


12:30 - 13:30 - Uroczysta Msza Œwiêta
w koœciele parafialnym -
Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego

13:30 - 14:00 - przejœcie korowodu do¿ynkowego
na plac do¿ynkowy

14:00 - 14:05 - powitanie

14:05 - 14:20 - czêœæ oficjalna

14:20 - 14:25 - obtañcowanie wieñca
(Zespó³ Ludowy „O¿arowiacy")

14:25 - 14:30 - wiersze do¿ynkowe

14:30 - 14:35 - prezentacja stoisk sponsorów

14:35 - 14:50 - zespó³ ludowy
„O¿arowiacy"- suita ³owicka

14:50 - 15:20 - rozstrzygniêcie konkursów
„Tam gdzie mieszkam jest piêknie"
"Gospodarstwo rolne
bezpieczne dla cz³owieka"

15:20 - 16:40 - kabaret „Paka"

16: 40 - 16:55- zespó³ ludowy
O¿arowiacy- suita Krakowska

16:55 - 17:05 - zespó³ "O¿arowskie Kumoszki"

17:05 - 17:45 - zespó³ muzyczny „Ciarka Bend"

17:45 - 17:55- zespó³ taneczny „Uœmiech"

17:55 - 18:00 - Dwór Szlachecki
- prezentacja, wywiad

18:00 - 18:40 - zespó³ muzyczny „STREFA"

18:40 - 19:00 - losowanie nagród z loterii fantowej

- gwiazda wieczoru
19:00 - 20:30 - zespó³ „ Kombii"

DO¯YNKI 2005
Program artystyczny

18.09.2005 r.

Wrzeœniowe
kalendarium wydarzeñ

bieg "Po¿egnanie wakacji"
wystêp zespo³u "Uœmiech"
i zespo³u muzycznego "Fortepian"
z DK "Uœmiech"
Plac SM "O¿arów", za budynkiem kot³owni
ul. Obroñców Warszawy 10,
godz. 9:00

XXXV Sesja Rady Miejskiej
w O¿arowie Mazowieckim
Sala Konferencyjna Urzêdu Miasta i Gminy, III p.,
godz. 16:15

zebranie Kombatantów
DK "Uœmiech", O¿arów Mazowiecki,
ul. Poznañska 165
godz. 11:00

uroczyste wrêczenie odznaczeñ
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zas³u¿onym Rolnikom Gminy
DK "Uœmiech", O¿arów Mazowiecki
ul. Poznañska 165
godz. 18:00

Do¿ynki 2005
Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego
i Plac za Hotelem Mazurkas

Spotkanie z redaktorem
i autorem ksi¹¿ki "Czas jak rzeka"
- wspomnienie o Czes³awie Niemenie,
po³¹czone z koncertem Macieja Wróblewskiego
DK "Uœmiech", O¿arów Mazowiecki
ul. Poznañska 165
godz 18:00

3 wrzeœnia (sobota)

8 wrzeœnia (czwartek)

17 wrzeœnia (sobota)

17 wrzeœnia (sobota)

18 wrzeœnia (niedziela)

22 wrzeœnia (czwartek)
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 W sierpniu mija 25 lat od powstania 
NSZZ SOLIDARNOŚĆ. W imieniu samorządu 

i mieszkańców Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki składamy hołd, wyrazy szcunku 

i poważania twórcom tej ideii, która odmieniła 
losy Polski i wielu krajów Europy.

Szanowni Państwo!

Ostatnie dni sierpnia, ciepłe i pogodne pozostawiają dobre 
wspomnienie mijającego lata. W wielu miejscach kraju i Europy 
było ono dość niespokojne a zmienna, burzowa pogoda dała 
się mocno we znaki mieszkańcom południowej Polski, Rumunii, 
Bułgarii, Szwajcarii, Austrii czy Hiszpanii. My przeżyliśmy chwile 
grozy 29 lipca, kiedy burza z potężną wichurą połamała wiele 
drzew, zniszczyła trakcje elektryczne, uszkodziła budynki. Przez 
kilka dni w wielu domach gminy brakowało wody a zwłaszcza 
prądu elektrycznego. Coraz częściej przychodzi nam mierzyć 
się z siłami przyrody o których wcześniej słyszeliśmy tylko 
w mediach, potężne huragany i powodzie nie omijają także 
naszego kraju. Rozpoczęliśmy pracę nad wprowadzeniem 
stałego programu konserwacji drzewostanu w gminie, stare 
nie przycinane drzewa rosnące przy drogach, zabudowaniach 
i trakcjach energetycznych są największym zagrożeniem w czasie 
dużych wiatrów, powalone czynią dotkliwe szkody. Pamiętajmy 
o tym sadząc drzewka na posesjach i w przydomowych 
ogródkach. Nie wystarczy posadzić drzewo, trzeba je potem 
pielęgnować, a kiedy wyrasta do niebezpiecznych rozmiarów, 
przy pomocy fachowców przycinać jego konary. 
Okres letni był tradycyjnie czasem wytężonych prac 
inwestycyjnych i remontowych w szkołach, na gminnych 
drogach i ulicach a także naszej największej gminnej inwestycji 
tej kadencji – budowie domu komunalnego w Józefowie. Cieszę 
się, że udało się na czas wyremontować i odnowić szkoły 
i przedszkola, a wkrótce oddamy do użytku nowe nawierzchnie 
dróg i ulic gminnych, nowe przyłącza wodociągowe, przybędzie 
też znacznie oświetlenia ulicznego. 
 We wrześniu i październiku czeka nas wiele ważnych 
wydarzeń: najważniejsze z nich to wybory prezydenckie i parla-
mentarne. Zachęcam wszystkich Państwa do czynnego udziału 
w wyborach i odwiedzenia w wyznaczonych dniach lokali 
wyborczych. Niech to nie będzie tylko nasze niezbywalne prawo 
wyborcze, ale także obowiązek obywatelski. Chyba nikomu       
z nas nie jest obojętne, kto będzie piastował najwyższy urząd w 
państwie, a także, jakie siły polityczne będą kierować pracami 
Sejmu. Kilka tysięcy głosów oddanych w naszej gminie będzie 
miało znaczenie w tych wyborach. Dla tych z państwa, którzy 
jeszcze nie zdecydowali na kogo mają głosować, proponujemy 
spotkania z kandydatami w wyborach parlamentarnych, 
jakie odbędą się w drugiej połowie września w domu kultury, 
o terminie tych spotkań powiadomimy stosownymi plakatami. 
18 września odbędą się Gminne Dożynki – święto dla kilkuset 

rodzin naszych rolników – a dla całej Gminy czas podziękowania 
za ich dobrą i ciężką pracę. Miejscem spotkania dożynkowego 
w tym roku jest Ożarów Mazowiecki, serdecznie zapraszam 
wraz z księdzem proboszczem Jarosławem Buchholzem 
na uroczystą Mszę Świętą o godzinie 12.30 a następnie na 
Rodzinny Festyn, który odbędzie się na placu za Hotelem 
Mazurkas. 
 Wszystkim uczniom szkół podstawowych i gimnazjów 
życzę, aby „pierwszowrześniowy” zapał pozostał w Was 
do końca roku szkolnego, a promocje do następnych klas 
i świadectwa ukończenia szkoły były pełne najlepszych ocen. 
Pamiętajcie o pierwszoklasistach i przyjmijcie ich ciepło 
do waszej szkolnej społeczności. Pedagogom życzę dużo sił 
i wielu sukcesów w trudnej, a jakże potrzebnej, nauczycielskiej 
pracy.

Burmistrz – Kazimierz Stachurski

Działania i decyzje podjęte w Urzędzie Gminy 
w okresie od 30 czerwca do 18 sierpnia 2005 roku

W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Ogłoszono przetargi:
• przetarg na utwardzenie poboczy jezdni ul. Stołecznej  w Płochocinie
• przetarg na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Ożarów
   Mazowiecki do szkół specjalnych
• przetarg na usługę bankową polegającą na udzieleniu długoterminowych
   kredytów na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:

− Przebudowa ul. Gołaszewskiej w Gołaszewie
− Przebudowa ul. Długiej w Plochocinie
− Przebudowa ul. Kolejowej w Płochocinie.

• przetarg na dostawę stacjonarnego aparatu RTG do zdjęć kostnych i
   płucnych oraz ciemni automatycznej do filmów RTG wraz z montażem
• przetarg na wykonanie nakładki asfaltowej do Przedszkola w Ożarowie
   Mazowieckim
• przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
   sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Święcicach
• przetarg na wykonanie progów zwalniających na drogach gminnych i remont
  chodnika ul. Kasztanowej w Józefowie
• przetarg na wykonanie rozbudowy i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej
  w Józefowie
Zatwierdzono:
• wynik przetargu na bankową obsługę budżetu Miasta i Gminy Ożarów
   Mazowiecki w okresie 5 lat za cenę brutto 153.450,- zł 
Podpisano umowy: 
• z firmą ZUIS M. Dybiec z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim na wykonanie
 budowy wodociągów w ul. Muzycznej i ul. Brzegowej na terenie gminy
  Ożarów Mazowiecki

− ul. Muzyczna – cena brutto  35.580,- zł
− ul. Brzegowa – cena brutto  134.990,- zł

• z firmą Zakład Remontowo-Budowlany T. Jasionek z siedzibą w Pruszkowie
 na roboty dodatkowe ( rozbiórka istniejącego tarasu – muru, montaż
  balustrady balkonowej, zamontowanie rynien i rur spustowych) w budynku
  Szkoły w Płochocinie za cenę brutto 14.704,42 zł
• z Bankiem Ochrony Środowiska I O/W-wa na usługę bankową polegającą
  na udzieleniu długoterminowych kredytów inwestycyjnych na sfinansowanie
  zadań inwestycyjnych pn.: 

− Część A - przebudowa ul. Nadbrzeżnej w Ożarowie Mazowieckim 
za cenę brutto – 42.010,62 zł

− Część B – przebudowa ul. Leszczynowej w Umiastowie za cenę 
brutto – 56.014,17 zł

− Część C – przebudowa ul. Kusocińskiego w Ożarowie 
Mazowieckim za cenę brutto – 70.017,70 zł

• z firmą „Renalbud” A. Cebula z siedzibą w Błoniu na rozbudowę przedszkola
  w Broniszach (powiększenie sali o taras przedszkolny) 
  za cenę brutto 104.569,64 zł
• z firmą „Annkomp I” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dostawę sprzętu   
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komputerowego dla UMIG i ZUK w Ożarowie Mazowieckim za cenę brutto 
74.785,40 zł
• z firmą Zakład Instalacji Elektrycznych „Lumen” z siedzibą w Warszawie na
 budowę oświetlenia ulicznego ul. Michałowskiej w Święcicach za cenę 
  brutto 49.999,41 zł
• z firmą PPHU J. Kołodziejczyk z siedzibą w Płochocinie na wykonanie
 utwardzenia dróg gruntowych tłuczniem betonowym na terenie gminy
 Ożarów Mazowiecki do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie
  tj. kwoty 150.000,- zł  
• z firmą FHPU „Machpol” A. Machulski z siedzibą w Murawkach na wykonanie
 nakładki asfaltowej ul. Hipotecznej w miejscowości Orły za cenę 
 brutto149.024,71 zł
• z firmą PPHU „Efekt” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na wykonanie
 nakładki asfaltowej w ul. Floriana w Ożarowie Mazowieckim
  za cenę brutto 134.000,- zł

W ZAKRESIE INWESTYCJI I REMONTÓW
Wyrażono zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie Zamówienia 
Publicznego do 6.000 EURO dla inwestycji: 
- remont cieku wód opadowych przy ul. Kilińskiego 
- wymiana uszkodzonych lamp, słupów, skrzynek oświetlenia ulicznego
- wymiana przewodów oświetlenia ulicznego uszkodzonych po burzy 29 lipca 
- remont konstrukcji dachu w budynku Przedszkola w Józefowie.

Zatwierdzono wyniki postępowania na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2004r. 
Nr 19 poz. 117 ze zm.) dla inwestycji i remontów: 
- opracowanie programu zaopatrzenia w energię elektryczną i paliwo gazowe
  dla obszaru Gminy Ożarów Mazowiecki. 
  Wykonawca: Biuro Planowania Rozwoju Warszawy
  Koszt 29.280 zł
- wykonanie oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej 
   i Zabytkowej. Wykonawca: Instalatorstwo Elektryczne Grzegorz Mycka 
   Koszt 4.000 zł 
Zakończono:
- wykonanie utwardzenia dróg gruntowych tłuczniem kamiennym na terenie 
  gminy Ożarów Mazowiecki
- ogrodzenie terenu i urządzenia skwerku osiedlowego z placem zabaw 
  na Osiedlu A. Mickiewicza w Ożarowie Maz.
- remont w Szkole Podstawowej nr 2 w Ołtarzewie
- remont w Przedszkolu nr 2 w Ożarowie Maz.
Wydano decyzje i wydziałowe warunki techniczne:
25 decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym
23 decyzje zezwalające na umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury 
technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego
19 wydziałowych warunków technicznych do projektów decyzji o warunkach 
zabudowy i decyzji o ustalaniu inwestycji celu publicznego. 

W ZAKRESIE GOSPODARKI ZIEMIĄ
wydano 7 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, w tym jedną 
dotyczącą terenu dawnej Fabryki Kabli
wydano 1 postanowienie o podziale nieruchomości 
wydano 2 decyzje w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.
wydano 1 postanowienie o rozgraniczeniu nieruchomości
wydano 1 postanowienie o przekazaniu spraw do załatwienia wg 
kompetencji
wydano 13 zaświadczeń o adresie nieruchomości.
wydano 5 zarządzeń w sprawie nieskorzystania przez Gminę z prawa 
pierwokupu
wystąpiono do Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie przekazania na 
rzecz Gminy dz.ew.nr 30 w Wolicy.
wystąpiono do Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie przekazania na 

rzecz Gminy działek przeznaczonych pod drogi w obrębie SHRO Bronisze. 

W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
Wydano decyzje i postanowienia:
43 decyzje o warunkach zabudowy
7 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
26 zaświadczeń o przeznaczeniu działek, na podstawie planu 
zagospodarowania przestrzennego, który utracił ważności 1 stycznia 2004 r.
25 wypisów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
17 wypisów z obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego
wystąpienie z projektem „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Wieruchów-Strzykuły- 
Piotrkówek Mały- Piotrkówek Duży” do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Wojewody Mazowieckiego o wydanie zgody na zmianę przeznaczenia 
terenów rolnych na nie rolne
wystąpienie z projektem „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Wieruchów-Strzykuły- 
Piotrkówek Mały- Piotrkówek Duży” do uzgodnień
wystąpienie z projektem „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ożarów Mazowiecki i części wsi Ołtarzew” do 
uzgodnień
wystąpienie z projektem „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Ożarów wieś i części 
wsi Bronisze i Jawczyce” do uzgodnień

W ZAKRESIE KULTURY
Ośrodek Kultury „Uśmiech” 
W okresie wakacji Dom Kultury „Uśmiech” organizował różne formy 
aktywności skierowane głównie dla dzieci i młodzieży z naszej gminy. 
Dla dzieci, członków zespołów taneczno-wokalnych „Uśmiech”, „Ożarowiacy” 
i „Impuls”, działających przy DK zorganizowane zostały wycieczki nad 
Zalew Zegrzyński do Ośrodka Wypoczynkowego w Rynii (27.VI i 31.VIII). 
W wycieczkach tych wzięło udział 90 osób. 
W dniach 19-21 VIII członkowie dwóch grup teatralnych z Teatru BRONISZE 
wyjechali na przegląd teatrów amatorskich do Włynii. Wyjazd połączony był 
z warsztatami dla teatrów amatorskich.
Nowym wakacyjnym projektem DK były niedzielne „Wakacyjne Poranki 
Filmowe dla Dzieci”. Odbyło się 9 projekcji filmowych cieszących się bardzo 
dużym zainteresowaniem. Na dzień 18 sierpnia „Poranki” zgromadziły 
ok. 500 widzów. Wstęp na pokaz był bezpłatny dzięki wsparciu sponsorów, 
którzy w znacznej części sfinansowali koszty projekcji. Sponsorami 
byli: Firma „BAMARO” Państwa Marzeny i Roberta Reszczyńskich, 
Pani Bogumiła Miziołek - właścicielka delikatesów „U Bogusi”, Pani Iwona 
Jabłońska - właścicielka apteki przy ul. Poznańskiej. Najciekawsze tytuły 
prezentowanych filmów to: „Mali Agneci 3D”, „Shrek II”, „Epoka Lodowcowa”, 
„Kubuś i Hefalumpy”, „Iniemamocni”. 
W placówce przy ul. Konotopskiej 6 odbyły się dwie dyskoteki dla młodzieży 
organizowane z inicjatywy i przy wsparciu Klubu Młodzieżowego. Próby miały 
też dwa zespoły rockowe. 
W sali wystawowej DK można było oglądać (do 12 sierpnia) wystawę 
malarstwa Rafała Grzeszkowskiego. Wystawa cieszyła się bardzo dużym 
zainteresowaniem, szczególnie wśród młodych odbiorców sztuki, ze względu 
na nieczęsto prezentowany w naszej Galerii styl malarstwa. 
Zorganizowane zostały również dwie wycieczki autokarowe dla dzieci z Klubu 
FABRYKA. Pierwsza nad Zalew Zegrzyński i do Serocka. Dzieci zapoznały 
się z architekturą miasta i spędziły czas na grach i zabawach nad Zalewem. 
W wycieczce wzięło udział 42 dzieci. Druga na wystawę malarstwa Rafała 
Grzeszkowskiego w galerii DK. Tego samego dnia uczestnicy wyjazdu 
skorzystali również z Pływalni Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim. 

W ZAKRESIE EDUKACJI
prowadzono egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego - tytuł uzyskało 
8 nauczycieli.
pięciu nauczycieli zdało egzamin na nauczyciela dyplomowanego.
przeprowadzono remonty w placówkach oświatowych.
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 w sprawie: zmian Uchwały Nr 
295/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Ma-
zowieckim z dnia 22 marca 2005 r. w 
sprawie wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przed-
szkolach prowadzonych przez Gminę 
Ożarów Mazowiecki

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
W regulaminie wynagradzania nauczy-
cieli szkół i przedszkoli, dla których or-
ganem prowadzącym jest Gmina Oża-
rów Mazowiecki stanowiącym załącznik 
do Uchwały Nr 295/05 Rady Miejskiej z 
dnia 22 marca 2005 r. wprowadza się 
następujące zmiany: § 2 ust 5 otrzymuje 
brzmienie: „Ustala się następujące staw-
ki dodatków funkcyjnych

Lp. Stanowisko kierownicze lub pełniona funkcja Miesięcznie 
w złotych

1.
Przedszkola, w tym z oddziałami integra-
cyjnymi - dyrektor przedszkola liczącego: 
od 2 do 5 oddziałów

400 - 700 

2.

Szkoły wszystkich typów:
a) dyrektor szkoły, liczącej:
-  do 7 oddziałów
-  od  8 do 18 oddziałów
-  19 oddziałów i więcej oddziałów
b) wicedyrektor szkoły 
c) kierownik świetlicy

400 - 700
450 - 900
700 - 1.200
400 - 700 
200 - 300  

3. Wychowawca klasy 80    

4. Opiekun stażu 40

§ 3 ust 8 otrzymuje brzmienie: „Dodatek 
motywacyjny przyznaje się:
1. dla nauczyciela w wysokości do 25 % 
wynagrodzenia zasadniczego,
2. dla wicedyrektora – do 35 % wynagro-
dzenia zasadniczego,
3. dla dyrektora –  do 50 % jego wyna-
grodzenia zasadniczego.”

 w sprawie: ustalenia regulaminu 
określającego tryb i kryteria przyzna-
wania nagród nauczycielom ze spe-
cjalnego funduszu nagród za ich osią-
gnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się tryb i kryteria przyznawania 
nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia 
dydaktyczno – wychowawcze w formie 
regulaminu, który jest załącznikiem do 

niniejszej uchwały.

    

 w sprawie: ustanowienia opłat ad-
ministracyjnych za wypisy i wyrysy 
z miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Wprowadzić opłaty administracyjne za 
następujące czynności:
1. Przygotowanie wypisu z miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Ożarów Mazowieckiego i gmi-
ny Ożarów Mazowiecki. Stawka opłaty 
-  80 zł (słownie: osiemdziesiąt  złotych).
2. Przygotowanie wyrysu z miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ożarów Mazowieckiego 
i gminy Ożarów Mazowiecki. Stawka 
opłaty - 40 zł (słownie: czterdzieści zło-
tych).

§ 2
Traci moc Uchwała Nr 31/99 Rady Miej-
skiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 
stycznia 1999r. w sprawie ustalenia opłat 
administracyjnych za wypisy i wyrysy 
z miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego.

 w sprawie: ustanowienia opłat ad-
ministracyjnych za wypisy i wyrysy 
ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ożarowa Mazowieckiego i gmi-
ny Ożarów Mazowiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Wprowadzić opłaty administracyjne za 
następujące czynności:
1. Przygotowanie wypisu ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Ożarowa 
Mazowieckiego i gminy Ożarów Mazo-
wiecki. Stawka opłaty - 20 zł ( słownie: 
dwadzieścia złotych).
2. Przygotowanie wyrysu ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Ożarowa 
Mazowieckiego i gminy Ożarów Mazo-

wiecki. Stawka opłaty - 20 zł ( słownie: 
dwadzieścia złotych).

 

 w sprawie: zwolnienia z obowiązku 
zbycia w drodze przetargu nierucho-
mości będącej własnością Gminy Oża-
rów Mazowiecki, położonej w Ożarowie 
Mazowieckim przy ul. Partyzantów 
i oddania jej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Ożarów” w użytkowanie wieczyste.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Wyrazić zgodę na zwolnienie z obo-
wiązku zbycia w drodze przetargu nie-
ruchomości będącej własnością Gminy 
Ożarów Mazowiecki, położonej w Oża-
rowie Mazowieckim przy ul. Partyzantów 
stanowiącej dz. ew. nr 67 obr.07 o pow. 
3202 m2 i oddanie jej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Ożarów” w użytkowanie wie-
czyste z przeznaczeniem na działalność 
sportową i kulturalną.

 w sprawie: sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy Ożarów 
Mazowiecki na rzecz użytkownika 
wieczystego, położonej w Ożarowie 
Mazowieckim.

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1
Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej na rzecz użytkowni-
ka wieczystego działki ew. nr 76 obr.07 
o pow. 4098 m2, położonej w Ożarowie 
Mazowieckim przy ul. Ożarowskiej.

  
 w sprawie: zaliczenia drogi do ka-
tegorii dróg gminnych

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zaliczyć do kategorii dróg gminnych ulicę 
Fabryczną położoną w Józefowie, stano-
wiącą działki ew. nr 4/1, 3/2, 11/9, 13/1, 
11/13, 11/15, 14/5, 18/1, 19/11, 19/9,19/
18 i 3/13 w obrębie SHR Płochocin.

W dniu 7 lipca 2005 r. na XXXIV sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

U C H W A Ł A   Nr 321/05

U C H W A Ł A  Nr 322/05

U C H W A Ł A  Nr 324/05

U C H W A Ł A  Nr  325/05

U C H W A Ł A  Nr  326/05

U C H W A Ł A Nr 323/05

U C H W A Ł A  Nr 327/05
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 w sprawie: wyrażenia zgody na 
ustanowienie nieodpłatnego pra-
wa użytkowania pas gruntu na rzecz 
Mazowieckiej Spółki Gazowniczej 
Sp. z o.o. Oddział Gazownia Warszaw-
ska.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża zgodę na ustanowienie na dział-
ce nr 11/107 obręb SHR Płochocin po-
łożonej w Józefowie prawa nieodpłatne-
go użytkowania pasa gruntu szerokości 
1 m, na rzecz Mazowieckiej Spółki Ga-
zowniczej Sp. z o.o. Oddział Gazownia 
Warszawska i jego następców prawnych, 
w którym będzie posadowione przyłącze 
gazowe do budynku znajdującego się na 
dz. ew. nr 11/11 obręb SHR Płochocin.
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: nieodpłatnego przeję-
cia od Agencji Nieruchomości Rol-
nych działek pod drogami w obrębie 
SHRO Bronisze.

Rada Miejska postanawia, co następuje:

§ 1
Wyrazić zgodę na nieodpłatne przeję-
cie od Agencji Nieruchomości Rolnych 
następujących działek przeznaczonych 
pod drogi, położonych w obrębie SHRO 
Bronisze:

1. dz. ew. nr 16/85    o  pow. 0,18 ha
2. dz. ew. nr 16/86    o  pow. 0,08 ha
3. dz. ew. nr 16/87    o  pow. 0,09 ha
4. dz. ew. nr 16/88    o  pow. 0,05 ha
5. dz. ew. nr 16/89    o  pow. 0,02 ha
6. dz. ew. nr 15         o  pow. 0,45 ha
7. dz. ew. nr 13         o  pow. 0,05 ha
8. dz. ew. nr 12/1      o  pow. 0,03 ha
9. dz. ew. nr 16/121  o  pow. 0,04 ha

 w sprawie; nieodpłatnego przejęcia 
od Tele-Foniki Kable S.A. działek poło-
żonych w Ożarowie Mazowieckim.

Rada Miejska postanawia, co następuje:

§ 1
Wyrazić zgodę na nieodpłatne przejęcie 
od Tele-Foniki Kable S.A. następujących 
działek położonych w Ożarowie Mazo-
wieckim pozostających w użytkowaniu 
wieczystym:

a) stanowiących teren przedszkola:
- dz.ew.nr 55/2  obr.09  o pow.  5642 m2

- dz.ew.nr 55/1  obr.09  o pow.    483 m2

- dz.ew.nr 54/3  obr.09  o pow.    145 m2

- dz.ew.nr 54/10 obr.09  o pow.   412 m2

- dz.ew.nr 54/11 obr.09  o pow.   588 m2

b) kolektora deszczowego przy ul.Strzy-
kulskiej:
- dz.ew.nr 60  obr.06   o pow.  1775 m2

- dz.ew.nr 61  obr.06  o pow.   2040 m2

- dz.ew.nr 97  obr.07  o pow.    905  m2

- dz.ew.nr 98  obr.07  o pow.   1162 m2

c) stanowiących drogi wewnętrzne:
- dz.ew.nr 54/5 obr.09    o pow.   792 m2

- dz.ew.nr 54/12 obr.09  o pow.     33 m2

- dz.ew.nr 44/24 obr.09  o pow.     17 m2

- dz.ew.nr 44/18 obr.09  o pow.     86 m2

- dz.ew.nr 44/7  obr.09   o pow. 1685 m2

- dz.ew.nr 44/15 obr.09  o pow. 1631 m2

- dz.ew.nr 44/27 obr.09  o pow. 2092 m2

- dz.ew.nr 44/9  obr.09   o pow. 1933 m2

- dz.ew.nr 54/7  obr.09   o pow.  944  m2

- dz.ew.nr 44/11 obr.09  o pow. 1866 m2

d) stanowiąca poszerzenie drogi gmin-
nej:   
- dz.ew.nr 124/39 obr.09 o pow. 72 m2

 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla 
poszczególnych taryfowych grup od-
biorców korzystających z usług wo-
dociągowo-kanalizacyjnych z zakre-
-su zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzenia ścieków 
na obszarze Gminy Ożarów Mazowiec-
ki w okresie od 1 sierpnia 2005 r. do 31 
lipca 2006 r. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się taryfy dla poszczególnych 
taryfowych grup odbiorców korzystają-
cych z usług wodociągowo-kanalizacyj-
nych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzenia 
ścieków na obszarze Gminy Ożarów Ma-
zowiecki w następującej wysokości:

1.  Opłata za 1 m3 dostarczonej wody:
    a)  I  taryfowa grupa odbiorców – gospo-

darstwa domowe i użyteczności publicznej 
- cena za m3 dostarczonej wody 1,86 zł   
   plus VAT
- stawka opłaty abonamentowej na m-c      
   1,50 zł plus VAT za wodomierz
b) II taryfowa grupa odbiorców – go-
spodarstwa domowe i użyteczności pu-
blicznej korzystający z podliczników
- cena za m3 dostarczonej wody 3,86 zł
   plus VAT
c)  III taryfowa grupa odbiorców – prze-
mysł (zakłady produkcyjno-usługowe, 
handel, gastronomia i inne)
- cena za m3 dostarczonej wody  3,17 zł
  plus VAT
- stawka opłaty abonamentowej na m-c
   9,00 zł plus VAT za wodomierz
d)  IV taryfowa grupa odbiorców – hurt 
(dostawa wody poza obszar gminy)
- cena za m3 dostarczonej wody 3,19 zł  
   plus VAT

2. Opłata za 1 m3 odprowadzenia ście-
ków:
a) I taryfowa grupa odbiorców - gospo-
darstwa domowe i użyteczności publicz-
nej
- cena m3 odprowadzonych ścieków          
  4,20 zł plus VAT
b) II taryfowa grupa odbiorców – prze-
mysł ( zakłady produkcyjno-usługowe, 
handel, gastronomia i inne)
- cena  m3 odprowadzonych ścieków         
5,69 zł plus VAT

3. Stawka opłaty abonamentowej w wy-
sokości 8,61 zł plus VAT za wodomierz na 
miesiąc, która jest wprowadzona w okre-
sie wskazanym w Zarządzeniu Burmi-
strza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 
w przypadku wystąpienia deficytu wody 
na ujęciach. Stawka opłaty abonamen-
towej dotyczy odbiorców korzystających 
z usług wodociągowo-kanalizacyjnych 
zużywających więcej wody niż wynika to 
z umów i obowiązujących przepisów pra-
wa w okresie ustalonym w/w zarządze-
niem Burmistrza Miasta i Gminy. 

§ 2
Taryfy określone niniejszą uchwałą obo-
wiązują od 1 sierpnia 2005 r. do dnia 31 
lipca 2006 r.

Pełna treść uchwał do wglądu w UMiG       
w Ożarowie Maz., ul. Kolejowa, p. 101
lub na str. BIP www.ozarow-mazowiecki.pl

U C H W A Ł A    Nr  331/05

U C H W A Ł A   Nr 330/05

U C H W A Ł A  Nr 329/05

U C H W A Ł A  Nr 328/05

z pracy rady miejskiej



7Informator Ożarowski nr 8 (129) sierpień 2005

z życia gminy

Mamy biorą sprawy w swoje ręce
 W połowie lipca w Józefowie miało 
miejsce ważne dla miejscowej społecz-
ności wydarzenie. Mieszkańcy otrzymali 
w użytkowanie na cele społeczno-kul-
turalne sale na parterze budynku starej 
szkoły podstawowej.
 Radość dzieci i rodziców, skupionych 
wokół Klubu FABRYKA, działającego 
pod auspicjami Domu Kultury „Uśmiech” 
w Ożarowie Mazowieckim była ogrom-
na. Aby ten fakt podkreślić, mamy zor-
ganizowały w nowych salach w dniu 
23 lipca spotkanie przy muzyce. W tym 
miłym spotkaniu ze śpiewem i recytacja-
mi oraz stołem pełnym własnych wypie-
ków uczestniczył Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki Pan Kazimierz 
Stachurski.
 Mieszkańcy zdają sobie sprawę, 
iż zajęcie nowych pomieszczeń wiąże się 
z nowymi obowiązkami.
 Chcemy, aby przyszłości w budynku 

mogłyby znaleźć swoje miejsce:
- zespół tańca, 
- grupa teatralna (być może współpracu-
   jąca z Teatrem „Bronisze”), 
- sekcja tenisa stołowego
- pracownia plastyczna, modelarska,
- internet, aerobik,
- nne kółka zainteresowań, 
- poradnia psychologiczna dla rodziców 
  i dzieci,
- poradnia dotycząca uzależnień,
- gabinet logopedy,
- związki emerytów i niewidomych. 
 Mieszkańcy oczekują rychłej przepro-
wadzki Filii Biblioteki Gminnej z piwnicy 
na wyższą kondygnację.
 Zagospodarowanie pomieszczeń 
wymaga dużej rozwagi, aby właściwie, 
zgodnie z lokalnymi potrzebami zago-
spodarować ten obiekt tak, aby tętnił on 
życiem, tym bardziej, iż działająca tu do 
końca czerwca szkoła specjalna została 

zamknięta z powodu małej frekwencji 
(pozostało czworo dzieci).
 Jako radna i pedagog proszę miesz-
kańców o potraktowane tego obiektu, 
jako dobra wspólnego, gdzie dzieci 
mogą pożytecznie spędzać czas po lek-
cjach, rozwijając zainteresowania, a star-
sza młodzież będzie mogła spotkać się 
przy stole do ping-ponga, internecie, 
grach planszowych, natomiast dorośli 
przy filiżance kawy w czytelni lub na wer-
nisażu sztuki, przy brydżu lub szachach. 
W dobie ograniczania środków na kultu-
rę są to plany ambitne, zależne jednakże 
w dużym stopniu od postawy mieszkań-
ców, którzy swoim aktywnym zaintereso-
waniem są w stanie ożywić taki obiekt, 
przy współpracy z władzami gminy. Dzia-
łania wspomnianych na początku Rodzi-
ców są tego dobrym przykładem.

Hanna Miłoszewska

NUMER ALARMOWY „112”

      Szanowni Państwo,
 W najbliższym czasie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego w siedzibie Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu zostanie uruchomione „Centrum Powiadamiania Ratunko-
wego” (CPR), gdzie wspólne dyżury pełnić będą dyspozytorzy służb ratowniczych występujących na 
terenie powiatu. Wpływać tu będą zgłoszenia z dotychczasowych numerów alarmowych stosownych 
w kraju, jak również z numeru alarmowego 112. Numer ten będzie aktywny nie tylko dla abonentów sieci 
komórkowych, jak dotychczas, ale również dla abonentów sieci stacjonarnych bez względu na operato-
ra obsługującego dany telefon. Zmieni to dotychczasowy stan – aktualnie nr 112 obsługiwany jest przez 
właściwy terytorialnie Komisariat Policji. Połączenie z numerem alarmowym jest bezpłatne.
 Numer 112, wdrażany w Polsce, znany jest już posiadaczom telefonów komórkowych.
 Jak działa numer 112? 
 Numer 112 pomija blokady, nie korzysta z PIN- u, ani karty SIM, „nie jest objęty w funkcji” roaming. 
Pod nr 112 można dzwonić z każdego telefonu dowolnej sieci nie znając urządzenia, bez obawy o ra-
chunek właściciela. Ofiarom wypadku można więc pomóc dzwoniąc po ratunek także z …ich telefonu. 
O numerze 112 warto pamiętać przebywając za granicą.
 Większość z nas, jak i cudzoziemców, nie zna lokalnych numerów alarmowych poza granicami swo-
jego kraju, a 112 powinien być numerem powszechnie znanym, jak sygnał SOS. Tu nie jest istotne czy 
potrzebny jest nagle lekarz, strażak, policjant czy inne służby ratownicze. Pod tym numerem pracują 
dyspozytorzy, którzy w ramach własnych łączy i współpracy służb, przekażą informacje i powiadomią 
właściwe dla danego zdarzenia siły ratownicze, najbliższe miejscu zdarzenia.

 Ważne! Jeżeli dzwonisz po pomoc mów krótko i rzeczowo – przedstaw się, określ dokładnie miejsce 
i rodzaj zdarzenia oraz sytuację w chwili zgłaszania.

 PAMIĘTAJ! nr 112 – powszechnie używany sygnał SOS.

st.kpt. Michał Starnowski
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 W przedszkolu w Broniszach odbyło 
się tradycyjne ognisko teatralne. Od piąt-
ku do niedzieli (17 – 19 czerwca) przez 
przedszkole przewinęło się ponad tysiąc 
osób, które przybyły głównie po to, aby 
obejrzeć piętnaście przedstawień te-
atralnych, ale także upiec kiełbaskę przy 
ogniu i porozmawiać nie tylko o teatrze. 
Wśród przybyłych gości był także Bur-
mistrz Kazimierz Stachurski wraz z mał-
żonką.
 Teatr BRONISZE, działający w ra-
mach Domu Kultury „Uśmiech”, skupia 
około setki młodych ludzi, działających 
w ośmiu grupach teatralnych. Najmłodsi 
z nich to przedszkolaki, trzy kolejne gru-
py tworzą dzieci ze szkół podstawowych, 
są również grupy gimnazjalistów, liceali-
stów, studentów oraz teatr rodziców.
 Wszyscy oni spotykają się na pró-
bach teatralnych w przedszkolu, od po-
niedziałku do piątku. Po godzinach pracy 
przedszkola, sale zabaw zamieniają się 
w sale prób teatralnych, gdzie pracuje 
się nad słowem, kształci pamięć, roz-
wija ruchowo, plastycznie, artystycznie 
i wspólnie przygotowuje spektakle te-
atralne, których treści dotyczą proble-
mów współczesnego świata, poruszają 
najpoważniejsze kwestie etyczne i filo-
zoficzne.

 Twórcy teatru, Zofia i Zbigniew 
Wójcikowie wypracowali własne formy 
wychowawcze poprzez tzw. „zabawę 
w teatr”. Celem pracy nie jest kształce-
nie zawodowych aktorów, ale wychowa-
nie otwartego, pozbawionego komplek-
sów, wrażliwego człowieka, świadomie 
uczestniczącego w kulturze. Nasz teatr 
nie naucza, ale prowokuje, zmusza do 
niekonwencjonalnego zachowania się 

i myślenia, burzy konwencje, nie morali-
zuje, bawi, ale także pozwala bawić się. 
Dzieci i młodzież uczą się zgodnej pracy 
w zespole, wiary w siebie i we własne 
możliwości. Dzięki spotkaniom nawiązu-
ją się przyjaźnie. Młodzi nie są zmaniero-
wani, nie są „gwiazdami”, ale normalny-
mi, pełnymi doświadczeń ludźmi.
 Współczesna młodzież tworzy nowy 
gatunek – człowieka telewizyjnego, słu-
chającego muzyki z discmana 
i nie wyłączającego przy tym tele-
wizora, wychowanego na prymi-
tywnych grach komputerowych, 
pokemonowych komiksach, Big 
Brotherze, Idolu, Barze i muzyce, 
do znudzenia odwołującej się do 
burzliwych emocji okresu dojrze-
wania. Ta monotonna dieta, od-
wołująca się do tanich wzruszeń, 
niewiele może pomóc w roz-
woju samodzielnego myślenia, 
w poszukiwaniu inności, w byciu 
sobą. Alternatywę stwarza mło-
dym ludziom Teatr BRONISZE.
 Nie przepadamy za częstymi wy-
stępami scenicznymi, nie posiadamy 
stałej sceny, na której można byłoby 
nas cyklicznie spotkać, choć taką sce-
nę staraliśmy się stworzyć w bieżącym 
roku szkolnym w nowym budynku Domu 

Kultury „Uśmiech”. Co miesiąc 
pokazywaliśmy po dwa przed-
stawienia dla dzieci i dwa dla 
młodzieży. Łącznie wystąpiliśmy 
dwadzieścia razy, nie powtarza-
jąc żadnego ze swoich przed-
stawień. Niestety mieszkańcy 
Ożarowa nie mieli ochoty nas 
oglądać. Widownię stanowiła 
zawsze grupa rodziców i znajo-
mych, występujących na scenie 
aktorów oraz fanów naszego te-
atru, których corocznie gościmy 
na ognisku w Broniszach. Trochę 
to smutne zważywszy na fakt, 

iż młode pokolenie ma coraz  rzadszy kon-
takt z teatrem i mało interesuje się nim. 
Brak podstawowych umiejętności odczy-
tywania języka teatru, brak doświadczeń 
w tworzeniu dzieła teatralnego, a co za 
tym idzie, brak emocjonujących przeżyć, 
wyrażania emocji, nastrojów, przeżywa-
nia głębokiej radości i satysfakcji z wła-
snych dokonań uniemożliwiają młodzieży 
czynny udział w odbiorze sztuki teatral-

nej. Teatr posiada olbrzymie możliwości 
oddziaływania na człowieka, wytwarza 
najgłębsze przeżycia, kształtuje świado-
mość, pogłębia wiedzę, odgrywa ważną 
rolę w kształtowaniu postaw i poglądów 
zbiorowości. Teatr może być najlepszym 
narzędziem wychowania, którego celem 
jest integralny, wrażliwy człowiek. Umoż-
liwienie kontaktu ze sztuką, poprzez 
teatr, może także przeciwdziałać zagro-

żeniom, jakie aktualnie pogłębiają się 
w życiu kulturowym i społecznym.
 Z przyjemnych doświadczeń odnoto-
waliśmy w sezonie 2004/2005 udział gru-
py gimnazjalistów w Ogólnopolskich Nie-
codziennych Spotkaniach Codziennych 
Twórców w Aninie, gdzie na zaproszenie 
Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym mieliśmy 
zaszczyt poprowadzić warsztaty teatral-
ne, pokazać własny spektakl p.t. „Anioły” 
(sztuka Zofii Wójcik) i bawić się w teatr 
z ludźmi, postrzeganymi przez społe-
czeństwo jako „inni”.
 Na zaproszenie Ambasadora Danii 
w Polsce i Duńskiego Instytutu Kultury 
najmłodsza grupa teatralna – przedszko-
laki zainaugurowała „Rok H.Ch.Anderse-
na w Polsce”. W Bibliotece Narodowej 
w Warszawie dzieciaki brawurowo za-
grały bajkę p.t. „Calineczka” (sztuka 
Zofii Wójcik), udzieliły wywiadów tele-
wizji, radiu i prasie, otrzymały klocki Lego 
w prezencie i pełne wrażeń wróciły do 
domów.
 Ogromnym sukcesem okazał się 
udział grupy licealistów w Ogólnopolskim 
Przeglądzie Teatrów Młodzieżowych w 
Łomży. Z sześćdziesięciu zgłoszonych 
zespołów organizatorzy zakwalifikowali 
do udziału w konkursie jedynie piętna-

teatr „BRONISZE”

 
Teatr BRONISZE zakończył osiemnasty rok swojej działalności.

OSIEMNASTKA  Teatru BRONISZE
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teatr „BRONISZE”

ście. Teatr BRONISZE zaprezentował 
spektakl p.t. „Nieobecny” i zdobył tym 
przedstawieniem Grand Prix festiwalu. 
Werdykt jurorów był jednogłośny.
 Grupa studencka zaś, przebijając się 
przez gęste sito eliminacyjne, została 
zakwalifikowana do udziału w Ogólno-
polskim Festiwalu Teatrów Nie-
zależnych w Ostrowie Wielkopol-
skim. Studenci wystawiając sztukę 
Sary Kane p.t. „Łaknąć” również 
otrzymali Grand Prix festiwalu, 
pozostawiając w pokonanym polu 
m.in. siedem zawodowych teatrów 
alternatywnych i dramatycznych. 
Wyjazd do Ostrowa zaowocował 
zaproszeniem Teatru BRONISZE 
do udziału w Międzynarodowym 
Festiwalu „Korczak 2005”, oraz do 
występu na „Warszawskiej Scenie 
Konesera”.
 Po pracowitym roku przyszedł 
czas na nasze tradycyjne „Ognisko 
teatralne”. Przygotowaliśmy dwana-
ście premierowych spektakli i trzy sztuki 
godne ponownego pokazania teatralnej 
widowni. Początek był wspaniały – rado-
sne przedszkolaki w przedstawieniu p.t. 
„Brzydkie kaczątko” (sztuka Zofii Wójcik) 
podbiły serca widzów. Biegały, śmiały się, 
kłóciły, śpiewały, nie mogły ani chwili ustać 
w miejscu ale widzowie nie mieli wraże-
nia chaosu. Maluchy ujęły widownię swą 
naturalnością, bezpośredniością i szcze-
rym zaangażowaniem. 
 W piątkowy, deszczowy wieczór za-
prezentowaliśmy tegoroczne, nagrodzo-
ne na festiwalach spektakle: „Nieobec-
nego” (sztuka Krystyny Chołoniewskiej) 
– studium braku porozumienia pomiędzy 
rodzicami a dorastającym synem oraz 
subtelną inscenizację sztuki Sary Kane 
p.t. „Łaknąć”, której tematem jest historia 
tragicznej miłości. Wieczór pełen refleksji, 
zadumy i cichych rozmów w kuluarach.
 Sobotni poranek zaowocował czte-
rema przedstawieniami „szkolniaków”: 
„Zabawa w śpiącą królewnę”, „Opowiem 
ci bajeczkę”, „Nie ma tego złego” i „Alicja 
w krainie czarów” – wszystkie sztuki Zofii 
Wójcik. Cztery razy symboliczna sceno-
grafia, dobra muzyka, humor i wspaniała 
dziecięca zabawa – niepodważalne atuty 
broniszowskiego, dziecięcego teatru.  
Pozwolę sobie przytoczyć wypowiedź na 
ich temat, zasłyszaną przy ognisku:
„Rokrocznie czekam na ich pomysły. 
Chętnie śmieję się, gdy mi nakazują. 
Lubię ich za kreowanie moich własnych 
przeżyć, za ubogość scenografii i za-
możność uroku. I najsilniejsze uczucie, 

jakie Teatr BRONISZE jest zdolny ze 
mnie wykrzesać, to zazdrość. Zazdrość 
o to, że nie jestem z BRONISZ”. Jeśli 
ktoś chciałby wiedzieć skąd bierze się 
źródło dobrych efektów naszej pracy, 
zapraszam na próby przed występami. 
Zobaczycie państwo grupę dzieci, które 

po prostu... nic nie muszą. Biegają, ska-
czą, gadają o wszystkim i niczym. Nikt 
im niczego nie odbiera, wszystko „jest 
dobre”, prawie nic nie kończy się zwró-
ceniem uwagi. Nieskrępowane, naturalne 
i bystre. Są pewne siebie, gdyż są pewne 
swej wolności.”
 W sobotę wieczorem, po raz pierw-
szy na ognisku dorosłych mogliśmy zo-
baczyć grupę gimnazjalistów w tryptyku 
Zofii Wójcik : „Modelka”, „Kumpel” i „Te 
sprawy”. Trzy wypowiedzi na temat pro-
blemów okresu dojrzewania, znalezienia 
swojego miejsca w życiu, pierwszych 
fascynacji i zauroczeń płcią przeciw-
ną. Trzy różne światy to trzy fragmenty 
podejrzanego, podsłuchanego życia, 
przesiąkniętego wpływami dzisiejszego 
świata. Młodzi o młodych – ciekawie, 
dowcipnie, prawdziwie. Kawałek życia 
w dobrym teatrze. Kawałek dobrego te-
atru w naszym życiu.
 Wreszcie przyszedł czas na występ 
oczekiwany od dawna – „Bajki dla potłu-
czonych” w wykonaniu teatru rodziców. 
Ta najmłodsza stażem grupa teatralna, 
ale sercem zaangażowaniem i talentem 
aktorskim dorównująca innym, stworzy-
ła kabaret o nazwie „Młodzież Pe-Gie-
-eRu”. Teksty znanego przed laty kaba-
retu „POTEM” zabłysły w pełnej krasie 
w nowych aktorskich interpretacjach. Ka-
pitalne stroje i rekwizyty dopełniły reszty. 
Przez godzinę widownia zaśmiewała się 
do łez z bajek dla dorosłych – wspaniale 
zagranych i zaśpiewanych. Owacjom na 
koniec spektaklu nie było końca i aktorzy 

zmuszeni byli bisować.
 Sobotnia noc przyniosła spektakle 
dwóch najstarszych stażem grup. Tych, 
którzy są w broniszowskim teatrze od 
kilkunastu lat. Najpierw sztuka „Barbi” 
(scenariusz Zbigniew Wójcik wg „Na 
niby” Piotra Lenartowskiego), następ-

nie „Bank” (scenariusz i adapta-
cja książki Sławomira Shuty p.t. 
„Zwał” – Zbigniew Wójcik) i na 
koniec „Anaglify” (scenariusz Zbi-
gniew Wójcik na podst. „Anaglifów” 
Krystyny Miłobędzkiej). Ponow-
nie zacytuję wypowiedzi widzów: 
 „Od rana wszyscy szeptali: 
BRONISZE! BRONISZE!. Jestem 
pierwszy raz na ognisku, mogłam 
polegać tylko na entuzjastycz-
nych zapowiedziach i świetnych 
recenzjach z poprzednich lat. Na-
stawiłam się na to, że obejrzę coś 
wyjątkowego i ... właśnie tak się 
stało.” „To wspaniałe, mądre, moc-
ne przedstawienia. To przejmujące 

oskarżenie świata (nie tylko dorosłych) 
sformułowane przez młodzież. To wydo-
byty z głębi serc protest przeciw nienawi-
ści, nietolerancji, przemocy, agresji. Wy-
powiadany ze sceny pełnym, mocnym, 
otwartym głosem młodych ludzi z małej 
„dziury” w sercu Polski. Moim zdaniem 
to jedne z najważniejszych przedstawień 
teatralnych, widzianych przeze mnie 
w ostatnich latach.” „Są bajeczni, czy 
raczej bajecznie teatralni. Broniszowski 
klimat przytula ich ze szczególną uwagą 
i szacunkiem. Nie łatwo się z nimi zaprzy-
jaźnić. Przypominają chwilami warszaw-
skich studentów Akademii Teatralnej – są 
mili, ale bardzo hermetyczni, podskórnie 
pochłonięci myślami o pracy, jaką tworzą. 
Być może ciut nazbyt „sami z sobą”, być 
może nieco na uboczu... Nie dziwię się. 
Nieomal każdy ich tu rozpoznaje. Jako ci, 
którzy występują tu po raz osiemnasty, 
jako ci, którzy po raz osiemnasty pokazali 
klasę, budzą najlepsze skojarzenia.”
 Gdy kończyło się ostatnie przedsta-
wienie nad Broniszami wstawał świt. 
Zwiastował piękny dzień. Pełni wrażeń, 
zmęczeni i niewyspani zawinęliśmy ręka-
wy i wzięliśmy się do sprzątania: meble 
i zabawki na miejsce, reflektory i sprzęt 
do pudeł, mycie, układanie, grabienie 
i ... jutro mogą już przyjść przedszkolaki.
Ze świątyni teatru znów zrobiliśmy zwy-
czajne przedszkole. Zwyczajne?...
    

 
 Zbyszek Wójcik 



Piknik „Pożegnanie wakacji”
sponsorzy:
hurtownie:
Hipo, Godan, Anek
DK „Uśmiech”

Marta Osowska
wokalistka z DK„Uśmiech”

„Muzyczna Wyspa” zespół muzyki religij-
nej; „chórki” tworzyli uczestnicy pikniku, 
nagradzani gromkimi brawami i prezen-
tami ufundowanymi przez sponsorów 
i DK „Uśmiech”

Zespół rockowy „Helios” z DK „Uśmiech”

Uczestnicy zawodów w strze-
laniu sportowym o puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Ożarów Mazowiecki; w tle 
pozostałe konkurencje re-
kreacyjno-sportowe prowa-
dzone przez wolontariuszy 
KS „Płochocin”.

Wręczenie pucharów finalistom 
konkursu strzeleckiego;
na zdj. współorganizatorzy im-
prezy: prezes KS „Płochocin” 
i radny Stanisław Traczyk, radna 
Krystyna Tenderenda, finaliści: 
Elżbieta Sikora, Mariusz Pinder, 
prowadząca: Małgosia Brykała - 
instruktor DK „Uśmiech”, głów-
na organizatorka imprezy.

Dodatkową atrakcją było „Wesołe miasteczko”

Koncert zespołu „Sedan” z Płochocina

Impreza zakończyła się późnym wieczorem 
tańcami przy muzyce zespołu „Fortepian” 
z DK „Uśmiech”

LA
TO

 W
 G

M
IN

IE

60 - lecie Koła Łowieckiego 
„Jeleń” w Ożarowie Mazowieckim
Uroczystości jubileuszowe odbyły się na terenie obwodu łowieckiego 
Stepna Michałki pod Ostrołęką.



Dni otwarte w firmie „Bejo Zaden Poland” 
i pierwszy wyścig kolarski indywidualny 
na czas „Bejo Cup 2005”

Skutki huraganu 
29 lipca 2005
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rozmaitości

 13.06.2005 roku w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Ożarowie Mazowieckim odbył 
się „II Gminny Konkurs Informatyczny” 
dla uczniów klas IV – VI szkół podstawo-
wych. Konkurs składał się z dwóch eta-
pów i dotyczył umiejętności stosowania 
technik komputerowych przy wykorzy-
staniu narzędzi dostępnych w systemie 
operacyjnym Windows, pakiecie Office 
i Works. Celem konkursu jest: rozwijanie 
zainteresowań informatycznych uczniów,  
popularyzowanie wykorzystania kompu-
tera do rozwiązywania problemów spoty-
kanych w codziennym życiu, wyzwalanie 
aktywności poznawczej uczniów poprzez 
korzystanie z Internetu i poczty elektro-
nicznej, stworzenie możliwości współza-
wodnictwa.
 W konkursie wzięły udział wszystkie 
szkoły podstawowe z terenu Gminy. Te-
matem przewodnim w tym roku, były po-
łożone wśród pięknych jezior Mikołajki.
Należało m.in.:
• Narysować odbicie lustrzane drzewa 

w jeziorze (Paint).
• Korzystając z wyszukiwarek interneto-
wych poszukać informacji o Mikołajkach 
i na tej podstawie wykonać plakat zachę-
cający do odwiedzenia Mikołajek, wkleić 
do tekstu wykonany przez siebie rysunek 
(Word).
• Porównać koszt pobytu w Mikołajkach 
w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie 
agroturystycznym (Excel).
• Wysłać list na podany adres, zachęca-
jący do odwiedzenia Mikołajek, jako za-
łącznik trzeba było dołączyć plakat.

Wyniki konkursu:
I miejsce: Krzysztof Laskowski - SP nr 2 
w Ożarowie Mazowieckim
II miejsca: Michał Fedoryk - SP w Pło-
chocinie, Patryk Niemyski - SP nr 2 
w Ożarowie Mazowieckim
III miejsca: Konrad Wiśniewski SP nr 2 
w Ożarowie Mazowieckim, Adam Grabo-
wicz SP nr 1 w Ożarowie Mazowieckim
Wyróżnienie: Jakub Bachanek - SP nr 1 

w Ożarowie Mazowieckim
Mamy nadzieję, że konkurs wpisze się 
na trwałe do tradycji Gminy. 
 

Elżbieta Maliszewska

  II Gminny Konkurs Informatyczny

Praca dla osób niepełnosprawnych w Zakładzie Aktywności Zawodowej

 Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz Się Do Nas” wychodząc naprzeciw potrzebom ludzi niepełnosprawnych planuje zorganizo-
wanie stanowisk pracy dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (dawna I grupa inwalidzka).
 Podjęcie pracy przez osoby niepełnosprawne w warunkach chronionych, jakie może zapewnić Zakład Aktywności Zawodowej 
daje osobom zatrudnionym szanse na uzyskanie uprawnień emerytalnych i rentowych, samowystarczalność ekonomiczną oraz 
pomoc w realizacji pełnego, niezależnego i aktywnego życia na miarę ich możliwości. Uzyskane dochody nie mają wpływu na 
pobierane przez osobę niepełnosprawną świadczenie np. renta lub emerytura oraz renta socjalna).
 Osobom tym zatrudnienie na umowę o pracę zgodnie z Kodeksem Pracy daje uprawnienia do:
- urlopu wypoczynkowego
- świadczeń socjalnych
- składek na ubezpieczenie społeczne (fundusz emerytalny, chorobowy, wypadkowy)

 Czas pracy osób zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej będzie wynosił 0,55 wymiaru czasu pracy określonego 
w ustawie tj. 4 godz. dziennie, od poniedziałku do piątku.
 Warunki pracy eliminują napięcie i pośpiech oraz zapewniają rehabilitację medyczną, społeczną i zawodową, a także specjali-
styczną opiekę medyczną. Pod okiem instruktorów osoby niepełnosprawne będą mogły rozwijać swoje umiejętności zawodowe 
i zdobywać nowe.
 Wynagrodzenie netto za przepracowany czas kształtuje się w wysokości około 400 zł miesięcznie. Zakład zapewni bezpłatny 
dowóz do pracy.
 Rodzaj wykonywanej pracy (działalności wytwórczej lub usługowej) można będzie określić po przeprowadzeniu rozeznania 
i bezpośrednich rozmów z osobami zainteresowanymi podjęciem pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tą ofertą 
do nawiązania z nami kontaktu osobiście lub telefonicznie.

Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz Się Do Nas”
ul. Północna 18, Bramki

05-870 Błonie
tel. (0 22) 725 60 66

0 606 596 418
0 604 198 578

Na zdjęciu uczniowie SP nr 2 
(Krzysztof Laskowski, Konrad Wi-
śniewski), uczestnicy konkursu.
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unijne stypendia

  Po raz pierwszy unijne stypendia 
wypłacono w zeszłym roku, po wejściu 
Polski do Unii Europejskiej. Obecnie ru-
szyła kolejna edycja stypendiów unijnych 
na wyrównywanie szans edukacyj-
nych. Kto, gdzie i kiedy może starać się 
o stypendium europejskie – to pytania na 
które postaram się odpowiedzieć w tym 
artykule.

 Zadaniem stypendiów unijnych jest 
ułatwienie mniej zamożnej młodzieży do-
stępu do kształcenia. Finansuje je głów-
nie Europejskie Fundusz Społeczny oraz 
budżet państwa.
 Program stypendiów unijnych jest 
realizowany przez poszczególne woje-
wództwa. Każde z województw może 
ustalić własne kryteria jak również do-
datkowe wymogi uzależnione od sytuacji 
społeczno – gospodarczej danego woje-
wództwa oraz możliwości finansowych, 
jakimi dysponuje, co może wpłynąć 
np. na wysokość progu dochodu upraw-
niającego do stypendium, pierwszeń-
stwo dla uczniów z dobrymi ocenami lub 
studentów pierwszego roku.
 
 O stypendium możesz ubiegać się, 
jeśli: 
- jesteś uczniem szkoły ponadgimna-
zjalnej kończącej się maturą z wyłącze-
niem szkół dla dorosłych; posiadasz stałe 
zameldowanie na obszarze wiejskim 
(w naszej gminie wyłączeni są uczniowie 
zameldowani w Ożarowie Mazowieckim) 
oraz pochodzisz z rodziny znajdującej 
się w trudnej sytuacji materialnej,
- jesteś studentem dowolnej uczelni 
państwowej lub niepaństwowej, możesz 
studiować w systemie dziennym, wieczo-
rowym, zaocznym lub eksternistycznym; 
posiadasz stałe zameldowanie na obsza-
rach wiejskich powiatu warszawskiego 
zachodniego oraz w miastach do 20 tys. 
mieszkańców ( obszar całej Gminy oraz 
miasta Ożarów Mazowiecki) i pochodzisz 
z rodziny znajdującej się w trudnej sytu-
acji materialnej. 

 Priorytetowo będą traktowani studen-
ci poniżej 25 roku życia, uczęszczający 
na pierwszy rok studiów, którym nie przy-
znano stypendium socjalnego z innego 
źródła.

 Za trudną sytuację materialną uwa-
ża się sytuacje, w której próg dochodu na 
osobę w rodzinie w skali miesiąca wynosi 
350 zł.

 Stypendium unijne jest przyznawane 
na dany rok szkolny/akademicki nie dłu-
żej niż na 10 miesięcy i wynosi w przy-
padku:
- uczniów – maksymalnie 1500 zł w skali 
roku, czyli proporcjonalnie 150 zł w skali 
miesiąca,
- studentów - maksymalnie 2000 zł w 
skali roku, czyli proporcjonalnie 200 zł w 
skali miesiąca.

 Uczniowie otrzymają stypendia w 
formie refundacji wcześniej poniesionych 
wydatków, natomiast studenci w formie 
refundacji wydatków lub w formie finan-
sowej.

 Przyznane stypendium można wy-
dać na pokrycie kosztów związanych z:
- zakwaterowaniem w bursie, internacie, 
na stancji, w akademiku,
- posiłkami w stołówce szkoły/akade-
mickiej, internatu lub prowadzonej przez 
inny podmiot,
- zakupem podręczników,
transportem do i ze szkoły środkami ko-
munikacji zbiorowej,
- czesnym/ opłatą za studia w szkole 
wyższej,
- innymi dodatkowymi opłatami i wydat-
kami wymaganymi obligatoryjnie przez 
szkołę czyli takimi, które na podstawie 
decyzji dyrektora, rady pedagogicznej 
lub organu prowadzącego szkołę uczeń 
jest zobowiązany ponieść, by w pełni 
korzystać z zajęć, oraz takie, których 
ponoszenie wynika z innych przepisów 
(np. ubezpieczenie wypadkowe).

 Stypendia dla uczniów i studentów 
z terenu naszej Gminy wypłaca Staro-
stwo Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego. 
 Znamy już terminy naboru wnio-
sków stypendialnych na rok szkolny i 
akademicki 2005/2006 
do 9 września br. – uczniowie
do 7 października br. – studenci
 Wzory wniosków i oświadczeń mająt-
kowych oraz regulaminy przyznawania 

i przekazywania stypendium wraz z wy-
kazem niezbędnych dokumentów można 
uzyskać w szkołach ponadgimnazjalnych  
( w przypadku uczniów ubiegających 
się o stypendium), w Wydziale Oświa-
ty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 
Starostwa Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego oraz na stronie internetowej 
powiatu .
 Wypełnione wnioski należy składać 
w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu, 
Turystyki i Rekreacji Starostwa Powia-
tu Warszawskiego Zachodniego oraz 
w szkołach ponadgimnazjalnych  (ucznio-
wie ubiegający się o stypendium).

 Do wniosków należy dołączyć odpo-
wiednie załączniki:
- od uczniów wymagane są : oświad-
czenie o sytuacji rodzinnej i materialnej 
ucznia udokumentowane zaświadcze-
niami o dochodach; kserokopia dowodu 
osobistego lub zaświadczenia o zamel-
dowaniu,
- od studentów wymagane są: oświad-
czenie o sytuacji rodzinnej i materialnej 
ucznia udokumentowane zaświadczenia-
mi o dochodach; zaświadczenie z uczel-
ni o przyjęciu na pierwszy rok studiów 
lub kontynuowaniu studiów, kserokopia 
dowodu osobistego.

 Stypendium można stracić w przy-
padku np.: przerwania nauki, skreślenia 
z listy uczniów/studentów, zaprzestania 
spełniania kryteriów wymaganych do 
przyznania stypendium, urlopu dziekań-
skiego lub powtarzania roku. 
 Należy pamiętać również o tym, że 
pomoc finansowa otrzymana po zaist-
nieniu jednej z powyższych sytuacji np. 
skreślenia z listy studentów należy zwró-
cić.

 
 Jeśli w ubiegłym roku szkolnym/
akademickim pozytywnie przeszedłeś 
procedurę stypendialną i dostałeś sty-
pendium, w tym roku musisz powtór-
nie przygotować dokumenty i przejść 
rekrutację. 

na podstawie informacji z www.pwz.pl

Jolanta Kołodyńska
Urząd Miasta i Gminy

   Ożarów Mazowiecki

 Z    E U R O P Ą    W     T L E

Unijne stypendium –  wykorzystaj szanse !
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karty historii

Kartki z dziejów Mazowsza
Radziwiłłowie w Ożarowie

 Chociaż autentyczni Radziwiłłowie 
żadnych dóbr ziemskich ani rezyden-
cji na ziemi ożarowskiej nie posiadali, 
to jednak zapisali się w dziejach tej osady 
bohaterstwem i przedsiębiorczością. Dla-
tego w tej „Kartce z dziejów Mazowsza” 
postanowiłem ten fakt udokumentować, 
żeby jego mieszkańcy mogli ich imiona 
zachować w pamięci, a nowobogaccy 
i możnowładcy naśladować ich czyny.
 Równocześnie pragnę przywrócić 
w opinii społecznej szacunek dla tego 
zdeprecjonowanego przez komunistów, 
arystokratycznego, staropolskiego na-
zwiska, które w PRL-u było traktowane 
przez publicystów propagandowych jako 
symbol pogardy i zdrady narodowej. 
Radziwiłłowie herbu „Trąby” pojawili się 
w Ożarowie w okresie międzywojennym, 
po zakończeniu wojny z bolszewika-
mi i odzyskaniu niepodległości. Jeden  
z nich, Franciszek Mikołaj, książę Radzi-
wiłł, 24 maja 1929 roku założył w Ożaro-
wie wspólnie z inż. Piotrem Bergmanem 
Spółkę Akcyjną pod nazwą „Polskie Fa-
bryki Kabli i Walcowni Miedzi” z kapita-
łem założycielskim 1 miliona złotych, 
w której pełnił funkcję Prezesa Rady 
Nadzorczej do 1939 roku. Fabrykę tę zlo-
kalizowano na gruncie rolnym Ignacego 
Perza i już w 1931 roku wyprodukowano 
w niej pierwsze tony kabli elektroener-
getycznych i telekomunikacyjnych, przy 
pomocy inżynierów niemieckich i miesz-
kańców Ożarowa.
 Ożarowska Fabryka Kabli w dzie-
sięcioleciu przedwojennym rozwijała się 

dynamicznie, osiągając w 1938 roku war-
tość produkcji około 12 milionów złotych.
W tym czasie zatrudniała 600 robotników 
i 100 urzędników. Ale już we wrześniu-
1939 roku została przez hitlerowców zruj-
nowana, a w 1945 roku znacjonalizowa-
na przez wyzwolicieli komunistycznych, 
bez odszkodowania dla inwestorów 
i akcjonariuszy polskich oraz zagranicz-
nych. Prezes Rady Nadzorczej, Franci-
szek Książę Radziwiłł, nie doczekał tego 
tragicznego finału swej inwestycji. Zmarł 
1 grudnia 1944 roku w Głogówku. Jego 
potomkowie po zakończeniu wojny na-
wet nie pojawili się w Ożarowie. Nato-
miast roszczenia do Ożarowskiej Fabryki 
Kabli pozostałych inwestorów zagranicz-
nych, jak stwierdza będąca w posiadaniu 
autora kopia decyzji ministra finansów 
rządu PRL z dnia 4 marca 1972 roku, zo-
stały uregulowane na podstawie układu 
z 16 lipca 1960 roku między rządem PRL 
i Rządem Stanów Zjednoczonych. Ra-
dziwiłłowska Fabryka Kabli w Ożarowie 
w czasach PRL została intensywnie roz-
budowana i już w 1969 roku pod imie-
niem Mariana Buczka osiągnęła war-
tość produkcji 1.9 miliona złotych oraz 
zatrudnienie przekraczające 1500 pra-
cowników. Dzięki temu Osada Ożarów 
znacznie się rozwinęła i uzyskała prawa 
miejskie nadane przez Premiera Józefa 
Cyrankiewicza.
 Warto skojarzyć wspomniane wyżej 
fakty historyczne z imieniem drugiego 
Radziwiłła - Artura, bratanka Franciszka, 
poległego w trakcie dramatycznej bitwy 

na Ołtarzewskim przedpolu Ożarowa 
w dniu 13 września 1939 roku, podczas 
ataku kolumny czołgów niemieckich na 
Warszawę.
 To wśród poległych ponad 900 
żołnierzy polskich, pochowanych na 
cmentarzach wojskowych w Ołtarzewie 
i Pilaszkowie, żona porucznika Artura 
księcia Radziwiłła, Krystyna z hrabiów 
Platerów, rozpoznała po butach wykona-
nych przez szewca ze Staszowa, zwłoki 
swego męża. Bohaterski legionista, zdo-
bywca Kijowa w wojnie z bolszewikami 
poległ wraz ze swymi podkomendnymi 
piechurami pod Ołtarzewem w walce 
z hitlerowcami. Po poruczniku Arturze 
Radziwille pozostał w miejscu jego zgo-
nu pamiątkowy krzyż, pod którym dzieci 
z Ołtarzewa corocznie w rocznicę jego 
śmierci składają kwiaty.
 Natomiast po Prezesie Rady Nadzor-
czej „Ożarowskiej Fabryki Kabli” Fran-
ciszku Księciu Radziwille nie pozostała 
nawet tablica pamiątkowa. A przecież 
setki, a nawet tysiące Ożarowian za-
wdzięczają mu pracę, a niektórzy rodzin-
ne wille. 
 Na ruinach „Kolonii Perzówka” wyro-
sła obecnie fortuna pewnego biznesme-
na spod Krakowa. Najwyższy czas, aby 
beneficjenci przypomnieli sobie o swoim 
dobrodzieju - pionierze Ożarowskiej Fa-
bryki Kabli.
  
   

dr  Stefan  Lewandowski

K O M U N I K A T
Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

 Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki uprzejmie informuje wszystkich wnioskodawców o przydział 
mieszkania komunalnego z zasobów mieszkaniowych Gminy, że Gminna Komisja Mieszkaniowa do dnia 2 czerwca 
2005 r. przeprowadziła 140 wizji mieszkaniowych na terenie Gminy. Do dnia 30 czerwca 2005 r. wstępnie zakwali-
fikowała 66 rodzin na wynajem lokalu komunalnego w nowym bloku w Józefowie i w starych zasobach mieszkanio-
wych naszej Gminy, co stanowi 100% możliwości Gminy.
 Wszystkie wnioski o wynajem lokali komunalnych, które wpłynęły po 6 kwietnia 2005 r., będą rozpatrywane przez 
Gminną Komisję Mieszkaniową w następnej kolejności, stopniowo w 2006 r.
 O kolejno przeprowadzanych wizjach wnioskodawcy będą powiadamiani listownie.

        Kazimierz Stachurski
         
              Burmistrz Miasta i Gminy
        Ożarów Mazowiecki



15Informator Ożarowski nr 8 (129) sierpień 2005

legendy naszego regionu

I nagroda w Gminnym Konkursie Literackim „Legendy naszego regionu”
kategoria - uczniowie gimnazjum

Emilia Pazura, 
kl.III Gimnazjum w Płochocinie

opieka - mgr Beata Zajączkowska

Legenda starej kuźniLegenda starej kuźni
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legendy naszego regionu

Zamieszczone materiały zostały zeskanowane z kolorowego oryginału. 
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L.p. Produkt Cena Jednostka
miary L.p. Produkt Cena Jednostka

miary

1 Ziemniaki młode 1,00 zł kg 21 Ogórek szklarniowy 2,00 zł kg

2 Marchew 1,50 zł kg 22 Ogórek polny 1,50 zł kg

3 Pietruszka 4,00 zł kg 23 Pomidory 4,00 zł kg

4 Natka z pietruszki 0,80 zł pęczek 24 Papryka 4,00 zł kg

5 Seler korzeniowy 3,50 zł kg 25 Pieczarki 6,00 zł kg

6 Cebula 1,50 zł kg 26 Brzoskwinie 3,00 zł kg

7 Pory 1,00 zł kg 27 Cytryny 5,00 zł kg

8 Czosnek młody 1,00 zł szt. 28 Winogrona czerwone 5,00 zł kg

9 Włoszczyzna 2,50 zł pęczek 29 Winogrona białe 5,00 zł kg

10 Szczypior 1,00 zł pęczek 30 Jajka 0,36 zł szt.

11 Kalarepka 2,00 zł szt. 31 Filet z kurczaka 15,90 zł kg

12 Fasolka młoda 3,00 zł kg 32 Uda z kurczaka 6,90 zł kg

13 Burak ćwikłowy 1,50 zł kg 33 Skrzydełka z kurczaka 6,40 zł kg

14 Kapusta 2,50 zł szt. 34 Kurczak cały 6,80 zł kg

15 Kapusta pekińska 4,00 zł kg 35 Mielone z indyka 12,50 zł kg

16 Kapusta kwaszona 3,50 zł kg 36 Skrzydła indycze 6,90 zł kg

17 Kalafior 2,50 zł szt. 37 Filet z indyka 17,90 zł kg

18 Sałata 1,50 zł szt. 38 Żołądki z kurczaka 8,60 zł kg

19 Rzodkiewka 1,50 zł pęczek 39 Porcja rosołowa 2,60 zł kg

20 Jabłka 2,00 zł kg 40

Co i za ile możemy kupić na targowisku miejskim w Ożarowie Mazowieckim
Średnie ceny produktów w sierpniu

Przychodzi pacjent do dentysty...

Wszyscy pamię-
tamy tę reklamę, 
dzięki której produ-
cent leku „przeciw-
bólowego” osiągnął 
zapewne krociowe 
zyski. To, co było 
w niej prawdziwe, 
to pokazanie, jak 
bardzo my Polacy 
lubimy się leczyć 
samodzielnie wy-

korzystując rady  z najbliższego otocze-
nia. Kupujemy to, co  pomogło sąsiadce, 
lub idziemy do lekarza  i żądamy recepty 
na coś, co zaleciła nam ciotka, babcia, 
koleżanka. Zdarzyło się nawet mojemu 
znajomemu jadącemu zbyt szybko do 
lekarza, że próbował go leczyć policjant, 
zanim wlepił mandat. Niektórzy twierdzą, 
że to zjawisko jest generalnie korzystne, 
ponieważ dzięki edukacji zdrowotnej me-
dycyna przestała być nauką w pełni ta-
jemną i przy, powiedzmy, zwykłym prze-
ziębieniu pacjent może sam rozpocząć 
leczenie korzystając z rad Goździkowej. 
Niepokój lekarzy budzi jednak fakt, że 
Goździkowa próbuje leczyć coraz bar-
dziej złożone schorzenia a pokładana w 
niej wiara bywa czasem groźna nawet 
dla życia pacjentów. 
 Może trudno w to uwierzyć, ale 
w mojej praktyce stomatologicznej spoty-
kam Goździkową od lat. Nie ją osobiście 
rzecz jasna, ale pacjentów dobrze przez 
nią poinformowanych. Co jest najlepsze 
na ból zęba? Obficie przepłukać go spi-
rytusem lub koniakiem i zagryźć kilkoma 

pastylkami paracetamolu. Częsty skutek 
takiego leczenia? – Trudno gojące się 
oparzenia dziąseł oraz jeszcze większe 
cierpienia. Co jest najlepsze przy para-
dontozie? Wcieranie w dziąsła propolisu. 
Skutek takiego leczenia? – Chwilowa 
ulga w objawach, a zalegający kamień 
doprowadza do rozchwiania zębów i po-
stępu choroby.
 Szczególnie dużo ma do powiedze-
nia Goździkowa w dziedzinie protetyki.
Pacjenci proszą  o dostawienie zęba „na 
wkręcik”, chociaż korzeń absolutnie się 
do tego nie nadaje. Chciałby „protezkę 
bez haczyków”, a nie ma fizycznej moż-
liwości innego utrzymania protezy, jak 
tylko za pomocą klamer. Albo wymarzył 
sobie mostek, a braki zębowe są tak 
rozległe, że w grę wchodzi tylko proteza 
albo uzupełnienia na implantach. Jak ob-
niżyć koszty protezy? Trzeba ją zamówić 
bezpośrednio u mojego znajomego tech-
nika szepce konfidencjonalnie Goździ-
kowa, ale psst… bo to jest nie całkiem 
legalne. Efekty są najczęściej opłakane, 
technik dentystyczny, choć potrafi pobrać 
prawidłowy wycisk, to przecież nie jest 
w stanie ocenić w pełni uwarunkowań 
konkretnego przypadku – np. do oceny 
stanu korzeni oraz sąsiednich zębów 
niezbędne  jest nie tylko zdjęcie rtg, ale 
również wiedza i doświadczenie lekar-
skie. Ponadto nie spotkałam się z tym, 
aby dobry, profesjonalny technik ryzyko-
wał swój elitarny fach, ale to co czasem 
przynoszą w ustach pacjenci to napraw-
dę jakiś horror. Co zrobić kiedy spadnie 
korona? Wkleić na kropelkę kleju pod-

powiada Goździkowa. W efekcie korona 
i tak spadnie a żywy ząb tego nie prze-
żyje.
 Prawidłowa proteza  powinna być 
taka jak moja czego dowodem jest 
moje świetne samopoczucie - mówi Goź-
dzikowa. Trudno uwierzyć, ale zdarza-
ją się pacjenci, którzy pytają dlaczego 
ich uzupełnienie nie jest takie samo jak 
u Goździkowej, chociaż wcześniej lekarz 
na pewno informował ich o warunkach 
w jamie ustnej, możliwych wariantach 
leczenia, o ewentualnym poczuciu dys-
komfortu w pierwszych dniach adaptacji, 
konieczności korekty w okresie przysto-
sowawczym. Gdyby wszyscy pacjenci 
mieli takie same warunki w jamie ustnej, 
to prawdopodobnie protezy kupowaliby-
śmy w sklepie. I być może niedługo tak 
będzie – naukowcy opracowali już tech-
nologię, która polega na wykonaniu, przy 
użyciu specjalistycznego oprzyrządowa-
nia, trójwymiarowych zdjęć w technice 
cyfrowej, które przesyłane są elektro-
nicznie do „wytwórni protetycznej”. Tam 
na ich podstawie,  jak na linii produkcyj-
nej, wykonywane są tanie oraz bardzo 
precyzyjne i trwałe prace protetyczne. 
 Ale nowe technologie w stomatologii 
to temat na któryś z kolejnych odcinków. 
Póki co pozdrawiam Panią Goździkową, 
którą upraszam zarazem, aby ograniczy-
ła swe porady do zagadnień związanych  
z profilaktyką stomatologiczną – będzie-
my wtedy sojuszniczkami w słusznej 
sprawie.

Mirella Kowalczyk
lekarz stomatolog

 Goździkowa powiedziała…

zdrowie
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policja, OSP

Święcice
OSP Święcice wyjeżdżała w czerwcu 2005 r. alarmowo 11 
razy, w tym:
5 – pożary
4 – inne zdarzenia
1 – fałszywy alarm
1 – pompowanie

14 czerwca – Płochocin, ul. Zabytkowa, pożar kabiny samo-
chodu ciężarowego marki DAF, zabezpieczenie miejsca zda-
rzenia.
15 czerwca – Płochocin, ul. Parkowa 11, wypompowanie wody 
z zalanej ulicy na długości 70 metrów.
18 czerwca – Płochocin, ul. Łąkowa 15, interwencja na we-
zwanie Policji.

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ REKLAM I OGŁOSZENIA, ZASTRZEGA SOBIE PRAWO SKRÓTÓW W NADESŁANYCH LISTACH I TEKSTACH 
niezamówionych materiałów i zdjęć nie zwracamy

PRZYGOTOWALI DO DRUKU: Halina Władyka – Redaktor Naczelny, Elżbieta Jastrzębska – Jóźwiak – Sekretarz Redakcji
OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD TEKSTU I DRUK: Grafium, ul. Poznańska 258, tel.: 721-15-83

KOREKTA TEKSTU: Halina Władyka
STALI WSPÓŁPRACOWNICY: Stefan Lewandowski , Tadeusz Pancześnik

ADRES  DO KORESPONDENCJI: UMiG Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2 z dopiskiem „ REDAKCJA INFORMATORA OŻAROWSKIEGO” 
tel.: 722 12 11 e – mail: ejastrzebska@ozarow-mazowiecki.pl

OSP Święcice wyjeżdżała w lipcu 2005 roku alarmowo 38 razy, 
w tym:
3 – pożary
31 – usuwanie szkód po burzy
1 – fałszywy
1 – pompowanie
2 – podawanie prądu z agregatu

16 lipca – pożar w Płochocinie, ul. Kolejowa
13 lipca – fałszywy alarm
17 lipca – pożar trawy w Płochocinie
24 lipca – pompowanie wody w Święcicach
29 lipca – pożar śmieci w Płochocinie
29 lipca – Podawanie prądu, autosan, Kopytów.

Usuwanie szkód powstałych po gwałtownych burzach 
(m.in. usuwanie drzew):
28 lipca – Płochocin, ul. Zabytkowa; Święcice, ul. Poznańska, 
Warszawska i ul. Zaborowska Orły, ul. Zaborowska; Józefów, 
ul. Lipowa, ul. Stołeczna i ul. Fabryczna, Kopytów.
29 lipca – Święcice, ul. Zaborowska, ul. Poznańska i ul. Warszaw-
ska; Płochocin, ul. Lipowa i ul. Leśna; Gołaszew, ul. Wspólna 
i ul. Domaniewska; Orły, ul. Zaborowska; Pilaszków, ul. Nowo-
wiejska; Józefów, ul. Fabryczna, Kopytów.
30 lipca – Płochocin, ul. Długa i ul. Stołeczna; Myszczyn, 
ul. Wolska; Łaźniew, ul. Łaźniewska; Józefów, ul. Fabryczna; 
Płochocin, ul. Stoleczna.

OSP Ożarów Mazowiecki 
wyjeżdżała w czerwcu 2005 r. 
alarmowo 31 razy, w tym:: 
7 pożarów, 
18 akcji ratownictwa technicz-
nego, 
5 pompowań rozlewisk, 
1 fałszywy alarm.
1 czerwca – Duchnice, ul. Oża-

rowska. Wypadek drogowy z udziałem dwóch samocho-
dów osobowych. Działania prowadzone przez strażaków 
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i udzieleniu 
pierwszej pomocy przedmedycznej.
1 czerwca - Ożarów Maz., ul. 3-go Maja 18. Pożar pusto-
stanu o wymiarach 15m ´ 10m ´ 10m przeznaczonego do 
rozbiórki. Pożar gaszono pięcioma prądami wody z pięciu 
samochodów pożarniczych. 
5 czerwca - Ożarów Maz., ul. Poznańska 205. Zderzenie 
czołowe Fiata 126p z samochodem ciężarowym MAN.
15 czerwca - Ożarów Maz., ul. Kolejowa 2. Pompowanie 
rozlewiska wody po ulewie sprzed UMiG. Wypompowano 
około 36 ton wody przy pomocy dwóch strażackich pomp.
22 czerwca – Macierzysz, ul. Szeligowska. Zderzenie 
czołowe samochodu dostawczego Mercedes z osobowym 
Fiat Palio. 

OSP Ożarów Mazowiecki wyjeżdżała w lipcu 2005 r. alar-
mowo aż 39 razy, w tym:
11 pożarów, 
19 akcji ratownictwa technicznego, 
6 pompowań rozlewisk, 
2 fałszywe alarmy 
i ćwiczenia strażackie.
Większość zdarzeń to działania związane z usuwanie 
skutków burzy i nawałnic 28 i 29 lipca. Tylko w ciągu tych 
dwóch dni zanotowano 28 interwencji (usuwanie powalo-
nych drzew i przewodów energetycznych, pompowanie 
rozlewisk).
17 lipca – Kaputy, ul. Sochaczewska. Pożar opuszczone-
go budynku mieszkalnego.
19 lipca – Strzykuły, ul. Strzykulska / Sochaczewska. Wy-
padek drogowy z udziałem dwóch samochodów osobo-
wych i jednego dostawczego. 

Ożarów Mazowiecki

18 czerwca – Płochocin, ul. Lipowa, usunięcie powalonego 
drzewa z drogi.
19 czerwca – Łaźniew, ul. Orionistów 1, pożar pustostanu 
należącego do Księży Orionistów. Hala stała w płomieniach, 
gdy nasze jednostki dotarły na miejsce i podjęły działania ra-
towniczo-gaśnicze wraz z innymi jednostkami straży pożarnej. 
Po kilku godzinach pożar został opanowany.
19 czerwca – Łaźniew, dogaszanie nocnego pożaru.
19  czerwca – Płochocin, ul. Poznańska 630, usunięcie gałęzi  
z ulicy.
19 czerwca – Pogroszew, usunięcie gałęzi z ulicy.
22 czerwca – Płochocin, ul. Stołeczna 202, pożar.
27 czerwca – Święcice, ul. Źródlana, pożar śmieci w pobliżu ma-
gazynów. Działania straży polegały na zabezpieczeniu terenu 
i ugaszeniu pożaru.
29 czerwca – Gołaszew, fałszywe wezwanie.

 W sierpniu br. policjanci KP z Ożarowa Mazowieckiego 
w wyniku podjętych czynności zatrzymali sprawców kra-
dzieży złomu, dokonanych na terenie gminy Ożarów Ma-
zowiecki. 
 Prowadzone jest postępowanie przygotowawcze.
Przestrzegamy przed kierowaniem wszelkimi pojazdami 
pod wpływem alkoholu. W okresie wakacyjnym na terenie 
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki policja ujawniła ponad 
30 nietrzeźwych kierowców.
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