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„Szare Szeregi, Szare Szeregi
choæ m³odzi byli tak jak my,
odwa¿ni i mê¿ni nie bali siê œmierci,
uczyli jak mo¿na godnie ¿yæ.

Szare Szeregi, Szare Szeregi
zaœpiewaæ o nich chcê dziœ pieœñ.
S¹ dla nas przyk³adem,
pójdziemy ich œladem,
Oddajmy Im ho³d i czeœæ.”

''¯ycie jest tylko wtedy coœ warte i tylko wtedy daje radoœæ, jeœli jest s³u¿b¹,
cz³owiek umiera, ale ¿yæ mo¿e w pamiêci nastêpnych pokoleñ".

A. Kamiñski
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z pracy burmistrza

Szanowni Pañstwo,

Dzia³ania i decyzje podjête w Urzêdzie Gminny
w okresie od 19 kwietnia do 17 maja 2005 roku

W ZAKRESIE ZAMÓWIEÑ PUBLICZNYCH

Og³oszono przetargi:

Zatwierdzono:

Podpisano umowy:

Pocz¹tkowo zimny i deszczowy maj, wreszcie obdarzy³ nas
s³oñcem, tak, ¿e po tradycyjnych
mo¿emy chyba spokojnie planowaæ imprezy i pikniki na wolnym
powietrzu. Bêdzie ich zapewne wiele, jeszcze w maju, a potem
w czerwcu, bo nie ma to jak odpoczynek i rekreacja w mi³ym
gronie w zieleni parku, lasu czy w³asnego ogrodu. Szczególnie
serdecznie zapraszam wszystkich Mieszkañców Gminy na
tradycyjn¹ Majówkê do Parku O³tarzewskiego na V ju¿ Rajd
Rowerowy im. J.Kusociñskiego, organizowany wspólnie ze
Stowarzyszeniem „Razem w Powiecie", a jednoczeœnie gminny
Dzieñ Dziecka z wieloma zabawami i atrakcjami. W dnia 18-19
czerwca, ju¿ po raz trzeci bêdziemy uroczyœcie obchodziæ

W imieniu Rady Miejskiej i w³asnym
wszystkich Pañstwa gor¹co zapraszam do udzia³u w uroczy-
stoœciach i zabawie, zarówno w sobotê 18. jak i w niedzielê 19.
czerwca. To najwa¿niejsze œwiêto Miasta i ca³ej Gminy, niech
bêdzie spotkaniem jak najwiêkszej liczby mieszkañców.
Z okazji zbli¿aj¹cego siê DNIA MATKI (pamiêtajmy, czwartek 26
maja, w tym roku w Bo¿e Cia³o), wszystkim MAMOM NASZEJ
GMINY, tym, które s¹ ju¿ Babciami i Prababciami, a tak¿e tym,
które s¹ Mamami niemowl¹t, sk³adam najlepsze gor¹ce ¿ycze-
nia zdrowia, radoœci z ukochanych pociech i wszelkiej pomyœl-
noœci.

przetarg na wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa
i nak³adkê asfaltowa jezdni ul. Jaœminowej w Koprkach

przetarg nieograniczony na wykonanie interwencyjnej wycinki,
pielêgnacjê koron drzew i usuwanie karp na terenie gminy

przetarg na budowê przydomowych oczyszczalni œcieków dla
gospodarstw indywidualnych

przetarg na projekt przebudowy napowietrznej linii NN i linii
kablowej oœwietlenia ulicznego przy ul Klonowej w Szeligach

wynik przetargu na przebudowê ul. Kolejowej w P³ochocinie
za cenê brutto 2.101.776,02 z³

wynik przetargu na przebudowê ul. D³ugiej w P³ochocinie
za cenê brutto 2.240.956,68 z³

z firm¹ „DOMBRUK" T. Boñczak z siedzib¹ w O¿arowie
Mazowieckim na przebudowê ul. Kusociñskiego w O¿arowie
za cenê brutto 815.583,11 z³

z firm¹ ZUTBiP „MARGOT" z siedzib¹ w Warszawie na
przebudowê ul. Robotniczej w O¿arowie za cenê brutto

746.530,65 z³

z Firm¹ Us³ugowo-Projektow¹ „RUSZCZAK" s.c. z siedzib¹
w Warszawie na opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oœwietlenia ulicznego:
ul. Zaborowskiej w Œwiêcicach,ul. Rokickiej w P³ochocinie
ul. ¯yznej w Krêczkach, za cenê brutto 16.520 z³

z firm¹ BTHCWiK „CEWOK" Sp. z o.o. z siedzib¹ w
Warszawie na opracowanie projektów koncepcyjnych dla
infrastruktury technicznej dla terenów przeznaczonych dla
zabudowy mieszkaniowej:
w Broniszach za cenê brutto 35.990 z³
w Duchnicach za cenê brutto 79.300 z³

Ogrodnikach i Zimnej Zosi

Burmistrz Kazimierz Stachurski

Dni
O¿arowa Mazowieckiego.

z firm¹ Lubelskie Centrum Okien „BROKAT" J. Opydo
z siedzib¹ w Lublinie na wymianê okien w budynku Urzêdu
Miasta i Gminy, za cenê brutto 61.754,85 z³

z firm¹ PPHU „EFEKT" z siedzib¹ w Warszawie na
przebudowê ul. Go³aszewskiej w Go³aszewie
za cenê brutto 854.000,- z³

ogrodzenie dzia³ki przy ul. Granicznej i Mickiewicza (przysz³y
skwer dzielnicowy i ogródek zabaw dla dzieci).
Koszt 9.296,40 z³

remont chodnika przy ul. Floriana w O¿arowie Maz.
Koszt 22.782,03 z³

remont pokrycia dachu budynku Szko³y Stowarzyszenia
Rozwoju Macierzysza

przes³ano dokumentacjê niezbêdn¹ do rozpatrzenia naszego
wniosku w sprawie przekazania przez Agencjê
Nieruchomoœci Rolnych dzia³ki ew.nr 6/61 w obr. PGR
Krêczki - Kaputy z proœb¹ o przekazanie Gminie
przedmiotowego gruntu jeszcze w tym roku

28 decyzji o warunkach zabudowy

2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wyst¹pienie z projektem „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy O¿arów
Mazowiecki dla obszaru wsi Duchnice i czêœci wsi O³tarzew"
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewody
Mazowieckiego o wydanie zgody na zmianê przeznaczenia
terenów rolnych na nierolne

wyst¹pienie z projektem „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy O¿arów
Mazowiecki dla obszaru Koprki-Pogroszew" do uzgodnieñ

W kwietniu wzbogaci³ sw¹ ofertê o now¹ formê zajêæ - sekcjê
kultury s³owa, maj¹c¹ na celu m.in. doskonalenie warsztatu
recytatorów, adresowan¹ do dzieci i m³odzie¿y z o¿arowskich
szkó³. Zajêcia prowadzi teatrolog Pani Wanda Kulesza.

.

23 kwietnia odby³a siê uroczystoœæ nadania imienia Szarych
Szeregów Szkole Podstawowej w P³ochocinie.

Zakoñczy³a siê rekrutacja do szkó³ i przedszkoli.
Od nowego roku szkolnego do przedszkoli prowadzonych
przez Gminê O¿arów Mazowiecki bêdzie uczêszcza³o 354
dzieci (ubiegaj¹cych siê by³o 407)
Do klas pierwszych w szko³ach podstawowych zosta³o
zapisane 170 dzieci.
Do gimnazjów zg³osi³o siê 180 absolwentów szkó³
podstawowych.

W kwietniu odby³ siê sprawdzian po szkole podstawowej, w
którym najlepszy wynik osi¹gnê³a Szko³a Podstawowa w
Œwiêcicach - 33,33 punkty przy œredniej gminy - 29,91,
œredniej powiatu - 30,26 i œredniej województwa - 30,21.
Maksymalna liczba punktów, jak¹ mo¿na by³o otrzymaæ
to 40.

W ZAKRESIE INWESTYCJI I REMONTÓW

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

Zakoñczono:

W ZAKRESIE GOSPODARKI ZIEMI¥

W ZAKRESIEARCHITEKTURY
Wydano:

W ZAKRESIE KULTURY

Oœrodek Kultury „Uœmiech"

W ZAKRESIE EDUKACJI

Dom Kultury rozpocz¹³ nabór chêtnych do udzia³u
w zajêciach pracowni malarstwa i rysunku
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 w sprawie: wprowadzenia zmian 
w budżecie miasta i gminy na rok 2005.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zmniejszyć dochody gminy o kwotę
        366.000 zł
Zwiększyć dochody gminy o kwotę
                                                316.159 zł
w pełnej szczegółowości klasyfikacji bu-
dżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach stanowi 
wielkość                             43.623.798 zł 

§ 2
Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę
                                                134.335 zł
Zwiększyć wydatki gminy o kwotę
                                                584.494 zł
w pełnej szczegółowości klasyfikacji bu-
dżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach stanowi 
wielkość                             46.529.698 zł

§ 3
1. Różnica między planem dochodów, 
a planem wydatków stanowi kwotę
                                             2.905.900 zł
2. Z dochodów budżetu gminy przezna-
cza się kwotę 2.773.240 zł na spłatę rat 
kredytów i pożyczek, zgodnie z Załączni-
kiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
3. Deficyt budżetu w wysokości 5.679.140 
zł tj. po uwzględnieniu zapisów w pkt. 
2 zostanie pokryty z wolnych środków 
wynikających z rozliczenia kredytów 
i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości
1.572.045 zł,  kredytów zaciąganych  w ban-
kach krajowych w wysokości 4.107.095 zł

 
§ 4

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 274/04 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 30 grudnia 2004 r. pn.: „Progno-
za długu gminy na 31 grudnia 2005 r. 
i lata następne” zmieniony Załącznikiem 
Nr 4 do Uchwały Nr 293/05 Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 mar-
ca 2005 r. otrzymuje brzmienie zgodnie 
z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwa-
ły.

§ 5
Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr 274/04 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 30 grudnia 2004 r. pn.: „Plan za-
dań inwestycyjnych na rok 2005” zmie-
niony Załącznikiem Nr 5 do Uchwały 
Nr 293/05 Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim z dnia 22 marca 2005 r. 
otrzymuje brzmienie zgodnie z Załączni-
kiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu dłu-
goterminowego w roku budżetowym 
2005.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zaciąga się kredyt komercyjny długoter-
minowy w banku krajowym w wysokości 
500.000 zł /słownie: pięćset tysięcy zło-
tych / na realizację zadania inwestycyj-
nego pod nazwą „Przebudowa ul. Kuso-
cińskiego”. 

§ 2
Prawne zabezpieczenie uzyskanego 
kredytu stanowi: weksel własny in blanco 
wraz z deklaracją wekslową.

§ 3
1. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi 
w latach 2006 - 2009 w ratach kwartal-
nych.
2. Źródłem pokrycia zaciągniętego zobo-
wiązania będą wpływy z podatku od nie-
ruchomości w latach 2006 - 2009.

w sprawie: ustalenia najniższego wy-
nagrodzenia zasadniczego w pierw-
szej kategorii zaszeregowania w tabeli 
miesięcznych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego i uzgodnienia wartości 
jednego punktu, stanowiących podsta-
wę do ustalenia miesięcznych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego pracow-
ników zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych gminy działających 
w zakresie pomocy społecznej.
   
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się najniższe wynagrodzenie za-
sadnicze w pierwszej kategorii zaszere-
gowania w tabeli miesięcznych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego obowią-
zującej w zakresie wynagradzania pra-
cowników zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych gminy, działających w za-
kresie pomocy społecznej w wysokości 
770 zł.

§ 2
Uzgadnia się wartość jednego punktu 
miesięcznych stawek wynagrodzenia za-
sadniczego w wysokości 6 zł.

§ 3
Traci moc Uchwała Nr 218/04 z dnia 7 
września 2004r. Rady Miejskiej w Oża-
rowie Mazowieckim w sprawie ustalenia 
najniższego wynagrodzenia zasadnicze-
go w pierwszej kategorii zaszeregowa-
nia w tabeli miesięcznych stawek wyna-

grodzenia zasadniczego i uzgodnienia 
wartości jednego punktu, stanowiących 
podstawę do ustalenia miesięcznych sta-
wek wynagrodzenia zasadniczego pra-
cowników zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych gminy działających 
w zakresie pomocy społecznej.

w sprawie: przystąpienia Gminy Oża-
rów Mazowiecki do Związku Między-
-gminnego „Kampinos”.
 
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża zgodę na przystąpienie Gminy 
Ożarów Mazowiecki do Związku Mię-
dzygminnego„Kampinos” w celu wspól-
nego wykonywania zadań publicznych.

§ 2
Przyjmuje Statut Związku Międzygmin-
nego „Kampinos” zatwierdzony Uchwa-
łą Nr IV/14/04 Zgromadzenia Związku 
Międzygminnego „Kampinos” z dnia 22 
marca 2004 r. stanowiącą załącznik do 
niniejszej uchwały.

w sprawie: rozpatrzenia sprawozda-
nia z wykonania budżetu za rok 2004
i udzielenia absolutorium Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 
za 2004 r.

Rada Miejska postanawia, co następuje:
                                               

§ 1
Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim 
po rozpatrzeniu sprawozdania Burmi-
strza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiec-
ki za 2004 r. stanowiącego Załącznik do 
Uchwały udziela absolutorium za 2004 
rok Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki.

§ 2
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Mazowiec-
kiego.

w sprawie: powołania Zastępcy Kie-
rownika Urzędu Stanu Cywilnego Mia-
sta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy 
Ożarów Mazowiecki powołuje z dniem 1 
maja 2005 r. Panią Magdalenę Polak na 
stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki.
Pełna treść uchwał do wglądu w UMiG       
w Ożarowie Maz., ul. Kolejowa, p. 101
lub na str. BIP www.ozarow-mazowiecki.pl

W dniu 28 kwietnia 2005 r. na XXXII sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

U C H W A Ł A   Nr  306/05 U C H W A Ł A    Nr 307/05

U C H W A Ł A   Nr 308/05

U C H W A Ł A      Nr  309/05

U C H W A Ł A   Nr 310/05

U C H W A Ł A    Nr  311/05

z pracy rady miejskiej
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 XXXV Rajd Arsenał, który odbył się 
w dniach 1 – 3 kwietnia, miał być nie-
zwykły – najlepiej zorganizowany, uno-
wocześniony, o jak najszerszym zasięgu 
(wciągnięcie do współpracy i dyskusji nie-
zrzeszonych, współpraca z harcerzami 
z ZHR-u). Już samo zadanie przedrajdo-
we to zapowiadało, uświadomiliśmy so-
bie jak wiele wyzwań, problemów stanie 
przed nami w trakcie realizacji kolejnych 
jego punktów. Rzeczywiście wykonanie 
zadania (utworzenie strony internetowej 
i zamieszczenie na niej starannie przy-
gotowanych materiałów, a także urucho-
mienie forum internetowego) było bardzo 
pracochłonne, wymagało od nas duże-
go wysiłku, ale opłacało się, zostaliśmy 
zakwalifikowani na Rajd. Nie mogliśmy 
zawieść, bo udział w tym Rajdzie jest 
wieloletnią tradycją naszego środowiska 
i udało nam się.

 Pierwszy kwietnia – piątek to był 
dzień rozpoczęcia naszej rajdowej przy-
gody. Autokarem dotarliśmy do przy-
dzielonej nam bazy na daleki Wilanów 
na ulicę Wiertniczą. Piątek to dzień po-
witania uczestników w bazie, zakwa-
terowania ich i dzień pierwszych zajęć 
programowych – my braliśmy udział 
w warsztatach dziennikarskich. Po ich 
zakończeniu spotkaliśmy się wszyscy 
w sali gimnastycznej, gdzie powitał nas 
oboźny bazy, poinformował nas także 
o zmianach, które miały nastąpić w so-
botę. W związku z pogarszającym się 
stanem zdrowia papieża, rano, przed 
właściwą grą postanowiono zorganizo-
wać na Polach Mokotowskich harcerską 
mszę świętą w intencji Ojca Świętego. 
Informacje o postępującym osłabieniu 
Jana Pawła II rzeczywiście nie dawały 
nam spokoju i nie pozwalały w pełni się 
cieszyć Rajdem, więc ucieszyliśmy się 
z tej decyzji.

 
 Drugi kwietnia - sobota, czyli sam 
środek Rajdu, jego najważniejszy mo-
ment. To w sobotę zawsze odbywa się 
główna, całodzienna gra, tak samo było 
tym razem, ale dzień zaczęliśmy od 
mszy świętej. Wszystko się przedłużało, 
cała misterna organizacja się psuła, ale 
z pewnością warto było się spotkać na 
tej wspólnej modlitwie. Atmosfera była 
niesamowita – skupienie, zaduma, bez 
tak charakterystycznych dla harcerzy 
głośnych śpiewów, chociaż wielu z nas 
mimo wszystko optymistycznie wierzy-
ło w poprawę zdrowia papieża. Po za-
kończeniu mszy wreszcie ruszyliśmy na 
trasę – zaczęliśmy prawdziwy rajd po 
mieście. Musieliśmy bardzo szybko prze-
mieszczać się między punktami, bo na 
dojazd mieliśmy tylko 20 minut, a spóź-
nienie było ostro karane – nie można 
było po prostu wejść na punkt. Poprzed-
niego dnia Sebastian – nasz przedstawi-
ciel dość rozsądnie zarezerwował przez 
Internet (!) punkty, więc wszędzie udało 
się zdążyć, choć czasem wymagało to 
wiele wysiłku i samozaparcia... Zada-
nia, jakie mieliśmy do wykonania były 
bardzo ciekawe i inspirujące – polegały 
w większości na dyskusjach np. na temat 
wizerunku harcerstwa w społeczeństwie, 
miejsca niewierzących w ZHP. Po wy-
czerpującej grze, podczas której daliśmy 
z siebie wszystko, wróciliśmy do bazy, 
był już wieczór, patrolowy został w cen-
trum i pojechał na konferencję instruk-
torów ZHP i ZHR, która też jest stałym 
elementem Rajdu. Plany na jej organi-
zację były tym razem bardzo ambitne, 
ale musiały zostać zmienione. My, zmę-
czeni znaleźliśmy się w bazie. W trakcie 
gry, w „bojowym” zapamiętaniu zapo-
mnieliśmy o smutnych wydarzeniach 
dotyczących papieża. Wieczorem jednak 
wróciły one do nas. Około 22.00 spotka-
liśmy się wszyscy w sali gimnastycznej 
po zajęciach, patrole zaczęły śpiewać, 
odgrywać scenki, które zapamiętały z gry 
– takie było nasze zadanie. Nagle, w po

łowie piosenki jednego z patroli oboźny
przerwał, nikt nie wiedział co się stało... 
Powiedział nam wtedy, że właśnie do-
tarła do nas wiadomość o śmierci Ojca 
Świętego, szok..., cisza..., łzy na policz-
kach... Nie wiedzieliśmy, jak zareago-
wać, zamarliśmy, w ciszy rozeszliśmy 
się do klas. Pojawił się pomysł pójścia do 
Kościoła św. Anny w Wilanowie na nocne 
czuwanie, poszliśmy, w kościele byli już 
inni ludzie, w całej Warszawie i w całej 
Polsce ludzie poszli do kościołów, aby 
tam, w spokoju modlić się, przeżywać tę 
stratę. Kiedy wróciliśmy około północy 
mało już rozmawialiśmy, każdy przeży-
wał tę sytuację w samotności, a przecież 
czekał nas kolejny dzień.
 
 Trzeci kwietnia – niedziela. Zwykle 
tego dnia następowało uroczyste za-
mknięcie Rajdu – wielkie święto Hufca 
Mokotów, tym razem tak być nie mogło. 
Rano w naszej bazie oboźny odczytał 

rozkaz komendanta Rajdu i ogłosił wy-
niki: „Miejsce trzecie..., drugie..., pierw-
sze miejsce, 100 punktów patrol 11 DH 
Zielono – Czarni im. Szarych Szeregów 
z Płochocina.” To my! Zwycięstwo! Ale 
nie ma żadnego wybuchu euforii, żad-
nych okrzyków, tylko ciche, ale pełne 
uznania gratulacje, bo w tym roku na po-
ziomie starszoharcerskim zwycięzca był 
tylko jeden i to nam udała się ta sztuka. 
Zasłużyliśmy chyba, włożyliśmy w to wie-
le pracy, ale jak trudno było się cieszyć! 
To z pewnością było nasze najsmutniej-
sze zwycięstwo, ale też takie, które na 
pewno na długo zapamiętamy. Dzięki 
temu niesamowitemu splotowi uczuć – 
radości i żalu nie zapomnimy tego Rajdu 
nigdy! A w przyszłym roku znów zagości-
my na arsenałowych trasach!

Katarzyna Cackowska
(przyboczna 11 DH, drużynowa 9 DH)   

z życia harcerzy

XXXV Rajd  Arsenał  Daję słowo 
refleksje porajdowe
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 Już 25 lat istnieje Ogród Działkowy 
w Ołtarzewie, przy ul. Ceramicznej. Po-
-wstawał w latach 70-tych ubiegłego 
stulecia, z inicjatywy ówczesnych władz 
miasta i gminy oraz ożarowskich zakła-
dów pracy. Mało kto dziś pamięta, że te-
reny dzisiejszego Ogrodu to gruzowisko 
po byłej cegielni, niechciane i nielubiane 
przez nikogo.

 Dzisiejsze stawy, znajdujące się na 
terenie Ogrodu, to dawne wyrobiska gliny 
wypełnione wodą (tzw. glinianki). Trudno 
dziś ustalić dokładną datę powstania 
ogródków działkowych w Ołtarzewie. 
Przyjmujemy ją jako okres podziału tere-
-nu na działki i ich przydziału użytkowni-
-kom, tj. miesiąc październik 1980 roku. 
Były to wówczas gminne ogródki dział-
-kowe, którymi opiekowały się i pomaga-
ły w tworzeniu infrastruktury zakłady pra-
cy  głównie Fabryka Kabli i Huta Szkła, 
ale także pozostałe, których pracownicy 
otrzymali działki. Pierwsze lata istnienia 
były najtrudniejsze. Należało ogrodzić te-
ren, wybudować studnie, magazyn, roz-
prowadzić  energię elektryczną i wresz-
cie zagospodarować działki.
  Najwięcej pracy mieli działkowcy, 
którzy otrzymali działki w bezpośredniej 
lokalizacji byłej cegielni. Tylko oni wiedzą 
ile wysiłku kosztowało ich zagospodaro-
wanie terenu, wybudowanie altany itd. 
Wówczas działka była miejscem wytę-
żonej pracy. Po kilku latach stawała się 
miejscem wypoczynku i źródłem docho-
du. Uprawiane warzywa i owoce własnej 
produkcji wspomagały budżet domowy 
i były powodem dumy i satysfakcji. Po 
latach działki zmieniły swój charakter na 
bardziej rekreacyjny.
 Trudno dziś wymieniać wszystkich 
założycieli ogródków  byli to pełni po-
święcenia społecznicy.
 W 1997 roku tereny ogródków dział-
kowych zostały przekazane przez UMiG 
w użytkowanie Polskiemu Związkowi 
Działkowców i przyjęły nazwę: Pracow-
niczy Ogród Działkowy „Glinianka” w 
Ołtarzewie. Dało to działkowcom m.in. 

bezpieczeństwo prawne, jakim jest usta-
wa o ogrodach działkowych. Od tego 
czasu POD działa na zasadach określo-
nych przez PZD tzn. według Regulaminu 
Pracowniczego Ogrodu Działkowego. 
Bezpieczną przyszłość POD gwaran-
tują obecnie założenia planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy oraz 
wspomniana wcześniej ustawa. Niepokój 
natomiast budzi wśród działkowców pro-
jekt ustawy uwłaszczeniowej ogrodów 
działkowych złożonej przez PiS, któremu 
jak na razie skutecznie przeciwstawia 
się PZD, składając w Semie inny pro-
jekt - ustawy o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych. Działki bowiem obok zmia-
ny swojego charakteru, coraz częściej 
przejmują w użytkowanie dzieci obec-
nych użytkowników. Przyszłość Ogrodów 
zależy więc także od tego, co dzieje się 
w Sejmie. Działkowcy w pełni popierają 
działania PZD.
 Jak co roku na wiosnę, POD „Glinian-
ka” w Ołtarzewie, budzi się do życia. Go-
spodarują w nim członkowie Polskiego 
Związku Działkowców, a dużym akwe-
nem wodnym (dawna glinianka) użyczo-
nym przez PZD, opiekują się wędka-
rze z Koła Wędkarskiego PZW nr 136 
w Ożarowie Maz. Ten akwen wodny jest 
obecnie łowiskiem specjalnym Koła 136, 
które jest corocznie zarybiane, użycza-
ne wszystkim chętnym do wędkowania 
na zasadach PZW i wewnętrznych Koła. 
Na łowisku odbywają się kilka razy 
w roku zawody wędkarskie organizowa-
ne przez Koło. W tegorocznych planach 
mamy wspólne utworzenie i urządzenie 
strażnicy wędkarskiej.
 Od pierwszych ciepłych dni dział-
kowcy spędzają swój wolny czas na 
działkach, które w maju wyglądają naj-
piękniej. W ciepłe weekendy parkingi 
z trudem mogą pomieścić auta pragną-
cych spędzić choć kilka godzin w otocze-
niu przyrody, odpocząć po tygodniu pracy. 
Najczęstszymi bywalcami na działkach 
są emeryci, dla których jest to wręcz spo-
sób spędzania czasu przez cały sezon. 
Ich działki należą do najładniejszych (ale 
nie tylko ich). Obserwujemy także coraz 
częstsze odwiedziny działkowców przez 
ich rodziny i znajomych.
 Odwiecznym problemem działkow-
ców są kradzieże i włamania do altan. 
Nie ustrzegliśmy się ich także tej zimy, 
choć zdarzają się w ciągu całego roku. 
Działkowcy postanowili sami bronić swo-
jego mienia, wprowadzając dyżury spo-
łeczne, w porozumieniu z Komisariatem 
Policji w Ożarowie Maz. Sama Policja nie 
jest bowiem w stanie ochronić Ogrodu, 

a posiadane środki nie pozwalają na za-
trudnienie profesjonalnej ochrony. Tylko 
współpraca działkowców z miejscową 
Policją może poprawić bezpieczeństwo 
w Ogrodzie.
 Należy zwrócić uwagę na zacieśnie-
nie współpracy Zarządu POD z Urzędem 
Miasta i Gminy w Ożarowie Maz. Kil-
ka razy w roku odbywają się spotkania 
u Pana Burmistrza lub na posiedzeniach 
zarządu POD. 
 Nasz Ogród Działkowy służy bowiem 
głównie mieszkańcom Ożarowa Maz. To 
dzięki tej współpracy, działkowcy otrzy-
mali długo oczekiwany lokal na siedzibę 
stałą zarządu, w nowym budynku O.K. 
„Uśmiech” przy ul. Poznańskiej 165. Pra-
cownicy UMiG pomagają nam w załatwia-
niu wszystkich niezbędnych formalności 
urzędowych. W dniu 9 kwietnia br. walne 
zebranie członków POD nadało Panu 
Burmistrzowi K. Stachurskiemu tytuł 
„Honorowego Członka POD „Glinianka”, 
w dowód uznania za okazywaną nam 
pomoc. Corocznie najlepsi działkowcy 
wyróżniani są odznakami PZD „Zasłużo-
ny Działkowiec”, nagrodami rzeczowymi, 
dyplomami.

 W ostatni czerwcowy weekend or-
ganizujemy wspólnie z wędkarzami, in-
tegracyjną imprezę sobótkową z okazji 
25-lecia istnienia Ogrodu, na którą za-
praszamy rodziny działkowców i węd-
karzy oraz mieszkańców Miasta i Gminy 
Ożarów Maz. 
 Dokładny termin i program imprezy 
podamy na plakatach.

 Życzymy wszystkim chętnym miłe-
go odpoczynku na terenie POD „Gli-
nianka”.

Zbigniew Kalata 
- prezes POD „Glinianka” w Ołtarzewie

Budowniczowie Ogrodu 
Jan Kozik i Władysław Kowalski 

odbierają srebrne odznaki
 „Zasłużony Działkowiec”

Tak budowaliśmy nasz Ogród

25 LAT 
Pracowniczego Ogrodu Działkowego „GLINIANKA” w OŁTARZEWIE

z życia działkowców
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„Życie jest tylko wtedy coś warte 
i tylko wtedy daje radość, jeśli jest 
służbą, człowiek umiera, ale żyć 
może w pamięci następnych po-
koleń”.

 Te słowa Aleksandra Kamińskiego 
będą towarzyszyć kolejnym pokoleniom 
uczniów, nauczycieli i rodziców przekra-
czających próg Naszej Szkoły.
 Od 23 kwietnia 2005 r. Szkoła Pod-
stawowa w Płochocinie szczyci się imie-
niem Szarych Szeregów. Nawiązujemy 
do tradycji szkoły, której stałym elemen-
tem obecnym w wychowaniu młodego 
pokolenia były i są harcerskie ideały. 
 Szare Szeregi - to patron niezwykły
i niosący wyzwanie, bo przecież harce-
rze Szarych Szeregów służyli Ojczyźnie, 
gdy nad Polską rozciągnęły się ciem-
ności wojny. Byli przykładem wcielania 
w życie ideałów męstwa, braterstwa, 
honoru, dzielności i wytrwałości. To oni 
kształtowali przekonanie, że koleżeń-
stwo, przyjaźń, patriotyzm, gotowość 
oddania życia za Ojczyznę to zawsze 
uniwersalne wartości.
 Pragniemy, by nasza szkoła wyróż-
niała się programem wychowawczym. 
Staramy się wychowywać uczniów w po-
czuciu miłości do Ojczyzny, szacunku do 
ludzi i poszanowaniu tradycji. Zdecydo-
wanie powracamy do korzeni, dając dzie-
ciom i młodzieży wzorce najwspanialsze 
- ludzi, o których A. Kamiński pisał: „ [...] 
w tych niesamowitych latach potrafili żyć 
pełnią życia, ich czyny i rozmach wyci-
snęły piętno na stolicy oraz rozeszły się 
echem po kraju”.
 Przez dwa lata bardzo starannie 
przygotowywaliśmy się do tak ważnego 
wydarzenia, jakim jest nadanie imienia 
szkole.

 Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
Świętą w intencji uczniów, pracowników 
szkoły i rodziców w kościele Św. Woj-
ciecha B.M. w Płochocinie, celebrowaną 
przez księdza biskupa Mariana Dusia, 
na której nastąpiło uroczyste poświęce-
nie sztandaru szkoły i przekazanie go 
uczniom. 

 Odśpiewanie hymnu państwowe-
go rozpoczęło część szkolną urczys-
tości. Przybyli na nią uczniowie, na-
uczyciele, rodzice, poczty sztandaro-
we, kombatanci oraz znakomici goście: 
ks. biskup Marian Duś, ks. kanonik Wła-
dysław Michalczyk i inni księża, burmistrz 

Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki Ka-
zimierz Stachurski, wiceprzewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Ożarowie Mazo-
wieckim Eugeniusz Zawadzki oraz Radni 
Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowiec-
kim, starosta Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego Paweł Kanclerz, inspektor 
ds. Obronności i Obrony Cywilnej płk Bo-
lesław Gołębiowski, zastępca dowódcy 
Garnizonu Warszawa gen. bryg. Andrzej 
Szymonik.
  W nadaniu imienia szkole brali rów-
nież udział: przewodniczący Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Szarych Sze-
regów w Warszawie dh Leszek Kołacz, 
kapitan AK Janina Kulesza - Kurowska, 
prezes Zarządu Światowego Związku 
Żołnierzy AK Janusz Orsik. Mazowieckie 
Kuratorium Oświaty reprezentowała wi-
zytator Jolanta Sulborska. 
 Ponadto w uroczystości uczestni-
czyli: dyrektor ZEASiP Zbigniew Rybak, 
dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawo-
wych, gimnazjów, liceum, dyrektor bi-
blioteki miejskiej, Klubu Quo Vadis oraz 
emerytowani nauczyciele i pracownicy 
szkoły.
 Przybyli też: Lech Isakiewicz - burmistrz 
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki w la-
tach 1990 -1998, który rozpoczął budowę 
naszej szkoły oraz sponsorzy sztandaru:
Przedstawiciel Peri Polska - p. Janusz 
Rzepka
Właściciele firmy PRO-AL. - Państwo 
Anna i Henryk Pałubińscy
Prezes „Tender K. Młot” - p. Krzysztof 
Młot

Prezes Emsur Polska 
Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego 
„Daniel”- gen. dyw. rezerwy Czesław 
Laszczkowski 
Przedstawiciel Zarządu Mazowieckiej 
Wytwórni Wódek i Drożdży POLMOS - 
p. Tomasz Osuch
Prezes Zarządu „Kabeltechnik” - p. Ma-
rek Tomczyk
Prezes Zarządu Mazowieckiej Fabryki 
Drożdży „Józefów” - p. Zbigniew Hrysz-
czyk
Kierownik Niepublicznego Zakładu Opie-
ki Zdrowotnej - p. Rafał Bieńkowski
Państwo Anna i Andrzej Maciejewscy
Właścicielka firmy handlowej „Piotrauto” 
- pani Wioletta Badurek
Pani Renata Plichta
Właściciele agencji reklamowej „Grafium”  
- Państwo Beata i Dariusz Bartyzel 
oraz Rodzice i mieszkańcy.
 Na początku uroczystości głos zabra-
ła dyrektor Urszula Piechal, zapoznając 
przybyłych gości z Patronem Szkoły. 
Następnie przemawiali burmistrz Miasta 
i Gminy Ożarów Mazowiecki Kazimierz 
Stachurski, wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Eugeniusz Zawadzki, kapitan 
AK Janina Kulesza – Kurowska oraz 
druh Leszek Kołacz.

 Po odczytaniu aktu nadania imienia 
szkole przez wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej nastąpiła uroczysta pre-
zentacja sztandaru szkoły. Na prawym 
płacie znajduje się wizerunek orła bia-
łego w czerwonym polu; pod nim napis 
Bóg, Honor, Ojczyzna. Na lewym płacie 
lilijka harcerska z symbolem Polski Wal-
czącej w granatowym polu; pod nią na-
pis Ojczyzna, Nauka, Cnota. Rodzicami 
chrzestnymi sztandaru zostali hm Ma-
rianna Żakowska i hm Tadeusz Lipiński.
Następnym punktem programu było wbi
cie pamiątkowych i honorowych gwoździ 
na drzewcu sztandaru. 

Nadanie Szkole Podstawowej w Płochocinie
imienia Szarych Szeregów

uroczystość w Szkole Podstawowej w Płochocinie
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 Po raz pierwszy w murach naszej 
szkoły zebrani goście usłyszeli podnio-
słą pieśń - Hymn Szkoły, którego auto-
rami są Beata Łopuszańska i Małgorzata 
Osińska. Ze wzruszeniem słuchaliśmy 
jego pięknych słów i melodii w wykona-
niu chóru i uczniów.....

„Szare Szeregi, Szare Szeregi 
choć młodzi byli tak jak my,
odważni i mężni nie bali się śmierci,
uczyli jak można godnie żyć.
Szare Szeregi, Szare Szeregi
zaśpiewać o nich chcę dziś pieśń.
Są dla nas przykładem, 
pójdziemy ich śladem,
oddajmy Im hołd i cześć.”

Uroczystym momentem było ślubowanie 
uczniów złożone na Sztandar Szkoły. 
Reprezentanci klas 0-VI ślubowali:
„Ślubuję Tobie Polsko, uczciwą na-
uką i pracą służyć prawdzie, spra-
wiedliwości, pokojowi, wyrabiać w 
sobie silną wolę, koleżeństwo, odwagę, 
prawdomówność, dbać o honor szkoły
i uczniów”.
 Na zakończenie części oficjalnej 
zostały odczytane listy gratulacyjne: 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz 
Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP.
Część artystyczna, którą przygotowała 
nauczycielka muzyki Małgorzata Osiń-
ska, była wzruszającą opowieścią o dzia-
łalności Szarych Szeregów. Piękne recy-
tacje, scenki i pieśni z tamtego okresu 
to wspaniała lekcja historii dla młodych 
i wspomnienia wojennych dni dla kom-
batantów. Wszyscy mieli wrażenie, że 
są uczestnikami opowieści z tamtych lat, 
chwilami wzruszając się do łez.
 Scenografia zaprojektowana przez 
nauczycielkę plastyki Aleksandrę Ziół-
kowską, doskonale współgrała z przed-
stawieniem, oddawała nastrój, klimat 
i charakter miejsc walki Szarych Szere-
gów.

 Na zakończenie części artystycznej 
jeszcze raz zabrzmiał Hymn Szkoły i dłu-
go w pamięci pozostaną nam słowa:

„Nasza szkoła dumnie,
w górę sztandar wznosi,
bohaterów imię przyjąć chce.
Więc połączmy w jedno,
sprawę wspólną, piękną,
byśmy w Polsce mogli lepiej żyć,
Dokąd, dokąd teraz pędzę,
dokąd, dokąd gna mnie wiatr.
Niespełnione marzenia chcę wypełnić.
Może w szkole po sobie pozostawię 
ślad.”

 Po występach uczniowie i goście zo-
stali zaproszeni na poczęstunek. Mieli też 
możliwość obejrzenia wystawy pt. „Oni 
walczyli, abyś Ty ...”oraz wpisania swo-
ich wrażeń, refleksji i odczuć do Księgi 
Pamiątkowej. 
 Dla uczniów, nauczycieli i rodziców 
dzień 23 kwietnia 2005 r. będzie bardzo 
ważną datą w historii Szkoły Podstawo-
wej im. Szarych Szeregów w Płochoci-
nie.

   Halina Jędras, 
Anna Jędrzejczyk, Elżbieta Tomczyk

  Z życia wędkarzy

 Aktywniej też zaczynają działać węd-
karze.
 Pierwszym, a zarazem najważniej-
szym wydarzeniem w kole PZW nr 136 
w Ożarowie Mazowieckim było zebranie 
sprawozdawczo - wyborcze, na którym 
zostały wybrane nowe władze na kolej-
ne cztery lata. W niedzielę 20 marca br., 
w siedzibie Biblioteki Publicznej w Oża-
rowie Mazowieckim o godzinie 11.00 od-
było się zebranie. 
 Gościem honorowym był Burmistrz 
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki - 
Pan Kazimierz Stachurski. Otwarcia ze-
brania dokonał Roman Lissy, a następ-
nie głos zabrał przewodniczący zebrania 
- Pan Andrzej Szymiec - członek Zarzą-
du Okręgu, który od lat nam towarzyszy 
i pomaga. W tym miejscu należy mu się 
podziękowanie.
 Po wysłuchaniu sprawozdania zarzą-
du i komisji rewizyjnej uczestnicy zebra-
nia udzielili absolutorium ustępującemu 
zarządowi i prezesowi. Kolejnym punk-
tem spotkania było wręczenie nagród za 
miniony rok, w którym nasi zawodnicy 
wypadli bardzo dobrze. Przykładem jest 
Drużynowe Wicemistrzostwo Okręgu 

Mazowieckiego w spławiku. Indywidual-
nie Kadet Mistrz Okręgu Marek Wojnach 
reprezentował okręg na mistrzostwach 
Polski, gdzie zajął dziesiąte miejsce na 
kilkudziesięciu uczestników. Junior Piotr 
Pytkowski zajął trzecie miejsce w okręgu, 
a Hanna Pintara oraz senior Kamil Ziętek 
zajęli  czołowe lokaty w tych zawodach. 
 Oprócz sportowych osiągnięć na 
uwagę zasługuje bardzo dobra postawa 
obywatelska naszych dwóch kolegów 
Krzysztofa Adamczyka i Grzegorza Le-
narta, którzy uczestniczyli w Mistrzo-
stwach Podlodowych okręgu na jeziorze 
Brojnickim. W trakcie trwania zawodów 
jeden z uczestników zasłabł i spośród 
wielu obecnych to właśnie nasi koledzy 
przystąpili do ratowania tego człowieka 
i udało im się utrzymać go przy życiu do 
momentu przyjazdu karetki pogotowia. 
W dzisiejszych czasach znieczulicy spo-
łecznej taką postawę należy propagować 
i wyróżniać. 
 Na zebraniu, po przeprowadzeniu gło-
sowania, ponownie na prezesa koła wy-
brano kolegę Romana Lissego i wyłonio-
no zarząd, który podzielił się funkcjami. 
Przedstawiono też program działania na 
ten rok oraz kalendarz imprez. 
 Głos zabrał także nasz gość, Bur-
mistrz Kazimierz Stachurski, który po-
dziękował za dotychczasową działalność, 

mobilizował nas do większych działań 
na rzecz ochrony środowiska i sportu 
wędkarskiego oraz namawiał do objęcia 
opieką akwenu w Parku Ołtarzewskim. 
Zaoferował nam pomoc w miarę swoich 
możliwości. 
 Najnowsze informacje, to zarybienie 
glinek i akwenu w Parku Ołtarzewskim 
pstrągiem i karpiem przez naszych kole-
gów Wiesława Godlewskiego, Krzysztofa 
i Zdzisława Wojnachów za pieniądze po-
zyskane z Urzędu Miasta i Gminy Oża-
rów Maz.
 16 kwietnia odbyło się sprzątanie te-
renów wokół akwenów wodnych przez 
działkowców i wędkarzy, którym serdecz-
nie dziękujemy za pomoc przy sprząta-
niu.
 Informacje na temat składek otrzy-
mają Państwo od skarbnika Leszka 
Rasińskiego pod nr tel. 722 10 74, na-
tomiast w sprawach organizacyjnych 
i innych prosimy kierować się do wi-
ceprezesa Jana Czetyrkowskiego pod 
nr tel. 505 183 808.
 Następne wieści w kolejnym numerze 
„Informatora  Ożarowskiego”. 

Z wędkarskim pozdrowieniem - 
Jan Czetyrkowski

Nareszcie przyszła wiosna 
i przyroda budzi się 
z zimowego snu.

z życia Gminy
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 16 kwietnia 2005 r. w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Święcicach odbył 
się II Gminny Turniej Mistrzów Tabliczki 
Mnożenia. Celem konkursu było utrwale-
nie znajomości tabliczki mnożenia,  oko-
wego, sprawności manualnej, orientacji 
przestrzennej oraz integracja uczniów ze 
szkół Gminy Ożarów Maz.
 W turnieju wzięło udział 37 uczniów 
z klas drugich i trzecich ze szkół:
SP Nr 1 Ożarów Maz., SP Nr 2 Ożarów 
Maz. i SP Święcice.
Klasy drugie rozegrały konkurencje:
- Olimpijczyk
- Krzyżak
- Sokole Oko
Konkurencje rozegrane przez uczniów 
klas trzecich to:
- Olimpijczyk
- Sokole Oko
- Krzyżak
- Błyskawica
 Podobnie, jak w roku ubiegłym 
uczniowie walczyli o nagrody indywidual-
ne i zespołowe ( dla szkół ).
 
WYNIKI KLASYFIKACJI II TURNEJU 
MISTRZÓW TABLICZKI MNOŻENIA

Klasyfikacja indywidualna:

Klasa II 
1. Zielinka Karolina SP Nr 1 Ożarów 
Maz.
2. Walczak Aleks SP Nr 1 Ożarów Maz.
3. Pioterczak Norbert SP Święcice
4. Olejniczak Joanna SP Święcice

Klasa III
1. Kaczmarek Kamil SP Nr 1 Ożarów 
Maz.
2. Ptaszek Dominik SP Święcice
3. Włodarczyk Justyna SP Święcice
4. Guławska Stella SP Święcice

Klasyfikacja zespołowa:
1. SP Święcice
2. SP Nr 1 Ożarów Maz.
3. SP Nr 2 Ożarów Maz.

 Laureaci zostali uhonorowani dyplo-
mami i nagrodami rzeczowymi. Pozostali 
uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy 
uczestnictwa. Dla szkól ufundowano pu-
chary i dyplomy.
 Składamy serdeczne gratulacje zwy-
cięzcom konkursu. Słowa uznania nale-
ży skierować pod adresem wszystkich 
uczniów biorących udział w turnieju. 
Już samo zakwalifikowanie się do etapu 
gminnego było dużym osiągnięciem.
 Sprostanie konkursowym wymaga-
niom było szczególnie trudne dla uczniów 
klas II, po raz pierwszy uczestniczących 
w takim przedsięwzięciu. Zakres zna-

jomości tabliczki mnożenia wykraczał 
poza wymagania programowe dla klasy 
II. Mimo tak wysokiego progu uczniowie 
znakomicie dawali sobie radę i z ogrom-
nym zaangażowaniem uczestniczyli w 
poszczególnych rozgrywkach turniejo-
wych. Duża w tym zasługa nauczycieli, 
którzy nie szczędząc swojego wolnego 
czasu, wspaniale przygotowali uczniów 
do udziału w konkursie. Dziękujemy rów-
nież za pomoc w przeprowadzeniu kon-
kursu.
 Ogromne podziękowania należą się 
naszym szczodrym darczyńcom, dzię-
ki którym mogliśmy nagrodzić uczniów 
i szkoły oraz przygotować smakowity 
i obfity poczęstunek dla dzieci. 
 Wyrażamy naszą wdzięczność pp. 
Beacie i Waldemarowi Bzówka, pp .Bo-
żenie i Romualdowi Dzyr, pp.Wiesławie 
i Andrzejowi Gołębiewskim, pp.Elżbiecie 
i Stefanowi Majewskim, pp. Marii i Edwar-
dowi Witkowskim, Ks. Proboszczowi 
Kazimierzowi Baranowskiemu z parafii 
w Łaźniewie.
 Konkurs został dobrze przygotowany 
i sprawnie przeprowadzony. Przebiegał 
w życzliwej atmosferze. Doskonale udało 
się zintegrować wszystkich uczestników 
turnieju.
 Z nadzieją na kolejne turniejowe spo-
tkania z uczniami i nauczycielami wszyst-
kich szkół .

Jolanta Kasztelan
 - przewodnicząca zespołu 
nauczania zintegrowanego

II GMINNY TURNIEJ MISTRZÓW TABLICZKI MNOŻENIA

 W bieżącym roku szkolnym obok zna-
nych i renomowanych konkursów mate-
matycznych, takich jak : „Mały Pitagoras” 
i „Kangur”, w Szkole Podstawowej nr 1               
im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie 
Maz. odbył się konkurs „Mistrz tabliczki 
mnożenia” dla klas IV-tych.  Konkurs ten 
został przeprowadzony w oparciu o gry 
matematyczne, opracowane i promowa-
ne przez nauczyciela matematyki An-
drzeja Grabowskiego. 
 Uczniowie ww. klas mieli okazję za-
poznania się z tymi grami już w naucza-
niu zintegrowanym, na zajęciach koła 
matematycznego. 
 Dlatego, aby wykorzystać i kontynu-
ować zdobytą wiedzę i umiejętności zo-
stały przeprowadzone eliminacje do ww. 
konkursu. 
 W pierwszym etapie wzięli udział 
wszyscy uczniowie klas IV-tych. Celem 
tego etapu było sprawdzenie poziomu 
znajomości tabliczki  mnożenia i wyłonie-

nie najlepszych, którzy bezbłędnie opa-
nowali tę sztukę i ci zakwalifikowali się do 
drugiego etapu. 

 W półfinale należało się wykazać 
nie tylko bezbłędną znajomością ta-
bliczki mnożenia, ale również opanowa-
niem emocji przy odpowiadaniu na czas 
i sprawnością manualną w posługiwaniu 
się kartami. „Błyskawica”- bo tak nazywa 
się ta gra, wyłoniła finalistów – było ich 
24. 
 W finale wykorzystano „Krzyżaka” (to 
kolejna gra karciana) z sześciu cztero-

osobowych zespołów wyłoniono 4 lau-
reatów. Pierwsze miejsce zajął Michał 
Kanclerz z klasy IV c, drugie Aleksandra 
Sudakowska z klasy IV a, trzecie miej-
sce zajął Filip Pyszkowski z klasy IV c 
i czwarte  Alicja Łuczak, także z klasy 
IV c. Uczniowie ci  otrzymali cenne  na-
grody rzeczowe. Jednak nikt z uczest-
ników konkursu nie wyszedł z pustymi 
rękami, zadbali o to hojni sponsorzy: 
pani Iwona Jabłońska,  państwo Agata 
i Łukasz Dybowscy, państwo Elżbieta 
i Stefan Błażejczyk, pani Beata Horodni-
czy . 
 Kontynuacją tego konkursu będzie 
udział czterech finalistów w ogólnopol-
skich rozgrywkach, które odbędą się 
w Szczecinku w czerwcu br.
 Serdecznie dziękujemy sponsorom 
i nauczycielom matematyki  ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Ożarowie Maz. za 
pomoc w przeprowadzeniu konkursu.

Beata Wrzodak i Małgorzata Węsek

KONKURS  -  MISTRZ   TABLICZKI   MNOŻENIA

konkursy matematyczne
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Kartki z dziejów Mazowsza

 Najazd hitlerowski 1 września 1939 
roku na Polskę zahamował rozbudowę 
Huty Szklannej w Ożarowie. Już 9 wrze-
śnia wieczorem mieszkańcy Ożarowa 
doświadczyli konsekwencji potężnych 
wybuchów pocisków eksplodujących 
z rozbitego przez Niemców pociągu pol-
skiego wypełnionego amunicją, która 
przez całą noc hukiem o ogniem odbie-
rała wiarę w zwycięstwo Polski w woj-
nie z Niemcami. W następnych dniach 
września polscy oficerowie i żołnierze 
z 2 pułku piechoty pułkownika Ludwika 
Czyżewskiego dali świadectwo swego 
męstwa w bitwie na przedpolu Ołtarzewa, 
gdzie poległo ponad 900 młodych boha-
terów z najbardziej znanym poruczni-
kiem ks. Arturem Radzwiłłem. Mimo tego 
heroizmu hitlerowcy, a potem stalinowcy 
zniewolili naród polski oraz zahamowali 
rozwój polskiej gospodarki na następne 
dziesięciolecia. Jedynie polscy rolnicy 
i polscy przedsiębiorcy nie poddali się 
okupantom, ale podjęli trud odbudowy 
swych warsztatów pracy. Kazimierz Ka-
miński wraz ze swym synem Bogdanem 
w 1940 roku uruchomili produkcję w hu-
cie pod nadzorem niemieckim. Co praw-
da produkcję huty przejmowali Niemcy 
na potrzeby jednostek frontowych, ale 
huta Kamińskich w czasie wojny dawała 
pracę 200 mieszkańcom Ożarowa i War-
szawy. Co więcej niemieccy okupanci 
docenili kwalifikacje fachowe i doświad-
czenie organizatorskie szefa huty – Kazi-
mierza Kamińskiego.
 Prawdziwa gehenna dla przedwojen-
nego kapitalisty polskiego rozpoczęła się 
dopiero po wyzwoleniu Ożarowa przez 
armię czerwoną. Dopiero po wyzwoleniu 
w dniu 17 stycznia 1945 roku przedwo-
jenny pryncypał i wojenny chlebodawca 
został potraktowany przez miejscowych 
i przyfrontowych komunistów jako „wy-
zyskiwacz i krwiopijca”. W nocy z 16 
na 17 stycznia przebywał na portierni 
swej huty jedynie jako stróż wraz z por-
tierem Kołodziejem i psem wartowni-
czym. Tej pierwszej wyzwoleńczej nocy 
przez ogrodzenie na teren huty prze-
dostało się kilku „nieproszonych gości” 
w celu rozpoznania zasobności maga-
zynu wyrobów gotowych huty. Łupem 
tych pierwszych „grabarzy kapitalizmu” 
padł rower, skradziony sprzed portierni 
przez niejakiego K., którego rozpoznał 
K. Kamiński, ponieważ uciekł przez płot 
w kierunku swego miejsca zamieszkania. 
Rankiem 17 stycznia portier stwierdził 
także włamanie do podręcznego skła-
du technicznego, z którego miejscowi 
szubrawcy, ukryci pod osłoną nocy, zra-

bowali kilka rolek skóry na cholewki do 
butów, pozostawionych przez Niemców. 
Działania zmierzające do nacjonalizacji 
mienia kapitalistycznego i „pogermań-
skiego” stwierdzono także w domu Lej-
branta, który do tej pory po rozbudowie, 
służy funkcjonariuszom policji i pracow-
nikom Urzędu Miasta i Gminy. Z domu 
Lejbranta znikły wypożyczone z huty me-
ble i wyroby szklane. Dalsze kradzieże 
ustały, ponieważ do głosu doszli ludzie 
dobrej woli, którzy powstrzymali zapę-
dy grabieżcze kryminalistów i nacjona-
lizacyjne komunistów. Dopiero w końcu 
marca – jak stwierdza w swej relacji syn 
Kazimierza, już nieżyjący inż. Bogdan 
Kamiński – „w niedzielne południe ktoś 
niepostrzeżenie, po wybiciu szyby, pod-
palił budynek szlifierni huty, w którym 
znajdowały się materiały łatwopalne. 
Pożar zauważył mieszkający na terenie 
huty senior Kamiński, który zaalarmował 
„garstkę swych przedwojennych straża-
ków”. Strażacy, pomimo trudności z do-
stępem do wody obronili zabudowania 
huty, ale budynek szlifierni spłonął. Pod 
koniec gaszenia tego pożaru zjawił się 
przedstawiciel samozwańczej władzy lu-
dowej – niejaki Adolf B., który zapewne 
pod pretekstem podejrzenia o podpale-
nie aresztował inż. Bogdana Kamińskie-
go oraz jego ojca Kazimierza. Obu po-
dejrzanych pod bronią doprowadzono do 
domu Kargola przed oblicze pułkownika 
sowieckiego. Pułkownik okazał się jednak 
człowiekiem „łagodnym”, to znaczy upro-
szonym przez delegacje hutników, którzy 
poręczyli za swego „kochanego szefa”
i jego syna. Tego samego wieczoru zo-

stał aresztowany Adolf B., samozwaniec, 
ale wkrótce wywinął się od stawianych 
mu zarzutów. Następnie został powołany 
przez władzę ludową na pierwszego po-
wojennego wójta gminnego. 
 W 1946 roku dla liczącego już 68 lat 
budowniczego huty Kazimierza Kamiń-
skiego rozpoczęła się gehenna wywłasz-
czeniowa na podstawie dekretu z dnia 3 
stycznia 1946 roku o nacjonalizacji prze-
mysłu, która formalnie zakończyła się 
podpisaniem „protokółu zdawczo-odbior-
czego zakładu pracy” w dniu 15 kwietnia 
1949 roku, to znaczy zaborem huty wraz 
z zapasami surowców i wyrobów goto-
wych i gotowizny na koncie bankowym. 
Właścicielowi firmy „znacjonalizowano” 
nawet część przedmiotów, będących jego 
osobistą własnością. W 1949 roku roz-
poczęła się procedura biurokratyczna 
o emeryturę dla właściciela huty, a potem 
jego syna, która trwała przez całe dziesię-
ciolecia PRL. Pryncypał Kazimierz, wy-
dalony z własnego domu na terenie huty, 
pomieszkiwał u synów. W końcu swego 
pracowitego życia wyniósł się do Pozna-
nia i tam dokonał żywota w dniu 31 grud-
nia 1967 roku, nie doczekawszy zejścia 
z piedestału PRL największego „gra-
barza kapitalizmu” – tow. Wiesława G., 
który nawet nie wiedział, że postęp ludz-
kości oparty jest na pomnażaniu prywat-
nej własności. Tymczasem „dynamiczny 
rozwój huty w PRL uwieńczył jej upadek 
w 2001 roku w Polsce demokratycznej. 

 Jak wyglądają obecnie ruiny huty każ-
dy widzi. Dla ocalenia od zapomnienia 
tego wybitnego budowniczego osady 
i miasta, przed setną rocznicą  lokalizacji 
huty w Ożarowie, wnoszę wraz z Bur-
mistrzem do Rady Miejskiej o nadanie
imienia K. Kamińskiego jednej z ulic Oża-
rowa oraz o zorganizowanie w jego nisz-
czejącym kantorze fabrycznym muzeum 
wyrobów szklanych. 

     
dr Stefan J. Lewandowski

Powojenne losy budowniczego Huty Ożarowskiej

Romuald Kamiński – właściciel Huty w latach 1907-49
organizator stanowisk pracy dla 500 mieszkańców 

Ożarowa i chlebodawca dla ich rodzin

 Kantor fabryczny i dom właściciela Huty 

karty historii
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Lekcja historii w Domu Kultury „Uśmiech”
 W dniu 5 maja aktorzy Teatru Stare-
go z Krakowa wystawili w Domu Kultury 
„Uśmiech” patriotyczny spektakl teatral-
ny pod tytułem „Deszcze”.
 Inspiracją dla stworzenia spektaklu 
była przede wszystkim 60 rocznica za-
kończenia II wojny światowej, jednakże 
autorzy wykorzystali okazję, by zapre-
zentować bohaterską postawę Polaków 
wobec zagrożenia utratą suwerenności 
Ojczyzny.
 W spektaklu usłyszeliśmy wiersze 
Tuwima, Broniewskiego, Baczyńskie-
go, Gajcego, Miłosza i wielu, wielu in-
nych. Ukazano w nich między innymi: 
daremny heroizm września’39; walkę 
żołnierzy podziemia, konspirację i par-
tyzantkę, głosy wywożonych do lagrów 
sowieckich i więźniów reżimu hitlerow-
skiego, Polskie Siły Zbrojne na Zacho-
dzie, losy Armii Andersa, I Dywizji Ko-
ściuszkowskiej, holokaust, powstanie 
w Gettcie, Powstanie Warszawskie; 
wyzwolenie, czas powrotów, trud odbu-
dowy, wielkie nadzieje z cieniem Stalina
 w tle...
 Zaprezentowano również fragmenty 
przemówień polityków, cytowano do-
kumenty, treści plakatów, obwieszczeń 
oraz strofy pieśni. Silne wrażenie na 

widzach wywarły cytaty z przemówienia 
sejmowego wygłoszonego 5 maja 1939 
roku przez ministra spraw zagranicznych 
Józefa Becka, w którym kategorycznie 
odrzucił żądania niemieckie w sprawie 
Gdańska i korytarza, podkreślając jed-
nocześnie pokojowe stanowisko Polski. 
Kończąc, wypowiedział słowa, które za-
pewniły mu znaczące miejsce w historii 
II Rzeczypospolitej, a serca setek tysię-
cy Polaków napełniły na wiele lat wiarą 
i nadzieją w utrzymanie, a potem w odzy-
skanie u Niepodległej Ojczyzny. Brzmiały 
one tak:
„My w Polsce nie znamy pojęcia po-
kój za wszelką cenę. Jest jedna tylko 
rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, 
która jest bezcenna. Tą rzeczą jest ho-
nor”.
 Spektakl oprócz lekcji historii i patrio-
tyzmu, zmuszał również do refleksji nad 
obecną sytuacją. Szczególnie przejmu-
jące było wysłuchanie fragmentów prze-
mówienia marszałka Józefa Piłsudskiego 
wygłoszonego w Sejmie 29 maja 1926 
roku tuż po przewrocie majowym, w któ-
rym skrytykował wszechobecną wśród 
posłów prywatę, złodziejstwo i korupcję.
 Marszałek mówił: „Głównymi powo-
dami obecnego stanu rzeczy w Polsce, 

tj. nędzy, słabizny wewnętrznej i ze-
wnętrznej były złodziejstwa pozostające 
bezkarnymi. Ponad wszystkim zapano-
wał w Polsce interes jednostki i partii, 
zapanowała bezkarność za wszelkie 
nadużycia i zbrodnie (…) Szuje i łajda-
ki rozpanoszyły się! Rozwielmożyło się 
w Polsce znikczemnienie ludzi! Swobo-
dy demokratyczne zostały nadużyte tak, 
że można znienawidzić całą demokrację, 
co odczuwałem najboleśniej jako zde-
cydowany demokrata. Interes partyjny 
przeważał nad wszystkim (…) Wziąwszy 
państwo słabe i ledwo dyszące – oddali-
śmy obywatelom odrodzone i zdolne do 
życia. Cóżeście z tym państwem uczyni-
li? Uczyniliście zeń pośmiewisko …”
 W dniu spektaklu obradował Sejm III 
RP. Głównym punktem porządku obrad 
była debata nad skróceniem kadencji 
Sejmu. Pełne pychy, arogancji i obłudy 
przemówienia w imieniu swoich partii 
wygłaszali panowie Janik, Janicki, Jagie-
liński.
 W tym miejscu cisną się na usta słowa 
Marszałka: Cóżeście, panowie posłowie 
z tym państwem uczynili …

Jarosław Szmyt

Z wizytą w dworku szlacheckim w Umiastowie
 Pewnego majowego dnia odwiedzi-
liśmy dwór szlachecki w Umiastowie, 
w związku z konkursem ”Projekt her-
bu według pomysłu dzieci”. Uczniowie 
z klasy IVb i VIb z entuzjazmem odebrali 

pomysł zabawy plastycznej zapropono-
wanej przez właścicieli dworu. Mieści się 
on zaledwie 3 kilometry od naszej szko-
ły, miejsce to  mijamy często, ale nigdy 
nie mieliśmy okazji być wewnątrz, więc 
z wielkim zainteresowaniem przekroczy-
liśmy progi tego, jak się szybko przeko-
naliśmy, gościnnego domu.
 Pan domu przywitał nas w stroju 
szlacheckim, a po przedstawieniu swojej 
okazałej kolekcji  herbów, opowiedział 
o legendach związanych z niektórymi 

z nich. Razem z gospodynią, panią Jolą, 
zaczęliśmy odkrywać szlachecki klimat 
w salonach karmazynowym, słonecznym 
i imbirowym. Ten XIX-wieczny dworek 
został przez właścicieli urządzony stylo-
wo i wypełniony  pamiątkami związanymi 
z  kulturą szlachecką. Po dokładnym obej-
rzeniu wszystkich zakamarków dworku 
i zapoznaniu się z zasadami projektowa-
nia herbów, zabraliśmy się do pracy. 
 Inspiracji i pomysłów nie brakowało. 
Naszej pracy towarzyszyła zachwycają-
ca muzyka z epoki, której łagodne tony 
rozbudziły w nas wenę twórczą i zapał 
do pracy. Efekty zaskoczyły wszystkich. 
Uczniowie stworzyli piękne herby, wyko-
nali je różnymi technikami, wykorzystali 
materiały przyrodnicze, jak również wy-
myślili ciekawe i oryginalne nazwy her-
bów.
 W trakcie pracy bardziej dociekliwi 
młodzieńcy oglądali i podziwiali zbroje, 
szable i pistolety, a przy tym obsypywali 
gospodarza domu pytaniami. W Herba-
rzu Polskim poszukiwali swoich przodków 
i ich herbów. Okazało się, że także wśród 
nas są tacy, w których żyłach płynie szla-
checka krew. Wszystko to rozbudziło 
w nas chęć poszukiwania i poznawania 
korzeni własnego rodu.

 Po skończonej pracy czekał nas 
jeszcze spacer po pięknym ogrodzie. 
Zachwycająco pięknie kwitnące azalie, 
wiekowe drzewa i unikalne gatunki roślin 
nadają temu miejscu niepowtarzalny kli-
mat.

 Wielu z nas tu powróci, przyprowa-
dzając ze sobą rodziców, może skosz-
tuje specjałów tutejszej kuchni, zakupi 
herb, czy po prostu popijając herbatę 
będzie rozkoszować się niepowtarzalną 
atmosferą tego miejsca. Warto wiedzieć, 
 że jest w naszej gminie takie miejsce.
 Niniejszym składamy serdeczne po-
dziękowanie państwu Jolancie i Ryszar-
dowi  Chęcińskim herbu Korczak za za-
proszenie i gościnność.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Obrońców W-wy w Ożarowie Maz.

gminne wydarzenia kulturalne
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z życia Gminy

 Dobrze się stało, że w obecnych 
czasach w szkołach prowadzona jest 
edukacja regionalna. Dzięki temu uświa-
damiamy młodym ludziom, że w naszej 
wielkiej Ojczyźnie - Polsce jest bardzo 
wiele „Małych Ojczyzn”, do których je-
steśmy najbardziej przywiązani. Dzie-
dzictwo kulturowe regionu jest nośnikiem 
różnych wartości i stanowi podstawę 
rozwoju jednostki ludzkiej, jej wychowa-
nia, bezpiecznego i świadomego wcho-
dzenia w inne rzeczywistości kulturowe.
   Z przedstawionych względów Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. J. Kusocińskiego 
w Ożarowie Maz w bieżącym roku szkol-
nym zorganizowała konkurs literacki za-
tytułowany ”Legendy naszego regionu”. 
Głównym celem konkursu było ocalenie 
od zapomnienia podań (legend) zwią-
zanych z Ożarowem Maz. i okolicami, 
pogłębienie - przez uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjum - wiedzy o regio-
nie, rozwój młodych talentów literackich, 
a przede wszystkim – osobiste przeży-
wanie „ Małej Ojczyzny”.
 Honorowym patronem konkursu zo-
stał Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów 
Maz. Pan Kazimierz Stachurski oraz 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w im. 
J. Kusocińskiego w Ożarowie Maz. Pani 
Anna Kłos.
   Na konkurs wpłynęło 66 legend. Prace 
były oceniane w trzech kategoriach wie-
kowych:
uczniowie klas III-IV szkół podstawowych;
uczniowie klas V-VI szkół podstawowych;
uczniowie gimnazjum.
 Oceniając nadesłane prace, jury 

brało pod uwagę: zawartość tematyki 
lokalnej, zachowanie cech gatunku lite-
rackiego (legenda), poziom literacki tek-
stów, atrakcyjność i adekwatność tytułu, 
szczególne zalety utworu.

 Oto lista nagrodzonych:
W kategorii uczniowie klas III-IV szkół 
podstawowych:
I miejsce –  „ Kapliczki Dziedziczki”- 
Katarzyna Jaszczyk - Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Ożarowie Maz.
II miejsce – „ Legenda o Ożarowie”- 
Maciej Berkowski - Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Ożarowie Maz.
III miejsce - „ Pożar i rowy”- Kami-
la Zaleśna - Szkoła Podstawowa nr 1 
w Ożarowie Maz.,
„Czterolistna koniczyna” - Aleksandra 
Szwajka - Szkoła Podstawowa w Ożarowie 
Maz.
W kategorii uczniowie klas V-VI szkół 
podstawowych:
I miejsce - „ Legenda o przeklętym 
klasztorze” - Kamila Solarz - Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Ożarowie Maz.
II miejsce - „ Modlitwa Napoleona”- 
Renata Kwiatkowska - Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Ożarowie Maz., 
„Wieczny ogień”- Karolina Cupriak - 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Maz.
III miejsce - „ Duch Anglika”- Hanna 
Skirzyńska - Szkoła Podstawowa nr 1 
w Ożarowie Maz.
W kategorii uczniowie gimnazjum:
I miejsce - „ Legenda o starej kuźni”- 
Emilia Pazura - Gimnazjum w Płochoci-
nie

II miejsce - „Legenda o przedsionku pie-
kła” - Justyna Popowska - Gimnazjum 
w Ożarowie
III miejsce - „ Diabelska dzwonnica”- Karo-
lina Gołębiewska - Gimnazjum w Ożarowie, 
„Jak to rycerz Zientarski pokonał smo-
ka” - Małgorzata Próchniewicz - Gim-
nazjum w Ożarowie.

Gratulujemy!!!

 Nagrody zostaną wręczone podczas 
tegorocznych obchodów Dni Ożarowa.
 Organizatorzy składają również 
serdeczne podziękowania wszystkim 
uczestnikom konkursu oraz nauczycie-
lom-opiekunom młodych talentów.
   Jednocześnie informujemy, że w ko-
lejnych numerach naszego informatora 
będą drukowane najciekawsze legendy. 
Ponadto organizatorzy planują książko-
we wydanie większości prac, które wpły-
nęły na konkurs. W ten sposób miesz-
kańcy gminy będą mieli okazję je poznać. 
A żaden Ożarowianin nie będzie musiał 
się wstydzić, że zna legendę o założeniu 
Rzymu, a nie wie, skąd się wzięła nazwa 
np.: „ Duchnice” czy „Ołtarzew”.
 Wszyscy, którzy chcieliby wesprzeć 
planowane przedsięwzięcie proszeni są 
o składanie darowizn na konto Rady Ro-
dziców: Bank: PEKAO S.A. I\0 Błonie 
nr konta 10701047-200110-2221-010 
z dopiskiem „ Konkurs” lub bezpo-
średnio w sekretariacie szkoły.
Nazwiska ofiarodawców zostaną za-
mieszczone w publikacji.

Danuta Kwiek, Grażyna Wojszczyk
Janina Wojtanowicz

                                                                

  Po ożarowskich ścieżkach...

Pożegnaliśmy naszych absolwentów
 W dniu 15.04.2005 r. w Zespole Szkół 
w Ożarowie Mazowieckim pożegnaliśmy 
tegorocznych absolwentów Publicznego 
Liceum Ogólnokształcącego – wycho-
wanków pani Hanny Chełchowskiej-
-Osiceckiej. Klasa II LO i kilku uczniów 
z klas I A Technikum Hotelarskiego 
i I Technikum Organizacji Usług Gastro-
nomicznych przygotowało część arty-
styczną pod kierownictwem pani Wiesła-
wy Kałuzińskiej.

 Przedstawienie to miało charakter 
Gali Oskarów. Mamy nadzieję, że każ-
demu spodobała się kategoria, w której 
został wyróżniony.
 Na tej ważnej uroczystości nie mogło 
oczywiście zabraknąć tak znakomitych 
gości, jak pani Janina Wieczorek – na-
czelnik Wydziału Oświaty Powiatu War-
szawskiego Zachodniego oraz zastępcy 
burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Ma-
zowiecki - pana Jerzego Godlewskiego.

 Mamy nadzieję, że tegoroczni absol-
wenci ze wzruszeniem będą wspominać 
tę ważną chwilę, czego dowodem były 
ocierane ukradkiem łzy.
 A wszystkim tegorocznym maturzy-
stom życzymy połamania piór.

Monika Bloch
Uczennica II LO
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praca

   
Praca w charakterze Konsultanta Te-
lefonicznego może być bardzo cie-
kawym i cennym doświadczeniem, 
zwłaszcza dla młodych osób, które 
stawiają swoje pierwsze kroki na ryn-
ku pracy.

 Spółka Polskie Centrum Marketin-
gowe należy do liderów w branży BTL 
(nowoczesny kierunkowy marketing), 
obsługuje firmy z dynamicznie rozwijają-
cych się branży, takich jak: telekomuni-
kacja, bankowość, ubezpieczania, moto-
ryzacja, wydawnictwa, firmy wysyłkowe 
i inne. Pracujemy dla takich firm jak: Bank 
BPH, CITY BANK, TELE2, LINK4, Polsat 
Cyfrowy, Infor, C.H. Beck.
 Nasi Konsultanci mają możliwość 
poznania specyfiki wielu branż, a nawet 
wielu zawodów. Często również pracują 
dla branż, w których sami się kształcą.
 Każda nowo przyjęta osoba przecho-
dzi w PCM szereg szkoleń. Są to szko-
lenia pozwalające rozwinąć umiejętność 
profesjonalnego prowadzenia telefonicz-
nej rozmowy handlowej, szkolenia uczą-
ce swobody argumentowania, odpierania 
zastrzeżeń klientów oraz dokonywania 
profesjonalnego wsparcia lub finaliza-
cji sprzedaży. Przed każdą kampanią 
prowadzimy też szkolenia produktowe 
niezbędne pracownikom, do swobodnej 
i profesjonalnej pracy przy projekcie.

 Wszystkim wyróżniającym się pra-
cownikom PCM zapewniamy możliwości 
rozwoju i awansu, zarówno w strukturach 
działu Telemarketingu, jak i w innych 
działach naszej firmy. Awans na wyższe 
stanowiska w strukturach działu możliwy 
jest już po pierwszym miesiącu pracy !
 Nasi pracownicy mają szansę spró-
bowania swoich sił na stanowiskach kie-
rowniczych, prowadząc własny projekt 
i opiekując się zespołem. Możliwe jest 
też przejście do innych działów (dział 

kontroli jakości, dział personalny, dział 
szkoleń). Dla osób ambitnych, chcących 
się rozwijać i podnosić swoje kwalifikacji, 
możliwości jest naprawdę bardzo dużo.
 Jak dowodzą nasze badania – dla 
młodych ludzi najważniejszym elemen-
tem wyboru naszej oferty pracy jest fan-
tastyczna atmosfera pracy i ludzi, którzy 
u nas pracują.
 Staramy się więc nie zapomnieć iż na 
pierwszym miejscu jest człowiek. Waż-
ne jest dla nas, aby zapewnić naszym 
pracownikom dobrą, życzliwą atmosferę 

pracy. Dbamy o podnoszenie kwalifikacji 
i o rozwój naszych pracowników, nie za-
pominając jednak, że ludzie pracują tak-
że po to, by zarabiać.
 Nasi pracownicy, pomimo iż piastują 
stanowiska o charakterze sprzedażo-
wym, mogą liczyć na stałą pensję. Każ-
dy pracownik działu TM otrzymuje dwu-
składnikowe wynagrodzenie (podstawa 
+ prowizja za osiągnięte wyniki), nie 
uznajemy zasad ”sprzedaż to zarobisz, 
a jak nie sprzedaż...”
 Wyróżniający się pracownicy mogą 
także liczyć na szereg bonusów. Wpro-
wadziliśmy i nadal pracujemy nad pro-
gramem lojalnościowym dla działu TM. 
Szczególnymi ofertami produktów czy 
usług wynagradzamy tych, którzy z za-
angażowaniem i pasją wykonują swoją 
pracę.
 PCM stale i intensywnie się rozwija. 
Szczycimy się tym, że mamy wielu sta-
łych klientów oraz dużą ilość zleceń, co 
daje nam możliwość zapewnienia na-
szym pracownikom ciągłości zatrudnie-
nia.
 Od 1 lutego br. oferujemy nowe 
miejsca pracy w Dziale Telemarketingu 
w związku z otwarciem naszej nowej 
siedziby przy ul. Poleczki 7.

Dołącz do nas! Zachęcamy wszystkich 
do zdobycia nowego doświadczenia 
i zawodu! Zapewniamy rozwój i reali-
zację własnych celów życiowych!

Zadzwoń: 51 19 137

 Praca...

ZATRUDNIMY

KONSULTANTÓW TELEFONICZNYCH

Szukasz pracy w miłej atmosferze?
Zależy Ci na ciągłym rozwoju?

Chcesz zdobyć ciekawe doświadczenie?
Chcesz pracować dla międzynarodowych firm?

ZADZWOŃ (0-22) 51 19 137

Oferujemy:

 *Pracę w siedzibie firmy przy ul. Poleczki 7 róg Puławskiej 
lub w oddziale przy Mińskiej 25 róg Grochowskiej

 *Bezpłatne, nowoczesne szkolenia
 *Pracę w atrakcyjnych godzinach 
 *Atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa + prowizja) oraz bonusy: karty do tel. komórkowych, 

bony, premie specjalne
 *Stabilizację w zatrudnieniu i spełnianie celów życiowych
 *Po okresie próbnym możliwość pracy na etat
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przedsiębiorczość w gminie

 19 maja   w Domu Kultury  „ Uśmiech” 
odbyła się  konferencja  OŻAROWSKIE 
FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.  
    Celem Forum  była integracja przed-
siębiorców z terenu gminy,  jak również 
prezentacja aktualnych instrumentów po-
mocowych i rozwojowych UE, w tym me-
tod pozyskiwania dotacji inwestycyjnych 
dla małych i średnich przedsiębiorstw.   
    Organizatorami konferencji było  Sto-
warzyszenie Wspierania Przedsiębior-
czości w Ożarowie Mazowieckim oraz 
Burmistrz Miasta i Gminy.
    Konferencja była podzielona na dwa 
bloki, pierwszy z nich  rozpoczął Prezes 
Stowarzyszenia Wspierania Przedsię-

biorczości, który przedstawił cele dzia-
łania Stowarzyszenia oraz plany przy-
szłych przedsięwzięć, planowanych do  
realizacji na terenie Gminy. Stowarzy-
szenie zrzesza lokalnych przedsiębior-
ców, a jego głównym celem działania jest 

wzajemne wspieranie się oraz 
oddziaływanie na lokalny ry-
nek pracy.
    Burmistrz Miasta i Gminy 
przedstawił prezentację do-
tyczącą Strategii Rozwoju 
Miasta i Gminy w latach 2005 
– 2013 oraz ujętych w niej kie-
runków rozwoju, dotyczących 
sektora przedsiębiorczo-
ści.  Zapoznał uczestników 
konferencji z wynikami prze-
prowadzonej analizy SWOT 
oraz zaprezentował zawartą 
w strategii misję i wizję rozwo-
ju gminy.
    W drugiej części   specjalistka 
z Centrum Edukacji  Admi-
nistracji i Biznesu Alpha-
Pro  przybliżyła ożarowskim 
przedsiębiorcom problematykę 
związaną z pozyskiwaniem 

środków finansowych z funduszy struk-
turalnych Unii Europejskiej. Przedstawiła 
prezentację dotyczącą m.in.  środków do-
stępnych ze Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 

działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa oraz 
Sektorowego Programu Operacyjnego  
- Wzrost Konkurencyjności Przedsię-
biorstw.  Prezentacja zawierała  ogólne 
założenia związane z absorbcją fundu-
szy  oraz praktyczne wskazówki, które 
z pewnością pomogą w poszukiwaniu 
środków na wdrożenie nowych technolo-
gii czy innowacyjnych produktów. Omó-
wiony został zakres działalności, który 
może zostać objęty pomocą oraz plano-
wane terminy naborów wniosków.
     Następnie zaproszeni przedstawi-
ciele Banku BPH zaproponowali ofertę 
unijnych kredytów dla przedsiębiorców 
– Euro Ekspres Kredyt,  przeznaczonych  

na realizację przedsięwzięć refundowa-
nych z funduszy strukturalnych  Unii Eu-
ropejskiej.
  Uczestnicy Forum otrzymali materia-
ły informacyjne dotyczące  przedstawio-
nych prelekcji.

 Forum stanowiło również okazję do 
dyskusji i  wymiany poglądów  na temat 
szans i wyzwań przed jakimi stoi sek-
tor małych i średnich przedsiębiorstw 
w związku z wejściem Polski do Unii Eu-
ropejskiej. 
 Większość przedsiębiorców obec-
nych na OŻAROWSKIM FORUM
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI sygnalizowa-
ła potrzebę organizacji podobnych spo-
tkań w przyszłości.
 Więcej informacji dotyczących fundu-
szy dla MŚP mogą Państwo znaleźć na 
stronach: 
www.funduszestrukturalne.gov.pl, 
www.konkurencyjnosc.gov.pl, 
www.alphapro.pl 
www.bph.pl .

      
Jolanta Kołodyńska

     
Urząd Miasta i Gminy 

w Ożarowie Mazowieckim

Z    E U R O P Ą    W     T L E

Relacja z Ożarowskiego
 Forum Przedsiębiorczości
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I N F O R M A C J A    DLA    P R Z E D S I Ę B I O R C Ó W

Przypomina się P r z e d s i ę b i o r c o m prowadzącym działalność gospodarczą o konieczności 
dostosowania przedmiotu wykonywanej działalności - zgodnie z Polską  Klasyfikacją Działalności /PKD/.
 Zapis ten oznacza, że zgłaszający ma obowiązek zdefiniowania przedmiotu działalności, posługując się nazwa-
mi sklasyfikowanymi w PKD. Symbole PKD są jedną z cech podmiotów gospodarczych zawartych w numerach 
statystycznych nadawanych w ramach krajowego urzędowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej - REGON.
 Zmiany tej należy dokonać do końca 2005 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki w Wydziale Spraw 
Obywatelskich - Ewidencja działalności gospodarczej - pokój 111.

Burmistrz Miasta i Gminy
 Ożarów Mazowiecki

 W związku z sugestią działkow-
ców, rozpoczynamy nowy cykl arty-
kułów, dotyczących ochrony upraw 
polowych i sadowniczych zwłasz-
cza przed chorobami i szkodnikami, 
z uwzględnieniem obserwacji z tere-
nu oraz wprowadzenia metod przyja-
znych środowisku naturalnemu, tzw. 
działaniom ekologicznym.

NASIONNICA TRZEŚNIÓWKA

 Nasionnica trześniówka to najbar-
dziej niepożądany szkodnik na czere-
śniach zarówno w uprawach amator-
skich jak i sadach. Jest to muchówka do 
5 mm długości, o czarnym zabarwieniu, 
na powierzchni przeźroczystych skrzydeł 
ma ciemne poprzeczne paski. U nasady 
skrzydeł widoczna jasnopomarańczowa 
plamka. W miejscu złożenia jaj przez sa-
mice widać lekkie wklęśnięcie powierzch-
ni skórki owocu oraz słabo widoczny, 
przecinkowaty otwór. Samica jest bardzo 
pracowita, w sprzyjających warunkach 
może złożyć do 100 jaj.
 W roku 2004 zanotowaliśmy „epide-
mię” wystąpienia tego szkodnika, zwłasz-
cza w uprawach amatorskich, słabe 
efekty zwalczania nasionnicy wynikły 
z niedostosowania terminu zabiegu do 
wylotu dorosłych owadów. Zabiegi „na 
oko”- w terminie rozkwitu kwiatów aka-
cji nie przyniosły zamierzonych rezulta-
tów, akacja w okres kwitnienia weszła 
później, natomiast wylot muchówek na-
stąpił znacznie wcześniej. Zabieg sku-
teczny jest tylko wtedy, gdy stwierdzimy, 
że nastąpił intensywny wylot much. Wy-
lot muchówek zależy m.in. od lokalnych 
warunków panujących w gospodarstwie 
(wilgotności gleby, nasłonecznienie itp.).
 Pięknie wyglądające owoce zarówno 
na drzewach, jak i po zbiorze, bez właści-
wej ochrony nie nadają się praktycznie 

do konsumpcji. Smakoszy owoców cze-
reśni odstrasza zrobaczywiały miąższ 
i widok dorastającej larwy.

Zwalczanie

Metody ekologiczne:
osłanianie powierzchni ziemi pod czere-
śnią gęstą siatką (może być to włókni-
na ), aby uniemożliwić wylot ( V-VI ), 
zabieg jest skuteczny, jeżeli w pobliżu 
nie ma innych drzew czereśniowych, z 
których następuje wylot much, zrywanie 
i usuwanie owoców z larwami, by nie 
dopuścić do przedostania się szkodnika 
do gleby, po zbiorze owoców przekopuje-
my glebę wokół drzewa, w czerwcu sto-
sujemy żółte pułapki lepowe służące do 
odłowu nasionnicy (ok.10zł/szt. do naby-
cia w sklepach ogrodniczych ).
Metody chemiczne:
termin zabiegu ustalamy na podstawie 
odłowu nasionnicy na żółtych bądź po-
marańczowych tablicach lepowych (ta-
blica składa się z płachty lepowej i wa-
bika zapachowego ), cena ok.20 zł/szt.
Podczas intensywnego lotu much, a tym 
samym odłowieniu ich, na tablicy lepowej 
(próg szkodliwości 2 muchy, w sprzyjają-
cych dla niej latach, odłowiono ok. 200 
much), należy ustalić dobór preparatu 
i termin zwalczania.
Oprysk wykonujemy 2-3 dni po wylocie 
pierwszych much i powtarzamy po 2 ty-
godniach podczas kolejnego nasilenia 
lotu (najczęściej przypada to na koniec
I i III dekady czerwca).
Owadofos 540EC i Sumition 500EC - są 
to środki fosforoorganiczne o działaniu 
wgłębnym, działające ok. 21dni (okres 
karencji), dlatego też można je stosować 
w pierwszym zabiegu na odmianach póź-
no dojrzewających.
Basudin 600EW, Diazol 200EC i Mospi-
lan 20SP – są to środki, które możemy 

stosować w drugim i trzecim opryskiwa-
niu -10 dni karencji.
Należy pamiętać o dokładnym pokryciu 
cieczą wierzchołków drzew wykorzystu-
jąc (w uprawach amatorskich) przedłu-
żone lance opryskiwacza, bądź oprysk 
wykonać z wysokiej drabiny.

PORADNIK GOSPODYNI

 
 Czytelniczkom ,,Informatora Ożarow-
skiego” zaprezentujemy także wypróbo-
wane przepisy kulinarne opracowane 
przez specjalistę ODR-u.
 Równocześnie zapraszamy do współ-
pracy osoby pragnące podzielić się wła-
snymi przepisami.

Fasolowy cymes

Składniki:
1 puszka czerwonej fasoli
1 cała pierś z kurczaka
1 średnia cebula
1 łyżka sosu sojowego
1 łyżka koncentratu pomidorowego
1 pęczek natki pietruszki
3 łyżki oleju do smażenia, sól, pieprz do 
smaku
Wykonanie:
Na gorący olej wrzucić pokrojoną w drob-
ną kostkę cebulę oraz pokrojoną w po-
przeczne paski szerokości około jednego 
cm pierś kurczaka. Razem podsmażyć, 
rondel przykryć pokrywą i dusić około 
15 minut, podlewając wcześniej połową 
szklanki wody. Dodać sos sojowy i przy-
prawy, fasolkę z puszki wraz z sosem. 
Wszystko wymieszać, zagotować, poda-
wać z pieczywem. Na wierzchu posypać 
świeżą natką pietruszki.

ODR- Ożarów Mazowiecki

   ODR INFORMUJE, POMAGA, POLECA...

informacje, porady
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URZĄD MIASTA I GMINY 
OŻARÓW MAZOWIECKI oraz

KS OŻAROWIANKA zapraszają na:

 XVII BIEG OŻAROWSKI
      im. JANUSZA  KUSOCIŃSKIEGO

Termin - SOBOTA  04.06.2005
Program Biegu :

     9:30  -  zapisy do Biegów
  10:30 – Bieg na dystansie 200 m ( urodzeni w 1998 roku i młodsi )
  10:40 – Bieg na dystansie 600 m ( urodzeni w 1995 roku i młodsi )
  10:50 – Bieg na dystansie 1000 m ( urodzeni w 1992 i młodsi )
  11:00 – Bieg na dystansie 1500 m ( urodzeni w 1989 i młodsi )
  11:30 – Bieg na dystansie 10000 m
  11:45 – wręczenie nagród w biegach dzieci i młodzieży
  13:15 – wręczenie nagród w Biegu Głównym

           Więcej szczegółów pod numerem telefonu (22) 722 26 00 
oraz 

na stronie internetowej  www.ozarow.maz.pl
 

PŁYWALNIA
MIEJSKA 

W OŻAROWIE
MAZOWIECKIM

sport i zdrowie

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PROWADZONYCH U DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE 
MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI W IV KWARTALE  2004 ROKU

Szanowni Państwo,
 
 Każde powiększenie tarczycy nieza-
leżnie od wywołującego je procesu choro-
bowego nazywamy wolem. W zależności 
od charakteru zmian anatomicznych w 
gruczole tarczycowym rozpoznajemy wole 
rozlane, gdy tarczyca jest równomiernie 
powiększona i wole guzowate lub guzko-
we, gdy w tarczycy stwierdzamy obecność 
pojedynczych lub mnogich guzków. Gdy 
zmianom takim w tarczycy nie towarzyszą 

zaburzenia czynności gruczołu, mówimy o 
wolu obojętnym. Inaczej wg kryteriów WHO 
wolem obojętnym nazywamy niezapalne 
i nienowotworowe powiększnie tarczycy 
przebiegające bez zaburzenia jej funkcji, 
najczęściej jest objawem zespołu adapta-
cyjnego do niedoboru jodu jako substratu 
niezbędnego do syntezy hormonów tarczy-
cy.
 Do powstania wola obojętnego najczę-
ściej prowadzi:

• niedobór jodu oraz rzadziej:
• związki wolotwórcze zawarte w roślinach  
  jadalnych ( kapusta, kalafior, brukselka,  
  rzodkiew, szpinak czy orzeszki ziemne)     
  lub zanieczyszczenia przemysłowe np.:     
  fenole, węglowodory aromatyczne, związ 
  ki siarki itd.
• defekty enzymatyczne syntezy hormo-    
  nów tarczycy
• procesy immunologiczne
• niektóre leki
• nadmiar jodu
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zdrowie

 PARODONTOZA jest po próchnicy naj-
częstszą przyczyną wizyt w gabinecie sto-
matologicznym. Choroba ta atakuje tkanki 
otaczające zęby, czyli dziąsła i kość wyrost-
ków zębodołowych (te fragmenty szczęki i 
żuchwy, w których są osadzone zęby). Po-
woduje ich stan zapalny i zanik. Wachlarz 
objawów jest dość szeroki, poczynając od 
subtelnego obnażenia szyjek zębowych aż 
do silnego rozchwiania całych zębów, pro-
wadzącego do ich utraty.
 Charakteryzuje się na ogół widocznym 
przekrwieniem dziąseł i nierzadko wysię-
kiem ropnym. Zdarza się, że takie objawy 
mogą mieć zupełnie inną przyczynę ( np. 
niektóre choroby ogólnoustrojowe), dlatego 
warto jak najwcześniej skonsultować je z 
dentystą. Niestety, w naszym społeczeń-
stwie sprawa ta jest bagatelizowana i wizy-
ta u stomatologa bywa mocno spóźniona. 
 „Niech mi Pani wyrwie wszystkie zęby, 
bo się ruszają i zrobi sztuczne!” błagają 
zdesperowani pacjenci – ale nie zdają so-
bie sprawy, o co proszą. 
 Większość z nich myśli, że proteza roz-
wiąże ich problem do końca życia. Jakże 
się mylą! Wczesne usunięcie zębów dopro-

wadza do szybkiego zaniku tzw. podłoża 
protetycznego tzn. kości i dziąseł. Nowa 
proteza po pewnym czasie traci stabilność, 
zaczyna wypadać lub pękać.
 Pacjentom zapadają się policzki i war-
ga pod nosem. W młodym wieku wyglądają 
na starców. Dlatego stomatolodzy odwodzą 
od takich drastycznych rozwiązań i propo-
nują inne, pozwalające zachować w miarę 
możliwości jak najwięcej własnych zębów 
pacjenta.
 „Dlaczego krwawią mi dziąsła i mam 
przykry zapach z ust?” To kolejny poważny 
problem, z którym zwracają się pacjenci. 
Przyczyną są na ogół wieloletnie zaniedba-
nia higieniczne; zalegający kamień i osad z 
powodu nieprawidłowego czyszczenia, nie 
zgłaszanie się na wizyty kontrolne, które 
pozwoliłyby profesjonalnie oczyścić zęby. 
Innymi przyczynami mogą być również głę-
boka próchnica lub nieprawidłowo założone 
wypełnienie, nawisające i powodujące po-
wstanie kieszeni przyzębnych, jak również 
stare uzupełnienia protetyczne (mostki, 
protezki), które nie dość, że nie spełniają 
już swojej funkcji, to jeszcze szkodzą.
Takich pacjentów obejmuje się troskliwą 

opieką pod jednym warunkiem - że chcą 
współpracować z lekarzem i rygorystycznie 
wykonywać jego zalecenia. Ta współpraca 
to 80% sukcesu w leczeniu paradontopatii.
 Lekarz oczyści zęby na 1-3 wizytach. 
Pacjent musi zastosować się do ostrego re-
żimu higienicznego, stosować zabiegi ( płu-
kanki, maści, leki), często zmienić sposób 
odżywiania. Lekarz unieruchomi rozchwia-
ne zęby przy pomocy specjalnej szyny lub 
w inny sposób, a pacjent musi zastosować 
dodatkowe instrumentarium do czyszcze-
nia zębów i przyzębia ( szczotki międzyzę-
bowe, irygatory, specjalne nici).
 Lekarz czasami musi przeprowadzić 
zabieg na przyzębiu, przeleczyć niektóre 
zęby kanałowo, zastosować techniki re-
generujące ubytki kości – a to wymaga od 
pacjenta częstych wizyt i – niestety – ponie-
sienia większych kosztów.
 Jeśli jednak wspólnymi siłami uda się 
zatrzymać postępującą  paradontozę, to 
można zastosować nowoczesną protetykę 
i zęby znów będą wyglądały wspaniale.

                                                                    
     Mirella Kowalczyk, lekarz stomatolog

 Przychodzi pacjent do dentysty...

 Profilaktykę jodową chorób tarczycy za-
początkowano w Polsce w 1935 r. Została 
ona przerwana w czasie II wojny świato-
wej. Wprowadzona po zakończeniu wojny, 
ponownie została przerwana w 1980 r. co 
przyniosło fatalne skutki dla zdrowia popu-
lacji polskiej, a zwłaszcza dzieci.
 Badania epidemiologiczne przeprowa-
dzone w latach 1992 -1995 na terenie całej 
Polski, w tym na Mazowszu, m.in. wśród 
dzieci w wieku szkolnym, wykazały jedno-
znacznie niedobór jodu oraz powiększenie 
i choroby tarczycy w ok. 20-48,5% zbada-
nych przypadków - w zależności od regionu 
kraju. Jest to o tyle ważne i niepokojące, że 
wole endemiczne, o którym mówimy wów-
czas, gdy zasięg schorzenia przekracza 
5% ocenianej populacji, nie jest jedyną ma-
nifestacją niedoboru jodu. Zespół zaburzeń 
z niedoboru jodu obejmuje:

• obecność wola (powiększenia tarczycy)
• zahamowanie wzrostu dzieci
• opóźnienie rozwoju umysłowego, w krań     
  cowych przypadkach z kretynizmem
• zmniejszenie rozrodczości
• zwiększenie śmiertelności okołoporodo 
  wej
• upośledzenie rozwoju socjologiczno - eko-   
nomicznego społeczeństwa
 
 Należy tu podkreślić, że formy tego 
zespołu, jego rozmiary i manifestacja zale-
żą od wieku, stopnia niedoboru jodu oraz 
współdziałania innych czynników wolotwór-
czych i genetycznych.
 W związku z tym, że częstość stwier-
dzanych zaburzeń czynności i morfologii 

tarczycy jest w dalszym ciągu bardzo duża, 
mimo wprowadzonej profilaktyki jodowej w 
Polsce, o czym Państwo wiecie, z inicjatywy 
i przy ogromnym zaangażowaniu Radnej 
Miasta i Gminy Ożarów Maz. Pani Krystyny 
Tenderendy oraz przy poparciu Burmistrza 
Miasta i Gminy Ożarów Maz. Pana Kazi-
mierza Stachurskiego, zespół lekarzy z Po-
radni Endokrynologicznej „CONVICTOR” 
w Pruszkowie przeprowadził w IV kwartale 
2004 r. badania tarczycy u dzieci i perso-
nelu wytypowanych szkół podstawowych i 
gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Oża-
rów Maz. Badania współfinansowane przez 
Urząd Miasta i Gminy Ożarów Maz. obej-
mowały wykonanie usg tarczycy i ozna-
czenie we krwi badanych TSH tj.: hormonu 
produkowanego przez przysadkę mózgową 
człowieka i odpowiedzialnego za funkcję 
tarczycy, będącego jednocześnie najlep-
szym markerem ewentualnych zaburzeń 
funkcji tarczycy.
 W toku badań, przeprowadzonych w 
czterech szkołach w: Święcicach, Płocho-
cinie, Ołtarzewie i Ożarowie Maz., przeba-
dano łącznie 1160 osób, w tym 1014 dzieci 
w klasach od „O” Szkół Podstawowych do 
III klas Gimnazjalnych oraz 146 osób doro-
słych, będących pracownikami tych szkół.
 Wśród przebadanych osób u blisko 
22,84% stwierdzono nieprawidłowości 
bądź wyniki wskazujące na konieczność 
intensywnej obserwacji badanych w kierun-
ku chorób tarczycy w najbliższym czasie 
(szczegółowe wyniki badań przedstawiono 
w tabeli). Wśród badanych u 3,8% wyka-
zano zburzenia hormonalne głównie pod 
postacią nierozpoznanej wcześniej niedo-

czynności tarczycy! Jest to o tyle ważne, że 
wpływa to nie tylko na wyniki w nauce, ale 
głównie na dalszy rozwój dziecka, o czym 
wspomniano wcześniej.
 Kolejną grupę, stanowią osoby, u któ-
rych wykazano zaburzenia morfologii tar-
czycy (9,24%) tj. powiększenie jej, czyli 
wole - w przeważającej części oraz poje-
dyncze lub mnogie zmiany guzkowe. Oso-
by te wymagają dalszej diagnostyki, lecze-
nia zachowawczego lub operacyjnego.
 I wreszcie u 9,8% badanych stwierdzo-
no względne nieprawidłowości, zwiększone 
ryzyko zachorowania na choroby tarczycy 
pod postacią granicznych wielkości tarczy-
cy lub granicznych stężeń TSH we krwi, 
które mogą wskazywać na możliwość wy-
stąpienia zaburzeń jej funkcji w najbliższym 
czasie. W związku z tym osoby te wymaga-
ją częstej kontroli lekarskiej w celu uniknię-
cia zachorowania.
 Podsumowując należy stwierdzić, że 
przeprowadzone badania i uzyskane wyniki 
przyczynią się w istotny sposób do podnie-
sienia zdrowotności dzieci w Mieście i Gmi-
nie Ożarów Maz., głównie poprzez zmniej-
szenie ryzyka rozwoju zespołu niedoboru 
jodu ze wszystkimi jego konsekwencjami 
oraz zmniejszenie ryzyka rozwoju raka tar-
czycy. Należy też podkreślić, że wszystkie 
dzieci powyżej 14 roku życia i osoby doro-
słe, u których stwierdzono jakiekolwiek nie-
prawidłowości funkcji tarczycy, w toku prze-
prowadzonych badań, będą objęte opieką 
Poradni Endokrynologicznej „Convictor” w 
Pruszkowie w ramach umowy z NFZ.

     Dr n. med. Dariusz Łazęcki - endokrynolog




