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W dniu 15.03.2005r. w O.K. „Uœmiech" w O¿arowie Maz. odby³y siê eliminacje do

Konkursu. Komisja konkursowa przes³ucha³a 58 uczestników, którzy reprezentowali

bardzo wysoki poziom.

Oto lista laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych:

- Dzieci z klas 0 - III

-

-

-

:

- Dzieci z klas IV - VI

- nie przyznano,

-

-

- Gimnazjum

-

-

-

Grupa I

Miejsce I

Miejsce II

Miejsce III

Wyró¿nienie

Grupa II

Miejsce I

Miejsce II

Miejsce III

Grupa III

Miejsce I

Miejsce II

Wyró¿nienia

Michalina Rodak - Przedszkole nr 1 (awans do fina³u wojewódzkiego)

Agata Wydrych - kl. II, O¿arów Maz., Barbara Ilnicka - kl. IIa, SP P³ochocin

Eliza Olkuska - kl. „0", Umiastów, £ukasz Jarniecki - 5 lat, Przedszkole nr 2

Bart³omiej Tabaka - kl. II, Umiastów, Piotrek Polak -5 lat- Przedszkole
nr 2, Joanna Kêdzierska - kl. „0" - Przedszkole nr 2, Wiktoria Mierzejewska -
Przedszkole nr 1, Martyna Pogoda - Przedszkole nr 1, Daniel D¹browski - kl. II,
P³ochocin, Pawe³ Basiak - kl. II, SP nr 1 w O¿arowie Maz.

Patrycja Su³kowska - kl. IV, O¿arów Maz.,
Aleksandra Baran - kl. VI, O¿arów Maz.

Marlena W³odarczyk - kl. V, O¿arów Maz.
Izabela D¹browska - kl. IV, P³ochocin.

Martyna Osowska - kl. III, Gimnazjum w P³ochocinie - (awans do fina³u
wojewódzkiego), Katarzyna Kobyliñska - kl. III, O¿arów Maz. - (awans do fina³u
wojewódzkiego)

Karolina Go³êbiewska - kl. III, Gimnazjum w P³ochocinie
Micha³ Sobiczewski - kl. I, Gimnazjum Pallottiego, Przemys³aw Pepla - kl. III,
Gimnazjum w O¿arowie Maz., Agnieszka M¹dry - kl. I, Gimnazjum w P³ochocinie

Julia Siemienowicz - kl. I, Gimnazjum Pallottiego
Laura Szlendak - kl. I, Gimnazjum Pallottiego,
Martyna Kowalewska - kl. I, Gimnazjum Pallottiego
Katarzyna Ziemiañczyk - kl. III, Gimnazjum w P³ochocinie
Sylwia Kêpa - kl. II, Gimnazjum w P³ochocinie
Agnieszka Janikowska - kl. II, Gimnazjum w O¿arowie Maz.
Agnieszka P³achecka - kl. I, Gimnazjum w O¿arowie Maz.
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z pracy burmistrza

Szanowni Pañstwo,

Œnie¿na i mroŸna w ostatniej fazie zima odesz³a ju¿ chyba na
dobre. Pora zaj¹æ siê likwidowaniem jej skutków zw³aszcza na
naszych gminnych drogach i ulicach. Jak tylko pogoda pozwoli
wybrane w przetargu firmy szybko przyst¹pi¹ do dzia³ania.
Pora tak¿e przygotowaæ siê do wiosennych porz¹dków,
a doœwiadczenie uczy, ¿e ta praca zajmie nam ca³y miesi¹c
kwiecieñ. Zwracam siê do wszystkich, którzy dokonali ju¿
wiosennych przegl¹dów niepotrzebnych przedmiotów i sprzê-
tów, aby zaczekali na akcjê kontenerow¹, która niebawem
zostanie og³oszona przez so³tysów i przewodnicz¹cych osie-
dli. Zadbajmy w tym roku z jeszcze wiêksz¹ konsekwencj¹
o pobocza ulic, o przydro¿ne rowy, zbiorniki wodne, gminne
tereny zielone, aby nie sta³y siê miejscem bezkarnego
wyrzucania œmieci i rzeczy niepotrzebnych. Wiosna to przecie¿
najprzyjemniejsza pora roku i nie wolno jej popsuæ ba³aganem.

Kazimierz Stachurski
B u r m i s t r z

Dzia³ania i decyzje podjête w Urzêdzie Gminny
w okresie od 17 lutego 2005 do 15 marca 2005 roku

W ZAKRESIE FINANSOWYM

Umorzenie podatków w kwocie 3.454,15 z³

Umorzenie odsetek w kwocie 879,80 z³

Roz³o¿enie na raty i przesuniêcie
terminów p³atnoœci w kwocie 87.221,50

W ZAKRESIE ZAMÓWIEÑ PUBLICZNYCH

Og³oszono przetargi:

dotyczy:
- ³¹czne zobowi¹zanie pieniê¿ne 836,20 z³
- podatek od œrodków transportowych 1.556,65 z³
- podatek od spadków i darowizn 1.061,30 z³

dotyczy:
- podatku od œrodków transportowych 879,80 z³

z³
dotyczy:

- podatku od nieruchomoœci 79.654,90 z³
- ³¹czne zobowi¹zanie pieniê¿ne 3.923,30 z³
- podatku od œrodków transportowych 3.643,30 z³

przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo - koszto-
rysowej budowy po³¹czenia wodoci¹gów grupowych Szeligi
i O¿arów Mazowiecki

przetarg opracowanie dokumentacji projektowo - koszto-
rysowej oœwietlenia ulicznego ulic: Zaborowskiej w Œwiê-
cicach, Rokickiej w P³ochocinie i ¯yznej w Krêczkach

przetarg na budowê ul. Polnej w O¿arowie Mazowieckim

przetarg na budowê ul. Go³aszewskiej w Go³aszewie
na odcinku od torów PKP do ul. RzeŸbiarskiej

przetarg na przebudowê ul. Kolejowej w P³ochocinie

przetarg na przebudowê ul. D³ugiej w P³ochocinie

przetarg na opracowanie projektów koncepcyjnych
infrastruktury technicznej dla terenów przeznaczonych pod
zabudowê mieszkaniow¹ w Broniszach

przetarg na opracowanie projektów koncepcyjnych
infrastruktury technicznej dla terenów przeznaczonych pod
zabudowê mieszkaniow¹ w Duchnicach

przetarg na budowê oczyszczalni œcieków i sieci kanalizacji
sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych
w m. Wolskie II etap

przetarg na wymianê okien w budynku UMiG w O¿arowie
Mazowieckim

Zatwierdzono:

Podpisano umowy:

W ZAKRESIE INWESTYCJI I REMONTÓW

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

Zakoñczono:

Przygotowano:

W ZAKRESIE GOSPODARKI ZIEMI¥

wynik przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej przebudowy ul. Sikorskiego w O¿arowie
Mazowieckim, za cenê brutto 30.378,- z³

wynik przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej przebudowy ul. Zamoyskiego w O¿arowie
Mazowieckim, za cenê brutto 42.334,- z³

z firm¹ REMONT DROG J. Kulig z siedzib¹ w Pruszkowie na
równanie dróg nieutwardzonych na terenie miasta i gminy
do wysokoœci œrodków zabezpieczonych w bud¿ecie tj. kwoty
56.000,- z³

z firm¹ Agencja Reklamowa „GRAFIUM” z siedzib¹ w O¿a-
rowie Mazowieckim na druk „Informatora O¿arowskiego”
za cenê brutto 166.320,- z³

z firm¹ FHPU „MACHPOL” z siedzib¹ w Murawkach na
wykonanie dróg t³uczniowych na terenie gminy do wysokoœci
œrodków zabezpieczonych w bud¿ecie tj. kwoty 188.000,- z³

z firm¹ FHPU „MACHPOL” z siedzib¹ w Murawkach na do-
stawê i zakup t³ucznia w iloœci 1000T na miejscowe równania
dróg nieutwardzonych na terenie gminy do wysokoœci
œrodków zabezpieczonych w bud¿ecie tj. kwoty 86.400,- z³

z firm¹ „PLANETA” Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie na
oznakowanie pionowe i poziome na drogach i ulicach na
terenie miasta i gminy w 2005r. do wysokoœci œrodków
zabezpieczonych w bud¿ecie tj. kwoty 47.050,- z³

z firm¹ „ARBUD” A. R¹czkowski z siedzib¹ w Pruszkowie
na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
przebudowy ul. Kopernika w O¿arowie Mazowieckim
za cenê brutto 27.999,- z³

z firm¹ „ARBUD” A. R¹czkowski z siedzib¹ w Pruszkowie
na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na przebudowê ul. Parkowej w O¿arowie Mazowieckim
za cenê brutto 34.221,- z³

wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej projektowo -
kosztorysowej rozbudowy Przedszkola przy ul. Kwiatowej 13
w Broniszach. Koszt 16.836 z³

budowê oœwietlenia ulicznego na ulicach Sochaczewskiej
i Poniatowskiego w miejscowoœci Kaputy

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

6 opinii do projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji
o ustalaniu inwestycji celu publicznego.

Zawarto porozumienie w sprawie przejêcia gruntu pod
poszerzenie pasa drogowego ul. Wolnoœci

Zlecono firmie „RZECZOZNAWSTWO MAREK JUSZCZAK”
wykonanie wycen nieruchomoœci do naliczenia „renty
planistycznej”

Rozes³ano 40 przygotowanych wspólnie z Mazowieckim
Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich w Warszawie porozumieñ w
sprawie u¿yczenia gruntu pod przebudowê ul. Umiastowskiej



zwyczaje wielkanocne

który by³
czasem odpoczynku po szaleñstwach
krótkiego w tym roku karnawa³u
i przygotowaniem do nowej pory roku
wiosny, i ju¿ wielkimi krokami zbli¿amy
siê do Œwi¹t Wielkanocnych.

Wiosna, to na wsi okres wytê¿onych
prac polowych: orki, siewu, sadzenia zie-
mniaków. Nieustanna troska o urodzaj
i pomyœlnoœæ w gospodarstwie sprawi³a,
¿e w ró¿nych regionach Polski powsta³o
wiele obrzêdów i zwyczajów, których ce-
lem by³o zapewnienie sobie przychy-
lnoœci aury. Równie¿ Œwiêta Wielkano-
cne maj¹ w tradycji ludowej bogat¹
obrzêdowoœæ. Uwa¿am, ¿e niektóre ze
zwyczajów i obrzêdów ludowych warto
przybli¿yæ m³odemu pokoleniu.

Tradycja, wed³ug Ma³ego S³ownika
Jêzyka Polskiego, to „zasady postêpo-
wania, obyczaje, pogl¹dy, wiadomoœci
przechodz¹ce z pokolenia na pokolenie,
wystêpuj¹ce przez jakiœ czas i utrwala-
j¹ce siê potem zwyczajowo". Z tradycj¹
³¹cz¹ siê czêsto obyczaje, stanowi¹c jej
najbardziej widoczny, zewnêtrzny prze-
jaw. Rozumiane s¹ przez nie wzglêdnie
trwa³e, charakterystyczne dla danego
regionu, zbiorowoœci ludzkiej i okresu,
przyjête powszechnie formy zachowa-
nia.

Tak w porze przesilenia zimowego
i przylotu bocianów odbywa³o siê tak
zwane chodzenie z „gaikiem", czyli przy-
bran¹ sztucznymi kwiatami i wst¹¿kami
zielon¹ ga³¹zk¹, z któr¹ chodzi³y dziew-
czêta. Wstêpowa³y do chat i œpiewa³y:

„Do tego domu wstêpujemy
zdrowia, scêœcia winsujemy.
Do tego domu, kamienicy,
zdrowia, scêœcia wszystkim zycym".

Chodzenie z „gaikiem" mia³o s³u¿yæ
uzyskaniu dobrej wró¿by dla siewu i ro-
zwoju hodowli.

Wa¿nym obrzêdem wiosennym by³o
œwiêcenie palm. Palma w obrzêdowoœci
ludowej wystêpowa³a od bardzo dawna.
Pocz¹tkowo by³y to pojedyñcze ga³¹zki,
czy ca³e drzewka noszone przez ca³¹
grupê, lub wielki s³up, doko³a którego
odbywa³y siê obrzêdy. Gdy zwyczaj ten
zosta³ przyjêty przez Koœció³, palmy
stawa³y siê coraz strojniejsze. Noszono
je do poœwiêcenia w Niedzielê Palmow¹.
Najpiêkniejsze by³y palmy kurpiowskie.
Wykonywano je z prêtów leszczynowych
lub choiny. Oplatano je roœlinnoœci¹
leœn¹: borowin¹, ja³owcem, wid³akiem,
bukszpanem i cisem (na pami¹tkê krzy¿a
œwiêtego, z którego by³ wykonany).
Zdobiono kolorowymi, bibu³kowymi kwia-
tami, wst¹¿kami, baziami wierzbowymi.
Wierzono, ¿e wysoka palma zapewni

w³aœcicielowi d³ugie ¿ycie, a jego
dzieciom wysoki wzrost. Cudown¹ moc
mia³y te¿ mieæ bazie wierzbowe z palmy.
Ich zjedzenie mia³o zabezpieczyæ przed
bólem gard³a. Palmom przypisywano
moc odpêdzania z³ych duchów, odwra-
cania nieszczêœæ i wp³yw na wiêksz¹
mlecznoœæ krów. Dlatego po raz pierwszy
na pastwisko wypêdzano krowy palm¹.
Cis z palmy k³adziono pod pierwsz¹
skibê.

Znów nastêpowa³ tydzieñ wielkich
porz¹dków. Bielono chaty i p³oty, strojono
izby. Szereg wierzeñ wi¹¿e siê z Wielkim
Pi¹tkiem. W ten dzieñ ¿aden gospodarz
nie wychodzi³ w pole, zw³aszcza nie sia³,
gdy¿ nie przynios³oby to urodzaju. Opady
deszczu w ten dzieñ wró¿y³y dobre
zbiory.

Do kultu ognia nawi¹zuje zwyczaj
rozniecania w Wielk¹ Sobotê ogniska
przed koœcio³em. Palono w nim
stare palmy, uszkodzone
obrazy œwiêtych, rzeŸby itp.

Bardzo starym zwyczajem
wiosennym wystêpuj¹cym ju¿
w X-XI wieku jest zwyczaj
wykonywania pisanek.

Na terenie Puszczy Myszynieckiej
wykonywano pisanki w dwojaki sposób:
pisane woskiem i pisanki skrobane. Jaja
barwiono barwnikami naturalnymi. By³y
nimi wywary z ³upin cebuli, bazi, topoli,
pêdów ¿yta i owsa, kory leszczyny, czy
te¿ mchu. Na powierzchniê jaja k³adziono
wosk cienkim, metalowym pisakiem,
wed³ug wymyœlonego przez siebie
wzoru.
Nastêpnie jajko zanurzano w barwniku.
Po wyschniêciu usuwano wosk. Na kolo-
rowym jajku pozostawa³y bia³e motywy.
Pisanki skrobane, wykonywane by³y pop-
rzez wyskrobywanie wzorów na ubar-
wionym jajku ostrym przedmiotem. Mo-
tywy sk³ada³y siê przewa¿nie z pasków,
wiatraczków, stylizowanych kwiatków,
listków i figur geometrycznych.

Inaczej by³o w regionie ³owickim. Na
skorupce malowano motywy roœlinne
i geometryczne kolorow¹ bibu³¹ umoczo-
n¹ w wodzie. Malowano w uk³adach
pasowych: pionowych i poziomych.
Barwiono te¿ jajka na jeden kolor,
u¿ywaj¹c do tego celu kolorowej bibu³y
lub kolorowego, glansowanego papieru.
Tak by³o do lat piêædziesi¹tych, gdy
okaza³o siê, ¿e produkowana bibu³a
dawa³a bardzo s³aby kolor. Wobec czego
i w ³owickim zaczêto u¿ywaæ barwników
naturalnych.

Na wsiach kurpiowskich z pisankami
wi¹za³y siê zwyczaje magiczne. Sko-
rupki t³uczono i rozsypywano po obejœ-

ciu, co mia³o zabezpieczyæ przed szkod-
nikami. Rozsypywano je tak¿e na polu,
by plony by³y lepsze, b¹dŸ zachowywano
do piêtnastego maja, do dnia œw. Zofii
i dodawano do nasion lnu, by zapewniæ
urodzaj.

W Wielk¹ Sobotê, z samego rana
przygotowywano „œwiêconkê" z³o¿on¹
z produktów wiejskich, to znaczy jaj,
sera, miêsa, chleba, ciasta itp.

W pierwszy dzieñ Wielkanocy m³odzi
parobcy obchodzili prawie wszystkich
gospodarzy swojej i pobliskich wsi z mu-
zyk¹ i pieœniami opiewaj¹cymi œmieræ
i zmartwychwstanie Chrystusa Pana.
Obnosili przy tym tzw. „kurka" lub
„kogucika".

Oskar Kolberg w swoim dziele
pt. „Mazowsze" tak napisa³: „Jest to
kogucik ma³y, urz¹dzony doœæ zrêcznie
na 1 lub 2 kó³eczkach. Tak chodz¹ ca³¹
noc, a jeœli w drodze kurek napotka
innego kurka, nastêpuje zaciêta walka,
a si³a stanowi tu czynnik bardzo wa¿ny,
gdy¿ silniejsi zabieraj¹ s³abszym wszyst-
kie specja³y zebrane." W póŸniejszym
czasie pieœni religijne zast¹piono œwiec-
kimi, zw³aszcza zalotnymi.

Ciekawym zwyczajem wiosennym
zwi¹zanym z poniedzia³kiem
wielkanocnym jest œmigus
dyngus, bardzo popularny na wsi
kurpiowskiej i nie mniej na
³owickiej. Pierwotnie by³ to
zwyczaj magiczny maj¹cy na
celu sprowadzenie deszczu na
obsiane pola. Wod¹ polewano

siê wzajemnie. Ale w niektórych wsiach
Puszczy Zielonej by³ zwyczaj, ¿e w drugi
dzieñ œwi¹t mê¿czyŸni oblewali kobiety, a
nastêpnego dnia odwrotnie. Oblana dzie-
wczyna obdarowywa³a ch³opca pisan-
kami. Wierzono, ¿e w chacie gdzie
polewano siê wod¹ nie bêdzie pche³,
i ¿e dziewczyna, która nie zosta³a
oblana pozostanie w stanie wolnym
przez najbli¿szy rok.

Szanujmy tradycjê i uczmy tego
szacunku nasze dzieci. Pamiêtajmy,
o tym, ¿e kultura ludowa jest noœnikiem
wielu humanistycznych i wychowaw-
czych wartoœci. Doceniaj¹c ten fakt
starajmy siê zapoznawaæ dzieci z tra-
dycj¹ ludow¹ regionu, w którym siê wy-
chowuj¹. Zbli¿aj¹ce siê Œwiêta Wielka-
nocne stwarzaj¹ szczególn¹ ku temu
okazjê.

Poznanie kultury najbli¿szego regionu
sprzyja, bowiem, lepszemu rozumieniu
w³asnego dziedzictwa kulturowego oraz
kszta³towaniu w³asnej to¿samoœci
kulturowej i narodowej m³odego poko-
lenia, co z kolei sk³ania do uznania praw
innych narodów do posiadania w³asnej
to¿samoœci. A przecie¿, we wspó³cze-
snym, pe³nym niepokojów, niepotrze-
bnych antagonizmów i braku tolerancji
œwiecie jest niezwykle wa¿ne wychowa-
nie otwartych, liberalnych i tolerancy-
jnych na inne kultury ludzi.

Koñczy siê Wielki Post,

Szanujmy tradycjê
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Aleksandra Dorodziñska



z ¿ycia gminy

Œrodowiskowe Stowarzyszenie Kulturalne „Fabryka’’ w Józefowie ma ju¿ rok !
Powsta³o z inicjatywy mieszkañców, którzy zapragnêli zorganizowaæ dzieciom i m³odzie¿y czas wolny po szkole,

jak równie¿ umo¿liwiæ okolicznym mieszkañcom w³¹czanie siê w akcje zwi¹zane z kultur¹ i aktywnym, twórczym wypoczynkiem,
prac¹ dla dobra wspólnego.

Uczyæ bawi¹c - to nasza dewiza. Dlatego du¿¹ wagê cz³onkowie stowarzyszenia przywi¹zuj¹ do wszelkich dzia³añ
artystycznych realizowanych w kó³kach zainteresowañ: plastyczne, dzia³añ scenicznych, aktywnoœci sportowej i akcji
zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska i estetyk¹ otoczenia oraz turystyk¹. Chêtnie w³¹czamy siê w organizowanie wycieczek na
³ono natury oraz do warszawskich muzeów, kin, teatrów, jak równie¿ organizacjê uroczystoœci lokalnych.

Stowarzyszenie liczy 30 cz³onków z tendencj¹ wzrostow¹ a w jego w³adzach znaleŸli siê: Barbara Woynarowska-
Kubicka, Ma³gorzata Gidziñska, Hanna Mi³oszewska, Lech Jêdras, Stanis³aw Kucharski i Wojciech Berezowski. Obecnie nasze
dzia³ania ogniskuj¹ siê w Klubie FABRYKA, mieszcz¹cym siê w budynku starej szko³y w Józefowie, przez który przewija siê
30-40 dzieci i m³odzie¿y dziennie. Rodzice, cz³onkowie stowarzyszenia coraz aktywniej w³¹czaj¹ siê w prace Klubu i Sto-
warzyszenia, s³u¿¹c swoimi talentami i prac¹. Dobrze to œwiadczy o mieszkañcach jak i pozwala wierzyæ, i¿ wspólnie uda nam siê
doprowadziæ do utworzenia w Józefowie oœrodka kultury, z którego bêdziemy wszyscy dumni.

Prezes Stowarzyszenia
Wies³aw Kalicki

Podczas ferii nasze dzieci by³y:

* na basenie - wstêp bezp³atny,

przewóz zabezpieczy³ pan Pepla

* na lodowisku na Torwarze - bus

z Firmy Bioton

* w kinie bus z Firmy Bioton

* w Pa³acu Kultury i Nauki na

wystawie „Mózg" i na ostatnim

piêtrze panorama miasta-bus i

bilety

wstêpu z Firmy Bioton

* w Muzeum Powstania Warszawskie-

go - wstêp bezp³atny, bus z Firmy

Bioton

* na wycieczce „Szlakiem Parków

Podworskich w Gminie O¿arów

Mazowiecki" - sfinansowanej z fun-

duszy gminnych.

Niniejszym w imieniu dzieci

sk³adam serdeczne

podziêkowania wszystkim,

którzy przyczynili siê

do zorganizowania

tak wspania³ych ferii.

Promuj¹c myœl „cudze chwalicie,
swego nie znacie, sami nie wiecie co
posiadacie" i próbuj¹c uczyæ nasz¹
m³odzie¿, by zauwa¿a³a to co piêkne
i wartoœciowe w naszej Ma³ej OjczyŸnie,
Stowarzyszenie Rozwoju Macierzysza
zorganizowa³o godn¹ polecenia wyciecz-
kê „Szlakiem Parków Podworskich
w Gminie O¿arów Mazowiecki".
Mieliœmy dwóch wspania³ych przewod-
ników najwiêksze autorytety w swoich
dziedzinach.
Pan Zdzis³aw Lewandowski, Naczelnik
Wydzia³u Ochrony Œrodowiska - najlep-
sze Ÿród³o wiedzy o parkach i dworach

i o wszystkim co ¿ywe w tych miejscach
(nawet w tajemniczych podziemiach
dworu w Go³aszewie znalaz³ uœpione
motyle).
Z histori¹ poszczególnych miejsc zapoz-
nawa³ nas pan Stefan Lewandowski
doktor historii, autor powstaj¹cej ksi¹¿ki
o historii O¿arowa i okolic.

Na pocz¹tku odwiedziliœmy dworek
w O¿arowie, w którym podpisano
dokument koñcz¹cy walki Powstania
Warszawskiego, a w parku obejrzeliœmy,
miêdzy innymi, niezwyk³ej urody, naj-
wiêkszy w gminie œwierk.

Kolejnym miejscem by³ park w O³ta-
rzewie, który dziêki pracom pielêgna-
cyjnym staje siê coraz piêkniejszy.
Wartoœci dodaje temu miejscu infor-
macja, ¿e we dworze na terenie parku
mieszka³ s³awny in¿ynier KierbedŸ - twór-
ca znanego mostu w Warszawie.

Dwór i park w Pilaszkowie, który by³
kolejnym miejscem z programu naszej
wycieczki zrobi³ na wszystkich ogromne
wra¿enie.

Wspania³a historia siêgaj¹ca
czasów rycerza Macieja z Pilaszkowa,
któr¹ opowiedzia³a nam Pani dyrektor
Barbara Milanowska i zebrane eksponaty
s¹ imponuj¹ce.

Przebywa³y niegdyœ w Pilaszkowie
bardzo znacz¹ce osoby: Jan Henryk
D¹browski, który tu w³aœnie otrzyma³
(przez pos³añca) od Koœciuszki nomina-
cje na genera³a-majora.
Razem z D¹browskim, jako kwatermistrz
przebywa³ twórca Mazurka D¹brows-
kiego - Józef Wybicki.
Przyby³ tu równie¿ ksi¹¿ê Józef Ponia-
towski, by do³¹czyæ do Powstania Koœ-
ciuszkowskiego, a Jan III Sobieski przy-
bywa³ tu podobno, by polowaæ na kaczki.

Nasza gmina mia³a szczêœcie
do s³awnych in¿ynierów. Ostatni w³aœci-
ciel, Mieczys³aw Marszewski, by³ twórc¹
kolejnego znanego mostu w Warszawie
tzw. mostu Poniatowskiego.
Nie sposób opisaæ ca³ego bogactwa
historii tego miejsca w krótkim artykule.
Warto po prostu tu przyjechaæ, najlepiej
wiosn¹, kiedy piêkny park zazieleni siê,
by zachwycaæ siê znakomitoœci¹ tego
miejsca.

Na szczêœcie droga do by³ego
dworu w Go³aszewie jeszcze nie roz-
marz³a i uda³o nam siê dojechaæ do kolej-
nego parku i dworu, o który z wielk¹ tros-
k¹ dba pani Bo¿ena Sawicka - Ka³u¿ny
wraz z córk¹. Wdowa po znanym (jak
czêsto bywa - bardziej za granic¹ - ni¿
w okolicy, w której mieszka³) rzeŸbiarzu,
oprowadzi³a nas, opowiadaj¹c o dawnej
i ca³kiem niedawnej historii dworu. Obej-
rzeliœmy rzeŸby, piêkn¹ rotundê z nie-
zwyk³ymi malowid³ami, pracowniê artysty
i tajemnicze podziemia. Urocza w³aœ-
cicielka przygotowa³a nawet dla nas
ognisko, ale pogoda pokrzy¿owa³a nasze
plany.

Czas mija³ szybko i nie uda³o siê
nam odwiedziæ wszystkich miejsc na
„Szlaku Parków Podworskich w Gminie
O¿arów Mazowiecki".

Gdyby ktoœ chcia³ szukaæ tego
szlaku w przewodnikach, to niestety
jeszcze go nie znajdzie. To pomys³, który
powsta³ w g³owie pewnej maniaczki
turystycznej, niepoprawnej lokalnej
patriotki i
przyjació³ki m³odzie¿y i dzieci. Jest ju¿
spora grupa osób, którym ten pomys³ siê
podoba i istnieje szansa, ¿e uda siê go
zrealizowaæ.

pozytywnie zakrêconej

Teresa Kacperska
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gimnazjaliœci

Wielu m³odych ludzi stanie wkrótce
przed wyborem swojej drogi zawodowej.
Niektórzy z nich ju¿ w tej chwili wiedz¹
jak¹ szko³ê ponadgimnazjaln¹ wybior¹,
ale dla wiêkszoœci bêdzie to wybór bar-
dzo trudny. W tej publicznej szkole po-
nadgimnazjalnej, mieszcz¹cej siê przy
ul. Poznañskiej 129/131 w budynku Sta-
rostwa Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego, kszta³ci siê ponad 250 uczniów.

W sk³ad Zespo³u wchodz¹ 2 typy
szkó³: Publiczne Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce i Publiczne Technikum, do których
nabór jest prowadzony równie¿ i w tym
roku szkolnym.

W szkole na 1200 m znajduj¹ siê
specjalistyczne sale lekcyjne, 2 pra-
cownie komputerowe zaopatrzone w ³¹-
cza interntowe, sala gimnastyczna oraz
bogato wyposa¿ona biblioteka multime-
dialna z czytelni¹. Wewn¹trz panuje mi³a
atmosfera, sprzyjaj¹ca pracy dydaktycz-
nej.

Uczniowie znajduj¹ wspólny jêzyk
z pedagogami, którzy oprócz przekazy-
wania wiedzy, chêtnie s³u¿¹ rad¹ i po-
moc¹.

Od 16 maja do 3 czerwca Zespó³
bêdzie prowadzi³ rekrutacjê do klas
pierwszych na rok szkolny 2005/2006
do nastêpuj¹cych typów szkó³:

nauka trwa 3 lata
klasa z rozszerzeniem jêzyka polskie-

go, wiedzy o spo³eczeñstwie i przedsiê-
biorczoœci z warsztatami dziennikar-
skimi,

klasa z rozszerzeniem informatyki,
matematyki i jêzyka angielskiego,

klasa z rozszerzeniem historii, wiedzy
o spo³eczeñstwie z ukierunkowaniem
na edukacjê prawn¹ i konstytucyjn¹,

klasa z rozszerzeniem geografii,
przedsiêbiorczoœci i informatyki z ukie-
runkowaniem na integracjê europejsk¹

W sk³ad
- / nauka trwa 4 lata /

wchodzi:

absolwent
szko³y bêdzie przygotowany do:
- uruchomienia, zorganizowania biura

podró¿y, pensjonatu,
- podjêcie pracy na ró¿nych stanowikach

w biurze podró¿y i hotelu,
- doskonalenia zawodowego poprzez

studia wy¿sze.
Przeciwwskazania zdrowotne:
- wady wymowy,
- w znacznym stopniu ograniczona

ostroœæ wzroku.
O przydatnoœci do zawodu decyduje up-
rawniony lekarz.

W wyniku kszta³cenia absolwent zdo-
bêdzie umiejêtnoœci zawodowe w zakre-
sie:
- organizowania balów, wesel i innych

przyjêæ okolicznoœciowych,
- organizowania gastronomicznej ob-

s³ugi imprez,
- organizowania ¿ywienia zbiorowego,

bufety, sto³ówki, bary, formy dowo-
¿enia posi³ków,
- prawid³owego obs³ugiwania konsu-
mentów,
- sporz¹dzanie potraw i napojów,
- uk³adania menu odpowiednio do ro-

dzaju imprezy
Wymagania psychofizyczne dla zawodu:
- bardzo dobry stan zdrowia,
- zainteresowanie zawodem,
- wysoka kultura osobista, opiekuñ-

czoœæ, ¿yczliwoœæ, uprzejmoœæ,
- uczciwoœæ, dyskrecja,
- spostrzegawczoœæ i podzielnoœæ uwagi.

Podstawowe umiejêtnoœci zawodowe
stanowi¹ce kwalifikacje technika hand-
lowca obejmuj¹:
- organizowanie dzia³alnoœci ma³ej firmy

handlowej,
- wype³nianie dokumentów i sporz¹-

dzanie typowych pism dla dzia³alnoœci
handlowej,

- prowadzenie rozliczeñ z bud¿etem i in-
stytucjami ubezpieczeniowymi,

- redagowanie korespondencji handlo-
wej w jêzyku obcym i polskim,

- prowadzenie negocjacji handlowej
Wymagania psychofizyczne dla zawodu:
- ogólny dobry stan zdrowia,
- odpornoœæ psychofizyczna,
- dobra pamiêæ,
- uczciwoœæ, komunikatywnoœæ, wysoka

kultura osobista,
- poczucie estetyki,
- dobra prezentacja,
- umiejêtnoœci rozwi¹zywania proble-

mów

Od maja 2005 r. Zespó³ Szkó³ Ponadgi-
mnazjalnych w O¿arowie Mazowieckim
prowadzi nabór do nowo otwartego
Technikum w zawodzie

o 4-letnim
cyklu kszta³cenia na podbudowie progra-
mowej Gimnazjum. Oprócz przedmiotów
ogólnych uczniowie bêd¹ mieli szereg
przedmiotów zawodowych np. urz¹-
dzanie i prowadzenie zak³adów gastro-
nomicznych i gospodarstw domowych,
podstawy ¿ywienia cz³owieka, wybrane
zagadnienia z psychologii spo³ecznej,
podstawy ekonomii, marketing, podsta-
wy biurowoœci, zarz¹dzanie firm¹ oraz
higienê i ochronê zdrowia.
Wa¿nym elementem kszta³cenia jest
opanowanie przez uczniów umiejêtnoœci

zwi¹zanych z poznaniem techniki i spo-
sobu dekoracji wnêtrz i otoczenia
budynków, sposobów i techniki nakry-
wania sto³ów, obs³ugi konsumenta i orga-
nizacji przyjêæ okolicznoœciowych.
Znaczna czêœæ zajêæ dydaktycznych
bêdzie przeznaczona na naukê umie-
jêtnoœci praktycznych uczniów:

z zakresu technologii gastronomicznej
w tym sporz¹dzanie gotowych potraw,
form obs³ugi i techniki podawania potraw
miêsnych, m¹cznych, ciast, deserów,
napojów gor¹cych i zimnych, posi³ków
codziennych i okolicznoœciowych, potraw
dietetycznych, kuchni staropolskiej i re-
gionalnej,

zasad ¿ywienia rodziny, w tym
planowanie posi³ków dla niemowl¹t
i dzieci w wieku przedszkolnym, ¿ywienie
dzieci i m³odzie¿y w sto³ówkach szkol-
nych, internatach, ¿ywienie doros³ych
w zale¿noœci od aktywnoœci fizycznej.
Planowanie jad³ospisów dla kobiet
ciê¿arnych, karmi¹cych, osób starszych
i chorych ( zwraca siê szczególn¹ uwagê
na zasady ¿ywienia poszczególnych
grup ludnoœci w warunkach gospo-
darstwa domowego),

w trakcie realizacji programu uczeñ
opanuje wiadomoœci z zakresu ochrony
zdrowia, zasad utrzymania higieny
osobistej, planowania rodziny i wycho-
wania dzieci, pozna w³aœciwe metody
pielêgnacji ró¿nych grup, w tym niemow-
l¹t i dzieci, poradnictwo socjalne dla ludzi
chorych i w podesz³ym wieku, udzielanie
pierwszej pomocy przedlekarskiej, utrzy-
manie higieny osobistej i cz³onków
rodziny, prawid³owy dobór i stosowanie
œrodków do pielêgnacji cia³a oraz utrzy-
manie w³aœciwej atmosfery rodziny.

wybrane zagadnienia z psychologii
spo³ecznej, w tym poznanie osobowoœci
cz³owieka, metodyka pracy umys³owej.
Rozwi¹zywanie konfliktów i negocjacji
oraz radzenie sobie ze stresem.

2

I. Liceum Ogólnokszta³c¹ce

a/

b/

c/

d/

II. Publicznego Technikum
Zawodowego

1. Technikum Hotelarskie

2. Technikum Organizacji Us³ug
Gastronomicznych

3. Technikum Handlowe

4. Technikum ¯ywienia i Gospodarst-
wa Domowego

a/

b/

c/

d/

technik ¿ywienia
i gospodarstwa domowego

Zespó³ Szkó³ w O¿arowie MazowieckimZ S
OZARÓW

MAZOWIECKI
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z ¿ycia szkó³

Pielêgnowanie chorego w domu
w chorobach krótkotrwa³ych. Urz¹dzanie
pokoju dla chorego. Gry i zabawy
dydaktyczne dla dzieci.

marketing, podstawy biurowoœci,
zarz¹dzanie firm¹, tworzenie biznes
planu, zasady rachunkowoœci. W trakcie
których uczeñ pozna zasady prowa-
dzenia zapisów rachunkowych w ma³y-
ch firmach, programy komputerowe
np. Ksiêga przychodów i rozchodów „
Ma³a firma", podstawow¹ dokumentacjê
kasow¹, magazynow¹ oraz rozrachun-
kow¹ z dostawcami i odbiorcami. Zasady
funkcjonowania rynku pieniê¿no -
kredytowego

praktyczna nauka za-
wodu obejmuje specjali-
zacjê z zakresu us³ug
¿ywienia rodziny i us³ug
¿ywienia zbiorowego,
us³ug opiekuñczo wy-
chowawczych, urz¹dza-
nie wnêtrz i otoczenia
domów, alternatywnych
sposobów ¿ywienia die-
tetykê, w tym obrót ¿y-
wnoœci¹.

Zajêcia dodatkowe
obejmuj¹ naukê jazdy

samochodem i przepisy
ruchu drogowego.

Zapraszamy wszystkich absolwe-
ntów III klas Gimnazjum, którzy maj¹
problem z wyborem zawodu - nowo
otwarte Technikum daje szansê na zna-
lezienie ciekawej pracy lub za³o¿enie
w³asnej firmy us³ugowej.

Ka¿dy z poszukuj¹cych m³odych ludzi
mo¿e wiêc wybraæ taki rodzaj szko³y,
w której rozwijaæ bêdzie swoje zainte-
resowania i zdolnoœci oraz zdobywaæ
kwalifikacje potrzebne do podjêcia
interesuj¹cej pracy.

Si³¹ naszej szko³y jest wysoko wy-
kwalifikowana kadra dydaktyczna oraz

nasi uczniowie - anga¿uj¹cy siê w pracê
szko³y. Przejawia siê to w aktywnej pracy
Samorz¹du Szkolnego, który prowadzi
radiowêze³, dyskoteki, wspó³zawod-
nictwo klasowe, etc., dzia³alnoœci rzecz-
nika Praw Ucznia. Szko³a aktywnie
wspó³pracuje z Poradni¹ Psycholo-
giczno - Pedagogiczn¹, organizuje wy-
cieczki krajoznawczo - turystyczne w kra-
ju i za granic¹ oraz dla klas pierwszych -
obozy integracyjne. Nasi uczniowie maj¹
mo¿liwoœci uczestnictwa w poza-
szkolnych warsztatach tematycznych,
olimpiadach, konkursach. Dobre wyniki
w nauce premiowane s¹ nagrodami i sty-
pendiami naukowymi.

O wysokiej œredniej ocen naszych
uczniów œwiadczy fakt uhonorowania ich
stypendiami Ministra Edukacji Narodwej
za najlepsze wyniki w nauce.

Kandydaci, którzy chc¹ uzyskaæ
wiêcej informacji o szkole, proszeni s¹
o przybycie na

Dodatkowe informacje w sprawie
naboru mo¿na uzyskaæ w sekretariacie
szko³y w godzinach 8 15
pod nr tel. 722-41-93 lub 721-00-09.

e/

f /

spotkanie informacyjne
11 maja o godz. 17 .00

00 00

Dyrektor szko³y Jagoda Rybak

Festiwal Piosenki Szarych Szeregów

8 marca w Publicznej Szkole
Podstawowej w P³ochocinie odby³ siê
Festiwal Piosenki Szarych Szeregów.
Wziêli w nim udzia³ uczniowie klas 0-VI,
którzy w ten sposób wype³nili ostatnie
zadanie postawione przed nimi w ramach
przygotowañ do nadania szkole imienia
Szarych Szeregów .

Ju¿ wczeœniej starali siê poznaæ
patronów szko³y przygotowuj¹c prezen-
tacjê bohaterów Szarych Szeregów,
uczestnicz¹c w turniejach wiedzy o Alek-
sandrze Kamiñskim, autorze „Kamieni
na szaniec'' oraz bohaterach jego ksi¹¿ki.
W konkursach sprawdzano nie tylko
wiedzê, ale te¿ umo¿liwiano wykazanie
siê zdolnoœciami artystycznymi, jak
na przyk³ad w konkursie plastycznym

o bohaterach Szarych
Szeregów. Og³oszono ró-
wnie¿ konkurs na hymn
szko³y.

Festiwal by³ okazj¹
do poznania przez ucz-
niów piosenek lat oku-
pacji. Pozwoli³ wczuæ siê
w atmosferê tamtych lat,
têsknotê za woln¹ Polsk¹.
Uczniowie œpiewali Hymn
Szarych Szeregów”, “Pa-
³acyk Michla” „Rozszu-
mia³y siê wierzby p³acz¹-
ce”, „Warszawskie dzieci”.
W przerwach zaœ miêdzy piosenkami
przedstawiali historiê Szarych Szeregów,
deklamowali fragmenty wierszy czasu

okupacji.
Uroczystoœæ uœwietnili
swoj¹ obecnoœci¹ harc-
mistrz Tadeusz Lipiñski -
- ojciec chrzestny szta-
ndaru szko³y oraz druh
Tymoteusz Duchowski
z Zarz¹du G³ównego Sto-
warzyszenia Szarych
Szeregów, którzy na za-
proszenie Dyrekcji Szko-
³y, uczniów i nauczycieli
przybyli na festiwal.
Podcza spotkania po
raz pierwszy oficjalnie
zosta³ zaprezentowany

hymn szko³y, który obok sztandaru
bêdzie jednym z podstawowych symboli
naszej placówki oœwiatowej.

Koncert przebiega³ w mi³ej, pe³nej
powagi atmosferze, w której pozostaje-
my oczekuj¹c zbli¿aj¹cego siê coraz
szybciej uroczystego dnia nadania
imienia szkole.

Kolejnym zadaniem przybli¿aj¹cym
nam patrona szko³y - Szare Szeregi,
bêdzie udzia³ harcerzy w XXXV Rajdzie
Arsena³. Motto Rajdu brzmi: „Na s³owie
harcerzy polegaj jak na Zawiszy”. Ma ono
sk³oniæ ludzi do refleksji nad wartoœci¹
danego s³owa. Zapraszamy wszystkich
na nasz¹ stronê:

do wziêcia udzia³u w dyskusji.
s zielonoczarni.dajeslowo.zhp.pl

Szare Szeregi, Szare Szeregi,
Zaœpiewaæ o nich chcê dziœ pieœñ...
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karty historii

Kartki z dziejów Mazowsza

Publikowanie, w kolejnych nume-
rach „Informatora O¿arowskiego" felie-
tonów historycznych, zmierza nie tylko do
upowszechnienia wiedzy o dziejach na-
szych przodków z rodzinnego O¿arowa
i Mazowsza niedostêpnej w ogól-
nopolskich podrêcznikach szkolnych,
lecz tak¿e do uœwiadomienia doros³ym
mieszkañcom i w³adzom naszego Miasta
i Gminy koniecznoœci wykorzystania
osi¹gniêæ i doœwiadczeñ z przesz³oœci
do kszta³towania teraŸniejszoœci i przysz-
³oœci naszej Ma³ej Ojczyzny. A, ¿e wie-
dza o przesz³oœci jest przez Polaków
zaprzepaszczona, a czêsto wrêcz
lekcewa¿ona, œwiadcz¹ b³êdne decyzje
ekonomiczne i polityczne podejmowane
przez „trzymaj¹cych w³adzê" i steruj¹-
cych spo³eczeñstwem, nie tylko w skali
lokalnej, ale i ogólnokrajowej. Oto pierw-
sze z brzegu przyk³ady lekcewa¿enia
przez naszych sterników pañstwowych
programu „Naprawy Rzeczypospolitej",
sformu³owanego w 5-ciu ksiêgach w XVI
wieku Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
czy „Przestrogach dla Polski" dedykowa-
nych „wielmo¿nym" w XVIII wieku przez
ks. Stanis³awa Staszica, które nie zosta³y
wprowadzone w ¿ycie przez naprawiaczy
Rzeczypospolitej w XXI wieku. W naszej
lokalnej skali te¿ nie brakuje faktów,
œwiadcz¹cych o zaprzepaszczeniu do-
robku i wskazañ z przesz³oœci dla po¿y-
tecznego programowania naszej co-
dziennoœci. Mam tu na uwadze dwa
dokumenty programowe, a mianowicie:
Ustawê i za³o¿enia programowe To-
warzystwa Mi³oœników O³tarzewa, powo-
³anego jeszcze za zgod¹ w³adz rosyjs-
kich 31 maja 1913 roku oraz cele
statutowe Towarzystwa Mi³oœników
O¿arowa, powo³anego przez naszych
przodków w Polsce Odrodzonej w dniu
1 kwietnia 1926 roku. Dlatego w tym
felietonie pragnê przypomnieæ podsta-
wowe za³o¿enia statutowe i cele progra-
mowe tych organizacji, które prawie nic
nie straci³y na aktualnoœci. Dokumenty
za³o¿ycielskie tych organizacji obywa-
telskich uda³o mi siê z wielkim trudem
pozyskaæ, miêdzy innymi dziêki inte-
rwencji burmistrza Kazimierza Stachurs-
kiego w przypadku „Ustawy Towarzystwa
Mi³oœników O³tarzewa". Dokumenty te
znik³y z widowni dziejowej w trakcie
perturbacji rewolucyjnych w Polsce
Ludowej. Znik³y tak¿e z domowych
zasobów dokumentalnych ich cz³onków
wraz „z Ksiêgami protokó³ów" ich
zarz¹dów. Co wiêcej dokumenty tych
towarzystw nie zosta³y zachowane nawet
przez spadkobierców ich za³o¿ycieli.
W jednym przypadku zosta³y samowolnie
zniszczone, a w drugim przekazane
do urzêdu gminnego i zmakulatury-
zowane przez bezmyœlnych urzêdników.
Dlatego nie da³y ¿adnego rezultatu moje

poszukiwania i apele o nadsy³anie infor-
macji, kierowane do czytelników „Infor-
matora". Z przykroœci¹ trzeba stwierdziæ,
¿e dzia³alnoœæ obu towarzystw zosta³a
zaniechana wraz ze zgonem ich
organizatorów. Dlatego w tym miejscu
pragnê przypomnieæ podstawowe za³o-
¿enia statutowe tych organizacji oraz
imiona i nazwiska ich za³o¿ycieli.

I.Towarzystwo nosi nazwê:
„Towarzystwo Mi³oœników O³tarzewa".

II.Towarzystwo ma za zadanie:

1) Rozwój O³tarzewa pod wzglêdem gos-
podarczym, estetycznym i kulturalnym.

2) £¹cznoœæ towarzysk¹ i uprzyjemnia-
nie pobytu cz³onkom Towarzystwa i ich
rodzinom.

3) Dla osi¹gniêcia swych celów Towa-
rzystwo, z zachowaniem praw i przepi-
sów obowi¹zuj¹cych oraz z upowa¿-
nienia rz¹du w razach odnoœnych, ma
prawo:
- urz¹dzaæ, ulepszaæ i utrzymywaæ w sta-
nie nale¿ytym chodniki i ulice, zaprowa-
dzaæ oœwietlenie, kanalizacjê, wodo-
ci¹gi, tramwaje, telefony, u³atwiaæ odbiór
korespondencji pocztowej itp.;
- urz¹dzaæ parki i ogrody z odpowiednimi
budynkami i terenami do zabaw i gier
sportowych;
- przyczyniaæ siê w drodze legalnej do
œcis³ego wykonywania przepisów prze-
ciwogniowych, budowlanych i sanitar-
nych;
- utworzyæ i utrzymywaæ stra¿ ogniow¹,
otwieraæ dla cz³onków Towarzystwa i ich
rodzin czytelnie i biblioteki, szpitale, lecz-
nice, ochronê i szko³ê;
- zorganizowaæ i prowadziæ bezp³atnie
biuro informacyjne o lokalach do
wynajêcia w O³tarzewie i bêd¹cych tam
do sprzeda¿y nieruchomoœci cz³onków
Towarzystwa;
- urz¹dzaæ zebrania towarzyskie, wy-
cieczki zbiorowe, bale, koncerty, odczyty,
zabawy, przedstawienia teatralne itp.;
- posiadaæ bibliotekê;
- urz¹dzaæ w lokalu Towarzystwa gry:
szachy, warcaby, domino, bilard i karty,
oprócz gier hazardowych jakie w lokalu
Towarzystwa pod ¿adnym pozorem nie
s¹ dozwolone;
- utrzymywaæ w lokalu Towarzystwa
bufet.

Towarzystwo jest bezpartyjne
i nie ma prawa zajmowaæ siê sprawami
politycznymi.

III.Obszar dzia³alnoœci Towarzystwa
obejmuje miejscowoœæ O³tarzew, powiatu
warszawskiego.

Za³o¿ycielami Towarzystwa s¹ w³aœci-
ciele dzia³ek w O³tarzewie:
1. Maurycy Tomaszewicz hrabia
Zamoyski
2. in¿. Franciszek Antonowicz Tokarski,
przemys³owiec
3. Kolegialny sekretarz, Pomocnik kon-
trolera nadwiœlañskich pañstwowych
¿elaznych dróg - Julian Felicjanowicz
Michniewicz
4. Konstantyn Józef Leopoldowicz
Wyrosêbowski, kupiec
5. Ignacy Osipowicz Monowski, w³aœci-
ciel domu.

Równie interesuj¹ce s¹ za³o¿enia Statu-
towe Towarzystwa Mi³oœników O¿arowa.

I. Towarzystwo nosi nazwê „Towarzystwo
Mi³oœników O¿arowa”

II. Zadania statutowe Towarzystwa:

1) Rozwój O¿arowa pod wzglêdem gos-
podarczym, estetycznym i kulturalnym;

2) £¹cznoœæ towarzyska i uprzyjemnianie
pobytu cz³onkom Towarzystwa i ich rodzi-
nom;

3) Dla osi¹gniêcia swych celów Towa-
rzystwo, z zachowaniem praw i prze-
pisów obowi¹zuj¹cych oraz z upowa¿-
nienia rz¹du w razach odnoœnych ma
prawo:
-urz¹dzaæ, ulepszaæ i utrzymywaæ w sta-
nie nale¿ytym chodniki, drogi i ulice,
zaprowadzaæ oœwietlenie, kanalizacjê,
wodoci¹gi, tramwaje, telefony, u³atwiaæ
odbiór korespondencji pocztowej itp.;
- urz¹dzaæ parki i ogrody z odpowiednimi
budynkami i terenami do zabaw i gier
sportowych;
- przyczyniaæ siê w drodze legalnej do
œcis³ego wykonywania przepisów prze-
ciwogniowych, budowlanych i sanitar-
nych;
- utrzymywaæ istniej¹c¹ stra¿ ogniow¹,
otwieraæ dla cz³onków Towarzystwa i ich
rodzin czytelnie i biblioteki, szpitale, lecz-
nice, ochronê i szko³ê;
- zorganizowaæ i prowadziæ bezp³atnie
biuro informacyjne o lokalach do
wynajêcia w O¿arowie i bêd¹cych tam
do sprzeda¿y nieruchomoœci cz³onków
Towarzystwa;
- urz¹dzaæ zebrania towarzyskie, wy-
cieczki zbiorowe, bale, koncerty, odczyty,
zabawy, przedstawienia teatralne itp.;
- posiadaæ bibliotekê;
- urz¹dzaæ w lokalu Towarzystwa gry:
szachy, warcaby, domino, bilard i karty,
oprócz gier hazardowych, jakie w lokalu

Ustawa
Towarzystwa Mi³oœników O³tarzewa:

Uwaga:

Towarzystwa Mi³oœników O³tarzewa i O¿arowa
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karty historii

Towarzystwa pod ¿adnym pozorem nie
s¹ dozwolone;
- utrzymywaæ w lokalu Towarzystwa
bufet.

Towarzystwo jest bezpartyjne
i nie ma prawa zajmowaæ siê sprawami
politycznymi.

Za³o¿ycielami Towarzystwa s¹ w³aœci-
ciele nieruchomoœci w O¿arowie i tam
zamieszkali:
1.Majewski Wincenty
2.Puczkowski Antoni
3.Nast Adolf
4.¯ychowski Jerzy, major generalnego

sztabu
5.Smoleñski Julian
6.Górski Józef

Jak wynika z powy¿szych za³o¿eñ
statutowych, cele obu Towarzystw i for-
my dzia³ania by³y niemal identyczne,
pomimo ze Towarzystwo Mi³oœników
O¿arowa powsta³o 13 lat póŸniej.

Na zakoñczenie tego felietonu przy-
toczê jeszcze dwa fakty, które œwiadcz¹
o tym, ¿e nie tylko nie szanujemy doku-
mentów historycznych, ale tak¿e lekce-
wa¿ymy osi¹gniêcia naszych przodków
oraz nie doceniamy wiedzy ¿yj¹cych
jeszcze œwiadków i budowniczych naszej
przesz³oœci. Obecnie ¿yj¹ jeszcze panie,
które osobiœcie uczestniczy³y w dzia³aniu
tych organizacji i po³o¿y³y ogromne
zas³ugi dla rozwoju Gminy O¿arów
Mazowiecki w okresie miêdzywojen-
nym, okupacyjnym i powojennym. Mam

nadziejê, ¿e uda mi siê pozyskaæ ich
wiedzê do monografii O¿arowa, a tak¿e
zwróciæ uwagê na koniecznoœæ usza-
nowania ich zas³ug.

Na zakoñczenie jeden akcent
optymistyczny. W odpowiedzi na apele
zamieszczane w „Informatorze" wp³ynê³a
pierwsza relacja dokumentalna od pani
Izabelli Olêdzkiej-Graffstein pt. „ Dom
rodziny Olêdzkich w O³tarzewie", któr¹
drukujemy w tym „Informatorze”.

Uwaga:

Zapraszamy do pisania nastêpnych
tego typu relacji.

dr Stefan J. Lewandowski

Gospodarstwo rolne, znajduj¹ce siê
w O³tarzewie przy ul. Poznañskiej 18
o powierzchni 16 ha, zosta³o zakupione
przez Jerzego Ryxa w roku 1906.
Do istniej¹cego, parterowego budynku
dostawi³ now¹, piêtrow¹ czêœæ. Ukoñ-
czy³ on studia rolnicze w Wiedniu. Za³o¿y³
sad i w otoczeniu domu niewielki park
wed³ug w³asnego projektu. Przeniós³ do
O³tarzewa swoj¹ hodowlê roœlin
rolniczych z maj¹tku Pra¿mów, którego
dotychczas by³ w³aœcicielem. A tak¿e,
hodowlê drobiu prowadzon¹ kiedyœ
przez jego matkê Izabellê Ryx, nagra-
dzan¹ za swe osi¹gniêcia na wystawach
krajowych i zagranicznych.
Z Jerzym mieszka³a jego ¿ona Irena, troje
ich dzieci, jak równie¿ przez pewien czas
ojciec, Bronis³aw Ryx, który bra³ udzia³
w Powstaniu Styczniowym i z tego powo-
du, po jego upadku musia³ przebywaæ
przez 20 lat na emigracji. Jedyny syn
Jerzego - Andrzej, poleg³ jako ochotnik
Legii Akademickiej w 1919 roku w obro-
nie Lwowa ( do tej pory roœnie obok domu
o³tarzewskiego d¹b przez niego posadzo-
ny).

Starsza córka Jerzego Ryxa -
Krystyna ukoñczy³a wydzia³ ogrodniczy
na SGGW. Jeszcze w szkole œredniej
w Warszawie zosta³a jedn¹ z pierwszych
dru¿ynowych - harcerek polskich.
Po zakoñczeniu studiów za³o¿y³a w O³ta-
rzewie dru¿ynê dziewcz¹t. Wysz³a za
m¹¿ za Romana Olêdzkiego, który
ukoñczy³ studia rolnicze na Uniwer-
sytecie Jagielloñskim w Krakowie.

W czasie zaborów nale¿a³ do or-
ganizacji niepodleg³oœciowych. W 1918
roku wst¹pi³, jako ochotnik, do polskiego
wojska, pragn¹c broniæ Polskê przed
zalewem bolszewizmu.

Roman i Krystyna przez wiele lat
prowadzili w O³tarzewie hodowlê roœlin.
Ich specjalnoœci¹ by³y roœliny jagodowe -
g³ównie truskawki i poziomki, (na temat

których Roman Olêdzki napisa³
trzy ksi¹¿ki). Czêœciowo by³y to
zupe³nie nowe odmiany w³as-
nej hodowli. W sumie by³o ich
ponad sto. Sadzonki truskawek
by³y wysy³ane na teren ca³ej
Polski, jak równie¿ i zagranicê.
Ponadto firma o³tarzewska
zajmowa³a siê aklimatyzacj¹
roœlin przemys³owych, selekcj¹
zbó¿ (miêdzy innymi pszenica
o³tarzewska), posiada³a tak¿e
bogat¹ kolekcjê roœlin ozdo-
bnych. By³y tu przeprowadzane
doœwiadczenia na temat œro-
dków ochrony roœlin oraz stoso-
wania nawozów sztucznych.

Poniewa¿ gospodarstwo
o³tarzewskie uwa¿ane by³o za
wzorcowe, odwiedza³y je ró¿ne
wycieczki, a co roku jedna lub
dwie studentki wydzia³u ogro-
dniczego odbywa³y tu swoje
praktyki przez ca³y okres wege-
tacji roœlin.

Roman Olêdzki krzewi³
oœwiatê rolnicz¹ poprzez wy-
g³aszanie odczytów najczêœciej
w ramach Kó³ek Rolniczych,
pisa³ artyku³y do fachowych pism
ogrodniczych. Chêtnie udziela³ porad
s¹siedzkich. Nowoczesne maszyny rol-
nicze po¿ycza³ s¹siadom bezintere-
sownie.

Dom o³tarzewski pe³en by³ tradycji
rodzinnych, religijnych i patriotycznych.
Jak niektórzy znajomi okreœlali stanowi³
"bastion polskoœci". Zw³aszcza w czasie
ostatniej wojny, mimo oszczêdnego trybu
¿ycia jego mieszkañców, udzielana by³a
pomoc wszystkim potrzebuj¹cym, tak
materialna, jak i lokalowa. Przez pewien
czas mieszka³a tu liczna rodzina
s¹siadów, której wszystkie budynki
zosta³y spalone w czasie dzia³añ
wojennych. Bezrobotne nauczycielki po-

maga³y w ogrodzie za jak¹œ zap³atê
i wy¿ywienie. Byli ludzie, którzy ukrywali
siê przez ca³y okres okupacji, byli inni,
którzy przyje¿d¿ali na jedn¹ noc. Byli kre-
wni, znajomi i nieznajomi, a tak¿e poszu-
kiwani przez Niemców, przys³ani przez
organizacjê podziemn¹ (miêdzy innymi
"cichociemny"). W domu tym odbywa³y
siê lekcje w ramach kompletów gimna-
zjalnych prowadzonych przez siostry
Urszulanki, jak te¿ zbiórki konspiracyjne.

Wszyscy cz³onkowie piêcioosobo-
wej rodziny nale¿eli do tajnych organi-
zacji. Ojciec by³ prezesem Stronnictwa
Narodowego na swoim terenie, Sêdzi¹
Pokoju i szefem Komitetu Obywatelskie-

Wspomnienia...
Dom Rodziny Olêdzkich w O³tarzewie
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go w Armii Krajowej. Matka dzia³a³a
w Wojskowej S³u¿bie Kobiet. Syn
Andrzej by³ jednym z pierwszych ¿o³-
nierzy podziemia. Zosta³ wywieziony do
Oœwiêcimia ju¿ w 1940 roku, gdzie zgin¹³
maj¹c 18 lat po paru miesi¹cach pobytu
w obozie. Starsza córkaAleksandra nale-
¿a³a do Stronnictwa Narodowego i jedno-
czeœnie doArmii Krajowej.
W okresie Powstania Warszawskiego
utrzymywa³a ³¹cznoœæ pomiêdzy dowó-
dztwem AK w O¿arowie a partyzantk¹
w Puszczy Kampinoskiej.
Druga córka Izabella w wieku 14 lat
wst¹pi³a do Narodowej Organizacji
Wojskowej (Dru¿yna M³odzie¿owa)
i ukoñczy³a tam kurs sanitarny.
W czasie powstania pracowa³a jako sani-
tariuszka (chyba najm³odsza) w szpitalu
dla warszawiaków na terenie huty szk³a
w O¿arowie zorganizowanym przez AK

(a oficjalnie przez RGO).
W ró¿nych skrytkach w domu przecho-
wywana by³a kolportowana prasa pod-
ziemna. W stodole, przez pewien czas
znajdowa³ siê sk³ad broni, a na strychu
zakazane radio. Ojciec i obie córki zo-
stali aresztowani w 1944 roku i osadzeni
w obozie pruszkowskim. Po ucieczce
z tego obozu nie mogli powróciæ do domu
i ukrywali siê do koñca okupacji.

Po zakoñczeniu wojny Izabella Olêdzka
wst¹pi³a do harcerstwa. Pocz¹tkowo by³a
dru¿ynow¹ w O³tarzewie, nastêpnie Ko-
mendantk¹ Oœrodka w O¿arowie.
Gospodarstwo hodowlane w O³tarzewie,
czêœciowo spalone w czasie dzia³añ wo-
jennych (na pocz¹tku wojny) i dewastowa-
ne przez Niemców przy jej koñcu (w cza-
sie przymusowej nieobecnoœci w³aœcicie-
la), nie wróci³o ju¿ do dawnej œwietno-
œci. Bezpoœrednio po wojnie, miejscowe

w³adze, znaj¹c przekonania i dzia³alnoœæ
antykomunistyczn¹ Romana Olêdzkiego,
szykanowa³y go w rozmaity sposób.
Nêka³y go nie tylko podatkami i domia-
rami, ale tak¿e wprowadzi³y parê rodzin
jako lokatorów mimo, ¿e dom by³ wy³¹-
czony spod kwaterunku.
Sytuacja w tym okresie, trudna dla wszy-
stkich wiêkszych gospodarstw, zwanych
wtedy "ku³ackimi" sta³a siê zabójcza dla
hodowli o³tarzewskiej na tyle, ¿e zmusi³a
do jej sprzeda¿y. Pozosta³ jedynie dom
pe³en obcych ludzi i czêœæ dawnego par-
ku o powierzchni 0,5 ha.
W obecnej chwili dom przeznaczony do
rozbiórki coraz bardziej niszczeje, a po-
zosta³oœæ niegdyœ wypielêgnowanego
parku przypomina raczej dzikie chasz-
cze.

Felicja 2005
Uchwa³¹ Rady Miejskiej nr 48 ustanowiono Honorow¹ Nagrodê Miasta i Gminy O¿arów Mazowiecki

która przyznawana jest osobom i instytucjom szczególnie zas³u¿onym dla rozwoju Miasta i Gminy O¿arów Mazowiecki.
Nagroda przyznawana jest w trybie uchwa³y Rady Miejskiej, na wniosek kapitu³y, w sk³ad której wchodz¹:

Burmistrz
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej

Przewodnicz¹cy Klubów Radnych
Ks. Proboszcz Parafii Mi³osierdzia Bo¿ego w O¿arowie Maz.

Laureaci nagrody z dwóch ostatnich edycji

Zgodnie z regulaminem kandydatów do nagrody mog¹ zg³aszaæ:
Burmistrz

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Grupa piêciu Radnych

Grupa mieszkañców gminy (nie mniej ni¿ 50 osób)

Zg³oszenia s¹ przyjmowane do 1 maja 2005r. w UMiG w O¿arowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, pok. 102.

Felicjê,

Felicja bêdzie wrêczona podczas czerwcowych obchodów Dni O¿arowa.

Izabella Olêdzka - Graffstein

Uprzejmie informujê, ¿e w zwi¹zku z przeniesieniem siedziby
Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, jednostek organizacyjnych Powiatu
oraz powiatowych s³u¿b i inspekcji z Warszawy do O¿arowa Mazowieckiego
w dniu 1 kwietnia 2005r. (pi¹tek).
Starostwo przy ul. Fort Wola 22 .

zapraszamy szanownych mieszkañców do nowej siedziby
w O¿arowie Mazowieckim przy ul. Poznañskiej 129/133.

bêdzie nieczynne
Od dnia 4 kwietnia br.

Informator O¿arowski nr 3 (125) marzec 200510

felicja 2005

GMINNY ZESPÓ£ REAGOWANIA

W dniu 16.03.2005 r. w odby³o siê w Urzêdzie Miasta i Gminy w O¿arowie Mazowieckim spotkanie Gminnego Zespo³u
Reagowania pod przewodnictwem z-cy burmistrza Jerzego Godlewskiego. Tematem spotkania by³a analiza ewentualnego
zagro¿enia podtopieniem terenów Miasta i Gminy spowodowanym topnieniem œniegu. W wyniku przeprowadzonej lustracji
w terenie stwierdzono, ¿e dodatkowym zagro¿eniem s¹ samowolnie wykonywane na Kanale O¿arowskim (g³ówny odbiornik
wód deszczowych gminy), mostki w terenach rolniczych, które nie spe³niaj¹ podstawowych warunków technicznych (blokuj¹
przep³yw wiêkszych wód).

Omówiono sposób technicznego wspó³dzia³ania Stra¿y Po¿arnej i Zak³adu Us³ug Komunalnych w przypadku potrzeby
u¿ycia wiêkszych si³ i œrodków. Zwrócono siê do Kierownictwa Warszawskiego Rolno - Spo¿ywczego Rynku Hurtowego
w Broniszach o przygotowanie zbiorników retencyjnych na przyjêcie nadmiaru wód z topniej¹cego œniegu.

Starosta Powiatu
Warszawskiego Zachodniego

Jan ¯ychliñski

OG£OSZENIE



W maju mam komuniê dziecka
(wnuka). Czy mo¿e pani cos zrobiæ,
¿ebym siê mog³a uœmiechn¹æ bez
skrêpowania?

Jeœli proœba dotyczy pojedynczych
zêbów, to oczywiœcie wystarczy kilka
wizyt, aby uœmiech by³ filmowy. Wymiana
pojedynczych wype³nieñ, czy nawet
wybielanie martwego zêba to ¿aden
problem.

Gorzej, gdy przychodzi siê zmierzyæ
z wieloletnimi zaniedbaniami. Wtedy
czeka nas praca od podstaw i czêsto
wymaga kilku miesiêcy, aby uzyskaæ
upragniony efekt. Mam tu na myœli
pacjentów z du¿ymi z³ogami kamienia,
co ³¹czy siê ze stanem zapalnym dzi¹se³,
z rozleg³¹ próchnic¹, starymi, nieszcze-
lnymi wype³nieniami, z licznymi brakami
w uzêbieniu.

Wtedy trzeba ustaliæ plan leczenia.
Zaczynamy od dok³adnego oczyszczania
zêbów i walki z zapaleniem dzi¹se³.
Niezbêdne jest tu wspó³dzia³anie
pacjenta, który po wizycie w gabinecie
musi wdro¿yæ szereg dodatkowych
zabiegów higienicznych w domu.

Nastêpnie, jeœli pacjent ma w ustach
zêby martwe lub z bardzo g³êbok¹
próchnic¹, wykluczaj¹c¹ za³o¿enie wy-
pe³nienia w normalnym trybie, przy-
stêpujemy do leczenia kana³owego.
Dobrze przeleczony korzeñ to skarb,
nawet jeœli korona zêba jest ca³kowicie
zniszczona. Mo¿e stanowiæ podporê dla
uzupe³nienia protetycznego zapewnia-
j¹cego du¿y komfort i funkcjonalnoœæ.
Czasem, niestety, nie jest to ju¿ mo¿liwe
i z¹b trzeba usun¹æ.

Kiedy zêby s¹ ju¿ czyste i nie ma
¿adnych ognisk zapalnych, mo¿emy
zacz¹æ zak³adaæ wype³nienia, odbudo-
wywaæ ca³e zêby b¹dŸ korygowaæ ich
kszta³t. Przeleczone korzenie przygo-
towujemy do odbudowy protetycznej.

Protetyka jest ostatnim etapem le-
czenia. Trudno jest wiêc usatysfakcjo-
nowaæ pacjenta, który np. chce sobie
wstawiæ zêby na tydzieñ przed œlubem.
Zwykle trzeba wykonaæ szereg czynno-
œci przygotowawczych, o których mówi-
³am wczeœniej.

Wspó³czesna protetyka oferuje nam
szereg nowoczesnych, bardzo estety-

cznych rozwi¹zañ, które zadowol¹
najbardziej wymagaj¹cych klientów.
Poczynaj¹c od porcelanowych licówek,
które poprawi¹ kszta³t i kolor zêbów,
poprzez korony i mosty, które s¹
przyklejane na sta³e i skutecznie uzu-
pe³ni¹ braki zêbowe, a skoñczywszy na
bezklamrowych protezach, które odtwo-
rz¹ funkcjê ¿ucia przy brakach rozle-
g³ych.

Coraz czêœciej pacjenci pytaj¹ o im-
planty. Jest to bardzo nowoczesna i po-
¿yteczna metoda coraz powszechniej-
szej stosowana w polskich gabinetach.
Dziêki niej mo¿na dostawiæ pojedyncze
zêby, osadziæ mosty lub du¿e protezy.
S¹ jednak dwie istotne bariery do ich
stosowania: warunki w ustach pacjenta
(odpowiednia gruboœæ koœci) i cena.
Œrednio rozleg³e uzupe³nienie protety-
czne na implantach kosztuje tyle co ma-
³y samochód. Dlatego lepiej uratowaæ
w³asny korzeñ ni¿ liczyæ na to, ¿e mo¿na
go zast¹piæ sztucznym. A najlepiej, jak
pañstwo ju¿ pewnie pamiêtacie, zapo-
biegaæ utracie w³asnych zêbów. Znów
wraca refren naszych pogadanek:
profilaktyka, profilaktyka, profilaktyka…

Przychodzi pacjent do dentysty…

Warto wiedzieæ...

• 19 137 to liczba mieszkañców Gminy O¿arów Mazowiecki na
koniec 2004 roku. W 2004 roku zanotowano wiêcej zgonów ni¿
urodzeñ. Liczba urodzeñ 177, liczba zgonów 184.

• Co roku, ju¿ przez 49 lat w ka¿d¹ sobotê i niedzielê Wielkiego
Postu alumni z Wy¿szego Seminarium Duchownego
w O³tarzewie wystawiaj¹ Misterium Mêki Pañskiej. Konkurs na
nowy scenariusz og³asza siê ka¿dego roku. W tym roku wybrano
scenariusz pt. „Czekaj¹c na Mesjasza". Re¿yserii Misterium
podj¹³ siê Krzysztof Kralka - kleryk drugiego roku; a Jezusa gra³
Krzysztof Wiercicki - kleryk pi¹tego roku seminarium.

• W maju na o¿arowskiej p³ywalni odbêd¹ siê Mistrzostwa Polski
w P³ywaniu 10 i 11-latków.

ZESPÓ£
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY

SZKÓ£ I PRZEDSZKOLI
w O¿arowie Mazowieckim

I N F O R M U J E:
Karty zg³oszeñ dziecka do przedszkola

na rok szkolny 2005/06 bêd¹ wydawane
w przedszkolach od 1 kwietnia br.

W szko³ach podstawowych prowadzone s¹
zapisy do klas pierwszych i oddzia³ów

zerowych na rok szkolny 2005/06.
Prosimy o zg³aszanie dzieci do placówek.Tadeusz Panczeœnik
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NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM

16 grudnia 2004 r. Sejm podj¹³ ustawê o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, która ma na celu zmniejszenie ró¿nic w dostêpie do edukacji, umo¿liwienia pokonywania barier dostêpu do
edukacji wynikaj¹cych z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a tak¿e wspierania edukacji uczniów zdolnych.

uczniom zamieszka³ym na terenie Gminy O¿arów Mazowiecki do czasu ukoñczenia
kszta³cenia, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 24 roku ¿ycia:
1. Uczniom szkó³ publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkó³ publicznych dla m³odzie¿y i dla doros³ych,
2. S³uchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich,
3. S³uchaczom nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych,
4. S³uchaczom kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych,
5. Wychowankom publicznych i niepublicznych oœrodków umo¿liwiaj¹cych dzieciom i m³odzie¿y upoœledzonym umys³owo
realizacjê odpowiednio obowi¹zku szkolnego i obowi¹zku nauki,

1. ca³kowitego lub czêœciowego pokrycia kosztów udzia³u w zajêciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczaj¹cych poza zajêcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a tak¿e udzia³u w zajêciach edukacyjnych
realizowanych poza szko³¹,
2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególnoœci zakupu podrêczników,
Wnioski o przyznanie w roku szkolnym 2004/2005 nale¿y sk³adaæ w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym
Szkó³ i Przedszkoli w O¿arowie Mazowieckim, przy ul. Poznañskiej 165 ( II piêtro pok. 202).

stypendium -

Pomoc materialna przys³uguje

Stypendium szkolne mo¿e byæ przyznane w formie:

Mirella Kowalczyk
lek. stomatolog
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o Unii Europejskiej

Renty strukturalne funkcjonowa³y w Unii
przed 1 maja 2004 r. w 10 pañstwach
„starej piêtnastki" po to, aby zmotywowaæ
starszych rolników do przekazania ziemi
m³odszym, by tym samym zwiêkszyæ po-
wierzchniê gospodarstw rolnych w swo-
ich krajach oraz przyspieszyæ wymianê
pokoleniow¹ na wsi. Nie wszêdzie od
razu uzyskano zadowalaj¹ce efekty np.
w Hiszpanii renty strukturalne by³y tak ni-
skie, ¿e nie spowodowa³y zaintereso-
wania rolników, z kolei we Francji cieszy³y
siê one du¿¹ popularnoœci¹, skorzysta³o
z nich ok. 700 tys. rolników. Rozwi¹zanie
to sprawdzi³o siê równie¿ w Irlandii.
Poszczególne kraje cz³onkowskie maj¹
ró¿n¹ sytuacjê w rolnictwie, ró¿ny system
ubezpieczeñ spo³ecznych, dlatego te¿
mechanizm rent strukturalnych w ka-
¿dym pañstwie wygl¹da trochê inaczej.

W Polsce renty strukturalne reguluje

Zamiarem ustawodawcy jest poprawa
struktury obszarowej gospodarstw
rolnych poprzez promowanie koncentra-
cji gruntów uprawnych.

producent rolny (osoba fizyczna), prowa-
dz¹cy na rachunek w³asny dzia³alnoœæ
rolnicz¹, je¿eli ³¹cznie spe³nia nastêpu-
j¹ce warunki:
1. ma ukoñczone 55 lat, lecz nie osi¹gn¹³

wieku emerytalnego i nie ma ustalo-
nego prawa do emerytury lub renty;
kobiety pomiêdzy 55 - 60 rokiem ¿ycia
oraz mê¿czyŸni w wieku 60 - 65 lat;

2. prowadzi nieprzerwanie dzia³alnoœæ
rolnicz¹ w gospodarstwie rolnym
w okresie co najmniej 10 lat poprze-
dzaj¹cych z³o¿enie wniosku o rentê
strukturaln¹ i w tym okresie podlega³
ubezpieczeniu emerytalno - rento-
wemu przez okres co najmniej 5 lat;

3. w dniu z³o¿enia wniosku o rentê stru-
kturaln¹ podlega³ ubezpieczeniu
emerytalno - rentowemu;

4. przekaza³ gospodarstwo rolne o ³¹cz-
nej powierzchni u¿ytków rolnych
wynosz¹cej co najmniej 1 ha;

5. zaprzesta³ prowadzenia dzia³alnoœci
rolniczej;

6. wpisany zosta³ do ewidencji producen-
tów, ewidencji gospodarstw rolnych;

7. nie posiada zaleg³oœci z tytu³u op³a-
cania sk³adek na ubezpieczenie
spo³eczne rolników.

Je¿eli rolnik pozostaje w zwi¹zku
ma³¿eñskim, a warunki do ubiegania siê
o przyznanie œwiadczenia spe³niaj¹
oboje ma³¿onkowie, rentê strukturaln¹
przyznaje siê tylko jednemu z nich.

- przekazane zostaj¹ wszystkie u¿ytki
rolne wchodz¹ce w sk³ad tego gospoda-
rstwa, bêd¹ce zarówno przedmiotem
odrêbnej w³asnoœci rolnika i jego ma³¿o-
nka, jak równie¿ przedmiotem ich wspó³-
w³asnoœci. Rolnik mo¿e jedynie pozosta-
wiæ sobie dzia³kê o powierzchni nie prze-
kraczaj¹cej 0,5 ha z przeznaczeniem na
zaspokojenie w³asnych potrzeb.
- przekazanie gruntów nast¹pi³o przez
przeniesienie w³asnoœci gospodarstwa
rolnego w ca³oœci na rzecz nastêpcy,
b¹dŸ na powiêkszenie innego gospo-
darstwa lub zosta³o wydzier¿awione na
minimum 10 lat w formie pisemnej
umowy zg³oszonej do ewidencji gruntów
i budynków albo umowy notarialnej.

- z osob¹ fizyczn¹, która jest rolnikiem
m³odszym ni¿ rolnik przekazuj¹cy gospo-
darstwo, posiada kwalifikacje zawodowe
przydatne do prowadzenia dzia³alnoœci
rolniczej, nie ma ustalonego prawa do
emerytury lub renty, zobowi¹¿e siê do
prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej na
przejêtych u¿ytkach rolnych przez okres
co najmniej 5 lat.

- z osob¹ prawn¹ albo jednostk¹
organizacyjn¹ nie posiadaj¹c¹ osobo-

woœci prawnej, je¿eli dzia³alnoœæ rolnicza
nale¿y do zakresu jej dzia³ania lub na
cele ochrony przyrody, a w szcze-
gólnoœci na tworzenie lub powiêkszanie
parków narodowych lub rezerwatów
przyrody.
- z osob¹ fizyczn¹, osob¹ prawn¹, je-
dnostk¹ organizacyjn¹ nie posiadaj¹c¹
osobowoœci prawnej z przeznaczeniem
do zalesienia, je¿eli u¿ytki te zosta³y
uwzglêdnione do zalesienia w miejsco-
wym planie zagospodarowania prze-
strzennego.

Wysokoœæ renty strukturalnej wynosi
210% kwoty najni¿szej emerytury, ale
mo¿e byæ zwiêkszona, zgodnie z wa-
runkami okreœlonymi w przepisach.
Minimalna renta strukturalna to ok. 1200
z³otych, a maksymalna wynosi niemal
2.500 z³otych.

1. Uprawniony do renty podejmie zatru-
dnienie lub inn¹ pracê zarobkow¹
podlegaj¹c¹ obowi¹zkowi ubezpie-
czenia spo³ecznego;

2. Uprawniony do renty lub jego ma³-
¿onek podejmie prowadzenie dzia³al-
noœci rolniczej, jako w³aœciciel lub
posiadacz gospodarstwa rolnego;

rolnika
ubiegaj¹cego siê o rentê strukturaln¹ lub
ma³¿onka uprawnionego do pobierania
renty.

do w³aœciwego ze wzglêdu na
miejsce zamieszkania wnioskodawcy
kierownika biura powiatowego Agencji,
na formularzu udostêpnionym przez
Agencjê. Do wniosku do³¹cza siê do-
kumenty potwierdzaj¹ce spe³nienie
warunków do uzyskania renty struktura-
lnej, w tym potwierdzaj¹ce:

Ustawa z 26.04.2001 r. o rentach
strukturalnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 52,
poz. 539 z póŸniejszymi zmianami).

Rentê strukturaln¹ mo¿e otrzymaæ

Warunki przekazania gospodarstwa
rolnego:

Umowa o przekazaniu gospodarstwa
rolnego mo¿e byæ zawarta:

Wysokoœæ renty strukturalnej:

Wyp³ata renty strukturalnej ulega
zawieszeniu, je¿eli:

Postêpowanie w sprawie przyznania
renty strukturalnej wszczyna siê na
pisemny wniosek z³o¿ony przez

Wniosek o przyznanie renty sk³ada siê
osobiœcie

Szczegó³owych informacji mo¿na
zasiêgn¹æ na stronach internetowych:
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi: www.minrol.gov.pl
Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl
oraz pod numerem infolinii ARiMR:
0 800 38 00 84

Jolanta Ko³odyñska
UMiG w O¿arowie Maz.

Unia dla Rolników - Renty strukturalne ...

Renta strukturalna to œwiadczenie pieniê¿ne dla rolników i rolniczek
w wieku przedemerytalnym, którzy zdecyduj¹ siê zaprzestaæ prowa-
dzenia dzia³alnoœci rolniczej a swoje gospodarstwo przeka¿¹
na rzecz powiêkszenia innego gospodarstwa.

Z E U R O P ¥ W T L E

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY
w O¿arowie Mazowieckim

W siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy w O¿arowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 zosta³y wywieszone wykazy

nieruchomoœci przeznaczonych do oddania w najem i dzier¿awê oraz przeznaczonych do sprzeda¿y.

Dodatkowe informacje pok.113; Tel. 722-22-07 w. 208 lub 209.



W dniu 21.02.05r. ok. g 17.30
w P³ochocinie przy ul. Szerokiej z nie-
ustalonych przyczyn dosz³o do po¿aru
pomieszczeñ firmy „AGROPIAN".
W po¿arze zgin¹³ jeden z pracowników
firmy. W akcji gaœniczej bra³y udzia³
jednostki Ratowniczo-Gaœnicze Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej oraz jednostki
OSP.

W dniu 26.02.05r. ok. g 11.40 poci¹g
relacji Warszawa - Rzepin na odcinku
pomiêdzy stacj¹ kolejow¹ a przejazdem
przy ul. Mickiewicza w O¿arowie Maz.
potr¹ci³ pieszego, który przechodzi³ przez
torowisko w miejscu niedozwolonym.
Pieszy poniós³ œmieræ na miejscu.
Ustalono, ¿e wypadek nast¹pi³ z winy
pieszego.

W dniu 9.03.05r. policjanci z KP
w O¿arowie Maz. na stacji paliw BP przy
ul. Poznañskiej zatrzymali mê¿czyznê,
który usi³owa³ zap³aciæ za paliwo bonami
sieci stacji BP, pochodz¹cymi z w³ama-
nia do mieszkania w Bia³ymstoku. Zatrzy-
many mê¿czyzna zosta³ przekazany do
dyspozycji jednostki Policji w Bia³ym-
stoku.

W ostatnim okresie czasu Policja w
O¿arowie Maz. odnotowa³a wzrost
kradzie¿y z w³amaniem do mieszkañ.
Uprasza siê mieszkañców o sprawdzanie
czy wszystkie okna oraz drzwi s¹ poza-
mykane, czy przy domach lub blokach
nie stoj¹ samochody, wewn¹trz których
siedz¹ osoby obserwuj¹ce przyleg³e
posesje. Na wszystkie Pañstwa spostrze-
¿enia i uwagi Policja czeka pod
nr tel. 997 i 112 (z tel. komórkowego).

Kronika
Policyjna

O¿arówMazowiecki

3 lutego

7 lutego

13 lutego

14 lutego

15 lutego

21 lutego

W lutym 2005r. OSP O¿arów wyje¿d¿a³a
alarmowo 17 razy:
- 4 po¿ary
- 10ART
- 2 pompowania
- 1 inna interwencja.

- O¿arów Maz., ul. Kusociñskie-
go. Po¿ar opa³u (3m ) w pomieszczeniu
kot³owni budynku mieszkalnego. Po¿ar
gasi³y 3 zastêpy stra¿aków.

- O¿arów Maz., ul. Poznañska.
Po¿ar budynku murowanego, gospodar-
czego.

- Józefów ul. Rokicka. Po¿ar
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego.
Spaleniu uleg³a czêœæ poddasza oraz strop
w jednym z pomieszczeñ.

- Jawczyce ul. Poznañska.
Wypadek drogowy z udzia³em samochodu
osobowego Renault. Auto prowadzone przez
kierowcê zjecha³o z drogi i uderzy³o w drzewo.
Poszkodowanego Lotnicze Pogotowie Ratun-
kowe przetransportowa³o do szpitala.

- Micha³ówek ul. Poznañska.
Zderzenie dwóch samochodów. Dzia³ania
stra¿aków polega³y na udzieleniu pierwszej
pomocy, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
oraz neutralizacji rozlanych p³ynów samo-
chodowych.

- P³ochocin ul. Szeroka. Po¿ar hali
produkcyjnej o powierzchni 750m i kuba-
turze oko³o 3000m wytwarzaj¹cej systemy
izolacyjne z poliuretanu. Po¿ar gasi³o 14
zastêpów stra¿y po¿arnej. W czasie po¿aru
zgin¹³ jeden z pracowników zak³adu. Straty
oszacowano na oko³o 1 mln z³otych.

3

2

3

Zebra³ Jacek Andrzejczak

POLICJA

Œwiêcice
W lutym 2005r. OSP Œwiêcice wyje¿-
d¿a³a alarmowo 6 razy, w tym:
- 3 ART
- 2 po¿ary
- 1 inne zdarzenie

na ul. Poznañskiej w Œwiêci-
cach kierowca samochodu marki BMW
jad¹cy w kierunku Warszawy straci³
panowanie nad pojazdem i wpad³ do
rowu. Kierowca nie odniós³ ¿adnych
obra¿eñ, stra¿acy zabezpieczyli teren
i wyci¹gnêli auto z rowu.

na ul. Poznañskiej w Micha-
³ówku kierowca samochodu dostaw-
czego Lublin nie opanowa³ pojazdu
i dachowa³ w rowie. Stra¿acy po zabe-
zpieczeniu miejsca zdarzenia i neutrali-
zacji p³ynów i oleju wydostali samochód
z rowu.

na ul. Rokickiej w Józefowie

w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej na
poddaszu domu mieszkalnego wybuchu
po¿ar dachu, wskutek czego co najmniej
100m , jego powierzchni uleg³o spaleniu.
Stra¿acy po przybyciu na miejsce wraz z in-
nymi jednostkami opanowali i ugasili po¿ar.

na ul. Fabrycznej w Józefowie
usuniêto nadmiar œniegu z dachu budynku
przedszkola o powierzchni 330 m ².

na ul. Œwiêcickiej w P³ochocinie
pomieszczenia zak³adu tworzyw sztucznych
„AGROPIAN" stanê³y w ogniu. W wyniku
wspólnych dzia³añ kilku jednostek stra¿y
po¿arnych po¿ar ugaszono. Z nieznanych
przyczyn w po¿arze zginê³a jedna osoba.
Stra¿acy sk³adaj¹ wyrazy wspó³czucia dla
rodziny.

na ul. Poznañskiej w Micha³ówku
kierowca samochodu osobowego wpad³
w poœlizg i wpad³ do rowu. Stra¿ zabezpie-
czy³a miejsce zdarzenia i udzieli³a poszko-
dowanemu pomocy.

12 lutego

13 lutego

13 lutego

18 lutego

21 lutego

26 lutego

2

2

OSP

Lp.
Produkt Cena

Jednostka
miary

1.
Ziemniaki 0,80 z³ kg

2. Marchew 1,50 z³ kg

3. Pietruszka 4,00 z³ kg

4. Seler korzeniowy 3,00 z³ kg

5. Cebula 1,00 z³ kg

6. Pory 1,20 z³ kg

7. W³oszczyzna 2,00 z³ pêczek

8. Szczypior 1,00 z³ pêczek

9. Burak æwik³owy 1,00 z³ kg

10. Kapusta bia³a 0,80 z³ kg

11. Kapusta czerwona 1,00 z³ kg

12. Kapusta pekiñska 2,50 z³ kg

13. Kapusta kwaszona 2,40 z³ kg

14. Brukselka 3,00 z³ kg

15. Jab³ka 1,80 z³ kg

16. Gruszki 4,00 z³ kg

17. Ogórek szklarniowy 8,00 z³ kg

18. Pomidory 10,00 z³ kg

19. Papryka 14,00 z³ kg

20. Pieczarki 5,00 z³ kg

21. Pomarañcze 4,50 z³ kg

22. Mandarynki 5,00 z³ kg

23. Cytryny 5,00 z³ kg

24. Banany 5,20 z³ kg

25. Jajka 0,35 z³ szt.

26. Wieprzowina bez koœci 16,00 z³ kg

27. Wieprzowina z koœci¹ 12,00 z³ kg

28. Wo³owina bez koœci 18,00 z³ kg

29. Wo³owina z koœci¹ 14,00 z³ kg

30. Filet z kurczaka 13,90 z³ kg

31. Uda z kurczaka 6,30 z³ kg

32. Skrzyde³ka z kurczaka 5,60 z³ kg

33. Kurczak ca³y 6,20 z³ kg

34. Mielone z indyka 11,90 z³ kg

35. Skrzyd³a indycze 6,90 z³ kg

36. Filet z indyka 16,90 z³ kg

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