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Po¿egnanie Ojca Œwiêtego

Bywaj¹ wydarzenia, które w dziejach œwiata i ¿yciu cz³owieka
pozostawiaj¹ trwa³y, niezatarty œlad.
Takim wydarzeniem by³ wybór Papie¿a Polaka Jana Paw³a II
i Jego pontyfikat.

Tego wybitnego, Wspania³ego Cz³owieka, najwiêkszego
z Rodu Polaków i najbardziej szanowanego Cz³owieka Œwiata -
Jana Paw³a II Wielkiego po¿egnaliœmy 8 kwietnia 2005 r.

Dziêkujemy Ci Ojcze Œwiêty za mi³oœæ nam okazywan¹,
odzyskan¹ wolnoœæ, obudzenie wra¿liwoœci na krzywdê,
wyzwolenie wiary w cz³owieka, nauczanie jak cieszyæ siê
codziennym ¿yciem, ¿yæ w zgodzie z w³asnym sumieniem.

Wierzymy, ¿e przes³anie, które nios³eœ przez œwiat:
„
pozostanie w naszych sercach i umys³ach, w naszej Ma³ej
OjczyŸnie - gminie, ¿e bêdziemy ¿yczliwsi, bêdziemy pomagaæ
sobie wzajemnie, dzieliæ siê z potrzebuj¹cymi, ¿yæ zgodnie
z prawdami wiary.

Ojcze Œwiêty, który by³eœ zawsze wierny swojemu ludowi,
który by³eœ nieprzebranym dobrem, dziœ mówimy Ci
„do zobaczenia”, pogr¹¿aj¹c siê w zadumie, wierz¹c,
¿e znów zobaczymy siê w ¿yciu po ¿yciu,
które by³o tylko ulotn¹ chwil¹ naszego pos³ania
i przemijania na Ziemi, tej Ziemi.

Nie mogliœmy zatrzymaæ Ciê na tej ziemi Ojcze Œwiêty,
ale nigdy nie wypuœcimy Ciê z naszych serc.

Niech zst¹pi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, Tej Ziemi”

Rada Miejska
i Burmistrz
Miasta i Gminy O¿arów Mazowiecki,
kwiecieñ 2005r.
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z pracy burmistrza

Szanowni Pañstwo,

Rozpoczêliœmy coroczne sprz¹tanie gminy po zimowych i nie
tylko zimowych nieporz¹dkach. Wiosna to naturalna i najlepsza
pora roku dla wykonania takich prac. Wraz z budz¹c¹ siê
przyrod¹ wszyscy chêtnie przystêpujemy do usuwania
zesch³ych liœci na dzia³kach i w ogródkach, przegl¹damy gara¿e i
pomieszczenia gospodarcze, wszêdzie znajduj¹c wiele
zbêdnych, niepotrzebnych przedmiotów. To sprz¹tanie jest
powszechne i bardzo dobrze, ¿e tak siê dzieje. Rzecz w tym, aby
niepotrzebne przedmioty trafi³y we w³aœciwe miejsce… Nie
mo¿e byæ tak, ¿e wœród wiêkszoœci sprz¹taj¹cych znajd¹ siê
tacy, którzy w³asne œmieci podrzucaj¹ w miejsca publiczne. To
tak, jakby sprz¹taj¹c mieszkanie wmiata³o siê œmieci pod dywan.
Z przydro¿nych rowów, z miejsc zadrzewionych, z obrze¿y
parków, ka¿dego roku trzeba przez to wydobywaæ wiele kon-
tenerów œmieci, wœród których znajduj¹ siê m.in.: zniszczone
ogrodowe meble, czêœci samochodowe i worki przeró¿nych
odpadków, a w rowach melioracyjnych znaleŸæ mo¿na zepsute
ubieg³oroczne warzywa. Uchwa³a Rady Miejskiej z 1997 roku,
szczegó³owo ustala obowi¹zki mieszkañców w sprawie
utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy, a tak¿e
przewiduje sankcje zawarte w Kodeksie Wykroczeñ.
Przypominam, ¿e zgodnie z t¹ uchwa³¹

Urz¹d w bie¿¹cym roku
bêdzie przeprowadza³ kontrole w tym zakresie.

przetarg na wymianê instalacji wewnêtrznych w budynku
mieszkalnym przy ul. Poznañskiej 167 w O¿arowie
Mazowieckim

przetarg na remont w budynku Szko³y Podstawowej Nr 1
i Gimnazjum w O¿arowie Mazowieckim

przetarg na remont w budynku Szko³y Podstawowej Nr 2
w O¿arowie Mazowieckim

przetarg na remont w budynku Szko³y Podstawowej
i Gimnazjum w P³ochocinie

przetarg na remont w budynku Szko³y Podstawowej
w Œwiêcicach

wynik przetargu na przebudowê ul. Kusociñskiego w O¿arowie
Mazowieckim za cenê brutto 815.583,11 z³

wynik przetargu na przebudowê ul. Robotniczej w O¿arowie
Mazowieckim za cenê brutto 746.530,65 z³

z firm¹ Us³ugi Projektowe P. Wilczewski z siedzib¹
w Warszawie na opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej:
- przebudowy ul. Sikorskiego w O¿arowie Mazowieckim
za cenê brutto 30.378,- z³
- przebudowy ul. Zamoyskiego w O¿arowie Mazowieckim
za cenê brutto 42.334,- z³

z firm¹ Przedsiêbiorstwo „ROLMECH” Sp. z o.o. z siedzib¹
w P³oñsku na dostawê dla Zak³adu Us³ug Komunalnych
ci¹gnika rolniczego, przyczepy samowy³adowczej, kosiarki
rotacyjnej i zamiatarki za cenê brutto 143.931,- z³

z firm¹ „DOMBRUK” T. Boñczak z siedzib¹ w O¿arowie
Mazowieckim na przebudowê ul. Polnej w O¿arowie
Mazowieckim
za cenê brutto 150.211,24 z³

„ka¿dy w³adaj¹cy
nieruchomoœci¹ ma obowi¹zek wyposa¿enia jej w pojemnik
lub kontener do gromadzenia odpadów”

„zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem
usuwaj¹cym odpady sta³e i ciek³e”.

oraz jest
zobowi¹zany

Kazimierz Stachurski - Burmistrz

Dzia³ania i decyzje podjête w Urzêdzie Gminy
w okresie od 16 marca do 18 kwietnia 2005 roku

W ZAKRESIE ZAMÓWIEÑ PUBLICZNYCH

Og³oszono przetargi:

Zatwierdzono:

Podpisano umowy:

z firm¹ Zespó³ Inicjatyw Technicznych „ECOLOGY” Sp. z o.o.
z siedzib¹ w Warszawie na wykonanie budowy sieci
kanalizacji sanitarnej na osiedlu O³tarzew za cenê brutto
156.704,75 z³

z firm¹ DELTA S.A. z siedzib¹ w Warszawie na wykonanie
robót dodatkowych przy budowie chodnika ul. Jaœminowej
w Koprkach za cenê brutto 18.239,56 z³

opracowanie Planów Eksploatacyjnych oœwietlenia ulicznego
na terenie miasta i gminy O¿arów Maz. Koszt 11.590 z³

usuniêcie awarii oœwietlenia ulicznego przy ul. Poznañskiej
nr 212-206a i na skrzy¿owaniu ul. Poznañskiej i Sadowej
w Broniszach. Koszt 4.200 z³

wykonanie robót dodatkowych przy budowie chodnika
ul. Jaœminowej w Koprkach

7 decyzji zezwalaj¹cych na umieszczenie w pasie drogi
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, niezwi¹zanych z po-
trzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego

6 decyzji zatwierdzaj¹cych podzia³ nieruchomoœci, w tym 2
dotycz¹ce podzia³u by³ej Fabryki Kabli

Wyst¹piono do Komornika w sprawie przyspieszenia
egzekucji z nieruchomoœci po³o¿onej w P³ochocinie bêd¹cej
w u¿ytkowaniu wieczystym by³ej Spó³dzielni Jednoœæ
£owiecka, w celu ustanowienia nowego u¿ytkownika
wieczystego.

14 decyzji o warunkach zabudowy
17 pism dotycz¹cych zaopiniowania projektów decyzji
o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu inwestycji celu
publicznego
23 wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego
20 wypisów ze studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy O¿arów
Mazowiecki

zorganizowa³ nastêpuj¹ce
imprezy:
10 marca 2005 r.- Spotkanie z Goœciem Burmistrza
mec. Andrzejem Stêpniewskim specjalizuj¹cym siê w handlu
ze Wschodem
12 marca 2005 r. Turniej planszowych gier bitewnych
16 marca 2005 r Eliminacje Rejonowe XXVIII Konkursu
Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”
22 marca 2005 r. Spotkanie wielkanocne dla Kombatantów
22 marca 2005 r. Konsultacje dla laureatów konkursu
recytatorskiego „Warszawska Syrenka”
30 marca 2005 r. Spotkanie autorskie po³¹czone z wystaw¹
fotogramów z Ameryki Po³udniowej i Azji podró¿nika
Bogumi³a Rzucid³o.

W ZAKRESIE INWESTYCJI I REMONTÓW

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

Z³o¿ono wniosek o wszczêcie postêpowania o zamówienie
publiczne na:

Przygotowano:

W ZAKRESIE GOSPODARKI ZIEMI¥

Wydano:

W ZAKRESIEARCHITEKTURY

Wydano:

W ZAKRESIE KULTURY

Oœrodek Kultury „Uœmiech”

.
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W dniu 22 marca 2005 r. na XXXI sesji Rada Miejska
w O¿arowie Mazowieckim podjê³a nastêpuj¹ce uchwa³y:

U C H W A £ A Nr 293/05

w sprawie: wprowadzenia zmian
w bud¿ecie miasta i gminy na rok 2005.

§ 1

§ 2

§ 3

U C H W A £ A Nr 294/05

w sprawie: uchwalenia programu
profilaktyki i rozwi¹zywania proble-
mów alkoholowych.

§ 1

U C H W A £ A Nr 295/05

w sprawie: wynagradzania nau-
czycieli zatrudnionych w szko³ach
i przedszkolach prowadzonych przez
Gminê O¿arów Mazowiecki

§ 1

§ 2

U C H W A £ A Nr 296/05

w sprawie: ustalenia regulaminu
udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszka³ych na terenie Gminy
O¿arów Mazowiecki.

§ 1

U C H W A £ A Nr 297/05

w sprawie: okreœlenia zasad przy-
znawania, odp³atnoœci, zwalniania
oraz trybu pobierania op³at za us³ugi
opiekuñcze.

§ 1

§ 2

§ 3

U C H W A £ A Nr 298/05

w sprawie: ustalenia zasad przy-
znawania pomocy w formie posi³ku
dzieciom i m³odzie¿y

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

U C H W A £ A Nr 299/05

w sprawie: zasad i wysokoœci zwrotu
zasi ³ków celowych i pomocy
rzeczowej gdy dochód na osobê w
rodzinie osoby zobowi¹zanej do
zwrotu wydatków przekracza kwotê
kryterium dochodowego.

§ 1

§ 2

Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

Zmniejszyæ dochody gminy o kwotê
390.868 z³

Zwiêkszyæ dochody gminy o kwotê
85.529 z³

w pe³nej szczegó³owoœci klasyfikacji bu-
d¿etowej zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach stanowi
wielkoœæ 43.665.639 z³

Zmniejszyæ wydatki gminy o kwotê
468.073 z³

Zwiêkszyæ wydatki gminy o kwotê
1.191.874 z³

w pe³nej szczegó³owoœci klasyfikacji bu-
d¿etowej zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach stanowi
wielkoœæ 46.071.539 z³

1. Ró¿nica miêdzy planem dochodów,
a planem wydatków stanowi kwotê

2.405.900 z³

2. Z dochodów bud¿etu gminy prze-
znacza siê kwotê 2.773.240 z³. na sp³atê
rat kredytów i po¿yczek, zgodnie z Za-
³¹cznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwa³y.

3. Deficyt bud¿etu w wysokoœci
5.179.140 z³. tj. po uwzglêdnieniu zapi-
sów w pkt. 2 zostanie pokryty z:
- wolnych œrodków wynikaj¹cych z roz-
liczenia kredytów i po¿yczek z lat ubie-
g³ych w wysokoœci 1.622.045 z³
- kredytów zaci¹ganych w bankach
krajowych w wysokoœci 3.557.095 z³

Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

Uchwala siê gminny program profilaktyki i
rozwi¹zywania problemów alkoholowych
na rok 2005 w brzmieniu ustalonym w
za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

Regulamin wynagradzania nauczycieli
szkó³ i przedszkoli, dla których organem
prowadz¹cym jest Gmina O¿arów

Mazowiecki stanowi za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.

Traci moc Uchwa³a Nr 214/2000 Rady
Miejskiej w O¿arowie Mazowieckim z
dnia 12 wrzeœnia 2000r. w sprawie zasad
wynagradzania nauczycieli.

Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

Ustala siê regulamin udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszka³ych na terenie Gminy
O¿arów Mazowiecki

Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

Ustala siê zasady przyznawania,
odp³atnoœci, zwalniania oraz trybu
pobierania op³at za us³ugi opiekuñcze
stanowi¹ce za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y.

Wykonanie uchwa³y powierza siê
Burmistrzowi Miasta i Gminy O¿arów
Mazowiecki.

Trac¹ moc uchwa³y: Nr 186/96 Rady
Miejskiej w O¿arowie Mazowieckim
z dnia 3 grudnia 1996r. w sprawie przy-
znania i odp³atnoœci za us³ugi opiekuñ-
cze oraz trybu ich pobierania; Uchwa³a
Nr 206/2000 Rady Miejskiej w O¿arowie
Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2000r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr 186/96
z dnia 3 grudnia 1996r. w sprawie przy-
znania i odp³atnoœci za us³ugi opiekuñcze
oraz trybu ich pobierania.

.

Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

Œwiadczenie w formie gor¹cego posi³ku,
przys³uguje bezp³atnie dzieciom uczê-
szczaj¹cym do przedszkola, szko³y pod-
stawowej, gimnazjum oraz m³odzie¿y
uczêszczaj¹cej do szkó³ ponadgimna-
zjalnych, je¿eli dochód na osobê w ro-
dzinie nie przekracza 150% dochodu,

o którym mowa w art.8 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy spo³ecznej.

W przypadku przekroczenia 150% kry-
terium dochodowego okreœlonego w art.
8 ustawy o pomocy spo³ecznej, mo¿liwe
jest przyznanie œwiadczenia w formie
posi³ku przy czêœciowym zwrocie przez
rodzinê poniesionych wydatków wg
poni¿szej tabeli:

Op³aty za posi³ki wp³acane winny byæ na
konto Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.

Odst¹pienie od zasad okreœlonych w § 2
mo¿e nast¹piæ przy zachowaniu warun-
ków przewidzianych w art. 104 ust. 4
ustawy o pomocy spo³ecznej.

1. Przyznanie pomocy w formie posi³ku
nastêpuje na wniosek rodziców, opieku-
nów dziecka, pracownika socjalnego,
dyrektora placówki, do której uczêszcza
dziecko lub innej osoby posiadaj¹cej
informacjê o uczniu wymagaj¹cym w tym
zakresie pomocy po przeprowadzeniu
wywiadu œrodowiskowego.
2. Osob¹ odpowiedzialn¹ za zg³oszenie
dzieci szkolnych kwalifikuj¹cych siê do
do¿ywiania s¹ dyrektorzy szkó³.

Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

Wydatki na zasi³ki celowe i pomoc rze-
czow¹ przyznawane osobom lub rodzi-
nom spe³niaj¹cym warunki okreœlone
w art.7 i art.39 ustawy o pomocy spo³e-
cznej zwanej dalej ustaw¹, podlegaj¹
zwrotowi, gdy dochód osoby lub na oso-
bê w tych rodzinach przekracza kryteria
okreœlone w art.8 ust.1 ustawy, wg zasad
okreœlonych w poni¿szej tabeli:

Zwrot œwiadczenia powinien nast¹piæ
poczynaj¹c od miesi¹ca nastêpnego po
miesi¹cu, w którym zasi³ek zosta³ wyp³a-
cony, do kasy lub na wskazane konto

Dochód rodziny w stosunku do Wysokoœæ zwrotu
kryterium okreœlonego w art. 8 wydatków w %
ustawy o pomocy spo³ecznej w %

151 - 200 50
powy¿ej 200 100

100 - 120% 5% 10%
121 - 150 % 20% 25%
151 - 200 % 30% 40%
201 - 250% 50% 60%
251 - 300% 70% 80%

Dochód osoby lub
na osobê w rodzinie
ustalony zgodnie
z art.8 ustawy

% œwiadczenia podlegaj¹cego zwrotowi

osoba samotnie
gospodaruj¹ca

osoba
w rodzinie
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bankowe Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.

1. Kwota podlegaj¹ca zwrotowi mo¿e
zostaæ roz³o¿ona na raty.

2. Iloœæ rat, nie wiêcej ni¿ 6 oraz ich
wysokoœæ okreœla decyzja przyzna-
j¹ca œwiadczenie.

W przypadkach szczególnych, zgodnie z
art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy spo-
³ecznej, je¿eli ¿¹danie zwrotu wydatków
na udzielone œwiadczenie stanowi³oby
dla osoby zainteresowanej nadmierne
obci¹¿enie lub niweczy³oby skutki
udzielonej pomocy, Kierownik Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w O¿arowie
Mazowieckim mo¿e odst¹piæ od ¿¹dania
takiego zwrotu.

Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

Zatwierdziæ statut Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w O¿arowie Mazowieckim w
brzmieniu za³¹cznika do niniejszej
uchwa³y.

Traci moc dotychczasowy statut Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej zatwierdzony
Uchwa³¹ Nr 289/98 Rady Miejskiej w
O¿arowie Mazowieckim z dnia 2 czerwca
1998r. w sprawie zatwierdzenia statutu
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w O¿aro-
wie Mazowieckim.

Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

Wyraziæ zgodê na sprzeda¿ w drodze
bezprzetargowej na rzecz u¿ytkownika
wieczystego dzia³ki ew. nr 808/6 o pow.
1.09 ha, po³o¿onej w P³ochocinie przy
ul. D³ugiej.

Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

Wyra¿a zgodê na ustanowienie na
dzia³ce nr 17/9 obrêb SHR P³ochocin
po³o¿onej w Józefowie prawa nieodp³at-
nego u¿ytkowania pasa gruntu szeroko-
œci 1 m, na rzecz Mazowieckiej Spó³ki
Gazowniczej Sp. z o.o. Oddzia³ Gazow-
nia Warszawska i jego nastêpców pra-
wnych, w którym bêdzie posadowione
przy³¹cze gazowe oraz punkt redukcyjny
i punkty pomiarowe.

Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

Zatwierdza Statut Gminnego Samodziel-
nego Publicznego Zak³adu Lecznictwa
Otwartego w O¿arowie Mazowieckim.

Tekst Statutu stanowi za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.

Traci moc uchwa³a Nr 326/01 Rady
Miejskiej w O¿arowie Mazowieckim
z dnia 25 wrzeœnia 2001r. w sprawie
zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu
Gminnego Samodzielnego Publicznego
Zak³adu Lecznictwa Otwartego w O¿aro-
wie Mazowieckim.

Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

Zatwierdziæ „Program sanitacji gminy”
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.

Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

1. Powo³uje doraŸn¹ Komisjê do
spraw wspó³pracy przy pozyskaniu
terenu, w celu:
a) prowadzenia dzia³añ na rzecz pozy-

skania od Agencji Nieruchomoœci
Rolnej, dzia³ki nr 6/61 o pow.
11,6007 ha po³o¿onej w obrêbie
PGR Krêczki - Kaputy,

b) dzia ³ania na rzecz koncepcj i
zagospodarowania wy¿ej wymie-
nionej nieruchomoœci na cele
sportowo-rekreacyjne.

1. W sk³ad Komisji powo³anej w § 1
wchodz¹ nastêpuj¹ce osoby:

1) Tadeusz Pytkowski
2) Lech Toruszewski
3) S³awomir Strocki
4) RobertA. Bieñko
5) Hanna Mi³oszewska

2. Cz³onkowie Komisji na pierwszym
posiedzeniu zwo³anym przez Przewo-
dnicz¹cego Rady Miejskiej powo³aj¹
Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodni-
cz¹cego Komisji.
3. Komisja systematycznie przedk³adaæ
bêdzie Radzie Miejskiej sprawozdania ze
swojej pracy.

§ 3

§ 4

U C H W A £ A Nr 300/05

w sprawie: zatwierdzenia statutu
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w O¿a-
rowie Mazowieckim

§ 1

§ 2

U C H W A £ A Nr 301/05

w sprawie: sprzeda¿y w drodze
bezprzetargowej nieruchomoœci sta-
nowi¹cej w³asnoœæ Gminy O¿arów
Mazowiecki na rzecz u¿ytkownika
wieczystego, po³o¿onej w P³ocho-
cinie.

1

U C H W A £ A Nr 302/05

w sprawie: wyra¿enia zgody na
ustanowienie nieodp³atnego prawa
u¿ytkowania pasa gruntu na rzecz
Mazowieckiej Spó³ki Gazowniczej
Sp. z o.o. Oddzia³ Gazownia War-
szawska

§ 1

U C H W A £ A Nr 303/05

w sprawie: zatwierdzenia Statutu
Gminnego Samodzielnego Publicz-
nego Zak³adu Lecznictwa Otwartego
w O¿arowie Mazowieckim.

§ 1

§ 2

§ 3

U C H W A £ A Nr 304/05

w sprawie: zatwierdzenia „Programu
sanitacji gminy”.

§ 1

U C H W A £ A Nr 305/05

w sprawie: powo³ania doraŸnej
Komisji do spraw wspó³pracy przy
pozyskaniu terenu

§ 1

§ 2

Pe³na treœæ uchwa³ do wgl¹du w Urzê-
dzie Miasta i Gminy w O¿arowie Maz.,
ul. Kolejowa 2, p. 101 lub na stronach
BIP www.ozarow-mazowiecki.pl

§

Ko³o nr 7 Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej w O¿arowie Mazowieckim planuje drugie, rozszerzone wydanie ksi¹¿ki
pt. „Walka mieszkañców O¿arowa z okupantem 1939-1945 r.” (wyd. I w 1994 r.)

Wydanie II ma byæ uzupe³nione o materia³y i opracowania historyczne sporz¹dzone w minionym dziesiêcioleciu, a tak¿e uzupe³nione
o tych uczestników walki, których nazwiska nie znalaz³y siê w pierwszym wydaniu.

Wiemy, ¿e wiêkszoœæ z nich ju¿ odesz³a.

Chcemy, aby II wydanie zawiera³o wszystkie mo¿liwe do ustalenia nazwiska uczestników walki,
aby zaznaczyæ ich udzia³ i oddaæ im ho³d w naszej ksi¹¿ce.

Korespondencjê i (lub) dokumenty mo¿na kierowaæ do nas przez sekretariat burmistrza w Urzêdzie Miasta i Gminy, ul. Kolejowa 2
w O¿arowie Mazowieckim, lub drog¹ pocztow¹ na adres: U.P., skr. poczt. nr 30, 05-850 O¿arów Mazowiecki.
Prosimy wyraŸnie zaznaczyæ: „dla AK” lub „zielona ksi¹¿ka”. Po wykorzystaniu materia³y zostan¹ zwrócone.

Ponadto informujemy, ¿e zosta³a uruchomiona specjalna strona internetowa,
na której bêd¹ pojawiaæ siê informacje dotycz¹ce tej inicjatywy:

Zwracamy siê wiêc do tych rodzin, które wiedz¹, ¿e ich cz³onkowie uczestniczyli w zorganizowanej walce z okupantem,
aby podali ich imiona i nazwiska, datê urodzenia oraz inne dane mo¿liwe do ustalenia jak: pseudonimy, stopieñ oficerski,

oddzia³ do którego nale¿eli, nazwiska ich dowódców, a tak¿e okolicznoœci ich udzia³u w walce, akcjach, itp.

www.AK.ozarow.maz.pl

Ko³oAK nr 7 „Jaworzyn” w O¿arowie Maz.

Apel do Mieszkañców Miasta i Gminy O¿arów Mazowiecki
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Ojciec Œwiêty - Moja Pasja''
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Dotykaj¹c rêkami historii nie zawsze
mamy œwiadomoœæ wp³ywu, jaki wywiera
na nas, jakie kszta³tuje zachowania i co
odciska w sercu.

Dotykaj¹c œwiêtoœci Jana Paw³a II
nie w pe³ni uœwiadamialiœmy sobie, jak¹
spuœciznê nam zostawi.

Jakie by³oby oblicze wspó³czes-
nego œwiata, gdyby tamtego paŸ-
dziernikowego dnia, tradycyjnie, tak jak
od stuleci, wybrano W³ocha na biskupa
Rzymu. Nie sposób sobie tego wy-
obraziæ, jak równie¿ i tego, ile dobrego
zdzia³a³ Ojciec Œwiêty, nawo³uj¹c do

zachowania pokoju, pojednania, mi³oœci
bliŸniego. By³ aposto³em mi³oœci i œwie-
ckiej œwiêtoœci. Przez ca³y pontyfikat niós³
nadziejê wszystkim potrzebuj¹cym,
nawet bêd¹c chorym i cierpi¹cym.

Marzeniem mojego ¿ycia by³o
spotkanie z Janem Paw³em II. Ogl¹daj¹c
w telewizji relacje ze spotkañ Papie¿a z
wiernymi, przychodzi³o mi na myœl, i¿
bardzo musz¹ byæ szczêœliwi ci, którzy
maj¹ okazjê, choæ chwilê przebywaæ
blisko tego Œwiêtego Cz³owieka.

Maluj¹c portrety Wielkiego Ro-
daka, nie s¹dzi³am, ¿e i ja dost¹piê tego
zaszczytu. Same portrety, ich tworzenie
by³o wyzwaniem, ale przede wszystkim
potrzeb¹ serca.

Jako medium malarskiego u¿y³am
akwareli, poniewa¿ jest ona delikatna
i œwietlista, idealna dla oddania ca³ej
z³o¿onoœci, a zarazem prostoty Jana
Paw³a II. Powsta³o wiele portretów.
W koñcu zrodzi³ siê pomys³ uczczenia
25. rocznicy Wielkiego Pontyfikatu.
Powsta³ piêknie oprawiony album,
w którym zamieœci³am swoje prace.
Wykonany z mi³oœci i z mi³oœci¹, powêd-
rowa³ razem ze mn¹ do Watykanu jako
dar mój i mojej Rodziny.

Spotkanie odby³o siê w Auli Paw³a
VI naAudiencji Generalnej. Ojciec Œwiêty
wyg³osi³ homiliê, nastêpnie pozdrowi³
wiernych, zgromadzonych na ceremonii.
Po czêœci oficjalnej nast¹pi³a najwa¿-
niejsza dla mnie czêœæ, osobiste spotka-
nie z Wielkim Rodakiem. Nastrój by³

bardzo podnios³y, a serce wype³nia³o
ogromne wzruszenie. Wrêczy³am Janowi
Paw³owi II album wyjaœniaj¹c, i¿ jest on
darem z okazji 25. rocznicy pontyfikatu,
po czym uca³owa³am Jego d³oñ. Gdy
podnosi³am siê z klêczek, dosta³am
piêkny podarunek - promienny uœmiech
Ojca Œwiêtego. Mog³am wtedy ujrzeæ
bezkresny b³êkit Jego dobrych oczu,
w których mo¿na by³o zobaczyæ, jak ktoœ
powiedzia³, Jezusa i Maryjê. Trwa³o to
krótko, ale dla mnie by³y to najpiêkniejsze
chwile w moim ¿yciu. Najpiêkniejsze
i niezapomniane.

Teraz, gdy odszed³, pozostaje ¿al,
¿e oto nastêpne pokolenia nie bêd¹ mia³y
okazji doœwiadczyæ tego, co sta³o siê
naszym udzia³em, czyli ¿yæ w czasach,
gdy naucza³ i dawa³ przyk³ad najwiêkszy
Polak w dziejach œwiata - Karol Wojty³a,
skromny biskup z Krakowa.

Joanna Michrowska - Kamiñska
podczas audiencji u Ojca Œwiêtego

Wspomnienie o Papie¿u Janie Pawle II Wielkim

Chcesz zaoferowaæ pracê?
Szukasz pracy?

Skorzystaj z bezp³atnych us³ug M³odzie¿owego Biura Pracy MWK OHP
Filia w Lesznie

POSIADAMY OFERTY PRACY STA£EJ, SEZONOWEJ I KRÓTKOTERMINOWEJ.

Jeœli masz powy¿ej 15 lat i szukasz pracy nie musisz siê ju¿ martwiæ.
Niezale¿nie od tego czy szukasz sta³ego miejsca na rynku pracy, czy chcesz zarobiæ podczas wakacji:

mamy dla ciebie atrakcyjne oferty zatrudnienia
pomo¿emy ci w doborze odpowiedniej oferty pracy

dostarczymy informacji o odbywaj¹cych siê Gie³dach i Targach Pracy

SZANOWNY PRACODAWCO !!!
Potrzebujesz dobrych pracowników?

Pomo¿emy przy doborze idealnego kandydata odpowiadaj¹cego Twojej ofercie
Nasza wiedza i doœwiadczenie s¹ do Twojej dyspozycji

Dysponujemy wykazem osób poszukuj¹cych pracy, zawieraj¹cym dane o ich wykszta³ceniu, predyspozycjach
i dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej

Kierujemy do pracy najlepszych z potencjalnych kandydatów
Zorganizujemy Gie³dê Pracy pod Twoje potrzeby

NASZE US£UGI S¥ DOSTÊPNE DLA CA£EGO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO!!!

PrzyjdŸ do naszej siedziby w Lesznie przy Al. Wojska Polskiego 21, I piêtro, pokój 20 (budynek Urzêdu Gminy) od wtorku do
pi¹tku w godzinach 8.00 - 16.00 i w poniedzia³ek w godzinach 10.00 - 18.00, tel. (022) 725 80 05, 725 90 35; fax.: 725 85 52

M³odzie¿owe Biuro Pracy ³¹czy interes pracownika i pracodawcy!!!
Z nami sukces jest mo¿liwy!

Jeden z portretów, które mogliœmy
podziwiaæ na wystawie

,,Ojciec Œw. - Moja Pasja''
w D.K. ,,Uœmiech'' w O¿arowie Maz.
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Zapytacie Pañstwo, co maj¹ wspól-
nego bociany z energetyk¹? Dlaczego
pracownicy Zak³adu Energetycznego
Warszawa-Teren interesuj¹ siê tymi
sk¹din¹d piêknymi ptakami? S¹ ku
temu bardzo konkretne powody.

Bociany bia³e maj¹ swoje trwa³e
miejsce w krajobrazie polskiej wsi
i prowincji od wielu, wielu lat. Gospodarze
domostw, na których budowa³y one swoje
gniazda z dum¹ i zadowoleniem przyj-
mowali skrzydlatych goœci.

Ptaki te ¿ywi¹ siê polnymi ssakami,
owadami i p³azami. Szukaj¹ pokarmu na
³¹kach, terenach podmok³ych, polach
uprawnych, st¹d ich obecnoœæ na ob-
szarach wiejskich. Polska jest krajem
szczególnym dla bocianów. To tu jest ich
najwiêksza iloœæ. Œwiadcz¹ o tym, pro-
wadzone co 10 lat akcje liczenia stanu
tego gatunku. Na prze³omie 2004/2005 r.
odbywa siê kolejna edycja. Patronuje jej
Polskie Towarzystwo Przyjació³ Przyrody
,,Pro Natura” z Wroc³awia. Wed³ug sza-
cunkowych danych mamy ok. 49,3 tys.
par bocianich. W trakcie poprzedniej akcji
doliczono siê 40,9 tys. par. Œmia³o mo¿na
zatem og³osiæ ,,bociani wy¿ demogra-
ficzny”. Zwyk³o siê mówiæ, ¿e ,,co czwarty
bocian jest Polakiem”. Dla przyk³adu
kolejnym pod wzglêdem ich iloœci kra-
jem w Unii Europejskiej jest Hiszpania
z ok. 16 tysi¹cami par.

Zmiany strukturalne zachodz¹ce na
terenach wiejskich nie pozosta³y bez
wp³ywu na osiedlanie siê bocianów.
Zmniejszenie obszaru ³¹k i pastwisk
w naturalny sposób zmusi³o je do migracji
w poszukiwaniu dogodniejszych warun-
ków ¿ycia. Zmianie uleg³a tak¿e techno-

logia budowy obiektów mieszkalnych
i gospodarczych, co prze³o¿y³o siê na po-
³o¿enie gniazd. Do niedawna wiêkszoœæ
znajdowa³a siê na dachach, niekiedy
w koronach drzew. Obecnie u¿ywane s¹
inne materia³y do krycia dachów, a pa-
miêtaæ trzeba, i¿ ciê¿ar gniazda to ok.
500 kg, choæ te najwiêksze osi¹gaj¹
wagê do 1,5 tony. Wiele siedlisk ptaki
zbudowa³y równie¿ na s³upach niskiego
napiêcia.

Obecnie ok. 40 % bocianich gniazd
za³o¿onych zosta³o na s³upach trakcji
elektroenergetycznej. Na s³upach ener-
getycy montuj¹ specjalne platformy,
s³u¿¹ce za podstawê dla gniazd.
Umieszczenie ich nieco wy¿ej nad prze-
wodami ma na celu ograniczenie liczby
wypadków, jakim ulegaj¹ m³ode podczas
prób latania.

Pracownicy Zak³adu Energetycz-
nego Warszawa-Teren z powodzeniem
uczestnicz¹ w akcji zak³adania platform
od po³owy lat 90-tych. Wraz z Towa-
rzystwem Przyrodniczym ,,Bocian” i w³a-
dzami samorz¹dowymi ka¿dego roku
instaluj¹ kolejne gniazda. Odbywa siê to
jesieni¹ lub wczesn¹ wiosn¹, gdy ptaki
opuszczaj¹ swoje gniazda i cz³owiek
mo¿e wkroczyæ w ich naturalne œro-
dowisko. Zak³ad Energetyczny otrzymuje
zg³oszenia od wydzia³ów ochrony
œrodowiska starostwa powiatu lub urzêdu
gminy oraz platformê od Towarzystwa.

Teoretyczny koszt instalacji jednej
platformy wynosi 350 z³. Cena wzrasta,
gdy trzeba za³o¿yæ platformê pod ju¿
istniej¹cym gniazdem. Wówczas ca³a
operacja staje siê skomplikowana.
Konieczne jest opuszczenie na ziemiê
ca³ego gniazda. Ze wzglêdu na znaczn¹
masê nale¿y u¿yæ dŸwigu i podnoœnika,

z kosza którego pracownicy ZEW-T
wykonuj¹ wyciêcie fragmentu gniazda z
przewodów linii elektroenergetycznej. Po
opuszczeniu na dó³ odciêta zostaje dolna
czêœæ, zmniejszaj¹c jego ciê¿ar. Dziêki
temu kolejne pokolenia bocianów,
corocznie rozbudowuj¹c swoje siedliska,
nie bêd¹ ryzykowaæ, ¿e ich dom spadnie
na ziemiê wraz ze z³amanym s³upem linii
elektroenergetycznej. W czasie gdy
czêœæ brygady zajmuje siê ,,odchudza-
niem” gniazda, pozostali cz³onkowie zes-
po³u instaluj¹ platformê. Ostatnim
etapem pracy dla energetyków i ich
sprzêtu jest podniesienie gniazda na
platformê. Dziêki du¿ej starannoœci
wykonywanych dzia³añ prawie wszystkie
gniazda s¹ powtórnie zasiedlane przez
ptaki. Daje to satysfakcjê wszystkim
zaanga¿owanym w tego typu akcje i sta-
nowi pewn¹ odmianê w codziennej
trudnej pracy pracowników ZEW-T S.A.

Przyjaciele bocianów

Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y przy wsparciu Fundacji J&S Pro Bono Poloniae realizuje Program „Dobre Pomys³y”. Ide¹ programu jest
potrzeba, aby m³odzie¿ potrafi³a sama zorganizowaæ projekty dla innych osób ¿yj¹cych w ich s¹siedztwie. Program ma inspirowaæ m³odych ludzi,
aby potrafili dostrzec, co siê dzieje w ich œrodowisku i umieli sprawiæ, by ludziom wokó³ ¿y³o siê lepiej, przyjemniej, bezpieczniej, estetyczniej
i ciekawiej. Od czterech lat, co roku 30-40 grup m³odzie¿owych realizuje swoje “dobre pomys³y”.

Regulamin konkursu, formularz wniosku oraz wiêcej informacji dostêpnych na
Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y ul. Kredytowa 6 lok. 20
tel. 22- 826 10 16 ; e-mail : pcyf@pcyf.org.pl

Obecnie rozpoczê³a siê V edycja programu "Dobre Pomys³y". Udzia³ w programie mog¹ wzi¹æ grupy m³odzie¿owe z województwa
mazowieckiego.

Je¿eli: to:

Wnioski na projekty lokalne nale¿y przes³aæ do 5 maja 2005r.

www.pcyf.org.pl

Jolanta Ko³odyñska
UMiG O¿arów Maz.

DOBRE POMYS£Y - zawsze w cenie !

�

�

�

�

�

masz od 16 do 22 lat

mieszkasz w województwie mazowieckim

lubisz robiæ coœ dla innych

masz zupe³nie nowe pomys³y na zorganizowanie
czegoœ oryginalnego i niepowtarzalnego w
swojej miejscowoœci dla dzieciaków, starszych
kolegów czy s¹siadów,

masz pomys³ na konkretne dzia³ania

�

�

�

�

mo¿esz otrzymaæ dotacjê (od 2 do 4,5 tys. z³)

wystarczy, ¿e namówisz do wspó³pracy grupê
swoich rówieœników

zaplanujesz dzia³ania i bud¿et

z³o¿ysz do 5 maja 2005 roku w Fundacji
wniosek o dofinansowanie
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karty historii

Kartki z dziejów Mazowsza

W naszych rozwa¿aniach historycz-
nych, dotycz¹cych dziejów Mazowsza
i na tym tle ilustruj¹cych rozwój O¿arowa,
zbli¿amy siê coraz bardziej do wspó³-
czesnoœci. Tym razem przedstawiê biog-
rafiê budowniczego O¿arowskiej Huty
Szklannej Kazimierza Romualda Ansga-
rego Kamiñskiego, który podobnie jak
wiêkszoœæ budowniczych O¿arowa uro-
dzi³ siê na Mazowszu, a ca³e ¿ycie poœ-
wiêci³ dla O¿arowa. Kamiñski by³ wnu-
kiem powstañca styczniowego i synem
urzêdnika warszawskiego. Urodzi³ siê
w Warszawie 4 lutego 1877 roku, a zmar³
na tu³aczce 31 grudnia 1967 roku,
prze¿ywszy lat 90. Po szkole gimna-
zjalnej w Warszawie ukoñczy³ w 1899
roku Wy¿sz¹ Szko³ê Kupieck¹ Wawel-
berga. Bezpoœrednio po jej ukoñczeniu
rozpocz¹³ pracê w Banku Kupieckim oraz
obj¹³ posadê handlowca w Firmie
Kosmetycznej Sztyrmera, a tak¿e bucha-
ltera w Zrzeszeniu Artystów Polskich.
Pracuj¹c na trzech posadach o¿eni³ siê
z Paulin¹ Kuæmierowsk¹, która przez
kilkadziesi¹t lat by³a nie tylko jego ¿on¹
i matk¹ trójki dzieci, ale tak¿e wspó³-
w³aœcicielk¹ komandytow¹ Huty Szklan-
nej. Wspólnymi si³ami zgromadzili tak¿e
kapita³ za³o¿ycielski w rublach, który wys-
tarcza³ na zakup w 1905 roku, od rolnika
o¿arowskiego Matysa, 22.800 m kartof-
liska po³o¿onego miêdzy goœciñcem
poznañskim (ul. Poznañska 28) a lini¹
kolejow¹ warszawsko - kalisk¹. Na tej
dzia³ce K.R.A. Kamiñski postanowi³ roz-
pocz¹æ prace na w³asny rachunek, ale
wspólnie z koleg¹ Feliksem Koralew-
skim. Rozpoczêli od firmy handlowej,
zaopatruj¹cej apteki i szpitale warszaw-
skie w opakowania szklane. W tym celu
w³aœciciele firmy wêdrowali po œl¹skich
i ma³opolskich hutach szk³a w poszu-
kiwaniu towaru. Równoczeœnie trzy-
dziestoletni adept Wy¿szej Szko³y
Kupieckiej poznawa³ w hutach techno-
logie produkcji szk³a oraz pozyskiwa³ do
swej przysz³ej huty pierwszych mistrzów
hutników. Zachowuj¹c sk³ad opakowañ
aptecznych na ul. Elektoralnej 5 w War-
szawie, ju¿ w dniu 13 marca 1907 roku
uruchomi³ uroczyœcie produkcjê szkla-
nych naczyñ aptecznych i szpitalnych
oraz wyrobów oœwietleniowych w O¿a-
rowie. Zatrudni³ wówczas tylko 5 hut-
ników, kowala i murarza oraz kilkunastu
pracowników pomocniczych z terenu
O¿arowa. Od momentu powstania huta
wype³nia³a tak zwane „nisze rynkowe”,
a dziêki posiadaniu sk³adu handlowego
w Warszawie dynamicznie zatrudnia³a
wraz ze szkoleniem nowych hutników,
palaczy i szlifierzy oraz pracowników

pomocniczych. Funkcje majstrów pe³nili
hutnicy œl¹scy i ma³opolscy, a pomoc-
ników, transportowców oraz palaczy
i pakowaczy, synowie kmieci i wyrob-
ników o¿arowskich.

Dziêki zdyscyplinowanej pracowi-
toœci i wrodzonej przedsiêbiorczoœci
pryncypa³a ta jednoosobowa firma by³a
jedyn¹ pod zaborem rosyjskim firm¹
produkcyjn¹ O¿arowa, której w³aœciciel
dla pozyskania robotników ju¿ w 1908
roku zbudowa³ pierwszy dom dla 50 pra-
cowników, których zaopatrywa³ tak¿e
w wêgiel i energiê elektryczn¹.

Równoczeœnie inwestowa³ w nowe
maszyny i urz¹dzenia oraz sprowadza³
surowce niezbêdne do produkcji z Ce-
sarstwa Rosyjskiego.

Pierwsza wojna œwiatowa zaha-
mowa³a rozwój zak³adu, ale jeszcze
przed jej wybuchem w 1912 roku zbu-
dowa³a dla swych pracowników œwiet-
licê, w której znajdowa³a siê jad³odajnia
i sklep fabryczny oraz sala biblioteczna,
w której wypo¿yczaj¹cy ksi¹¿ki nauczy-
ciel prowadzi³ tak¿e „walkê z nieuctwem
i analfabetyzmem”, a tak¿e dzia³a³y chór
i teatrzyk amatorski. Dzia³alnoœæ soc-
jaln¹ i kulturaln¹ pryncypa³a wspiera³a
jego ma³¿onka. A sam Kamiñski by³ rów-
noczeœnie prezesem wielu organizacji
spo³ecznych i charytatywnych.

W hucie systemem przywarsztato-
wym kszta³cono miejscowych robotni-
ków na majstrów hutniczych.

Po pierwszej wojnie œwiatowej
i odzyskaniu niepodleg³oœci K.R.A.
Kamiñski rozpocz¹³ dolne inwestycje
w hucie, wprowadzaj¹c generatory
gazowe, nowe wanny piecowe i maszyny
szlifierskie. W Polsce Niepodleg³ej Huta
Szklanna rozszerzy³a tak¿e asortyment
wyrobów, wprowadzaj¹c do produkcji
naczynia i butelki wielobarwne i ró¿-
nokszta³tne. Równoczeœnie w latach
miêdzywojennych K.R.A. Kamiñski
zbudowa³ dwa domy dla 90 ¿onatych
pracowników przy ul. Poznañskiej
(obecnie nr 77). Mieszkania by³y
dwuizbowe, ogrzewane piecami kaf-
lowymi, oœwietlane elektrycznoœci¹,
wyposa¿one w wodê i sk³adziki na za-
pasy rodzinne.

Kazimierz Kamiñski sfinansowa³
równie¿ w 30% budowê szko³y pod-
stawowej w O¿arowie Mazowieckim
oraz systematycznie dotowa³ stra¿
po¿arn¹, klub sportowy, a tak¿e pow-
staj¹c¹ parafiê w O¿arowie. P
sam uczestniczy³ w bezpoœrednich
pertraktacjach ze zwi¹zkami zawo-
dowymi pracowników oraz realizowa³ ich
¿¹dania p³acowe, wspomaga³ finansowo
i otacza³ ich rodziny opiek¹ lekarsk¹.

W latach 30-tych Huta Szklanna
rozwija³a siê dynamicznie i osi¹gnê³a
zatrudnienie 500 pracowników wykwa-
lifikowanych i pomocniczych. Wielkoœæ
produkcji opakowañ szklanych wynosi³a
480 t miesiêcznie, a wartoœæ produkcji
rocznej 1.500 tys. z³. Dziêki dba³oœci
dyrektora Kamiñskiego o kadry, wiêk-
szoœæ pracowników posiada³a kwalifi-
kacje mistrzowskie. A syn pryncypa³a,
Bogdan, zosta³ przygotowany na nas-
têpcê 60-letniego ojca na Politechnice
w Niemczech.

Rolê pryncypa³a Kazimierza Ka-
miñskiego jako pracodawcy, wysoko
oceni³ technolog szk³a - pan Wies³aw
Ró¿ycki kronikarz huty, ¿yj¹cy do chwili
obecnej, który w swej „Z³otej Ksiêdze”,
szczêœliwie przechowanej przez d³ugie
lata, stwierdzi³ m.in., ¿e dziêki Kazi-
mierzowi Kamiñskiemu hutnicy o¿a-
rowscy uzyskali status majstrów. Dlatego
nie musieli szukaæ pracy wêdruj¹c po
kraju. Tej szlachetnej postawy praco-
dawcy i budowniczego huty i jego syna,
in¿yniera Bogdana, nie docenili, ani
faszyœci, ani komuniœci. Obaj Kamiñscy
od 1939 roku a¿ do zgonu wiedli ¿ywot
tu³aczy, pe³en przykroœci i upokorzeñ. Ich
dalsze losy przedstawiê w nastêpnym
numerze „Informatora”.

2

ryncypa³

dr Stefan J. Lewandowski

Budowniczy O¿arowskiej Huty Szklannej
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Kazimierz Romuald Ansgary Kamiñski (1877-1967)
budowniczy Huty Szklannej w O¿arowie Maz.
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Po d³ugim, jesiennym sezonie pi³-
karskim przyszed³ czas na odpoczynek.
Nie trwa³ on jednak d³ugo, bo w styczniu
2005 r. rozpoczêliœmy treningi na hali
przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz na
basenie, pod okiem trenera Roberta
Górskiego.

W dniu 12.02.2005 r. uczestniczy-
liœmy w halowym turnieju juniorów
rocznik '86 - '87 pi³ki no¿nej o Puchar
Wójta Gminy Izabelin. Do zmagañ
sportowych stanê³o 8 zespo³ów z MZPN.
Oto wyniki w eliminacjach grupowych:
-Ambra - Izabelin 3:2
-Ambra - Ryœ Laski II 1:2
-Ambra - Bemowo 4:0

Zajêliœmy II miejsce w grupie elimi-
nacyjnej i przeszliœmy do pó³fina³u, gdzie
pokonaliœmy Ryœ Laski II - 4:2. W finale
spotkaliœmy siê z dru¿yn¹ Utrata
Paw³owice i zwyciê¿yliœmy 6:3.
Sk³ad Ambry: Tomasz ¯muda, Mariusz
Koñski, Kamil Makowski, Mariusz Cak,
Mariusz Sierakowski, Kamil Urbañski,
Adrian Rostkowski, £ukasz Kucharski,
Wojciech Klimowicz, Szymon Klimowicz,
Tomasz Sójka, Artur Rychcik.

Wójt Gminy Izabelin podarowa³ nam
piêkny puchar za zwyciêstwo w turnieju,
a £ukasz Kucharski odebra³ nagrodê dla

,
zdobywaj¹c 12 bramek. Wielk¹ radoœæ

pi³karzom sprawi³y nagrody rzeczowe za
zwyciêstwo sportowe zimowe kurtki.

Wójt Izabelina, wrêczaj¹c piêkny
puchar powiedzia³ „O³tarzew bêdzie
teraz znany nie tylko z Seminarium Du-

chownego, ale te¿ z dobrych pi³karzy”.
W lutym podczas zimowej aury rozeg-
raliœmy dwa sparingi towarzyskie:
seniorzyAmbra - Zaborowianka 5:0
juniorzyAmbra - Przysz³oœæ W³ochy 3:1

20 marca 2005 r. na boisku Ambry
rozegrany zosta³ mecz towarzyski Ambra

- O¿arowianka, który po zaciêtej grze,
zakoñczy³ siê wynikiem 2:3.

Ferie zimowe zawodnicy Ambry
spêdzili pracowicie. Uczestniczyli w obo-
zie sportowym, korzystaj¹c z Obiektu
Sportu w Gostyninie. Treningi odbywa³y
siê dwa razy dziennie: rano w piêknej,
nowoczesnej hali, a po po³udniu na sta-
dionie Mazura Gostynin. Zawodnicy tak-
¿e biegali po okolicznym lesie, a wieczo-
rem odpoczywali na basenie. Zawodnicy
Ambry bardzo ciê¿ko trenowali w zimo-
wych warunkach. M³odzi i pe³ni zapa³u
pi³karze na treningach dawali z siebie
wszystko. Trener zadowolony by³ z pos-
têpów sportowych, a tak¿e z zachowania,
kultury osobistej i kole¿eñskiej postawy
zawodników. Jedynym przykrym wyda-
rzeniem na obozie by³y kontuzje Artura
Ormana i Artura Rychcika. Podczas po-
bytu w Gostyninie odby³ siê halowy turniej
pi³karski, w którym uczestniczy³o 10 dru-
¿yn z Gostynina i okolic. Ka¿dy gra³ z ka¿-
dym po 15 minut. W ogólnej klasyfikacji
zwyciê¿y³a dru¿ynaAmbry juniorów.

26 marca 2005 r. rozpoczêliœmy rundê
rewan¿ow¹ meczem wyjazdowym
w Tarczynie.

Najlepszego uczestnika turnieju

Oto terminarz spotkañ ligowych,
które odbêd¹ siê na boisku Ambry
przy ul. Mazowieckiej 12/13
(wjazd od ul. Parkowej):

Zima w UKS Ambra

JUNIORZY: LJ-1986 r. GR. I SENIORZY: klasy „B” Gr. II

Lp.Nazwa Dru¿yny Data Godzina Dzieñ
Walka Kosów 03.04.2005 r. 12:00 Niedziela
B³êkitni Korytów 17.04.2005 r. 12:00 Niedziela
Pogoñ Grodzisk 01.05.2005 r. 12:00 Niedziela
SEMP Ursynów 08.05.2005 r. 14:00 Niedziela
Ryœ Laski 15.05.2005 r. 14:00 Niedziela
Orkan Sochaczew 29.05.2005 r. 14:00 Niedziela
Utrata Paw³owice 12.06.2005 r. 14:00 Niedziela

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lp. Nazwa Dru¿yny Data Godzina Dzieñ
Walka Kosów 02.04.2005 r. 13:00 Sobota
Mirków Konstancin 16.04.2005 r. 13:00 Sobota
Sparta II Jazgarzew 30.04.2005 r. 13:00 Sobota
Jednoœæ II ¯abieniec 14.05.2005 r. 13:00 Sobota
Victoria II G³osków 28.05.2005 r. 13:00 Sobota
Victoria B³onie 18.06.2005 r. 13:00 Sobota

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Serdecznie zapraszamy na mecze!
Ze sportowym pozdrowieniem,
Zarz¹d UKS Ambra

Informacja o dzia³alnoœci Klubu Radnych „Budujmy Wspólnie”
W minionym roku klub odby³ 10

posiedzeñ. Na spotkaniach klubowych
omawiano materia³y na nadchodz¹ce
sesje, problemy zwi¹zane z bud¿etem
i budow¹ œwietlicy dla osób niepe³-
nosprawnych. Wynikiem analiz tych
materia³ów by³y istotne zmiany wprowa-
dzane przez cz³onków klubu na komis-
jach rady a nastêpnie na sesjach.

Wa¿niejsze z nich to zmiany struktury
rzeczowej i finansowej w bud¿ecie,
dotycz¹ce budowy Domu Kultury
„Uœmiech”, basenu, budowy dróg,
ZEASiP-u, wykupu i pozyskania nieru-
chomoœci przez gminê.

Wszyscy cz³onkowie klubu aktywnie
w³¹czali siê w dzia³alnoœæ charytatywn¹,
przeznaczaj¹c w³asne œrodki pieniê¿ne
na zakup ¿ywnoœci dla dzieci z ubogich
rodzin oraz pozyskuj¹c artyku³y spo¿yw-
cze od darczyñców. Na podkreœlenie
zas³uguje udzia³ radnej Iwony Jab³oñskiej
w organizowaniu akcji charytatywnych
oraz radnych Roberta Bieñko, Lecha
Toruszewskiego, S³awomira Strockiego

w ¿yciu sportowym klubu „O¿arowian-
ka”. Cz³onkowie klubu, radni Stefan
Majewski, S³awomir Strocki wspierali
finansowo koncerty towarzysz¹ce im-
prezom kulturalnym. Przez ca³y rok klub
pilotowa³ roboty wykoñczeniowe zwi¹-
zane z uruchomieniem œwietlicy dla osób
niepe³nosprawnych przy parafii w O¿a-
rowie Mazowieckim.

Przebiegiem tych prac kierowa³
radny Eugeniusz Zawadzki i pan Andrzej
Kania - spoza klubu - pe³ni¹cy funkcjê
inspektora nadzoru. W wystroju czêœci
socjalnej œwietlicy bardzo aktywnie
uczestniczy³a radna Barbara Laska
a wspomaga³a j¹ równie¿ Przewodni-
cz¹ca Rady Miejskiej Stanis³awa Milej-
Misztal. Nale¿y tak¿e wyró¿niæ radnego,
pana Tadeusza Pytkowskiego (spoza
klubu), który wykona³ spo³ecznie posadz-
kê w œwietlicy. Dla realizowanego obiektu
¿yczliwoœæ i zrozumienie okazywa³ bur-
mistrz Kazimierz Stachurski, który wya-
sygnowa³ z kasy gminnej istotn¹ kwotê
na wyposa¿enie i dokoñczenie prac. Klub

aktywnie wspó³pracowa³ z parafi¹. W bu-
dowê œwietlicy i œwi¹teczne akcje
charytatywne dla osób potrzebuj¹cych,
szczególnie dzieci, ofiarnie zaanga¿owa³
siê ksi¹dz proboszcz Zygmunt Rutkow-
ski. Uwieñczeniem tej wspó³pracy by³o
wybudowanie i przekazanie w paŸdzier-
niku 2004 roku niekonwencjonalnego
obiektu dla osób niepe³nosprawnych
oraz rozdanie setek paczek w okresie
przedœwi¹tecznym. W grudniu klub po-
wiêkszy³ siê przyjmuj¹c do swego grona
radn¹ Pani¹ Hannê Mi³oszewsk¹, która
prac¹ na rzecz œrodowiska, obejmuj¹-
cego mieszkañców P³ochocina i Józe-
fowa, zdoby³a uznanie lokalnej spo³ecz-
noœci i naszego klubu.

Podsumowuj¹c dzia³alnoœæ klubu
nale¿y stwierdziæ, ¿e realizowa³ on kon-
sekwentnie swoje znacz¹ce inicjatywy
gospodarcze, finansowe i spo³eczne.

Eugeniusz Zawadzki
Przewodnicz¹cy Klubu

„BUDUJMY WSPÓLNIE”
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rocznica zbrodni w Katyniu

Informator O¿arowski nr 4 (126) kwiecieñ 2005

Kwiecieñ jest dla nas Polaków
miesi¹cem tragicznym. W dniu 2 kwietnia
2005 r. zmar³ polski Papie¿ Jan Pawe³ II,
3 kwietnia 1940 r. kaci sowieccy roz-
poczêli „za³adowanie” jeñców obozu
w Kozielsku na egzekucjê w Katyniu.
„Tryb Katyñski” stanowi³ uproszczenie
zawi³ej biurokracji œmierci. Z dzia³alnoœci
spec-trójek wyeliminowano osobê pro-
kuratora - trójka centralna, zas¹dza³a na
„listê œmierci” bez powiadomienia ska-
zañca o swej decyzji. Ca³ymi wagonami
odstawiano jeñców do wiêzieñ wew-
nêtrznych NKWD, ofiarom w ty³ g³owy nie
strzela³ ju¿ pierwszy sekretarz obwodowy
sowieckiej partii lub szef obwodowego
NKWD, ale jeden z 53 wyspecjalizo-
wanych katów. Ca³oœæ transportów
dozorowa³o 12 tysiêcy ¿o³nierzy wojsk
konwojuj¹cych. Najbardziej „zmecha-
nizowane” by³o stanowisko œmierci
polskich policjantów w Twerze (Kali-
ninie), gdzie kat genera³ B³ochin, zak³ada³
w czasie egzekucji specjalny gumowo-
skórzany strój. Do grzebania zw³ok
w do³ach œmierci w lasku w Miednoje,
u¿ywano transporterów i specjalnie
przystosowanej koparki. W piêciu
wyspecjalizowanych egzekucjach zabito
³¹cznie 23.777 obywateli polskich w tym:
3.977 jeñców Kozielska (mord Charków),
6.588 jeñców Ostaszkowa (mord w Ka-
linie), 4.181 jeñców Ukrainy (mord Kijów),
4.465 jeñców Bia³orusi. Podane liczby
s¹ realizacj¹ sowieckiego planu wynisz-
czenia najbardziej wartoœciowych jed-
nostek polskiego spo³eczeñstwa. W su-
mie w zbrodni katyñskiej zabito ponad 90
procent pracowników s³u¿b mundu-
rowych RP.

Las katyñski jest daleko na wschód
wysuniêtym cyplem rozleg³ych niegdyœ
borów, rozci¹gaj¹cych siê miêdzy
Witebskiem, Smoleñskiem i Orsz¹. Le¿y
w centralnej, pagórkowatej czêœci Bramy
Smoleñskiej, po obu brzegach Dniepru
na 10 km odcinku od Gniezdowa do wsi
Katyñ. Tu, 16 km na zachód od Smo-
leñska w rejonie stacji kolejowej Gniez-
dowo, gdzie zbiegaj¹ siê szosy
i linie kolejowe wiod¹ce z Rygi, Wilna,
Witebska, Brzeœcia, Miñska i Orszy, ju¿
w latach dwudziestych smoleñskie w³a-
dze NKWD ulokowa³y oœrodek wypo-
czynkowy (po wojnie sanatorium dla
dzieci), który zaj¹³ czêœæ lasku katyñs-
kiego. Wspania³a willa z kulist¹, przesz-
kolon¹ werand¹ wznosi³a siê na skarpie
Dniepru. Pierwszych egzekucji dokony-
wano tu ju¿ w latach dwudziestych
i trzydziestych. Tu przygotowano
masowe miejsce kaŸni.

W marcu 1940 r. przyby³ do Gniez-
dowa pierwszy transport jeñców z Ko-
zielska.

Z bocznicy kolejowej jeñców
przewozi³y samochody drog¹ leœn¹
przez Sofijkê do punktu, gdzie odbierano
im baga¿, czapki, przedmioty osobiste,
opornym wi¹zano rêce drutem kol-
czastym, a g³owy motano p³aszczami.
Nastêpnie samochody dowozi³y ich na
krawêdŸ do³ów œmierci. Tam strza³em
z pistoletów w ty³ g³owy, mordowano
oficerów, wœród których znajdowa³o siê
wielu wybitnych przedstawicieli polskiej
nauki, techniki, medycyny, wojskowych
oraz ksiê¿y kapelanów.

W 1943 roku Niemcy odkryli mogi³y
zamordowanych przez NKWD polskich
oficerów. Dla Stalina by³ to pretekst
zerwania stosunków dyplomatycznych
z polskim rz¹dem W³adys³awa Sikor-
skiego.

Nad strasznymi do³ami œmierci
stanê³y pierwsze krzy¿e. Miêdzyna-
rodowa Komisja Lekarska i Komisja
Techniczna P.C.K w czerwcu 1943 r.
odkry³y 8 do³ów œmierci. Historia ekshu-
mowanych zw³ok jest bardzo d³uga.

Armia radziecka odbi³a las katyñski
z r¹k niemieckich okupantów. Na teren
„uroczyska Kozie Góry” wkroczy³y ekipy
NKWD i rozpoczê³y preparowaæ ma-
teria³y do „specjalnej komisji Miko³aja
Burdenki”. Dziêki tej zak³amanej eksper-
tyzie s¹dowo-lekarskiej stwierdzono,
¿e mordu dokonali Niemcy od wrzeœnia
do grudnia 1941 roku. Zbrodnia by³a
ukrywana przez pó³ wieku, a oprawcy
mieli nadziejê, ¿e œwiat o nich siê nie
dowie.

Po wojnie oko³o 400 m od do³ów
œmierci powstawa³y pokryte traw¹
prostok¹ty i czerwony murek z dwujê-
zycznym napisem wyrytym na czarnym
granicie: „Pamiêci polskich oficerów
zabitych przez hitlerowców w 1941
roku.”. Dopiero w kwietniu 1989 r. rusza

do Katynia polska pielgrzymka. Na mo-
gi³ach pomordowanych odby³a siê
pierwsza polowa Msza Œwiêta. Spra-
wiedliwoœci sta³o siê zadoœæ, miejsca
kaŸni zosta³y ujawnione i po wielu per-
turbacjach godnie upamiêtnione przez
Polaków.

My, Polacy - katolicy, którzy przeba-
czyliœmy swym oprawcom, musimy stale
pamiêtaæ, ¿e koœci naszych rodaków -
bohaterów skazanych na zapomnienie,
okaza³y siê ziarnem rzuconym w ziemiê,
które wydaje plon obfity, a krew polska
nie wo³a o zemstê, wo³a o pojednanie
i o pamiêæ.

W tajemnicy „Œwiêtych obcowania”
³¹czymy siê ze wszystkimi ofiarami
Golgoty Wschodu i modlimy siê za
pomordowanych z Ojcem Œwiêtym
Janem Paw³em II, który stwierdzi³ m.in.:

Fakty o zbrodni katyñskiej upow-
szechnia ks. Zdzis³aw Peszkowski -
jedyny ¿yj¹cy do tej pory œwiadek mordu
w Katyniu, walcz¹cy o prawne uznanie tej
zbrodni za ludobójstwo.

Dlatego ja, jako córka zamordo-
wanego kpt. Feliksa Olbrysza, przypo-
minam dziœ o tej zbrodni mieszkañcom
O¿arowa, a¿eby pamiêtali, jaki los
zgotowali naszym oficerom bracia „S³o-
wianie zza Buga” - S³owianom znad
Wis³y, ateistyczni komuniœci rosyjscy -
katolickim patriotom polskim. Co wiêcej
polscy komuniœci: Bierut, Gomu³ka,
Gierek i Jaruzelski przez 50 lat traktowali
katów radzieckich jako swych przyjació³
i sojuszników.

Koñczê to wspomnienie o Golgocie
Wschodu przestrog¹:

„

.”

Klêkamy przy mogi³ach pomor-
dowanych z t¹ œwiadomoœci¹, ¿e
zapacili oni szczególn¹ cenê naszej
wolnoœci, klêkamy zw³aszcza przy
mogi³ach katyñskich. Sprawa Katynia
nie mo¿e byæ wymazana z pamiêci
Europy

Pamiêtajcie kaci,
¿e za zbrodnie trzeba bêdzie zap³aciæ,
jeœli nie wobec ludzkiej odpowie-
dzialnoœci, to wobec Bo¿ej sprawiedli-
woœci.

K³amstwo Katyñskie
W 65. rocznicê Golgoty Wschodu

Kpt. Feliks Olbrysz - jeniec Kozielska,
zamordowany w Katyniu

w kwietniu 1940 r.

Zofia Biernacka
córka kpt. Feliksa Olbrysza,
mieszkanka O¿arowa Maz.

List z Kozielska - pami¹tka córki
po zamordowanym ojcu



Na prze³omie marca i kwietnia
w halach sportowych w Wolsztynie
i Buczu (woj. wielkopolskie) pi³karze
samorz¹dowcy rywalizowali o miano naj-
lepszej dru¿yny w Polsce. W zawodach
mogli wzi¹æ udzia³ radni poprzedniej
i obecnej kadencji rad powiatów i gmin
wchodz¹cych w sk³ad powiatów.
Doskonale znaj¹c umiejêtnoœci przeciw-

ników dru¿yna PWZ jecha³a na zawody
z umiarkowanym optymizmem, tzn. liczy-
liœmy na awans do pierwszej ósemki.
Wydawa³o siê, ¿e czêœæ ekip bêdzie mimo
wszystko poza naszym zasiêgiem.
Obawy wzmog³y siê po fatalnym loso-
waniu musieliœmy stawiæ czo³a bardzo
dobrym dru¿ynom z Tczewa, Krotoszyna,
Szamotu³ i Leszna. Niepewnoœæ i trema
spowodowa³y, ¿e w pierwszej potyczce
- z Tczewem dru¿yna zagra³a po prostu
s³abo i ponios³a pora¿kê 2:5. Humory
poprawi³a nieco wygrana z Lesznem
w stosunku 4:2, ale maj¹c w perspek-
tywie pozosta³e grupowe mecze z trud-
nymi rywalami, awans do dalszych gier
wydawa³ siê zagro¿ony. Nastêpnego dnia
kibice zobaczyli zupe³nie inny zespó³
PWZ, który wrêcz „demolowa³” przeciw-
ników, narzucaj¹c w³asny styl gry, pole-
gaj¹cy na nieustannym pressingu, walce
o ka¿d¹ pi³kê i skutecznoœci w akcjach
ofensywnych, co da³o wygran¹ z Kro-
toszynem i Szamotu³ami po 3:0. Niez-
wyk³¹ zrêcznoœci¹ popisywa³ siê w bram-
ce Dariusz Galant, a dowody poœwiêce-
nia i determinacji dawali obroñcy: Robert
Bieñko, Mieczys³aw Wójcik, Adam £u-
bianka iAndrzej Dziekañski. Natomiast do
rozpaczy obroñców i bramkarzy prze-
ciwników, doprowadzali Marek Parafiniuk
i Pawe³ Kanclerz, seryjnie zdobywaj¹c
efektowne gole. Wiele dobrego mo¿na

powiedzieæ o pozosta³ych
graczach: Pawle Bia³ec-
kim, Jaros³awie Herniku,
Lechu Toruszewskim, Ta-

deuszu Pytkowskim, któ-
rzy dzielnie zastêpowali
zmêczonych podstawo-
wych graczy i wype³niali

powierzone im zadania. Wygranie grupy
wzmocni³o ekipê na tyle, ¿e w 1/8 fina³u

z ³atwoœci¹ 2:0 pokonaliœmy solidny
zespó³ Brodnicy, aby w grze o pó³fina³
zmierzyæ siê z faworyzowanym zespo³em
powiatu czarnkowsko - trzciankowskie-
go. Wydawa³o siê, ¿e to koniec piêknej
przygody i marzeñ o podium. Jednak
prawo serii dzia³a³o nadal! Wynik 4:0
zaskoczy³ wszystkich, ³¹cznie z nami.
Kibice i obserwatorzy z niedowierzaniem
krêcili g³owami i pytali, kto nas
powstrzyma. Mia³ tego dokonaæ jeden
z g³ównych faworytów imprezy, wice-
mistrz z roku 2004, niezwykle mocna
dru¿yna z Myœlenic. To w³aœnie ten team
wyeliminowa³ nas z dalszych gier
w ub. roku. Faworyt nie wytrzyma³ presji,
przegrywaj¹c 0:2, maj¹c kolosalne prob-
lemy z wyprowadzeniem pi³ki z w³asnej
po³owy, zmuszany pressingiem do licz-
nych b³êdów. Zatem awans do fina³u sta³
siê faktem! Dru¿ynê przeciwnika zna-
liœmy dobrze z ubieg³orocznych zmagañ

i s¹dziliœmy, ¿e jesteœmy w stanie
nawi¹zaæ wyrównan¹ walkê. Tak
rzeczywiœcie by³o, ale przypadkowo
stracona bramka zmusi³a nas do zmiany
ulubionego stylu gry i podjêcia jeszcze
wiêkszego ryzyka.
Dru¿yna z Boles³awca tylko na to czeka³a
drugi i ostatni gol w tym meczu pozbawi³
nas z³udzeñ.

Jak¿e jednak nie cieszyæ siê z wice-
mistrzostwa, okra-
szonego nagrod¹ dla
najlepszego zawod-
nika, któr¹ otrzyma³
Marek Parafiniuk,
jednoczeœnie naj-
l e p s z y s t r z e l e c
mistrzostw?

Sk³ad dru¿yny Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego:
1. Dariusz Galant - radny kadencji 1998-
2002 (Rada Miejska O¿arowa Maz.)
2. Andrzej Dziekañski - (gm. Izabelin),
1 gol
3. Jaros³aw Hernik - (gm. B³onie), 1 gol
4. Marek Parafiniuk - (Rada PWZ), 11 gol
5. Pawe³ Bia³ecki - (Rada PWZ)
6. Adam £ubianka - radny kadencji 1998-
2002 (Rada Miejska O¿arowa Maz.)
7. Mieczys³aw Wójcik - Burmistrz O¿aro-
wa Maz. kadencji 1998-2002
8. Lech Toruszewski - obecny radny Rady
Miejskiej O¿arowa Maz.
9. Tadeusz Pytkowski -

10. Pawe³ Kanclerz - Rada PWZ, 7 goli
11.Robert Bieñko -

12. Marcin Zamojski - Rada PWZ
13. Edward Wo³yñski - Rada PWZ
14. Wojciech Bia³as Rada PWZ

Mamy nadziejê, ¿e w
przysz ³ym roku
bêdzie jeszcze le-
piej!

obecny radny
Rady Miejskiej O¿arowa Maz.

obecny radny Rady
Miejskiej O¿arowa Maz.

Mistrzostwa radnych

11

sport

Sukces radnych z Powiatu Warszawskiego
Zachodniego w VII Miêdzynarodowych Mistrzostwach
Polski Radnych w halowej pi³ce no¿nej „5”

WA¯NEWA¯NE

Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Nr 1 z dnia 15 marca 2005 r.

(Dzienik Urzêdowy Województwa Mazowieckiego Nr 58 z dnia 16 marca 2005 r.),
informujemy mieszkañców naszej Gminy, ¿e na terenie województwa mazowieckiego obowi¹zuje

(z wyj¹tkiem powiatów: p³ockiego, sochaczewskiego i gostyniñskiego).
Wszelkie nielegalne uprawy maku oraz konopii bêd¹ niszczone przez odpowiednie s³u¿by

na koszt prowadz¹cego uprawê.

w sprawie okreœlenia ogólnej
powierzchni przeznaczonej pod uprawê maku niskomorfinowego oraz rejonizacji tej uprawy

w 2005 roku

z a k a z u p r a w y k o n o p i oraz m a k u

Burmistrz
Miasta i Gminy
O¿arów Mazowiecki

Informator O¿arowski nr 4 (126) kwiecieñ 2005
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Wniosek nale¿y z³o¿yæ w biurze
powiatowym w³aœciwym ze wzglêdu na
miejsce zamieszkania lub siedzibê
wnioskodawcy. Dla „ spóŸnialskich” osta-
teczny termin przyjmowania wniosków to
9 czerwca br., jednak za ka¿dy dzieñ
roboczy opóŸnienia, nale¿na producen-
towi rolnemu kwota p³atnoœci, bêdzie
obni¿ana o 1%, podobnie jak w 2004 r.
Producenci rolni zamierzaj¹cy po raz
pierwszy z³o¿yæ wniosek o przyznanie
p³atnoœci bezpoœrednich do gruntów
rolnych, którzy nie posiadaj¹ numeru
identyfikacyjnego producenta, powinni
wyst¹piæ do ARiMR o nadanie im takiego
numeru. Rolnicy, którzy ubiegali siê
o przyznanie p³atnoœci w 2004 r., otrzy-
maj¹ z ARiMR za poœrednictwem poczty,
czêœciowo wype³niony formularz wniosku
(tzw. wniosek spersonalizowany) wraz
z instrukcj¹ jego wype³nienia.

W przypadku, gdy wnioskodawca
z³o¿y wniosek o przyznanie p³atnoœci
bezpoœrednich do gruntów rolnych w biu-
rze powiatowym ARiMR przed otrzyma-
niem wniosku spersonalizowanego, nie
powinien go sk³adaæ po raz drugi.

Na dop³aty bezpoœrednie sk³adaj¹
siê m.in.:
- do
gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym
(grunty orne, pastwiska, ³¹ki, sady
i uprawy wieloletnie) oraz do wierzby
(wikliny) i ró¿y bezkolcowej
- do niektórych
upraw, takich jak chmiel, tytoñ i ziemniaki
na skrobiê ziemniaczan¹.

W 2005 r. o p³atnoœci bezpoœrednie
do gruntów rolnych mo¿e ubiegaæ siê, tak
jak w roku ubieg³ym, producent rolny
bêd¹cy posiadaczem gospodarstwa
rolnego, w sk³ad którego wchodz¹ dzia³ki
rolne o ³¹cznej powierzchni nie mniejszej
ni¿ 1 ha, utrzymywane w dobrej kulturze
rolnej. Za dzia³kê roln¹ uwa¿a siê zwarty
obszar gruntu rolnego, na którym jest
prowadzona jedna uprawa o powierzchni
nie mniejszej ni¿ 0,1 ha.

P³atnoœci bezpoœrednie przys³uguj¹
posiadaczom gospodarstw rolnych,
a tak¿e osobom, które w³adaj¹ gruntami
rolnymi z innych tytu³ów, np. dzier¿awa,
u¿ytkowanie i u¿yczenie.

.

Osob¹ uprawnion¹ do uzyskania
p³atnoœci bezpoœrednich do gruntów
rolnych jest producent rolny, który
uzyska³ wpis do ewidencji producentów
(posiada numer identyfikacyjny nadany
przezARiMR).

Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
7 lutego 2005 r. zmieniaj¹cym roz-
porz¹dzenie w sprawie wzorów wnios-
ków o przyznanie p³atnoœci oraz szcze-
gó³owych warunków przyznawania p³at-
noœci (Dz.U. Nr 30 poz. 259), w formu-
larzu wniosku o przyznanie p³atnoœci
bezpoœrednich w roku 2005, Wniosko-
dawca jest zobowi¹zany do zadekla-
rowania:
-

- Trwa³e
u¿ytki zielone (³¹ki i pastwiska) - s¹ to
grunty zajête pod uprawê traw lub innych
upraw zielnych naturalnych lub pow-
sta³ych w wyniku dzia³alnoœci rolniczej
(zasianych),

Obowi¹zek z³o¿enia we wniosku
o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich
do gruntów rolnych w 2005 r. informacji
o powierzchni trwa³ych ³¹k i pastwisk
w gospodarstwie wynika z prawa
unijnego.

zosta³y
okreœlone w Rozporz¹dzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego
2005 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie
w sprawie minimalnych wymagañ utrzy-
mywania gruntów rolnych w dobrej kultu-
rze rolnej (Dz.U. Nr 36 poz. 326).
Gatunki roœlin, w stosunku do których
przys³uguj¹ p³atnoœci uzupe³niaj¹ce
w 2005 r. okreœla Rozporz¹dzenie Rady
Ministrów z dnia 15 lutego 2005 r.
w sprawie rodzajów roœlin objêtych
p³atnoœciami uzupe³niaj¹cymi w 2005 r.
(Dz.U. Nr 37 poz. 327).

W zale¿noœci od zadeklarowanej
we wniosku przez wnioskodawcê roœliny
uprawnej na dzia³ce rolnej, zostanie
automatycznie przyznana p³atnoœæ
uzupe³niaj¹ca.

Wszystkie z³o¿one wnioski pod-
legaj¹ szczegó³owej weryfikacji - dane
z wniosku s¹ porównywane z bazami
danych m.in. baz¹ ewidencji gruntów.
W przypadku stwierdzenia niezgodnoœci
we wniosku, wnioskodawca bêdzie pro-
szony o ich wyjaœnienie. Ponadto
przewidziana jest kontrola na miejscu,
w gospodarstwach losowo wybranych
wnioskodawców.

W ka¿dym przypadku, kiedy z po-
wodu stwierdzenia niezgodnoœci miêdzy
informacjami podanymi we wniosku
o przyznanie p³atnoœci, które nie zos-

ta³y wyjaœnione przez wnioskodawcê,
a stwierdzone w kontroli administracyjnej
i kontroli na miejscu, a stanem faktycz-
nym, na wnioskodawcê zostan¹ na³o¿o-
ne okreœlone sankcje. Po przeprowadze-
niu wszystkich kontroli wnioskodawca
otrzyma Decyzjê w sprawie przyznania
p³atnoœci, a na jego konto bankowe
bêdzie dokonana p³atnoœæ.

sk³adanie wniosków
w biurach powiatowychARIMR

sk³adanie wniosków po terminie - 1%
za ka¿dy dzieñ zw³oki

mo¿liwoœæ sk³adania
zmian do wniosku

realizacja p³atnoœci
�ród³o : www.arimr.gov.pl;

www.odr.net.pl;

Zarz¹d Województwa Mazowieckiego
poinformowa³, ¿e najbli¿szy

planowany jest na okres

Typy projektów, rodzaje Beneficjentów
oraz zasady przyznawania pomocy ok-
reœlone s¹ w Uzupe³nieniu Programu do
ZPORR na lata 2004-2006 oraz Rozpo-
rz¹dzeniu MGiP z 17.XI. 2004 r. w spra-
wie udzielania pomocy na wspieranie
inwestycji i doradztwa w przedsiêbior-
stwach ( Dz.U. z 2004 r. Nr 267, poz.
2652). Dodatkowe kryteria szczegó³owe
dla Dzia³ania 3.4. zawarte s¹ w ramo-
wym Planie Realizacji Dzia³ania.

jednolita p³atnoœæ obszarowa

p³atnoœci uzupe³niaj¹ce

O p³atnoœæ na dan¹ dzia³kê roln¹ mo¿e
ubiegaæ siê tylko jeden wnios-
kodawca. Zatem osoba u¿ytkuj¹ca
grunt rolny, która nie jest jego
w³aœcicielem, a zamierza z³o¿yæ
wniosek o przyznanie p³atnoœci
bezpoœrednich, powinna zawrzeæ
umowê na u¿ytkowanie tego gruntu
(najlepiej w formie pisemnej). W ten
sposób zainteresowany uzyskaniem
p³atnoœci bezpoœrednich uniknie
problemów w przypadku, kiedy z
wnioskiem o przyznanie p³atnoœci
bezpoœrednich na tê sam¹ dzia³kê
roln¹ wyst¹pi inny wnioskodawca

wszystkich dzia³ek ewidencyjnych
wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa,
na których po³o¿one s¹ grunty rolne;

trwa³ych u¿ytków zielonych.

Minimalne wymagania
dotycz¹ce utrzymywania gruntów
rolnych w dobrej kulturze

Termin realizacji p³atnoœci bez-
poœrednich do gruntów rolnych
to okres miêdzy 1 grudnia 2005 r.
a 30 czerwca 2006 r. (termin ujedno-
licony przez Komisjê Europejsk¹ dla
wszystkich krajów UE).

KALENDARIUM WNIOSKÓW
OBSZAROWYCH

do 15.05.2005 r.

od 17.05.2005 r. do 09.06.2005 r.

do 31.05.2005 r.

od. 01. 12. 2005 r. do 30.06.2006 r.

P R Z E D S I Ê B I O R C O !

termin sk³a-
dania wniosków o dofinansowanie
projektów realizowanych w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego, Priory-
tetu III, Dzia³ania 3.4. „Mikroprzed-
siêbiorstwa”,
od 29 kwietnia do 24 maja 2005 r.

Szczegó³owych informacji udziela
Punkt Kontaktowy czynny w dni
robocze, w godz. 9.00-15.00,
Warszawa , ul. Skoczylasa 4
(pokój 202), tel. 59 79 336;

nie w³¹czone do p³odozmia-
nu przez okres co najmniej 5 lat lub
d³u¿ej.

Formularze, które powinni wype³niæ rol-
nicy ubiegaj¹cy siê o przyznanie p³at-
noœci bezpoœrednich do gruntów rolnych,
mo¿na uzyskaæ w biurach powiatowych
i oddzia³ach regionalnych ARiMR. For-
mularze te s¹ równie¿ dostêpne na stro-
nie internetowej www.arimr.gov.pl. W biu-
rach powiatowych producenci rolni maj¹
tak¿e mo¿liwoœæ wgl¹du do map ewi-
dencyjnych. Pomocny mo¿e okazaæ siê
równie¿ bezp³atny program „ Dop³aty
bezpoœrednie” dostêpny na stronie
www.doplaty.pl.

Jolanta Ko³odyñska
Urz¹d Miasta i Gminy

w O¿arowie Mazowieckim, tel. 722 22 07

na podstawie www.mazovia.pl
J. Ko³odyñska

e- mail: punkt_kontaktowy@mazovia.pl

Z E U R O P ¥ W T L E

Dop³aty bezpoœrednie w 2005 r.
Do 15 maja br. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa przyjmuj¹ wnioski o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich
do gruntów rolnych za 2005 r.
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Ogólnopolskie stowarzyszenie rodziców „RoPSAN” stawia sobie za cel ograniczenie rozmiarów zjawiska sprzeda¿y
alkoholu osobom nieletnim. Jednym z warunków s³u¿¹cych realizacji tego celu jest przekonanie doros³ych Polaków, ¿e
warto byæ „ nieobojêtnym” i zwracaæ uwagê sprzedawcy, kiedy w naszej obecnoœci sprzedaje on alkohol osobie
wygl¹daj¹cej na niepe³noletni¹.
Upowszechniaj¹c ideê „nieobojêtnych”, stowarzyszenie bêdzie rozwijaæ na terenie kraju dzia³ania promuj¹ce system
„¯ó³tej karty ostrzegawczej” oraz „Certyfikatu rzetelnego sprzedawcy”, jako narzêdzi w modelowaniu postawi
zachowañ sprzedawców alkoholu.

Obecnie obowi¹zuj¹ce w Polsce prawo zabraniaj¹ce sprzeda¿y napojów alkoholowych osobom poni¿ej 18. roku ¿ycia,
jest nagminnie ³amane. Jak wynika z badañ przeprowadzonych w listopadzie 2004 roku, przez sopock¹ Pracowniê
Badañ Spo³ecznych, ponad 3/4 sprzedawców /77%/ gotowych by³o sprzedaæ alkohol osobom wygl¹daj¹cym na
nieletnie. W przypadku piwa odsetek ten wynosi³ 82%, zaœ w przypadku wódki 71%. Nale¿y podkreœliæ, i¿ bardzo du¿e
znaczenie, maj¹ce bezpoœredni wp³yw na postawy i zachowania sprzedawców alkoholu, mia³y interwencje
podejmowane przez doros³¹ osobê uczestnicz¹c¹ w badaniu tzw. „doros³ego opiekuna”.
Osoba ta w momencie sprzeda¿y alkoholu kupuj¹cemu, wygl¹daj¹cemu na niepe³noletniego, zwraca³a uwagê
sprzedawcy pytaj¹c go, dlaczego sprzedaje alkohol nieletniemu. Co trzeci badany sprzedawca, po takiej interwencji,
odmówi³ sprzeda¿y alkoholu i za¿¹da³ od m³odo wygl¹daj¹cego klienta okazania dokumentu potwierdzaj¹cego
pe³noletnoœæ.

Diagnoza problemu

zadzwoñ, jeœli by³eœ œwiadkiem sprzeda¿y alkoholu nieletniemu

Nie b¹dŸ obojêtny
Protestuj, jeœli w twojej obecnoœci sprzedaje siê alkohol osobie niepe³noletniej

Twój sprzeciw ma znaczenie

Alkohol - nieletnim dostêp wzbroniony!

Linia nieobojêtnych
0 801 188 288

Ro PSAN - Rodzice Przeciwko Sprzeda¿y Alkoholu Nieletnim

Burmistrz Miasta i Gminy
Doradztwo Rolnicze w O¿arowie Mazowieckim

TAM GDZIE MIESZKAM JEST PIÊKNIE''

Szczegó³owych informacji udzielaj¹ organizatorzy:
Wydzia³ Ochrony Œrodowiska tel.722-22-07 w. 236 i 235

Doradztwo Rolnicze tel. 721-36-06

zapraszaj¹ mieszkañców miasta i gminy do wziêcia udzia³u w IV edycji konkursu z nagrodami:

Prosimy wszystkich zainteresowanych o zg³aszanie swoich obiektów w kategoriach:

posesja / dotyczy mieszkañców miasta /
zagroda / dotyczy mieszkañców wsi /

balkon /ogródki przy blokach /

Celem konkursu jest mobilizacja, poprzez wspó³zawodnictwo,
do wiêkszej dba³oœci o czystoœæ i estetykê

oraz stworzenie wzorców pozytywnie oddzia³uj¹cych na spo³ecznoœæ.

Ocenie bêd¹ podlegaæ:
- utrzymanie czystoœci i porz¹dku

- walory artystyczne
- zharmonizowanie obiektów z otoczeniem

- oryginalnoœæ pomys³ów
- nowatorskie rozwi¹zania

- prawid³owy dobór roœlin /okresy kwitnienia /

Prosimy zg³aszaæ nawet najmniejsze obiekty z poszczególnych kategorii,
urz¹dzone wed³ug w³asnych pomys³ów, czy koncepcji.

''
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REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŒÆ REKLAM I OG£OSZEÑ, ZASTRZEGA SOBIE PRAWO SKRÓTÓW W NADES£ANYCH LISTACH I TEKSTACH

W dniu Policjanci z KP
O¿arów Maz. zatrzymali kieruj¹cego
samochodem osobowym, który poka-
zywa³ innym kieruj¹cym swój pistolet
Glock 17 w celu wymuszenia pierw-
szeñstwa przejazdu. Broñ wraz z pozwo-
leniem zosta³a zatrzymana i odes³ana do
Komendy Sto³ecznej Policji z wnioskiem
o cofniêcie pozwolenia. Nie by³ to
mieszkaniec naszej gminy.

W dniu zatrzymano
kieruj¹cego pojazdem, który przekroczy³
prêdkoœæ i nie zatrzyma³ siê do kontroli
drogowej. Mê¿czyŸnie zatrzymano
prawo jazdy i przes³ano je do S¹du
Grodzkiego w Pruszkowie z wnioskiem
o rozpatrzenie sprawy. Nie by³ to mie-
szkaniec naszej gminy.

W dniu mieszkaniec
gminy O¿arów Maz. ujawni³ zardzewia³y
granat F1 z czasów II Wojny Œwiatowej.
Granat zabezpieczony zosta³ przez patrol
saperski.

W dniu zosta³ zatrzy-
many ob. Ukrainy bez paszportu i dopro-
wadzony do S¹du Rejonowego w Prusz-
kowie z wnioskiem o zastosowanie
aresztu w celu deportacji. S¹d przychyli³
siê do wniosku.

24.03.05 r.

26.03.05r.

31.03.05r.

17.04.05r.

O¿arówMazowiecki

OSP O¿arów Mazowiecki

26 marca

.
30 marca

wyje¿-
d¿a³a w marcu alarmowo 21 razy,
w tym:

3 - akcje ratownictwa technicznego
4 - po¿ary
14 - pompowanie rozlewisk wody lub
zalanych domów

Wiosenne, dynamiczne roztopy przy-
nios³y skutek w postaci zalania piwnic,
domów, ulic i pól. Tego rodzaju zdarzenia
dominowa³y wœród wszystkich wyjazdów
w miesi¹cu marcu. Stra¿acy wypom-
powali ³¹cznie 1500 m wody.

- Bronisze ul. Poznañska róg
Œwierkowej. Wypadek drogowy z
udzia³em piêciu samochodów oso-
bowych i jednego samochodu ciê¿a-
rowego. Dzia³ania stra¿aków polega³y
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
udzieleniu pierwszej pomocy poszko-
dowanym, neutralizacji p³ynów i olejów
rozlanych na ulicy

- Wolica, po¿ar magazynu
z paletami EURO. Uratowano oko³o 200
szt. palet oraz budynek magazynu.

3

Kronika
Policyjna

POLICJA

Œwiêcice
OSP Œwiêcice

14 marca

16, 17 i 19 marca

23 marca

24 marca

25 marca

25 marca

28 marca
29 marca
29 marca

30 marca

30 marca

wyje¿d¿a³a w marcu
alarmowo 15 razy, w tym:
4 - akcje ratownictwa technicznego
7 - po¿arów
3 - pompowania
1 - pozosta³e

- kolizja dwóch pojazdów w
Œwiêcicach, ul. Poznañska róg
Zaborowskiej

- wypompowanie
wody w dwóch piwnicach i zbiorniku
retencyjnym

- po¿ar ³¹ki w Kopytowie,
ul. S³oneczna

- po¿ar trawy w Kopytowie,
ul. S³oneczna

- kolizja 3 pojazdów

Dzia³ania stra¿y polega³y na kierowaniu
ruchem, zabezpieczeniu i sprz¹tniêciu
miejsca zdarzenia oraz uprz¹tniêciu po-
jazdów z trasy.

- zderzenie Poloneza z Fordem
Mondeo. Dzia³ania stra¿y polega³y na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uprz¹-
tniêciu szk³a oraz wyciekaj¹cych p³ynów
eksploatacyjnych.

- po¿ar trawy
- wypadek

- po¿ar trawy w Œwiêcicach,
ul. Warszawska i w Józefowie, ul. Urocza

- po¿ar trawy w P³ochocinie,
ul. D³uga

- po¿ar wiaty magazynowej
w Wolicy, Rolnas Sp. z o.o., ul. Lipowa
4/1. Spaleniu uleg³y europalety oraz 1/3
powierzchni dachu.

OSP

Lp. Produkt Cena Jednostka
miary

1. Ziemniaki

Ziemniaki m³ode

0,70 z³ kg
2.

Marchew

3,50 z³

1,00 z³

kg
3.

Pietruszka

Natka pietruszki

4,00 z³

1,50 z³

kg
4.

Seler korzeniowy 3,00 z³

kg
5.

Cebula

Cebula dymka

1,00 z³

6.

Pory

1,50 z³

kg

kg7.

W³oszczyzna

2,50 z³

pêczek

8.

Szczypior

2,00 z³

pêczek

pêczek

pêczek

pêczek

9.

Burak æwik³owy

1,50 z³

kg
10.

Kapusta bia³a

1,00 z³

11.

Kapusta czerwona

0,80 z³

12.

Kapusta pekiñska

1,00 z³

kg
13.

Kapusta kwaszona

Kapusta m³oda polska

Kapusta m³oda holenderska

Kalafior

Sa³ata

Rzodkiewka

Jab³ka

4,00 z³

kg
14.

Brukselka

2,50 z³

kg
15.

4,00 z³

kg
16.

4,00 z³

6,00 z³

6,00 z³

2,50 z³

2,50 z³

2,50 z³

kg

kg

kg

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

17.

Ogórek szklarniowy

Gruszki

Winogrona czerwone

Winogrona bia³e

4,00 z³

12,00 z³

14,00 z³

kg

kg

kg

18.

Pomidory polskie

Pomidory holenderskie

6,00 z³ kg

19.

Papryka

11,00 z³ kg

20.

Pieczarki

8,00 z³ kg

21.

Pomarañcze

14,00 z³ kg

22.

Mandarynki

6,00 z³ kg

23.

Cytryny

5,00 z³ kg

24.

Banany

6,00 z³ kg

kg

25.

Jajka

5,00 z³

26.

Wieprzowina bez koœci

5,20 z³ kg

27.

Wieprzowina z koœci¹

0,36 z³

28.

Wo³owina bez koœci

19,00 z³ kg

29.

Wo³owina z koœci¹

12,00 z³ kg

30.

Filet z kurczaka

17,00 z³ kg

31.

Uda z kurczaka

13,00 z³ kg

32.

Skrzyde³ka z kurczaka

13,90 z³ kg

33.

Kurczak ca³y

6,60 z³ kg

34.

Mielone z indyka

5,80 z³ kg

35.

Skrzyd³a indycze

6,10 z³ kg

36.

37

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

Filet z indyka

¯o³¹dki z kurczaka

Porcja roso³owa

11,90 z³

6,90 z³

16,60 z³

8,60 z³

2,60 z³

kg

kg

kg

kg

kg

Œrednie ceny produktów w kwietniu

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



24 kwietnia - 15 maja

3 maja (wtorek)

5 maja (czwartek)

9 maja (poniedzia³ek)

10 maja (wtorek)

18 maja (œroda)

19 maja (czwartek)

22 maja (niedziela)

29 maja (niedziela)

29 maja (niedziela)

Uroczyste obchody Œwiêta Narodowego 3 Maja i Dnia Stra¿aka

Dzieñ Teatru

godz. 10.30 20.00 Festyn z okazji Dnia Dziecka-
-

-

Wystawa Malarstwa Kazimierza Dêbskiego
D.K. „Uœmiech”, O¿arów Maz., ul. Poznañska 165,

godz. 9.00-18.00

W programie:
godz. 9.30 z³o¿enie kwiatów przy pomniku poleg³ych stra¿aków

(ul. Stra¿acka/Poznañska)
godz. 9.40 podniesienie flagi Narodowej i flagi Unii Europejskiej,

plac przed Hotelem Mazurkas
godz. 9.45-10.00 koncert orkiestry stra¿ackiej z miejscowoœci Kaski,

plac przed Hotelem Mazurkas

Spektakl teatralny z okazji 60. rocznicy zakoñczenia II Wojny Œwiatowej
pt. „Deszcze”,

w wykonaniu aktorów Teatru Starego w Krakowie
Krakowskie Biuro Promocji Kultury

D.K. „Uœmiech”, O¿arów Maz., ul. Poznañska 165, godz. 12.00

Zebranie Spó³dzielni Mieszkaniowej „Poznañska”
D.K. „Uœmiech”, O¿arów Maz., ul. Poznañska 165, godz. 17.00

Teatr dla dzieci:
„¯ona” i „Zabawa w Œpi¹c¹ Królewnê” w wykonaniu Teatru „Bronisze”.

D.K. „Uœmiech”, O¿arów Maz., ul. Poznañska 165, godz. 17.30

Ods³oniêcie Tablic Pami¹tkowych przy drzewkach
poœwiêconych pamiêci Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II,

skwer przy P³ywalni Miejskiej, O¿arów Maz., godz. 11.00
Szko³a Podstawowa w P³ochocinie, godz. 12.00

Koncert z okazji Urodzin Jana Paw³a II, monta¿ s³owno-muzyczny
D.K. „Uœmiech”, O¿arów Maz., ul. Poznañska 165, godz. 19.00

Spotkanie z goœciem Burmistrza Panem Tomaszem Karczewskim,
Prezesem Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów

D.K. „Uœmiech”, O¿arów Maz., ul. Poznañska 165, godz. 18.00

Majówka w Macierzyszu.
W programie: Msza œw., wystêpy artystyczne,
turnieje rodzinne, ognisko, zabawa taneczna.
Macierzysz, boisko by³ej szko³y, godz. 16.00

godz. 10.00 14.30 V Rajd Rowerowy im. J. Kusociñskiego
na trasie O³tarzew-Palmiry-O³tarzew

godz. 10.30 13.00 Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar Starosty
Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Wszystkie imprezy odbêd¹ siê na terenie Klubu Sportowego UKS Ambra
w Parku w O³tarzewie

Zabawa taneczna. Gra zespó³ „Romans”.
D.K. „Uœmiech”, O¿arów Maz., ul. Konotopska 6, godz. 17.00

godz. 10.00 przemarsz do Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego
godz. 10.05 uroczysta Msza œw. w intencji Ojczyzny, Gminy

oraz Gminnych Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych

-

-

Pan Bogumi³ Rzucid³o podró¿nik i autor wystawy fotogramów
z Ameryki Po³udniowej i Azji

Wystêp duetu latynoamerykañskiego z trakcie spotkania
z podró¿nikiem

Nauka salsy na zakoñczenie spotkania z podró¿nikiem

Wrêczenie nagród w gminnych eliminacjach konkursu
„Warszawska Syrenka” £ukaszowi Jarnieckiemu
z Przedszkola Nr 2

kwiecieñ 2005r. w D.K. ,,Uœmiech''


