


Listopadowe kalendarium wydarzeñ

Podpisanie porozumienia o wspó³pracy gmin Brusy i O¿arów Mazowiecki

5 listopada (sobota)

16 listopada (œroda)

20 listopada (niedziela)

23 listopada (œroda)

27 listopada (niedziela)

27 listopada (niedziela)

Fina³ konkursu recytatorskiego im. Ga³czyñskiego
DK "Uœmiech", ul. Poznañska 165, godz.

Spotkanie z podró¿nikiem Bogumi³em Rzucid³o (Filipiny, wernisa¿ wystawy, projekcja filmu dokumentalnego)
DK "Uœmiech", ul. Poznañska 165, godz. 14:00

Koncert "Kwartetu JORGI"
DK "Uœmiech", ul. Poznañska 165, godz. 19:15

Dzieñ Teatru
Teatr "Bronisze" - Spektakle: "Nie ma tego z³ego", "Alicja" i "Bank"

DK "Uœmiech", ul. Poznañska 165, godz. 17:30 i 19:00

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

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

Jesieni¹ 2000 roku na proœbê rektora Seminarium
Duchownego w O³tarzewie i Rady Miejskiej w O¿arowie
Mazowieckim, dekretem Ks. Prymasa Józefa Kardyna³a
Glempa patronem Gminy O¿arów Mazowiecki i Dekanatu
Laseckiego zosta³ ustanowiony B³ogos³awiony Ks. Józef
Jankowski. W dniu 15 paŸdziernika 2000 r., podczas
poœwiêcenia o³tarza Stu Oœmiu Mêczenników Drugiej Wojny
Œwiatowej, odby³a siê uroczystoœæ oddania Gminy O¿arów
Mazowiecki w opiekê B³ogos³awionemu Józefowi
Jankowskiemu. W tym roku obchodzimy 5-t¹ rocznicê tej
donios³ej uroczystoœci..
B³ogos³awiony Józef Jankowski jest tak¿e patronem gminy
Brusy na Pomorzu. Jest tej gminie szczególnie bliski poprzez
miejsce swojego urodzenia (Czyczkowy k. Brus). Dnia 16
paŸdziernika 2004 r. odby³y siê uroczystoœci oddania tej
Gminy w opiekê B³ogos³awionemu Józefowi Jankowskiemu.
W czasie przygotowañ do ustanowienia patrona Miasta
i Gminy Brusy narodzi³a siê inicjatywa nawi¹zania kontaktu
i wspó³pracy Brus i O¿arowa Mazowieckiego.

16 paŸdziernika 2004 r. w Brusach, zosta³ podpisany list intencyjny o wspó³pracy miêdzy gminami. W dniach 15 16 paŸdziernika 2005 r. Gmina
O¿arów Mazowiecki goœci³a delegacjê Gminy Brusy z Panami Zbigniewem £¹ckim - Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej i Jerzym Fijasem -
Burmistrzem Miasta i Gminy. W dniu 15 paŸdziernika, z udzia³em delegacji z Brus, przedstawicieli Rady Miejskiej i w³adz samorz¹dowych
O¿arowa Mazowieckiego zosta³o podpisane porozumienie o wspó³pracy Gmin. Strony zobowi¹za³y siê do stosowania zasady równoœci i
wzajemnych korzyœci w d¹¿eniu do osi¹gniêcia dobrobytu obydwu gmin oraz we wspó³pracy w dziedzinach kultury, sztuki i nauki, techniki,
gospodarki, sportu i turystyki. 16 paŸdziernika 2005 r., o godz.. 12.30, odby³a siê uroczysta Msza Œwiêta w Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego
w O¿arowie Mazowieckim, w której uczestniczy³y poczty sztandar owe obu gmin.
Goœcie wys³uchali równie¿ koncertu III Festiwalu Muzyki Kameralnej w O¿arowie Mazowieckim „Muzyka w barwach jesieni".

Przewodnicz¹cy Rad Miejskich O¿arowa i Brus, Pani Stanis³awa Milej Misztal
i Pan Zbigniew £¹cki podczas uroczystoœci podpisania porozumienia
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z pracy burmistrza

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

Szanowni Państwo,

najważniejszym wydarzeniem ostatnich dni w na-
szej Gminie była wizyta gości a zarazem przyjaciół 
z Gminy Brusy położonej w Województwie Pomor-
skim. W dniach 15-16 października gościliśmy kilku-
osobową delegację samorządu terytorialnego Brus 
z Panami: Zbigniewem Łąckim - Przewodniczącym 
Rady Miejskiej i Jerzym Fijasem - Burmistrzem 
Miasta i Gminy. Goście przybyli do Ożarowa na 
zaproszenie władz naszej Gminy z okazji 5 roczni-
cy ustanowienia Błogo sławionego Księdza Józefa 
Jankowskiego Patronem Gminy Ożarów Mazowiec-
ki oraz Dekanatu Laseckiego, a także aby podpisać 
po rozumienie o współpracy pomiędzy Ożarowem 
i Brusami. Przed rokiem równie uroczyście Błogo-
sławiony Ksiądz Józef Jankowski ustanowiony zo-
stał Patronem Gminy Brusy. 
Kim był Ks. Józef Jankowski? Urodził się w 1910 
roku w miejscowości Czyczkowy niedaleko Brus. 
Ale od wczesnej młodości - już jako 19-letni mło-
dzieniec - związany był z Ołtarzewem. Ksiądz Józef 
był bowiem pallotynem. Był jednym z pierwszych 
absolwentów gimnazjalnych przyjętych do Ołta-
rzewskiego nowicjatu. Tutaj studiował teologię i tu 
został przydzielony do pracy dusz pasterskiej po 
święceniach kapłańskich, które otrzymał 2 sierpnia 
1936 roku i po uroczystościach prymicyjnych, jakie 
odbył w rodzinnych Brusach. Niektórzy Ołtarzewia-
nie pamiętają jeszcze jego kazania dla dzieci, pa-
miętają, że prowadził semina ryjną bibliotekę, że był 
lubianym spowiednikiem. Ksiądz Józef nie opuścił 
Ołtarzewa nawet wówczas, kiedy wojska niemiec-
kie dotarty na przedpola naszej gminy we wrześniu 
1939 roku. Podczas kilkudniowej bitwy ołtarzew-
skiej po magał rannym żołnierzom, udzielał im ostat-
niego namaszczenia. Pozostał w domu seminaryj-
nym w czasie niemieckiej okupacji. Troszczył się 
o codzienne zaopatrzenie gmachu, wyżywienie 
opał, poza obowiązkami duszpasterskimi pełnił tak-
że rolę administratora. 16 maja 1941 roku areszto-
wany przez gestapo był przez dwa tygodnie więź-
niem Pawiaka w Warszawie, a następnie z nr 16895 
więźniem obozu koncentracyjnego Auschwitz. Wy-
niszczony pracą i głodem pobity przez obozo wego 
kapo zmarł 16 października 1941 roku. Jego ciało 
spłonęło w piecu krematoryjnym. W 1947 Kapituła 
Generalna Księży Pallotynów w Rzymie przedstawi-
ła Księdza Józefa Jankowskiego jako kandydata do 
procesu beatyfikacyjnego. 13 czerwca 1999 roku, 
podczas Mszy św. beatyfikacyjnej odprawionej na 
Placu Zwycięstwa w Warszawie, Ojciec Święty Jan 
Paweł II zaliczył Księdza Józefa w poczet błogo-
sławionych wraz ze 107 polskimi męczennikami za 
wiarę i ojczyznę, z okresu II wojny światowej. Dzi-
siaj Błogosławiony Ksiądz Józef Jankowski jest tak-
że patronem dwóch gmin polskich oraz patronem 
ich współpracy łącząc miejsce swego pochodzenia 
z miejscem swej kapłańskiej i patriotycznej działal-
ności.

Błogosławiony Ksiądz Józef Jankowski SAC 1910-1941

Wspomnienie życiorysu patrona naszej gminy zbie-
gło się z rocznicą jego śmierci oraz ze świętem 
Wszystkich Świętych, które tradycyjnie uroczyście 
obchodzimy na naszych gminnych cmentarzach. 
Słoneczna pogoda złotej polskiej jesieni dodała 
temu świętu jeszcze większego blasku i zgromadzi-
ła na ołtarzewskich cmentarzach rekordową liczbę 
mieszkańców gminy i gości. Chcę wyrazić serdecz-
ne podziękowanie wszystkim, którzy zadbali, aby 
Święto Wszystkich Świętych przebiegło w naszej 
gminie godnie i uroczyście. Dziękuję Księdzu Pro-
boszczowi Marianowi Musze za organizację uro-
czystości na cmentarzu, dziękuję Panu Bogdanowi 
Bucholcowi za przekazanie doniczkowych chryzan-
tem, którymi mogliśmy udekorować wszystkie mo-
giły na Cmentarzu Wojennym żołnierzy września 
1939 roku.
    

Burmistrz Kazimierz Stachurski

Działania i decyzje podjęte w Urzędzie Gminy
w okresie od 23 września do 24 października 2006 roku

W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Ogłoszono przetargi:

przetarg na wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej na os. Ołta-
rzew w Ożarowie Mazowieckim
przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimo-
wym 2005/2006
przetarg na budowę oświetlenia ulicznego ul. Wspólna Droga 
w Morach i Jawczycach
przetarg na budowę oświetlenia ulicznego ul. Żyznej w Kręcz-
kach
przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
przebudowy ul. Małej i Krzywej w Ożarowie Mazowieckim
przetarg na remont nawierzchni ul. 3-go Maja w Ożarowie Mazowieckim
Zatwierdzono:
wynik przetargu na dostawę stacjonarnego aparatu RTG do zdjęć 
kostnych i płucnych oraz ciemni automatycznej do wywoływania 
filmów RTG wraz z montażem dla Gminnego Samodzielnego Pu-
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blicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowiec-
kim za cenę brutto 275 882,00 zł
wynik przetargu na przebudowę ul. Sikorskiego w Ożarowie Ma-
zowieckim za cenę brutto 528 099,61 zł
wynik przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-koszto-
rysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Pallotyńskiej w Ożarowie 
Mazowieckim i budowę wodociągu za cenę brutto 44 000 zł

Podpisano umowy:
z PKO BP S.A. II Regionalny Oddział Korporacyjny na ob-
sługę budżetu miasta i gminy Ożarów Mazowiecki w latach 
2005-2010
z firmą Pracownia Architektoniczna „Archimedia” z siedzibą 
w Poznaniu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztory-
sowej budowy sali gimnastycznej w Święcicach, za cenę brutto 
36 600 zł
z firmą ZUIS M. Dybiec na rozbudowę i modernizację sieci wodno-
kanalizacyjnej w Józefowie, za cenę brutto 190 493 zł
z firmą PPHU J. Kołodziejczyk na utwardzenie poboczy ul. Sto-
łecznej w Płochocinie, za cenę brutto 80 461,50 zł
z firmą „Papirus” z siedzibą w Łomiankach na wykonanie 20 szt. 
oczyszczalni przydomowych hydroponicznych na terenie gminy 
Ożarów Mazowiecki, za cenę brutto 259 804,00 zł
z firmą „Papirus” z siedzibą w Łomiankach na budowę oczysz-
czalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej dla budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych w Wolskich - II etap, za cenę brutto 212 
000,00 zł
z firmą „Dombruk” z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim na roboty 
dodatkowe dot. przebudowy ul. Kusocińskiego w Ożarowie Ma-
zowieckim, za cenę brutto 6 430,06 zł
z firmą „Renalbud” A. Cebula z siedzibą w Błoniu na roboty do-
datkowe w zadaniu inwestycyjnym na rozbudowę przedszkola 
w Broniszach za cenę brutto 19 912,22 zł
z firmą FHPU „MACHPOL” z siedzibą w Murawkach na roboty 
dodatkowe w dot. wykonania nakładki asfaltowej ul. Hipotecznej 
we wsi Orły, za cenę brutto 25 696,49 zł
z firmą PB „WID-BAS” A. Gołąbek z siedzibą w Konstancinie-
-Jeziornej na roboty dodatkowe dot. wykonania budowy budynku 
wielorodzinnego w Józefowie, za cenę brutto 213 000 zł
z firmą „DROG-REM” M. Król-Gawrońska z siedzibą w Warsza-
wie na roboty dodatkowe dot. wykonania remontów cząstkowych 
nawierzchni dróg i ulic na terenie gminy Ożarów Mazowiecki. 
Wartość wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty brutto 24 
965,00 zł

W ZAKRESIE INWESTYCJI I REMONTÓW
Wyrażono   zgodę   na   wszczęcie   postępowania   o   udziele-
nie Zamówienia Publicznego do 6 000 EURO dla inwestycji:

wykonanie dokumentacji budynku dawnej szkoły w Józefowie po-
trzebnej dla uzyskania zmiany sposobu użytkowania
wykonanie oświetlenia na ul. Korczaka w Duchnicach
opracowanie dokumentacji oraz zamontowanie opraw oświetle-
nia ulicy Sochaczewskiej w Macierzyszu
opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Podgrodzie

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:
wykonanie fundamentów pod wiaty przystankowe wraz z ułoże-
niem kostki pod nowe wiaty przy ul. Poznańskiej. Wykonawca - 
Zakład Ślusarski Marek Wolańczyk, koszt 17 263 zł brutto
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy 
parkingu przy Szkole Podst. w Płochocinie. Wykonawca „AR-
BUD” Pruszków. Koszt 12 078,00 zł brutto
opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej zachodniej części 
Gminy Ożarów Maz.Wykonawca - Usługi Projektowe -Krystyna 
Szarlik, Stare Babice. Koszt 7 320,0 brutto

Zakończono:
konserwację kapliczki Matki Boskiej w Gołaszewie. Koszt 22 232 zł 
(w tym 800 zł ofiarowali mieszkańcy). 15 października 2005 r. 

odbyło się spotkanie modlitewne mieszkańców i poświęcenie 
kapliczki przez Ks. Proboszcza Mariana Muchę z Parafii NMP 
w Ołtarzewie
wymianę instalacji wod.-kan. i co. w budynku przy ul. Poznańskiej 
167 rozbudowę przedszkola w Broniszach
wymianę uszkodzonego słupa oświetlenia ulicznego przy ul. Po-
znańskiej w Broniszach
naprawę uszkodzonych wiat przystankowych (wymiana szyb)
przebudowę ul. Polnej w Ożarowie Maz.

W ZAKRESIE GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMO-
ŚCIAMI

Wydano 3 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości 
Wydano 2 postanowienia o podziale nieruchomości 
Wydano 1 postanowienie o rozgraniczeniu nieruchomości 
Wydano 16 zaświadczeń o adresie nieruchomości 

W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
Wydano decyzje i postanowienia:

28 decyzji o warunkach zabudowy
20 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wystąpienie z projektem „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ożarów Mazowiecki i części wsi Ołtarzew” 
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewody Mazowiec-
kiego o wydanie zgody na zmianę użytkowania gruntów
wystąpienie z projektem „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Jawczy-
ce-Konotopa - Ożarów wieś” do uzgodnień

W ZAKRESIE KULTURY

W dniach 2-23 października 2005 r. odbył się III Festiwal Muzyki 
Kameralnej w Ożarowie Mazowieckim „Muzyka w barwach jesie-
ni”.

Ośrodek Kultury „Uśmiech”
Rozpoczęły działalność nowe sekcje:
Pracownia plastyczna - w zajęciach pracowni uczestniczy 
ok. 30 osób w różnym wieku. Zajęcia odbywają się 4 razy w tygo-
dniu z podziałem na grupy wiekowe.
Studio Piosenki - skierowane do utalentowanych wokalnie dzie-
ci i młodzieży, do którego uczestnicy wyłonieni zostali na drodze
przesłuchań. Obecnie w zajęciach Studia Piosenki uczestniczy 10 
osób. Są to zajęcia indywidualne i grupowe. Nabór trwa nadal.
W miejsce zespołu „Impuls” powstała nowa formacja taneczna 
skupiająca dawnych członków zespołu oraz nowych, wyłonionych 
na drodze przesłuchań (nabór trwa nadal).
Obecnie w zajęciach uczestniczy ok. 20 dzieci.

W ZAKRESIE EDUKACJI

Podpisano umowę na realizację projektu Wspólnoty Europejskiej 
SOCRATES-COMENIUS. Beneficjentem programu jest Gimna-
zjum im. K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie.
W dniu 27 września w Szkole Podstawowej im. Szarych Szere-
gów w Płochocinie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pa-
miątkowej poświęconej legendarnej formacji harcerskiej Powsta-
nia Warszawskiego - Szarym Szeregom.
W dniu 14 października w szkołach odbyły się uroczyste akade-
mie z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączone ze ślubowaniem 
klas pierwszych.
W dniach 14-16 października 2005 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 
i Gimnazjum w Ożarowie Mazowieckim odbył się Międzynarodo-
wy Festiwal Koszykówki PWOTCUP.
Festiwal zgromadził ponad tysiąc młodych uczestników z kraju 
i zagranicy, Gmina Ożarów Mazowiecki należała do organizato-
rów Festiwalu użyczając zawodnikom hal sportowych i kwater zlo-
kalizowanych na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ożarowie.
14 października odbyło się ślubowanie nauczycieli, którzy w tym 
roku uzyskali awans na stopień Nauczyciela Mianowanego oraz 
wręczenie Nagród Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
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W dniu 29 września 2005 r. na XXXVI sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

z pracy rady miejskiej

 
 w sprawie: wprowadzenia zmian 
w budżecie miasta i gminy na rok 2005.
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zwiększyć dochody gminy o kwotę  
36.779 zł w pełnej szczegółowości 
klasyfikacji budżetowej zgodnie z 
załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach stanowi 
wielkość 44.619.649 zł.         

§ 2
Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę                                                                        
150.600  zł. 
Zwiększyć wydatki gminy o kwotę                                                                          
227.379 zł
w pełnej szczegółowości klasyfikacji bu-
dżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach stanowi 
wielkość 47.825.549 zł.

§ 3
1. Różnica między planem dochodów, 
a planem wydatków stanowi kwotę 
3.205.900 zł.
2. Z dochodów budżetu gminy przezna-
cza się kwotę 2.743.240 zł na spłatę rat 
kredytów i pożyczek, zgodnie z Załączni-
kiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
3. Deficyt budżetu w wysokości 5.949.140 
zł,  tj. po uwzględnieniu zapisów w pkt. 2 
zostanie pokryty z:
- wolnych środków wynikających z rozli-
czenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 
w   wysokości 1.622.045  zł
-   kredytów zaciąganych w bankach kra-
jowych w wysokości 4.327.095 zł

 w sprawie:  przyjęcia informacji 
o przebiegu wykonania budżetu 
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za 
I półrocze 2005 r.
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjąć informację o przebiegu wykona-
nia budżetu za I półrocze 2005 r. 

 w sprawie: zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w roku budżeto-
wym 2005.

§ 1

Zaciąga się kredyt komercyjny długoter-
minowy w banku krajowym w wysokości 
350.000 zł /słownie: trzysta pięćdziesiąt 
tysięcy złotych/ na realizację zadania in-
westycyjnego pod nazwą: „Zakup urzą-
dzeń medycznych”.

§ 2

Prawne zabezpieczenie uzyskanego kre-
dytu stanowi: weksel własny in blanco 
wraz z deklaracją wekslową.

§ 3

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

 w sprawie: zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w roku budżeto-
wym 2005.
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zaciąga się kredyt preferencyjny długo-
terminowy w Banku Ochrony Środowiska 
S.A. I.O/Warszawa z siedzibą przy Al. 
Wilanowskiej 372 w Warszawie w wyso-
kości 100.000 zł
/słownie: sto tysięcy złotych/ na realiza-
cję zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
„Budowa wodociągu ul. Brzegowa”.

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

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

 

 w sprawie: zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w roku budżeto-
wym 2005.
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zaciąga się kredyt preferencyjny 
długoterminowy w Banku Ochrony 
Środowiska S.A. I.O/Warszawa z 
siedzibą przy Al. Wilanowskiej 372 w 
Warszawie w wysokości 150.000 zł /
słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych/ 
na realizację zadania inwestycyjnego pod 
nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej 
Ołtarzew”.

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

§ 3
1. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi w 
latach 2006 -2009 w ratach kwartalnych.
2. Źródłem pokrycia zaciągniętego zo-
bowiązania będą wpływy z podatku od 
nieruchomości w latach 2006-2009.

 
 w sprawie: zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w roku budżeto-
wym 2005.

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1

Wyrazić zgodę na nieodpłatne przejęcie 
od Agencji Nieruchomości Rolnych na-
stępujących działek położonych w obrę-
bie PGR Wolskie:
- dz. ew. nr 1/105 o pow. 0,16 ha prze-
znaczona pod drogę
- dz. ew. nr 1/106 o pow. 0,37 ha prze-
znaczona pod drogę
- dz. ew. nr 1/107 o pow. 0,05 ha prze-
znaczona pod poszerzenie drogi
- dz. ew. nr 1/115 o pow. 0,08 ha prze-
znaczona pod drogę
- dz. ew. nr 1/145 o pow. 0,10 ha prze-
znaczona pod drogę
- dz. ew. nr 1/154 o pow. 0,12 ha prze-
znaczona pod poszerzenie drogi
- dz. ew. nr  1/67  o pow. 0,12 ha prze-
znaczona pod drogę

 w sprawie:  realizacji inwestycji 
wielorodzinnego budownictwa miesz-
kaniowego wspólnie z Instytutem Bio-
technologii i Antybiotyków w Warsza-
wie.

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1

Wyrazić zgodę na realizację przez Gmi-
nę wspólnie z Instytutem Biotechnologii
i Antybiotyków w Warszawie zakończe-
nia budowy wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego położonego na działce 
nr 415 obręb 10 przy ulicy Witosa w Oża-
rowie Mazowieckim, na warunkach okre-
ślonych porozumieniem w sprawie reali-
zacji wspólnej inwestycji budownictwa 
mieszkaniowego z dnia 8 sierpnia 2005r., 
stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały i zobowiązać Burmistrza Miasta 
i Gminy do wprowadzenia we właściwej 
umowie, iż udział Instytutu Biotechnologii 
i Antybiotyków w Warszawie wyniesie nie 
mniej niż 900.000 zł.

 w sprawie: wprowadzenia zmian 
do Uchwały Nr 334 /05 Rady Miejskiej 
z dnia 8 września 2005 r. w sprawie pro-
cedury uchwalania budżetu, rodzaju 
i szczegółowości materiałów informa-
cyjnych towarzyszących projektowi 
budżetu, procedury rozpatrywania 
sprawozdania z wykonania budżetu 
za rok budżetowy i szczegółowości 
materiałów towarzyszących sprawoz-
daniu oraz zakresu i formy informacji 
o przebiegu wykonania budżetu za 
I półrocze roku budżetowego.

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  345/05

U C H W A Ł A  Nr 348/05

U C H W A Ł A   Nr  351/05

U C H W A Ł A  Nr 350/05

U C H W A Ł A  Nr 349/05

U C H W A Ł A   Nr 346/05

U C H W A Ł A  Nr 347/05

U C H W A Ł A  Nr 352/05



6 Informator Ożarowski nr 10 (131) październik 2005

z życia szkół

 27 września, w 66. rocznicę zejścia 
harcerstwa do podziemia i przyjęcia 
przez nie kryptonimu Szare Szeregi, w 
Szkole Podstawowej w Płochocinie, któ-
ra nie tak dawno przyjęła zaszczytne imię 
Szarych Szeregów, odbyła się uroczy-
stość osłonięcia tablicy pamiątkowej ku 
czci wszystkich bohaterów tamtych burz-
liwych czasów, a szczególnie harcerzy z 
Szarych Szeregów. Było to niewątpliwie 
bardzo ważne wydarzenie dla szkoły, jej 
pracowników i uczniów. Uroczystość za-
szczyciło swoją obecnością wielu wspa-
niałych gości, wśród nich przewodniczą-
cy Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
Szarych Szeregów druh Leszek Kołacz, 
członek zarządu Światowego Związku 
Żołnierzy AK Janusz Orsik, byli żołnierze 
Armii Krajowej, Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki Kazimierz Sta-
churski, przedstawicielka 
Mazowieckiego Kuratorium 
Oświaty Jolanta Sulborska, 
wicestarosta Powiatu War-
szawskiego Zachodniego 
Paweł Kanclerz, ksiądz 
kanonik Władysław Michal-
czyk i ksiądz kustosz Sank-
tuarium w Rokitnie Krzysztof 
Gołębiewski. W uroczysto-
ści wzięli także udział dy-
rektorzy szkół podstawo-
wych, gimnazjów i przedszkoli z okolicy, 
radni, sponsorzy tablicy pamiątkowej, 
rodzice chrzestni sztandaru szkoły, har-
cerze ze szczepów „Szaniec” i „Baza” i 
oczywiście nauczyciele oraz uczniowie 
szkoły. Szczególną oprawę uroczystości 
zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna 
Wojska Polskiego pod batutą starszego 
chorążego sztabowego Ryszarda Klechy, 
to dzięki niej wszyscy mogliśmy naprawdę 
poczuć powagę tej uroczystości.  Jednak 
najważniejszym gościem tej uroczysto-
ści była pani kapitan AK Janina Kulesza 
– Kurowska. To właśnie ona dokonała 
aktu odsłonięcia tablicy pamiątkowej, po-
jawiła się na uroczystości mimo kłopotów 
ze zdrowiem. Pani Janina jest związana 
z naszą szkołą, wiele razy gościła u nas, 

aby opowia- dać uczniom, 
ha r ce r zom o wszystkich 
ważnych dla historii Polski 
wydarzeniach, w których sama brała 
udział. Tym razem także przyjęła nasze 
zaproszenie.
 Uroczystość rozpoczęła się o go-
dzinie 11. Orkiestra wojskowa zaczęła 
od odegrania hymnu Polski, zabrzmiał 
on bardzo donośnie i dostojnie, pocz-
ty sztandarowe Szkoły Podstawowej, 
Gimnazjum i Hufca Błonie prezentowały 
sztandary, a harcerze i zuchy ze szczepu 
„Szaniec” proporce swoich drużyn i gro-
mad. Następnie głos zabrała pani dyrek-
tor Szkoły Podstawowej Urszula Piechal, 
która wygłosiła krótką mowę i powitała 
wszystkich gości. Mówiła tak: „Tablica 
będzie nicią łączącą wczoraj i dziś, chce-
my pokazać, że pamiętamy i będziemy 

wcielać w życie ideały Szarych Szere-
gów. Mamy pełną świadomość tego, 
że tożsamość narodu, człowieka, rodziny 
opiera się o poczucie więzi z przeszło-
ścią.” Później ksiądz Krzysztof Gołębiew-
ski wygłosił kilka słów i poświęcił tablicę. 
Jej odsłonięcie, czyli najważniejszy punkt 
uroczystości, zostało dokonane przez 
kapitan AK Janinę Kuleszę – Kurowską, 
która tuż po odsłonięciu tablicy wygłosiła 
przemówienie. Zwracała w nim szcze-
gólną uwagę jak bardzo wzrusza ją to, 
że nauczyciele, uczniowie naszej szkoły 
pamiętają o ofierze młodych obrońców 
Ojczyzny z okresu II wojny światowej. 
Później przemawiali także druh Leszek 
Kołacz oraz Burmistrz Kazimierz Sta-
churski. Dyrektorowi szkoły przekazano 

listy przesłane przez hm. Waldemara 
Kowalczyka, komendanta Chorągwi 
Stołecznej oraz Mazowieckiego Kura-
tora Oświaty Ryszarda Raczyńskiego, 
w których zwrócono uwagę, że szkoła nie 
tylko naucza, lecz też wychowuje poprzez 
przykład i czczenie pamięci tych, którzy 
swoją postawą oraz czynami wpisali się 
w kartę historii Polski. Kolejnym punktem 
programu było złożenie przez delegację 
uczniów kwiatów pod tablicą, uczniowie 
podziękowali też pani Janinie za odsłonię-
cie tablicy i wręczyli jej kwiaty, które pani 
Kulesza – Kurowska także złożyła pod 
tablicą. Na zakończenie oficjalnej części 
uroczystości odczytano bardzo wzrusza-
jący Apel Pamięci, przygotowany przez 
phm. Sebastiana Sakowskiego. Oto jego 
fragment: „Stajemy dziś do uroczy-
stego apelu w Szkole Podstawowej 

im. Szarych Szeregów 
w Płochocinie, aby zło-
żyć hołd harcerzom 
polskim, którzy zginęli 
oraz złożyli daninę krwi 
w walce o wolną Ojczyznę 
w czasie II wojny świato-
wej. Pochylamy w hołdzie 
nasze sztandary i gło-
wy, wzywa-jąc do Apelu 
tych, którzy wypełnia-
jąc z honorem harcerski 

obowiązek złożyli na ołtarzu Ojczy-
zny największą ofiarę – własne życie. 
Wzywam Was, harcerki i harcerze, in-
struktorki i instruktorzy związku Har-
cerstwa Polskiego, którzy stanęliście 
do wrześniowej walki z hitlerowskim 
najeźdźcą. Wołam Was, którzy pole-
gliście bohaterską śmiercią obrońców 
Ojczyzny.” Pani dyrektor podziękowa-
ła wszystkim za przybycie, za pomoc 
i życzliwość.
 Po oficjalnej części uroczystości od-
był się jeszcze pokaz musztry i poczęstu-
nek dla wszystkich uczestników (wojsko-
wa grochówka).

pwd. Katarzyna Cackowska
- drużynowa IX DH im. Alka, Szczep Szaniec 

Płochocin 

PODZIĘKOWANIA

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie dziękuje sponsorom tablicy pamiątkowej: właścicielowi firmy 
„Tender K.Młot” Panu Krzysztofowi Młot, Dyrektorowi Generalnemu Peri Polska Panu Wiktorowi Piwkowskiemu, Wojskowemu  Kołu 
Łowieckiemu „Daniel”, właścicielowi firmy  PRO-AL Panu Henrykowi Pałubińskiemu. Dziękuję generałowi dywizji Janowi Klejsz-
mitowi dowódcy Garnizonu Warszawa za udział Batalionu Reprezentacyjnego oraz Orkiestrze Reprezentacyjnej Wojska Polskiego 
pod batutą starszego chorążego sztabowego Ryszarda Klechy w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Podpułkownikowi 
Andrzejowi Śmietanie za pomoc w przygotowaniu przebiegu uroczystości. Pułkownikowi Jerzemu Tomczykowi z Departamentu 
Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej za merytoryczną korektę Apelu Pamięci. Podharcmistrzowi Se-
bastianowi Sakowskiemu za opracowanie treści Apelu Pamięci. Pani Aleksandrze Ziółkowskiej za projekt  tablicy i Panu Wiesławowi 
Kamińskiemu  za udostępnienie wizerunku Matki Boskiej Powstańczej. Dziękuję Rodzicom za pomoc w organizacji uroczystości: 
Pani  Wiolettcie Badurek, pani Ewie Dąbkowskiej, Panu Andrzejowi Witkowskiemu. Mamom za pyszne ciasta własnego wypieku. 
Dowódcy Jednostki Wojskowej płk. Sylwestrowi Traczewskiemu za pyszną wojskową grochówkę.

                                                                                         Urszula Piechal

Uroczystość w Szkole Podstawowej                            im. Szarych Szeregów w Płochocinie
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nowości czytelnicze

Nowości w Bibliotece Ożarowskiej

 Biblioteka Publiczna w Ożarowie 
rozpoczęła jesienny sezon pod znakiem 
malarstwa. A stało się tak za dwojaką 
przyczyną.
 Najpierw pan Kazimierz Stachurski, 
Burmistrz Ożarowa, podarował Bibliote-
ce swój zbiór tygodników „WIELCY MA-
LARZE”, składający się 59 części, z któ-
rych każda przedstawia życie, inspiracje 
i dzieła poszczególnych artystów bądź 
dorobek poszczególnych szkół malar-
skich. Zbiór stanowi świetne narzędzie 
edukacji plastycznej i można z niego ko-
rzystać w naszej czytelni.
 Drugim „malarskim” wydarzeniem 
w Bibliotece był wernisaż prac pana Ka-
zimierza Dębskiego, znanego ożarowia-
nom malarza samouka, o czym można 
poczytać w internetowym portaliku www.
Ozarow.Maz.pl. Obecny na otwarciu wy-
stawy pan Wojciech Kudzia zrobił zdję-
cia, umieścił je w portalu i całość opatrzył 
zgrabnym tekstem. Polecam tę lekturę 
i zapraszam do obejrzenia dzieł artysty. 
Zdobią ściany bibliotecznego korytarza 
i można je zobaczyć w godzinach pracy 
pań bibliotekarek.
 Mamy też sporo interesujących no-
wości książkowych. W poprzednim nu-
merze INFORMATORA pisałam o kilku 
wybranych książkach z wypożyczalni dla 
dorosłych, teraz przedstawię najśwież-
sze nabytki w wypożyczalni dla dzieci 

i młodzieży. Oczywiście, zakupiliśmy dla 
najmłodszych „Wiersze, że aż strach!” 
M. Strzałkowskiej, nagrodzone nagrodą li-
teracką imienia Kornela Makuszyńskiego. 
Mamy piękne wydania „Co to znaczy...” 
i „Dlaczego...” z serii książeczek obja-
śniających świat. „Wszystko o...” ptakach, 
psach i koniach. O wszechświecie, księ-
życu i mózgu. O innych fascynujących 
zjawiskach w „Wielkiej księdze pytań 
i odpowiedzi”. Można też sprawdzić czy 
bon to czy ton w „Dobrych obyczajach” 
lub „Savoir-vivre dla dzieci” G. Kasdep-
ke. Można poczytać o przygodach Pana 
Kuleczki w serii książek W. Widłaka i po-
znać Super-Mateuszka E. Lindo, a także 
całe bogactwo bajek i bajeczek, które 
pani Irena chowa pod ladą dla swoich 
ulubionych młodych czytelników.
 Dla nieco starszych ulubionych czy-
telników pani Irena ma takie książki jak 
„Panie Profesorze Einstein-Alberta Ein-
steina listy do i od dzieci”. Urzekające, 
zabawne i wzruszające epistoły do jed-
nego z największych uczonych naszych 
czasów, który bardzo lubił dzieci i chętnie 
przebywał w ich towarzystwie. Publikacja 
odsłania ludzkie oblicze tego znanego 
fizyka i matematyka, przedstawiając rów-
nież wiele nowych fotografii Einsteina.
 Ludzkie oblicze innego wielkiego 
człowieka, a w zasadzie to jego oblicze 
z dzieciństwa, odsłania książka „Ognista 

kula” W. Kowalskiego, poświęcona Mar-
szałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Młodzi 
czytelnicy, którzy chcą poznać życie tego 
niezwykłego człowieka, znajdą tu nie-
które sceny z wczesnego okresu jego 
działalności. Opuszczone fragmenty ży-
ciorysu bohatera mogą wnukom dopo-
wiedzieć pradziadkowie albo... encyklo-
pedia szkolna „Historia Polski” zakupiona 
ostatnio do księgozbioru podręcznego.
 Oprócz wymienionych pozycji po-
pularno-naukowych młodzież znajdzie 
dla siebie dużo nowego do poczytania. 
Na przykład chłopcy, będą zapewne 
się utożsamiać z bohaterami „Kraksy” 
J. Spinellego, autora ogromnie popularnej 
na polskim rynku „Gwiazdy”. Dziewczęta 
zaś, sięgną pewnie do książek J.Wilson, 
w której „Dziewczyny się zakochują”,”...
odchudzają”, „...spóźniają”, „...płaczą” 
stanowią kolekcję zabawnych opowieści 
o perypetiach uczuciowych trzynastolat-
ki. Ciekawą lekturą jest też „Pamiętnik 
jedynaczki” H. Kowalskiej-Pamięty. Oka-
zuje się, że specjalnością bohaterki staje 
się powoli pakowanie siebie w tarapaty. 
Wtedy w jej życiu pojawiają się tajemni-
cze osoby a ich losy zaczynają się nie-
spodziewanie ze sobą splatać. Co z tego 
wynika? Hmm, to już trzeba przeczytać.
Zapraszamy do czytelni i wypożyczalni.

Elżbieta Paderewska - dyrektor Biblioteki 
Publicznej w Ożarowie Mazowieckim

Jesienne spotkania z książką w Bibliotece Pedagogicznej -
opowieść o Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej

 „Zniknę jak 
obłok” to zbiór 
wspomnień i wier-
szy napisany dla 

poetki i o poetce. Maria Pawlikowska 
- Jasnorzewska urodziła się w Krako-
wie w rodzinie wybitnego, polskiego 
malarza Wojciecha Kossaka, jako jedna 
z dwóch córek. Niezwykle fascynująca 
i oryginalna osobowość. Znajomi na-
zywali ją Lilką, mówiąc o niej, że  „Nie 
mogła się chyba nazywać lepiej… Lil-
ka. Właśnie Lilka. Imię, które ma w 
sobie coś ze śliskich pogwizdów wilgi 
i bladoliliowego bzu…”. „Oryginalność jej 
nie była wcale robiona tylko wynikała sama 
z siebie…”. Była bardzo płodną pisarką, 
jej natchnieniem była miłość. Kochała 
i była kochaną, a jej wiersze „… powsta-
wały na odwrotach kopert, na margine-
sach gazet, na sklepowym papierze…. 
Wiersz raz napisany przestawał ją inte-
resować. Gubiła je jak paw pióra. Można 
było chodzić za nią i zbierać je garścia-
mi”. W ten sposób ocalało kilkanaście 
jej najpiękniejszych wierszy. Pisząc 
o Lilce, (wspomina jej znajoma i poetka 
Beata Obertyńska) nie sposób pominąć 
jej „dziedzicznych obciążeń”…wybitny 
– o dziwo - w niczym do kossakowskie-
go niepodobny malarski talent, przekre-

śliła w sobie dla poezji…”, a właściwie 
nie przekreśliła tylko „ zmieniła technikę, 
przechodząc z linii i koloru – na słowo’. 
 Maria Pawlikowska-Jasnorzewska 
z Kossaków zmarła w 1945 roku w Man-
chesterze mając 54 lata. 
 Te niezwykle cenne informacje: 
wspomnienia, wiersze, listy i zdjęcia ze-
brała, opracowała i wydała w swojej ko-
lejnej książce biograficznej, znana nam 
ze wcześniejszych spotkań, Pani Mariola 
Pryzwan. Właśnie w dniu 5 październi-
ka 2005 roku Pani Mariola była gościem 
Biblioteki Pedagogicznej w Błoniu, która 
zorganizowała z pisarką spotkanie au-
torskie na temat wspomnianej książki. 
Ta miła impreza obyła się w przepięknej, 
jesiennej aurze, w zabytkowym dworku 
„Poniatówka”. 
 Wśród licznie przybyłych gości wi-
taliśmy Pana Pawła Kanclerza - staro-
stę powiatu warszawskiego-zachodnieg 
Pana Roberta Miszczuka - dyrektora Pe-
dagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w  Warszawie, Panią Elżbietę Pade-
rewską – dyrektora Biblioteki Publicznej 
w Ożarowie Maz., Panią Ewę Węgo-
rzewską – Naczelnika Oświaty w Błoniu, 
koleżanki i kolegów bibliotekarzy oraz
młodzież z klasy maturalnej I LO im. Wł. 
Broniewskiego w Błoniu. 

Pani Mariola Pryzwan ma prawdzi-
wy dar opowiadania. Opowieść o pi-
sarce była tak zajmująca, że wszyscy 
słuchali z zapartym tchem. Po skoń-
czonej prelekcji były pytania odnośnie 
prezentowanej książki, jak i zapowiedź 
kolejnej, która mamy nadzieję, ukaże 
się wkrótce. Uczestnicy mogli zakupić 
książkę i uzyskać cenny autograf wraz 
z dedykacją.
Po spotkaniu autorskim odbyła się dal-
sza – informacyjna część konferencji 
tym razem skierowana do nauczycieli-
-bibliotekarzy. Zainteresowanym przeka-
zano informacje nt. przygotowanej oferty 
kształcenia wewnętrznego na rok szkol-
ny 2005/2006, planowanego konkursu 
czytelniczego „Wydajemy własną książ-
kę”, zaprezentowano spis bibliograficz-
ny nowości wydawniczych zakupionych 
w ostatnim czasie przez bibliotekę. 
Specjalnymi gośćmi spotkania były 
przedstawicielki Wydawnictwa Fraszka 
Edukacyjna, które przedstawiły ciekawą 
ofertę wydawniczą nowości.
Organizatorzy konferencji dziękują Panu 
Dariuszowi Sitarskiemu - dyrektorowi 
Ośrodka Kultury „Poniatówka” i pracu-
jącym tam Paniom za życzliwość i miłą 
gościnę.

Anna Buźniak, kierownik BP

„Zniknę jak obłok” 
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karty historii

Kartki z dziejów Mazowsza
Przekształcenie Warszawy w stolicę Rzeczpospolitej

 Po inkorporacji Księstwa Mazowieckiego w 1526 roku do 
Rzeczpospolitej wzrosło znaczenie Mazowsza jako dzielni-
cy łączącej Koronę z Litwą i Prusami Królewskimi oraz pozy-
cja Warszawy, która z siedziby książąt mazowieckich stała się 
miastem królewskim, które ze względu na swe położenie geo-
polityczne stało się centrum integrującym poszczególne części 
Rzeczpospolitej. Król Polski i Wielki Książę Litewski Zygmunt 
Jagiellończyk, bezpośrednio po inkorporacji Mazowsza, przy-
był z Krakowa do Warszawy i podjął działania zmierzające do 
pozyskania szlachty mazowieckiej i mieszczan warszawskich 
dla tronu królewskiego. W tym celu zlikwidował zależność ce-
chów warszawskich od podległości cechom krakowskim oraz 
nadał kupcom i rzemieślnikom warszawskim liczne przywileje 
zwalniające ich od ceł i podatków książęcych. M.in. potwierdził 
zakaz osiedlania Żydów w Warszawie w celu uniknięcia ich kon-
kurencji w prowadzeniu handlu i udzielaniu lichwiarskiego kre-
dytu szlachcie mazowieckiej. Równocześnie rozszerzył przywilej 
szlachty polskiej i litewskiej dla szlachty mazowieckiej oraz po-
wołał na wiceregensa mazowieckiego dotychczasowego woje-
wodę mazowieckiego Feliksa Brzeskiego. Na administratora ge-
neralnego dóbr książęcych na Mazowszu desygnował biskupa 
Piotra Gamrata oraz uposażył w dobra ziemskie i konsumpcyj-
ne siostrę zmarłych książąt mazowieckich Annę. Dla uzyskania 
bezpośrednich kontaktów z dworem królewskim i pozyskania 
przywilejów monarszych do Warszawy na stałe osiedlenie spro-
wadzili się kupcy gdańscy Burbachowie oraz posesje miejskie 
rozbudowali węgierscy Barczykowie, wrocławscy Hegenerowie, 
bawarscy Walbachowie oraz norymberscy Fukierowie, któ-
rzy opanowali także władzę w radzie miejskiej Warszawy oraz 
urząd burmistrza Warszawy. Przy poparciu dworu królewskiego 
kupcy warszawscy w ciągu XVI wieku zmonopolizowali handel 
solą, drewnem, winem i zbożem oraz towarami importowanymi 
z Gdańska, Wrocławia i Norymbergi.
 Pierwszym świadectwem stołeczności Warszawy były 
zjazdy szlachty mazowieckiej na obrady sejmiku generalne-
go oraz przeniesienie dworu królowej Bony, po śmierci króla 
Zygmunta do Zamku Ujazdowskiego, która objęła także we 
władanie majątki królewskie na Mazowszu. Wraz z jej dworem 
w Warszawie ulokowali swe siedziby: biskup poznański Jan 
Wodyński, wojewoda płocki Arnulf Uchański, kasztelan gostyński 
Mikołaj Radziejowski oraz starosta uniejowski Krzysztof Sobek. 
Do Warszawy zwołał także sejm egzekucyjny król Zygmunt 
August na przełomie lat 1563/64. Dzięki temu Warszawa stała 
się miastem otwartym dla szlachty polskiej i litewskiej, a zamek 
książęcy w Warszawie stał się drugą rezydencją królewską Zyg-
munta Augusta obok zamku ujazdowskiego, w którym rezydo-
wała jego siostra Anna Jagiellonka. Najważniejszą decyzją dla 
stołeczności Warszawy była uchwała szlacheckiego zjazdu unij-
nego polsko-litewskiego w Lublinie w 1569 roku, podczas które-
go postanowiono, że Warszawa będzie stałym miejscem obrad 
sejmów walnych szlachty polskiej i litewskiej. Przyjazdy posłów 
i senatorów na coroczne obrady, a zwłaszcza powszechne zjaz-
dy elekcyjne braci szlacheckiej dla wyboru władców Rzeczpo-
spolitej ożywiły handel i rzemiosło oraz budownictwo warszaw-
skie. W tym celu zbudowano pierwszy most przez Wisłę oddany 
do użytku w 1572 roku dla przeprawy na Pragę, na pole elek-
cyjne we wsi Kamion, na którym w kwietniu i maju 1573 roku 
około 40 tysięcy szlachty „słuchało prezentacji kandydatów” do 
tronu polsko-litewskiego oraz po długich deliberacjach wybrano 
na króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego królewicza fran-
cuskiego Henryka Walezego. Po ucieczce Henryka Walezego 
w 1574 roku odbyła się na lewobrzeżnym przedpolu Warszawy, 
we wsi Wola druga wolna elekcja królewska, na której wybrano 
władcą Rzeczpospolitej księcia siedmiogrodzkiego Stefana Ba-

torego ożenionego z księżniczką Anną Jagiellonką, dziedziczką 
zamku ujazdowskiego. Król Stefan Batory traktował Warszawę 
jako swoją rezydencję urzędową. Do Warszawy zwoływał sejmy 
i w Warszawie lokował swych dygnitarzy dworskich oraz potwier-
dzał przywileje dla kupców i cechów rzemieślniczych.
 Po śmierci Batorego w 1587 roku odbyła się w Warszawie 
trzecia wolna elekcja, na której wybrano królem syna Katarzyny 
Jagiellonki Zygmunta III Wazę, królewicza szwedzkiego, który 
usiłował z Warszawy sterować tronem szwedzkim i kierować 
wojną o Inflanty. Dlatego większość swego panowania spędzał 
w Warszawie, a Wisła stała się podstawową drogą transportową 
nie tylko zboża, ale także innych towarów na zaopatrzenie dworu 
królewskiego. Dlatego król Zygmunt III Waza podjął rozbudowę 
zamku królewskiego w Warszawie, a w 1596 roku, po pożarze 
Wawelu, zdecydował o przeniesieniu swej siedziby z Krakowa 
do Warszawy. Rozbudowa zamku książąt mazowieckich w War-
szawie przez Zygmunta III trwała do 1611 roku, w którym król 
Zygmunt III Waza osiedlił się na stałe w Warszawie. 
 W tym samym roku w Warszawie odbyły się dwa wydarzenia 
doniosłe dla umocnienia stołeczności, a mianowicie: hołd elek-
tora brandenburskiego Jana Zygmunta Hohenzolerna, władcy 
Prus Książęcych i sprowadzenie przez oblicze polskiego przez 
zdobywcę Moskwy hetmana Stanisława Żółkiewskiego zniewo-
lonego cara rosyjskiego Wasyla Szujskiego. 
 Dzięki temu Warszawa uzyskała powszechne świa-
dectwo jako miasto królewskie i stolica Rzeczpospolitej 
w Polsce i całej Europie.

dr Stefan Lewandowski

Dziękujemy za zaufanie 
wyrażone w głosowaniu 

na kandydatów 
Platformy Obywatelskiej RP 

w wyborach parlamentarnych 
i prezydenckich.

Zapraszamy równocześnie 
do współpracy we wprowadzaniu 

w życie programu 
społeczno-gospodarczego 
Platformy Obywatelskiej 
w III Rzeczypospolitej.

Gminne Koło PO RP w Ożarowie Maz.
po-ozarow@wp.pl, 504- 246-834
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sport

 
Rok szkolny 2005/2006 rozpoczął nową rywalizację sportową szkół ponadpodstawowych w powiecie  warszawskim zachodnim.
 
7 października odbyły się zawody w indywidualnych biegach przełajowych szkół średnich naszego powiatu. Szkoła nasza w 
punktacji zespołowej zajęła II miejsce, natomiast indywidualnie w kategorii dziewczyn IV miejsce zajęła Dominika Nizioł, w kate-
gorii chłopców Radosław Węsek zdobył brązowy medal / III miejsce /.
10 października odbył się turniej piłkarski o Mistrzostwo Powiatu Warszawa Zachód. Dzięki wielkiej pomocy i zaan-
gażowaniu Prezesa Klubu Ambra Ołtarzew Marka Perkowskiego turniej odbył się na obiektach klubu. Nasza druży-
na po łatwych zwycięstwach w grach eliminacyjnych awansowała do finału, w którym spotkała się z zeszłorocznym mi-
strzem, Liceum z Błonia. Po dramatycznym i emocjonującym spotkaniu na dość wysokim poziomie mecz zakończył się 
wynikiem bezbramkowym. Sędzia zarządził rzuty karne. Przegraliśmy 3:4 i drużyna z Błonia obroniła tytuł mistrza Powiatu, 
natomiast nasza Szkoła zdobyła tytuł wicemistrza i srebrny medal, dzięki dużej pomocy oraz zaangażowaniu pani dyrektor  
Jagody Rybak w sport szkolny.

Mam nadzieję, że nasza szkoła odniesie jeszcze kilka sukcesów do zakończenia roku szkolnego 2005/2006.

 Andrzej  Jackowski
      nauczyciel wychowania fizycznego

 Biegi przełajowe o charakterze wy-
trzymałościowym stanowią powszechną 
i atrakcyjną formę ogólnego przygoto-
wania kondycyjnego. Ich atrakcyjność 
polega na łączeniu kształtowania ogólnej 
wytrzymałości z jednoczesnym ruchem 
na świeżym powietrzu. 
 Rokrocznie biegi przełajowe są 
pierwszą finałową imprezą powiatową 
organizowaną przez  Starostwo Powia-
tu Warszawskiego Zachodniego. W tym 
roku po raz pierwszy zawody przeprowa-
dzono na wspaniale przygotowanej tra-
sie w Zielonkach.
 W biegach szkół podstawowych wy-
startowali reprezentanci 7 powiatów. 
Dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Ożarowie Mazowieckim w poprzednich 
latach dwukrotnie wygrywały ogólną kla-
syfikację zespołową. W tym roku tradycji 
również stało się zadość. Na 6 biegów (3 
dziewcząt i 3 chłopców) uczniowie na-
szej szkoły wygrali aż 4. To wielki suk-
ces świadczący przede wszystkim o ich 
ogromnym zaangażowaniu i nieustęp-
liwości. Miesiąc przygotowań i treningów 
nie poszły na marne. Złote medale w swoich 
biegach zdobyli: Agnieszka Piotrowska  
z kl. VI, Rafał Włodarczyk z kl. IV, Kon-
rad Wiśniewski z kl. V, Łukasz Łupiński 
z kl. VI. To nasi zwycięzcy, ale możemy 
się również pochwalić brązowym meda-
lem Sylwii Salińskiej z kl. V i aż  dzie-
sięcioma miejscami w pierwszej 12-tce, 
która gwarantowała udział w finale mię-
dzypowiatowym w Kamionie. Jeszcze 
raz wielkie brawa i podziękowania dla 
wszystkich biegaczy  ze Szkoły Podsta-
wowej Nr 2. Niech ten sukces utwierdzi ich 
w przekonaniu, że będąc uczniem małej 
szkoły można wygrywać ze wszystkimi. 
Przedstawiam również wyniki uczniów 
z naszej gminy, którzy wywalczyli awans 
do finału międzypowiatowego w Kamio-
nie (pierwsza dwunastka).

IV klasa - dziewczęta
4. Natalia  NowińskaSP Nr 1 Ożarów Maz.
6. Stella Guławska - SP Święcie
12. Ewa Gąsiewska - SP Nr 2 Ożarów Maz.

V klasa - dziewczęta
3. Sylwia Salińska - SP Nr 2 Ożarów Maz.
10. Eliza Dudek - SP Płochocin

VI klasa - dziewczęta
1. Agnieszka Piotrowska - SP Nr 2 Ożarów 
Maz.
6. Joanna Olszewska - SP Nr 1 Ożarów Maz.
7. Monika Bińkowska - SP Święcie

IV klasa - chłopcy
1. Włodarczyk Rafał - SP Nr 2 Ożarów Maz.
2. Hrobienka Aleksji - SP Nr 1 Ożarów Maz.
3. Jaworski Kacper - SP  Nr 1 Ożarów Maz.
4. Olędzki Maciej - SP Nr 2 Ożarów Maz.
7. Łupiński Krzysztof - SP Nr 2 Ożarów Maz.

V klasa - chłopcy
1. Wiśniewski Konrad - SP Nr 2 Ożarów Maz.
2. Niemyski Patryk - SP Nr 2 Ożarów Maz.

VI klasa - chłopcy
1. Łupiński Łukasz - SP Nr 2 Ożarów Maz.
5. Klimczewski Daniel - SP Nr 2  Ożarów Maz.
11. Szymajda Marcin - SP Nr 1 Ożarów Maz.
12. Nyc Michał - SP Nr 1 Ożarów Maz.

Jarosław Olszówka – 
nauczyciel wychowania fizycznego

Dziewczęta – V klasa – 1000 m (rocznik 1994): 
3 miejsce Sylwia Salińska,SP 2 Ożarów Maz.

Dziewczęta – VI klasa – 1000 m (rocznik 1993):
1 miejsce Agnieszka Piotrowska, SP 2 Ożarów Maz.

Chłopcy – IV klasa – 1000 m (rocznik 1995):
1 miejsce Rafał Włodarczyk, SP 2 Ożarów Maz., 
2 miejsce Hrobienka Aleksij, SP 1 Ożarów Maz.,
3 miejsce Kacper Jaworski, SP 1 Ożarów Maz.

Chłopcy – V klasa – 1000 m (rocznik 1994):
1 miejsce Konrad Wiśniewski, SP 2 Ożarów Maz., 

Chłopcy – VI klasa – 1000 m (rocznik 1993):
1 miejsce Łukasz Łupiński, SP 2 Ożarów Maz., 

Powiatowe mistrzostwa w indywidualnych biegach przełajowych

Sport w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 1 w  Ożarowie Mazowieckim.
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sport

Od września br. na Pływalni Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim powstała nowa sekcja sportowa: Pięciobój Nowoczesny (pływanie 
+ bieganie). Już na pierwszych zawodach w tej konkurencji, w której wzięli udział nasi zawodnicy odnieśli wielki sukces. 

W dniu 22.10.2005 r. w Łomiankach odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików.
Klasyfikacja drużynowa:
1 . USKS Ostrołęka
2 .  UKS G-B Białołęka
3 . KS „1” Ożarów Mazowiecki
4 . UKS Żoliborz
5 . Ostrołęka
6 . UKS „Orlik” Elbląg
Wśród dziewcząt (rocznik 94 i 95) nasze zawodniczki  
zajęły następujące miejsca (na 64 zawodniczek startujących):
Jagoda Julia   - 2 miejsce (srebrny medal)
Jagoda Weronika  - 6 miejsce
Chmielewska Julia - 8 miejsce
Pawłowska Dagmara - 22 miejsce
Nowińska Natalia  - 27 miejsce
Belka Dominika  - 34 miejsce

W dniu 20.10.2005 r. na naszej pływalni odbyły się wojewódzkie zawody pływackie. Również w tych zawodach nasi zawodnicy 
zajmowali czołowe miejsca.

 

W zawodach brało udział 200 zawodników z 15 klubów. 
Klub Sportowy „1” z Ożarowa Mazowieckiego uplasował się na III miejscu - drużynowo.

GRATULUJEMY ZAWODNIKOM I TRENEROM !
     Andrzej Kowalski
 
 

Pływalnia  Mie jska w Ożarowie  Mazowieckim

Wśród chłopców (rocznik 94 i 95) nasi zawodni-
cy zajęli następujące miejsca (na 70 zawodników 
startujących):
Jaworski Maksym  - 5 miejsce
Jaworski Kacper  - 6 miejsce
Kuźma Mateusz  - 17 miejsce
Cholewo Krzysztof - 28 miejsce
Rapacz Szymon  - 29 miejsce
Kober Radosław  - 32 miejsce
Kober Przemysław - 44 miejsce

Chłopcy – 1995 rocznik (90 zawod.):
50 m styl dowolny  - Rapacz Szymon        8 miejsce
    - Cholewo Krzysztof       22 miejsce
50 m styl klasyczny - Kober Radosław          15 miejsce
50 m styl motylkowy - Rapacz Szymon            6 miejsce
    - Kober Przemysław        7 miejsce
    - Kober Radosław          10 miejsce
100 m styl zmienny - Kober Przemysław           21 miejsce
4x100 styl zmienny - KS „1” Ożarów Maz.   10 miejsce

Dziewczęta - 1995 rocznik (110 zawod.) :
50 m styl klasyczny - Jagoda Weronika    1 miejsce 
    - Nowińska Natalia    7 miejsce
50 m styl grzbietowy - Jagoda Julia                  1  miejsce
50 m styl motylkowy -  Belka Dominika              9  miejsce
100 m styl zmienny - Jagoda Weronika     1 miejsce
    - Jagoda Julia     2 miejsce
    - Nowińska Natalia    11 miejsce
    - Belka Dominika     19 miejsce
4x100 m styl dowolny - KS „1”Ożarów Maz. 1 miejsce

Pływalnia Miejska w Ożarowie Mazowieckim w nowym roku szkolnym 2005 /2006 proponuje szeroką ofertę dotyczącą zajęć. 
Zgodnie z Państwa sugestiami wprowadziliśmy nowe formy zajęć. Mając nadzieję, iż spełniamy oczekiwania środowiska ożarow-
skiego dotyczącego naszego obiektu, tak jak w latach poprzednich zapewniamy Państwu profesjonalną obsługę, miłą atmosferę, 
perfekcyjną higienę i czystość oraz opiekę ratowniczą i instruktorską na najwyższym poziomie. Mamy głębokie przekonanie, 
iż będziecie Państwo zadowoleni z oferowanych przez nas usług. 
· SEKCJA (NAUKA PŁYWANIA SPORTOWEGO) 
  - KLASA „0” – WTOREK, CZWARTEK 15.30 – 16.15 
  - KLASA „1” – ŚRODA, PIĄTEK 16.30 – 17.15 
  - KLASA „2” – WTOREK 15.30 – 16.15, ŚRODA, PIĄTEK 16.15 – 17.15 
· PŁYWANIE KOREKCYJNE – WTOREK, CZWARTEK 17.15 – 18.00 
· DOSKONALENIE PŁYWANIA SPORTOWEGO – ŚRODA, PIĄTEK 15.00 – 
15.45 
· NAUKA PŁYWANIA 5-8 LAT – SOBOTA 8.00 – 8.45 
· NAUKA PŁYWANIA 8-14 LAT – SOBOTA 9.00 – 9.45 
· NAUKA PŁYWANIA od 6 MIESIĘCY - 5 LAT – SOBOTA 8.00 – 8.45 
· DOSKONALENIE TECHNIKI STYLÓW – SOBOTA 10.00 – 12.00 
· AEROBIK – WTOREK, CZWARTEK 19.00 – 19.45 
· AQUA AEROBIK – WTOREK, CZWARTEK 20.15 – 21.00 
· FITNESS – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK – 19.00 – 19.45 

!!! UWAGA SUPER PROMOCJA !!!     NAUKA PŁYWANIA DLA DOROSŁYCH - BEZPŁATNY KURS
PONIEDZIAŁKI, ŚRODY 18.00 – 18.45. 



13Informator Ożarowski nr 10 (131) październik 2005

gimnazjaliści z Ożarowa działają

CHCEMY ZMIAN….WIĘC DZIAŁAMY!!!!!
 Wszyscy chcemy zmian, ale by coś 
przekształcić należy DZIAŁAĆ. Narze-
kamy na niedostatnie i ciężkie życie, złą 
politykę państwa, korupcję, nieuczci-
wość, bezrobocie, jednak nie staramy 
się nic zrobić, by zlikwidować lub zmniej-
szyć chociaż kilka z tych problemów. 
 Cóż, każdy z nas chciałby dla siebie 
i swoich bliskich jak najlepiej. Jeżeli pra-
gniemy przemian, musimy wykazywać 
pewną aktywność społeczną: wypowia-
dać się na forum, przedstawiać swoje 
poglądy, angażować w różnego rodza-
ju akcje ogólnopolskie lub miejscowe 
– regionalne.  W zeszłym roku ucznio-
wie gimnazjum im Bohaterów Powstania 
Warszawskiego, poinformowali miesz-
kańców Ożarowa o projekcie Centrum 
Edukacji Obywatelskiej (CEO) „Młodzi 
przeciw korupcji”. Wprowadzili oni nasze 
miasto i gminę w temat antykorupcyjny 
i rozpoczęli działania promujące ten ro-
dzaj sprzeciwu dla nieetycznych zacho-
wań i postępowań. Ich działania zostały 
docenione i nagrodzone. Grupa została 
zaproszona do udziału w Lokalnym Fe-
stiwalu Działań Młodzieży w Warsza-
wie .
 Gimnazjum okazało się najlepiej przy-
gotowanym do akcji „Młodzi przeciw ko-
rupcji”. To wspaniale, że młodzież potrafi 
i ma chęć na dołączanie się do takiego 
ruchu. Świadczy to o pragnieniu zmian 
i rewolucji w naszym kraju. Pamiętajmy, 
że zmieniając teraźniejszość być może 
wpłyniemy na przyszłość! 
 W tym roku nasz gmina oraz gimna-
zjum dołączyły do kolejnego projektu. 
Jest to „Przejrzysta Polska” – akcja prze-
prowadzana na teranie całej Polski, pod 
patronatem Agory S.A, wydawcy „Gaze-
ty Wyborczej”, oraz portalu Gazeta.pl. 
Działania wspierają: Polsko-Amerykańk-
sa Fundacja Wolności, Fundacja im. Ste-
fana Batorego, Fundacja Rozwoju De-
mokracji Lokalnej, Bank Światowy oraz 
Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO).
PRZEJRZYSTA POLSKA opiera się na 
sześciu filarach: 
1. Przejrzystości
2. Braku tolerancji dla korupcji
3. Partycypacji społecznej (działania,  
    aktywność) 
4. Przewidywalności
5. Fachowości
6. Rozliczalności
Akcja ma na celu pokazanie jak uczciwi 
jesteśmy my sami, jak i polityka prowa-
dzona w naszej Ojczyźnie. Dzięki pro-
jektowi, łatwiej będzie nam sprawdzić 
rzetelność władzy, działania urzędów 
i innych instytucji państwowych, a uda 
się tego dokonać dzięki wyżej wymienio-
nym warunkom.

 Zasady obowiązują każdego, kto do-
łączy się do grona działaczy. Samorządy 
mają ściśle określony czas na wykonanie 
zadań proponowanych przez CEO. 
 Gimnazjum im. Bohaterów Powsta-
nia Warszawskiego przystąpiło do pro-
jektu, by udowodnić i sprawdzić, czy aby 
na pewno nasze działania są uczciwe 
i zgodne z normami etyki. Często nie po-
trafimy spojrzeć obiektywnie na środowi-
sko, w którym żyjemy, a ta akcja na to 
pozwala. Jeżeli nie będziemy mieli pre-
tensji o uczciwość do samych siebie, to 
pozostaniemy „czyści” w oczach innych. 
 W szkolny projekt „Przejrzystej Pol-
ski” pod przewodnictwem pani Doroty 
Stępniak, nauczycielki historii oraz wie-
dzy o społeczeństwie, zaangażowała się 
grupa 19 osób, są to: 
Karolina Berne, Dominika Bielińska, Mał-
gosia Budziszewska, Kasia Burszew-
ska, Ola Ciećwierz, Michał Cudny, Kasia 
Chudecka, Ania Głowacka, Agnieszka 
Janikowska, Martyna Kujawska, Domini-
ka Markowska, Asia Milczarek, Ania Nie-
myjska, Daria Ostrowska, Kasia Pawlak, 
Mateusz Rapacz, Michał Szyszewski, 
Marysia Święciaszek oraz Marcin Wasz-
czuk, Eliza Zych, Karolina Drzewiecka.
„JESTEM CZYSTY, BARDZO PRZEJ-
RZYSTY” to hasło kampanii prowadzo-
nej na bazie projektu PRZEJRZYSTA 
POLSKA. Dziewiętnastoosobowa grupa 
podzieliła się na mniejsze zespoły, aby 
ułatwić sobie realizację poszczególnych 
zasad. Wymyślone zostały osobne hasła 
do każdej z norm, oraz opracowane pla-
ny postępowania. Akcja gimnazjalistów 
trwać będzie od PAŹDZIERNIKA 2005 
DO CZERWACA 2006, kiedy to będzie 
miało miejsce podsumowanie całorocz-
nej pracy. 
Oto graficzne przedstawieni 6 zasad 
i przypisane im hasła: 

JESTEM CZYSTY, BARDZO PRZEJ-
RZYSTY!!!

MŁODZI PRZECIW KORUPCJI

JESTEM, CZYLI DZIAŁAM

SZYBKA REAKCJA-SZYBKI EFEKT

WY(FA)CHOWUJ SIĘ!
FACHOWOŚĆ- MOJE DRUGIE IMIĘ!
FACHOWO-ZNACZY LEPIEJ
NAJPIERW MYŚL-POTEM DZIAŁAJ
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akcja „Przejrzysta Polska”

 Obrazki oraz hasła to podstawa do-
brej reklamy. Dzięki tym wyżej wymie-
nionym, członkowie grupy będą pre-
zentowali, przedstawiali kolejne zasady 
PRZEJRZYSTEJ POLSKI społeczności 
szkolnej oraz gminnej. 
 Przystąpienie do projektu jest prze-
jawem dobrych chęci oraz zaangażo-
wania w coś, co przynosi profity. Bądź-
my PRZEJRZYŚCI, bądźmy UCZCIWI, 
bądźmy AKTYWNI, bądźmy PRZEWI-
DYWALNI, bądźmy FACHOWI, bądźmy 
ROZLICZALNI! WŁĄCZMY SIĘ DO AK-
CJI!!

 Wszelkie niezbędne informacje doty-
czące akcji znajdą państwo na oficjalnej 
witrynie internetowej akcji PRZEJRZY-
STA POLSKA: www.przejzystapolska.
pl, na stornie naszej gminy: www.oza-
row-mazowiecki.pl lub na stronie inter-
netowej szkolnej gazetki INCOGNITO 
www.incognito.xy.pl

Marysia Święciaszek
rys. Martyna Kujawska

 W roku szkolnym 2004/2005 nasze 
Gimnazjum im. Bohaterów Powstania 
Warszawskiego w Ożarowie Mazowiec-
kim zaangażowało się w akcję  Młodzi 
Przeciw Korupcji. Grupa młodzieży zo-
stała wyróżniona i  zaproszona do udziału 
w Lokalnym Festiwalu Działań Młodzieży 
organizowanym przez Centrum Edukacji 
Obywatelskiej. Postanowiliśmy działać 
dalej... tym razem w akcji: 
„JESTEM CZYSTY BARDZO PRZEJ-
RZYSTY”
Do Akcji Przejrzysta Polska dołączyła 
nasza Gmina. Rozmowa z panią Niną 
Wawrzak przybliży nam działania gminy 
w zakresie realizacji wybranych zasad 
Przejrzystej Polski.

My:  Co pani sądzi o akcji Przejrzysta 
Polska, którą realizują uczniowie nasze-
go Gimnazjum  pod przewodnictwem 
pani D. Stępniak [ nauczyciela historii 
i WOS]?                  
N.Wawrzak: Osobiście uważam, że ta 
akcja bardzo pasuje do obecnej sytuacji 
w państwie, w   którym problem korupcji 
jest tak rozpowszechniony. Taka akcja 
jest na miejscu i na czasie.
My: Kto był pomysłodawcą udziału na-
szej gminy w akcji Przejrzysta Polska?   
N.W: Pomysłodawcą była Rada Miejska 
i burmistrz Kazimierz Stachurski. Po za-
poznaniu się z regulaminem akcji nasza 
gmina zdecydowała się wziąć w niej 
udział.
My: Jak jest to realizowane w gminie?
N.W: Cała akcja zawiera 6 zasad. Zasa-
da pierwsza Przejrzystości, druga Brak 
Tolerancji dla korupcji, trzecia Par-
tycypacji Społecznej, czwarta Prze-
widywalności, piąta Fachowości 
i szósta Rozliczalności. Każda gmina, 
która bierze udział w akcji musi spełnić 
zadania obligatoryjne, przyporządkowa-
ne do każdej zasady. 
 Do końca sierpnia należało wykonać 
trzy wybrane zasady. Nasza gmina zde-
cydowała się na pierwszą zasadę Przej- 

rzystości, opracowano usługi świadczo-
ne w samorządzie. Z drugiej zasady wy-
brano zadanie stworzenia Kodeksu Etycz-
nego Urzędnika. Zadanie wprowadzenia  
procedury naboru na wakat w Urzędzie 
Gminy należy do zasady piątej Fachowo-
ści. Te trzy zadania zostaną wykonane 
w późniejszym czasie .
My: Za jakie zasady jest pani odpowie-
dzialna?
N.W: W naszej gminie jestem odpowie-
dzialna za „Kodeks Etyczny Pracownika 
Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Mazo-
wiecki”, oraz za zasadę piątą - Facho-
wości.
My: A jak został wcielony w życie Ko-
deks?
N.W: Każdy pracownik samorządowy 
przyjął kodeks do stosowania i potwier-
dził go podpisem. Kodeks został opubli-
kowany w BIP-ie i ogłoszony na tablicy 
w Urzędzie.
My: Jeśli jesteśmy już przy temacie 
Kodeksu. Co według Pani powinno być 
umieszczone  w Kodeksie Nauczyciela 
i Ucznia?
N.W: W Kodeksie Ucznia zamieściła-
bym zakaz noszenia wyzywających 
ubrań, jak zbyt krótkie spódniczki, 
bluzki z dekoltem, wyszukane fryzury 
czy paznokcie, nie dość że w kolorze 
dobrze widocznym, to o pięciocenty-
metrowej długości. Zresztą takie same 
ograniczenia  są w Kodeksie Urzędni-
ka. Do Kodeksu Ucznia można dodać 
jeszcze ujednolicenie ubrań. Podobne 
wymagania mogłyby znaleźć się w Ko-
deksie Nauczyciela, przecież przykład 
idzie z góry.
My: W zeszłym roku uczniowie prowa-
dzili walkę z korupcją. Czy uważa Pani, 
że wykonane przez nas plakaty, ulotki 
i ankiety mogły wpłynąć na mentalność 
mieszkańców Ożarowa?
N.W: Co do plakatów, to uważam, że 
były zbyt humorystyczne. Owszem po-
winno się dodać odrobinę humoru, ale 
w zeszłorocznych plakatach było go zbyt 

za dużo. Co do drugiej części pytania 
uważam, że gdyby ankiety i ulotki skło-
niły do zastanowienia  się nad swoim po-
stępowaniem jedną osobę na sto, byłoby 
to plusem akcji. I tak niewątpliwie jest.
My: A w jaki sposób Pani walczyłaby 
z korupcją? 
N.W: Sądzę, że dobrym sposobem jest 
tworzenie Kodeksów Etycznych i ich eg-
zekwowanie. Uważam, że należy karać 
biorącego i dającego łapówki.
My: Czy uważa Pani, że tak młodzi ludzie 
jak my dobrze robią angażując się w taką 
akcję?
N.W: Uważam, że to ma sens. W najbliż-
szym czasie może wiele się nie zmieni 
w związku z szerzącym się problemem 
korupcji. Jednak młode pokolenie uświa-
domione o wadze tego problemu, będzie 
się starać walczyć i chociaż częściowo 
sobie z nim poradzi. Oczywiście, nie da 
się korupcji zwalczyć do końca, ale jeśli 
da się ograniczyć, to będzie sukces.
My: Czy są przewidziane jakieś nagro-
dy, jeżeli nasza gmina wywiąże się ze 
wszystkich warunków i punktów regula-
minu akcji?
N.W: Oczywiście, że tak! Jeśli nasza 
gmina wywiąże się ze wszystkich warun-
ków akcji, otrzyma ,,kryształ” na znak, że 
jesteśmy Kryształowo Przejrzyści. 
My: Dziękujemy za rozmowę.

Ciekawe tylko, czy my, młode pokolenie, 
które wychowuje się w braku poszano-
wania dla uczciwości, będzie chciało coś 
zmienić, skoro uważane jest za normal-
ne  dawanie prezentów czy znalezienie 
pracy po znajomości. Już teraz wszyscy 
mówią  nam, że bez znajomości daleko 
nie zajdziemy.
Czy musimy się na to zgadzać?

                           NIE!!! 

Małgorzata Budziszewska, Katarzyna Chu-
decka, Karolina Berne, Dominika Markowska

Czy jestem „przejrzysty”?
wywiad z Sekretarzem Gminy, P. Niną Wawrzak

PRZELICZAM,  WYLICZAM, ROZLICZAM
ROZLICZAĆ KAŻDY MOŻE
ROZLICZ SIEBIE, ZANIM ROZLICZYSZ 
INNYCH!
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zdrowie

Przychodzi pacjent do dentysty...
Kilka lat temu przy-
szła do nas moda 
z USA na wybiela-
nie zębów. Sądząc 
z ilości napływają-
cych do nas pocztą 
internetową pytań, 
moda ta nie słab-
nie a wręcz prze-
ciwnie – rośnie w 
siłę. Wzrost ilości 

kontaktów międzyludzkich towarzyskich 
i zawodowych, wymusza na nas pod-
porządkowanie się pewnej estetyce; 
zadbany wygląd i promienny, najlepiej 
śnieżnobiały uśmiech często zwiększają 
możliwość zarówno znalezienia partnera 
życiowego, jak i załatwienia trudnej spra-
wy służbowej.
Jakie są metody wybielania?
 Wachlarz metod jest dość szeroki, 
choć stosowanych substancji bodaj dwie: 
przeważnie jest to nadtlenek mocznika 
w różnych stężeniach: 10%, 15%, 22%, 
36% lub nadtlenek wodoru 35%. Zęby 
można wybielać w gabinecie stomato-
logicznym na 1-2 wizytach lub w domu 
za pomocą specjalnych nakładek wypeł-
nionych żelem wybielającym, pasków 
nasączonych substancją wybielającą 
lub żeli nakładanych pędzelkami. Przed 
rozpoczęciem wybielania zawsze należy 
zgłosić się do dentysty, w celu zbada-
nia, czy nie ma przeciwwskazań do tego 
zabiegu. Jeśli lekarz stwierdzi istnienie 
ubytków próchnicowych, nieszczelnych 
wypełnień, stanu zapalnego przyzębia 
lub błony śluzowej jamy ustnej, to zabieg 
wybielania trzeba odłożyć do czasu cał-
kowitego wyleczenia. Substancja wybie-
lająca zwłaszcza w wyższych stężeniach 
może bowiem podrażnić miazgę w zę-
bach z ubytkami i chorą śluzówkę. 
Metoda gabinetowa polega na tym, 
że lekarz oczyszcza zęby pacjenta, za-

bezpiecza miękkie tkanki specjalną gu-
mową osłoną (koferdam) lub silikonową 
barierą, nakłada żel wybielający o silnym 
stężeniu (22-36%) i naświetla światłem 
lampy halogenowej (lasery obecnie nie 
są stosowane przy tych zabiegach). 
Na jednej wizycie trwającej 60-90 minut 
żel nakłada się 2-3 krotnie. Po spłukaniu 
aplikuje się inny żel wyrównujący na-
wodnienie tkanek zębów, co zmniejsza 
nadwrażliwość pozabiegową. Przyznam, 
że niechętnie stosuję tę metodę właśnie 
ze względu na nadwrażliwość zębów 
po zabiegu. Poza tym cena wybielania 
w gabinecie jest najwyższa. Jedyną jej 
zaletą jest uzyskanie wymarzonego efek-
tu w krótkim czasie.
 Wybielanie nakładkowe pacjent wy-
konuje w domu, wcześniej lekarz oczysz-
cza zęby, pobiera wycisk i zamawia 
w laboratorium miękką winylową szynę, 
którą starannie dopasowuje do zębów 
pacjenta. Szyna nie może obejmować 
dziąseł. Nakładkę wypełnioną niewiel-
ką ilością żelu pacjent nakłada na zęby 
2 razy dziennie po 2-3 godziny lub na 
noc. Nadmiar substancji należy dokład-
nie usunąć.
 Metodę wybiera się w zależności od 
reakcji nadwrażliwości zębów na wybie-
lanie. Efekt jest widoczny po 7-14 dniach 
zależnie od barwy wyjściowej i ocze-
kiwań pacjenta. Po wybielaniu dobrze 
jest zaaplikować preparat zmniejszający 
nadwrażliwość lub fluor.
 Tańszym sposobem wybielania jest 
zastosowanie pasków nasączonych sub-
stancją wybielającą, które można kupić w 
aptece. Przestrzegam przed cudownymi 
specyfikami z internetu lub bazaru! Pa-
ski przykleja się jak plaster tylko na zęby 
sieczne i efekt nie jest tak spektakularny, 
ale czasem wystarcza. Trzeba tylko pa-
miętać o wcześniejszej kontroli stomato-
logicznej. Istnieją również standardowe 

nakładki wypełnione żelem, ale ich słabe 
dopasowanie do zębów stwarza ryzyko 
nierównomiernego wybielenia a także 
wypłynięcia żelu co może zaowocować 
podrażnieniem błon śluzowych.
 Pasty wybielające mają na ogół zmo-
dyfikowane czynniki czyszczące, wspo-
magające usuwanie trudnych osadów. 
Nie wpływają jednak istotnie na zmianę 
barwy zębów.
Jakie są efekty wybielania? 
 Jest to uzależnione od kilku czyn-
ników. Najważniejszy to genetycznie 
uwarunkowany kolor zębów pacjenta. 
Najlepiej wybielają się zęby żółte, gorzej 
brązowawe a najsłabiej lub wcale – sza-
re. Przebarwienia polekowe wymagają 
wydłużonego czasu wybielania – nawet 
do 3 miesięcy i nie zawsze efekt jest za-
dawalający.
 Należy pamiętać, że wypełnienia, li-
cówki i uzupełnienia protetyczne nie roz-
jaśnią się i po zabiegu wybielania będą 
ciemniejsze na tle wybielonego uśmie-
chu. Ciemne, pojedyncze zęby po urazie 
lub leczeniu kanałowym lepiej wybielać 
od wewnątrz w gabinecie stomatologicz-
nym. 
 Na koniec należy zaznaczyć, że ko-
biety w ciąży i karmiące, osoby uczulone 
na składniki wybielacza, pacjenci z roz-
ległymi uszkodzeniami szkliwa i czynną 
paradontozą nie powinny wybielać zę-
bów.
 Ze swojej strony dodam jeszcze, 
że czasem odradzam młodym ludziom 
wybielanie zębów, bo dobrze wygląda-
ją z naturalnym kolorem szkliwa, nato-
miast zawsze namawiam do dokładnego 
czyszczenia i częstych wizyt profilaktycz-
nych – to najlepsza i najtańsza metoda 
na piękny uśmiech.

Mirella Kowalczyk, lekarz stomatolog
Pytania można kierować na adres  

gabinet@microdent.pl

UWAGA !!!  Jesteśmy po to, aby pomóc Wam wrócić do zdrowia.

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/ W-wy Szpital w Otwocku ul. Borowa 6/12
Oddział detoksykacyjny
- przyjmuje pacjentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych
- przedział wieku pacjentów: od 10 do 20 roku życia
- placówka posiada program motywujący do dalszego leczenia
- metoda detoksykacji – neuroleptyki, inne leki objawowe
- czas trwania około 14 dni
- stały kontakt z wieloma placówkami rehabilitacyjno - readaptacyjnymi w Polsce 
- komfortowe warunki leczenia, własna sala gimnastyczna

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. (0 22)  795-07-69
 / Detoksykacja finansowana jest z Narodowego Funduszu Zdrowia - przy zgłoszeniu potrzebne jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu 
lub psychiatry oraz książeczka zdrowia /

MCNiR dla Dzieci i Młodzieży, Szpital w Otwocku, Oddział Detoksykacyjny
ul. Borowa 6/12, 05-400 Otwock
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podziękowania

 P O D Z I Ę K O W A N I E
 
        Szanowni Państwo,
 
 Kończy się kolejna kadencja Sejmu RP. Z woli wyborców okręgu podwarszawskiego pełniłem zaszczytną funkcję posła 
ziemi podwarszawskiej. W ciągu tych czterech lat spotkałem tysiące ludzi: ofiarnych, pracowitych, sumiennych, odpowie-
dzialnych i gotowych do współpracy. To tak naprawdę Państwo dawaliście mi siłę i oparcie w trudnej pracy poselskiej. Wiele 
cennych inicjatyw płynęło z Waszej strony. Na ile starczało mi sił i środków starałem się tym inicjatywom udzielić wsparcia i 
wspólnie je realizować. To jak sądzę nie tylko dla mnie nie był czas stracony. Jeszcze lepiej jak dotąd poznałem problemy gminy 
i powiatów podwarszawskich. Poznałem wielu ludzi, z którymi kontakt na zawsze pozostanie w dobrej pamięci. Jako Przewod-
niczący Sejmowej Komisji Infrastruktury nie uciekałem od trudnych problemów. Podejmowałem się często nie powszechnie 
popularnych działań z pełnym przekonaniem, że aby poprawić system transportowy Warszawy i najbliższych okolic ważne są 
szybkie decyzje, a nie ma ani jednej lokalizacji, która mogłaby zadowolić wszystkich. Kluczowe dla naszej transportowej przy-
szłości inwestycje zostały wprowadzone do planu centralnego. Zabezpieczyłem też na ich przygotowanie i prace planistyczne, 
wykupy gruntów odpowiednie środki. Wyrażam nadzieję, że wybrani posłowie okręgu podwarszawskiego skoncentrują swoją 
uwagę na zrealizowaniu tych inwestycji na drogach i kolei. 
 Szczególne podziękowania pragnę złożyć za współpracę samorządowcom: wójtom, starostom, prezydentom, burmistrzom, 
setkom radnych, tysiącom sołtysów i przewodniczącym rad osiedlowych. Jestem przekonany, że nasza wspólna praca dobrze 
służyła Polsce i społecznościom lokalnym. Wdzięczny jestem za kierowane do mnie wszelkie sugestie, uwagi i opinie. Starałem 
się być nie tylko Waszym posłem, ale też i przyjacielem. Od bardzo wielu z Was doznałem wiele dobrego. Za to wszystko jesz-
cze raz serdecznie dziękuję i deklaruję, że tak jak dotąd Wasze problemy nie będą dla mnie obce a w życiu Waszej społeczności, 
na tyle na ile będę mógł, chcę dalej uczestniczyć. 
 
     Z wyrazami szacunku
        Janusz Piechociński
         Poseł Ziemi Mazowieckiej lat 2001–2005

                                                                                     Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury
Piaseczno, 29.09.2005r. 

 Jak przedszkole w Broniszach długie 
i szerokie – nie widziało jeszcze takie-
go remontu, jak tegoroczny. Co prawda 
od kilku lat Gmina systematycznie po-
maga doprowadzić kolejne pomiesz-
czenia do współczesnych standardów, 
ale takiego rozmachu przy pracach na 
zewnątrz budynku jeszcze nie było. 
A więc:
- solidnie wyremontowano dach: pokryto 
go nową papą, wymieniono blacharkę i 
naprawiono kominy,
- pierwszy raz ktoś zainteresował się 
elewacją. Otrzymała ona nie tylko nowo-
czesny i piękny tynk wraz z podmurówką, 
ale została przy okazji ocieplona. Dzięki 
tym zabiegom budynek wygląda solidnie 
i estetycznie, a nie tak, jakby go właśnie 
zaatakowała armia żarłocznych grzybów. 
Poza tym od jesieni do wiosny będziemy 
mieli cieplutko i już nigdy książki w rega-
le nie przymarzną do ściany, a pluszowe 
misie nie nasiąkną spływającą po ścianie 
wodą.
- taras, który rok po oddaniu popękał, 
osiadł i był przez 27 lat jedynie kulą u nogi 
(nigdy nie wystarczało funduszy na jego 
remont) został wreszcie zlikwidowany. 
Jego miejsce zajęła przybudówka, któ-
ra powiększyła salę starszaków, umoż-
liwiając prowadzenie normalnych zajęć, 
bez konieczności ciągłego zamieniania 
się z maluchami. (Do tej pory starszaki 

dysponowały salą o powierzchni 20 m2 i 
ledwo mieściły się na powierzchni wolnej 
od stolików)
- część połamanych płyt wokół przed-
szkola została wymieniona na równą i 
estetyczną kostkę. Może uda się w naj-
bliższej przyszłości dokończyć „kostko-
wą układankę”?

- przy okazji wymieniono piasek w pia-
skownicach, gdyż Panowie od remontu 
korzystali z naszego piasku, a następnie 
wypełnili piaskownice nowym
Czas na podziękowania:
Dziękujemy Burmistrzowi i Radzie Mia-
sta i Gminy Ożarów Mazowiecki za 
sfinansowanie tych wszystkich wspania-
łości.
Dziękujemy Panom Inżynierom: Tade-
uszowi Drużyńskiemu i Adamowi Ce-
buli za fachowe i bardzo solidne wyko-
nanie remontu. Podziękowanie jest tym 

bardziej serdeczne, że uwzględniane 
były wszystkie „marudzenia” i „wymysły” 
personelu przedszkola
Dziękujemy Panom Robotnikom, którzy 
wspaniale współpracowali z personelem 
przedszkola, a swą pracę wykonywa-
li solidnie i precyzyjnie, starając się nie 
zakłócać codziennego funkcjonowania 
placówki.
Dziękujemy Rodzicom dzieci za pomoc 
duchową, zainteresowanie postępem 
prac, a przede wszystkim za wyrozumia-
łość.
Dziękujemy Dzieciom, za szybkie przy-
stosowanie się do utrudnionych warun-
ków, przestrzeganie umów dotyczących 
bezpieczeństwa i zdrowe zainteresowa-
nie trwającymi pracami.
Dziękujemy Personelowi przedszkola, 
za wspaniałą postawę w utrudnionych 
warunkach pracy, elastyczność, wyrozu-
miałość i… wielkie poświęcenie.

Remont Przedszkola w Broniszach to 
– jak się okazało – nie tylko pieniądze i 
ekipa remontowa. To przede wszystkim 
ludzie, którzy okazali wiele fachowości, 
wyrozumiałości, zaangażowania, poczci-
wości, rozsądku a przede wszystkim ser-
ca, serca, serca…
      
  Dyrektor Przedszkola

Wujek  Zbyszek Wójcik

Przedszkole w Broniszach  po remoncie
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z Europą w tle

Drodzy Państwo,

w związku z niedawnymi wyborami do par-
lamentu chciałbym podziękować osobom, 
które oddały na mnie swój głos. Mój wy-
nik nie pozwolił mi niestety uzyskać manda-
tu poselskiego, niemniej jednak potwierdził, 
iż w naszej gminie jest wielu ludzi, którzy da-
rzą mnie sympatią. Postaram się tego zaufania 
nie zawieść poprzez czynny udział w życiu pu-
blicznym.

 
 

W dniach 7-8 grudnia 2005 r. w Hotelu 
Gromada – Centrum Wystawienniczo-
-Targowym przy ul. 17 Stycznia w War-
szawie odbędzie się XI Ogólnopolskie 
Forum Gospodarcze Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw.
 
 Organizatorami forum są Fundacja 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębior-
czości. 
Tegoroczne Forum Gospodarcze będzie 
miało charakter spotkania, na którym po-
ruszone zostaną najważniejsze zagad-

nienia polskiej małej i średniej przedsię-
biorczości. Forum trwać będzie dwa dni.
Pierwszy dzień Forum poświęcony bę-
dzie zagadnieniom finansowym – mowa 
będzie m.in. na temat dotacji unijnych, w 
tym kontekście przedstawione zostaną 
doświadczenia i wnioski z pierwszego 
okresu programowania funduszy struk-
turalnych oraz możliwości inwestycyjne, 
jakie istnieją dla sektora MŚP oraz finan-
sowanie działalności gospodarczej po-
przez rynek kapitałowy. 
Spotkania podczas drugiego dnia zdo-
minuje temat współpracy międzynarodo-
wej. Główne zagadnienia to prowadze-
nie firm w różnych krajach europejskich 
- swobodny przepływ usług w ramach 
UE, informacje na temat rynków euro-
pejskich, możliwości współpracy między 
przedsiębiorstwami. Głos w drugim dniu 
będą mieli przede wszystkim przedsta-
wiciele izb bilateralnych - m.in. Brytyj-
sko-Polskiej, Niemieckiej, Hiszpańskiej 
Włoskiej, Ukraińskiej, a sytuację rynku 
słowackiego zaprezentuje kancelaria 
prawnicza z Bratysławy. Przewidywane 

jest wystąpienie przedstawicieli firmy 
polsko-chińskiej, którzy zaprezentują ry-
nek chiński oraz możliwości działania na 
nim polskich przedsiębiorców. 
      
Więcej informacji, szczegółowy program 
Forum oraz formularz zgłoszenia znajdu-
je się na stronie www.mazovia.pl  

Kiedy przedsiębiorstwo może być okre-
ślane jako MŚP lub mikroprzedsiębior-
stwo?

Mikroprzedsiębiorstwo - zatrudnia do 10 
osób, roczny obrót firmy nie przekracza 
2 mln euro. 
Małe przedsiębiorstwo - zatrudnia do 50 
osób, roczny obrót przedsiębiorstwa nie 
przekracza 10 mln euro. 
Średnie przedsiębiorstwo - poniżej 250 
osób zatrudnionych, roczny obrót nie 
przekracza 50 mln euro.

na podstawie www.mazovia.pl 
Jolanta Kołodyńska

UMiG Ożarów Mazowiecki

 XI Ogólnopolskie Forum Gospodarcze MŚP

 Z    E U R O P Ą    W     T L E

P o d z i ę k o w a n i e

W imieniu Krzysztofa Fedoryka, który 
uległ wypadkowi serdecznie dzięku-
jemy druhnom i druhom Ochotniczej 
Straży Pożarnej ze Święcic, Ożarowa 
Mazowieckiego, Błonia oraz koleżan-
kom i kolegom za oddanie krwi.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy 
w Ożarowie Mazowieckim

W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie 
Mazowieckim ul. Kolejowa 2 został wywieszony wy-
kazy nieruchomości przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę. 
Dodatkowe informacje pok. 212 Tel.722-22-07 
w. 208 lub 209
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W dniu 29.09.05 r. został zatrzyma-
ny mieszkaniec gminy Ożarów Maz. 
za naruszenie nietykalności ciele-
snej policjanta. 
W dniu 9.10.05 r. odzyskany został 

samochód Mercedes 210D nr rej WBRF112 skradziony w dniu 4.11.04 
r. na terenie Radomia.
W dniu 16.10.05 r. został zatrzymany mieszkaniec Warszawy za 

wtargnięcie przez wybite okno do prywatnego domu.
W dniu 20.10.05 r. został zatrzymany mieszkaniec Warszawy po-
szukiwany w celu osadzenia w Areszcie Śledczym, który ukrywał się 
na terenie Ożarowa Maz.
W dniu 25.10.05 r. został zatrzymany mieszkaniec Pruszkowa po-
szukiwany w celu osadzenia w Zakładzie Karnym, który ukrywał się 
na terenie Ożarowa Maz.

KRONIKA 
POLICYJNA

Ożarów Maz.

OSP OSP Ożarów Mazowiecki wyjeżdżała alar-
mowo we wrześniu 25 razy, w tym:
12 pożarów 
9 akcji ratownictwa technicznego
4 fałszywe alarmy.

1 września – Piastów, ul. Piastowska. 
Zderzenie samochodu Skoda 105L i Ford 

Transit. Działania strażaków polegały na 
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, usunięciu wraków pojazdów 
z ulicy i neutralizacji rozlanych płynów samochodowych.
4 września – Kaputy, ul. Wygodna 10a. Pożar budynku gospodar-
czego - „pustostan”. Spaleniu uległo 75% dachu. Do ugaszeniu zuży-
to około 9000 litrów wody. 
4 września – Kręczki, ul. Żytnia. Pożar składowanych gałęzi 
-18000 m3. Spaleniu uległo 50% składowiska. Pożar gaszony był 
przez 6 prądów wody (100 tys. litrów wody).
8 września – Kręczki, ul. Żyzna. Ponownie pożar (podpalenie) skła-
dowanych krzaków i gałęzi.
29 września - Ożarów Maz., ul. Poznańska róg Strażackiej. Wypadek 
drogowy z udziałem samochodu ciężarowego Man i Fiata Seicento. 
Działania strażaków, to udzielenie pierwszej pomocy, zabezpieczenie 
miejsca zdarzenia i posprzątanie jezdni. 

OSP Święcice wyjeżdżała alarmowo we wrześniu 14 razy, w tym:
1 – fałszywy alarm
12 – pożarów
– zabezpieczenie Dożynek Gminnych

3 września – fałszywy alarm
4 września – pożar gałęzi w Kręczkach
7 września – pożar trawy - Wolskie, ul. Michałowska
8 września – pożar włazu w budynku - Józefów, ul. Kasztanowa 1
8 września – pożar gałęzi w Kręczkach
9 września – pożar krzaków w Wolskich
9 września – podpalenie starej wersalki i śmieci w Wolskich
13 września – pożar koszy plastikowych w Płochocinie
18 września – pożar kosza i śmieci w Józefowie
18 września – wyjazd na Dożynki w Ożarowie Mazowieckim
19 września – pożar kosza na śmieci - Józefów, ul. Fabryczna
22 września – pożar trawy i gałęzi - Płochocin, ul. Zabytkowa
27 września – pożar trawy - Święcice, ul. Kopytowska

Święcice

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

miary
1 Ziemniaki 1,20 zł kg 26 Pieczarki 6,00 zł kg

2 Marchew 1,50 zł kg 27 Granat 5,00 zł szt.

3 Pietruszka 3,00 zł kg 28 Mandarynka 6,00 zł kg

4 Natka z pietruszki 1,00 zł pęczek 29 Banany 6,00 zł kg

5 Seler korzeniowy 3,00 zł kg 30 Cytryny 5,00 zł kg

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

7 Pory 0,80 zł szt. 32 Winogrona białe 6,00 zł kg

8 Czosnek 1,00 zł szt. 33 Gruszka 5,00 zł kg

9 Włoszczyzna 2,50 zł pęczek 34 Orzech włoski 5,00 zł kg

10 Brukselka 3,00 zł kg 35 Orzech laskowy 14,00 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 1,50 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 3,00 zł kg 40 Wołowina z kością 12,00 zł kg

16 Kapusta kwaszona 2,50 zł kg 41 Filet z kurczaka 14,90 zł kg

17 Kapusta czerwona 1,50 zł kg 42 Uda z kurczaka 5,90 zł kg

18 Kalafior 2,50 zł szt. 43 Skrzydełka z kurczaka 4,90 zł kg

19 Sałata 1,50 zł szt. 44 Kurczak cały 5,90 zł kg

20 Rzodkiewka 1,50 zł pęczek 45 Mielone z indyka 11,90 zł kg

21 Jabłka 2,00 zł kg 46 Skrzydła indycze 6,90 zł kg

22 Ogórek szklarniowy 5,00 zł kg 47 Filet z indyka 16,90 zł kg

23 Ogórek polny 7,00 zł kg 48 Żołądki z kurczaka 8,60 zł kg

24 Pomidory 4,00 zł kg 49 Porcja rosołowa 2,10 zł kg

25 Papryka 5,00 zł kg 50

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


