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Do przodu Polsko…

Tradycj¹ ju¿ sta³o siê uroczyste, koncertowe witanie Nowego
Roku w O¿arowie Mazowieckim. W niedzielê 8 stycznia 2006 r.
w Hotelu Mazurkas odby³ siê koncert œwiatowej s³awy tenora Marka
Torzewskiego. Wytworne wnêtrza Hotelu Mazurkas by³y
wspania³ym t³em dla tak znakomitego g³osu, jakim obdarzony jest
Pan Marek Torzewski oraz podkreœla³y wyj¹tkowy charakter tego
wieczoru. Mieszkañcy naszej gminy oraz zaproszeni goœcie
wype³nili salê koncertow¹ a¿ po brzegi.

Tenor ka¿demu z nas kojarzy siê z oper¹, ariami, prze-
pychem sal koncertowych…Swoim repertuarem Marek Torzewski -
jak sam podkreœli³ - spróbowa³ kilka lat temu prze³amaæ ten schemat.
I uda³o mu siê to znakomicie. Jego p³yty:
i najnowsza odnios³y wielki sukces. Na p³ytach s¹
piosenki, które zdawa³oby siê, wykonaæ mo¿e wielu piosenkarzy, ale
jak¿e inaczej brzmi¹ one w wykonaniu tenora! Mo¿na rzec, same
sk³aniaj¹ ucho do s³uchania i przyci¹gaj¹ osoby, które wczeœniej
dalekie by³y od s³uchania tenorów.

I w³aœnie taki by³ nasz niedzielny koncert. Artysta porwa³ do
zabawy zgromadzon¹ publicznoœæ, wszyscy nucili znane fragmenty
wykonywanych przez niego piosenek. W repertuarze znalaz³y siê
takie utwory jak:

Nie oczekujê ju¿…
Nic nie dane jest na zawsze
Magnes dusz
Tornero
La pasion
Do przodu Polsko i in.

- absolwent wydzia³u wokalnego Akademii
Muzycznej w Poznaniu karierê œpiewacz¹ zaczyna³ jako solista
Teatru Wielkiego w £odzi. W 1984 roku zosta³ laureatem
miêdzynarodowego konkursu wokalnego im. Jana Kiepury w
Krynicy. Jury przyzna³o mu

i wreszcie
Publicznoœæ oczarowana jego g³osem

przyzna³a mu swoj¹, ale jak¿e wa¿n¹ dla tak m³odego artysty,
Nagrodê publicznoœci. I wówczas przed Markiem Torzewskim
otworzy³y siê drzwi najwiêkszych sal koncertowych œwiata, m. in.
Teatro alla Scala w Mediolanie, Teatru Królewskiego w Brukseli,
teatrów operowych Wiednia, Berlina, Amsterdamu, Nowego Yorku,
Salzburga.

Marek Torzewski 6 paŸdziernika 2001 na stadionie Œl¹skim
w Chorzowie, jako pierwszy artysta w Polsce wykona³ hymn
narodowy przed meczem Reprezentacji Polski w pi³ce no¿nej Polska
- Ukraina. Od tego momentu mia³ zaszczyt wykonywaæ jeszcze 18
razy Mazurka D¹browskiego podczas miêdzypañstwowych spotkañ
Narodowej Reprezentacji.

W roku 2002 wykonywana przez Marka Torzewskiego
piosenka zosta³a uznana przez PZPN za oficjalny
hymn Reprezentacji Polski w pi³ce no¿nej.

Dorobek p³ytowy Marka Torzewskiego to miêdzy innymi -
Il canto so speso L.Nono z Berliñskimi Filharmonikami pod dyrekcj¹
Claudio Abbado, La Finta e Gardiniera z orkiestr¹ Theatr de la
Monnaie w Brukseli, P³yta CD pt. S³owa do tekstów Papie¿a Jana
Paw³a II, P³yta CD do filmu Zemsta w re¿yserii Andrzeja Wajdy, P³yta
CD pt. Nic nie dane jest na zawsze, P³yta CD pt. Do przodu Polsko
oraz najnowsza p³yta CD Magnes dusz.

"Nic nie dane jest na zawsze"

II Nagrodê w Konkursie Œpiewaków
Operowych, Nagrodê za najlepsze wykonanie arii z repertuaru Jana
Kiepury, Nagrodê dla najlepszego tenora Nagrodê dla
najm³odszego finalisty.

Do Przodu Polsko

"Magnes dusz"

Marek Torzewski

El¿bieta Jastrzebska-JóŸwiak
Urz¹d Miasta i Gminy O¿arów Mazowiecki
Foto: Wojciech Kudzia,
Portalik: www.Ozarow.Maz.pl
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z pracy burmistrza

Szanowni Państwo,

rozpoczęliśmy rok 2006 kolejny 
i ostatni w czwartej kadencji samo-
rządowej III Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Dla Samorządu Gminnego 
- Radnych Miejskich i Burmistrza, 
będzie to kolejny rok wytężonej pra-
cy niezbędnej w realizacji nakreślo-
nych zadań - tych jednorocznych 
i wieloletnich. Dla Mieszkańców 
Miasta i Gminy, rok oczekiwania 
i nadziei na lepsze jutro, inaczej 
oczekiwane przez dzieci i młodzież, 
inaczej przez ludzi dojrzałych. Każ-
dy z nas na pierwszym miejscu po-
stawiłby z pewnością inne zadania i 
wartości. To zrozumiałe, że inaczej 
planują przedsiębiorcy i pracodaw-
cy, inaczej pracownicy i ci, co pracy 
poszukują. Inne problemy mają lu-
dzie zamożni i inwestorzy a zupeł-
nie inne ci, którym finanse kończą 
się przed kolejną wypłatą. Dlatego 
ważne jest, aby w tej różnorod-
ności: problemów, zadań, zmar-
twień i priorytetów łączyła nas 
gminna solidarność. Życie sa-
morządowe gmin, powiatów i woje-
wództw oparte jest na założeniach 
demokratycznych, to znaczy toczy 
się według zasady: tak jak tego 
chce uprawniona większość, rzecz 
w tym, aby uprawniona większość 
nie zapominała o niezbywalnych 
prawach mniejszości, zwłaszcza 
kiedy są to prawa podatnika i oby-
watela. 
Rok 2006 będzie także rokiem 
podsumowań, które przedstawimy 

Państwu w kwietniu po dokonaniu 
bilansu roku minionego. Natomiast 
w obecnym wydaniu Informato-
ra przedstawiamy wypis z ustawy 
budżetowej z wyszczególnieniem 
wszystkich planowanych zadań i  
ich finansowania w roku bieżącym. 
Jestem przekonany, że stosowa-
na konsekwentnie zasada samo-
rządowej pracy przyjęta na pierw-
szej sesji w tej kadencji - Budujmy 
wspólnie – mądrze i sprawiedliwie 
– pozwoli zrealizować budżet pod 
względem rzeczowym i finanso-
wym. 
Nasze życie gminne wpisuje się 
w życie gospodarcze i polityczne 
regionu i państwa, na które wpływ 
mamy niewielki, a tak samo jak 
większość Polaków, chcielibyśmy 
aby docierały do nas wyłącznie 
pomyślne wiadomości z prac rzą-
du i parlamentu. Każdy z nas z na-
dzieją oczekiwał rozstrzygnięcia 
jesiennych wyborów parlamen-
tarnych i prezydenckich, wierząc, 
że przyniosą Polsce rządy ludzi, 
dla których najważniejszą sprawą 
będzie budowa państwa bardziej 
sprawiedliwego, uczciwego i soli-
darnego. Mamy nadzieję, że poli-
tycy, zwłaszcza parlamentarzyści, 
myślą podobnie i wkrótce dojdą do 
porozumienia, aby to marzenie sta-
ło się rzeczywistością. 
Najważniejszym, aktualnie proble-
mem dla nas wszystkich jest teraz 
zima, a raczej jej skutki; wyjątkowo 
niskie temperatury i opady śniegu. 
Stare przysłowie ludowe mówi: 
I wiosna by tak nie smakowa-
ła, gdyby przedtem zimy nie 
było, ale strach pomyśleć co bę-
dzie się działo, jeżeli mróz i śnie-
życe nie ustąpią. Dlatego zwra-
cam się do wszystkich Państwa 
z prośbą o rozwagę i wykorzysta-
nie sprawdzonych metod i doś-
wiadczenia, w walce z zimnem 
i śniegiem. Rozważnie korzystajmy 
z samochodów, kiedy temperatura 
spada poniżej -20°C. 
Zdarzyło się już kilka przypadków 
zamarznięcia rur wodociągowych 
na posesjach zabudowanych do-
mami jednorodzinnymi, a także ra-
towania pasażerów, którzy ugrzęźli 
w swych pojazdach bez zimowego 

ogumienia w zaspach śniegu. Pa-
miętajmy o zwierzętach domowych, 
a zwłaszcza psach - nie mogą po-
zostać na łańcuchach przy nieocie-
plonej budzie i zamarzniętej misce, 
a także ptakach, które przylatują do 
naszych domów i ogrodów. Teraz 
najlepiej możemy sprawdzić co war-
ta jest nasza gminna solidarność, 
pomoc sąsiedzka czy obywatelska 
postawa - każąca chwycić za łopa-
tę aby odśnieżyć ulicę lub chodnik 
osiedlowy przed własną posesją. 
Mamy podpisaną umowę, dzięki 
której ponad 30 kilometrów dróg 
i ulic gminnych ma zapewnione zi-
mowe utrzymanie usuwania śniegu 
i gołoledzi przy pomocy ciężkiego 
sprzętu, już trzeci rok pracuje bry-
gada Zakładu Usług Komunalnych 
oczyszczająca ulice i chodniki w 
Ożarowie i Józefowie, mamy jed-
nak ponad 140 km dróg i trzeba na 
co dzień wiele wspólnego wysiłku 
aby te drogi były przejezdne. Zwra-
cam się do wszystkich mieszkań-
ców dysponujących odpowiednim 
sprzętem, aby zechcieli pomóc w 
wyjątkowych przypadkach przy od-
śnieżaniu dróg gminnych i z góry 
jak najserdeczniej za tę pomoc 
dziękuję. 

 Burmistrz Kazimierz Stachurski

numery telefonów
do osób odpowiedzialnych 
w Urzędzie Gminy 
za zimowe utrzymanie dróg

• Jerzy Godlewski -  Z-ca Burmi-
strza 0-605 353 133
• Zdzisław Lewandowski - Naczel-
nik Wydziału Ochrony Środowiska
0-661 661 680
• Ryszard Orzeł - Dyrektor ZUK
0-512 207 325
• Andrzej Rostkowski - brygada 
oczyszczania ulic w Ożarowie
0-602 673 021
• Bogdan Lubański - brygada 
oczyszczania ulic w Józefowie 
 0-601 386 860
• Bolesław Gołębiowski - koordy-
nator zarządzania kryzysowego
0-601 602 182
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z pracy burmistrza

Działania i decyzje podjęte w Urzędzie 
Gminy w okresie od 17 grudnia 2005 do 
17 stycznia 2006 r. 

W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZ-
NYCH

Ogłoszono przetargi:

- na budowę oświetlenia ul. Rokickiej w Wo-
licy

- na remonty cząstkowe dróg asfaltowych

- na zakup tłucznia do równania dróg nie-
utwardzonych

- na równanie mechaniczne dróg nieutwar-
dzonych

Zatwierdzono wynik przetargu:

- na budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
ul. Cichej w Ożarowie, za cenę brutto 
399.601,56 zł

Podpisano umowy:

- z firmą „Planeta” Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie na przebudowę ul. Za-
moyskiego w Ożarowie, za cenę brutto 
1.347.831,51 zł

- z firmą MPRE Spółka Pracownicza 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na  budowę 
sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych 
w Morach, za cenę brutto 174.046,17 zł

- z firmą  Ledax Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie na dostawę papieru oraz ma-
teriałów eksploatacyjnych do drukarek 
komputerowych i kserokopiarek dla UMIG, 
za cenę brutto 63.517,69 zł

- z firmą Designers S.J. z siedzibą w War-
szawie na opracowanie ewidencji dróg 
gminnych za cenę brutto 141.703,00 zł

- z Kancelarią Adwokacką A. Kubiak z sie-
dzibą w Ożarowie na obsługę prawną UMIG 
w latach 2006/2007 za wynagrodzenie mie-
sięczne brutto 9.125,00 zł

W ZAKRESIE INWESTYCJI I REMON-
TÓW

Wyrażono zgodę na wszczęcie postępo-
wania o udzielenie Zamówienia Publicz-
nego do 6.000 EURO dla inwestycji: 

- wymiana nagrzewnicy systemu grzewcze-
go w Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum 
w Ożarowie 

Zatwierdzono wyniki postępowania na 
podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy Prawo Za-
mówień Publicznych z dnia 29 stycznia 
2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 117 ze 
zm.) dla inwestycji i remontów: 

- remont holu głównego w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Ożarowie. Wykonawca: 
„VILLA STUDIO” Ożarów, koszt: 27.300  zł  
brutto

- remont Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum w Płochocinie. Wykonawca: Zakład 
Remontowo-Budowlany, Pruszków. Koszt: 
27.618,95 zł brutto

Zakończono:

- budowę oświetlenia w ul. Wspólna Droga 
w Morach, Jawczycach

- budowę oświetlenia w  ul. Zaborowskiej 
w Święcicach

- opracowanie dokumentacji projektowo 
-kosztorysowej I części budowy sieci wodo-
ciągowej Jawczyce – Mory

- opracowanie dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Święcicach

- Wydano 21 decyzji i wydziałowych warun-
ków technicznych.

W ZAKRESIE GEODEZJI I GOSPODARKI 
NIERUCHOMOŚCIAMI

- wydano 40 postanowień  i decyzji w spra-
wie podziału i rozgraniczenia nieruchomo-
ści  

W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

Wydano decyzje i postanowienia:

- 32 decyzje o warunkach zabudowy i usta-
leniu inwestycji celu publicznego

- 42 wypisy ze studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

- 12 decyzji o naliczeniu opłaty planistycz-
nej zgodnie z art. 36 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym

Wystąpiono z wnioskami do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka 
Województwa Mazowieckiego o zmianę 
przeznaczenia terenów  rolnych na cele 
nierolnicze dla następujących obsza-
rów:

• Konotopa – Jawczyce – Ożarów – Wieś,

• Święcice – Gołaszew – Ołtarzew i Wolica 
– Józefów.

W ZAKRESIE KULTURY

- w niedzielę 8 stycznia w salach recepcyj-
nych Hotelu Mazurkas odbył się Koncert 
Noworoczny z udziałem światowej sławy 
tenora mieszkającego w Brukseli - Pana 
Marka Torzewskiego.

Ośrodek Kultury „Uśmiech” 

• Dnia 16 grudnia odbyło się uroczyste roz-
świetlenie choinki przed Domem Kultury 
„Uśmiech”. Światełka na choince zapalił 
Burmistrz Miasta i Gminy - Pan Kazimierz 
Stachurski. Następnie wszyscy zebrani, w 
szczególności dzieci ( ponad 200 osób), 
przenieśli się na salę widowiskową gdzie 
odbyło się spotkanie i wspólna zabawa ze 
Świętym w. Mikołajem. Wszyscy zebrani 
otrzymali od Mikołaja prezenty ufundowa-
ne przez miejscowych sponsorów. Najod-
ważniejsi, którzy zaśpiewali do mikrofonu 
kolędę dostali dodatkowy prezent-niespo-
dziankę. 

• W ostatnią niedzielę przed świętami Boże-
go Narodzenia odbyło się spotkanie wigilijne 
wszystkich sekcji dziecięcych działających 
w DK „Uśmiech”. Zespół „Ożarowiacy” oraz 
uczestnicy studia piosenki prezentowali na-
gradzane brawami kolędy i pastorałki. 

• 11 stycznia odbył się kolejny już „Dzień 
teatru”. Na deskach sceny w DK „Uśmiech” 
młodzi aktorzy z Teatru BRONISZE zapre-
zentowali trzy sztuki: „Lata ptaszek po ulicy” 
– spektakl przeznaczony dla najmłodszych 
widzów, „Bajeczka o małpce” – spektakl dla 
dzieci i młodzieży szkolnej oraz „Tryptyk” 
– cz. I „Modelka”, cz. II „Kumpel”, cz. III „Te-
-sprawy” – spektakl dla młodzieży i doro-

słych. Występy Teatru BRONISZE zawsze 
zbierają dużą widownię. Tak było również i 
tym razem. Na widowni zasiadło ponad 100 
osób. 

• 12 stycznia na scenie DK „Uśmiech” od-
było się przedstawienie pt. „Zdążyć przed 
Panem Bogiem” w wykonaniu artystów z te-
atru z Kielc. Z uwagi na tematykę spektaklu, 
przeznaczony był on głównie dla młodzieży 
szkolnej. Dlatego też na widowni zasiedli 
uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych Nr 1 z Ożarowa Mazowieckiego. 

• 15 stycznia Dom Kultury „Uśmiech” zorga-
nizował w Sanktuarium Miłosierdzia Boże-
go w Ożarowie Mazowieckim niecodzienny 
koncert. Kolędy romskie i polskie zaśpiewał 
zespół cygański „KAŁE BAŁA” („Czarne 
Włosy”). Założycielką i liderką zespołu jest 
Pani Teresa Mirga – znana cygańska poetka 
z Czarnej Góry koło Zakopanego. Zebrani 
słuchacze byli zachwyceni klimatem mu-
zycznym, interpretacją i wykonanym progra-
mem. Zespół otrzymał brawa na stojąco.

• Również 15 stycznia Ożarowskie Ku-
moszki i najzdolniejsi recytatorzy z Klubu” 
Poezji i słowa” prezentowali z dużym powo-
dzeniem kolędy i pastorałki oraz wiersze, 
na dorocznym Koncercie Kolęd organizo-
wanym przez Parafię Królowej Apostołów 
w Ołtarzewie.

W ZAKRESIE EDUKACJI

• W Szkołach Podstawowych odbyły się 
próbne sprawdziany dla klas VI, a w gimna-
zjach odbyły się próbne egzaminy gimna-
zjalne dla uczniów klas III.

• W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Obrońców 
Warszawy i w Szkole Podstawowej im. Sza-
rych Szeregów oraz Gimnazjum im. K.I. Gał-
czyńskiego w Płochocinie w czasie ferii zimo-
wych przeprowadzono prace remontowe.

• W Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza 
Kusocińskiego i Gimnazjum im. Bohaterów 
Powstania Warszawskiego w Ożarowie  prze-
prowadzono remont systemu grzewczego.

• W Szkole Podstawowej im Szarych Sze-
regów w Płochocinie zorganizowano zaję-
cia dla harcerzy, zuchów oraz uczniów pra-
gnących zostać harcerzami, a także zajęcia 
sportowe. W ramach współpracy z Domem 
Kultury „Uśmiech” zorganizowano w czasie 
ferii zimowych dodatkowe zajęcia tanecz-
ne, plastyczne oraz program artystyczny 
- Artyści Cyrkowi Dzieciom.

• W Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza 
Kusocińskiego w Ożarowie  w ramach akcji 
„Zima w Mieście” zorganizowano zajęcia 
sportowe, szereg wycieczek i imprez kultu-
ralnych.

• W Szkole Podstawowej w Święcicach w 
Gimnazjum im. Bohaterów Powstania War-
szawskiego w Ożarowie oraz w Gimnazjum 
im. K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie zor-
ganizowano dla uczniów zajęcia sportowo-
-rekreacyjne.

• Dla uczniów biorących udział w akcji „Zima 
w mieście” udostępniono bezpłatny wstęp 
na basen. Uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej w Święcicach i Szkoły Podstawowej im. 
Szarych Szeregów w Płochocinie mieli za-
bezpieczony dowóz.

Burmistrz Kazimierz Stachurski
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 w sprawie:   podatku od nieruchomo-
ści na terenie Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki na rok 2006.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się następujące stawki podatku 
od nieruchomości: 
1. od 1 m2 powierzchni użytkowej budyn-
ków mieszkalnych lub ich części 0,47 zł.
2. od 1 m2 powierzchni użytkowej budyn-
ków lub ich części związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej oraz 
od budynków mieszkalnych lub ich czę-
ści zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej 17,00 zł.
3. od 1 m2 powierzchni użytkowej budyn-
ków lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siew-
nym 8,20 zł.
4. od 1 m2 powierzchni użytkowej budyn-
ków lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej w zakre-

sie udzielania świadczeń zdrowotnych                                                                                         
3,46 zł.
5. od 1 m2 powierzchni użytkowej po-
zostałych budynków lub ich części,                    
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicz-
nego 3,50 zł.
6. od budowli 2% ich wartości określonej 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.3 i ust. 3-7 
7. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków 0,62 zł od 1 m2 po-
wierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elektrowni  wodnych                                                                                             
3,50 zł od 1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego 0,15 zł od 1 m po-
wierzchni

§ 2
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. grunty, budynki lub ich części zajęte 
na potrzeby prowadzenia przez sto-
warzyszenia statutowej działalności 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
na terenie gminy Ożarów Mazowiecki, 
z wyjątkiem wykorzystywanych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej,
2. grunty, budynki lub ich części zaję-
te na potrzeby prowadzenia statutowej 
działalności gminnych jednostek i zakła-
dów budżetowych na terenie gminy Oża-
rów Mazowiecki, z wyjątkiem wykorzy-
stywanych na prowadzenie działalności 
gospodarczej,
3. grunty, budynki lub ich części zajęte 
na potrzeby prowadzenia przez instytu-
cje kultury statutowej działalności kultu-
ralnej na terenie gminy Ożarów Mazo-
wiecki, z wyjątkiem wykorzystywanych 
na prowadzenie działalności gospodar-
czej,
4. grunty, budynki lub ich części stano-
wiące własność (współwłasność) szkół 
i przedszkoli niepublicznych oraz pod-
miotów prowadzących te szkoły i przed-
szkola, zajęte na potrzeby prowadzenia 
działalności oświatowej na terenie gminy 

z pracy rady miejskiej

W dniu 14 grudnia 2005 r. na  XXXIX sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

U C H W A Ł A   Nr 364/05

P o ż e g n a n i e
29 grudnia 2005 roku odszedł od nas na zawsze ś.p. Tadeusz Molenda - wspania-
ły, życzliwy wszystkim człowiek, znakomity fachowiec i wrażliwy na sprawy miejsco-
wej społeczności obywatel. Przez ostatnie 25 lat dyrektor i prezes Stacji Hodowli Roślin 
w Broniszach.

      Pozostał po Panu Prezesie wielki żal i pustka, 
dlatego chcemy przybliżyć jego postać.

 Tadeusz Molenda urodził się 20 marca 1945 roku w Gródku w powiecie zwoleńskim i choć nie był 
rodowitym Ożarowianinem, tę ziemię pokochał i pozostawił na niej dużą część dorobku swego życia. 

Był absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie. Po odbyciu stażu w Zakładzie doświadczalnym 
w Regułach podjął pracę w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Hodowli Roślin Radzikowie. Fachowość, pracowitość i zaangażowanie 
otworzyły przed nim drogę kolejnego awansu. W 1978 objął funkcję zastępcy dyrektora w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym SGGW 
w Brwinowie, a w roku 1980 został zastępcą dyrektora w Stacji Hodowli Roślin w Broniszach. Od roku 1990 samodzielnie kierował 
tą firmą kolejno jako jej dyrektor, tymczasowy zarządca, a wreszcie prezes zarządu po ustanowieniu spółki.
 Pracował w Broniszach ponad ćwierć wieku, zdecydowanie najdłużej w swym zawodowym życiu, pozostawił po sobie wspomnienia 
wielu wdzięcznych mu ludzi, którzy znali go jako pracodawcę i szefa, jako specjalistę i inżyniera, jako człowieka kochającego przyrodę 
i środowisko naturalne. Wielu z nas ma w swoim ogrodzie efekty jego pracy w postaci drzew, krzewów i kwiatów. Trudno jest pogodzić się 
z faktem, że nie ma Go już wśród nas. Wierzymy, że dane mu było zobaczyć wielki smutek kilkuset kolegów, przyjaciół i znajomych, którzy 
Go żegnali w kościele i na cmentarzu parafialnym w Gołąbkach.

 Dziękujemy Ci Tadeuszu za wszystko, czego dokonałeś w Broniszach, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.

Burmistrz i Grono Przyjaciół 

Serdeczne podziękowania za uczestnictwo 
w uroczystości pogrzebowej ś.p. Tadeusza Molendy

składa żona z córkami
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z pracy rady miejskiej

Ożarów Mazowiecki, z wyjątkiem wyko-
rzystywanych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej innej niż działalność 
oświatowa,
5. grunty, budowle, budynki lub ich czę-
ści służące zaspokajaniu zbiorowych 
potrzeb wspólnoty mieszkańców w za-
kresie infrastruktury technicznej, stano-
wiące mienie komunalne gminy Ożarów 
Mazowiecki,
6. grunty i budynki zajęte pod cmenta-
rze.

§ 3
Z dniem 1 stycznia 2006 r. traci moc 
Uchwała Nr 261/04 Rady Miejskiej w 
Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 grud-
nia 2004 r. w sprawie podatku od nie-
ruchomości na terenie Miasta i Gminy 
Ożarów Mazowiecki na rok 2005. 

 
 w sprawie:  określenia wysokości 
stawek podatku od środków transpor-
tu i zwolnień, w tym podatku na tere-
nie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiec-
ki na rok 2006.

Rada Miejska uchwaliła wysokość 
stawek podatku od środków transportu 
na terenie Miasta i Gminy  Ożarów Maz. 
na rok 2006 i tym samym traci moc 
uchwała nr 262/04 z dnia 14 grudnia 
2004 r. Obowiązujące wysokości stawek 
podatku od środków transportu podane 
są w uchwale nr 377/05.

 w sprawie: podatku od posiadania 
psów na terenie Miasta i Gminy Oża-
rów Mazowiecki w roku 2006.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się roczną stawkę podatku od po-
siadania psów, w wysokości 35,00 zł od 
jednego psa.

§ 2

Podatek płatny jest z góry bez wezwania 
do kasy urzędu lub na rachunek banko-
wy budżetu gminy w: PKO BP S.A. XVIII 
Oddział Warszawa Nr  31 1020 1185 
0000 4102 0019 1726 do dnia 31 marca 
każdego roku podatkowego lub w ciągu 
czternastu dni od daty wejścia w posia-
danie psa.

§ 3 

Nie pobiera się podatku od posiadania 
psów utrzymywanych w celu pilnowa-
nia mieszkań i gospodarstw domowych 
emerytów i rencistów, nie podlegających 
zwolnieniu z mocy ustawy.
 

§ 4
Z dniem 1 stycznia 2006 r. traci moc 
Uchwała Nr 264/04 Rady Miejskiej w 
Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 grud-

nia 2004 r. w sprawie podatku od posia-
dania psów na terenie Miasta i Gminy 
Ożarów Mazowiecki.

 w sprawie: zarządzenia poboru po-
datków w drodze inkasa oraz okre-
ślenia inkasentów i wysokości wyna-
grodzenia za inkaso oraz wyznaczenia 
terminu płatności dla inkasentów. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zarządza się pobór podatku od nierucho-
mości, podatku rolnego i podatku leśne-
go od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2
Inkasentami są sołtysi i osoby fizyczne 
wymienione w załączniku do niniejszej 
uchwały.

§ 3
1. Inkasenci określeni w § 2 są zobowią-
zani do rozliczenia zainkasowanych na-
leżności podatkowych określonych w § 1 
w następujących terminach:
a) 20 marca – I rata,
b) 20 maja – II rata,
c) 20 września – III rata,
d) 20 listopada – IV rata.
2. Jeżeli wyżej wymieniony termin przy-
pada na sobotę lub dzień świąteczny 
ustawowo wolny od pracy (w niedzielę, 
święto) termin przesuwa się na następ-
ny dzień po dniu lub dniach wolnych od 
pracy.

§ 4
Inkasentom przysługuje wynagrodzenie 
w postaci prowizji w wysokości 9 % sumy 
zainkasowanego podatku.

§ 5
Podatek od nieruchomości, podatek rol-
ny, podatek leśny od osób fizycznych 
może być  wpłacany także bezpośrednio 
do kasy Urzędu lub na rachunek budżetu 
gminy  PKO  BP S.A. XVIII Oddział War-
szawa Nr konta 31 1020 1185 0000 4102 
0019 1726.

§ 6
Z dniem 1 stycznia 2006 r. traci moc Uchwa-
ła Nr 265/04 Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2004 r. 
w sprawie zarządzenia poboru podatków 
w drodze inkasa oraz określenia inkasen-
tów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

 w sprawie:  w sprawie: ustalenia 
wzorów formularzy podatkowych

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się wzory formularzy podatkowych 
stanowiące odpowiednio załączniki nr 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do uchwały:

1) Deklaracja na podatek od nierucho-
mości (DN-1) – załącznik nr 1

2) Informacja w sprawie podatku od nie-
ruchomości (IN– 1) – załącznik nr 2

3) Dane o nieruchomościach (ZN-1A) 
– załącznik nr 3

4) Dane o zwolnieniach podatkowych w 
podatku od nieruchomości (ZN–1B) – za-
łącznik nr 4

5) Deklaracja na podatek rolny (DR – 1) 
– załącznik nr 5

6) Informacja w sprawie podatku rolnego 
(IR-1) – załącznik nr 6

7) Dane o nieruchomościach rolnych 
(ZR-1A) ) – załącznik nr 7

8) Deklaracja na podatek leśny (DL-1) 
– załącznik nr 8

9) Informacja w sprawie podatku leśnego 
(IL-1) – załącznik nr 9

10) Dane o nieruchomościach leśnych 
(ZL – 1A) załącznik nr 10 §2

Traci moc Uchwała Nr 107/03 Rady Miej-
skiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 
2 września 2003r. w sprawie sprzedaży 
w drodze przetargu nieograniczonego 
działki stanowiącej własność gminy Oża-
rów Mazowiecki, położonej w Jawczy-
cach.

§ 2
Z dniem 1 stycznia 2006 r. traci moc 
Uchwała Nr 146/03 Rady Miejskiej w 
Ożarowie Mazowieckim z dnia 2 grudnia 
2003 r. w sprawie ustalenia wzorów for-
mularzy podatkowych.

 
 
 
 w sprawie: wprowadzenia zmian w 
budżecie miasta i gminy na rok 2005.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę                                                                        
85.000 zł 
Zwiększyć wydatki gminy o kwotę                                                                          
85.000 zł
w pełnej szczegółowości klasyfikacji bu-
dżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Plan wydatków po zmianach stanowi 
wielkość 46.700.402 zł

§ 2
\1. Różnica między planem dochodów 
stanowiącym wielkości 44.604.502 zł, 
a planem wydatków określonym w § 1 
wynosi  2.095.900 zł          
2. Z dochodów budżetu gminy przezna-
cza się kwotę 2.743.240 zł. na spłatę rat 
kredytów i  pożyczek.
3. Deficyt budżetu w wysokości  4.839.140 
zł,  tj. po uwzględnieniu zapisów w pkt. 2 
zostanie pokryty z:

U C H W A Ł A  Nr 369/05

U C H W A Ł A   Nr  368/05

U C H W A Ł A  Nr 365/05

U C H W A Ł A  Nr 366/05

U C H W A Ł A   Nr  367/05
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- wolnych środków wynikających z roz-
liczenia kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych w wysokości 1.622.045 zł
- kredytów zaciąganych w bankach krajo-
wych w wysokości 3.217.095 zł

U C H W A Ł A  Nr 370/05

 w sprawie: opłaty targowej na terenie 
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 
w okresie od  1 stycznia 2006 roku do 
31 grudnia 2006 roku.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Wysokość dziennych stawek opłaty tar-
gowej:
a) przy sprzedaży warzyw, owoców i świe-
żych kwiatów wyłącznie produkcji krajo-
wej 9,00 zł    
b) przy sprzedaży artykułów spożywczo- 
przemysłowych pochodzenia krajowego 
i zagranicznego:
- z ręki – lub koszyka - 12,00 zł 
- ze stoiska - 15,00 zł                              
- z pojazdu o ładowności do 3,5 tony - 27,00 zł
- z pojazdu o ładowności powyżej 3,5
tony - 45,00 zł

§ 2
1.  Zarządza się pobór opłaty targowej 
w drodze inkasa.
2.  Jako inkasenta opłaty targowej usta-
nawia się jednostkę organizacyjną gminy 
– Zakład Usług Komunalnych w Ożaro-
wie Mazowieckim.
3. Za pobór opłaty targowej w drodze 
inkasa inkasentowi przysługuje wynagro-
dzenie w wysokości  30% kwoty zainka-
sowanej opłaty.

 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 163/03 
Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2003 
r. w sprawie uchwalenia Statutu Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
W załączniku nr 4 do Statutu Gminy Oża-

rów Mazowiecki „Regulamin Rady Miej-
skiej”, stanowiącego załącznik do Uch-
wały Nr 163/03 Rady Miejskiej w Oża-
rowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 
2003r. w sprawie uchwalenia Statu-
tu Gminy Ożarów Mazowiecki, w §44 
dodaje się pkt. 5 w brzmieniu:
„5. Uchwała w sprawie uchwalenia budże-
tu Gminy podejmowana jest w głosowaniu 
imiennym, w ten sposób, że Przewodniczą-
cy Rady wyczytuje nazwisko radnego, po 
czym radny mówi „jestem za” lub „jestem 
przeciw” lub „wstrzymuję się od głosu”.

 
 
 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 163/03 
z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Ożarów 
Mazowiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
W załączniku nr 4 do Statutu Gminy 
Ożarów Mazowiecki „Regulamin Rady 
Miejskiej”, stanowiącego załącznik do 
Uchwały Nr 163/03 Rady Miejskiej w 
Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 grud-
nia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminy Ożarów Mazowiecki, w §39 pkt 1 
wprowadza się lit. e) w brzmieniu:
e) mieszkańcy Gminy w liczbie co naj-
mniej 100 osób, a w przypadku miejsco-
wości liczących mniej niż 100 mieszkań-
ców – 70% mieszkańców.

§ 2
Procedura zgłaszania inicjatywy uchwa-
łodawczej przez mieszkańców będąca 
załącznikiem do niniejszej uchwały, sta-
nowi załącznik nr 6 do Statutu Gminy. 

 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 163/03 
Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2003 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 
Ożarów Mazowiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
W załączniku nr 4 do Statutu Gminy Oża-
rów Mazowiecki „Regulamin Rady Miej-
skiej”, stanowiącego załącznik do Uch-
wały Nr 163/03 Rady Miejskiej w Oża-
rowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 
2003r. w sprawie uchwalenia Statu-
tu Gminy Ożarów Mazowiecki, w §59 do-
daje się pk.t 4 i pkt. 5 w brzmieniu:
4. a) Radni, w celu lepszego wykonywa-
nia swojego mandatu, obowiązani są do 
podnoszenia kwalifikacji, poprzez:
- po wyborze na radnego po raz pierw-
szy, odbycie co najmniej 2 – dniowego 
szkolenia dotyczącego ustroju samorzą-
du terytorialnego, zadań gminy w świet-
le ustawy o samorządzie gminnym i us-
taw szczególnych, kompetencji radnego, 
statusu radnego jako funkcjonariusza 
publicznego, tworzenia aktów prawa 
miejscowego,
- co najmniej raz w roku odbycie szko-
lenie z zakresu zamówień publicznych 
i finansów publicznych,
- co najmniej raz w roku odbycie szko-
lenia przez członków komisji rewizyjnej 
w zakresie kontroli wykonania budżetu 
i wydatkowania środków publicznych 
oraz procedury absolutoryjnej.
b) Na szkolenia wymienione w pkt. 4  
radny kierowany jest przez Przewodni-
czącego Rady z urzędu. 
5. Radny, w celu wykonania obowiązku 
określonego w pkt. 4, śledzi informacje 
o szkoleniach kierowane do urzędu. Za-
interesowany tematyką szkolenia zgła-
sza do Przewodniczącego Rady Miej-
skiej wniosek, w którym wyraża chęć 
udziału w szkoleniu. 

 
 w sprawie: zatwierdzenia harmono-
gramu obrad Rady Miejskiej.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza harmonogram obrad Rady 
Miejskiej w brzmieniu załącznika do ni-
niejszej uchwały.

 w sprawie: wprowadzenia zmian w 
budżecie miasta i gminy na rok 2006.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zmniejszyć dochody gminy o kwotę                                                                        
671.800 zł
Zwiększyć dochody gminy o kwotę                                                                          
967.069 zł

w pełnej szczegółowości klasyfikacji bu-
dżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach stanowi 
wielkość 44.899.771 zł

§ 2
Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę                                                                      
1.077.268 zł
Zwiększyć wydatki gminy o kwotę                                                                        
1.022.537zł
w pełnej szczegółowości klasyfikacji bu-
dżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Plan wydatków po zmianach stanowi 
wielkość 46.645.671 zł

§ 3
1. Różnica między planem dochodów 
a planem wydatków stanowi kwotę   
1.745.900 zł         
2.  Z dochodów budżetu gminy przezna-
cza się kwotę 2.743.240 zł. na spłatę 
rat kredytów i  pożyczek , zgodnie z Za-
łącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
3. Deficyt budżetu w wysokości  

W dniu 29 grudnia 2005 r. na  LX sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

U C H W A Ł A  Nr 373/05

U C H W A Ł A  Nr 374/05

U C H W A Ł A  Nr 371/05

U C H W A Ł A  Nr 372/05

U C H W A Ł A  Nr 375/05
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4.489.140 zł tj. po uwzględnieniu zapi-
sów w pkt. 2  zostanie  pokryty z:
- wolnych środków wynikających z rozli-
czenia kredytów i pożyczek z lat ubie-
głych w wysokości 1.622.045 zł.
- kredytów zaciąganych w bankach kra-
jowych w wysokości  2.867.095 zł.

 
 w sprawie: wydatków budżetu mia-
sta i gminy, które nie wygasają z upły-
wem roku budżetowego.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
1. Ustala się zgodnie z Załącznikiem 
Nr 1 wykaz wydatków budżetu miasta 
i gminy Ożarów Mazowiecki, które nie 
wygasają z upływem roku 2005. 
2. Ostateczny termin wykonania planu 
finansowego wydatków upływa z dniem 
31 lipca 2006 r.

 
 w sprawie: określenia wysokości 
stawek podatku od środków transpor-
towych i zwolnień w tym podatku na 
terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazo-
wiecki na rok 2006.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Określa się wysokość stawek podatku 
od środków transportowych :
1. Od samochodów ciężarowych o do-
puszczalnej masie całkowitej pojazdu 
równej i wyższej niż 3,5 tony i poniżej 12 
ton :
d) od 3,5 tony  do 5,5 ton włącznie  
- 324,00 zł
e) powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie     
- 460,00 zł
f) powyżej 9,0 ton, a niższej niż 12,0 ton 
-  550,00 zł
2. Od samochodów ciężarowych o do-
puszczalnej masie całkowitej pojazdu 
równej i wyższej niż 12,0  ton z uwzględ-
nieniem  rodzaju zawieszenia wg stawek 
określonych w załączniku nr 1 do niniej-
szej uchwały
4. Od ciągników siodłowych i balasto-
wych przystosowanych do używania 
łącznie z naczepą lub przyczepą o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów równej i wyższej niż 3,5 tony, 
a niższej niż 12,0 ton  bez względu na 
rodzaj zawieszenia i liczbę osi :
a) od 3,5 tony  do 7,0 ton włącznie 
- 460,00 zł
b) powyżej 7,0 ton, a niższej niż 12,0 ton 
- 550,00 zł
4. Od ciągników siodłowych i balasto-
wych przystosowanych do używania 
łącznie z naczepą lub przyczepą o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów równej i wyższej niż 12,0 ton 
z uwzględnieniem   rodzaju  zawiesze-

nia wg stawek  określonych w załączniku 
nr 2 do niniejszej uchwały   
5. Od przyczep i naczep, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają do-
puszczalną masę całkowitą równą lub 
wyższą niż 7,0 ton, a niższą niż 12,0 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z 
działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego :
a. równa lub wyższą  niż 7,0 ton, a niż-
sza niż 9,5 tony - 166,00 zł
b. równa lub wyższa niż  9,5 tony, a niż-
szą niż 12,0 ton - 194,00 zł
6. Od przyczep i naczep, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają do-
puszczalną masę całkowitą równą lub 
wyższą niż 12,0 ton, z uwzględnieniem 
rodzaju zawieszenia z wyjątkiem zwią-
zanych wyłącznie z działalnością rolni-
czą prowadzoną przez podatnika   po-
datku rolnego wg stawek określonych 
w załączniku nr  3 do niniejszej uchwały  
7.   Od autobusów w zależności od liczby 
miejsc do siedzenia :
a) mniejszej niż  30 miejsc - 500,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 
-1000,00 zł
8. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 
1, 3, 7 posiadających katalizatory, staw-
ki podatku od środków transportowych 
ustala się w wysokości:
h. od samochodów wymienionych w §1 
pkt. 1 a - 234,00 zł
i. od samochodów wymienionych w §1 
pkt. 1 b - 369,00 zł
j. od samochodów wymienionych w §1 
pkt. 1 c - 459,00 zł
k. od pojazdów wymienionych w § 1 pkt .3 a 
- 369,00 zł
l. od pojazdów wymienionych w §1 pkt .3 b 
- 459,00 zł
m. od autobusów wymienionych w §1 
pkt. 7 a - 414,00 zł
n. od autobusów wymienionych w §1 
pkt. 7 b -828,00 zł      

§ 2
Zwalnia się od podatku od środków 
transportowych :
- samochody ciężarowe o dopuszczal-
nej masie całkowitej pojazdu od 3,5 tony 
i poniżej 12 ton – wykorzystywane na 
potrzeby prowadzenia działalności statu-
towej  przez gminne zakłady budżetowe 
- ciągniki siodłowe i balastowe przysto-
sowane do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą  o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów  od 3,5 tony 
i poniżej 12 ton –wykorzystywane na po-
trzeby  prowadzenia działalności statu-
towej  przez gminne zakłady budżetowe.
- przyczepy i naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopusz-
czalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłą-
cznie z działalnością rolniczą prowadzo-
ną przez podatnika podatku rolnego - wy-
korzystywane  na potrzeby  prowadzenia
działalności statutowej  przez gminne 
zakłady  budżetowe.
- autobusy – wykorzystywane  przez 

gminne jednostki budżetowe  do prze-
wozu dzieci do szkół i gimnazjów.
- środki transportowe stanowiące wła-
sność podmiotów prowadzących sta-
tutową działalność w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej.

§ 3
Traci moc Uchwała  Nr 365/05  Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z 
dnia 14 grudnia 2005 r w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych i zwolnień  w 
tym podatku na terenie Miasta i Gminy 
Ożarów Mazowiecki na rok 2006.

 w sprawie: utworzenia jednostki bu-
dżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazo-
wieckim.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
1. Z dniem 31 grudnia 2005 r. likwidu-
je się jednostkę budżetową pod nazwą 
Pływalnia Miejska w Ożarowie Mazo-
wieckim.
2. Tworzy się z dniem 01.01.2006r. jed-
nostkę budżetową pod nazwą Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożarowie 
Mazowieckim zwany dalej GOSiR w 
Ożarowie Mazowieckim.
3. Majątek będący w posiadaniu likwido-
wanej jednostki organizacyjnej zostaje 
przekazany do nowo tworzonej jednostki 
organizacyjnej GOSiR.   

§ 2
Majątek przekazany w użytkowanie GO-
SiR stanowi:
I. z dniem 1 stycznia 2006r.:
1. Nieruchomość położona przy ul. Szkol-
nej 2A w Ożarowie Mazowieckim  wraz z 
pływalnią krytą i obiektami towarzyszącymi, 
2. Hale sportowe wraz z zapleczem znaj-
dujące się w Szkole Podstawowej Nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim ul. Szkolna 2,
3. Korty i boiska Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim ul. Szkolna 2,
4. Boisko i sala gimnastyczna Szkoły 
Podstawowej Nr1 w Ożarowie Mazo-
wieckim, ul. Szkolna 3.
II. z dniem 1 września 2006r:
1. Hala sportowa oraz boiska szkolne w 
Płochocinie, ul. Lipowa 3.   

§ 3
Przedmiotem działalności GOSiR jest 
realizacja zadań z zakresu kultury fi-
zycznej określonej w statucie oraz admi-
nistrowanie obiektami i terenami sporto-
wo-rekreacyjnymi.

§ 4
Wydatki GOSiR mogą być przeznaczo-
ne wyłącznie na realizację jego zadań 
określonych w statucie.

U C H W A Ł A  Nr 378/05

z pracy rady miejskiej

U C H W A Ł A  Nr 376/05

U C H W A Ł A  Nr 377/05
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§ 5
Nadaje się statut GOSiR w Ożarowie 
Mazowieckim w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

 w sprawie: ustalenia liczby punktów 
sprzedaży napojów zawierających 
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem 
piwa) przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży oraz ustale-
nia liczby punktów sprzedaży napojów 
zawierających powyżej 4,5% alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych 
do spożycia w miejscu sprzedaży na 
terenie miasta i gminy Ożarów Mazo-
wiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się limit 45 punktów prowadzą-
cych sprzedaż napojów zawierających 
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem 
piwa) i przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży. 

§ 2
Ustala się limit 30 punktów prowadzą-
cych sprzedaż napojów zawierających 
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem 
piwa) i przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Traci moc obowiązująca Uchwała Nr 
69/03 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazo-
wieckim z dnia 29 kwietnia 2003 r.

 w sprawie: zatwierdzenia planu pra-
cy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza plan pracy Komisji Rewizyj-
nej na 2006 rok, stanowiący załącznik 
do uchwały.

§ 2
Nadzór nad realizacją planu określonego 
w § 1 powierza Przewodniczącemu Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.

 
 w sprawie: zatwierdzenia planu pra-
cy Komisji do spraw budżetowych na 
2006 rok.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza plan pracy Komisji do spraw 
budżetowych na 2006 rok, stanowiący 
załącznik do uchwały.

§ 2
Nadzór nad realizacją planu określone-
go w § 1 powierza Przewodniczącemu 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim.

 w sprawie: zatwierdzenia planu pra-
cy Komisji do spraw obywatelskich na 
2006 rok.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza plan pracy Komisji do spraw 
obywatelskich na 2006 rok, stanowiący 
załącznik do uchwały.

 w sprawie: zatwierdzenia planu pra-
cy Komisji do spraw gospodarczych 
na 2006 rok.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza plan pracy Komisji do spraw 
gospodarczych na 2006 rok, stanowiący 
załącznik  do uchwały.

 w sprawie: uchwalenia budżetu mia-
sta i gminy na rok 2006

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
1. Ustala się dochody budżetu gmi-
ny ogółem w wysokości 48.304.708 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 1,2 i 3. 
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują;
- dochody związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej zle-
conych gminie ustawami w wysokości                                                              
2.920.190 zł zgodnie z załącznikiem 
Nr 4.
- dochody z tytułu wydawania zezwo-
leń na sprzedaż napojów alkoholowych 
w wysokości 240.000 zł

§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu gminy 
w wysokości 53.871.228 zł zgodnie z za-
łącznikami Nr 7, 8, 9.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
- wydatki związane z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej zle-
conych gminie ustawami, w wysokości                                                              
2.920.190 zł zgodnie z załącznikiem 
Nr 10
- wydatki z tytułu wydawania zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych w 
wysokości  240.000 zł

§ 3
1. Różnica między planem dochodów, 
a planem wydatków stanowi kwotę 
5.566.520 zł
2. Z dochodów budżetu gminy przezna-
cza się kwotę 2.733.480 zł na spłatę rat 
kredytów i pożyczek zgodnie z załączni-
kiem Nr 13
3. Deficyt budżetu w wysokości 8.300.000 zł 
tj. po uwzględnieniu zapisów w pkt.2 zo-
stanie pokryty przychodami pochodzą-
cymi z:
 - kredytów zaciągniętych w bankach 
krajowych w wysokości 6.600.000 zł
- nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych 
w wysokości 1.700.000 zł  zgodnie z za-
łącznikiem Nr 12

§ 4
Prognozę długu gminy na dzień 31 grud-
nia 2006 r. i lata następne stanowi za-
łącznik Nr 14.

§ 5
1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysoko-
ści 150.000 zł

§ 6
Ustala się wydatki majątkowe narok 
2006 w wysokości 17.951.804 zł zgod-
nie z załącznikiem Nr 16, w tym: wydatki 
i zakupy inwestycyjne 17.951.804 zł

§ 7
Ustala się wieloletni plan programów 
inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem 
Nr 16.

§ 8
Ustala się dotacje dla zakładu budżeto-
wego w wysokości 900.000 zł zgodnie 
z załącznikiem Nr 17.

§ 9
Ustala się dotacje z budżetu gminy dla 
innych jednostek w związku z ustawą o 
systemie oświaty w wysokości 670.000 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 10
Ustala się plan przychodów i wydatków 
zakładu budżetowego, zgodnie z załącz-
nikiem Nr 18.

§ 11
Ustala się dotacje z budżetu gminy na 
realizację zadań publicznych z zakresu 
kultury fizycznej i sportu w związku z 
ustawą o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie w wysokości 
547.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 20.

§ 12
Ustala się plan przychodów gminnego 
funduszu ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej w wysokości 52.000 zł. oraz 
wydatków funduszu w wysokości 52.000 
zł. zgodnie z załącznikiem Nr 21.

z pracy rady miejskiej 

U C H W A Ł A  Nr 380/05

U C H W A Ł A  Nr 382/05

U C H W A Ł A  Nr 383/05

U C H W A Ł A  Nr 384/05

U C H W A Ł A  Nr 379/05

U C H W A Ł A  Nr 381/05



10 Informator Ożarowski nr 13 (134) styczeń 2006

z pracy rady miejskiej

W sierpniu 2005 r. powstała w Błoniu przy ulicy Emilii Plater 12c nowa Firma Gazownicza - „GAZ” 
Sp. z o.o. Udziały w tej firmie ma Mazowiecka Spółka Gazownictwa (51 %) i my tzn. Krzysztof Żmi-
jewski i Marian Winkowski. Obaj należymy do tzw. „starej gwardii gazowniczej”, co to z niejednego 
gazowego pieca chleb jadła. Każdy z nas przepracował w Gazowni Warszawskiej ponad trzydzieści 
lat, rozwiązując przeróżne problemy i zajmując najróżniejsze stanowiska (przestawianie gazu, da-
leki przesył, pogotowie gazowe, bezpieczeństwo gazowe czy nadzór gazowniczy). Wybudowaliśmy 
razem z podległymi sobie pracownikami setki kilometrów gazociągów i przyłączy gazowych. Od 
pewnego jednak czasu zaczęło nam być w „naszej starej” Gazowni Warszawskiej „za ciasno”. Coraz 

bardziej szczegółowo opisane procesy, procedury i instrukcje, ogromna ilość nie koniecznie potrzebnych dokumentów 
i gdzieś nie zawsze na pierwszym miejscu KLIENT. Postanowiliśmy więc (wzorując się na maksymie naszego byłego 
Prezydenta) „wziąć sprawy w swoje ręce” i po ponad rocznych rozmowach z naszym głównym wspólnikiem powstała 
„GAZ” Sp. z o.o. 
 Razem z nami odeszło z Gazowni Warszawskiej 42 pracowników (w ogromnej większości ochotników) kierujących 
się podobnymi jak my motywami.
Naszym celem jest pomoc wszystkim potencjalnym Klientom Gazowni Warszawskiej mającym jakiekolwiek problemy z 
dostępem do gazu ziemnego.
Możemy pomóc w załatwieniu warunków technicznych, spisaniu umowy przyłączeniowej, wykonaniu dokumentacji pro-
jektowej, a także w samej budowie gazociągu, przyłącza i instalacji gazowej. Doradzimy w wyborze odpowiedniego pieca 
czy innego urządzenia gazowego. 
 Już korzystającym z gazu pomożemy w obowiązkowych przeglądach instalacji gazowej, badaniu jej szczelności, a 
także (jeżeli zajdzie taka konieczność) w jej remoncie lub doszczelnieniu.
 Chcemy „prowadząc za rączkę” Naszego Klienta pomóc mu w pokonaniu nie zawsze prostych przepisów Prawa Bu-
dowlanego, Prawa Energetycznego i wymagań Gazowni Warszawskiej. I chcemy to zrobić w sposób maksymalnie dla 
Niego przyjazny. Nie zamierzamy wysyłać Go w sto różnych miejsc, aby podpisał sto różnych, nie zawsze potrzebnych 
dokumentów. Większość spraw załatwimy za Niego sami. 
 Naszym hasłem jest  G A Z   N A   T E L E F O N.   Chcesz korzystać z gazu ziemnego - zadzwoń  0-22 725 49 92 - nasz 
pracownik skontaktuje się z Tobą, odpowie na wszystkie pytania, rozwiąże wszelkie problemy, pomoże Ci (w maksymal-
nie szybkim terminie i po atrakcyjnej cenie) przyłączyć budynek do sieci gazowej. 
POMOŻEMY CI SZYBKO I TANIO KORZYSTAĆ Z BEZPIECZNEGO I WYGODNEGO PALIWA JAKIM JEST GAZ ZIEMNY. 

GAZ POL

Naszej Koleżance 
Basi Borowskiej 

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 
Ojca 

składają: burmistrz, koleżanki i koledzy 
z Urzędu Miasta i Gminy 
w Ożarowie Mazowieckim

§ 13
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gmi-
ny do zaciągania kredytów i pożyczek 
oraz emisji papierów wartościowych do 
wysokości 1.000.000 zł na pokrycie wy-
stępującego w ciągu roku budżetowego 
niedoboru budżetu.

§ 14
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gmi-
ny do udzielania pożyczek w roku bu-
dżetowym do wysokości 1.000.000 zł.

§ 15
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gmi-
ny do udzielania poręczeń i gwaran-
cji w roku budżetowym do wysokości 
1.000.000 zł.

§ 16
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gmi-
ny do przenoszenia wydatków między 
rozdziałami oraz między paragrafami 
w ramach działu, z wyłączeniem wydat-
ków inwestycyjnych i dotacji.

§ 17
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gmi-
ny do lokowania wolnych środków pie-
niężnych w innych bankach niż bank 
prowadzący obsługę budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego.

w sprawie: przyznania dodatku spe-
cjalnego dla Burmistrza Miasta i Gmi-
ny w Ożarowie Mazowieckim.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Przyznaje się dla Burmistrza Kazimie-
rza Stachurskiego dodatek specjalny w 
wysokości 40% łącznie wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku funkcyjnego od 
dnia 1 stycznia 2006 r.

Pełna treść uchwał do wglądu w UMiG  
w Ożarowie Maz., ul. Kolejowa, p. 101

lub na str. BIP www.ozarow-mazowiecki.pl

U C H W A Ł A  Nr 385/05
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otwarcie filii biblioteki

 Varia biblioteczne
 Mam przyjemność zawiadomić Pań-
stwa, że 18 grudnia 2005 r. odbyło się 
uroczyste otwarcie filii gminnej bibliote-
ki publicznej w Macierzyszu. Placówka 
- założona we współpracy ze Stowarzy-
szeniem Rozwoju Macierzysza - mieści 
się w budynku po zlikwidowanej szkole 
podstawowej, który jest obecnie siedzibą 
organizacji. Na uroczystość przybyli: pan 
starosta Jan Żychliński, pan burmistrz 
Kazimierz Stachurski wraz z małżonką, 
proboszcz babickiej parafii ksiądz Jan 
Szubka, radny Jarosław Szmyt, soł-
tysowie z okolic, Zarząd i członkowie 
Stowarzyszenia Rozwoju Macierzysza 
oraz liczni goście. Witając zebranych 
przypomniałam wszystkim, że otwierana 
biblioteka jest placówką administrowa-
ną przez gminny samorząd, co oznacza 
powrót do Macierzysza po kilku latach 
nieobecności nowej instytucji kultural-
no-oświatowej. Burmistrz Ożarowa, pan 
Kazimierz Stachurski, podkreślił wagę 
tego wydarzenia i dokonał symboliczne-
go otwarcia biblioteki. Następnie ksiądz 
proboszcz pobłogosławił pomieszczenie 

i wraz z uczestnikami odmówił modlitwę 
za powodzenie nowej placówki kultural-
nej, pomyślność wszystkich zebranych 
oraz obecnych i przyszłych czytelników 
książek w Macierzyszu.
 Po mszy świętej, którą uświetnił swo-
im występem babicki chór parafialny, sta-
rosta Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego pan Jan Żychliński podzielił się 
opłatkiem z zebranymi i wraz z panem 
Burmistrzem złożył wszystkim świątecz-
ne życzenia. Kolejnym punktem progra-
mu było spotkanie z gwiazdą wieczoru 
– panią Krystyną Sienkiewicz.
 Występ znanej aktorki kabaretowej, 
filmowej i teatralnej, która z właściwym 
sobie wdziękiem odegrała kilka sce-

nek z teatrzyków K. I. Gałczyńskiego 
i M. Załuskiego, zaśpiewała kilka piose-
nek. M. Hemara, zaintonowała chóralne 
„Chachary” z „Rzeczpospolitej babskiej” i 
przedstawiła swoje wspomnienia wydane 
w książce ”...zgadnij, z kim leżę?” okazał 
się atrakcją wieczoru. Roześmiani goście 
długo oklaskiwali artystkę, po czym usta-
wili się w kolejce po autograf, bowiem 
na zakończenie spotkania aktorka wpi-
sywała dedykacje tym wszystkim, którzy 
chcieli mieć na pamiątkę jej książkę.
 Warto dodać jeszcze, że plastyczną 
oprawę całej uroczystości nadały obrazy 
malarek tworzących w naszym regionie 
- pań Wandy Barwińskiej, Hanny Bujwid 
i Hanny Henzold.
 Filia Biblioteki Publicznej Miasta 
i Gminy Ożarów Mazowiecki w Macierzy-
szu zainaugurowała swoją działalność 
kulturalno-oświatową. Samo wypoży-
czanie książek i spotkania z czytelnikami 
funkcjonuje już od momentu powstania 
punktu bibliotecznego przy Stowarzysze-
niu Rozwoju Macierzysza. Obecnie księ-
gozbiór pochodzi w większości z daw-
nej biblioteki w Ołtarzewie, przeniesio-
nej potem do Bronisz i z Bronisz do Ma-
cierzysza. Składa się również z darów 
mieszkańców Macierzysza i okolicznych 
instytucji. Liczy ponad osiem i pół tysiąca 
woluminów. 
 Biblioteka otwiera swoje podwoje 
w środy i czwartki od 13.00 do 17.00, 
w piątki od 16.00 do 20.00 oraz w sobo-
ty od 11.30. do 15.00. Prowadzi ją pani 
Agnieszka Solarz. 
 Na 3 lutego br. planowane jest 
otwarcie Czytelni Internetowej i Pra-
cowni Multimedialnej w Oddziale Głów-
nym Biblioteki Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki przy ul. Szkolnej 2. Dzięki 
rządowemu programowi IKONKA nasza 
biblioteka może oferować 3 stanowiska 
komputerowe z dostępem do Internetu. 
Jeżeli znajdą się dodatkowe pieniądze, 
będzie możliwe również wypożyczanie 
zbiorów multimedialnych zapisanych na 
CD/DVD oraz książek mówionych. 
 W Czytelni mieścić się będą również 
zbiory regionalne, do których kompleto-
wania zapraszamy wszystkich Państwa. 
Utworzenie zbiorów regionalnych, tzw. 
regionaliów, obejmujących materiały 
związane z naszym regionem jest jedną 
z nowszych inicjatyw w naszej bibliote-

ce. Biblioteka w Ożarowie, tak jak wiele 
bibliotek publicznych, aktywnie zajmuje 
się działalnością związaną z utrwalaniem 
świadomości i kultury regionalnej. Zwra-
camy się do Państwa z prośbą o prze-
kazywanie do nas informacji i materiałów 
w tym zakresie i zapraszamy na cykl 
spotkań z serii „Ciekawostki z dziejów 
Ożarowa”. Pierwsze spotkanie odbę-
dzie się w dniu otwarcia Czytelni – 3 
lutego o godz. 14.00 i poprowadzi je dr 
Stefan Lewandowski.
 

Chciałabym jeszcze wyjaśnić, że ja-
ko regionalia gromadzi się książki i rę-
kopisy autorów zamieszkałych na terenie 
naszego powiatu, czasopisma regio-
nalne, dokumenty życia społecznego, 
wydawnictwa kartograficzne, biografie 
wybitnych postaci życia kulturalnego 
i społecznego, prace doktorskie, prace 
magisterskie, monografie miejscowości, 
fotografie prezentujące region sprzed 
lat, znaczki, rysunki, plakaty, filmografię 
dotyczącą regionu lub związaną z regio-
nem, czyli np. filmy o regionie lub twór-
ców pochodzących z regionu, muzykalia, 
czyli np. nuty, teksty, nagrania audio. 
Z uwagi na bardzo różnorodne formy re-
gionaliów, różnorodne są też formy ich 
przechowywania oraz opisu.
 Docelowo opis regionaliów znajdzie 
się w komputerowej bazie danych.

Osoby, które chcą podzielić się z in-
nymi swoją wiedzą o regionaliach z 
obszaru naszego powiatu prosimy o 
kontakt z Biblioteką Publiczną w Oża-
rowie Mazowieckim pod numerem te-
lefonu 022-722-12-65 w. 21. 

Elżbieta Paderewska 
– dyrektor Biblioteki
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wojenne wigilie

„(...) Jezu Malusieńki                                           
Domy im zburzono
Pożałuj nas trocha!                                               
Ojców wytracono,
Ileż naszych polskich dzieci                                 
I w dalekie, obce kraje
Gorzko dzisiaj szlocha                                          
Matki wywieziono (...)”

 Melodia wszystkim znana, lecz słowa 
kolędy zupełnie inne: przejmujące, po-
ruszające, przypominające tamte czasy, 
czasy wojny. Być może tekst tej, jednej 
z powstańczych kolęd był zaczątkiem 
pomysłu nauczycieli i uczniów Szko-
ły Podstawowej im. Szarych Szeregów 
w Płochocinie, aby przypomnieć, jak wi-
gilię spędzali ich bohaterowie z czasów 
okupacji, harcerze z Szarych Szeregów.
 Zgodnie z tradycją Szkoły w zimo-
wy, przedświąteczny dzień 20 grudnia 
zebrała się społeczność szkolna, ro-
dzice uczniów i zaproszeni goście, aby 
w klimacie świątecznej zadumy i rado-
ści uczestniczyć w wieczorze kolęd. 
Tym razem uczniowie pod kierunkiem 
p. M. Osińskiej, p. M. Kulińskiej - Troja-
nowskiej i p. K.Bucior przedstawili mon-
taż słowno-muzyczny pod tytułem „Wigi-
lia na gruzach Warszawy” wg własnego 
scenariusza. 
 Ducha wojennych wigilii pomogły 
wydobyć deklamowane przez uczniów 
teksty i wiersze pisane najczęściej przez 
nieznanych autorów w czasie okupacji, 
odśpiewane przez szkolny chór nostal-
giczne powstańcze kolędy oraz wspo-
mnienia spisane specjalnie na tę okazję 
przez p. Margaretę Korsak - łączniczkę 
Szarych Szeregów. Podniosłą i nietypo-
wą atmosferę uroczystości potęgowała 
piękna scenografia zaprojektowana i wy-
konana przy pomocy uczniów przez na-
uczycielkę plastyki p. A. Ziółkowską.
 Na tle rozgwieżdżonego, ciemnogra-
natowego nieba wznoszą się fragmenty 
częściowo zburzonych kamienic, w oknach 
których palą się symboliczne świece. Przy 
jednym z ośnieżonych, poszarpanych mu-
rów stoi osmolone nagie drzewko, a niedale-
ko niego, zrobiona ze świerkowych gałązek, 
choinka. Na pierwszym planie na podstaw-
ce z cegieł i skrzyni ustawiona jest duża 
podświetlona szopka. Obok murów jedno 
z ówczesnych mieszkań. Nakryty białym 
obrusem stół, na nim świecznik i opłatek, 
cztery krzesła, a w tle regał ze starymi 
książkami i zniszczoną fotografią ojca. 
W rogu błyszczy skromnie ozdobiona cho-
inka. 
 Rozpoczyna się uroczystość, dekora-
cję rozświetlają palące się świece wno-

szone i ustawiane na murach przez wy-
stępujących uczniów. Jeden z narratorów 
przypomina, że „W naszej historii było 
wiele wieczorów wigilijnych strasznych, 
bolesnych pełnych trwogi, ale zawsze 
w tym dniu ludzie garnęli się do siebie 
i z pierwszą gwiazdką siadali do kolacji, 
zawsze musiała być choinka, zawsze 
musiał być opłatek i zawsze śpiewano 
kolędy.” 

Chór śpiewa:    
„(...) Lulajże Jezuniu, Dziecino Boska, 
dziś cała ku Tobie garnie się Polska.
Lulajże Jezuniu na polskiej ziemi 
choć chłodno i głodno , lecz między 
swemi (...)”
 Jednak jak mówi drugi z narratorów 
„Ileż matek ten dzień spędzało w smutku, 
w tęsknocie za tymi, których nie było.”
 Uczennica klasy V z wielką powagą 
i wzruszeniem przytacza fragment listu 
pisanego w czasie wigilii przez matkę 
do nieobecnego syna. W tle słychać 
dźwięki nokturnu Fryderyka Chopina.

 „Piszę Ci synku, list z daleka z domu.
(...) Płaczę...Ty synku zrozumiesz łzy 
matki. 
Że ciebie Synku wśród nas dzisiaj nie 
ma. 
 Ty tam samiutki... W dalekiej gdzieś 
stronie,
(...) Jaka Ci Gwiazda dziś wieczór za-
płonie.
Kto Ci świąteczną przyładzi wigilię. 
(...) Wiem, że nam wrócisz.
(...) Ten co w żłobie leży czuwa nad 
nami...Całuję Cię Matka”.

Muzyka wycisza się, a z oddali, zza gru-
zów wyłania się uczeń, który słowami 
syna prosi:
„Nie płacz mamo, że święta tak bli-
sko,
 a ja ciągle nie wracam do domu.
(...) Nie płacz, mamo gdy przyjdzie wi-
gilia.
(...) Kiedy gwiazda się pierwsza za-
świeci 
Wymów słowa, że tak było trzeba”.
Obok siedzące przy stole dzieci wspo-
minają dawne, wesołe przedwojenne 
wigilie i w końcu pytają:
„(...) Tatku drogi! Gdzieś ty tatku! Masz  
ty dziś opłatek!(...)
i proszą
„(...)Na wigilii choćby duchem stań 
wśród swoich dziatek (...)”
 Do szopki podchodzą umundurowani 
instruktorzy ZHP Katarzyna Cackowska 
i Marcin Tenderenda, siadają na pień-
kach i z intonacją przyciągającą uwagę 
odczytują gawędę – wspomnienia na-
ocznego świadka i uczestnika tamtych 
wojennych wigilii.
„(...) To miały być pierwsze święta w cza-
sie wojny, w rozbitej Warszawie. Ojca nie 
było, byliśmy sami z mamą w rozbitym 
i okradzionym mieszkaniu, ale żyliśmy 
i życie mimo wszystko płynęło dalej. 
(...) Mimo wojny, zniszczeń, okupacji 
my będziemy mieli swoją wigilię, może 
nie taką jak zawsze, ale jednak obcho-
dzoną uroczyście. Tego Niemcy nam 
nie zabiorą! (...) wymyśliliśmy z bratem, 
że choinkę zrobimy ze świerkowych ga-
łązek ułamanych w ogródkach przydo-
mowych. (...) Zabawki na choinkę były 
trochę zniszczone i pogniecione, (...) ale 
spróbowaliśmy je naprawić. Bombki się 
potłukły, trudno będzie choinka bez bom-
bek. (...) Przed świętami mama poszła do 
Wawrzyszewa, gdzie nasza stara niania 
miała domek z ogrodem. (...) Zostaliśmy 
obdarowani hojnie. Cieszyliśmy się z bu-
raków i kartofli, jakby to były cenne pre-
zenty. (...) Największy problem mieliśmy 
z rybą. Mój brat był zdecydowany iść nad 
Wisłę i własnoręcznie złowić rybę. Nad 
Wisłę? W ten piekielny mróz? (...)W koń-
cu dostaliśmy od sąsiadów puszkę bycz-
ków i tradycji stało się zadość. (...) Tylko 
tradycyjnego piernika i pierniczków nie 
potrafiliśmy wyczarować, ani wymyśleć 
nic zastępczego. (...) W przeddzień wigi-
lii przyszła wiadomość od ojca. Żył. Był 
zdrowy. (...) To był najcudowniejszy pre-
zent. (...) Ta wigilia to był taki zastępczy 
temat: żeby nie myśleć o wojnie, stra-
chu, głodzie, biedzie. (...) Trudno było 
cieszyć się świętami, kiedy widzieliśmy 

Wigilia na gruzach   
Wieczór Wigilijny w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie
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z życia szkół

Spotkanie po latach
 26.XI.2005 roku w Szkole Podstawowej im. Szarych Szere-
gów w Płochocinie, odbyła się niecodzienna uroczystość pod 
hasłem „Czy mnie jeszcze pamiętasz”?

 Po przeszło 30 latach spotkali się absolwenci Szkoły Pod-
stawowej wówczas w Józefowie, rocznik 1959, którzy edukację 
ukończyli w 1974 roku. Grono ówczesnych uczniów i nauczy-
cieli opowiadało o swoim życiu i osiągnięciach po ukończeniu 
podstawówki. Był szampan, kwiaty, pamiątkowe zdjęcia po la-
tach i dużo śmiechu przy wspomnieniach ze szkolnych lat.
Okazuje się, że lata dziecięcej beztroski pozostają w pamięci 
na długo i potrafią wywoływać w nas wielki sentyment.
 Przemiła atmosfera tego niezwykłego spotkania oderwała 
wszystkich od codziennych trosk i niewątpliwie dodała energii 
do życia. 

 Opuściliśmy szkołę, po raz kolejny, z przekonaniem, 
że warto marzyć w każdym wieku.
 Absolwenci Szkoły Podstawowej w Józefowie rocznik 1959 
składają serdeczne podziękowania Dyrektorowi Szkoły Pod-
stawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie Pani Urszuli 
Piechal, za stworzenie nam doskonałych warunków lokalowych 
na potrzeby spotkania oraz za ciepłe słowa skierowane do nas 
w liście otwartym.
 Dziękujemy naszym nauczycielom: Pani Wiesławie Zabiel-
skiej - naszej wychowawczyni oraz Paniom nauczycielkom: 
Janinie Grzebielec, Kazimierze Kosińskiej, Janinie Broszczak, 
Irenie Sobczak, Elżbiecie Sosnowskiej za to, że zechcia-
ły uświetnić swoją obecnością nasze spotkanie wspomnień 
po latach.

Marzena Ściechowska
  Foto: Ryszard Małecki
 

 Dnia 5 marca 2006 r. o godzinie 16.30 w kościele Rzymsko-
-Katolickim Parafii Wniebowzięcia NMP w Rokitnie odbędzie 
się Msza św. za dusze naszych koleżanek i kolegów, którzy na 
zawsze od nas odeszli. Zapraszamy wszystkich do wspólnej 
modlitwy za dusze:
Śp. Joli Czaplarskiej z domu Jędrzejczak, śp. Jadzi Ra-
falskiej z domu Piątkowskiej, śp. Augusta Bałabucha, śp. 
Józka Łukaszewskiego. śp. Piotrka Sikorę, śp. Krzycha 
Rednowskiego oraz śp. Bogdana Tomaszewskiego.
                           

Koleżanki i Koledzy ze szkolnych lat

całe okrucieństwo wokół nas. Dzieląc się 
opłatkiem coraz trudniej było wymawiać 
życzenia, a te życzenia ograniczały się 
już tylko do życzeń najbardziej podsta-
wowych; do życzeń życia”.
 Po uważnym wysłuchaniu pełnych 
emocji wspomnień chór śpiewa piosenkę 
żołnierską „Serce w plecaku”, ale ze sło-
wami:
„Żołnierz drogą maszerował              
Tę kolędę, tę jedyną 
Poprzez góry , lasy, polem               
Śpiewam dla Ciebie Dziecino
 Pastuszkowie go spotkali             
 Daj bym przetrwał wszystkie boje
 Do Betlejem wiedli społem           
 I znów ujrzał miasto moje.(...)
Narratorzy opowiadają:
 „Okazuje się, że w kolędach wojennych 
pobrzmiewała czasem, dziarska, legiono-
wa nuta. Ale potem smutek, beznadziej-
ność, aż do skrajnej rozpaczy. I z tego 
też okresu pochodzi „czarna” kolęda pol-
ska „Kolęda warszawska 1939” Stanisła-
wa Balińskiego”. Uczniowie recytują:
(...) O Matko, odłóż dzień Narodzenia
Na inny czas.
Niechaj nie widzą oczy Stworzenia
Jak gnębią nas.(...)
 Po recytacji rozbrzmiewają dźwięki 
kolędy „Bóg się rodzi” 
„Podnieś rączkę, Boże Dziecię                 
Pobłogosław tym co w kraju
Błogosław ojczyznę miłą                      
Jęczą dziś pod stopą wroga,

Co dziś w strasznej poniewierce –
Matkom naszym , żonom, dzieciom 
Wspieraj niemoc jej – Swą siłą
Wzmacniaj wiarę w wszechmoc Boga”.
 I w końcu przychodzi czas na „ Ży-
czenia w noc wigilijną”
„O Jezu.(...)
Żeby tak w noc Betlejemską
Cały świat się nad Tobą pochylił,
Żeby wszyscy zaniemówili 
W świętym zdumieniu.(...)
I żeby jeden drugiemu spojrzał dziś 
w oczy inaczej
Żeby w pokoju tej nocy 
Pobladły troski nasze 
Niepokoje zgasły.(...)”
 Następuje finał i „aktorzy” wychodzą 
na środek sceny i wsłuchują się w słowa 
modlitwy:
„Mocny, dobry Boże                   
Spraw, aby nad Polską
bez woli którego,                      
od gór aż do morza
nic stać się nie może                  
Była Twa opieka
złego ni dobrego-                      
i Twa łaska Boża.(...)
 Wszyscy uczestnicy uroczystości 
wstają i razem śpiewają kolędę „ Wśród 
nocnej ciszy”
 Występujący uczniowie zostali nagro-
dzeni gromkimi brawami. Z pewnością 
wieczór ten zapadł w pamięć niejednemu 
z uczestników. Była to kolejna nietypowa 
lekcja historii dla uczniów naszej szkoły, 

która nosi zaszczytne imię Szarych Sze-
regów. A dla gości, którzy przeżyli wojen-
ne wigilie, jak widzieliśmy, wzruszająca 
chwila wspomnień.
 W następnej części spotkania har-
cerze uroczyście wnieśli na salę „ Be-
tlejemskie Światełko Pokoju” i wręczyli 
je zaproszonym gościom. Uczniowie 
i ich rodzice opuszczali szkołę trzymając 
w rękach świeczki zapalone tym symbo-
licznym światłem.
 Opisując uroczystość wykorzystałam 
fragmenty niektórych tekstów, wierszy 
i kolęd prezentowanych w programie 
„Wigilia na gruzach Warszawy”.

Wiersze recytowali i kolędy śpiewali na-
stępujący uczniowie:                                  
kl.III- D. Dolota, B. Ilnicka, M. Maciejew-
ska, K. Perkowska,  K. Szwed
kl.IV- M. Lewandowska, P. Strzelak, 
M. Trojanowski , A.Fedoryk, S. Skower-
ska, A.Dutkiewicz                                                                  
k.V- A. Bednarek, M. Bogucki, I. Dąbkow-
ska, P. Dąbrowski, M. Gierasimowicz, 
A. Głowienka, M. Ilnicki, A. Ścieglińska, 
P. Szybowska, K. Szewczyk, K.Tomczyk, 
A.Wlażnik, P.Żuczkowska,
kl.VI- P. Borowicz, K, Cichecka, A. Czaj-
kowska, K. Gemborys, O.G rembocka, 
M. Kawecka, M. Kotarska, P. Malecha, 
M. Pałyska, J. Piątkowska, W. Psujek, 
P. Rosińska, M.Sowa.
      

Mariola Kulińska-Trojanowska
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czy jesteśmy tolerancyjni?

 Tolerancja (od łacińskiego tolerare = 
znosić, wytrzymywać) oznacza cierpli-
wość i wyrozumiałość dla odmienności.
 Współcześnie rozumiana tolerancja 
to szacunek dla wolności innych ludzi, 
ich myśli, opinii, uczuć, upodobań, wie-
rzeń, obyczajów i poszanowanie, choćby 
były całkowicie odmienne od własnych 
albo zupełnie z nimi sprzeczne.
 Skutki różnego typu postaw nietole-
rancji wobec innych, nie pasujących do 
„ wzorca” dyktowanego przez większość, 
możemy zaobserwować w najbliższym 
otoczeniu, jak i – za pośrednictwem 
mass mediów- w skali kraju i świata.
 Żyjemy w państwie demokratycznym, 
zatem musimy mieć świadomość, że fun-
kcjonowanie takiego państwa bez tole-
rancji nie jest możliwe. Jest to elemen-
tarna wartość, umożliwiająca utrzymy-

wanie stosunków społecznych opartych 
na równości praw oraz poszanowaniu 
godności każdego członka społeczności. 
Tolerancja warunkuje rozwój społeczny, 
wszelki postęp, twórczość; podczas gdy 
nietolerancja prowadzi do stagnacji, po-
czucia alienacji, nasilonej agresji.
 O tym zaś, czy będzie się kształtowa-
ła tolerancja czy nietolerancja decyduje 
edukacja rodzinna, lokalna, szkolna. To-
lerancja nie jest odruchem naturalnym, 
jest to predyspozycja trudna do przyswo-
jenia i musi być wynikiem procesu socja-
lizacji i wychowania.
 Z przedstawionych względów w Szko-
le Podstawowej nr 1 w Ożarowie Maz.
został zrealizowany projekt edukacyjny 
zatytułowany „Spotkanie Innego, czyli 
o cnocie tolerancji”. Jego głównym celem 
było wprowadzanie uczniów w świat war-
tości ogólnoludzkich, rozwijanie postawy 
szacunku wobec różnych rodzajów od-
mienności w szkole i w otoczeniu, a nade 
wszystko wyzwalanie postawy tolerancji.
 W czasie realizacji projektu uczniowie 
klas V i VI zapoznali się z pojęciem tole-

rancji, dyskryminacji, stereotypów myślo-
wych itp., zastanawiali się nad trudnym 
problemem granic tolerancji, poznali ce-
lowo wybrane obszary, jakie obejmuje 
tolerancja, m.in. pochodzenie społeczne 
i status społeczny, niepełnosprawność, 
wygląd zewnętrzny.

 Była to też okazja dla autorów i re-
alizatorów projektu (nauczycieli) do re-
fleksji nad  własnymi postawami wobec 
„innych”. 
  Jednym ze sposobów realizacji projek-
tu, było zorganizowanie debaty szkolnej z 
udziałem przedstawicieli urzędów i insty-
tucji z terenu naszej gminy. Chcieliśmy, 
aby młodzież poznała poglądy osób, któ-
re mają istotny wpływ na funkcjonowanie 
naszej wspólnoty lokalnej oraz na kształ-
towanie jej wizerunku na zewnątrz. 
 Debata odbyła się 26 listopada, wzięli 
w niej udział: Burmistrz Miasta i Gminy 
Ożarów Maz. Pan Kazimierz Stachur-
ski, Inspektor do spraw rozwiązywania 
problemów alkoholowych w gminie Pani 
Elżbieta Dobrzyńska-Khafagy, z ramienia 
Ośrodka Pomocy Społecznej  psycholog 
Pani Agnieszka Łoszewska oraz Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 1 Pani Anna 
Kłos.

 Dyskusję poprzedziło wspólne obej-
rzenie przedstawienia pt.: „ Brzydkie ka-
czątko” według baśni H. Ch. Andersena 
w wykonaniu uczniów z teatrzyku szkol-
nego „ Ożarek”. Klasyczne dzieło znane 
niemal wszystkim, ukazujące problem 

braku tolerancji. Była to bardzo dobra 
egzemplifikacja poruszanego problemu.
 Następnie goście przedstawili cele 
i zadania społeczne reprezentowanych 
instytucji i odpowiedzieli na poniższe py-
tania:
1. Co dla Pana\Pania znaczy toleran-
cja?
2. Czy Pani\Pana zdaniem, my miesz-
kańcy gminy Ożarów jesteśmy ludźmi 
tolerancyjnymi?
3. Gdzie Pani\Pana zdaniem jest grani-
ca tolerancji?
4.  Jak według Państwa należy uczyć 
tolerancji?
 O jakości tych wypowiedzi niech 
świadczy fakt, iż obserwatorzy debaty 
uczniowie klas VI słuchali z ogromnym 
zainteresowaniem.
 Na zakończenie prowadzący debatę 

gorąco podziękowali gościom, podkre-
ślając, że ich wypowiedzi i sam pobyt w 
szkole to dla nich wspaniała lekcja tole-
rancji. Ostatnim zaś akcentem było przy-
pomnienie słów, które na temat tolerancji 
wypowiedział, największy autorytet mo-
ralny naszych czasów,  Papież Jan Pa-
weł II „ tych, którzy w sprawach społecz-
nych, politycznych lub nawet religijnych 
inaczej niż my myślą i postępują, należy 
również poważać i kochać; im bardziej 
bowiem dogłębnie w duchu uprzejmości 
i miłości pojmiemy ich sposób myślenia, 
tym łatwiej będziemy mogli z nimi nawią-
zać dialog...” 
   
              Grażyna Wojszczyk, Danuta Kwiek

                                                           

Autorki projektu pragną bardzo serdecz-
nie podziękować rodzicom, którzy wspo-
magali jego realizację. Pani Agnieszce 
Szwajce oraz Panu Krzysztofowi Łucza-
kowi.

 INNY, nie znaczy gorszy...



15Informator Ożarowski nr 13 (134) styczeń 2006

 Nagroda Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego to jedno z najbardziej prestiżo-
wych wyróżnień w naszym województwie, 
przyznane w ubiegłym roku już po raz 
szósty. Są nim wyróżniane osoby, które 
w szczególny sposób przyczyniają się do 
rozwoju i promocji Mazowsza w dziedzi-
nie kultury, gospodarki i pracy społecznej. 
Jak powiedział Pan Marszałek Adam 
Struzik, kryterium przyznawania nagrody 
stanowi nie działalność zawodowa kan-
dydatów, lecz ich „aktywność w wymiarze 
kulturotwórczym i społeczno twórczym”.
 Kandydatów do Nagrody zgłasza-
ją instytucje samorządowe i społeczne. 
Rada naszej Gminy nominowała 4 osoby, 
z których Kapituła Nagrody wybrała 
ks. dra Edwarda Sobieraja, ze Zgroma-
dzenia Księży Orionistów, twórcę Ośrod-
ka Charytatywno-Kulturalnego w Pilasz-
kowie. Wręczenie Nagród Marszałka od-
było się 20 grudnia 2005 roku w Teatrze 
Polskim w Warszawie w sposób bardzo 
uroczysty. Widownia Teatru była wypeł-
niona - jak twierdzili coroczni bywalcy - 
jak nigdy dotąd, co niewątpliwe świadczy 
o rosnącym prestiżu Nagrody. O znacze-
niu, jakie mieszkańcy naszego Regionu 
przywiązują do tego wyadarzenia, świad-
czy również bardzo duża liczba nomino-
wanych, których było aż 75. 
 Kapituła Nagrody wybrała 6 laure-
atów, a dwóm przyznano nagrody spe-
cjalne. Tak się złożyło, że dostrzeżono 
i uhonorowano przede wszystkim doko-
nania w dziedzinie kultury, ale w każdym 
przypadku w połączeniu z zaangażo-
waniem społecznym na innych polach. 
Należy dodać, że wszyscy laureaci są 
mieszkańcami Mazowsza, a ich działal-
ność w większości wypadków wykracza 
poza granice województwa i Regionu, 
jak choćby znakomitych artystów Woj-
ciecha Siemiona, Jerzego Oficerskiego 
czy księdza-poety Jana Twardowskiego. 
Wykracza także poza granice teraźniej-
szości i naszych współczesnych spraw 
i problemów - jak w przypadku Stani-
sława Sieradzkiego, żołnierza sławnego 
Batalionu „Zośka” i kawalera Orderu Vir-
tuti Militari.
 Prezentację laureata z naszej Gminy 
ks. dra Edwarda Sobieraja Sekretarz Ka-
pituły Nagrody rozpoczęła od słów: „To 
niezwykły duchowny ...”. Rzeczywiście, 
kilkunastoletnia działalność ks. E. Sobie-
raja w Pilaszkowie w pełni uzasadnia to 
bardzo celne określenie. Ks. dr Edward 
Sobieraj działalność na terenie Gminy 
Ożarów Mazowiecki rozpoczął w roku 
1993, gdy z polecenia Prymasa Polski, 
jako sekretarz pomocniczy Konferencji 
Episkopatu, podjął starania o zagospo-
darowanie nieruchomości w Pilaszkowie. 

Nieruchomość tę stanowił zrujnowany 
podworski park oraz zrekonstruowany 
w latach 1985-1989 przez Centralny 
Związek Spółdzielni Mleczarskich i prze-
kazany Kościołowi katolickiemu przez 
likwidatora tego związku, dwór, który już 
wymagał remontu. Z inicjatywy ks. E. So-

bieraja w ciągu 5 lat powstał w Pilaszko-
wie Ośrodek Charytatywno-Kulturalny, 
który w chwili obecnej obejmuje: Dom 
Opiekuńczo-Leczniczy, Muzeum Dworu 
Polskiego, Muzeum Pojazdów Konnych 
oraz zabytkowy XVIII-wieczny park. Ks. 
E. Sobieraj, twórca Ośrodka, jest jego 
dyrektorem.
 Dla realizacji zamierzonych celów 
ks. Sobieraj powołał w czerwcu 1993 r. 
Fundację Kościelnej Rady Gospodar-
czej. Podstawowe statutowe zadania tej 
fundacji to: działalność w zakresie dobro-
czynności, ochrony zdrowia i pomocy spo-

łecznej oraz rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej, podtrzymywanie i kultywowanie 
tradycji i kultur narodowej, w tym wychowa-
nie w duchu poszanowania historii, a także 
promocja rozwoju kulturalnego, oświaty 
i ochrony środowiska. Ks. E. Sobieraj jest 

Przewodniczącym Rady Fundacji KRG. 
Fundacja realizuje swoje statutowe dzia-
łania głównie na terenie Gminy Ożarów 
Mazowiecki; w ostatnich latach tworzy 
także podobny ośrodek na historycznym 
pograniczu Mazowsza i Mazur.
 Zasadniczym elementem Ośrodka 
Charytatywno-Kulturalnego w Pilaszko-
wie jest Dom Opiekuńczo-Leczniczy dla 
130 osób starszych i niepełnosprawnych, 
dający stałe zatrudnienie 81 mieszkań-
com Gminy Ożarów Mazowiecki oraz 
gmin sąsiadujących.
 Dom został otwarty w 1998 r. i do-
tychczas skorzystało z jego usług ponad 
870 osób.
 Część pensjonariuszy zamieszkuje 
w Domu na stałe, inni korzystają z poby-
tów terminowych (wakacje, święta, reha-
bilitacja lub rekonwalescencja po poby-
cie w szpitalu).
 Muzeum Dworu Polskiego prezen-
tuje historię Pilaszkowa i kilku okolicz-
nych miejscowości. Odkryte i w sposób 
profesjonalny wyeksponowane w odbu-
dowanym dworze, dzieje sporej części 
gminy, w znaczący sposób powiązane są 
z historią narodową przez postaci takie 
jak: Andrzej Ogiński, Gen. Jan Henryk 
Dąbrowski, Józef Wybicki, Książę Józef 
Poniatowski czy Gen. Tadeusz Bór-Ko-
morowski. Przyciągają one miłośników 
historii z całego kraju, ale także z zagra-
nicy; ekspozycje zwiedzili już przedsta-
wiciele 56 krajów, łącznie ponad 13 000 
osób. Przed dwoma laty Muzeum zo-
stało wzbogacone o Muzeum Pojazdów 
Konnych, liczące 52 uratowanych przed 
zniszczeniem pojazdów; od karet i powo-
zów, poprzez różnego typu bryczki, po 
wozy chłopskie, wozy strażackie, doroż-
ki, itp.
 Pilaszkowska kolekcja pojazdów kon-
nych jest jedyną tej wielkości i dostępną 
dla ogółu nie tylko w gminie, ale na Ma-
zowszu. We dworze-Muzeum organizo-
wane są koncerty.
 Uratowany przed zniszczeniem i za-
pomnieniem został także zabytkowy 
XVIII-wieczny park, na którego terenie 
wymienione obiekty się znajdują, a któ-
remu przywraca się dawną świetność 
poprzez systematyczną pielęgnację 
i uzupełnianie drzewostanu.
 Park stanowi ostoję i miejsce gniaz-
dowania kilkudziesięciu gatunków pta-
ków, co nie pozostaje bez znaczenia dla 
środowiska naturalnego.
 Wszelkie prace nad utrzymaniem 
parku prowadzone są społecznie lub z 
funduszy pozyskiwanych przez Funda-
cję.

Barbara Milanowska

VI Edycja Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego

nagroda dla ks. E. Sobieraja
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Samorząd Woj. Mazo-
wieckiego ogłosił pla-
nowany harmonogram 
naboru wniosków na 
2006 rok. 
 W wielu działaniach 

środki z okresu programowania 2005-2007 
już zostały wykorzystane, ale do dyspozy-
cji są jeszcze środki w ramach ZPORR 
przeznaczone dla przedsiębiorców. Środki 
te obejmują dwa działania – Działanie 2.5 
Promocja przedsiębiorczości i Działanie 
3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa.
Nabór na każde z tych działań zaplano-
wano dwa razy do roku, a mianowicie:
Działanie 2.5 Promocja przedsiębior-
czości  
22.II - 07.III
13.VI - 26.VI    
Działanie 3.4  Mikroprzedsiębiorstwa 
21.II - 13.III
27.VI -17.VII  
Działanie 2.5 - Promocja przedsiębior-
czości -  jest to działanie , które stwa-
rza możliwości dla osób rozpoczynają-
cych działalność gospodarczą. Osoba 
taka oprócz możliwości skorzystania z 
dotowanego szkolenia, wspierającego 
zakładanie i prowadzenie działalności 
gospodarczej, może otrzymać wsparcie 
w wysokości do 20 tys. zł na rozpoczęcie 
działalności oraz przez 6 miesięcy (wa-
runkowo przez 12 miesięcy) bezzwrotną 
pomoc w formie comiesięcznych dotacji 
w wysokości 700 zł, które można prze-
znaczyć na dowolny cel. Celem Działa-
nia jest aktywne wspieranie zatrudnienia, 
poprzez stymulowanie powstania nowych 
mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie 
nowozarejestrowanym mikroprzedsię-
biorstwom pomocy w wykorzystaniu do-
stępnych instrumentów wsparcia.
 W ramach Działania 2.5 wsparcie 
uzyskają projekty służące zapewnieniu 
kompleksowej pomocy osobom:
3 zamierzającym rozpocząć działalność 
gospodarczą oraz 5 osobom, które w 
trakcie korzystania ze wsparcia dorad-
czo-szkoleniowego w ramach działania 
2.5 rozpoczęły działalność gospodarczą 
w formie mikroprzedsiebiorstwa, w po-
staci: 
1. Świadczenia usług doradczych i szko-
leniowych wspierających zakładanie i pro-
wadzenie działalności gospodarczej.
2. Rozpowszechniania dobrych praktyk 
i metod rozwoju 
3. Przekazywania pomocy finansowej 
przysługującej po zarejestrowaniu mikro-

przedsiebiorstwa w formie: 
- wsparcia pomostowego, 
- jednorazowej dotacji na rozwój działal-
ności. 
Ad. A) Wsparcie pomostowe jest bezpo-
średnią, bezzwrotną pomocą kapitałową 
wspomagającą „przetrwanie” przedsię-
biorcy do uzyskania przez niego płynno-
ści finansowej. Beneficjent Ostateczny 
otrzymuje, przez okres pierwszych 6-
-mcy działalności (liczonych od zareje-
strowania firmy zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami), pomoc kapitałową w 
formie comiesięcznych dotacji w wyso-
kości 700 zł. W przypadku utrzymującej 
się i udokumentowanej słabej kondycji 
finansowej przedsiębiorcy korzystające-
go ze wsparcia pomostowego, istnieje 
możliwość przedłużenia jego udzielania 
o kolejne 6 m-cy (jednakże nie dłużej niż 
do 12 miesiąca funkcjonowania firmy 
Ad. B) Jednorazowa dotacja inwesty-
cyjna na rozwój działalności polega na 
udzieleniu Beneficjentowi Ostatecznemu 
jednorazowego wsparcia kapitałowego 
ułatwiającego sfinansowanie pierwszych 
wydatków/inwestycji umożliwiających 
funkcjonowanie nowopowstałego mikro-
przedsiębiorstwa (np. zakup drobnego 
sprzętu, mebli etc). Wysokość dotacji 
uzależniona jest od wykazanych potrzeb 
związanych z planowaną inwestycją, 
jednakże maksymalnie wynosi ona 5000 
EUR. Ze środków dotacji pokrywane jest 
50% kosztów kwalifikowalnych inwe-
stycji, a pozostałe 50 % ponosi Benefi-
cjent Ostateczny ze środków własnych. 
Jednorazowa dotacja inwestycyjna na 
rozwój działalności wypłacana jest Be-
neficjentowi Ostatecznemu ze środków 
zarezerwowanych na ten cel w projekcie 
obejmującym usługi doradczo-szkolenio-
we w ramach działania 2.5.
 
PROJEKTODAWCAMI w ramach tego 
działania mogą być m.in:
1.ośrodki Krajowego Systemu Usług, 
2.instytucje rynku pracy (publiczne służby 
zatrudnienia, OHP, agencje zatrudnienia, 
instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu 
społecznego i partnerstwa lokalnego (or-
ganizacje związków zawodowych, pra-
codawców i bezrobotnych, organizacje 
pozarządowe współpracujące z publicz-
nymi służbami zatrudnienia), 
3. szkoły wyższe, 
4. organizacje pozarządowe, 
5. agencje rozwoju regionalnego i lokal-
nego, 

6. ośrodki poradnictwa zawodowego i 
psychologicznego, 
7. jednostki samorządu terytorialnego 
lub działające w ich imieniu jednostki or-
ganizacyjne, 
Kto może uzyskać pomoc, w ramach 
projektów przygotowanych przez ww. 
projektodawców:
Osoby fizyczne, nie zarejestrowane jako 
bezrobotne, zamierzające rozpocząć 
działalność gospodarczą (bez względu 
na wiek, płeć, posiadane doświadczenie 
zawodowe), które nie były do tej pory 
właścicielami przedsiębiorstwa i po raz 
pierwszy rozpoczynają prowadzenie 
działalności gospodarczej. Wsparcie 
udzielane jest również osobom, które za-
łożyły działalność gospodarczą (mikro-
przedsiebiorstwo) w trakcie korzystania 
ze wsparcia doradczo- szkoleniowego w 
ramach działania 2.5 ZPORR, jednakże 
nie dłużej niż 3 lata od momentu zareje-
strowania tej działalności zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. Uprawnienie do 
korzystania ze wsparcia pomostowego i 
jednorazowych dotacji na rozwój inwe-
stycyjny, przysługuje dopiero po zareje-
strowaniu działalności zgodnie z obowią-
zującymi przepisami.
Priorytetowo są traktowane:
1. osoby odchodzące z rolnictwa 
2. osoby zagrożone utratą zatrudnienia 
3. młodzież do 25 roku życia nie zareje-
strowana jako bezrobotna. 
Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa – 
to linia dotacji dla firm w ramach ZPORR. 
Celem dotacji jest zwiększenie konku-
rencyjności małych firm poprzez:
- ułatwienie dostępu do specjalistycz-
nego doradztwa oraz
- zwiększenie zdolności inwestycyjnej 
w początkowym okresie funkcjonowania 
przedsiębiorstw

Na dofinansowanie mogą liczyć dwa typy 
projektów:
TYP I – specjalistyczne usługi doradcze 
dla mikroprzedsiębiorstw - dotyczy to 
doradztwa wprowadzającego innowacyj-
ność w przedsiębiorstwie zwiększającą 
jego konkurencyjność. Mogą to być pro-
jekty związane z opracowaniem strategii 
umieszczenia produktu na nowym rynku 
zbytu, komputeryzacją ...
Na specjalistyczne usługi doradcze moż-
na uzyskać dofinansowanie w wysokości 
50 % kosztów kwalifikowanych, lecz nie 
więcej niż 5 000 Euro.
TYP II – Dotacje inwestycyjne dla mikro-

SZANSA dla PRZEDSIĘBIORCÓW w 2006 roku

 Z    E U R O P Ą    W     T L E

porozmawiajmy o Unii
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przedsiębiorstw. Wspierane będą pro-
jekty przeznaczone na dofinansowanie 
inwestycji związanych z:
- rozbudową lub nabyciem przedsiębior-
stwa,
- rozszerzeniem zakresu działalności go-
spodarczej,
- rozpoczęciem w przedsiębiorstwie dzia-
łań obejmujących dokonywanie zasadni-
czych zmian produkcji bądź procesu pro-
dukcyjnego,
- zmianą wyrobu lub usługi, w tym także 
zmianą w zakresie sposobu świadczenia 
usług,
- unowocześnieniem wyposażenia nie-
zbędnego do prowadzenia działalności 
gospodarczej firmy,
- modernizacją środków produkcji.
Na tego typu inwestycje przedsiębiorca 
może uzyskać dofinansowanie ok. 60 % 
kosztów kwalifikowanych inwestycji, łącz-
nie nie więcej niż 50 000 Euro.

Kto może składać wnioski o dofinanso-
wanie? O dofinansowanie mogą ubiegać 
się mikroprzedsiębiorstwa, które:
2. rozpoczęły działalność gospodarczą 
nie wcześniej niż 36 miesięcy przed 
dniem złożenia wniosku oraz
3. w ostatnim zakończonym roku obroto-
wym oraz w roku obrotowym, w którym 
jest składany wniosek : 
- zatrudniały średniorocznie mniej niż 
10 pracowników jak również
- osiągnęły roczny obrót netto ze 

sprzedaży towarów, wyrobów i usług 
oraz operacji finansowych nie przekra-
czający równowartości w złotych 2 milio-
nów euro, lub sumy aktywów ich bilan-
su sporządzonego na koniec jednego z 
dwóch wymienionych lat obrotowych nie 
przekroczyły równowartości w złotych 2 
milionów euro.
Dodatkowe informacje uzyskać moż-
na na stronie www.zporr.gov.pl, www.
mazovia.pl  oraz w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Mazowieckiego, 
Departament Strategii, Rozwoju Re-
gionalnego i Funduszy Strukturalnych, 
ul. Brechta 3, 03 – 472 Warszawa
Tel. 022 597-91-11, fax. 022 597-93 –11

Jolanta Kołodyńska
  Urząd Miasta i Gminy
 w Ożarowie Mazowieckim

ORGANIZACJE  POZARZĄDOWE

2 stycznia 2006 roku Zarządzeniem Bur-
mistrza Miasta i Gminy został powołany 
Zespół konsultacyjny ds. współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. 
W skład zespołu weszli :
1) Jolanta Kołodyńska – Koordynator ds. 
współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi
2) Janina Majdak -Jakubowska
3) Hanna Miłoszewska

4) Robert Bieńko
5) Jan Czetyrkowski
6) Tadeusz Pytkowski
7) Wojciech Cholewo
Powyższy skład jest zgodny z  uchwa-
lonym przez Radę Miejską Wieloletnim 
Programem Współpracy Gminy Ożarów 
Mazowiecki z organizacjami pozarządo-
wymi, zgodnie z § 7 ust. 3 w skład zespo-
łu wchodzą :
- Koordynator do spraw współpracy z 
organizacjami pozarządowymi oraz 
- 1 osoba desygnowana przez Burmi-
strza,
- 3 przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych.
- 2 osoby spośród kandydatów przed-
stawionych przez Przewodniczącego 
Rady Miejskiej,
Do zadań zespołu należy w szczególności :
- dokonywanie oceny realizacji zadań 
publicznych wspieranych przez Gminę 
Ożarów  
   Mazowiecki, 
- opiniowanie  projektów uchwał w zakre-
sie spraw dotyczących organizacji  poza-
rządowych
- wyrażanie opinii w istotnych sprawach 
dotyczących organizacji pozarządo-
wych.

Jolanta Kołodyńska
    Urząd Miasta i Gminy

                    w Ożarowie Mazowieckim

rozmaitości

Polski Związek Niewidomych
Okręg Mazowiecki, Zarząd Koła Warszawa Zachodnia

ul. Grodziska 15, Błonie
Nr konta: Bank PEKAO S.A. 06 1240 1024 1111 0000 0269 4780

W tytule przelewu prosimy wpisać: „1% od podatku dla organizacji pożytku publicznego 
– Koło Warszawa Zachodnia”
Polski Związek Niewidomych zrzesza ok. 9.000 osób niewidomych od urodzenia, ociemniałych, 
a także słabowidzących z powodu wad i schorzeń.
Przedmiot działalności Związku to:
- pomoc ludziom w adaptacji do życia w warunkach utraty widzenia lub znacznego 
  jego pogorszenia
- przeciwdziałanie obniżaniu się poziomu życia osób z dysfunkcją wzroku 
  oraz ich marginalizacji społecznej
- upowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych metod usprawniających funkcjonowanie
- organizowanie pośrednictwa i rehabilitacji psychicznej, fizycznej, społecznej i zawodowej
- zgłaszanie różnym instytucjom potrzeb osób niewidomych
- informowanie społeczeństwa
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Kartki z dziejów Mazowsza
„Zima zaczyna się od świętego Marcina”

 Stwierdził w pierwszym, opubliko-
wanym w końcu XVI wieku poradniku 
rolniczym adresowanym do urzędników 
i właścicieli folwarków, senator mazo-
wiecki i wojewoda rawski Anzelm Go-
stomski, herbu „Nałęcz”, urodzony w 
1508 roku w Gostomli, koło Rawy Mazo-
wieckiej. A dzień św. Marcina przypada 
11 listopada, to jest w dniu kanonizacji 
patrona rycerzy, który z legionisty rzym-
skiego dzięki cnotliwemu bogobojnemu 
życiu z legionisty rzymskiego awanso-
wał na biskupa katolickiego w 372 roku 
w Tours i założył pierwszy klasztor w 
Galii. Jego szlachetne uczynki i służba 
bliźniemu sprawiły, ze stał się on patro-
nem rycerstwa średniowiecznego. Jego 
kult upowszechnił się także w Polsce. 
Dlatego pod jego patronem budowano 
kościoły, stanowiono prawa i podejmo-
wano zobowiązania. A dzień św. Marcina 
stał się terminem wykonania zobowiązań 
czynszowych. Dlatego w Rzeczpospolitej 
szlacheckiej wszelkie podatki nakładane 
przez władców, posłów, senatorów, wo-
jewodów, rajców i właścicieli folwarków 
poddani byli zobowiązani płacić do dnia 
św. Marcina, który zbiegał się z zakoń-
czeniem roku gospodarczego i począt-
kiem zimy. Dlatego zapewne wojewoda 
Anzelm Gostomski właściciel 30 folwar-
ków dziedzicznych i 40 dzierżaw kró-
lewszczyzn na Mazowszu zaleca urzęd-
nikom, ażeby wszelkie czynsze, podatki 
i daniny egzekwowali od kmieci do dnia 
św. Marcina. Ponieważ, kto do św. Mar-

cina nie zapłaci to podwójnie traci: sza-
cunek u ludzi i grzeszy wobec Boga. Dla-
tego też według Anzelma Gostomskiego 
do dnia św. Marcina, czyli do 11 listopada 
każdego roku także wszyscy posesjonaci 
winni opatrzyć swe domy i zagrody, spi-
chlerze i ogrody przed mrozem, dachy 
naprawić i pola uprawić, ażeby bez szko-
dy i straty, w „pogodzie ducha” korzystać 
z uroków zimy.
 Bez solidnej, jesiennej pracy zimą 
nie ma kołaczy – powtarzał wielokrotnie 
w swym poradniku dla urzędników An-
zelm Gostomski, który podczas swego 
80-letniego żywota wychował godziwie 
8 synów, z których 6-ciu było wybiera-
nych mazowieckimi posłami. A także 
3 córki, które z solidnym wianem wyszły 
za mąż za mazowieckich, szlachetnie uro-
dzonych „karmazynów”.  Równie cenne 
są rady czcigodnego i szlachetnie urodzo-
nego senatora mazowieckiego dla kmieci 
i urzędników, którym poleca:

1. aby w mieście na noc przebywali, 
2. aby na pańskiej roli we wsi urodzeni 
z niej nie odchodzili, 
3. aby nie śmieli niecić ognia w borach, 
4. aby dylów i żerdzi z lasu złoczyńcy nie 
kradli, 
5. aby żaden kmieć bez zgody urzędnika 
się nie budował, 
6. aby ryb nie łowili w wodach pańskich, 
7. aby żaden kmiotek nie czynił sobie po-
żytku potajemnie, 
8. aby kmiecie swych robót na polu 

pańskim, bez zgody urzędnika, swym pa-
robkom nie oddawali,
9. aby ognia pilnowali i kominy domowe
wycierali,
10. aby w karty nie grywali, ponieważ kto
gra w karty to ma łeb obdarty,
11. aby kmiecie i zagrodnicy pobory na
czas oddawali,
12. aby na zimę chaty swoje i dworskie
naprawiali,
13. aby pni w lesie na własną potrzebę
nie rąbali,
14. aby cudzej roli pługiem ani sierpem
nie wyżynali,
15. aby żadnych dochodów pańskich nie
wykupywali,
16. aby nic nie czynili bez wiedzy pana,
17. aby na targi po byle co nie jeździli,
18. aby pańskiego zboża nie spasali,
19. aby nie pili w karczmie, gdy woły cze-
kają do roboty,
20. aby zasiewy na czas wykonywali,
21. aby synowie plonów ojców nie utracali,
22. aby nowego zboża przed zasiewem
nie sprzedawali,
23. aby w zły rok nieurodzaju wołów nie
sprzedawali,
24. aby czasu po próżnicy nie mitrężyli
i o inwentarz dbali
 Po przeczytaniu tego felietonu warto,
ażeby czytelnicy sięgnęli do tego cie-
kawego poradnika życiowego Anzelma
Gostomskiego, wydanego 400 lat temu,
który znajdziemy w każdej bibliotece.

dr Stefan Lewandowski

Informacja dla mieszkańców o zimowym utrzymaniu dróg i ulic 
w sezonie 2005/2006 na terenie miasta i gminy Ożarów Mazowiecki

    Za organizację i koordynację utrzymania dróg w okresie zimy w stopniu zależnym od zaistniałych warunków atmosferycznych 
oraz posiadanego zaplecza technicznego (sprzętowo-materiałowego) na terenie miasta i gminy odpowiedzialni są:
1. Za drogi krajowe – Trasa Poznańska: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, Rejon w Ożaro-
wie Mazowieckim, ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. (022) 722-13-80 
2. Za drogi wojewódzkie - ulice: Ożarowska, Konotopska, Strzykulska, Ceramiczna, Umiastowska, Lipowa, Warszawska, Fa-
bryczna, Rokicka - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon Grodzisk Mazowiecki, tel. (022) 755-59-46, (022) 755-51-17  
3. Za drogi powiatowe - ulice: Piwna, Rajdowa, Piastowska, Sochaczewska, Nowowiejska, Macieja Rataja - Zarząd Dróg Powia-
towych Komunikacji i Transportu, ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. (022) 722-13-80 
4. Za drogi gminne - Urząd Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, Wydział Środowiska i Rolnictwa tel. (022) 722-22-07 wewn.235 
lub 236 (poza godzinami urzędowania: Zdzisław Lewandowski 0 661 661 680, Zbigniew Tchórzewski 0 880 609 555).
 Drogi objęte programem zimowego utrzymania należące do UMiG Ożarów Mazowiecki zaliczane są do dwóch kategorii: 
• drogi objęte stałym utrzymaniem (strategiczne dla komunikacji) 
• drogi odśnieżane interwencyjnie, na zlecenie (drogi nieutwardzone osiedlowe i pozostałe)
 Zimowym utrzymaniem chodników, parkingów i placów gminnych (nie będących w obowiązku utrzymania przez właścicieli 
prywatnych posesji, zgodnie z Uchwałą o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Ożarów Mazowiecki) oraz przystan-
ków autobusowych zajmuje się Zakład Usług Komunalnych, ul. Poznańska 165, tel. (022) 721-02-80 - Andrzej Rostkowski.

        Wydział Środowiska i Rolnictwa
        Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim

karty historii
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Przemysłowo  – Komunalna Oczyszczalnia Ścieków
w Józefowie k/Płochocina

 Z analizy wykonanej przez nas w II po-
łowie 2005 r. jednoznacznie wynika, że 
przemysłowo – komunalna oczyszczalnia 
ścieków w Józefowie k/Płochocina jest 
przygotowana do oczyszczania ścieków 
odprowadzanych z Mazowieckiej Fabryki 
Drożdży „Józefów”, Mazowieckiej Wy-
twórni Wódek i Drożdży „Polmos” S.A. 
oraz ścieków zakładowych, bytowych, 
dowożonych oraz deszczowych i infiltra-
cyjnych. Jest ona eksploatowana przez 
spółkę GEA - NOVA od połowy września 
2003 roku. W tym czasie oczyszczalnia 
ścieków została częściowo wyremonto-
wana, doposażona i zmodernizowana 
pod względem technologicznym w od-
niesieniu nie tylko do linii oczyszczania 
ścieków, ale również w odniesieniu do 
linii unieszkodliwiania i przeróbki osadu. 
Wszystkie działania i niewątpliwe osią-
gnięcia o charakterze technologicznym 
oraz uzyskiwane efekty oczyszczania są 
dziełem Panów mgr inż. Zenona Pacy 
i mgr inż. Andrzeja Wolskiego. Właśnie 
ich ogromne zaangażowanie, przede 
wszystkim w zakresie modernizacji tech-
nologii oczyszczania ścieków przemysło-
wych i komunalnych, doprowadziło do 
tego, że obecnie jakość ścieków oczysz-
czonych jest w pełni zgodna z zapisami 
zawartymi w pozwoleniu wodnopraw-
nym, co było bardzo trudne do spełnienia 
w latach poprzednich.
 Aktualnie, na podstawie pomiarów 
ilości ścieków prowadzonych w latach 
2004 – 2005 można przyjąć, że oczysz-
czaniu poddawane są następujące 
ilości ścieków: wysoko stężone ścieki 
drożdżownicze – 350 m3/d, ścieki za-
kładowe – 700 m3/d, ścieki komunalne 
– 500 m3/d oraz ścieki dowożone – 200 
m3/d. Wysokie stężenia zanieczyszczeń 
charakteryzujące ścieki drożdżownicze 
to stężenia kilku - lub kilkunastokrotnie 
wyższe, aniżeli stężenia charakteryzu-
jące ścieki pozostałe. Ten fakt spowodo-
wał, że wstępne oczyszczanie ścieków 
drożdżowniczych prowadzone jest w wa-
runkach beztlenowych, w zamkniętych 
komorach fermentacyjnych, których za-
mknięcie szczelne całkowicie eliminuje 
zapachy w tej części, a w konsekwencji w 
całej oczyszczalni ścieków. W 2005 roku 
wyremontowano dwie komory fermenta-
cyjne. Uzyskiwany biogaz jest spalany 
w kotłowni kontenerowej, a otrzymane 
ciepło wykorzystywane jest do ogrzewa-
nia komór fermentacyjnych i pomiesz-
czeń socjalnych. Należy podkreślić, że 
obecna prawidłowa i bez ujemnego wpły-
wu na otocznie, praca oczyszczalni ście-
ków drożdżowniczych to sukces i ogrom-
na zasługa pracowników GEA – NOVA 

Sp. z o.o. Oceniając pracę podczysz-
czalni ścieków drożdżowniczych pracu-
jącej w warunkach beztlenowych można 
podać, że efekty oczyszczania są bardzo 
wysokie i zawierając się w przedziale od 
75% do ponad 95%, zależnie od rodzaju 
wskaźnika zanieczyszczeń.
 Dalsze oczyszczanie mieszaniny pod-
czyszczonych ścieków drożdżowniczych 
oraz ścieków pozostałych odbywa się w 
trzystopniowym układzie oczyszczania re-
alizowanego w warunkach tlenowych. Takie 
rozwiązanie powoduje, że proces oczysz-
czania ścieków nie ma żadnego ujemne-
go wpływu na środowisko zewnętrzne. 
Wszystkie istotne czynniki i ich wartości, 
które mogą się przyczyniać do uciążliwo-
ści oczyszczalni dla środowiska, miesz-
czą się w granicach dopuszczalnych, 
a jeżeli nawet są przekroczone to miesz-
czą się one w granicach działki oczysz-
czalni ścieków.
 Ścieki oczyszczone odprowadzane 
do odbiornika spełniają wszystkie wy-
magania określone w pozwoleniu wod-
noprawnym, które zostały określone jako 
wymagane efekty oczyszczania. Stwier-
dzenie to dotyczy wszystkich wskaźni-
ków zanieczyszczeń (związki węgla or-
ganicznego oraz związki azotu i fosforu) 
wymienionych w Rozporządzeniu Mini-
stra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 roku, 
w którym sformułowano podstawowe wy-
magania, które powinny być spełnione.
 Sposób zagospodarowania powsta-
jących odpadów nie budzi zastrzeżeń z 
punktu widzenia ich przeróbki i uniesz-
kodliwiania. Docelowe konieczne było-
by wskazanie sposobu ostatecznego 
zagospodarowania osadów ściekowych. 
W tym celu wykonywane są, co 4 m-ce, 
badania bakteriologiczne i parazytolo-
giczne osadów przez Instytut Ochrony 
Środowiska w Warszawie oraz przez In-
stytut Geologii w Warszawie badania na 
zawartość metali ciężkich. Dotychczaso-
we wyniki wskazują, że osad może być 
wykorzystywany do celów rolniczych.
 Oceniając pracę oczyszczalni ście-
ków, jak również jej wpływ na środowisko 
zewnętrzne, należy zwrócić uwagę, że 
GEA – NOVA Sp. z o.o. podjęła i zreali-
zowała szereg działań zmierzających 
do wyeliminowania uciążliwości oczysz-
czalni ścieków dla otoczenia. Główne 
osiągnięcia w tym zakresie to utrzymy-
wanie właściwego przebiegu procesu 
fermentacji oraz wymieniona wcześniej 
modernizacja i hermetyzacja komór fer-
mentacyjnych, co wyeliminowało emisję 
siarkowodoru do atmosfery. Zastoso-
wanie biofiltra do pochłaniania odorów, 
separacja zgrubnych zanieczyszczeń 

mechanicznych, płukanie skratek i pia-
sku oraz ich właściwe magazynowanie, 
likwidacja laguny osadowej, wprowadze-
nie linii odwadniania osadu i higienizacji 
wapnem palonym zmniejszające ilość 
magazynowanego osadu, uszczelnie-
nie zasuw, pomp i połączeń rurociągów 
- wszystkie te wymienione działania za-
kończyły się powodzeniem i ograniczyły 
uciążliwość zapachową oczyszczalni.
 Kierownictwo Spółki GEA – NOVA, 
w osobach Pana Z. Pacy i Pana A. Wol-
skiego, podejmuje kolejne działania w 
kierunku dalszej poprawy funkcjonowa-
nia przemysłowo – komunalnej oczysz-
czalni ścieków. W 2006r. planowany 
jest remont pozostałych komór fermen-
tacyjnych, natomiast docelowo, budowa 
nowego bloku technologicznego z ru-
rociągiem na stawy dla oczyszczonych 
ścieków drożdżowniczych, regulacja 
i czyszczenie stawów oraz zadaszenie 
5 szt. poletek osadowych.
  Obserwując i oceniając dotych-
czasowe działania należy wierzyć, że 
przy wsparciu ze strony Miasta i Gminy 
Ożarów Mazowiecki, dalsze działania 
zakończą się pełnym powodzeniem. 
Prawidłowa praca oczyszczalni ścieków 
w Józefowie jest zachętą dla inwestorów 
do lokalizowania na terenie gminy prze-
mysłu przetwórczego, z którego ścieki 
mogłyby zasilać niedociążoną aktualnie 
oczyszczalnię. Daje to pośrednio szan-
sę na  tworzenie nowych miejsc pracy 
w gminie.
 Należy w podsumowaniu jedno-
znacznie stwierdzić, że protesty miesz-
kańców dotyczące uciążliwości oczysz-
czalni dla środowiska zewnętrznego są 
nieuzasadnione. Jeżeli w rejonie oczysz-
czalni ścieków pojawiają się jakiekolwiek 
nieprzyjemne zapachy to na pewno nie 
pochodzą one z oczyszczalni ścieków. 
Należy sobie życzyć, aby każda miejska 
czy przemysłowa oczyszczalnia ścieków 
była tak eksploatowana i była pod takim 
nadzorem jak przemysłowo – komunal-
na oczyszczalnia ścieków w Józefowie 
eksploatowana przez pracowników Spół-
ki GEA – NOVA. Wówczas to stopień za-
nieczyszczenia środowiska zewnętrzne-
go uległby znacznej poprawie.

Prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich 
– Politechnika Warszawska, Wydział 

Inżynierii Środowiska, 
dr inż. Grzegorz Stańko – Szkoła Głów-

na Gospodarstwa Wiejskiego w Warsza-
wie, Wydział Inżynierii i Kształtowania 

Środowiska

dbajmy o środowisko
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 Gminna Przychodnia przy ul. M. Ko-
nopnickiej 8 w Ożarowie Mazowieckim, 
od blisko czterdziestu lat służy miesz-
kańcom Miasta i Gminy. Wzniesiony 
wysiłkiem wielu mieszkańców w czy-
nie społecznym gmach stanowi jeden 
z charakterystycznych punktów naszego 
Miasta i na trwałe wrósł w jego krajobraz. 
W sercach wielu pacjentów i pracowni-
ków Przychodni pozostają we wdzięcz-
nej pamięci nazwiska osób zaangażowa-
nych w ideę budowy tego obiektu. 
 Przed czterema laty staraniem ko-
lejnych gospodarzy Przychodnię grun-
townie wyremontowano, wymieniono 
wszystkie podstawowe instalacje, wypo-
sażono w takie urządzenia jak: nowocze-
sna winda osobowa, system wentylacyjny 
i inne. Wykonano parking dla pacjentów 
i pracowników. Obiekt zyskał nie tylko na 
funkcjonalności, ale i na estetyce. Odno-
wione wnętrza w przyjaznej kolorystyce 
– to godne miejsce dla pacjentów i pra-
cowników służby zdrowia.
 Z usług Przychodni korzysta syste-
matycznie ponad połowa Mieszkańców 
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, 
w nagłych przypadkach pomoc uzyskują 
także pacjenci czasowo przebywający na 
tym terenie.

A oto kilka informacji dotyczących 
bieżącej działalności Przychodni:

Przychodnia czynna jest od poniedział-
ku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00
1) Zapewniamy naszym Pacjentom 
usługi w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej– kontrakt z NFZ (warunek: 
wypełnienie deklaracji zapisu i ważne 
ubezpieczenie zdrowotne)
- opiekę lekarzy pierwszego kontaktu 
/internistów i pediatrów/
- opiekę pielęgniarki środowiskowo – ro-
dzinnej
- opiekę pielęgniarki medycyny szkolnej

Rejestracji do lekarza można dokonać 
osobiście w recepcji od godz. 7.30 lub te-
lefonicznie od godz. 8:00 pod numerem 
telefonu: 022 722-10-38.

W uzasadnionych przypadkach możliwe 
jest uzyskanie pomocy lekarza w domu 
chorego – w takiej sytuacji prosimy o zgła-
szanie wizyty domowej do godz.12.00.

W przypadkach nagłych zachorowań po 
godzinie 18.00 oraz w soboty, niedziele 
i święta dyżur pełni Nocna Pomoc Le-
karska w Błoniu przy ul. Piłsudskiego 
2/4, tel. (0 22) 731-90-77

Do Nocnej Pomocy Lekarskiej pacjen-
ci zgłaszać się mogą osobiście lub w 
uzasadnionych medycznie przypadkach 
mogą prosić o przyjazd lekarza dyżurne-
go do domu chorego.

W RAZIE WYPADKÓW – KORZYSTAĆ 
MOŻEMY Z USŁUG POGOTOWIA 

RATUNKOWEGO:
Tel. 999
Tel.112

Teren Miasta i Gminy Ożarów Mazowiec-
ki obsługują dwie stacje Pogotowia Ra-
tunkowego:
- Obszar zlokalizowany na południe od 
linii kolejowej obsługuje Pogotowie z sie-
dzibą w Pruszkowie przy ul. Armii Krajo-
wej 2/4. Tel. (0 22) 758-67-14
- Obszar zlokalizowany na północ od linii 
kolejowej obsługuje Pogotowie Ratun-
kowe w Błoniu przy ul. Piłsudskiego 2/4. 
Tel. (0 22) 725-49-99 lub (0 22) 725-47-95

2) Zapewniamy bezpłatne porady leka-
rzy specjalistów dla osób ubezpieczo-
nych w następujących zakresach:
- Poradnia Chirurgii Ogólnej – kontrakt 
z NFZ ( wymagane jest skierowanie od 
lekarza pierwszego kontaktu, okazanie 
dowodu osobistego i ważnego dokumen-
tu ubezpieczenia zdrowotnego)
- Poradnia Ginekologiczno – Położni-
cza –  kontrakt z NFZ( bez skierowania, 
wymagane jest okazanie dowodu osobi-
stego i ważnego dokumentu ubezpiecze-
nia zdrowotnego)        

3) Bezpłatne Programy Promocji Zdro-
wia:
- Program Profilaktyki Raka Szyjki Maci-
cy u Kobiet – kontrakt z NFZ – adresowa-
ny do kobiet w wieku 30-59 lat, które w 
ciągu 3 lat nie miały wykonywanego ba-
dania cytologicznego (bez skierowania, 
bezpłatnie dla kobiet w wyżej wymienio-
nym przedziale wiekowym, po uzgodnie-
niu z położną)
- Program profilaktyki chorób układu kra-
żenia – kontrakt z NFZ– adresowany do 
kobiet i mężczyzn w wieku 35 –55 lat, 
(bez skierowania, bezpłatnie dla osób 
ubezpieczonych w wyżej wymienionym 
przedziale wiekowym, po uzgodnieniu 
w gabinecie zabiegowym)

 4) W Przychodni można uzyskać także 
porady lekarzy specjalistów poza kon-
traktem z Narodowym Funduszem Zdro-
wia :

- porady specjalisty dermatologa
- porady specjalisty laryngologa
- porady specjalisty neurologa
- porady specjalisty ortopedy
- porady specjalisty medycyny pracy
- zabiegi w gabinecie fizykoterapii
- /w planie poszerzenie oferty/

 Pragnę również podzielić się z Pań-
stwem wiadomością, że od lutego 2006 r. 
uruchomiona zostanie po modernizacji 
Pracownia Rentgenowska, w której wy-
mieniono i zainstalowano nowy aparat 
RTG oraz nowoczesną ciemnię automa-
tyczną do wywoływania filmów rentge-
nowskich.
 Pragnę w tym miejscu gorąco podzię-
kować Radzie Miejskiej Miasta i Gminy 
Ożarów Mazowiecki oraz Panu Burmi-
strzowi Kazimierzowi Stachurskiemu za 
zakup ze środków publicznych tej no-
woczesnej aparatury medycznej wyso-
kiej klasy, która spełnia wymogi nowego 
Prawa Atomowego i Dyrektywy Unijnej 
w tym zakresie, zapewnia wykonywanie 
bezpiecznych badań z zastosowaniem 
małych, precyzyjnie dobranych dawek 
promieniowania rentgenowskiego i jest 
przyjazna dla środowiska.
 Cieszy fakt, że decyzja o przyznaniu 
środków na zakup aparatu RTG i ciem-
ni zapadła jednomyślnie i jednogłośnie. 
Cieszy, że jest tak duże zrozumienie 
i przychylność Radnych i Burmistrza Mia-
sta i Gminy Ożarów Mazowiecki dla ini-
cjatyw i inwestycji służących pomnażaniu 
naszego zdrowia.
 Wyposażenie Przychodni w nowy 
aparat RTG, jak również zaplanowany 
na rok 2006 zakup nowoczesnego ultra-
sonografu cyfrowego z kolorowym Dop-
plerem (dzięki przyznanej dotacji środ-
ków publicznych) pozwoli w przyszłości 
poszerzyć zakres usług, daje podstawę 
do ubiegania się o kolejne kontrakty 
z NFZ.

 
 Życząc naszym Pacjentom oraz 
wszystkim Mieszkańcom Miasta i 
Gminy Ożarów Mazowiecki dobrego 
zdrowia – zapraszam do korzystania z 
naszych usług .
 Pamiętajmy o starej prawdzie, że 
„lepiej zapobiegać niż leczyć...”

                                                                
                        

  Kierownik GSPZLO 
                              w Ożarowie Mazowieckim

                        lek. med. Krystyna Kościuczyk
                              

GMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA OTWARTEGO 
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM, UL. KONOPNICKIEJ 8

gdzie się leczyć
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Przychodzi pacjent do dentysty...
Amalgamaty. Postano-
wiłam omówić ten rodzaj 
wypełnień, ponieważ wie-
lu pacjentów ma wątpliwo-
ści co do ich bezpieczeń-
stwa. Brak dobrego efektu 
kosmetycznego również 
skutecznie do nich znie-
chęca. Jednak te srebrne 
wypełnienia stosuje się z 

dobrym skutkiem od ponad stu lat i w nie-
których przypadkach ich przydatności nie 
da się przecenić.
Co to jest amalgamat? Jest to ortęcie, czyli 
specyficzna struktura chemiczna, która po-
wstaje po zmieszaniu rtęci z opiłkami sre-
bra i kilku innych metali. Jest on plastyczny, 
tak, że daje się łatwo wcierać do ubytku. 
Potem twardnieje i stanowi bardzo odpor-
ne na ścieranie i zgniatanie uzupełnienie 
brakującej tkanki zęba. Jego wadą jest sre-
brzysty kolor. Znajduje więc zastosowanie 
do wypełnienia zębów trzonowych i przed-
trzonowych. Niewątpliwą zaletą jednak jest 
stosunkowo niska cena.
Dlaczego czasem lekarz proponuje amal-
gamat, skoro istnieją inne kosmetyczne 
materiały? Zależy to przede wszystkim 
od warunków w jamie ustnej i rodzaju 
ubytku. Jeśli próchnica jest głęboka to 
bardzo ryzykowne jest założenie w takim 
przypadku np. materiału kompozycyjnego 
utwardzanego światłem. A to z dwóch po-

wodów; po pierwsze klej do kompozytów 
nie toleruje wilgoci, która w warunkach 
poddziąsłowych jest nieunikniona, po dru-
gie penetracja światła lampy do utwar-
dzania jest utrudniona. Te dwa czynniki 
powodują, że wypełnienie kosmetyczne 
jest niedostatecznie przyklejone do twar-
dych tkanek zęba, źle utwardzone – a to 
skutkuje próchnicą wtórną, która rozwija 
się powoli, już w obrębie korzenia zęba 
i można ją wykryć wyłącznie za pomocą 
zdjęcia rentgenowskiego.
Istnieją oczywiście sposoby poradzenia 
sobie zarówno z problemami wilgoci jak 
i światła. Można głęboki ubytek wypełnić 
najpierw materiałem szklanojonomero-
wym wiążącym chemicznie. Nie potrzebu-
jemy w tym przypadku ani idealnej sucho-
ści ani lampy. Jednak to wypełnienie nie 
jest odporne na siły wytwarzane w czasie 
rozgryzania i żucia twardych pokarmów, 
więc trzeba je dodatkowo pokryć kompo-
zytem, najlepiej na następnej wizycie. Jest 
to więc procedura dłuższa i odpowiednio 
droższa. Tu wybiera pacjent.
Amalgamat jest wypełnieniem stosunko-
wo tanim, co przy jego korzystnych wła-
ściwościach fizycznych jest dodatkową 
zaletą. Wiele państw refunduje pacjentom 
w 100% właśnie wypełnienia amalgama-
towe w zębach trzonowych. Do wypełnień 
kosmetycznych pacjenci muszą sporo do-
płacać.

Czy amalgamaty są bezpieczne skoro 
zawierają rtęć? Tak, według stanu dzi-
siejszej wiedzy są bezpieczne. Liczne 
i długoletnie badania wykonane w kierun-
ku znalezienia związku między różnymi 
chorobami a istnieniem u pacjenta wy-
pełnień amalgamatowych nie potwierdziły 
obaw. 
Jest tylko jeden aspekt, który trzeba wziąć 
pod uwagę decydując się na srebrne wy-
pełnienie –obecność w ustach pacjen-
ta uzupełnienia na bazie innych metali 
np. złota. Może to spowodować powsta-
nie mikroogniwa z powodu różnicy po-
tencjałów elektrycznych. Ale to temat na 
inną pogadankę.
Czy możliwe są reakcje alergiczne na 
amalgamat? Możliwe, ale niesłychanie 
rzadkie. Na świecie odnotowano nieca-
łe 100 takich przypadków. Można tego 
uniknąć zgłaszając dentyście ewentu-
alne genetyczne skłonności do uczuleń 
na metale. Trzeba wówczas wybrać inne 
rozwiązanie. 
Znamienne jest, że coraz więcej pacjen-
tów zdaje sobie sprawę z zalet amalga-
matów. Dzwonią więc i pytają: czy zakła-
dacie państwo srebrne plomby? –Tak, 
zapraszamy.

Mirella Kowalczyk
Pytania można kierować na adres: 

gabinet@microdent.pl

Panie Doktorze: „Mąż 
bardzo lubi słodycze. 
Czy czasem nie ma cu-
krzycy?”
To często zadawa-
ne przez pacjentów 
pytanie porusza bar-
dzo poważny pro-
blem zdrowotny, ja-

kim jest cukrzyca. Na wstępie należy 
wyjaśnić, że preferencje smakowe nie 
mają znaczenia w rozpoznaniu cukrzycy. 
Jedyna zależność, jaka istnieje, to taka, 
że chorzy na cukrzycę muszą ze słody-
czy zrezygnować na zawsze. Problem 
jest jednak bardzo poważny, gdyż ilość 
chorych na cukrzycę wzrasta w sposób 
zastraszający. Obecnie w Polsce na cu-
krzycę choruje ok. 5% społeczeństwa, 
czyli 2 mln Polaków. Prognozy wskazują, 
że w ciągu najbliższych dwudziestu lat 
(czyli do roku 2025) ilość ta ulegnie po-
dwojeniu, co oznacza, że co 10-ta osoba 
będzie miała cukrzycę. 
 Czym zatem jest cukrzyca i jak ją 
rozpoznać? Trochę upraszczając pro-
blem, można powiedzieć, że cukrzyca 
to podwyższony poziom cukru (glike-
mi) we krwi. U zdrowego człowieka, na 
czczo nie powinien on być wyższy niż 
110 mg%. Poziom na czczo powyżej 126 
mg% świadczy o cukrzycy. 
Rozróżnia się kilka typów cukrzycy, z któ-
rych najczęstsza, bo występująca u 90% 

chorych, to cukrzyca typu 2 (zwana kie-
dyś cukrzycą dorosłych lub cukrzycą 
związaną z otyłością). Jednym z głów-
nych czynników usposabiających do jej 
wystąpienia jest nadmierna waga ciała. 
Postęp cywilizacyjny i przyjęcie zachod-
niego trybu życia sprawia, że więcej cza-
su spędzamy przed telewizorem, spoży-
wamy dodatkowo produkty wysokokalo-
ryczne, jak chipsy, hamburgery czy coca-
-cola - słowem prowadzimy siedzący tryb 
życia i kilogramów przybywa. Efektem tego 
jest nadwaga czy otyłość – zjawisko ura-
stające do problemu epidemii XXI wieku.
 Przemiany metaboliczne zacho-
dzące w tkance tłuszczowej powodują, 
że komórki organizmu człowieka prze-
stają reagować na insulinę – podsta-
wowy hormon regulujący poziom cukru 
we krwi. W efekcie prowadzi to do pod-
wyższenia poziomu glikemi we krwi. Po-
czątkowo ten podwyższony poziom nie 
daje żadnych odczuwalnych objawów 
chorobowych, dopiero wysokie warto-
ści glikemi powodują duże pragnienie, 
czy wielomocz. Utrzymujący się długo-
trwale podwyższony poziom cukru we 
krwi powoduje znaczne przyśpieszenie 
niekorzystnych zmian w naczyniach 
krwionośnych, doprowadzając do ich 
zamknięcia. W efekcie prowadzi to do 
bardzo poważnych powikłań jak: ślepo-
ta, uszkodzenie nerek, zawał serca, udar 
mózgu czy amputacja kończyn. Zmiany 

naczyniowe są nieodwracalne, dlatego 
tak istotne jest wczesne wykrycie choro-
by i jej prawidłowe leczenie.
 Brak objawów chorobowych powo-
duje, że rozpoznanie cukrzycy typu 2 
następuje najczęściej dopiero po kilku 
latach jej trwania ( w Polsce średnio po 
5 – 7 latach), wtedy gdy pojawiają się już 
powikłania spowodowane cukrzycą.
 Jak więc postępować, aby zminimali-
zować ryzyko wystąpienia choroby?
 Przede wszystkim zadbajmy o utrzy-
manie prawidłowej wagi ciała. Pamiętaj-
my o okresowej kontroli poziomu glikemi 
we krwi (u osób zdrowych wystarczy raz 
na rok).
  Z chwilą stwierdzenia zaburzeń prze-
miany węglowodanowej bezwzględnie 
przestrzegajmy diety cukrzycowej. Żad-
ne leki nie będą skuteczne, jeżeli nie 
spełni się tego zasadniczego warunku. 
Pamiętajmy jednak, że łatwiej jest zapo-
biegać niż leczyć. Stańmy więc na wagę 
i pomyślmy, jak zgubić zbędne kilogramy. 
Można to osiągnąć poprzez ograniczenia 
dietetyczne, ale przede wszystkim po-
przez aktywny wypoczynek i rekreację 
ruchową.
Na pewno wyjdzie nam to na zdrowie.

Lek. med. Roman Jasiński
Ordynator Oddziału 

Chorób Wewnętrznych i Diabetologii 
Szpitala Wolskiego

Porozmawiajmy o zdrowiu

zdrowie



22 Informator Ożarowski nr 13 (134) styczeń 2006

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

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

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

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

riat Policji w Ożarowie otrzymał niepokojące sygnały, 
że n/n osoba, podając się za dyrektora placówki oświa-
towej, telefonicznie kontaktowała się z właścicielami 
firm, zwracając się o wsparcie i pomoc, usiłowała w 
ten sposób wyłudzić pieniądze. Chcieliśmy też ostrzec 
przed n/n osobnikiem, który oferuje w atrakcyjnej cenie 
pięknie zapakowany aparat fotograficzny okazujący się 
później bezwartościowym. Informacje te kierujemy w 
celu ostrzeżenia wszystkich mieszkańców naszej gminy 
przed łatwowiernością, gdyż oszuści wymyślają wciąż 
nowe sposoby, żeby oszukać zwykłego Kowalskiego. 
W związku z tym apelujemy o więcej rozwagi przy korzy-
staniu z tzw. okazji oraz przekazywanie policji wszelkich 
niepokojących sygnałów. 

W dniu 15.12.2005 r. w garażu na jednej z posesji w m.Ołta-
rzew policjanci ujawnili poszukiwany pojazd marki Volkswa-
gen Transporter, który kilka dni wcześniej był skradziony na 
terenie Warszawy Ursus. Po kilku dniach został zatrzymany 
mężczyzna korzystający z wymienionego garażu.

W dniu 16.12.2005 r. w Duchnicach w jednym z budynków 
funkcjonariusze tut. Komisariatu podczas wykonywania czyn-
ności ujawnili nielegalny pobór energii elektrycznej na szkodę 
Rejonu Energetycznego w Pruszkowie.

W dniu 17.12.2005 r. w Ożarowie Maz. ujawniono kolejne dwa 
przypadki nielegalnego poboru energii elektrycznej na szkodę 
Rejonu Energetycznego w Pruszkowie.

W dniu 20.12.2005 r. w godzinach nocnych policjanci otrzymali 
zgłoszenie o napadzie dokonanym na samotnie mieszkającej 
kobiecie, podjęte działania pozwoliły na ustalenie sprawców 
tego czynu i po kilku dniach dokonano zatrzymania dwojga 
mieszkańców Warszawy.

W dniu 21.12.2005 r. w godzinach wieczornych dyżurny 
otrzymał zgłoszenie o bójce, do jakiej doszło przed jednym 
ze sklepów w centrum Ożarowa Maz. Skierowana tam załoga 
interwencyjna dokonała zatrzymania czterech nietrzeźwych 
uczestników zdarzenia.

W dniu 22.12.2005 r. w godzinach nocnych Komisariat zo-
stał zaalarmowany informacją, że podczas libacji alkoholowej 
jeden z uczestników pchnął drugiego nożem, a następnie od-
dalił się. Podjęte na miejscu działania pozwoliły na ustalenie 
sprawcy, który został zatrzymany we wczesnych godzinach 
rannych dnia następnego.

W dniu 23.12.2005 r. podczas przeprowadzanej interwencji 
domowej policjanci z tut. Komisariatu ujawnili w jednym z po-
mieszczeń około tysiąca płyt DVD z zawartością nielegalnych 
kopii filmów.

W dniu 24.12.2005 r. mieszkaniec Ożarowa jadący samocho-
dem ul. Kolejową bez włączonych świateł mijania nie zareago-
wał na sygnał do zatrzymania wydany przez umundurowanego 
policjanta. Mężczyzna ten usiłował zbiec i po pościgu ulicami 
Ożarowa został zatrzymany. Wymieniony w trakcie zatrzyma-
nia dopuścił się znieważenia interweniujących policjantów, 
ponadto był agresywny w stosunku do jednego z funkcjonariu-
szy. W związku z tym zatrzymano go do wyjaśnienia, a w dniu 
25.12.2005 r. postawiono mu zarzut naruszenia nietykalności 
cielesnej policjanta oraz wielokrotnego naruszenia przepisów 
ruchu drogowego.

KRONIKA 
POLICYJNA

Ożarów Maz.

OSP OSP Ożarów Mazowiecki w grudniu 
2005 r. wyjeżdżała alarmowo 20 razy, 
w tym:
  3 – pożary
11 – akcji ratownictwa technicznego
 1 – fałszywy alarm
 2 – pompowanie zalanych piwnic
  3 – inne interwencje.

6 grudnia - Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska / Ceramicz-
na. Kolizja drogowa z udziałem trzech samochodów cię-
żarowych. Działania strażaków to zabezpieczenie miejsca 
zdarzenia, sprzątnięcie jezdni, neutralizacja rozlanego oleju i 
płynów samochodowych.
23 grudnia – Płochocin, ul. Zabytkowa 1. Pożar sterty słomy 
o wymiarach 50m x 10m x 10m. Pożar gasiło 8 zastępów 
strażaków przy użyciu około 300 m3 wody.

W ostatnie dni 2005 roku strażacy kilkakrotnie wyjeżdżali 
w celu udrożnienia ulic publicznych zastawionych przez sa-
mochody, których kierujący nie potrafili dostosować prędko-
ści jazdy do trudnych warunków drogowych.

OSP Święcice w grudniu 2005 roku wyjeżdżała alarmowo 6 
razy, w tym:
3 – pożary
2 – inne zdarzenia
1 – fałszywy alarm

2 grudnia – Józefów, ul. Fabryczna, pożar plastikowych konte-
nerów.
10 grudnia – Józefów. Zaopatrzenie mieszkańców w czystą 
wodę z powodu awarii wodociągu.
23 grudnia – ul. Zabytkowa, SHR Płochocin, pożar sterty siana. 
W akcji udział brały jednostki z Ożarowa, Błonia oraz dwie ze 
Święcic. Po kilku godzinach pożar został ugaszony.
24 grudnia – ul. Zabytkowa, SHR Płochocin, dogaszanie sterty 
siana.
31 grudnia – fałszywy alarm.

Święcice

policja, OSP



Tegoroczna zbiórka pieniêdzy przeznaczona bêdzie na zakup sprzêtu do ratowania ¿ycia dzieci poszkodowanych w wypadkach
oraz na naukê pierwszej pomocy.
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Kinga Filipowicz, Beata Szkup, Marta Pesz, Magdalena Adamczyk, Grzegorz Wêsek, Ma³gorzata Schulz, Magdalena Majsterek,
Micha³ Œwi¹tek, Kasia Kosmalska, Karolina Deska, Karolina Jakubowska, Sandra Owczarek, Agnieszka Szymaniak, Patrycja
Sawicka, Aleksandra Matysiak, Sylwia Ostrowska, Filip Wasiak, Wojciech Janiszewski, Ola Cieæwierz, Robert Piotrowski, Mateusz
Go³êbiewski, Dariusz Kowalewski

Beata Szkup 1001,31 z³.,
Ma³gorzata Schulz 935,42 z³ i Marta Pesz 930,29 z³.

Marlena Palim¹ka, Jadwiga Bia³ek i Ma³gorzata
Chmielewska.

Sztab DK „Uœmiech" zebra³ ³¹cznie 12.005 z³

Sztab akcji na teren miasta i gminy O¿arów Mazowiecki mieœci³ siê w DK „Uœmiech". Szefem sztabu, podobnie jak w roku ubieg³ym,
by³ dyrektor DK „Uœmiech" Pan Andrzej Ptasznik. W tegorocznej zbiórce pieniêdzy udzia³ wziê³o 29 wolontariuszy wraz z opiekunami.
Najliczniejsz¹ grupê stanowili uczniowie Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w O¿arowie Mazowieckim, nastêpnie licealiœci
z Zespo³u Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz wolontariusze z Domu Kultury „Uœmiech".

Nasi wolontariusze:

Warto podkreœliæ, i¿ spoœród wolontariuszy kwestuj¹cych dla WOŒP najwiêcej pieniêdzy zebrali -
.

W sk³ad komisji licz¹cej zebrane pieni¹dze weszli kolejni wolontariusze -
Liczenie pieniêdzy zakoñczy³o siê po godzinie 23.00. Wtedy to zosta³a przekazana wiadomoœæ do biura Fundacji WOŒP w

Warszawie, ¿e !!! By³a to kwota o ponad 4 tys. wiêksza ni¿ w roku ubieg³ym. Zebrane pieni¹dze
przewióz³ do banku w B³oniu, konwojowany przez O¿arowsk¹ Policjê, szef Sztabu Pan Andrzej Ptasznik. Dziêki pomocy w³aœcicielki
delikatesów „U Bogusi" Pani Bogumi³y Mizio³ek oraz Delikatesów „Bamaro" Pañstwa Marzeny i Roberta Reszczyñskich, zziêbniêtym
wolontariuszom serwowano w DK gor¹ce napoje, soki i ciasteczka. Na gratisowe gor¹ce napoje mogli liczyæ wolontariusze tak¿e w goœcinnej
CafeApteka.

Tegoroczn¹ zbiórkê pieniêdzy uœwietni³ koncert zespo³ów rockowych zorganizowany w godzinach popo³udniowych w Domu Kultury
„Uœmiech". Na scenie wyst¹pi³y: zespó³ „STREFA" i „HELIOS"- æwicz¹cy w DK. Miêdzy koncertami odby³a siê równie¿ aukcja przedmiotów
i gad¿etów przekazanych na Wielk¹ Orkiestrê oraz oryginalnych œwiate³ek do nieba, wykonanych przez jedn¹ z wolontariuszek. Mo¿na by³o
wylicytowaæ m.in. koszulkê, zestaw pierwszej pomocy, krawat z logo WOŒP, itp. Dochód z aukcji zasili³ oczywiœcie konto fundacji WOŒP.
Ochronê koncertu zabezpieczali stra¿acy z naszej OSPw O¿arowie Maz.

Szef sztabu Pan Andrzej Ptasznik pragnie przekazaæ gor¹ce podziêkowania wszystkim wolontariuszom i darczyñcom oraz osobom i
firmom pomagaj¹cym w tej tak potrzebnej i owocnej akcji, z której zebrane œrodki pozwol¹ zakupiæ sprzêt do ratowania ¿ycia dzieci
poszkodowanych w wypadkach oraz naukê pierwszej pomocy.

Sztab WOŒP

Tak graliœmy z Wielk¹ Orkiestr¹
Œwi¹tecznej Pomocy w O¿arowie

8 stycznia odby³ siê XIV Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.



w przedostatni¹ sobotê karnawa³u

w Sali Bankietowej przy ulicy Hallera

na Osiedlu O³tarzew

Pocz¹tek tañców o godz. 19:00

18 lutego 2006 roku

w programie:

muzyka najnowsza i najs³ynniejsze przeboje z lat minionych

tañce kotylionowe do karnetów przygotowanych zapisane

karaoke dla odwa¿nych i zdolnoœciami wokalnymi chc¹cych siê popisaæ

wystêpy artystów kabaretowych dla chwili wytchnienia po tañcowaniu

konkursy z nagrodami dla wszystkich, którzy w specjalnych kostiumach wyst¹pi¹

sto³y biesiadne wedle ¿yczenia na dowoln¹ iloœæ par przygotowane

oraz inne jeszcze atrakcje jako niespodzianki tu nie przytoczone
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