


2 paŸdziernika (niedziela)

2 paŸdziernika (niedziela)

2 paŸdziernika (niedziela)

3 paŸdziernika (poniedzia³ek)

8 paŸdziernika (sobota)

9 paŸdziernika (niedziela)

9 paŸdziernika (niedziela)

16 paŸdziernika (niedziela)

16 paŸdziernika (niedziela)

16 paŸdziernika (niedziela)

23 paŸdziernika (niedziela)

23 paŸdziernika (niedziela)

29 paŸdziernika (sobota)

30 paŸdziernika (niedziela)

30 paŸdziernika (niedziela)

Poranek filmowy dla dzieci
DK „Uœmiech”, ul. Poznañska 165, godz. 12:15

Zabawa seniorów
DK „Uœmiech”, ul. Konotopska 6, godz. 16:00

Koncert pierwszy w ramach
w O¿arowie Mazowieckim
Muzeum Dworu Polskiego w Pilaszkowie, godz. 18:00

Pokazowa lekcja tañca prowadzona przez Roberta Kochanka
DK „Uœmiech”, ul. Poznañska 165, godz. 18:00

Lekcja pokazowa jêzyka angielskiego Helen Dorn
DK „Uœmiech”, ul. Poznañska 165, godz. 11:00

Poranek filmowy dla dzieci
DK „Uœmiech”, ul. Poznañska 165, godz. 12:15

Koncert drugi w ramach
w O¿arowie Mazowieckim
Hotel Mazurkas w O¿arowie Mazowieckim, godz. 17:00

Poranek filmowy dla dzieci
DK „Uœmiech”, ul. Poznañska 165, godz. 12:15

Koncert trzeci w ramach
w O¿arowie Mazowieckim

Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego
w O¿arowie Mazowieckim, godz. 17:00

Zabawa seniorów
DK „Uœmiech”, ul. Konotopska 6, godz. 16:00

Poranek filmowy dla dzieci
DK „Uœmiech”, ul. Poznañska 165, godz. 12:15

Koncert gitarowy Marka D³ugosza „Hommage a Chopin”
w ramach festiwalu
DK „Uœmiech”, ul. Poznañska 165, godz. 17:00

Dyskoteka dla m³odzie¿y w Klubie w Broniszach
Bronisze, ul. Przyparkowa 15, godz. 20.00-23.00

Poranek filmowy dla dzieci
DK „Uœmiech”, ul. Poznañska 165, godz. 12:15

Koncert Macieja Wróblewskiego
promuj¹cy ksi¹¿kê Marka Gaszyñskiego

pt. „Nie spoczniemy” - monografiê zespo³u „Czerwone Gitary”
DK „Uœmiech”, ul. Poznañska 165, godz. 18:30

III Festiwalu Muzyki Kameralnej
„Muzyka w barwach jesieni”

III Festiwalu Muzyki Kameralnej
„Muzyka w barwach jesieni”

III Festiwalu Muzyki Kameralnej
„Muzyka w barwach jesieni”

„Muzyka w barwach jesieni”

PaŸdziernikowe
kalendarium wydarzeñ
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Szanowni Państwo,

wybory parlamentarne V kadencji mamy już za sobą.  
Wiemy  kto zasiądzie w ławach poselskich i senatorskich. 
Sympatia wyborców zdecydowanie pozostała po stronie 
ugrupowań prawicowych, na które oddano w naszej Gmi-
nie blisko 70% głosów.  Spośród 15.682 uprawnionych 
do głosowania obywateli naszej Gminy udział w wybo-
rach wzięło 6.664 osoby co stanowi 42,49% frekwencji 
wyborczej. Nie jest ona imponująca, ale też nie odbiega 
od średniej krajowej. Oznacza to jednak, że więcej niż 
połowa Polaków nie jest zainteresowana wyborami do 
sejmu i senatu lub nie wierzy, że ich głos może cokolwiek 
zmienić. 

 Nie przywykliśmy jeszcze do tego ważnego prawa de-
mokracji, jakim jest czynne prawo wyborcze. Być może 
nasza niechęć bierze się stąd, że tak naprawdę nie wiele 
wiemy o kandydatach i ich partiach, ale tego problemu 
nikt za nas nie rozwiąże. Trzymając kartę do głosowania 
w ręce musimy być przekonani, że stawiamy znak x we 
właściwym miejscu, znamy osobę i program kandydata 
oraz jego ugrupowania.

 Szum przedwyborczy, ten w telewizji, radiu i na uli-
cach naszych miast, najczęściej mnoży nasze wątpliwo-
ści o ile sami nie mamy jasnej orientacji religijnej, spo-
łecznej i politycznej.

 Warto jednak zastanowić się czy rezygnując z przysłu-
gującego nam prawa wyborczego nie pogarszamy jesz-
cze własnego samopoczucia odpowiedzialności za losy 
gminy, regionu czy państwa. Dlatego zachęcam Państwa 
do czynnego udziału w wyborach prezydenckich, jakie 
odbędą się w niedzielę 9 października.

 W wyniku niedawnych wyborów parlamentarnych, 
dwóch kandydatów do sejmu RP mieszkańców powia-
tu Warszawskiego Zachodniego otrzymało mandaty 
poselskie, są to: Roman Giertych – mieszkaniec gminy 
Łomianki – reprezentujący Ligę Polskich Rodzin oraz 
Krzysztof Sikora – mieszkaniec gminy Stare Babice – re-
prezentujący Samoobronę. 

 Zwracam się także z uprzejmą prośbą do wszystkich 
komitetów wyborczych i kandydatów w wyborach parla-
mentarnych, którzy prezentowali materiały reklamowe na 
terenie naszej gminy o ich usunięcie, zwłaszcza, że naj-
częściej zostały one eksponowane bez zawiadomienia 
Urzędu Miasta i Gminy na urządzeniach i w miejscach do 
tego nie przeznaczonych. 

Burmistrz Kazimierz Stachurski 

WYBORY W GMINIE OŻARÓW MAZOWIECKI
Uprawnionych do głosowania 15.682

Wybory do Sejmu RP

             Liczba osób % udział 
Wzięło udział w głosowaniu 6.664 42,49% 
Głosów ważnych oddano 6.434

Partie uzyskały
następujące wyniki:

Prawo i Sprawiedliwość  2.647 41,14 % 
Platforma Obywatelska  1.588 24,68 %
Samoobrona   549 8,53 %
Sojusz Lewicy Demokratycznej 372 5,78 % 
Liga Polskich Rodzin  365 5,67 % 
Polskie Stronnictwo Ludowe 251 3,90 %
Ruch Patriotyczny  161 2,50 %
Platforma J. Korwin-Mikke 146 2,27 % 
Socjaldemokracja Polska 131 2,04 %
Partia Demokratyczna  112 1,74 %
Dom Ojczysty   52 0,81 %
Polska Partia Pracy  41 0,64 %
OKO    12 0,19 %
Polska Partia Narodowa  7 0,11 %

Nina Wawrzak
Pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej

 w Warszawie II

Z  p r a c y   B u r m i s t r z a  

Działania i decyzje podjęte w Urzędzie Gminy 
w okresie od 19 sierpnia 22 września 2005 roku

W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ogłoszono przetargi:

- przetarg na wykonanie remontu i modernizacji stacji uzdatnia-
  nia wody w Ożarowie Mazowieckim i Święcicach 

- przetarg na wykonanie przebudowy następujących ulic 
  w Ożarowie Mazowieckim: ul. Zamoyskiego, ul. Cichej, 
    ul.Sikorskiego

Zatwierdzono:

- wynik przetargu na dokumentacji projektowo-kosztorysowej
   budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Świę
   cicach za cenę brutto 36 600 zł

- wynik przetargu na utwardzenie poboczy jezdni ul. Stołecznej
  w Płochocinie za cenę brutto 80 461,50 zł
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Podpisano umowy:

- z firmą Przewóz Osób Niepełnosprawnych P. Mońko z sie-
 dzibą w Pruszkowie na przewóz dzieci niepełnosprawnych 
  z terenu gminy Ożarów Mazowiecki do szkół w roku szkolnym
  2005/2006 za cenę brutto 77 600 zł

-  z firmą MB System M. Bieniecki z siedzibą Szpetal Górny na
  wykonanie robót dot. wymiany instalacji wewnętrznych 
  w budynku mieszkalnym przy ul. Poznańskiej 167 w Ożaro-
  wie Mazowieckim, polegających na zamontowaniu rur z bla-
 chy kwasoodpornej w przewodach  spalinowych kominów 
   za cenę brutto 23.316,15 zł

- z firmą DROG-REM M. Król –Gawrońska z siedzibą w War-
  szawie na wykonanie progów zwalniających z kostki betono-
  wej na terenie gminy Ożarów Mazowiecki i remont chodnika
  ul. Kasztanowej za cenę brutto 34.218,66 zł

-  z Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Pruszkowie na usługę
   bankową polegającą na udzieleniu długoterminowych kredy-
   tów inwestycyjnych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych 

-  z Zespołem Usług Projektowych Sp. z o.o. z siedzibą w So-
  chaczewie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosz-
   torysowej budowy przedszkola w Płochocinie, za cenę brutto
   24 000 zł

-  z firmą Zakład Usług Instalacji Sanitarnych M. Dybiec na roz-
   budowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej w Józefo-
   wie za cenę brutto 190.493,- zł

W ZAKRESIE INWESTYCJI I REMONTÓW
Wyrażono zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie 
Zamówienia Publicznego do 6.000 EURO dla inwestycji: 

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
  parkingu przy Szkole Podstawowej w Płochocinie

- naprawa wiat przystankowych

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
  nowego 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: 

- usunięcia awarii kanalizacji deszczowej na terenie Gminy 
  Wykonawca ZUIS M. Dybiec, koszt 24.000 zł brutto

- wymiana uszkodzonego słupa i lampy oświetlenia ulicznego
  przy ul. Poznańskiej w Broniszach, Wykonawca Instalator-
  stwo Elektryczne G. Mycka, koszt 3.196,40 zł

Zakończono:

- wymianę uszkodzonych lamp, słupów, skrzynek oświetlenia
  ulicznego
 
- wymianę przewodów oświetlenia ulicznego uszkodzonych po
  burzy

- wykonanie oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Poznań-
  skiej i Zabytkowej

- remont cieku wód opadowych przy ul. Kilińskiego

- nakładkę asfaltową ul. Hipotecznej we wsi Orły

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci
   kanalizacji sanitarnej w ul. Cichej w Ożarowie Maz.

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci
   kanalizacji sanitarnej części północnej Osiedla Ołtarzew  

- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oświe-
  tlenia ulicy Wspólna Droga w Jawczycach

- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oświe-
  tlenia ul. Żyznej w Kręczkach.

Wydano decyzje i wydziałowe warunki techniczne:

- 8 decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym

- 11 decyzji zezwalających na umieszczenie w pasie drogi urzą-
  dzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
   zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

W ZAKRESIE GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMO-
ŚCIAMI

- dnia 12 września odbył się ustny przetarg nieograniczony na
  sprzedaż działek pod garaże w Józefowie, w wyniku którego
  zostały sprzedane trzy działki o pow.20 m2 pod garaże

- Społeczne Towarzystwo Oświatowe zrezygnowało z prowa-
   dzenia Specjalnej Szkoły Podstawowej w Józefowie i zwróciło
  nieruchomość Gminie. 

W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
Wydano decyzje i postanowienia:

- wystąpienie z projektem „Miejscowego planu zagospodaro-
   wania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru
  Ołtarzew-Domaniewek” do uzgodnień

- wystąpienie z projektem „Miejscowego planu zagospodaro-
  wania przestrzennego miasta Ożarów Mazowiecki i części 
   wsi Ołtarzew” do Wojewody Mazowieckiego i Ministra Rolnic-
   twa i Rozwoju Wsi

W ZAKRESIE KULTURY

W Ośrodku Kultury „Uśmiech” rozpoczęły się zajęcia trzech 
grup tanecznych: 
- zespołu „Uśmiech” z Płochocina, 
- zespołu ludowego „Ożarowiacy”
i „Ożarowskich Kumoszek”.

Zespoły gminne zaprezentowały swoją działalność podczas 
Festynu Dożynkowego 18 września br.

Również we  wrześniu rozpoczęły się wcześniej zapowiadane 
zajęcia: 
- taniec dla pań, 
- gimnastyka korekcyjna, 
- aerobik, 
- zajęcia konwersacyjne z jęz. angielskiego 
oraz  próby muzyczne młodzieżowego rockowego zespołu „He-
lios” i Klubu brydżowego (w placówce przy ul. Konotopskiej 6).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych widzów urucho-
miono we wrześniu cotygodniowe niedzielne poranki filmowe 
dla dzieci.
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 w sprawie: wprowadzenia zmian 
w budżecie miasta i gminy na rok 2005.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zwiększyć dochody gminy o kwotę                   
419.828 zł w pełnej szczegółowości kla-
syfikacji budżetowej zgodnie z załączni-
kiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach stanowi 
wielkość 44.582.870 zł 

§ 2
Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę                                                                     
1.156.116 zł.
Zwiększyć wydatki gminy o kwotę                                                                       
1.517.944 zł.
w pełnej szczegółowości klasyfikacji bu-
dżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach stanowi 
wielkość 47.748.770 zł.

§ 3
1. Różnica między planem dochodów, 
a planem wydatków stanowi kwotę   
3.165.900 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 5.939.140 
zł tj. po uwzględnieniu zapisów w pkt. 2 

zostanie pokryty z:
- wolnych środków wynikających
 z rozliczenia kredytów i poży-
 czek z lat  ubiegłych w wysokości
 1.612.045  zł
- kredytów zaciąganych w bankach
 krajowych w wysokości 4.327.095 zł

      w sprawie: wyboru banku do 
obsługi Urzędu Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Do wykonania obsługi bankowej budżetu 
Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Mazo-
wiecki wybiera się Bank:
PKO BP SA  II Regionalny Oddział Kor-
poracyjny w Warszawie.

§2
Wybór Banku przeprowadzony był w 
oparciu o procedury wynikające z ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamó-
wień Publicznych (Dz.U. z 2004 Nr 19 
poz. 177 z późn. zmianami) tj. w trybie 
przetargu nieograniczonego.

    w sprawie: procedury uchwalania 
budżetu, rodzaju i szczegółowości 
materiałów informacyjnych towarzy-
szących projektowi budżetu, proce-

dury rozpatrywania sprawozdania z 
wykonania budżetu za rok budżetowy 
i szczegółowości materiałów towarzy-
szących sprawozdaniu oraz zakresu i 
formy informacji o przebiegu wykona-
nia budżetu za I półrocze roku budże-
towego.

 w sprawie: zmiany w uchwale 
Nr 330/05 Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim z dnia 7 lipca 2005 r. w 
sprawie nieodpłatnego przejęcia od 
Tele-Foniki Kable S.A. działek położo-
nych w Ożarowie Mazowieckim

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale Nr 330/05 Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim z dnia 7 lipca 
2005 r. w sprawie nieodpłatnego przeję-
cia od Tele-Foniki Kable S.A. działek po-
łożonych w Ożarowie
Mazowieckim wprowadza się zmiany:
- § 1 punkt d) otrzymuje brzmienie: 
„stanowiąca poszerzenie drogi gminnej 
- dz. ew. nr 124/39 obr. Ożarów o pow. 
72 m2”

 w sprawie: nadania nazwy ulicy 
w Szeligach.

W dniu 8 września 2005 r. na XXXV sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

U C H W A Ł A  Nr 332/05

U C H W A Ł A  Nr 333/05

U C H W A Ł A  Nr 336/05

U C H W A Ł A Nr 335/05

U C H W A Ł A Nr 334/05

Sala koncertowa Domu Kultury posłużyła również jako miejsce 
czterech spotkań i prezentacji kandydatów na posłów i senato-
rów z Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej. Orga-
nizatorem w/w spotkań był Burmistrz Miasta i Gminy.
17 września w godzinach przedpołudniowych w Domu Kultury 
odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Kom-
batantów Rzeczpospolitej i Byłych Więźniów Politycznych,  
a wieczorem Dyrektor Dariusz Młotkiewicz wręczył odznacze-
nia resortowe Zasłużony dla rolnictwa, przyznane na wniosek 
burmistrza przez ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dziewięciu 
rolnikom naszej gminy.
W niedzielę 18 września odbyły się Gminne Dożynki, zapo-
czątkowane uroczystą mszą św. w Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Ożarowie Mazowieckim a następnie Festynem Ro-
dzinnym przy ul. Strażackiej. W Dożynkach uczestniczyło ok. 
2000 mieszkańców gminy a gwiazdą festynu był znany zespół 
KOMBII.

W ZAKRESIE EDUKACJI

W lipcu i sierpniu br. 8 nauczycieli uzyskało stopień nauczycie-
la mianowanego, 8 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela 

dyplomowanego, a 12 nauczycieli zostało awansowanych na 
stopień nauczyciela kontraktowego.
Złożono wnioski na wyposażenie pracowni komputerowych 
współfinansowanych przez Unię Europejską dla Szkół Podsta-
wowych i Gimnazjów z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki.
W Szkole Podstawowej Nr 1 została utworzona sekcja koszy-
kówki.

27 września w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów 
w Płochocinie odbyła się z udziałem kombatantów i Pododdzia-
łu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, uroczystość odsłonię-
cia tablicy pamiątkowej poświęconej Patronom Szkoły.

W dniach 14 – 16 października 2005r. odbędzie się Między-
narodowy Festiwal Koszykówki PIWOT CUP organizowany 
wspólnie z gminami: Piastów, Pruszków, Brwinów i Gro-
dzisk Mazowiecki.

Burmistrz Kazimierz Stachurski
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Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
1. Ulicy bez nazwy zlokalizowanej na dz. 
ew. nr 235 w Szeligach gm. Ożarów Ma-
zowiecki, nadaje się nazwę Wierzbowa.
2. Usytuowanie oraz przebieg ulicy, o 
której mowa w ust. 1, ilustruje fragment 
mapy ewidencyjnej stanowiącej załącz-
nik do uchwały

 
 w sprawie: nadania nazwy ulicy 
w Szeligach.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
1. Ulicy bez nazwy zlokalizowanej na dz. 
ew. nr 116 w Szeligach gm. Ożarów Ma-
zowiecki, nadaje się nazwę Sosnowa.
2. Usytuowanie oraz przebieg ulicy, o 
której mowa w ust. 1, ilustruje fragment 
mapy ewidencyjnej stanowiącej załącz-
nik do uchwały
 

 w sprawie: nadania nazwy ulicy 
w Szeligach.

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1
1. Ulicy bez nazwy zlokalizowanej na dz. 
ew. nr 181 w Szeligach gm. Ożarów Ma-
zowiecki, nadaje się nazwę Brzozowa.
2. Usytuowanie oraz przebieg ulicy, 
o której mowa w ust. 1, ilustruje fragment 
mapy ewidencyjnej stanowiącej załącz-
nik do uchwały.

  
 w sprawie: nadania nazwy ulicy 
w Myszczynie.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
1. Ulicy bez nazwy zlokalizowanej na dz. 
ew. nr 293 w Myszczynie gm. Ożarów 
Mazowiecki, nadaje się nazwę Granicz-
na.
2. Usytuowanie oraz przebieg ulicy, 
o której mowa w ust. 1, ilustruje fragment 
mapy ewidencyjnej stanowiącej załącz-
nik do uchwały.

 w sprawie: sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej  zabudowanej nieru-
chomości będącej własnością Gminy 
Ożarów Mazowiecki, położonej w Oża-

rowie Mazowieckim przy ul. Kilińskie-
go.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej zabudowanej nieru-
chomości stanowiącej działkę nr 171/5 o 
pow. 547 m2 położonej w Obr.01 w Oża-
rowie Mazowieckim przy ul. Kilińskiego, 
za cenę 95,51 zł za 1 m2 gruntu i 367,43 
zł za 1 m2 garażu uwzględniając wycenę 
rzeczoznawcy majątkowego, niezbędnej 
do poprawienia warunków zagospoda-
rowania nieruchomości przyległej stano-
wiącej dz. nr 171/8. 

 w sprawie: sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej gruntu będącego 
własnością Gminy Ożarów Mazowiec-
ki, położonego w Ożarowie Mazowiec-
kim przy ul. Kierbedzia i Kilińskiego

Rada Miejska postanawia, co następuje:

§ 1
Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej następujących działek 
położonych w Obr.01 w Ożarowie Mazo-
wieckim przy ul. Kierbedzia i Kilińskiego 
niezbędnych do poprawienia warunków 
zagospodarowania nieruchomości przy-
ległej za cenę 95,51 zł za 1 m2 uwzględ-
niając wycenę rzeczoznawcy majątko-
wego:
 - dz. nr 171/3 o pow. 262 m2 na przyłą-
czenie do dz. nr 171/4
 - dz. nr 171/11 o pow. 188 m2 na przyłą-
czenie do dz. nr 171/6
 - dz. nr 171/13 o pow. 269 m2 na przyłą-
czenie do dz. nr 171/11 i 171/6.

 w sprawie: nieodpłatnego przeję-
cia od Agencji Nieruchomości Rol-
nych działki położonej w obrębie SHR 
Wolica

Rada Miejska postanawia, co następuje:
§ 1

Wyrazić zgodę na nieodpłatne przejęcie 
od Agencji Nieruchomości Rolnych dział-
ki ew. nr 30 o pow.2,07 ha położonej w 
obrębie SHR Wolica.

§ 2
Działkę przeznaczyć pod centralna 
pompownię ścieków, gminne budownic-
two mieszkaniowe, tereny rekreacyjne 
i sportowe oraz tereny zieleni gminnej 
i zadrzewień.

 
 

 w sprawie: upoważnienia Burmi-
strza Miasta i Gminy Ożarów Mazo-
wiecki do nieodpłatnego przejęcia od 
firmy TELE-FONIKA KABLE S.A  ul. 
Hipolita Cegielskiego 1  32-400 Myśle-
nice,  Infrastruktury  Technicznej  do-
tyczącej mediów zlokalizowanych na 
terenie Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej przy ul. Poznańskiej  w Ożarowie 
Mazowieckim.

Rada Miejska postanawia, co następuje:

§ 1
Upoważnia Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki do podpisania 
umowy nieodpłatnego przejęcia na rzecz 
gminy Ożarów Mazowiecki od firmy TE-
LE-FONIKA KABLE  S.A  ul. Hipolita 
Cegielskiego 1  32-400 Myślenice,  Infra-
struktury  Technicznej  dotyczącej mediów 
zlokalizowanych na terenie Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej  przy ul. Poznań-
skiej  w  Ożarowie Mazowieckim.Wykaz 
składników infrastruktury zamieszczono 
w załączniku do niniejszej Uchwały.

 w sprawie: nieodpłatnego nabycia 
od Tele-Foniki Kable S.A. działek za-
budowanych budynkami infrastruktu-
ry technicznej 

 Rada Miejska postanawia, co nastę-
puje:

§ 1
Wyrazić zgodę na nieodpłatne nabycie 
od Tele-Foniki Kable S.A. następujących 
działek pozostających w użytkowaniu 
wieczystym zabudowanych budynkami 
infrastruktury technicznej:
a) położonych w Ożarowie Mazowieckim
-  dz.ew.nr 44/6    obr.09  o pow.  1647 m2 
-  przepompownia ścieków sanitarnych i 
przepompownia ścieków deszczowych
- dz.ew.nr 44/21  obr.09  o pow.   4085 m2 
– kotłownia, stacja redukcyjno-pomiaro-
wa gazu ziemnego i studnia głębinowa
- dz.ew.nr 44/14  obr.09  o pow.     523 m2 
– zbiornik wyrównawczy wody uzdatnio-
nej i hydrofornia
- dz.ew.nr 54/8    obr.09  o pow.    844 m2  
- hydrofornia i studnia głębinowa
- część dz.ew.nr 44/23 obr.09                 
    – zbiornik naziemny wody przeciwpo-
żarowej
b) położonych we wsi Ożarów
-dz.ew.nr 124/23   o pow.  1864 m2                 
– zbiornik podziemny wody pożarowej 
i pompownia wody pożarowej
 

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 341/05

U C H W A Ł A  Nr 342/05

U C H W A Ł A  Nr 343/05

U C H W A Ł A  Nr 344/05

U C H W A Ł A  Nr 337/05

U C H W A Ł A  Nr  338/05

U C H W A Ł A  Nr  339/05

U C H W A Ł A  Nr 340/05
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Nowości w Bibliotece Ożarowskiej
 Gminna Biblioteka Publiczna w Oża-
rowie uzyskała z Ministerstwa Kultury 
i Sztuki dotację w ramach ogólnopol-
skiego programu „Rozwój bibliotek oraz 
poprawa jakości i dostępności zbiorów”. 
Zakupiliśmy już za te pieniądze kilka-
dziesiąt interesujących tytułów z różnych 
dziedzin. Jestem przekonana, że każda 
czytelniczka i czytelnik znajdą dla siebie 
coś dobrego, bo mają bogaty wybór spo-
śród świetnej literatury pięknej i popular-
no-naukowej.
 I tak proponujemy bestsellery ze 
„Świata Książki”- barwne sagi – „Sekret 
Clary” i „Potomkowie Clary” F. Bourdin 
czy też niezwykłe opowieści o wielkiej 
miłości, jak „Stan szoku” P. Moreiry, 
T. Morrison „Miłość” czy też „Anioł stróż” 
N. Sparksa - historia uczucia sięgające-
go poza grób.
Wielbiciele Grishama znajdą „Ostatnie-
go sędziego”, sensacyjne „Pachnidło” 
P. Suskinda czy też „Napad” R. Cooka, 
o tajemniczych zabiegach wokół legali-
zacji metody leczenia chorób dotąd nie-
uleczalnych.
 Osoby zainteresowane życiem wybit-
nych ludzi mogą poznać niezwykły fart, 
jaki przez całe życie dopisywał legendar-
nemu „Kurierowi z Warszawy” Janowi 
Nowak - Jeziorańskiemu w książce na-
pisanej przez J. Kurskiego. Inną cieka-

wą biografię zawiera „Lisinka”, powieść 
o duńskiej malarce urodzonej na war-
szawskim Żoliborzu, która, podróżując 
po świecie portretuje królów i ... miesz-
kanki haremu.
 Ludzie, którzy poszukują dróg samo-
doskonalenia się, akceptowania siebie 
i innych znajdą takie interesujące pozy-
cje jak „Wczuwanie się, czyli inteligencja 
serca”, „Dlaczego kochamy” H. Fisher, 
„Jak kochać, aby dzieci nas kochały” 
i „Co możesz zmienić, a czego nie mo-
żesz” M. Seligmana. Jedni twierdzą, 
że w człowieku można zmienić wszyst-
ko: inteligencję, zachowania seksualne, 
usposobienie i nastrój, a nawet płeć 
(mamy też nową powieść „Ja” Y. Mar-
tela na ten temat). Inni są przekonani, 
że osobowość jednostki jest niezmienna. 
Książka Seligmana rozwiewa mity naro-
słe wokół tych dwu stanowisk i pomaga 
realistycznie ocenić to, co jest możliwe 
do osiągnięcia. Polecam wszystkim zain-
teresowanym.
 Warto jeszcze wspomnieć o książ-
kach C.S. Lewisa. Tak, tego samego 
od „Opowieści z Narnii”. Tym razem są 
to utwory dla dorosłych. W „Listach sta-
rego diabła do młodego” piekielna eks-
celencja, podsekretarz stanu w piekle, 
wymienia urzędowe listy ze swoim pod-
władnym, bratankiem, młodszym dia-

błem, który ma okazać swoje zdolności 
w służbie kusicielskiej. Za tym humorem, 
dowcipem, elegancją i przewrotną docie-
kliwością kryją się ważne pytania o rolę 
i miejsce zła w świecie stworzonym przez 
Boga. Lektura fascynująca. 
 Inna książka zadająca równie ważne 
pytania to „Pytania o Boga”. Pokazuje, jak 
mogłaby przebiegać rozmowa dwu wy-
bitnych osobowości - twórcy psychoana-
lizy Sigmunda Freuda i chrześcijańskie-
go pisarza C.S. Lewisa. Obaj hołdowali 
zdecydowanie odmiennym światopoglą-
dom - Freud materialistycznemu a Lewis 
- duchowemu. Autor książki, A.M. Nicho-
li, dogłębny znawca dziel obu myślicieli, 
prezentuje wymianę poglądów między 
swoimi nietuzinkowymi bohaterami, któ-
ra de facto jest czystą kreacją amerykań-
skiego twórcy. 
 Chciałabym jeszcze zwrócić uwa-
gę szanownych czytelników na pozycję 
plasującą się w kategorii nauk politycz-
nych - „Rządzić inaczej”. Książka jest 
przeznaczona nie tylko dla studentów 
i działaczy organizacji pozarządowych, 
ale przede wszystkim dla radnych, wój-
tów, burmistrzów, starostów, wojewodów, 
ministrów, premierów, prezydentów... 
i wszystkich innych potencjalnych decy-
dentów i polityków. Autorzy z dwusetlet-
niej perspektywy funkcjonowania ame-

    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie Filia w BŁONIU
ul. Narutowicza 20, tel. 725-36-91, www.pbw.waw.pl 
e-mail : pbw.blonie@pbw.waw.pl, pbwblonie@o2.pl 

zaprasza nauczycieli, studentów oraz innych pracowników pedagogicznych z powiatu warszawskiego zachodniego do korzysta-
nia z bogatego, fachowego i systematycznie aktualizowanego księgozbioru placówki 

codziennie w godzinach:
  od 10:00 do 18:00

w środy biblioteka nieczynna 
   w soboty od 9:00 do 15:00 (oprócz ferii i wakacji)
           
Biblioteka gromadzi: książki, czasopisma, broszury oraz zbiory audiowizualne. Zbiory obejmują bogatą, fachową i aktualną litera-
turę z różnych dziedzin wiedzy. Z uwagi na profil pedagogiczny szczególny nacisk kładziony jest na:
• pedagogikę, psychologię oraz szeroko pojętą oświatę, m.in.: historię wychowania, reformę i organizację szkolnictwa, 
 dydaktykę, metodykę nauczania i inne, 
• literaturę z innych, poszukiwanych przez czytelników dziedzin wiedzy m.in.: filozofię, socjologię, historię, literaturę, religię, 
 matematykę, prawo, ekonomię i inne,
• prenumeratę 62 czasopism, w większości pedagogicznych, na podstawie których tworzona jest bogata kartoteka zagad-
 nieniowa,
• biblioteka posiada zbiór 177 kaset wideo oraz płyty CD o ciekawych treściach edukacyjnych.
W zakresie działalności pedagogicznej i instrukcyjno-metodycznej biblioteka udziela fachowych porad, prowadzi indywidualne 
konsultacje, organizuje konferencje, spotkania literackie i warsztaty metodyczne dla nauczycieli bibliotekarzy, lekcje biblioteczne 
dla uczniów na temat warsztatu informacyjnego placówki oraz pokazowe lekcje koleżeńskie. Ponadto prowadzi działalność pro-
mującą czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowany od kilku lat konkurs czytelniczy „Wydajemy własną książkę” 
oraz bajkowe spotkania z przedszkolakami.

* Biblioteka posiada kserograf. 
Anna Buźniak 

            Kierownik BP w Błoniu

nowości czytelnicze
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uroczystości rocznicowe

 

Klub  „QUO VADIS”
w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 167 A, 

tel.722-20-09
Z A P R A S Z A ! ! !

Poniedziałek:
od 10:00 do 11:00 - przyjmuje interesantów inspektor d/s. R.P.A.
od 16:00 do 20:00 - terapia dla uzależnionych:
od 18:00 do 20:00 - terapia  w zakresie 12 kroków
Wtorek:
od 16:00 do 20:00 - Punkt Konsultacyjno- Diagnostyczny, terapia indywi-
                                dualna dla uzależnionych
Środa:       
od 16:00 do 18:00 - terapia dla współuzależnionych                
od 18:00 do 20:00 - terapia dla ofiar przemocy
Czwartek:
od 15:00 do 18:00 - bajki i socjoterapia dla małych dzieci
Piątek:
od 10:00 do 11:00 - przyjmuje interesantów inspektor d/s. R.P.A.
od 15:00 do 16:30 - terapia dla starszych dzieci
od 16:30 do 19:00 - grupa terapeutyczna dla młodzieży od 13 do 19 lat.
od 15:00 do 17:00 - telefon zaufania
Sobota:
od 15:00 do 17:00 - terapia zapobiegania nawrotom i konstruktywnych
                                 zachowań.
od 17:00 do 19:00 - mityng AA „Trzeźwość”   
                                                 
od 10:00 do 12:00 - w dniach od poniedziałku do piątku czynny jest 
                                punkt informacyjny

 Wolność jest niewątpliwie jedną 
z najważniejszych wartości w życiu każ-
dego człowieka. Dzień 10 września 2005 
roku był szczególnie ważnym dniem w ży-
ciu społeczności Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki, bo upamiętniał bohaterską 
ofiarę, jaką złożyli 66 lat temu Obrońcy 
Warszawy podczas Bitwy Ołtarzewskiej. 
W dniach 9 – 13 września 1939 roku Ar-
mia „Łódź” dowodzona przez gen. Wik-
tora Thomme stoczyła bitwę z wojskami 
niemieckimi, usiłując powstrzymać ofen-
sywę hitlerowską na Warszawę. W walce 
pod Ołtarzewem poległo 996 żołnierzy 
i oficerów. Najdłużej w bitwie trwały od-
działy 2 pułku piechoty Legionów dowo-
dzone przez pułkownika Czyżewskiego 
oraz 2 pułku artylerii lekkiej Legionów do-
wodzone przez kapitana Komorowskie-
go, umożliwiając wycofanie się innym, 
by móc walczyć dalej – o wolność. 
 Punktualnie o godzinie 8. 45 w 
Szkole Podstawowej nr 2 im. Obroń-
ców Warszawy w Ożarowie Mazowiec-
kim odbyła się uroczysta akademia 
upamiętniająca wydarzenia z września 
1939 roku, której towarzyszyło motto: 
„Takie już prawo wyrastać z popio-

łów”. Następnie dyrektor, nauczyciele, 
rodzice i uczniowie ze wszystkich klas 
na czele z pocztem sztandarowym uda-
li się na pobliski cmentarz wojenny w 
Ołtarzewie, aby oddać hołd Obrońcom 
Warszawy. Na uroczystości przybyli, 
m. in. żołnierze i kombatanci AK, 
Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki Kazimierz Stachurski, 
Wicestarosta Powiatu Warszawskie-
go Zachodniego Paweł Kanclerz, 
Przewodnicząca Rady MiejskiejSta-
nisława Misztal-Milej, poseł na Sejm 
RP Bronisław Komorowski, Rektor 
WSD ks. dr Tomasz Skibiński SAC, 
ks. proboszcz dr Jarosław Buch-
holz SAC, oraz nauczyciele, har-
cerze, uczniowie szkół gminnych 
i okoliczni mieszkańcy. Obchody 
rocznicowe uświetniła Kompania Re-
prezentacyjna Wojska Polskiego oraz 
9 pocztów sztandarowych.
 W wystąpieniu w trakcie uroczysto-
ści Burmistrz Kazimierz Stachurski pod-
kreślił: Otaczamy wdzięczną pamięcią 
bohaterów Legionów, którzy oddali 
swe życie. Do nas jako przedstawicieli 
kolejnych pokoleń zwrócił się w słowach: 

Naszą powinnością pozostanie na za-
wsze szacunek i dbanie o to miejsce 
– cmentarz wojenny w Ołtarzewie. 
Z pewnością odegranie Hymnu Narodo-
wego, Apel Poległych i modlitwa za Nich, 
salwa honorowa, a także złożenie wień-
ców oraz zapalenie  zniczy na mogiłach 
tych, którzy w obronie Ojczyzny oddali 
swoje młode życie ukazało, że Bitwa Oł-
tarzewska do dziś jest zwycięska. Tym 
bardziej, im mocniej w naszej pamięci 
i we wszystkich sferach życia reprezen-
tujemy wartości najbliższe Obrońcom 
Warszawy. 
 W Szkole Podstawowej nr 2 im. Ob-
-rońców Warszawy w Ożarowie Mazo-
wieckim  dzień 10.09.2005 r. był dniem 
szczególnym, związanym ze  świętem 
Patrona Szkoły, w czasie którego licznie 
przybyli uczniowie, a także towarzyszący 
im w codziennym wychowaniu nauczy-
ciele oraz rodzice doświadczyli lekcji 
historii, która w świadomości każdego 
kreuje wartości: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Krzysztof Tadeusz Sobieszuk 
nauczyciel – wychowawca świetlicy szkolnej

 

Telefon zaufania

Dla osób z problemem ALKOHOLOWYM

Jeżeli sytuacja w twojej rodzinie jest trudna, problemowa, a nie 
wiesz do kogo się zwrócić

 
proponujemy Ci, zadzwoń pod numer  

  722-26-73 czwartek w godz. 14:00 - 16:00    
  722-10-38 środa w godz. 16:00 - 18:00   
  722-20-09 piątek w godz. 15:00 - 17:00

Nawiązany kontakt pomoże Tobie i innym  poszukać dobrych 
rozwiązań i wsparcia. W tego rodzaju problemach bardzo ważne 

jest, aby nie być z nimi samemu, podzielić się z kimś...
Czekamy na Twój telefon.

      
       GMINNA  KOMISJIA  ROZWIĄZYWANIA  

PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH  
   w  Ożarowie Mazowieckim

OBCHODY 66. ROCZNICY BITWY OŁTARZEWSKIEJ

rykańskiej gospodarki wolnorynkowej 
pokazują konkretne przykłady, jak czer-
pać pomysły i energię do ich realizacji 
z zasobów lokalnej społeczności, a gmi-
ny i powiaty postrzegają jako niezależnie 
funkcjonujący „podmiot gospodarczy”. 
Urzędnicy, których lepiej definiuje okre-

ślenie „menedżer”, ZARZĄDZAJĄ a nie 
RZADZĄ powierzonymi im jednostkami 
administracyjnymi, a one same są prze-
strzenią, w której zastosowanie znajdują 
mechanizmy marketingowe. Działa na 
wyobraźnię.
 Przedstawiłam zaledwie cząstkę no-

wości. Zapraszam do obejrzenia ich na 
półkach w naszej czytelni i wypożyczal-
ni.

  Elżbieta Paderewska - 
dyrektor Biblioteki Publicznej 

w Ożarowie Mazowieckim
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rozmaitości

OFERTA DOMU KULTURY „UŚMIECH” NA NOWY ROK KULTURALNY 2005/06

W nowym roku kulturalnym Dom Kultury „UŚMIECH” przyjmuje zapisy do następujących sekcji i zespołów:
- Pracownia malarstwa i rysunku – różne grupy wiekowe
- Dziecięcy zespół wokalno-taneczny „UŚMIECH” (zajęcia w placówce DK w Józefowie)
- Dziecięcy zespół ludowy „OŻAROWIACY”
- Dziecięcy zespół wokalno-taneczny „IMPULS”
- Teatr „BRONISZE” – różnie grupy wiekowe (zajęcia w przedszkolu w Broniszach)
- Zespół seniorów „OŻAROWSKIE KUMOSZKI”
- Studio Muzyczne – nauka gry na instrumentach
- Nauka gry na pianinie, skrzypcach i keyboardzie 
- Warsztaty konwersacyjne z języka angielskiego
- Taniec dla Pań
- Gimnastyka korekcyjna dla dzieci
- Gimnastyka dla Pań
- Studio piosenki – zajęcia wokalne
- Sekcja kultury słowa
- Sekcja brydżowa
- Sekcja teatralna – teatr lalki (zajęcia w placówce DK w Józefowie)
- Zajęcia plastyczne i świetlicowe (Klub FABRYKA w Józefowie)

Zapraszamy również chętnych do tworzenia KLUBU MŁODZIEŻOWEGO 
oraz KLUBU SENIORA w placówce Domu Kultury przy ul. Konotopskiej 6. 

Zapraszamy do współpracy zespoły muzyczne.
 

Szczegółowe informacje i zapisy:
osobiście w Domu Kultury „UŚMIECH” ul. Poznańska 165, pokój 113, 
lub telefonicznie (0-22) 722-14-45.
Informacje również na www.dkusmiech.friko.pl

Konkurs „Gospodarstwo rolne bezpieczne dla człowieka i środowiska naturalnego”
w Gminie Ożarów Mazowiecki 

Celem organizowanego od wielu lat konkursu „Gospodarstwo rolne bezpieczne dla człowieka i środowiska naturalnego” jest 
upowszechnianie wśród rolników oraz członków ich rodzin zasad bezpiecznej pracy, ochrony zdrowia, życia oraz uświadomienie 
zagrożeń w przypadku ich nieprzestrzegania. Jego celem jest również wyłonienie i wskazanie w poszczególnych gminach tych 
gospodarstw, w których rolnicy na co dzień przestrzegają zasad bezpiecznej pracy i ochrony środowiska. W gminach objętych 
działaniem konkursu obserwuje się poprawę dbałości rolników o stan środowiska pracy i jej bezpieczeństwo. Zakończenie tego-
rocznej edycji konkursu i rozdanie nagród jego laureatom odbyło się w dniu 18 września 2005r. na 
dożynkach w Ożarowie Mazowieckim. 

Laureatami konkursu zostali:       
I miejsce – Ewa i Józef Prokopiuk z Kolonii Pogroszew  

II miejsce – Małgorzata i Krzysztof Łuczak z Ożarowa Mazowieckiego 
III miejsce – Piotr Dominiak z Piotrkówka Małego 

Wyróżnienie – Barbara i Wacław Możdżyńscy z Umiastowa 

Ustawowym organizatorem konkursu „Gospodarstwo rolne bezpieczne dla człowieka i środowiska naturalnego” jest KRUS. 
Współorganizatorami dobrowolnymi jego tegorocznej edycji byli zaś: Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim, Ma-
zowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział Okręgowy PZU S.A. w Warszawie, Mazowiecka Izba Rolnicza, Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz producent opryskiwaczy „Kwazar Corporation” s.c. 
z Jaktorowa.
Organizatorzy pragną podziękować szczególnie rolnikom, którzy wzięli udział w konkursie. Dali oni w ten sposób przykład spo-
łecznej i obywatelskiej postawy. Dziękujemy także współorganizatorom i sponsorom, którzy dobrowolnie co jeszcze raz mocno 
podkreślamy, wspierają naszą działalność w tym zakresie. Słowa szczególnego podziękowania kierujemy do Pana Burmistrza 
Kazimierza Stachurskiego. Pragniemy również wymienić i podziękować sponsorom przedsięwzięcia, tj. Oddziałowi Okręgowemu 
PZU S.A. w Warszawie, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiej Izbie Rolniczej, Wojewódz-
kiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz producentowi opryskiwaczy firmie „Kwazar 
Corporation” s.c. z Jaktorowa. 

W imieniu organizatorów, laureatom konkursu i wszystkim rolnikom z Gminy Ożarów Mazowiecki życzymy sukcesów i bezwypadkowej pracy.
OR KRUS w Warszawie 
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  Główny Lekarz Weterynarii, biorąc 
pod uwagę konieczność wprowadzenia 
działań zapobiegawczych, mających na 
celu ochronę zdrowia ludzi i zwierząt, 
związaną z zagrożeniem wysoce zjadliwą 
grypą ptaków oraz ograniczenie bardzo 
dużych strat ekonomicznych spowodo-
wanych ewentualnym wybuchem choro-
by, przedstawia zalecenia umożliwiające 
skuteczne zabezpieczenie gospodarstw 
oraz zmniejszenie ryzyka szerzenia się 
choroby. Głównym źródłem zagrożenia 
dla zdrowia ludzi i zwierząt (drobiu) są 
ptaki wolnożyjące, będące bezobjawo-
wymi nosicielami ptasiej grypy. Objawy 
kliniczne ptasiej grypy u drobiu są mało 
charakterystyczne i zróżnicowane w za-
leżności od zjadliwości szczepu wirusa 
wywołującego chorobę, gatunku i wieku 
ptaków, zakażeń towarzyszących oraz 
warunków środowiskowych. 
 Główne objawy kliniczne wysoce zja-
dliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to: - 
depresja; - gwałtowny spadek/utrata pro-
dukcji jaj, miękkie skorupy jaj; - objawy 
nerwowe; - zasinienie i obrzęk grzebienia 
i dzwonków; - silne łzawienie, obrzęk za-
tok podoczodołowych, kichanie; - dusz-
ność; - biegunka. Padnięcia mogą być 
nagłe, bez widocznych objawów. Śmier-
telność może dochodzić do 100%. Przy 
zakażeniu wirusem grypy o niskiej zjadli-
wości mogą wystąpić objawy ze strony 
układu oddechowego (z reguły łagodne), 
depresja, biegunka, zmniejszona produk-
cja jaj u niosek. Zakażone ptaki wydalają 
duże ilości wirusa z kałem, w wydzielinie 
z oczu i dróg oddechowych. Najbardziej 
prawdopodobnym źródłem zakaże-
nia drobiu domowego jest bezpośred-
ni lub pośredni kontakt (woda do picia) 
z migrującymi ptakami dzikimi, zwykle 
ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie 
wirusa może następować również po-
przez zanieczyszczoną paszę, sprzęt, 
środki transportu. Bardzo ważną rolę 
w rozprzestrzenianiu wirusa grypy odgry-
wa człowiek. Rozprzestrzenianie z wia-
trem zainfekowanych cząstek i kropelek 
nie ma większego znaczenia. 
 Główne zalecenia Inspekcji Wetery-
naryjnej: 
• izolacja drobiu od czynników zewnętrz-

nych – przetrzymywanie ptaków w za-
mknięciu 
• ograniczenie kontaktu drobiu z dzikim 
ptactwem 
• szczelne przykrycie pojemników z kar-
mą i wodą do picia lub przetrzymywanie 
ich wewnątrz budynków w celu ograni-
czenia dostępu do nich dzikim ptaków, 
a także unikanie pojenia ptaków i czysz-
czenia pomieszczeń wodą pochodzącą 
spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorni-
ków wodnych i rzek) oraz - dla uniknięcia 
„przyciągania” dzikiego ptactwa - nie poić 
i nie karmić drobiu na zewnątrz pomiesz-
czeń, - uniemożliwienie przemieszczania 
się osób oraz zwierząt pomiędzy obiek-
tami, w których przechowywana jest kar-
ma dla zwierząt a obiektami, w których 
bytuje drób, 
• ograniczenie liczby osób obsługujących 
fermy do koniecznego minimum wraz ze 
sprawdzeniem czy osoby te nie utrzymu-
ją drobiu we własnych zagrodach, 
• rozłożenie przed wejściem do budyn-
ków fermy drobiu mat nasączonych środ-
kiem dezynfekcyjnym, 
• założenie śluz dezynfekcyjnych w wej-
ściach do budynków fermy drobiu,
• zakaz wjazdu pojazdów na teren fermy 
poza działaniami koniecznymi np. dowóz 
paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez 
zakład utylizacyjny, 
• obowiązkowa dezynfekcja pojazdów 
wjeżdżających, 
• rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed 
wjazdem i wejściem na teren fermy, 
• konieczność używania odzieży ochron-
nej przez wszystkie osoby znajdujące się 
na fermie po wcześniejszym pozostawie-
niu odzieży własnej w szatni, 
• konieczność przeprowadzania dokład-
nego mycia i dezynfekcji rąk przed wej-
ściem do obiektów, w których utrzymuje 
się drób, 
• osoby bezpośrednio stykające się z dro-
biem na fermach nie powinny mieć kon-
taktu z innym ptactwem np. gołębiami, 
• wskazane jest zaopatrzenie pracowni-
ków branży drobiarskiej i lekarzy wetery-
narii w leki przeciwwirusowe oraz prze-
prowadzanie szczepień u ludzi.   
 Nieprzestrzeganie wymienionych 
wyżej zaleceń może powodować wzrost 

zagrożenia ptasią grypą, a co za tym 
idzie, większe straty ekonomiczne powo-
dowane szerzeniem się choroby wśród 
ptaków, tj.: 
• zamknięcie granic państw dla towarów 
z Polski, co spowoduje spadek eksportu 
i handlu drobiem i produktami pochodzą-
cymi od drobiu, 
• utrata miejsc pracy, 
• co najmniej trzymiesięczne wyłączenie 
obiektów gospodarskich z produkcji dro-
biu od wygaszenia ostatniego ogniska 
choroby, 
• trudności w odbudowie pogłowia drobiu 
po wybiciu stad reprodukcyjnych, 
• straty ekonomiczne ludności związane 
z ograniczeniami w ruchu i przemiesz-
czaniu się ludzi i zwierząt 
• bankructwa producentów drobiu, wła-
ścicieli ubojni i przetwórni drobiu. 
 Wirus grypy ptaków może zachowy-
wać aktywność w środowisku kurnika 
przez 5 tygodni. W kale przeżywa przez 
co najmniej 35 dni w temperaturze 4ºC, 
a w kurzu kurnika przez 2 tygodnie po 
usunięciu ptaków. W wodzie (stawy, je-
ziora) zachowuje zakaźność do 4 dni 
przy temperaturze 22º C i ponad 30 dni 
przy temperaturze 0 ºC. Wirus wykrywa-
no w tuszkach padłych ptaków dzikich 
po 23 dniach w temp. 40 ºC. W tuszkach 
drobiu przechowywanych w temperatu-
rze pokojowej wirusy grypy przeżywały 
tylko kilka dni, natomiast w temperaturze 
lodówki – do 23 dni. Wirus może utrzy-
mywać się w drobiowych produktach 
mięsnych. Niszczy go obróbka termicz-
na. Lipidowa otoczka powoduje, iż wi-
rusy grypy są wrażliwe na powszechnie 
stosowane środki dezynfekcyjne, włą-
czając detergenty. Główny Lekarz We-
terynarii zapewnia, iż nie istnieje żadne 
zagrożenie zakażenia się konsumentów 
ptasią grypą, poprzez spożywanie mięsa 
drobiowego i jego przetworów. Wszystkie 
gatunki drobiu przed wysyłką do ubojni, 
są obowiązkowo badane przez lekarza 
weterynarii, wystawiającego świadectwo 
zdrowia, a następnie podlegają badaniu 
przed i poubojowemu w ubojniach dro-
biu. 

Główny Lekarz Weterynarii

 Czy grozi nam ptasia grypa?
WYTYCZNE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH DRÓB

publicystyka
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PHARE 2003

 
 

Jest to już ostatnia edycja programu 
PHARE 2003 skierowanego specjal-
nie do małych i średnich przedsię-
biorstw. To szczególnie ważna infor-
macja , gdyż aplikowanie w ramach 
tego programu jest łatwiejsze niż w 
ramach ZPORR czy SPO WKP, także 
zachęcam przedsiębiorców, którzy 
spełniają kryteria , by wykorzysta-
li szansę  i spróbowali zmierzyć się 
z tym „ wyzwanie ”  pozyskując środki 
na rozwój swoich małych i średnich 
przedsiębiorstw.
 
 Skrót  PHARE  oznacza Poland and 
Hungary Assistance for Reconstruc-
ting of their Economies - to najważniej-
szy program bezzwrotnej pomocy Unii 
Europejskiej dla krajów Europy Środko-
wej i Wschodniej. Obecnie jesteśmy już 
krajem członkowskim Unii Europejskiej, 
jednakże w wyniku opóźnień dotyczących 
wdrażania poszczególnych edycji Phare, 
możemy jeszcze wnioskować o dotacje 
z edycji Phare 2003.
 Fundusz Dotacji Inwestycyjnych 
Phare 2003 jest przeznaczony na udziela-
nie pomocy przedsiębiorcom w umocnieniu 
ich pozycji na rynku poprzez współfinan-
sowanie inwestycji zmierzających do roz-

budowy przedsiębiorstwa lub dokonywania 
w nim zasadniczych zmian produktów lub 
procesu produkcyjnego.
W ramach Phare 2003 o dotacje z  RE-
GIONALNYEGO  FUNDUSZU  DOTACJI 
INWESTYCYJNYCH  ubiegać mogą się  
mali i średni przedsiębiorcy mający sie-
dzibę  na terenie Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

Jakie działania mogą być dofinanso-
wane?
 Inwestycje dotyczące realizacji kwali-
fikowanych działań związanych ze wzro-
stem konkurencyjności przedsiębiorstwa 
i uwzględniających przede wszystkim 
wdrożenie nowych technologii i odno-
wienie parku maszyn związanych z klu-
czową działalnością produkcyjną i usłu-
gową przedsiębiorcy, zgodne z opisem 
w Wytycznych dla Wnioskodawców.
 Dofinansowaniu podlegają w szcze-
gólności przedsięwzięcia inwestycyjne 
związane z:
 • zakupem nowych maszyn, środków
transportu (z wyłączeniem firm transpor-
towych) i urządzeń z oprzyrządowaniem 
(z uwzględnieniem zakupu nowego 
sprzętu komputerowego z oprogramo-
waniem, szczególnie specjalnie dosto-
sowanych do wymagań wnioskodawcy) 
wymienione w grupie 3, 4, 5, 6; w grupie 
7 podgrupy 76 i rodzaju 743 oraz rodza-
jach 801, 802 (grupy 8 podgrupy 80) Kla-
syfikacji Środków Trwałych 
 • zakupem nowych mebli w przy-
padku przedsięwzięć inwestycyjnych 
dotyczących działalności z zakresu ho-
teli i restauracji wymienionych w grupie 
8, podgrupie 808, Klasyfikacji Środków 
Trwałych 
 • inne wydatki bezpośrednio związane 
z prawidłową instalacją i uruchomieniem 
powyższych zakupów do 15% całkowi-

tych kosztów kwalifikowanych. 
 Wnioskodawca może złożyć więcej 
niż jeden wniosek. Każdy wniosek musi 
dotyczyć dotacji na kwotę co najmniej 
2 000 EUR, jednakże łączna kwota 
wsparcia przyznana w ramach programu 
nie może przekraczać 50 000 EUR.
 Maksymalny udział dotacji w finanso-
waniu kosztów działań wynosi do 30 % 
kosztów kwalifikowanych, jeżeli projekt 
jest realizowany w powiecie miasta War-
szawa.
Okres realizacji: wszystkie działania 
kwalifikowane, realizowane w ramach 
programu, muszą zakończyć się nie póź-
niej niż 30 czerwca 2006 r.

Terminy składania wniosków:
 Wyznaczono 2 terminy przyjmo-
wania wniosków w 2005 r.: do 7 paź-
dziernika i 9 grudnia oraz 1 termin 
w 2006 r. do 3 lutego do godziny 
15:00. Wnioski muszą być złożone 
w Regionalnej Instytucji Finansującej 
właściwej dla lokalizacji przedsięwzięcia 
inwestycyjnego.
Dla województwa mazowieckiego wła-
ściwą Regionalną Instytucją Finansująca 
( RIF) jest: Fundacja Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, tel.  838 02 61; e-mail : 
izbarimp@fund.org.pl

Gdzie szukać informacji:
Szczegółowe informacje na temat wa-
runków uczestnictwa w Programie oraz 
zasad składania wniosków znajdą Pań-
stwo na stronie PARP www.parp.gov.pl 

      
              

Jolanta Kołodyńska
Urząd Miasta i Gminy 

w Ożarowie Mazowieckim

 Regionalny Program Wsparcia MŚP -  PHARE 2003

 Z    E U R O P Ą    W     T L E

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim

W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 
zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania 

w użytkowanie wieczyste i na sprzedaż. 

Dodatkowe informacje pok. 212, tel.722-22-07 w. 208 lub 209.
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karty historii

Kartki z dziejów Mazowsza
Od elekcji królewskiej do wyborów powszechnych

P O D Z I Ę K O W A N I E

 Z radością przeczytałam artykuł zamieszczony w „Informatorze Ożarowskim” (nr 4 i 5 z 2005 r.) dwuczęściowy artykuł dr Stefana Le-
wandowskiego poświęcony historii Huty Szklanej Ożarów i jej założycielowi, a mojemu dziadkowi, Kazimierzowi Ansgaremu Kamińskiemu. 
Autor w sposób trafny, obiektywny i udokumentowany przedstawił sylwetkę, działalność i zasługi byłego właściciela Huty, który związał 
swoje pracowite życie właśnie z Ożarowem. Jego zasługi dla rozwoju społeczności ożarowskiej są niepodważalne. W mojej pamięci zachował 
się jako człowiek o nieprzeciętnych cechach charakteru, wyjątkowo pracowity, konsekwentny w działaniach, a przy tym niezwykle uczciwy 
i prawy.
 Dlatego zawarty w artykule wniosek, poparty przez Pana Burmistrza, o nadanie imienia Kazimierza Kamińskiego jednej z ulic Ożarowa 
Mazowieckiego, uważam za bardzo zasadny.
 W imieniu najbliższej rodziny oraz własnym wyrażam radość, że postulat ów zyskał akceptację Pana Burmistrza i Rady Miejskiej i znajdzie 
pozytywny finał w uchwale Rady Miejskiej, a co za tym idzie, że nadanie nowej nazwy ulicy stanie się niebawem faktem. Będzie to obopólna 
satysfakcja, tym bardziej, że zbliża się setna rocznica rozpoczęcia działalności Huty Szklanej Ożarów.
      Pozostaję z szacunkiem
        Elżbieta Suchta, Olsztyn

 Nasilająca się kampania przedwy-
borcza ponad 11 tysięcy kandydatów na 
posłów, senatorów i prezydenta Rzecz-
pospolitej jesienią bieżącego roku, coraz 
bardziej przekształca się w bezpardono-
wą batalię o głosy wyborców przy pomo-
cy różnych sposobów, byle dostać się do 
władczego żłobu. Podczas gdy miejsc 
mandatowych w Sejmie, Senacie i Bel-
wederze jest tylko 561. Dlatego w tym 
komentarzu do dziejów Mazowsza wypa-
da przedstawić kilka historycznie spraw-
dzonych metod pozyskiwania głosów 
wyborczych przez ambitnych liderów oraz 
profesjonalnych politykierów, dla których 
„piastowanie” mandatu społecznego jest 
podstawą biznesu życiowego i prestiżu 
społecznego. Historycznie rzecz biorąc 
pierwsze elekcje sięgają czasów staro-
żytnych i wywodzą się od elektorów rzym-
skich, skąd przyszedł do Polski mowotwór 
łaciński „elektorat”, co oznacza „wybór”, 
który znalazł zastosowanie dopiero przy 
elekcji władców po wygaśnięciu panują-
cych przez stulecia dynastii dziedzicznych 
w Rzeczpospolitej. 
 Pierwsza elekcja w Polsce odbyła się 
rzeczywiście w Warszawie, w kwietniu 
1573 roku we wsi Kamion pod Warszawą, 
podczas której na włodarza państwa pol-
skiego wybrano księcia francuskiego Hen-
ryka Walezego, którego wybrała szlachta 
mazowiecka nie tylko własnymi głosami, 
ale także poparła szablami oraz zobowią-
zała tak trudnymi finansowo dotacjami, 
że Francuz nie wytrzymał na polskim tro-
nie i uszedł do Paryża, bezpośrednio po 
zakończeniu elekcji. Ucieczkę elekta Hen-
ryka z Warszawy przyspieszyło zwłaszcza 
zobowiązanie do poślubienia i uposaże-
nia podstarzałej księżniczki Anny Jagiel-
lonki oraz zatrudniania szlachty – gołoty 
mazowieckiej w służbie królewskiej. Ko-
lejne tak zwane „wolne elekcje” wład-
ców Rzeczpospolitej Obojga Narodów 
przez szlachetnie urodzonych obywateli 
Rzeczpospolitej w następnych stuleciach 
odbywały się także w Warszawie na tak 

zwanej „Woli”, czyli wsi podstołecznej. 
Podczas kilkudniowych elekcji brylowała 
i ucztowała szlachta mazowiecka wspie-
rająca w zamian za sute uczty i pienięż-
ne suweniry potencjalnych pretendentów 
do tronu, wśród których obok dzielnych 
i mądrych kandydatów, znajdowali się tak-
że szubrawcy i zdrajcy, którzy po elekcji 
traktowali Polskę jako „dojną krowę” lub 
„kopalnię dukatów”. Po kilkunastu tego 
typu elekcjach, na których glosami moż-
nych i szlachetnie urodzonych sterowali 
postronni agenci i ambasadorowie krajów 
pruskich, ruskich i francuskich Rzeczpo-
spolita szlachecka została „rozebrana” 
przez Austrię, Prusy i Rosję oraz upadła 
w 1795 roku. Ostatni król Stanisław Au-
gust zmarł w Petersburgu jako bezdomny 
wygnaniec.
 Dopiero po ponad stuletniej niewoli 
państwa i niedoli całego narodu w 1918 
roku naród polski odzyskał niepodległość, 
a rząd polski suwerenność. Dopiero wów-
czas rozpoczęły się powszechne i wolne 
wybory władających krajem posłów, se-
natorów i prezydentów, którzy po objęciu 
władzy rozpoczynali powoływanie swych 
partyjnych popleczników na państwowe 
urzędy centralne i lokalne. Suwerenne 
wybory w odrodzonej Polsce trwały jedy-
nie przez 21 lat i skończyły się tragedią 
wrześniową i gehenną okupacyjną naro-
du polskiego spowodowaną przez agre-
sorów niemieckich i sowieckich.
 Po zakończeniu niemieckiej okupa-
cji w 1945 roku rozpoczął się okres tak 
zwanej „ludowej demokracji”, który trwał 
przez następne czterdziestolecie. W tym 
okresie władze sprawowali „wybrańcy” 
sowieckiego aparatu pod szyldem „dyk-
tatury polskiego proletariatu”, którzy dla 
międzynarodowej akceptacji swej samo-
zwańczej nominacji 30 czerwca 1946 roku 
zorganizowali tak zwane „referendum 
ludowe” pod hasłem „Polaka znak – trzy 
razy tak”, w którym przy pomocy żołnierzy 
sowieckich i aresztów ubeckich zmusili 
Polaków do zaakceptowania ich dekretów 

o bezpłatnej reformie rolnej i grabieży fa-
bryk oraz likwidacji senatu i ustanowieniu 
granic państwa polskiego według dyktatu 
sowieckiego.
 Po sfałszowaniu wyniku „referendum 
ludowego” w dniu 19 stycznia 1947 roku 
odbyło się pierwsze powszechne gło-
sowanie na kandydatów do sejmu PRL, 
w którym pod presją aresztowań wybra-
no do sejmu posłów desygnowanych 
przez komitety partyjne PPR. Podczas 
tych pseudo wyborów zidentyfikowano, 
a następnie aresztowano także „wrogów 
klasowych” władzy komunistycznej. Tego 
typu parodie wyborcze odbywały się re-
gularnie co 4 lata, a posłowie „grzali ławy 
sejmowe na ulicy Wiejskiej” dożywotnio 
„głosując rękami”, zgodnie z dyrektywami 
Biura Politycznego KC PZPR aż do upad-
ku dyktatury komunistycznej.
 Dopiero w dniu 4 czerwca 1989 roku 
odbyły się pierwsze w Polsce Ludowej 
wybory parlamentarne z udziałem kan-
dydatów opozycyjnych wobec dyktatu 
komunistycznego aparatu państwowego. 
W wyborach tych wybrano jedynie 160 po-
słów niezależnych, którzy doprowadzili do 
powstania suwerennego rządu polskiego. 
Dopiero w następnych wyborach parla-
mentarnych i prezydenckich, w kolejnych 
kampaniach wyborczych, Polacy odzy-
skali suwerenne prawa wyborcze wybie-
rając do sejmu i senatu zarówno postko-
munistów, jak i opozycjonistów. Mimo to, 
nawet w bieżącej kampanii wyborczej, po 
25 latach od formalnego upadku dyktatu-
ry komunistycznej dominują w kampanii 
wyborczej partyjne slogany propagando-
we typu „zmieniając siebie zmieniajmy 
Polskę”, czy „Silny prezydent uczciwa 
Polska”, czy wręcz śmieszne hasła „Le-
perujmy Polskę”, zamiast prezentacji 
autentycznych przywódców narodowych 
o sprawdzonym dorobku zawodowym 
i patriotycznych postawach wielopokole-
niowych.

dr Stefan Lewandowski
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legendy naszego regionu

I nagroda w Gminnym Konkursie Literackim „Legendy naszego regionu” 
Kategoria – uczniowie szkół podstawowych klasy V – VI 

Kamila Solarz, 
kl. VI- Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Maz.,

obecnie uczennica  klasy I Gimnazjum 

Legenda 
o przeklętym klasztorze 
Legenda 
o przeklętym klasztorze 

D           awno, dawno temu, tak dawno, że najstarsi 
 ludzie tego nie pamiętają, Macierzysz był jed-

ną ze wsi należących do bogatego szlachcica. Był to 
człowiek już dosyć stary i czuł, że nadchodzi kres 
jego życia na tym świecie. Czy to w celu zadośćuczy-
nienia za swoje grzechy, by tym łatwiej wejść do Kró-
lestwa Bożego, czy to z potrzeby serca, postanowił, 
że przed śmiercią wybuduje Dom Boży. Zdecydował, 
że będzie to klasztor. Ludzie powiadają, że nie była 
miła Bogu ta budowla, bo różne nieszczęśliwe wy-
padki tam się zdarzały, włącznie ze śmiercią jedne-
go z chłopów-robotników. Mimo ostrzeżeń miesz-
kańców wsi szlachcic ukończył budowę, a wkrótce 
potem zmarł. Do klasztoru sprowadziły się mniszki, 
a w każdą niedzielę przyjeżdżał ksiądz z pobliskiej 
plebani i odprawiał mszę świętą również dla wieśnia-
ków. Zakonnice prowadziły spokojne i bogobojne ży-
cie. Wspomagały najbiedniejszych ze wsi modlitwą i 
jedzeniem, a ludzie wykonywali w klasztorze prace, z 
którymi one same nie mogły sobie poradzić. Mniszki 
uprawiały ogródek warzywny, hodowały zwierzęta, 
głównie ptactwo, zbierały także rośliny z pobliskich 
łąk i pól, i zajmowały się ziołolecznictwem. Tak 
współżyli mieszkańcy Macierzysza i zakonnice przez 
długie lata.
 Pewnego dnia przybył do wsi zakapturzony wędro-
wiec. Nie wiadomo, skąd pochodził. Nie pytał o drogę, 
z nikim nie rozmawiał, a ludzie widzieli, że udał się 
prosto do klasztoru. Zakonnice przyjęły go i ugościły, 
ale od trego czasu klasztor zamknął swoje drzwi dla 
ludzi ze wsi Nocą słychać było dochodzące stamtąd 
dziwne odgłosy. Ktoś z mieszkańców, chcąc spraw-
dzić, co się tam dzieje, podkradł się pod mury, lecz 
ślad po nim zaginął. Od tamtej pory ludzie trzymali 
się z daleka od klasztoru. Powiadali, że wędrowiec 

zwrócił mniszki przeciwko Bogu i narzucił im nie-
znaną religię. Inni twierdzili, że to któryś z demonów 
piekielnych zjawił się na ziemi i opętał zakonnice, 
które teraz składały cześć szatanowi.
 Pewnego dnia w jednej z rodzin chłopskich zaginęło 
niemowlę. Cała wieś została przeszukana, pozostał 
tylko teren klasztoru. Ludzie byli przekonani, że 
zakonnice będą chciały złożyć je w ofierze w czasie 
swych obrzędów. Zrozpaczona rodzina i wszyscy po-
zostali mieszkańcy zebrali się pod murami klasztoru i 
domagali się zwrotu dziecka. Gdy groźby nie poskut-
kowały, poczęli się modlić. Wszyscy padli na kolana i 
wśród nieustannych śpiewów wnosili prośby do Boga 
o interwencję. Zbliżał się już wieczór. Wtedy nagle 
nadeszła burza. Jeden z piorunów uderzył w drew-
niany dach klasztoru, który zaczął się palić. Miesz-
kańcy nie przestali się modlić, przeciwnie czynili to 
jeszcze żarliwiej. W końcu ziemia zaczęła się trząść 
i pękła bezpośrednio pod budowlą. Na oczach ludzi 
ze wsi klasztor z mniszkami uwięzionymi w środku 
zniknął w rozpadlinie. Na ziemi, w nieckowatym za-
głębieniu, które pojawiło się w tym miejscu, pozosta-
ło płaczące niemowlę. Uradowani rodzice rzucili się 
uspokoić cudem uratowane maleństwo. W ten sposób 
na prośbę ludzi Bóg ukarał mniszki, ponieważ nikt 
nie powinien się ośmielać podnosić ręki na niewinne 
istoty.
 Jeszcze do tej pory w parku, który powstał na tym 
terenie w Macierzyszu, istnieje dziwne, nieckowate 
zagłębienie, gdzie zbiera się mętna woda i rosną tam 
same chwasty. A czasami słychać stamtąd dziwne od-
głosy. Choć może to tylko wiatr szeleści w gałęziach 
starych drzew i krzewów w parku. 

Wątek zasłyszany  
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informacje dla rolników

Resort rolnictwa w lipcu 1998 roku 
zaakceptował i włączył do Średnio-
okresowej Strategii Rozwoju Rol-
nictwa program Porejestrowego Do-
świadczalnictwa Odmianowego. Na 
jego podstawie Centralny Ośrodek 
Badania Odmian Roślin Uprawnych 
w Słupi Wielkiej wraz z samorządem 
województwa mazowieckiego i izbą 
rolniczą, ustalił listę zalecanych do 
uprawy odmian pszenicy ozimej na 
obszarze województwa.

LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY 
ODMIAN

dla województwa mazowieckiego

PSZENICA OZIMA
FINEZJA
Odmiana jakościowa ( grupa A ).Mro-
zodporność prawie średnia. Odporność 
na fuzariozę kłosów - dość duża, na 
rdzę brunatną i septoriozę plew - śred-
nia, septoriozę liści i choroby podstawy 
źdźbła - dość mała, na mączniaka mała. 
Wysokość roślin średnia. Odporność 
na wylęganie średnia. Termin kłoszenia 
i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn 
dość mała, wyrównanie średnie, gęstość 
w stanie zsypnym duża. Odporność na 
porastanie w kłosie dość duża, liczba 
opadania duża do bardzo dużej. Zawar-
tość białka duża, ilość glutenu duża do 
bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacji 
SDS duży do bardzo dużego. Wydajność 
ogólna mąki dobra. Plenność średnia.

MEWA
Pszenica typu chlebowego (B). Mrozood-
porność dość duża. Odporność na fuza-
riozę kłosów dość duża, na mączniaka, 
rdzę brunatną, septoriozę liści, septo-
riozę plew i choroby podstawy źdźbła 
- średnia. Rośliny średniej wysokości, 
o małej do bardzo małej odporności na 
wylęganie. Termin kłoszenia - średni, 
dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 
ziarn dość duża, wyrównanie dość do-
bre, gęstość w stanie zsypnym średnia. 
Odporność na porastanie w kłosie dość 
mała, liczba opadania duża do bardzo 
dużej. Zawartość białka i ilość glutenu 
dość duża. Wskaźnik sedymentacji SDS 
duży. Wydajność ogólna mąki dobra. 
Plenność średnia.

NUTKA 
Odmiana chlebowa (grupa B ). Mrozood-
porność rnała. Odporność na septorio; 
liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów 
i choroby podstawy źdźbła - średnia, na 
mączniaka do; mała, na rdzę brunatną - 
mała do bardzo małej. Wysokość roślin 
średnia o dużej odporności r wylęganie. 
Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
Masa 1000 ziarn dość duża, wyrówna-
nie gęstość w stanie zsypnym średnie. 
Odporność na porastanie w kłosie mała, 
liczba opadania duż; Zawartość białka 
dość mała, ilość glutenu średnia. Wskaź-
nik sedymentacji SDS duży do bardz du-
żego. Wydajność ogólna mąki średnia. 
Plenność dobra do bardzo dobrej.

TONACJA
Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozo-
odporność dość duża. Odporność na 
septoriozę plew -duża, na septoriozę 
liści, fuzariozę kłosów i choroby podsta-
wy źdźbła - dość duża, na rdzę brunatna 
- średnia, na mączniaka - mała. Rośliny 
średniej wysokości, o dużej odporności 
na wylęganie. Termin kłoszenia i doj-
rzewania dość późny. Masa 1000 ziarn 
duża, wyrównanie dobre, gęstość w 
stanie zsypnym średnia. Odporność na 
porastanie w kłosie średnia, liczba opa-
dania dość duża. Zawartość białka śred-
nia, ilość glutenu duża do bardzo dużej. 
Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Wy-
dajność ogólna mąki średnia. Plenność 
dobra do bardzo dobrej.

TURNIA
Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozo-
odporność prawie średnia. Odporność 
na fuzariozę kłosów i choroby podstawy 
źdźbła dość duża, na septoriozę plew 
- średnia, na rdzę brunatną i septoriozę 
liści - dość mała, na mączniaka - mała. 
Rośliny wysokie, o dość małej odpor-
ności na wylęganie. Termin kłoszenia i 
dojrzewania - dość późny. Masa 1000 
ziarn duża, wyrównanie dobre, gęstość 
w stanie zsypnym średnia. Odporność 
na porastanie w kłosie dość mała, liczba 
opadania duża do bardzo dużej. Zawar-
tość białka średnia, ilość glutenu dość 
duża. Wskaźnik sedymentacji SDS bar-
dzo duży. Wydajność ogólna mąki - dość 
dobra. Plenność średnia. Tolerancja na 

Plonowanie odmian w latach 2002-2004 (w % wzorca)
Lp. Odmiana Grupa

 jakości
Mrozoodpor-
ność (skala 
9°)

Plon ziarna
w woj. mazowieckim średnio w kraju

A2 A, A2
wzorzec, dt z ha 89,0 102,0 77,7 90,2
1. Finezja A 4,5 96 98 99 100
2. Turnia A 4,5 103 106 99 r  102
3. Mewa B 6 106 106 104 105
4. Nutka B 3 105 102 104 104
5. Tonacja B 6 98 103 100 104

Ważniejsze właściwości rolniczo-użytkowe odmian
dane wg Listy Opisowej Odmian 2004 COBORU

Lp. Odmiana Mączniak
(skala 9°)

Rdza
brunatna
(skala 9°)

Septorioza 
liści
(skala 9°)

Sepłorioza 
kłosów
(skala 9°)

Wylęganie
(skala 9°)

Wysokość
roślin
(cm)

Masa 1000 
ziaren (g)

1. Finezja 7,2 6,3 7,2 7,2 98 42,6
2. Turnia 6,6 7,0 6,3 7,3 6,6 105 47,0
3. Mewa 7,5 7,4 6,5 7,2 5^3__J 98 46,3
4. Nutka 6,9 6,3 6,9 7,1 S\0 i       -^j 45,7
5. Tonacja 6,6 7,2 7,2 7,7 8,2 98 47,1

A, - przeciętny poziom agrotechniki, A2 - wysoki poziom agrotechniki
Grupa jakości: A - odmiana jakościowa; B - odmiana chlebowa
Wyniki plonowania w województwie mazowieckim nie są w pełni porównywalne, gdyż pochodzą z następujących lat:
Turnią Tonacja (2002-2004), Finezja (2003-2004), Nutka (2002-2004), Mewa (2003)

Skala 9° - wyższe stopnie oznaczają ocenę korzystniejszą

ZBOŻA
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Przychodzi pacjent do dentysty...

Dosyć częstym 
problemem natury 
estetycznej są po-
jedyncze ciemne 
zęby przednie, zie-
jące w uśmiechu 
jak czarna dziura. 
Jest to szalenie krę-
pujące zwłaszcza 
dla osób młodych 
i aktywnych zawo-
dowo. Spotykamy 

się z pacjentami, którzy z tego powo-
du przestali się uśmiechać lub robią to 
w sposób powściągliwy tak, aby nie od-
słaniać przebarwionego zęba. Przyczyny 
takiego przebarwienia są różne. Może 
to być uraz, który spowodował wyna-
czynienie krwi wewnątrz korony zęba, 
a ta, w wyniku rozpadu, nadała koronie 
brunatny kolor. Czasem ząb obumiera po 
leczeniu w znieczuleniu, gdy dochodzi 
do przypadkowego skaleczenia miazgi. 
Przyczyną może być również zaniedba-
na próchnica, niektóre materiały do wy-
pełnień kanałowych (obecnie już wycofa-
ne), ćwieki zawierające srebro itd.
 Metoda wybielania zęba polega na 
rozjaśnianiu przebarwień szkliwa i zę-
biny poprzez reakcje biochemiczne 
przebiegające w powierzchownych war-
stwach zęba. Pierwszym krokiem jest 
wybielanie martwego zęba od wewnątrz; 
ząb nawierca się od niewidocznej strony 
lub usuwa wypełnienie a do powstałego 
ubytku, po odpowiednim zabezpiecze-
niu kanału, wkłada się substancję wy-
bielającą. Ubytek zamyka się szczelnie 
na kilka dni. Efekt końcowy jest jednak 
uzależniony od kilku czynników: rodzaju 
barwnika, grubości tkanki, możliwości 

założenia szczelnego opatrunku ( w ma-
łych cienkich zębach jest to utrudnione, 
a czasem niemożliwe). Dlatego przed 
rozpoczęciem leczenia pacjent jest infor-
mowany jaki efekt można będzie uzyskać 
w jego przypadku. Ważne jest, aby 
pacjent mógł do nas przyjść 2-3 razy 
w tygodniu, aby zmienić opatrunek wy-
bielający, który działa dość krótko. Cza-
sem ząb wybieli się za bardzo i pacjent 
musi przyjść wcześniej niż wyznaczona 
wizyta. Można powiedzieć, że zabieg wy-
bielania zębów przeprowadzony przez 
stomatologa to najtańsza „operacja pla-
styczna”, a co najważniejsze dostępna 
dla wszystkich. Na ogół jednak wybiela-
nie nie przynosi 100% satysfakcji, ale po-
woduje efekt rozjaśnienia na tyle zado-
walający, że pacjent zaczyna uśmiechać 
się bez skrępowania. 
 Co zrobić, aby przywrócić pełną es-
tetykę? Po wstępnym wybieleniu można 
zastosować licówkę. Jest to cienka płyt-
ka z materiału kompozycyjnego lub cera-
miki, którą po odpowiednim oszlifowaniu 
korony zęba przykleja się bardzo mocno 
do widocznej powierzchni zęba. Staje się 
więc sztucznym szkliwem, które pozwa-
la ukryć niekorzystne cechy naturalnych 
zębów. Zaletą tej metody jest możliwość 
zachowania naturalnej struktury zęba. 
Szlifowanie jest bardzo „oszczędne” 
i jest wykonywane tylko po to, aby ząb 
pokryty licówką nie sprawiał wrażenia 
pogrubionego. Licówki są prawdziwymi 
„dziełami sztuki” dentystycznej, wyko-
nują je jedynie najbardziej utalentowani 
technicy w laboratorium protetycznym. 
Nie we wszystkich przypadkach można 
zastosować licówkę. Jeśli w zębie są 2-3 
wypełnienia, to lepiej wykonać pełna od-

budowę korony, która oprócz przywróce-
nia pięknego wyglądu wzmacnia i chroni 
ząb przed złamaniem. I tu mamy szero-
ki wachlarz propozycji. Najtańszym, ale 
i najmniej trwałym rozwiązaniem jest 
odbudowa z kompozytu wykonana na 
jednej wizycie. Trudno tu także uzyskać 
idealny efekt kosmetyczny. Poza tym 
mamy do wyboru wiele rodzajów koron. 
W przypadku zębów siecznych, o ile 
nie są zniszczone poddziąsłowo, najle-
piej zastosować korony bez podbudowy 
metalowej. Technik może je wykonać 
z materiału kompozycyjnego nowej ge-
neracji ( z wypełniaczem ceramicznym) 
lub różnego rodzaju ceramik, których wa-
lory wytrzymałościowe mają swoje odbi-
cie w cenie. Najdroższe są wykonywane 
techniką CAD/CAM, przy tej metodzie 
podbudowy do koron są projektowane 
i wycinane komputerowo, co gwaran-
tuje idealną szczelność. Nie ma jednak 
jednej recepty na dobór rodzaju korony, 
każdy przypadek musi być rozpatrzony 
indywidualnie. I oprócz zasobności port-
fela trzeba wziąć pod uwagę warunki 
i dysfunkcje zgryzowe (np. bruksizm), 
paradontopatie, wiek, a także nałogi 
i przyzwyczajenia (np. obgryzanie pa-
znokci, ołówka itp.). 
 Na koniec warto również zaznaczyć, 
że wybielanie osłabia tkankę zęba i za-
wsze trzeba mieć na uwadze możliwość 
jego złamania. Decydując się na lepszy 
efekt kosmetyczny uzyskany tą meto-
dą pacjent podejmuje ryzyko, na które, 
jak na razie, stomatologia ma niewielki 
wpływ.

lekarz stomatolog
Mirella Kowalczyk

zdrowie

L.p. Produkt Cena Jednostka
miary L.p. Produkt Cena Jednostka

miary

1 Ziemniaki 1,00 zł kg 26 Brzoskwinie 5,00 zł kg

2 Marchew 1,50 zł kg 27 Nektarynki 5,00 zł kg

3 Pietruszka 3,00 zł kg 28 Banany 4,00 zł kg

4 Natka z pietruszki 1,00 zł pęczek 29 Cytryny 5,00 zł kg

5 Seler korzeniowy 3,00 zł kg 30 Winogrona czerwone 6,00 zł kg

6 Cebula 1,50 zł kg 31 Winogrona białe 6,00 zł kg

7 Pory 1,00 zł szt. 32 Pomarańcze 5,00 zł kg

8 Czosnek 1,00 zł szt. 33 Gruszka 4,00 zł kg

9 Włoszczyzna 2,50 zł pęczek 34 Grapefruit 5,00 zł kg

10 Koperek 1,50 zł pęczek 35 Śliwka węgierka 4,50 zł kg

11 Szczypior 1,50 zł pęczek 36 Jajka 0,36 zł szt.

12 Fasolka 5,00 zł kg 37 Wieprzowina bez kości 15,00 zł kg

13 Burak ćwikłowy 1,00 zł kg 38 Wieprzowina z kością 12,00 zł kg

14 Kapusta 0,80 zł kg 39 Wołowina bez kości 20,00 zł kg

15 Kapusta pekińska 4,00 zł kg 40 Wołowina z kością 12,00 zł kg

Co i za ile możemy kupić na targowisku miejskim w Ożarowie Mazowieckim
Średnie ceny produktów we wrześniu
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Ożarów Mazowiecki

W dniu 5.09.05 r. został zatrzymany obywatel Ukra-
iny za nielegalny pobyt na terenie RP. Komendant 
Powiatowy Policji z/s Stare Babice wydał decyzję 
o zobowiązaniu w/w do opuszczenia terytorium RP w ter-
minie 7 dni.
W dniu 23.09.05 r. został zatrzymany mieszkaniec Gminy 
Ożarów Mazowiecki za posiadanie narkotyków.
W dniu 24.09.05 r. został zatrzymany mieszkaniec Oża-
rowa Maz. za kradzież kabla energetycznego o wartości 
100 000 zł
W dniu 24.09.05 r. zatrzymano obywatela Rosji i obywatel-
kę Ukrainy, którzy przewozili 5000 paczek papierosów bez 
polskich znaków akcyzy.
W dniu 25.09.05 r. został zatrzymany mieszkaniec Ożaro-
wa Maz. za dystrybucję środków odurzających i psychotro-
powych. Sąd Rejonowy w Pruszkowie zastosował wobec 
w/w areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy.

KRONIKA 
POLICYJNA

OSP OSP Ożarów Mazowiecki wyjeż-
dżała w sierpniu 2005r. alarmowo 
22 razy, w tym:
9 pożarów
11 akcji ratownictwa technicznego
2 alarmy fałszywe

3 sierpnia - Ożarów Mazowiecki, 
ul. Nadbrzeżna 8. Pożar garażu 

drewnianego o wymiarach 8m x 4m x 2m. Pożar gasiły cztery 
zastępy strażaków.
13 sierpnia - Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska róg Szkol-
nej, wypadek drogowy – zderzenie dwóch litewskich ciągni-
ków siodłowych z naczepami. 
18 sierpnia - Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 113, wy-
padek drogowy – zderzenie samochodu osobowego opel 
i TIR-a Renault. Podjęte działania polegały na udzieleniu 
pierwszej pomocy poszkodowanym, zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia, usunięcie pojazdów z ulicy.
22 sierpnia – Kaputy, ul. Sochaczewska 230. Pożar prowi-
zorycznego magazynu blaszanego z produktami do wyrobu 
zniczy. Pożar ugaszono dwoma prądami wody.
27 sierpnia – Jawczyce, ul. Poznańska 22. Wypadek drogo-
wy z udziałem dwóch samochodów osobowych. 

13 sierpnia – Płochocin, ul. Łąkowa róg Parkowej - pompowa-
nie wody z chodnika i ulicy po opadach deszczu.
21 sierpnia – Płochocin, ul. Fabryczna - pożar powalonego 
drzewa.
21 sierpnia – Płochocin, ul. Fabryczna -  dogaszanie podpa-
lonego drzewa.
28 sierpnia – Józefów -  zabezpieczenie Festynu „Pożegna-
nie lata 2005”, rozstawienie namiotu dla artystów, pilnowanie 
porządku.

Święcice

OSP Święcice wyjeżdżała w sierpniu 2005 r. alarmowo 
4 razy, w tym:
1 – pompowanie
2 – pożary
1 – obstawa festynu

16 Kapusta kwaszona 3,00 zł kg 41 Filet z kurcaka 15,20 zł kg

17 Kalafior 2,50 zł szt. 42 Uda z kurczaka 6,20 zł kg

18 Sałata 1,50 zł szt. 43 Skrzydełka z kurczaka 5,90 zł kg

19 Rzodkiewka 1,00 zł pęczek 44 Kurczak cały 5,90 zł kg

20 Jabłka 2,50 zł kg 45 Mielone z indyka 11,90 zł kg

21 Ogórek szklarniowy 4,00 zł kg 46 Skrzydła indycze 6,90 zł kg

22 Ogórek polny 3,00 zł kg 47 Filet z indyka 16,80 zł kg

23 Pomidory 3,00 zł kg 48 Żołądki z kurczaka 8,60 zł kg

24 Papryka 4,00 zł kg 49 Porcja rosołowa 2,20 zł kg

25 Pieczarki 6,00 zł kg 50

Trzymiesięczne  K O T Y  do wzięcia
- czarno-biały,
- niebiesko-biały

Proszę dzwonić   725-92-81 (wieczorem)

U WA G A !
KOT CZEKA NA CZŁOWIEKA


