gotowaliœmy niespodziankê.
T¹ niespodziank¹ by³y „Ja-
se³ka" w wykonaniu dzieci
z grupy III i IV. Pomys³ ten
bardzo podoba³ siê dzie-
ciom, gdy¿ w wystêpie
mog³y braæ udzia³ wszystkie
dzieci z grupy. Do pracy
przyst¹piliœmy z pewnymi
obawami, czy nie jest to,
zadanie za trudne. Jednak
dla chc¹cego nic trudnego!
I uda³o siê.

Wykonanie tego przedsiêwziêcia by³o
mo¿liwe równie¿ dziêki pomocy rodziców
mamy Oli - pani Wiaderek oraz mamy
Oli i Kamila - pani Górczyñskiej.

Stroje dzieci i scenografie by³y inspi-
rowane ludow¹ tradycj¹. W „ Jase³kach"
dzieci przypomnia³y opowieœæ o Bo¿ym
Narodzeniu i najpiêkniejsze polskie ko-
lêdy, poruszaj¹ce uczucie zarówno dzie-
ci, jak i widzów. Wspólne kolêdowanie
dostarczy³o wszystkim wielu wzruszeñ.
Wielk¹ przyjemnoœæ sprawi³y „ babciom"
i „dziadkom" drobne upominki wykonane
przez dzieci.

Spotkanie by³o niezapomnianym
prze¿yciem dla dzieci, pensjonariuszy
(w niejednym oku p³ynê³y ³zy), a tak¿e
dla nas prowadz¹cych. Jak¿e mi³ym
akcentem by³y s³odycze i podziêko-
wania kierownictwa DPS oraz „ babæ"
i „dziadków" po skoñczonej uroczysto-
œci. Ten dzieñ zapiszemy w pamiêci
jako niezwykle wzruszaj¹cy i zapamiê-
tamy, ¿e cudownie jest
SPRAWIAÆ INNYM RADOŒÆ.

By³y, prze¿ywa³y, zanotowa³y:
Danuta Kacprzak, Paulina Kret

SPRAWIAÆ INNYM RADOŒÆ

Hanna Mi³oszewska
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Wójtowie to zwierzchnicy spo³ecz-
noœci miejskiej i wiejskiej na Mazowszu,
sprawuj¹cy w³adzê s¹downicz¹,
wojskow¹, policyjn¹ i administracyjn¹
w osadach œredniowiecznych. Wójt
czerpa³ dochody z nadzia³u gruntów,
op³at s¹dowych oraz zbiera³ podatki
i œwiadczenia na rzecz ksiêcia, który by³
dziedzicznym w³aœcicielem ca³ego
Mazowsza. Pierwszym wójtem war-
szawskim by³ wójt Bart³omiej wzmia-
nkowany w dokumentach pisanych ju¿
w 1339 roku. Nagrod¹ dla wójta za
„pos³ugi dla ksiêcia" by³o nadanie ziemi,
która by³a podstaw¹ jego dochodów
i przywilejów.

Jak wynika z naszej kwerendy
Ÿród³owej, pierwszym dokumentalnie
potwierdzonym wójtem osady ksi¹¿êcej
O¿arów le¿¹cej na obrze¿u Warszawy,
by³ mieszczanin warszawski, zamo¿ny
kupiec Lodwig Rochenmeister, o¿eniony
z Jadwig¹ Skoczyb³oto, skoligacony
z wójtem warszawskim Piotrem Wilkiem.
Ten¿e Lodwig otrzyma³ w 1475 roku od
ksiêcia Boles³awa V Piasta, nadanie
ziemskie i przywileje w ksi¹¿êcej osa-
dzie O¿arów. Przywilej zosta³ spisany,
jak wszystkie dokumenty œredniowieczne
w jêzyku ³aciñskim przez czcigodnego

i szanowanego ksiêcia Piotra, magistra
praw, kanonika warszawskiego. Przy
uroczystym nadaniu tego dokumentu byli
obecni, obok ksiêcia Boles³awa, równie¿
wiarygodni œwiadkowie: Miko³aj Wansz -
kasztelan mazowiecki oraz Miko³aj
Dru¿bicz - chor¹¿y mazowiecki. W doku-
mencie tym czytamy miêdzy innymi: Na
wieczn¹ rzeczy pami¹tkê Boles³aw
z ³aski Boga ksi¹¿ê mazowiecki i ruski
oraz pan i dziedzic ziem warszawskich
i zakroczymskich, maj¹c na uwadze
dobr¹ s³awê oraz wiern¹ s³u¿bê i pos³u-
gi wojenne mieszczanina warszawskie-
go i wójta naszej wsi O¿arów, ofiarujemy
jemu i jego dzieciom jeden ³an ziemi, czyli
w³ókê zwan¹ „Biernatowka" po³o¿on¹
obok siedziby wójtostwa w tym¿e
O¿arowie. Nadanie to, wed³ug obecnej
miary wynosi³o 30 morgów, czyli 16,8 he-
ktara i by³o wytyczone miedzami wzd³u¿
traktu Warszawa-B³onie. Równoczeœnie
w tym dokumencie, adresowanym do
wspó³czesnych i potomnych, ksi¹¿ê
mazowiecki Boles³aw, syn Boles³awa
i Anny, zwolni³ wójta Lodwiga oraz jego
dzieci i nastêpców z podatków na rzecz
dworu ksi¹¿êcego oraz przekaza³ temu
wójtowi wszelkie owoce, plony i dochody
wynikaj¹ce z tego nadania w O¿arowie

Mazowieckim. Ksi¹¿ê mazowiecki
przekaza³ tak¿e swemu wiernemu
wójtowi wszelkie prawa do tej w³óki
w³¹cznie z prawem sprzeda¿y, zastawu,
zamiany i zabudowy. Dlatego zapewne
po œmierci wójta Lodwiga na gruntach
O¿arowa pojawili siê jego nastêpcy i spa-
dkobiercy mieszczanie, tj. kupcy i rze-
mieœlnicy warszawscy, którzy zak³adali
tu swoje po¿ytki: sk³ady handlowe, kar-
czmy, browary i m³yny.

Dla potwierdzenia wagi tego doku-
mentu zgodnie z ówczesn¹ procedur¹
urzêdnicz¹ oraz wol¹ ksiêcia wyra¿on¹
tak¿e w imieniu jego nastêpców, ksi¹¿ê
Boles³aw obok swego podpisu i podpisów
œwiadków wysokich urzêdników dworu,
rozkaza³ przystawiæ „swoj¹ pieczêæ
wiêksz¹" stwierdzaj¹c, ¿e zosta³a ona
za³¹czona „w ca³kowitej jego œwia-
domoœci". Dokument ten œwiadczy, ¿e
ksi¹¿êta mazowieccy wbrew pow-
szechnemu przekonaniu swe dobra
ziemskie nadawali nie tylko rycerzom
i duchownym, ale tak¿e innym „podw³a-
dnym poczestnym", czyli godnym
szacunku mieszkañcom, a œciœlej
mówi¹c kupcom i przedsiêbiorcom,
którzy im wiernie s³u¿yli, to znaczy
wykonywali dla ich dworów „pos³ugi
wojenne i s¹dowe", „s³u¿ebnoœci
sto³owe" oraz wspierali ich ofiarami i po-
¿yczkami finansowymi.

Kartki z dziejów Mazowsza

Nadanie przez ksiêcia mazowieckiego Boles³awa V,
³anu ziemi w O¿arowie wójtowi Lodwigowi w 1475 roku.

Prace nad monografi¹ Miasta i Gminy O¿arów Mazowiecki rozpoczête
Zapraszamy mieszkañców do wspó³pracy!

Jeszcze raz zachêcamy mieszkañców Miasta i Gminy O¿arów Mazowiecki do przekazywania materia³ów Ÿród³owych, dotycz¹cych
dziejów historycznych Miasta i Gminy O¿arów Mazowiecki, naszemu historykowi dr Stefanowi Lewandowskiemu. Materia³y Ÿród³owe,

to znaczy: wspomnienia, pamiêtniki, kroniki i inne dokumenty pisane oraz zdjêcia fotograficzne, s³u¿yæ bêd¹ historykowi do wzbogacenia
archiwalnej podstawy Ÿród³owej dla przedstawienia dziejów miasta oraz osad i wsi wchodz¹cych w sk³ad Gminy O¿arów Mazowiecki
w publikacji monograficznej. Pomoc ta jest niezbêdna, poniewa¿ wiêkszoœæ materia³ów Ÿród³owych, zw³aszcza z pierwszej po³owy XX

wieku, zosta³a zniszczona. Dlatego prosimy czytelników o przekazywanie sygna³ów telefonicznych do redakcji „Informatora
O¿arowskiego", nr tel. 722 12 11 w celu nawi¹zania przez historyka bezpoœredniego kontaktu z mieszkañcami posiadaj¹cymi dokumenty

historyczne. Z góry dziêkujemy za przekazywanie dokumentów, które po wykorzystaniu zostan¹ zwrócone ich posiadaczom.

W reprezentacyjnej Sali Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Œwiêcicach w dniu 29
stycznia miejscowe Ko³o Gospodyñ
Wiejskich postanowi³o uczciæ Œwiêto
Babci i Dziadka.
Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Œwiêcicach
jest jedynym w gminie O¿arów Mazo-
wiecki Ko³em, dzia³aj¹cym nieprzer-
wanie ponad 30 lat.
Na zaproszenie odpowiedzia³y Babcie,
zaszczycaj¹c nas swoj¹ obecnoœci¹.
Goœciem honorowym uroczystoœci by³
Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierz
Stachurski wraz z ma³¿onk¹.
W celu uœwietnienia ca³ej uroczystoœci,
Ko³o Gospodyñ Wiejskich zaprosi³o Zes-
pó³ Pieœni i Tañca „ Têcza", dzia³aj¹cy

w ramach Oœrodka Kultury
w Radzikowie gm. B³onie,
pod kierunkiem Marii
Wojnarowskiej. Zespó³ za-
prezentowa³ staropolsk¹
Jase³kê, któr¹ zebrani
obejrzeli z wielkim zain-
teresowaniem i radoœci¹.
Mistrzowski wystêp 50-tki
m³odych ludzi wzbudzi³
wielki podziw i uznanie.
Uœmiechniête twarze na-
szych goœci by³y, ¿e wspól-
nie prze¿yte chwile s¹
bardzo potrzebne, gdy¿
jednocz¹ ze sob¹ poko-
lenia.

Po czêœci artystycznej zaprosiliœmy
wszystkich do sto³u na poczêstunek
przygotowany przez cz³onkinie ko³a.

dr Stefan J. Lewandowski

Dzieñ Babci i Dziadka w Œwiêcicach
Ko³o Gospodyñ Wiejskich - Œwiêcice
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Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa 1 lutego br. uru-
chomi³a kolejne dzia³anie w ramach
Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich -
"Wspieranie gospodarstw niskotowa-
rowych".

G³ówne cele dzia³ania to:

Z pomocy finansowej w ramach tego
dzia³ania mo¿e skorzystaæ producent
rolny, który:

Pomoc finansowa dla gospodarstw
niskotowarowych w wysokoœci ok. 5,8
tys. z³ na rok na gospodarstwo mo¿e
byæ wyp³acana przez piêæ lat, przy
czym w czwartym i pi¹tym roku wy-
p³ata nastêpuje tylko wówczas, jeœli
rolnik zrealizowa³ w ci¹gu trzech lat
pobierania wsparcia zadeklarowane w
planie rozwoju gospodarstwa przed-
siêwziêcia.

Przedsiêwziêciami tymi mog¹ byæ:

Na lata 2004-2006 w bud¿ecie
PROW na tê pomoc przeznaczona jest
kwota 376,3 mln euro. Planuje siê, ¿e
p³atnoœæ mo¿e otrzymaæ oko³o 125 tys.
gospodarstw.

1. wsparcie restrukturyzacji gospodarstw
rolnych o niewielkim potencjale ekono-
micznym,
2. poprawa konkurencyjnoœci polskiego
sektora rolnego w warunkach integracji
z Uni¹ Europejsk¹.
Dzia³anie oferuje przejœciowe wsparcie
dochodów oraz poprawê przep³ywów
finansowych gospodarstw o niewielkim
w³asnym potencjale, prowadz¹cych w
g³ównej mierze produkcjê na samoza-
opatrzenie, oraz w efekcie u³atwienie
warunków restrukturyzacji tej grupy
gospodarstw.

1. jest osob¹ fizyczn¹,
2. jest w³aœcicielem gospodarstwa nisko-
towarowego, tzn. gospodarstwa o wielko-
œci ekonomicznej od 2 do 4 EJW (Euro-
pejska Jednostka Wielkoœci),
3. prowadzi³ przez okres co najmniej
trzech lat przed dniem z³o¿enia wniosku
dzia³alnoœæ rolnicz¹ w zakresie produkcji
zwierzêcej lub roœlinnej.

przestawienie gospodarstwa niskoto-
warowego na produkcjê metodami
ekologicznymi,
przyst¹pienie do grupy lub organizacji
producentów rolnych zgodnie z prze-
pisami o grupach producentów rolnych,
zakup zwierz¹t gospodarskich,
zakup maszyn rolniczych,
zakup lub dzier¿awa gruntu rolnego,
ukoñczenie szkolenia w zakresie
sporz¹dzania dokumentacji niezbêdnej
do uzyskania pomocy finansowej prze-
znaczonej na wspieranie rozwoju
obszarów wiejskich,
ukoñczenie szkolenia maj¹cego na
celu przygotowanie rolników do podej-
mowania dzia³añ na rzecz modernizacji
gospodarstw rolnych,
uzyskanie pomocy finansowej na
wspieranie przedsiêwziêæ rolno-œrodo-
wiskowych i poprawy dobrostanu
zwierz¹t,
rozpoczêcie prowadzenia produkcji
w dzia³ach specjalnych produkcji rolnej,
zrezygnowanie ze zwolnienia od
podatku od towarów i us³ug z tytu³u
dostawy produktów rolnych pochodz¹-
cych z w³asnej dzia³alnoœci rolniczej
oraz œwiadczenia us³ug rolniczych,
realizacja projektu w ramach Sektoro-
wego Programu Operacyjnego "Res-
trukturyzacja i modernizacja sektora
¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006",
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Rozpoczynamy nowy cykl - Z EUROP¥ W TLE - co miesi¹c pojawiaæ siê bêd¹

w "Informatorze O¿arowskim" artyku³y, zwi¹zane z Uni¹ Europejsk¹ i funduszami

unijnymi. Mam nadziejê, i¿ pozwoli to Pañstwu wzbogaciæ wiedzê i wykorzystaæ

szanse jakie daj¹ przedsiêbiorcom i rolnikom fundusze unijne. Zachêcam tak¿e do

kontaktu e-mailowego : ue@ozarow-mazowiecki.pl, czekam na sugestie, jakie tematy

najbardziej interesuj¹ Czytelników „IO" oraz pytania. Dzisiaj informacje dla

Rolników....
Przyjemnej lektury!
Jolanta Ko³odyñska

ROLNIKU ! PRZECZYTAJ KONIECZNIE......

Z E U R O P ¥ W T L E

Bohaterowie czasu ostatniej wojny i oku-
pacji niemieckiej ¿o³nierze Armii Krajowej
i Narodowych Si³ Zbrojnych zostali w po-
nurym okresie stalinowskim najpierw
nazwani wytwornie „zaplutymi kar³ami
reakcji", a nastêpnie pozbawiani maj¹t-
ków i masowo mordowani w ubeckich
katowniach. Ci, którym uda³o siê prze¿yæ
przes³uchania, po³¹czone z wymyœlnymi
torturami, opuszczali po latach mury wiê-
zienia ze zrujnowanym zdrowiem i bez
perspektyw na pomyœln¹ przysz³oœæ.
Symboliczna rehabilitacja, której do-
czekali siê po paŸdzierniku 1956 roku,
stanowi³a nik³¹ rekompensatê cierpieñ,
jakich doznali. Kiedy wiêc w pañstwach
bloku komunistycznego zaistnia³a
nadzieja na zmianê ustroju, mo¿na by³o
przypuszczaæ, ¿e w nowej rzeczywistoœci
kombatanci zostan¹ nale¿ycie dowar-
toœciowani i moralnie i materialnie. Nic
podobnego nie nast¹pi³o! Moralnym
zadoœæuczynieniem nikt nie zaprz¹ta

sobie g³owy. A co z materialnym?
Nieliczni, którzy dzisiaj s¹ jeszcze wœród
nas otrzymuj¹ emerytury rzêdu 800-900
z³ miesiêcznie, zaœ dawni ich oprawcy
czterokrotnie wy¿sze. Œwiadczy to o tym,
¿e tzw. „Trzecia Rzeczypospolita" nie
jest pañstwem normalnym. Wprawdzie
w swoim czasie Sejm uchwali³ ustawê
znosz¹c¹ nieuzasadnione przywileje
emerytalne, ale zosta³a ona zawetowana
przez prezydenta Kwaœniewskiego. Opór
agenturalnej materii okaza³ siê wiêc
skuteczny i w tym szczególnym aspekcie
i w wielu innych ogólniejszej natury. Jest
to rezultat tego, ¿e we w³aœciwym
momencie, tzn. przed piêtnastoma laty,
nie dokonano w Polsce dekomunizacji
i lustracji. Obecnie jest to znacznie
trudniejsze do zrealizowania, ale wci¹¿
konieczne. Przed powszechn¹ lustracj¹
broni siê agentura wraz z tajnymi wspó³-
pracownikami (donosicielami), a wspo-
magana jest przez chór „u¿ytecznych

idiotów", który od lat powtarza mantry
o polowaniach na czarownice, „chorych
z nienawiœci", „oszo³omach" itp. Tymcza-
sem lustracjê i dekomunizacjê przepro-
wadzono z dobrym skutkiem w by³ej
NRD, w Czechach, na S³owacji, na
Wêgrzech, w Rumunii i w Bu³garii.
W efekcie tego, np. nasi po³udniowi
s¹siedzi Czesi, maj¹ niewielkie bez-
robocie, prawid³owo rozwijaj¹c¹ siê gos-
podarkê, dobre drogi (znaczn¹ czêœæ
autostrad ju¿ zbudowano), ludzie s¹ za-
dowoleni i uœmiechniêci, produkuje siê
œwietne i bardzo poszukiwane na rynku
samochody. No i maj¹ p. Vaclava Klausa
znakomitego i m¹drego Prezydenta.
A¿ zazdroœæ bierze. Ale i my mo¿emy
osi¹gn¹æ tak¹ pozycjê, o ile dokonamy
wspomnianych zabiegów, bowiem agen-
tura niszczy tkankê gospodarcz¹, polity-
czn¹ i moraln¹ naszego Narodu. Trzeba
wiêc j¹ jak najszybciej wyeliminowaæ.
Bez tego o jakiejkolwiek normalnoœci nie
ma co marzyæ.

Andrzej Milde

REFLEKSJE
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Historia fermy - Wolskie Intra - zaczê³a siê
w 2001r., pocz¹tkowo we wspó³pracy
z Indykpolem, nastêpnie Ekodrobem,
gdzie uczyliœmy siê i zdobywaliœmy
„ostrogi" indycze. Wspó³praca nie by³a
trudna, lecz wymogi 20-sto kilogramowe
indyki przy naszych niskich budynkach,
nie by³o to mistrzostwo œwiata.
Po wielu próbach zdecydowaliœmy siê na
dostawê piskl¹t z fermy Fermpol Œwie-
bodzin. Przedstawiciel firmy, mgr Feliks
Machnicki by³ tak wymagaj¹cy i tak „nê-
kaj¹cy" (w pozytywnym znaczeniu) nas
i nasz¹ fermê, ¿e w koñcu zaczêliœmy
osi¹gaæ wysokie wyniki. Nale¿y dodaæ,
¿e w naszym wypadku by³a to jedyna
firma daj¹ca pe³ny serwis informacyjny
i opiekê nad stadami. W tuczu opieramy
siê na dwóch firmach paszowych
Dobropasz Wyszków i Koudijs, w ró¿-
nych konfiguracjach.
Wyniki okaza³y siê na tyle dobre, ¿e
zauwa¿ono je w Kanadzie, a po
otrzymaniu z³otego medalu na wystawie
Polagra 2004, dostaliœmy zaproszenie
z Firmy Hybryd do odwiedzenia ich
siedziby. Program wycieczki by³
niezwykle napiêty, a w nim: zapoznanie

siê z fermami (zarówno najnowo-
czeœniejszymi, jak i maj¹cymi ponad
20 lat), du¿o mniej elektroniki na korzyœæ
prostych i praktycznych rozwi¹zañ w kur-
nikach, spotkania z bossami firmy (nie-
zwykle sympatyczni ludzie).
Turystycznym akcentem programu by³o
zwiedzanie Toronto i Niagary. Przedsta-
wiciele firmy zapowiedzieli, ¿e nie jest to
ostatnie spotkanie i na wiosnê spodzie-
waj¹ siê nastêpnych goœci z fermy
Wolskie Intra. Jest to niezwykle
przyjemne, ¿e nasza produkcja zosta³a
zauwa¿ona przez firmê daj¹c¹ ponad
170 mln sztuk piskl¹t na rynek
amerykañski. I có¿ Kanada na pierwszy
rzut oka normalnoœæ, brak poœpiechu
i nerwowoœci, stabilna polityka rolna
(tylko 5% importu), limitowanie i pe³na
kontrola nad produkcj¹ i piêkna oprawa
turystyczna. To szereg spostrze¿eñ,
które nadaj¹ siê na osobne tematy i felie-
tony, jeœli zaistnia³aby taka potrzeba.
Ferma pracuje dalej na pe³nych obrotach
(ok. 30 tys. sztuk indyków w jednym
rzucie), wprowadza czasami drobne ule-
pszenia zapo¿yczone z Kanady, maj¹ce
podstawow¹ zasadê uproœciæ i u³atwiæ
pracê ludzi.
Ot i dlaczego z O¿arowa nad Niagarê.

Jan Markowski

�

�

osi¹gniêcie, w okresie pobierania
p³atnoœci dla gospodarstwa niskoto-
warowego, corocznej wartoœci sprzeda-
¿y produktów rolnych pochodz¹cych
z w³asnej dzia³alnoœci rolniczej w wyso-
koœci co najmniej 20 tys. z³,
rozpoczêcie prowadzenia pozarolniczej
dzia³alnoœci gospodarczej i osi¹gniêcie,
w okresie pobierania p³atnoœci dla
gospodarstwa niskotowarowego, coro-
cznego przychodu w wysokoœci co
najmniej 20 tys. z³.

Plan rozwoju gospodarstwa niskotowa-

rowego sporz¹dziæ nale¿y na formularzu
udostêpnionym przez Agencjê, powinien
on zawieraæ informacje dotycz¹ce:
1.sposobu u¿ytkowania gruntów rolnych,
2.wyposa¿enia gospodarstwa w budyn-

ki, maszyny i urz¹dzenia rolnicze,
3.struktury produkcji roœlinnej w gospo-

darstwie,
4.liczby zwierz¹t gospodarskich utrzy-

mywanych w gospodarstwie w dniu
z³o¿enia wniosku,

5.wielkoœci ekonomicznej gospodarstwa
wyra¿onej w EJW (ESU).

Wniosek wraz z za³¹cznikami nale¿y
sk³adaæ w Biurach Powiatowych Agencji
w³aœciwych ze wzglêdu na miejsce
zamieszkania wnioskodawcy.

Wiêcej informacji oraz druki wniosków
dostêpne s¹ na stronieARiMR -

i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi -

( na podstawie informacji ze strony
)

http://www.arimr.gov.pl

http://www.minrol.gov.pl

http://www.arimr.gov.pl

Z O¿arowa nad Niagarê
Dlaczego z O¿arowa? Jeœli zaciekawi³ Pañstwa tytu³ - przeczytajcie.

Ministerstwo Œrodowiska og³osi³o termin
sk³adania wniosków o dotacje w ramach
dzia³ania 2.4 Sektorowego Programu
Operacyjnego Wzrost Konkurencyjnoœci
Przedsiêbiorstw -

. Termin
przypada na okres do r.
Celem dzia³ania 2.4 jest wzmocnienie
pozycji konkurencyjnej przedsiêbiorstw
dzia³aj¹cych na Jednolitym Rynku
Wewnêtrznym Unii Europejskiej poprzez
wsparcie finansowe dla przedsiêbiorstw
zobligowanych do dostosowania swojej
infrastruktury do wymogów ochrony
œrodowiska. W ramach programu mo¿na
realizowaæ projekty w 4 obszarach:

Pozwolenie zintegrowane - projekty
skupiaj¹ce siê na podjêciu dzia³añ
zmierzaj¹cych do dostosowania
istniej¹cych instalacji do wymogów
najlepszych dostêpnych technik;
Gospodarka wodno-œciekowa - pro-
jekty obejmuj¹ce zakresem budowê,
rozbudowê lub modernizacjê oczy-
szczalni œcieków, kanalizacji, instalacji
wodno-kanalizacyjnej wewn¹trz przed-
siêbiorstwa;
Ochrona powietrza - modernizacja lub
rozbudowa obiektów spalania paliw
i systemów ciep³owniczych, konwersja
obiektów spalania paliw na rozwi¹za-
nia przyjazne œrodowisku, inwestycje
w produkcjê skojarzon¹ energii
elektrycznej i ciep³a;

Gospodarka odpadami przemys³owymi
i niebezpiecznymi - budowa, rozbudo-
wa lub modernizacja urz¹dzeñ do od-
zysku lub unieszkodliwiania odpadów
opakowaniowych i pou¿ytkowych, in-
stalacji do przekszta³cania odpadów,
instalacji do zbierania odpadów, insta-
lacji i urz¹dzeñ w celu minimalizacji
iloœci wytwarzanych odpadów lub za-
pewnienia w³aœciwego ich ewidencjo-
nowania.

Beneficjentem tego programu mo¿e byæ
, bez wzglêdu

na wielkoœæ. Ograniczenia dotycz¹
bran¿y rolno-spo¿ywczej oraz przedsta-
wicieli sektorów wra¿liwych.
Maksymalna kwota dofinansowania
mo¿e siêgaæ , które stanowi
równowartoœæ kwalifi-
kowanych.

Wsparcie dla
przedsiêwziêæ w zakresie dostoso-
wywania przedsiêbiorstw do wymo-
gów ochrony œrodowiska

18 marca 2005
ka¿de przedsiêbiorstwo

5 mln euro
65% kosztów

�

�

�

�DOTACJE DLA PRZEDSIÊBIORCÓW
og³oszono termin sk³adania wniosków
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I s³usznie, bo im wczeœniej maluch
zaprzyjaŸni siê z gabinetem, tym lepiej.
Z moich doœwiadczeñ wynika jednak, ¿e
dzieci do 2 - 2,5 lat boj¹ siê obcych i Ÿle
reaguj¹ na wizyty w gabinecie. Za to
3 - 4 - latki s¹ ju¿ ciekawe œwiata i chêt-
nie pokazuj¹ swój mleczny garnitur. Jeœli
jednak matka zauwa¿y u m³odszego
dziecka (1- 1,5 roku) kropki lub plamki
na zêbach, powinna niezw³ocznie udaæ
siê do pedodonty (stomatologa dzie-
ciêcego) w celu ich impregnacji, co
zapobiega rozwojowi próchnicy. Na
pewno nie wolno zwlekaæ do momentu
wyst¹pienia bólu. Wtedy pierwsza wizyta
wi¹zaæ siê musi z nieprzyjemn¹
ingerencj¹, której towarzyszy ból i strach,
a uraz po niej czêsto pozostaje do koñca
¿ycia.
Warto zatem zainwestowaæ w profi-
laktykê mlecznych zêbów. Rozpoczyna
siê ona w ³onie matki. Odpowiedni
sposób od¿ywiania ciê¿arnych kobiet
procentuje prawid³owym rozwojem
równie¿ zawi¹zków zêbów. To samo do-
tyczy matek karmi¹cych. Porady doty-
cz¹ce zdrowego od¿ywiania mo¿na
znaleŸæ w wielu dostêpnych publika-
cjach.
Problemy z pierwsz¹ próchnic¹ czêsto
zaczynaj¹ siê po przestawieniu niemo-
wlêcia na butelkê. Wiele matek przy-

zwyczaja swoj¹ pociechê do sta³ej
obecnoœci butelki ze s³odkim p³ynem
w zasiêgu r¹czki. Maluch co prawda jest
wtedy spokojniejszy, ale jego œwie¿o
wyrzynaj¹ce siê mleczaki s¹ nara¿one
na agresywne, sta³e dzia³anie kwa-
œnego œrodowiska w jamie ustnej.
Skutkuje to tzw. próchnic¹ butelkow¹,
czyli plamami i nad¿erkami na ca³ych
powierzchniach m³odych z¹bków.
Niestety, nie mo¿na jej skutecznie
wyleczyæ. Dlatego w ramach profilaktyki
wprowadzamy sta³e pory posi³ków, bez
pojadania miêdzy nimi. S³odycze naj-
lepiej podaæ po któ-
rymœ posi³ku i dopil-
nowaæ umycia zê-
bów.
Kiedy dziecko po-
winno zacz¹æ myæ
zêby? Pierwsze
wyr¿niête z¹bki
przemywamy nie-
mowlêciu gazikiem
zwil¿onym letni¹
wod¹. Ju¿ jednak
roczne dziecko po-
winno mieæ swoj¹
pierwsz¹, miêkk¹
szczoteczkê. Oczy-
wiœcie to rodzice
myj¹ maluchom

zêby, a one potem naœladuj¹ nasze
ruchy, maj¹c przy tym œwietn¹ zabawê.
Pastê, odpowiedni¹ dla wieku, wprowa-
dzamy do u¿ycia, gdy dziecko jej nie
po³yka i nauczy siê p³ukaæ buziê. A na-
sz¹ pomoc w myciu kontynuujemy do
wieku szkolnego.
Poza prawid³owym od¿ywianiem i wy-
kszta³ceniem nawyków higienicznych
warto skorzystaæ z dobrodziejstwa nowo-
czesnej stomatologii. Zabezpieczenie
bruzd mlecznych trzonowców i zastoso-
wanie lakierów fluorowych to zabiegi
przyjemne i dobrze odbierane nawet
przez bardzo ma³e dzieci. Trzeba tylko
wygraæ wyœcig z próchnic¹ i odwiedziæ
dentystê zanim ona zaatakuje.
O smoczkach, marchewkach i ortodoncji
napiszê innym razem.

GMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK£AD
LECZNICTWA OTWARTEGO W O¯AROWIE MAZOWIECKIM

ul. KONOPNICKIEJ 8
OFERUJE:

BEZP£ATNE US£UGI DLA PACJENTÓW UBEZPIECZONYCH W ZAKRESIE :

1. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA :
OPIEKA LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU /INTERNISTY I PEDIATRY/
OPIEKA PIELÊGNIARKI ŒRODOWISKOWO-RODZINNEJ
OPIEKA PO£O¯NEJ ŒRODOWISKOWEJ
OPIEKA PIELÊGNIARKI MEDYCYNY SZKOLNEJ

2. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA :
PORADNIA GINEKOLOGICZNO PO£O¯NICZA
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ

3. NOCNA I ŒWI¥TECZNA OPIEKA LEKARSKA I PIELÊGNIARSKA

AMBULATORYJNA I WYJAZDOWA
B£ONIE UL. PI£SUDSKIEGO 2/4 TEL. 731-90-77

PORADY SPECJALISTY DERMATOLOGA
PORADY SPECJALISTY ORTOPEDY
PORADY SPECJALISTY PULMONOLOGA
PORADY SPECJALISTY NEUROLOGA
PORADY LEKARZA W ZAKRESIE MEDYCYNY PRACY
ZABIEGI FIZYKOTERAPII

/KONTRAKT Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA/

/KONTRAKT Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA/

/ NAG£E ZACHOROWANIA
W GODZINACH 18.00 - 8.00 W DNI POWSZEDNIE ORAZ W SOBOTY , NIEDZIELE I ŒWIÊTA/

/BADANIA WSTÊPNE DO PRACY I BADANIA OKRESOWE/
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OFERUJEMY TAK¯E US£UGI SPECJALISTYCZNE POZA KOTRAKTEM Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA
/ ODP£ATNE / :

Przychodzi pacjent do dentysty…
Kiedy powinnam zacz¹æ przyprowadzaæ do Pani swoje dziecko?-
pytaj¹ m³ode matki.

Mirella Kowalczyk- lekarz stomatolog
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15 stycznia 2005 roku uczniowie
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w O¿aro-
wie Mazowieckim bawili siê na balu
studniówkowym w warszawskim Hotelu
Lord.

Udanej zabawy studniówkowej oraz
pomyœlnego zdania nowej matury
¿yczyli tegorocznym maturzystom: Pani
Dyrektor Jagoda Rybak, Pani Wice-

dyrektor Izabela £apiñska - Panek oraz
Pan Starosta Powiatu Warszawskiego
Zachodniego Jan ¯ychliñski.

Po ¿yczeniach odtañczono uroczy-
stego poloneza, aby tradycji sta³o siê za-
doœæ. M³odzie¿ razem ze swoj¹ wycho-
wawczyni¹ Pani¹ Hann¹ Che³chowsk¹
bawi³a siê do bia³ego rana. Z pewnoœci¹
ka¿dy zapamiêta ten najwa¿niejszy bal.

To jedna z nielicznych tak mi³ych okazji
w ¿yciu szkolnym.

Uczniowie z liceów ogólnokszta³c¹-
cych i profilowanych po raz pierwszy
w tym roku bêd¹ zdawali now¹ maturê.
Bêdzie to dla nich z pewnoœci¹ bardzo
pracowity i niew¹tpliwie trudny rok.

¯yczê wszystkim tegorocznym matu-
rzystom przys³owiowego „po³amania
piór" i udanego wypoczynku zimowego.

1.

Przedmiot dzia³alnoœci statutowej orga-
nizacji po¿ytku publicznego:

91,33, Z - organizowanie i prowa-
dzenie dzia³añ na rzecz rozwoju wsi
80,10 - prowadzenie szko³y numer
konta bankowego:

2.

Przedmiot dzia³alnoœci statutowej orga-
nizacji po¿ytku publicznego:

91,33 - dzia³alnoœæ pozosta³ych orga-
nizacji cz³onkowskich gdzie indziej
niesklasyfikowana
92 - dzia³alnoœæ zwi¹zana z kultur¹,
rekreacj¹ i sportem
92,3 - inna dzia³alnoœæ artystyczna
i rozrywkowa pozosta³a
92,5 - dzia³alnoœæ bibliotek, archiwów,
muzeów i pozosta³a dzia³alnoœæ

kulturalna
92,6 - dzia³alnoœæ zwi¹zana ze
sportem
92,7 - pozosta ³a dz ia ³a lnoœæ
rekreacyjna
80 - edukacja

( jest to nr aktualny, ale niebawem ule-
gnie zmianie)

3.

Tytu³ przelewu powinien brzmieæ: „dla
ZHP 1% podatku zgodnie z art. 27d
ustawy". Jeœli chcemy, aby trafi³o do kon-
kretnej jednostki organizacyjnej, to robi-
my dopisek: np. 10 DH im. Batalionu
Parasol, czy Gromada Zuchowa i podaæ
jej nazwê.

4.

ul. Grodziska 15, B³onie
Nr konta: Bank PEKAO S.A.

W tytule przelewu prosimy wpisaæ: „1%
od podatku dla organizacji po¿ytku
publicznego Ko³o Warszawa Zachodnia"
Polski Zwi¹zek Niewidomych zrzesza ok.
9.000 osób niewidomych od urodzenia,
ociemnia³ych, a tak¿e s³abowidz¹cych
z powodu wad i schorzeñ.

Przedmiot dzia³alnoœci Zwi¹zku to:
- pomoc ludziom w adaptacji do ¿ycia

w warunkach utraty widzenia lub
znacznego jego pogorszenia

- przeciwdzia³anie obni¿aniu siê pozio-
mu ¿ycia osób z dysfunkcj¹ w zroku
oraz ich marginalizacji spo³ecznej

- upowszechnianie wiedzy na temat
nowoczesnych metod usprawnia-
j¹cych funkcjonowanie

- organizowanie poœrednictwa i reha-
bilitacji psychicznej, fizycznej, spo³e-
cznej i zawodowej

- zg³aszanie ró¿nym instytucjom
potrzeb osób niewidomych

- informowanie spo³eczeñstwa

Zwracamy siê do organizacji po¿ytku
publicznego, dzia³aj¹cych na terenie
naszej Gminy o podanie niezbêdnych
danych:

Stowarzyszenie Wspierania Roz-
woju i Edukacji Dzieci Wiejskich
przy Szkole Podstawowej im. Ada-
ma Mickiewicza w Umiastowie
KRS: 0000143664.

PKO BANK POLSKI
14 1020 1185 0000 4402 0012 8447

Stowarzyszenie Rozwoju Macie-
rzysza KRS 0000147545

Numer konta:
20 1020 1185 0000 4602 0012 8629

ZHP Komendy Hufca B³onie:
74124010531111001001849182

Polski Zwi¹zek Niewidomych,
Okrêg Mazowiecki, Zarz¹d Ko³a War-
szawa Zachodnia

06 1240 1024 1111 0000 0269 4780

e- mail
lub tel. 22 - 722 22 07 wew. 228

ue@ozarow-mazowiecki.pl

Tadeusz Panczeœnik
Jolanta Ko³odyñska

El¿bieta Jastrzêbska-JóŸwiak

Mo¿esz staæ siê darczyñc¹ przeznaczaj¹c 1% podatku na dzia³alnoœæ
organizacji po¿ytku publicznego ( cele spo³eczne).
Skorzystaj z szansy.
Zgodnie z zapowiedzi¹ z poprzedniego numeru publikujemy listê organizacji
po¿ytku publicznego, funkcjonuj¹cych na terenie gminy:

ROZLICZASZ SIÊ Z FISKUSEM?
PAMIÊTAJ O ORGANIZACJACH PO¯YTKU PUBLICZNEGO!

Ju¿ tylko sto dni

Informator O¿arowski nr 2 (124) luty 200512

rozlicz siê z sercem



Czy pamiêtasz, ¿e 1% Twojego poda-
tku mo¿e pomóc innym?

KRS 0000219745

Stowarzyszenie Pro Patre jest orga-
nizacj¹ po¿ytku publicznego pod
numerem . Swoj¹
dzia³alnoœci¹ wspiera rodzinê, dzieci
i m³odzie¿, wychowuj¹c do podej-
mowania odpowiedzialnych decyzji.
Stowarzyszenie w roku 2004:
- uczestniczy i wspiera akcjê podjêt¹
przez Fundacjê Dobre Media, zg³asza-
j¹c projekt ustawy do Sejmu RP o zaka-
zie promowania przemocy w œrodkach

masowego przekazu.
- razem ze Starostwem Powiatowym

w Sierpcu realizuje projekt: Grupy
usamodzielnieñ - pomagaj¹c m³odym
ludziom z domów dziecka w normal-
nym starcie w doros³e ¿ycie.

- dofinansowuje dzia³alnoœæ œwietlic
œrodowiskowych.

- uczestniczy w wielu audycjach radio-
wych i telewizyjnych, promuj¹c model
œwiadomego i odpowiedzialnego ojco-
stwa.

- prowadzi punkt doradztwa rodzin-
nego.

Jak podarowaæ 1 % na rzecz pomocy
innym?

1.Wype³niaj¹c zeznanie PIT odliczasz
1% podatku

2.Wp³acasz do 30 kwietnia 2005r. 1 %
podatku na konto Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Pro Patre, ul P o -
znañska 183, 05-850 O¿arów Maz.

3.Potwierdzenie przelewu zachowu-
jesz razem z kopi¹ PIT-u.

4.Dostajesz z urzêdu skarbowego
zwrot wp³aconej nam kwoty

Mam nadziejê, ¿e do³¹czycie Pañstwo
do grona przyjació³, którzy chc¹
pomagaæ, a w maju bêdziemy mieli
zaszczyt podziêkowaæ Wam za dar
serca 1%.

Nr konta: 85 1140 1010 0000 5827 3700 1001

Informacja ODR

szkolenie z zakresu stosowania œrodków ochrony roœlin sprzêtem naziemnym.

721-02-81(85) wew. 105 w godz. 8.00-11.00
lub 796-04-40

/ wa¿na dla osób, które nie posiadaj¹ aktualnego œwiadectwa/

Dnia 3 i 4 marca 2005r. o godz. 9.00 w siedzibie firmy Bejo Zaden Poland - Konotopa, ul. Rajdowa 40 odbêdzie siê

Uczestnikom szkolenia wydane bêdzie œwiadectwo ukoñczenia z numerem ewidencyjnym.
Numer potrzebny jest m.in. w przypadku zakupu œrodków ochrony roœlin oraz przy sk³adaniu wniosków z poszczególnych

programów w ramach funduszy strukturalnych.

Dnia 16.03.2005r. o godz.11.00 w D.K. ,,Uœmiech" ul. Poznañska 165, odbêdzie siê Gminna Olimpiada z zakresu
,,Wiejskiego Gospodarstwa Domowego, Przedsiêbiorczoœci i Ekologii'' dla rolniczek z gminy O¿arów Mazowiecki.

Informacje o olimpiadzie mo¿na uzyskaæ w ODR- O¿arów Mazowiecki

Wa¿noœæ œwiadectwa - 5 lat.
Koszt uczestnictwa - 50z³.

Stowarzyszenie PRO PATRE

50 Lat Razem

W dniu 18 stycznia 2005r. w Domu Kultury „Uœmiech"
w O¿arowie Mazowieckim przy ul. Poznañskiej 165 odby³a

siê uroczystoœæ wrêczenia - medali
„Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie". Jubilaci s¹ mieszkañcami naszej

Gminy i prze¿yli razem 50 lat w zwi¹zku ma³¿eñskim.

Pary odznaczone medalami:

.

W uroczystoœci udzia³ wziêli: Burmistrz Kazimierz Stachurski
i Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Stanis³awa Milej-Misztal.

Po oficjalnej czêœci uroczystoœci Jubilaci zostali obdarowani upominkiem,
laurk¹, kwiatami oraz zostali zaproszeni na poczêstunek.

Uroczystoœæ odby³a siê w podnios³ej,
a zarazem radosnej atmosferze.

Janina i Kazimierz B¹k, Stanis³awa i Tadeusz Góraj,
Stanis³awa i W³adys³aw Grêda, Karolina i Aleksander Grudziñscy,

Krystyna i Zdzis³aw Klimczewscy, Marianna i Jan Rogalscy,
Barbara i Stanis³aw Sandomierscy

pêczek
pêczek

Produkt
Ziemniaki
Marchew
Pietruszka
Seler korzeniowy
Cebula
Pory
W³oszczyzna
Szczypior
Burak æwik³owy
Kapusta bia³a
Kapusta czerwona
Kapusta pekiñska
Kapusta kwaszona
Brukselka
Jab³ka
Gruszki
Ogórek szklarniowy
Pomidory
Papryka
Pieczarki
Pomarañcze
Mandarynki
Cytryny
Banany
Jajka
Wieprzowina bez koœci
Wieprzowina z koœci¹
Wo³owina bez koœci
Wo³owina z koœci¹
Filet z kurczaka
Uda z kurczaka
Skrzyde³ka z kurczaka
Kurczak ca³y
Mielone z indyka
Skrzyd³a indycze
Filet z indyka

Cena
0,50 z³
0,80 z³
2,00 z³
2,00 z³
1,00 z³
2,00 z³
2,00 z³
1,50 z³
1,00 z³
0,50 z³
1,00 z³
2,50 z³
2,00 z³
3,00 z³
1,80 z³
4,00 z³

12,00 z³
10,00 z³
15,00 z³
6,00 z³
5,00 z³
5,00 z³
5,00 z³
4,50 z³
0,35 z³

16,00 z³
12,00 z³
18,00 z³
14,00 z³
14,80 z³
5,90 z³
5,20 z³
5,90 z³

11,90 z³
6,90 z³

16,90 z³

kg
kg
kg
kg
kg
kg

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
szt.
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Œ
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d
n

ie
ce
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y
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d
u
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ó

w
w

lu
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m
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Ks. Jan Oleszko SAC

Centrum Edukacyjno-Informacyjne Œwiadomego Ojcostwa

Co i za ile mo¿emy kupiæ na targowisku
miejskim w O¿arowie Maz.



W dniu 25.01.2005 ok. godz. 12.40-
12.45 w O¿arowie Mazowieckim przy
ul. Floriana 3 m 10 mia³ miejsce rozbój.
Czterech nieznanych mê¿czyzn naro-
dowoœci romskiej wesz³o do mieszkania.
Jeden z nich u¿y³ si³y wobec mieszkanki,
po czym dokonali przeszukania mieszka-
nia i skradli pieni¹dze w kwocie 1.300 z³.

W dniu 28.01.2005r. o godz. 15.35
funkcjonariusze z Komisariatu Policji
w O¿arowie Mazowieckim odzyskali
skradziony w miejscowoœci Marki
samochód FORD TRANZYT, który
nastêpnie zwrócono w³aœcicielowi.

W dniu 31.01.2005r. o godz. 22.00
funkcjonariusze z KP w O¿arowie
Mazowieckim na gor¹cym uczynku ujêli
dwóch sprawców dewastacji przystanku
autobusowego. Sprawcy nie s¹ miesz-
kañcami Miasta i Gminy O¿arów Maz.,
przyznali siê do zarzucanego im czynu,
poddali siê dobrowolnej karze w wymia-
rze 6 miesiêcy pozbawienia wolnoœci
w zawieszeniu na 2 lata oraz karze
pieniê¿nej w wysokoœci poniesionych
strat.

W dniu 31.01.2005r. funkcjonariusze
z KP O¿arów Mazowiecki zatrzymali
dwóch mê¿czyzn, którzy posiadali przy
sobie skradziony telefon.

W nocy z 12 na 13.02.2005r.
mieszkaniec Gminy O¿arów Mazowiecki
poprzez pod³¹czenie bez zezwolenia
instalacji elektrycznej do czêœci budynku,
w którym zamieszkiwa³, spowodowa³
po¿ar tego budynku. Oprócz sprawcy
po¿aru w tym budynku na sta³e zamie-
szkiwa³y 4 rodziny, które decyzj¹
Burmistrza w trybie natychmiastowym
zosta³y zakwaterowane w hotelach,
znajduj¹cych siê na terenie Miasta i Gmi-
ny O¿arów Mazowiecki. Spaleniu uleg³
ca³y budynek, który w chwili obecnej nie
nadaje siê do zamieszkania. Sprawca
podpalenia zosta³ zatrzymany.

W przypadku stwierdzenia jakie-
gokolwiek przestêpstwa, prosimy
mieszkañców o kontakt z Komisa-
riatem Policji w O¿arowie Maz. pod

numerem telefonu
Dziêkujemy!

722-20-39.

Stowarzyszenie Pomocy BliŸniemu
„Mar-Kot"

w O¿arowie Mazowieckim przyjmie

wszelkiego rodzaju sprzêt
AGD-RTV, meble.

.

n i e o d p ³ a t n i e

Stowarzyszenie odbierze ww. sprzêt na
w³asny koszt i przez swoich podopiecznych

Prosimy o kontakt
pod nr tel. (0 22) 722-22-99.

Kierownik Oœrodka Grzegorz D¹browski

POMÓ¯ INNYM

Kronika Policyjna

8 stycznia -

9 stycznia -

31 stycznia -

Strzyku³y, skrzy¿owanie
ul. Sochaczewskiej i Strzykulskiej. Wy-
padek drogowy - zderzenie dwóch
samochodów osobowych. Udzielono
pomocy przedmedycznej, zabezpie-
czono miejsce zdarzenia; neutralizacja
rozlanych olejów i p³ynów.

po¿ar 10 ha trawy w miej-
scowoœci G¹sin.

Popytów, ul. Poznañska.
Zderzenie czterech samochodów oso-
bowych. Dzia³ania stra¿aków polega³y
na zabezpieczeniu miejsca, udzieleniu
pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zebra³ Jacek Andrzejczak

OSP O¿arów Mazowiecki.

W styczniu 2005r. OSP O¿arów wyje-
¿d¿a³a alarmowo 14 razy, w tym:

-2 po¿ary
-11 A.R.T.
-1 pompowanie

O¿arów Maz., ul. Pozna-
ñska róg Stra¿ackiej. Wypadek drogo-
wy z udzia³em samochodów osobo-
wych Fiat 126p i Honda Civic. Dzia³ania
stra¿aków polega³y na udzieleniu
pierwszej pomocy poszkodowanym,
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
i usuniêciu wraków pojazdów z jezdni.
usuwaniu rozbitych aut.

5 stycznia -

10 stycznia -
25 stycznia -

31 stycznia -

fa³szywy alarm
pomoc przy usuniêciu

samochodu, w który uderzy³ poci¹g
relacji Warszawa-Budapeszt i zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia na Osiedlu
P³ochocin przy ul.Kolejowej.

wypadek drogowy z
udzia³em czterech samochodów oso-
bowych w Œwiêcicach na ul. Pozna-
ñskiej. Dzia³ania stra¿y polega³y na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
pomocy poszkodowanym i usuwaniu
rozbitych aut.

OSP Œwiêcice

W styczniu 2005r. OSP w Œwiêcicach
wyje¿d¿a³a alarmowo 6 razy, w tym:

-1 pompowanie
-2A.R.T.
-1 fa³szywy alarm
-2 po¿ary

zalewanie zbiornika ekolo-
gicznego w Pilaszkowie

po¿ar rowu melioracyjnego
w Józefowie, ul. Urocza

po¿ar trawy w G¹binie

8 stycznia -

8 stycznia -

9 stycznia -

BUS Kierunek: => B³onie => Józefów => O¿arów Maz.

Kampinos Leszno
B³onie
PKP Rokitno Józefów Wolskie Koprki

O³tarzew,
Poznañska

O³tarzew,
Umiastowska

O¿arów,
Poznañska

O¿arów
3-go Maja

O¿arów
PKP

O¿arów
Koœció³

O¿arów
Starostwo

6:25 6:38 6:53 7:02 7:06 7:12 7:14 7:16 7:18 7:20 7:22 7:24 7:26 7:28

- 8:35 8:50 8:59 9:03 9:09 9:11 9:13 9:15 9:17 9:19 9:21 9:23 9:25

10:45 10:58 11:13 11:22 11:26 11:32 11:34 11:36 11:38 11:40 11:42 11:44 11:46 11:48

- 13:20 13:35 13:44 13:48 13:54 13:56 13:58 14:00 14:02 14:04 14:06 14:08 14:10

- 15:20 15:35 15:44 15:48 15:54 15:56 15:58 16:00 16:02 16:04 16:06 16:08 16:10

17:20 17:33 17:48 17:57 18:01 18:07 18:09 18:11 18:13 18:15 18:17 18:19 18:21 18:23

BUS Kierunek: => B³onie => Leszno=> Kampinos

7:30 7:32 7:34 7:36 7:38 7:40 7:42 7:44 7:46 7:52 7:56 8:05 8:20 -

9:35 9:37 9:39 9:41 9:43 9:45 9:47 9:49 9:51 9:57 10:01 10:10 10:25 10:38

11:50 11:52 11:54 11:56 11:58 12:00 12:02 12:04 12:06 12:12 12:16 12:25 12:40 -

14:20 14:22 14:24 14:26 14:28 14:30 14:32 14:34 14:36 14:42 14:46 14:55 15:10 -

16:15 16:17 16:19 16:21 16:23 16:25 16:27 16:29 16:31 16:37 16:41 16:50 17:05 17:18

BUS kursuje od poniedzia³ku do pi¹tku w dni robocze

KampinosLeszno
B³onie
PKPRokitnoJózefówWolskieKoprki

O³tarzew,
Poznañska

O³tarzew,
Umiastowska

O¿arów,
Poznañska

O¿arów
3-go Maja

O¿arów
PKP

O¿arów
Koœció³

O¿arów
Starostwo

Cennik biletów: = 2,0 z³

= 3,0 z³

= 3,5 z³

= 4,0 z³

O¿arów - Józefów

O¿arów - B³onie

O¿arów -Leszno

O¿arów - Kampinos

Rozk³ad linii:
O¯ARÓW MAZ. - JÓZEFÓW - B£ONIE - LESZNO - KAMPINOS

Rozk³ad linii:
O¯ARÓW MAZ. - JÓZEFÓW - B£ONIE - LESZNO - KAMPINOS

Rozk³ad linii:
O¯ARÓW MAZ. - JÓZEFÓW - B£ONIE - LESZNO - KAMPINOS
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