
"DLA TEJ MI£OŒCI WARTO ¯YÆ"
(Jan Pawe³ II)

Pomnik Jana Paw³a II
przed Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego
w O¿arowie Mazowieckim



Uroczystoœæ

ods³oniêcia pomnika Jana Paw³a II
20 maja zosta³ ods³oniêty, a 22 maja poœwiêcony
pomnik Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II.
Dostojnymi goœæmi tych uroczystoœci byli
JE Ksi¹dz Biskup Józef Zawitkowski
i JE Ksi¹dz Prymas Józef Kardyna³ Glemp.
Imponuj¹cy monument bardzo piêknie prezentuje siê
przed Sanktuarium, zosta³ zaprojektowany przez artystê
rzeŸbiarza Pana Piotra Ratusiñskiego
oraz Ksiêdza Micha³a D³utowskiego.
W imieniu mieszkañców O¿arowa sk³adamy serdeczne
podziêkowanie Komitetowi Budowy Pomnika na rêce
Ksiêdza Proboszcza Jaros³awa Buchholza
i Pana Wicestarosty Paw³a Kanclerza.

Burmistrz Kazimierz Stachurski



Akwarele inspirowane ³omiankowskimi krajobrazami,
odzwierciedlaj¹ce urocze pejza¿e w czasie ró¿nych pór roku
mo¿na by³o w maju ogl¹daæ w Muzeum Narodowym w Warszawie.
Wszystko za spraw¹ Sergiusza Grudkowskiego,
cenionego polskiego pejza¿ysty, pos³uguj¹cego siê jedn¹
z najtrudniejszych technik malarskich - akwarel¹.
Uroczyste otwarcie ekspozycji mia³o miejsce 5 maja.
Wœród zaproszonych goœci pojawili siê cz³onkowie rodziny artysty,
grono jego przyjació³ oraz mieszkañcy O¿arowa Mazowieckiego i £omianek.
Wielu z nich to znajomi artysty, obecnie mieszkañca P³ochocina,
który szczególn¹ sympati¹ darzy pejza¿e O¿arowa i £omianek
- miejsc zwi¹zanych z jego m³odoœci¹.
W Jego akwarelach bardzo wyraziœcie pojawiaj¹ siê typowe
symbole Ziemi Mazowieckiej.
Otwarciu wernisa¿u towarzyszy³ wystêp Orkiestry £omiankowskiej,
nagrodzony przez publicznoœæ gor¹cymi owacjami.

Wernisa¿ wystawy Sergiusza Grudkowskiego

w Muzeum Narodowym



9:45 - zbiórka uczestników korowodu œwi¹tecznego
boisko na Osiedlu SM O¿arów, od ul.Floriana

10:00 - ulicami miasta do stadionu
przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Szkolna 3

10:45 - uroczyste, oficjalne otwarcie DNI O¯AROWA,
wrêczenie kluczy miasta przedstawicielom m³odzie¿y,
musztra paradna Orkiestry Stra¿ackiej z Pilawy

11:00 - Rodzinny festyn sportowy, konkursy i zawody rekreacyjno-sportowe
dla dzieci i doros³ych - program przygotowany przez kluby i szko³y gminne

12:30- - Uroczysta Msza Œwiêta w intencji Miasta i Gminy

13:50 - koncert Orkiestry OSP Kaski
14:30 - oficjalne otwarcie festynu
14:45 - wrêczenie nagród w konkursie
15:00 - wystêp grupy tanecznej przedszkolaków
15:10 - wrêczenie nagrody dla najlepszego czytelnika w Gminie
15:15 - wystêp aktorów sekcji
15:30 - wystêpy zespo³ów tanecznych Domu Kultury
15:50 - konkurs wiedzy o Mieœcie i Gminie
16:10 - koncert cygañski
16:30 - grupa taneczna - suita œl¹ska
16:45 - zawody w przeci¹ganiu liny -

o puchar Burmistrza i beczkê piwa
17:00 - kabaret
18:00 - zespó³ rock owy
18:45 - wystêp adeptów o¿arowskiego
19:15 - wielki fina³ loterii fantowej
20:00 -
21:30 - pokaz sztucznych

weso³e miasteczko, wystawa malarstwa,
stoiska wystawowe gminy i placówek szkolnych,
ogródki grillowe, wata cukrowa, popcorn, gofry

Parada Uœmiechu i Sportu

Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego

Plac za Hotelem Mazurkas

Gwiazda Wieczoru - MAANAM

Atrakcje towarzysz¹ce

O Pióro Burmistrza

Kultura S³owa

O¿arowskich Kumoszek
O¿arowiacy

Pirania
Strefa

Studia piosenki

Uœmiech

’

ogni

Dni O¿arowa MazowieckiegoDni O¿arowa Mazowieckiego
sobota i niedziela 10-11 czerwca 2006

Serdecznie zapraszamySerdecznie zapraszamy

Sobota 10 czerwca 2006

Niedziela 11 czerwca 2006

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
Stanis³awa Milej-Misztal

Burmistrz O¿arowa Mazowieckiego
Kazimierz Stachurski

Dom Kultury UŒMIECH, ul. Poznañska 165
18:00 - Wernisa¿ wystawy rzeŸb Mieczys³awa Ka³u¿nego i Marzeny Ka³u¿nej
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z pracy burmistrza

Szanowni Państwo,

dobiega końca maj, jeden z piękniejszych i najbardziej ocze-
kiwanych miesięcy w roku. Miesiąc, który jest symbolem 
wiosny. Świeża zieleń i mnóstwo kwiatów pozwalają zapo-
mnieć o uciążliwościach zimy i chłodnego przedwiośnia. 
Jest to także początek bardzo dynamicznej pory roku – tak 
w przyrodzie, jak i w życiu ludzi. Wiele wydarzyło się rów-
nież w naszym mieście i gminie. Szczególnie uroczyście wy-
padły nasze gminne obchody Święta Narodowego 3 Maja. 
Tradycyjnie świętowaliśmy tego dnia rocznicę uchwalenia 
pierwszej w Europie konstytucji, a także święto Matki Bożej 
Królowej Polski. 3 Maja jest też naszym gminnym świętem 
Ochotniczych Straży Pożarnych z Ożarowa i Święcic, które 
w tym roku miało wyjątkową rangę z kilku powodów. Po pierw-
sze: strażacy z Ożarowa ukończyli największą inwestycję 
w historii jednostki – Dom Strażaka. Ładny budynek, dobrze 
wkomponowany w ulicę Strażacką mieści 16 mieszkań dla 
członków OSP i ich rodzin, ma także użytkowo-usługowe 
przyziemie, wynajęte kupcom i lekarzowi weterynarii. Po dru-
gie: druhowie z Ożarowa otrzymali nowy, średni samochód 
gaśniczy STARMAN GBA, potrzebny do akcji ratowniczych 
zwłaszcza na międzynarodowej szosie jaką jest ulica Poznań-
ska. Po trzecie: OSP Ożarów właśnie 3 maja przyjęła nowy 
sztandar jednostki. Wszystkie te wydarzenia miały miejsce 
w 82. rocznicę powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Ożarowie. Wyrażam gorące podziękowanie mieszkańcom 
miasta i gminy, którzy wzięli udział w obchodach Majowego 
Święta, tak na placu przed Hotelem Mazurkas, jak i w Sank-
tuarium Miłosierdzia Bożego oraz w Szkole Podstawowej 
nr 1, dziękuję nauczycielom i dzieciom za program artystycz-
ny, który znakomicie zaprezentowały. 
 5 maja, wszyscy, którzy cenią dobre malarstwo mogli 
uczestniczyć w wyjątkowej wystawie mieszkańca Płochocina 
- Sergiusza Grudkowskiego w Muzeum Narodowym w War-
szawie. Pan Sergiusz Grudkowski jest absolwentem War-
szawskiej ASP, uczniem Jana Cybisa, od lat posługującym 
się jedną z najtrudniejszych technik malarskich - akwarelą. 
Należy dodać, że artysta niedawno obchodził 90. urodziny, 
a wystawione pełne temperamentu pejzaże powstały na 
przełomie 2005 i 2006 roku. Większość prac przedstawiała 
nadwiślańskie pejzaże Łomianek i kilka z Płochocina, dlatego 
wystawa odbyła się pod patronatem burmistrzów gminy Ło-
mianki i Ożarów Mazowiecki, przy udziale dyrekcji Muzeum 
Narodowego. Panu Sergiuszowi, życzymy wiele sił i dobrego 
zdrowia aby mógł dalej tworzyć swe wspaniałe, pełne koloru 
i światła dzieła. 

 

 Maj to również pora wielu imprez sportowych. 18 ma-
ja odbyły się  zawody łucznicze o Puchar Prezesa KS Oża-
rowianka. Ciekawy pokaz umiejętności w tej niezbyt czę-
sto oglądanej dyscyplinie zgromadził blisko 50 uczestników 
z Warszawy i innych miast Mazowsza. Nasze dziewczęta 
wypadły całkiem dobrze, zarówno w kategoriach dzieci, jak 
i młodzików.
 27 i 28 mieliśmy kolejny festiwal pływacki w naszym 
mieście. Na Pływalni Miejskiej odbyły się Mistrzostwa Pol-
ski 10. i 11 - latków. Wśród doborowej obsady 22 drużyn 
z województwa mazowieckiego, młodzi pływacy naszej JE-
DYNKI wypadli tak, jak po cichu liczyliśmy, bardzo dobrze 
zdobywając na 29 wyścigów 11 pierwszych miejsc, 3 razy za-
jęli miejsca 2, a 2 razy 3. Cieszą sukcesy dziewcząt i chłop-
ców Klubu JEDYNKA, a jeszcze bardziej zaangażowanie 
rodziców w działania klubu, który po niespełna dwóch latach 
pracy doczekał się  mistrza Polski 10 - latków, którym jest 
Weronika Jagoda.
 Imprezy zorganizowane w niedzielę 28 maja zgromadziły 
blisko 500 osób na boiskach UKS Ambra na Osiedlu Ołta-
rzew. Na zielonej murawie otoczonej starym parkiem odbywa-
ły się: Mistrzostwa Piłkarskie dzieci i młodzieży z Warszawy 
i naszej gminy, zorganizowane przez Federację Sportu Szkół 
Niepublicznych oraz UKS Ambra przy wsparciu sponsorskim 
Firmy Ambra Obuwie, a także VI Rajd Rowerowy imienia Ja-
nusza Kusocińskiego na trasie Ołtarzew-Palmiry-Ołtarzew. 
Gwiazdą sportową nr 1 obu imprez był mistrz świata i mistrz 
olimpijski w kolarstwie szosowym Ryszard Szurkowski, który 
przejechał całą trasę rajdu na własnym rowerze, a na mecie 
uczestniczył w losowaniu licznych nagród. Tego dnia oprócz 
wręczanych medali i pucharów uczestnicy obu imprez otrzy-
mali ponad 20 rowerów i 12 par łyżworolek. Zmienna pogoda 
nie była w stanie pokrzyżować dobrej zabawy, bo wiadomo: 
w zdrowym ciele zdrowy duch. 
 W najbliższym czasie czekają nas Dni Ożarowa Mazo-
wieckiego, radosne, rodzinne święto mieszkańców Miasta 
i Gminy. Jak zwykle z interesującym programem dla dzie-
ci, młodzieży i dorosłych. W imieniu władz samorządowych 
serdecznie Państwa zapraszam w sobotę i niedzielę 10 i 11 
czerwca. 
 Program znajdziecie Państwo w tym wydaniu INFORMA-
TORA oraz na plakatach.

Burmistrz Kazimierz Stachurski

W TRYBIE USTAWY – PRAWO ZAMÓ-
WIEŃ PUBLICZNYCH:

Ogłoszono przetargi na następujące 
realizacje:
- na wykonanie nakładki asfaltowej do 
Przedszkola Nr 1 w Ożarowie 
- na bankową usługę udzielenia kredytów 
długoterminowych na realizację zadań 
nie mających pokrycia w bieżących do-
chodach Gminy (dot. ul.Kolejowej i Dłu-
giej w Płochocinie i ul. Zamoyskiego 
w Ożarowie) 
- na budowę ul. Parkowej w Ożarowie 
- na wymianę instalacji wewnętrznych 

w budynku komunalnym przy ul. Poznań-
skiej 167A w Ożarowie 

Podpisano umowy:
- z firmą „ELVIR” Elwira Wirska z siedzibą 
w  Warszawie na opracowanie dokumen-
tacji projektowej i budowę oświetlenia 
ulicznego przejścia dla pieszych w miej-
scowości Wolskie za cenę 33.000 zł
- z firmą Instalacje Wodno-Kanalizacyjne 
Andrzej Burzykowski z siedzibą w Błoniu 
na opracowanie dokumentacji projektowej 
i budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Bro-
niewskiego w miejscowości Duchnice za 
cenę 105.930 zł

- z firmą „Archisplan Studio”- Izabela 
Sobierajska  z siedzibą w Warszawie na 
opracowanie koncepcji przebudowy dróg 
w miejscowościach Bronisze, Jawczyce, 
Ożarów wieś za cenę 39.990 zł
- z firmą „DOMBRUK” Tomasz Bończak
z siedzibą w  Ożarowie  na budowę syste-
mu odwadniającego i poszerzenie ul. Jaś-
minowej w miejscowości Koprki  za cenę 
375.241,13 zł.
- z firmą Biuro Projektowania i Nadzoru 
Technicznego – Andrzej Supeł z siedzibą 
w Warszawie na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej budowy 
sieci wodociągowej dla miejscowości 

Działania i decyzje podjęte w Urzędzie Gminy w okresie od 19 kwietnia do 22 maja 2006 r.



4 Informator Ożarowski nr 17 (138) maj 2006

z pracy burmistrza

Bronisze  za cenę 64.600 zł
- z firmą Zakład Usług Instalacji Sanitar-
nych  – Marian Dybiec z siedzibą w Oża-
rówie na opracowanie dokumentacji 
projektowej i budowę połączenia wodo-
ciągów grupowych Szeligi – Ożarów  za 
cenę 115.621 zł
- z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyj-
no-Handlowo-Usługowe – Jerzy Koło-
dziejczyk z siedzibą w Płochocinie na 
utwardzenie tłuczniem kamiennym  dróg 
gminnych - ulic Chopina i Zwierzynieckiej 
w miejscowości Płochocin i ul. Dalekiej 
w Ożarowie za cenę 143.267,04 zł
- z firmą Roboty Ogólnobudowlane, 
Instalacje Elektryczne i Hydrauliczne 
– Henryk Płocharczyk z siedzibą w Pło-
chocinie na naprawę 5 uszkodzonych 
przepustów na Kanale Ożarowskim  za 
cenę 71.929,66 zł
- z firmą Zakład Remontowo-Budowlany 
-Tadeusz Jasionek z siedzibą w Prusz-
kowie na remont budynku Przedszkola 
Nr 1 przy ul. Obrońców Warszawy 11A 
w Ożarowie za cenę 27.943,08 zł
- z firmą „VILLA – STUDIO” – Marek 
Perkowski z siedzibą w Ołtarzewie na 
remont budynku Przedszkola Nr 2 przy 
ul. Poznańskiej 135 w Ożarowie  za cenę 
83.754,27 zł
- z firmą Zakład Remontowo-Budowlany 
-Tadeusz Jasionek z siedzibą w Pruszko-
wie na remont budynku Szkoły Podsta-
wowej Nr 2 przy ul. Lipowej 11  w Ożaro-
wie za cenę 125.515,50 zł

W ZAKRESIE INWESTYCJI I REMON-
TÓW

Podpisano umowy w wyniku przepro-
wadzonego postępowania na podsta-
wie art. 4, pkt. 8 ustawy Prawo Zamó-
wień Publicznych z dnia 29 stycznia 
2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 117 
ze zm.) na inwestycje:
- budowę chodnika na ul. Floriana w Oża-
rowie Maz. Wykonawca: „DROG-REM” 
Warszawa, koszt: 24.508,56 zł brutto;
- budowę chodnika na odcinku od ul. Ku-
socińskiego do ul. Mickiewicza w Ożaro-
wie, wykonawca: „DOM-BRUK” Ożarów, 
koszt: 20.183,68 zł brutto;
- zabudowę meblową  i modernizacje 
podgrzewania wody w Przedszkolu  Pu-
blicznym w Broniszach, wykonawca: 
INTERDECO” Sp. z o.o. Ożarów, koszt: 
30.000,00 zł  brutto
- wymianę  uszkodzonego słupa i lampy  
oświetlenia ulicznego przy ul. Poznań-
skiej i Sadowej w Broniszach, wykonaw-
ca: Instalatorstwo Elektryczne G. Mycka 
Ożarów, koszt: 3.465,00 zł brutto.

Zakończono prace:
- budowa wodociągu w ul. Pallotyńskiej  
w Ożarowie 
- budowa oświetlenia ul. Rokickiej w Wo-
licy 

Wydano decyzje i wydziałowe warunki 
techniczne:
- 7 decyzji na lokalizację zjazdu

W ZAKRESIE GEODEZJI I GOSPO-
DARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Wydano decyzje i postanowienia:
- 16 decyzji zatwierdzających podział 
nieruchomości
- wysłano 50 wezwań do zapłaty w spra-
wie zaległych opłat za    użytkowanie wie-
czyste gruntu oraz 4 wezwania w sprawie 
zaległych opłat z tytułu dzierżawy

W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

Wydano decyzje i postanowienia:
- 20 decyzji o warunkach zabudowy;
- 3 decyzje o ustalenie inwestycji celu pu-
blicznego;
- 14 wypisów z miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego;
- 11 wyrysów z miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego
- 20 wypisów ze Studium uwarunkowań i 
zagospodarowania przestrzennego
- wyłożono do wglądu publicznego pro-
jekt „Miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Ożarów 
Mazowiecki dla obszaru Wolica - Józe-
fów” 
- wyłożono do wglądu publicznego  pro-
jekt „Miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Ożarów 
Mazowiecki  dla  obszaru Ołtarzew – Do-
maniewek”

W ZAKRESIE KULTURY

24 kwietnia w Sali Koncertowej Domu 
Kultury odbył się koncert „Viva Mozart” 
w wykonaniu kwintetu smyczkowego 
POGRESSIVA oraz solistów - Kai Karo-
liny Giżewskiej-Stachlewskiej - skrzypce, 
oraz Igora Ivo Giżewskiego - wioloncze-
la. Po koncercie odbył się wernisaż ma-
larstwa artysty plastyka Witalija Szyszki-
na. Oprócz oglądania obrazów zebrani 
goście mieli okazję posłuchać ballad i ro-
mansów rosyjskich znakomicie wykona-
nych przez W. Szyszkina. 
2 maja w sali TMO w Ołtarzewie zespół 
„Ożarowiacy” wraz rodzicami i przyjaciół-
mi zorganizowali majówkę. Goście mieli 
okazję wziąć udział w konkursie „Jaka to 
melodia?” oraz obejrzeć lekcję pokazo-
wą w wykonaniu zespołu. 
5 maja w Muzeum Narodowym w War-
szawie ponad 100 osób uczestniczyło 
w wernisażu wystawy artysty plastyka 
Sergiusza Grudkowskiego, mieszkańca 
Płochocina. Organizatorami byli Dyrek-
tor Muzeum Narodowego Ferdynand B. 
Ruszczyc, Burmistrz Miasta i Gminy Oża-
rów Maz. Kazimierz Stachurski oraz Bur-
mistrz Miasta i Gminy Łomianki Łucjan 
Sokołowski. Wystawa zatytułowana  była 

„Pejzaże mazowieckie” i prezentowała 
25 akwarel Pana Sergiusza z 2005 roku
Pan Sergiusz Grudkowski w lutym br. 
skończył 90 lat.
14 maja, podobnie jak w roku ubiegłym 
lecz tym razem w Sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego w Ożarowie Maz., odbył się 
koncert – montaż słowno muzyczny - upa-
miętniający rocznicę urodzin Jana Pawła 
II. Tego dnia również zorganizowaliśmy 
towarzyszącą koncertowi wystawę por-
tretów Jana Pawła II, wykonanych przez 
współpracującą z Domem Kultury Panią 
Joannę Michrowską-Kamińską miesz-
kankę Święcic.
21 maja odbyła się „Majówka w Macie-
rzyszu” zorganizowana wspólnie przez 
Stowarzyszenie Rozwoju Macierzysza 
i Dom Kultury „Uśmiech”. „Majówka” 
rozpoczęła się Mszą Św., następnie wy-
stąpiły zespoły taneczno-wokalne z DK 
w tym: zespół ludowy „Ożarowiacy” z su-
itą tańców śląskich (premiera widowiska 
i pierwszy występ w nowych strojach), 
trzy grupy wiekowe zespołu tanecznego 
„Uśmiech”, zespół seniorów „Ożarowskie 
Kumoszki”, wokalistki ze studia piosen-
ki DK. Ponadto zgromadzona widownia 
oklaskiwała również zaproszonych przez 
nas gości - zespół seniorów „Sami swoi” 
z Borzęcina. Stowarzyszenie z Macie-
rzysza zaprosiło również do prezentacji 
Dziecięce Studio Mody „Margot” z War-
szawy. Na zakończenie tradycyjnie 
zgromadzona publiczność wzięła udział 
w zabawie tanecznej przy muzyce w wy-
konaniu zespołu „HOT STUFF”. 

W ZAKRESIE EDUKACJI 

Uczniowie Gimnazjum im. K. I. Gałczyń-
skiego w Płochocinie w ramach progra-
mu „SOKRATES” współfinansowane-
go przez Unię Europejską byli z wizytą 
w Osnabrücku  (Niemcy). 

W gimnazjach odbyły się egzaminy gim-
nazjalne dla uczniów klas III.

Delegacje uczniów Szkół Podstawowych 
i Gimnazjów oraz poczty sztandarowe 
uczestniczyły w uroczystościach z okazji 
3 Maja. 
 
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 
im. J. Kusocińskiego wystąpili na sce-
nie Muzeum Niepodległości w War-
szawie oraz na uroczystości poświę-
cenia pomnika Jana Pawła II w Oża-
rowie z widowiskiem słowno-muzycz-
nym w hołdzie Ojcu Świętemu pt. 
„Temu, który był..., który jest sercem 
z naszych serc”.

 

Burmistrz - Kazimierz Stachurski 
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 w sprawie: wprowadzenia zmian w bu-
dżecie miasta i gminy na rok 2006.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zwiększyć dochody gminy o kwotę                                                                  
73 794zł w pełniej szczegółowości kla-
syfikacji budżetowej zgodnie z załączni-
kiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach stanowi 
kwotę 48 612 170 zł.

§ 2
Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę
1 396 500 zł. Zwiększyć wydatki gminy 
o kwotę 281 500 zł w pełnej szczegó-
łowości klasyfikacji budżetowej zgodnie 
z załącznikiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach stanowi 
kwotę 52 996 896 zł.

§ 3
1. Różnica między planem dochodów 
a planem wydatków stanowi kwotę 
4 384 726 zł.   
2. Z dochodów budżetu gminy przezna-
cza się kwotę 2 733 480 zł na spłatę rat   
kredytów  i  pożyczek , zgodnie z Załącz-
nikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
3. Deficyt budżetu w wysokości  
7 118 206 zł tj. po uwzględnieniu zapisów 
w pkt. 2 zostanie  pokryty z:
- wolnych środków wynikających z rozli-
czenia kredytów i pożyczek 
- z lat  ubiegłych w wysokości 511 206 zł 
kredytów zaciąganych w bankach krajo-
wych w wysokości  6 607 000 zł.

§ 4
Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 384/05 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 29 grudnia 2005r. pn.: „Pro-
gnoza długu gminy na 31 grudnia 2006 r. 
i lata następne” zmieniony:
- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały 
Nr 386/06 Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim z dnia 16 lutego 2006 r. 
- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały 
Nr 403/06 Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim z dnia 28 marca 2006 r. 
otrzymuje brzmienie zgodnie z Załączni-
kiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5
Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 384/05 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 29 grudnia 2005 r. pn.:  „Plan 
zadań inwestycyjnych na rok 2006” 
zmieniony:
- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały 
Nr 386/06 Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim z dnia 16 lutego 2006 r. 
- Załącznikiem Nr 5 do Uchwały 
Nr 403/06 Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim z dnia 28 marca 2006 r. 

otrzymuje brzmienie zgodnie z Załączni-
kiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6
Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr 384/05 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 29 grudnia 2005 r. pn.:  „Wieloletni 
plan programów inwestycyjnych realizo-
wanych przez gminę Ożarów Maz” zmie-
niony Załącznikiem Nr 5 do Uchwały 
Nr 386/06 Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim z dnia 16 lutego 2006 r. 
otrzymuje brzmienie zgodnie z Załączni-
kiem Nr 6 do  niniejszej Uchwały.

 w sprawie: udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta i Gminy  Ożarów 
Mazowiecki za 2005 r.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim 
po rozpatrzeniu sprawozdania Burmi-
strza Miasta i Gminy Ożarów Mazo-
wiecki za 2005 r. stanowiącego Załącz-
nik do Uchwały udziela absolutorium za 
2005 r. Burmistrzowi  Miasta i Gminy 
Ożarów Mazowiecki.

 w sprawie: ustalenia trybu udziela-
nia i rozliczania dotacji dla przedszko-
li, szkół podstawowych i gimnazjów 
prowadzonych przez podmioty niepu-
bliczne w Gminie Ożarów Mazowiec-
ki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Określa się tryb udzielania i rozliczania 
dotacji dla przedszkoli, szkół podstawo-
wych, oraz gimnazjów prowadzonych 
przez podmioty niepubliczne na terenie 
Gminy Ożarów Mazowiecki w brzmie-
niu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały.
 

 w sprawie: nieodpłatnego przejęcia 
od Agencji Nieruchomości  Rolnych 
działek położonych w obrębie PGR 
Strzykuły

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
1. Wyrazić zgodę na nieodpłatne prze-
jęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych 
następujących działek położonych w ob-
rębie PGR Strzykuły:
- dz. ew. nr 1/157 o pow. 0,02 ha prze-
znaczona pod drogę
- dz. ew. nr 1/152 o pow. 0,13 ha prze-
znaczona pod drogę

- dz. ew. nr 1/150 o pow. 0,01 ha prze-
znaczona pod poszerzenie drogi
- dz. ew. nr 1/81   o pow. 0,21 ha prze-
znaczona pod drogę
- dz. ew. nr 1/107 o pow. 0,05 ha prze-
znaczona pod drogę
2. Przeniesienie własności na rzecz Gmi-
ny może nastąpić po uprzątnięciu powy-
żej wskazanych działek przez ich dotych-
czasowych użytkowników.

 w sprawie: nieodpłatnego przejęcia 
działek przewidzianych pod drogi po-
łożonych w obrębie Duchnice.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Wyrazić zgodę na nieodpłatne przejęcie 
następujących działek przewidzianych pod  
drogi, położonych w obrębie Duchnice:
- dz. ew. nr 388 o pow. 3943 m2 – ul. O-
rzeszkowej
- dz. ew. nr 411 o pow. 3057 m2, nr 460 
o pow. 863 m2, nr 530 o pow. 1054 m2, 
nr 76/30 o pow. 2143 m2, nr 462 o pow. 
870 m2, nr 200/3 o pow. 115 m2, nr 201/3 
o pow. 973 m2, nr 202/2 o pow. 919 m2, 
– ul. Wacława Szczypy
- dz. ew. nr 336 o pow. 2697 m2, nr 398 
o pow. 769 m2, – ul. Gałczyńskiego nr 190 
o pow. 0,05 ha, nr 172 o pow. 0,09 ha 
–  część ul. Tuwima

 
 w sprawie:  nadania nazwy ulicy 
w SHR Wolica.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Ulicy bez nazwy zlokalizowanej na dz. 
ew. nr 22/58 w SHR Wolica gm. Ożarów 
Mazowiecki, nadaje się nazwę Za Lipa-
mi.

 w sprawie:  nieodpłatnego przeję-
cia od Mazowieckiej Wytwórni Wódek 
i Drożdży „POLMOS” SA działek poło-
żonych w obrębie SHR Płochocin

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Wyrazić zgodę na nieodpłatne przeję-
cie od Mazowieckiej Wytwórni Wódek 
i Drożdży „POLMOS” SA następujących 
działek położonych w obrębie SHR Pło-
chocin:
- dz. ew. nr 11/108 o pow. 0,0354 ha 
przeznaczona pod dojazdy i parkingi
- dz. ew. nr 11/111 o pow. 0,0597 ha prze-
znaczona pod dojazdy i parkingi
- dz. ew. nr 19/26   o pow. 0,3895 ha prze-
znaczona pod zespół ulic osiedlowych

W dniu 27 kwietnia 2006 r. na  XLIII  sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

U C H W A Ł A Nr 412/06

 U C H W A Ł A Nr  413/06 

U C H W A Ł A 414/06

U C H W A Ł A Nr 415/06

 U C H W A Ł A 416/06

U C H W A Ł A 417/06

U C H W A Ł A Nr 418/06
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ogłoszenia

 
 w sprawie:  szczegółowych zasad 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazo-
wiecki.

 Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się szczegółowe zasady utrzy-
mania czystości i porządku na terenie 
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki w 
brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Ożarów Mazo-
wiecki.

§ 3
Traci moc Uchwała Nr 250/97 Rady Miej-
skiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 
30 września 1997r. w sprawie szcze-
gółowych zasad utrzymania czystości 
i porządku na terenie Miasta i Gminy.

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 419/06

Burmistrz Miasta i Gminy
Doradztwo Rolnicze w Ożarowie Mazowieckim

zapraszają mieszkańców miasta i gminy do wzięcia udziału w V edycji konkursu z nagrodami
,,TAM GDZIE MIESZKAM JEST PIĘKNIE’’

Prosimy wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie swoich obiektów w kategoriach:
Posesja (dotyczy mieszkańców miasta)
Zagroda (dotyczy mieszkańców wsi) 
Balkon – ogródki przy blokach
Celem konkursu jest mobilizacja, poprzez współzawodnictwo, do większej dbałości o czystość i estetykę oraz stworzenie 
wzorców, pozytywnie oddziałujących na społeczność.
Ocenie będą podlegać: utrzymanie czystości i porządku, walory artystyczne, zharmonizowanie obiektów z otoczeniem, 
oryginalność pomysłów, nowatorskie rozwiązania, prawidłowy dobór roślin (okresy kwitnienia).
Prosimy zgłaszać nawet najmniejsze obiekty z poszczególnych kategorii, urządzone według własnych pomysłów czy kon-
cepcji.
Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy:
Wydział Ochrony Środowiska tel. 022 722-22-07 w. 235
Doradztwo Rolnicze tel. 022 721-36-06

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim

W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 został wywieszony wykaz 
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 

Dodatkowe informacje pok. 212, tel. 022 722-22-07 w. 208 lub 209.

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy 
wraz z Partnerami:

Powiatowym Urzędem Pracy 
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Lesznie

Urzędem Gminy Leszno

zapraszają na

TARGI PRACY
7 czerwca 2006 r.

w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ul. Sochaczewska 4 w Lesznie, godz. 10:00 – 14:00

W programie:
• Spotkanie z pracodawcami, możliwość zapoznania się z ofertami pracy

• Zajęcia grupowe i spotkania indywidualne 
z doradcami zawodowymi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, 

Klubów Pracy, Młodzieżowego Centrum Kariery

• Informacje na temat programów unijnych 
realizowanych przez OHP oraz Urząd Pracy w Błoniu dla osób bezrobotnych
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rozmaitości kulturalne

 Pragnę poinformować Państwa, że 
nasz księgozbiór wzbogacił się ostatnio 
o kilkadziesiąt interesujących pozycji,  
które pochodzą z darów, jakie nasi Czy-
telnicy systematycznie przynoszą do  bi-
blioteki. Część z nich prezentujemy na 
stronie internetowej www.biblioteka.
ozarow-mazowiecki.pl i publikujemy 
nazwiska darczyńców z serdecznym 
podziękowaniem za wspieranie rozwo-
ju księgozbioru ożarowskiej biblioteki 
publicznej. Książki, wyeksponowane na 
specjalnym regale w Wypożyczalni, bę-
dzie można przeglądać i wypożyczać już 
od końca maja.
 Chciałabym również zaprosić zain-
teresowane osoby na kolejne spotkanie 
w cyklu ciekawostek z dziejów nasze-
go regionu. Dnia 2 czerwca (piątek) 
o godz. 14.00  grupa zdolnych dzieciaków 
z Gimnazjum im. Bohaterów Powstania 
Warszawskiego w Ożarowie oraz  człon-
kowie Koła „Jaworzyn” - ożarowskiego 
koła Światowego Związku Żołnierzy Ar-
mii Krajowej - przedstawią główne miej-
sca pamięci narodowej w naszej gminie. 
Zapowiada się kolejne kształcące spo-
tkanie i wzbogacenie kącika regionaliów 
w naszej  bibliotece.
 Jednakże dzisiejszy artykuł w więk-
szości dotyczyć będzie czytania dzie-
ciom bajek.
 „Cała Polska czyta dzieciom dwa-
dzieścia minut dziennie - codziennie” 
stało się chwytliwym hasłem. Czytają 
dzieciom znane osobistości, aktorzy, 
politycy. Powinni czytać dzieciom dziad-
kowie i rodzice, ale – zapędzeni  i zmę-
czeni po dniu pracy – coraz częściej za-

pominają o tym obowiązku i coraz mniej 
czytają swoim pociechom. Dzieciom 
ze środowisk zaniedbanych edukacyj-
nie najczęściej nie czyta nikt. Często 
nie słyszały znanych baśni. Pytane o 
ich  bohaterów wymieniają na przykład 
Króla Lwa albo Pokemona, więc postaci 
z filmu czy gier komputerowych. A prze-
cież baśnie są niezwykle ważne w życiu 
człowieka. Przesłanie baśni, że dobro 
zawsze zwycięża, a zło zostaje ukara-
ne, że przeciwności losu nie są wieczne 
i w końcu wszystko odmienia się na lep-
sze, oczywiste, klarowne postacie oraz 
tematyka o najważniejszych sprawach 
egzystencji  sprawiają, że dzieci odnajdu-
ją w baśniach metaforyczny obraz świata 
i samych siebie. Poprzez działanie tekstu 
literackiego, jego odpowiednie przekaza-
nie, odbywa się nauka życia - wiary we 
własne siły i w pomocnych ludzi, a także  
uczenie się optymizmu i ekspresji uczuć.
 Wprowadzenie dziecka w świat baśni 
wzmacnia je psychicznie i daje przykład 
postawy wobec trudności i przeciwieństw, 
na jakie może się natknąć codziennie 
na podwórku, w szkole czy w domu. 
 Uważam, że w każdej możliwej sy-
tuacji, w domu, w szkole, na świetlicy 
trzeba dzieciom czytać i rozmawiać z ni-
mi na temat znaczenia przeczytanego 
tekstu. W naszej bibliotece systematycz-
nie organizujemy zajęcia skierowane do 
najmłodszych dzieci, podczas których 
panie bibliotekarki czytają książki i potem 
rozmawiają z uczestnikami i wciągają ich 
w świat utworu. W ożarowskim Oddzia-
le dla Dzieci pani Irena Schumacher,  
przeważnie we czwartki, czyta dzieciom 

piękne historie. Dzieciaki słuchają z za-
interesowaniem, a potem wymieniają się 
wrażeniami w rozmowie z „Ciocią Re-
nią”. Najchętniej przychodzą do nas pod-
opieczni pani Aleksandry Dorodzińskiej 
z klasy zerowej Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Ożarowie. 

 Przedstawiam Państwu zdjęcie z os-
tatniego spotkania. Więcej będzie moż-
na zobaczyć na stronie www.biblioteka-
-ozarow-mazowiecki.pl
 Kończy się maj – tradycyjny miesiąc 
książki i prasy, święta bibliotekarzy i bi-
bliotek, czas Międzynarodowych Targów 
Książki w Warszawie, spotkań autorskich 
i promocji codziennego czytania. Bardzo 
bym chciała, żeby każde dziecko mogło 
mieć kontakt z dobrą książką nie tylko 
w maju, ale codziennie. I żeby jej nigdy 
nie zabrakło tak jak świeżego powietrza 
i codziennego pożywienia, czego życzę 
wszystkim Państwu z okazji Dnia Dziecka.

Elżbieta Paderewska – Dyrektor Biblioteki

 Baśnie w bibliotece - czytajmy dzieciom

 Dnia 5 maja w naszej szkole odbyła 
się akademia poświęcona 215 rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dziełem 
obrad Sejmu Czteroletniego było uchwa-
lenie w dniu 3 maja konstytucji. Przeszła 
ona do historii pod nazwą Konstytucji 
3 Maja. Była to, jak na owe czasy postę-
powa konstytucja, pierwsza w Europie, 
a druga na świecie. Stanowiła próbę ra-
towania naszego państwa przed zabor-
cami. Stworzyła podstawy do wzmocnie-
nia władzy państwowej, osłabiła rządy 
i znaczenie magnatów. Znosiła liberum 
veto i wolną elekcję. Tron w Polsce stał 
się dziedziczny. Za swą działalność rząd 
miał być odpowiedzialny przed sejmem.
    Konstytucja majowa była podsumo-
waniem wieloletniej walki o naprawę na-
szego państwa, wielkim dziełem naszej 
myśli prawnej. Dowodem, że patriotyzm 
i dbałość o sprawy państwowe może 
zwyciężyć. 
     Montaż tekstów źródłowych, recytacja 
wierszy i pieśni patriotyczne przeniosły 
nas w odległe lata, końca XVIII wieku. 

Dekoracje naszej uroczystości stanowił 
Zamek Królewski, przed którym groma-
dziły się tłumy. Akademię rozpoczęła re-
cytacja wierszy przez uczniów klas pią-
tych na temat majowej przyrody. Dalszą 
część akademii stanowiły wiersze o tre-
ściach patriotycznych, których uwieńcze-
niem był Polonez Ogińskiego zatańczony 
przez uczniów klasy czwartej.
 Przez scenę przewijały się posta-
cie historyczne. Chłopcy z klas piątych 
z portretami polskich patriotów przedsta-

wili postanowienia obrad Sejmu Cztero-
letniego. 
 W atmosferze patriotycznego uniesie-
nia uczeń przebrany za  króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego złożył przysię-
gę na konstytucję. Uroczystość uroz-
maicił śpiew dzieci, podkład muzyczny 
i wspólne okrzyki: Wiwat Rzeczpospolita! 
Wiwat Naród! Wiwat Konstytucja! Wiwat 
Król!
    Program akademii uzmysłowił dzie-
ciom, że dziś, tak jak kiedyś, służba dla 
kraju jest najważniejszym obowiązkiem 
Polaka. 
 Najmłodsze pokolenie pokazało, że 
Święto Narodowe jest mu równie bli-
skie, jak Ojcom i Dziadom. Wśród tek-
stów pojawiły się słowa będące swo-
istym testamentem dla współczesnych: 
„Niech ludzie żyją tu w dumie, że taki 
wydał ich naród.”

Małgorzata Szmurło, 
nauczycielka SP 2 Ożarów Maz.

Obchody 215 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku
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z życia szkół

Udział w powiatowym konkursie ekologicznym 
„Ekologiczna szkoła”

 W roku szkolnym 2006 szkoła przy-
stąpiła do realizacji programu „Ekologicz-
na szkoła”.

 Na posiedzeniu rady pedagogicznej 
w dniu 1 marca został przedstawione cel 
i założenia  tego przedsięwzięcia oraz 
zostały przydzielone zadania poszcze-
gólnym klasom i nauczycielom.
 Powstał plan i zarys naszych działań:
1. Zbieranie puszek aluminiowych i ma-
kulatury –klasy 0-VI.
2. I etap konkursu ekologicznego – etap 
szkolny.
3. Zajęcia ekologiczne wg scenariuszy. 
4. Wystawienie spektaklu „Uwaga! Zie-
mia jest chora”.
5. Uporządkowanie terenu na osiedlach: 
Płochocin, Józefów, Wolica – klasy 0 – IV 
6. Uporządkowanie parku przy dworku 
w SHR  Płochocin – klasy V – VI.
7. II etap konkursu ekologicznego – etap 
powiatowy.
8. Sprawozdanie z części praktycznej 
konkursu.
 W okresie od 1 marca do 30 kwiet-
nia uczniowie klas 0 – VI zbierali wraz 
z wychowawcami makulaturę i puszki 
aluminiowe. Uczniowie z wielką ochotą 
przystąpili do działania. W rezultacie zo-
stało zebrane 5289 kg makulatury oraz 
318 puszek aluminiowych. Najbardziej 
aktywna okazała się klasa V B, zebra-
ła 931.5 kg makulatury i 71 puszek, na 
drugim miejscu uplasowała się klasa II B 
– 723,5 kg makulatury i 115 puszek, a na 
miejscu III klasa III A – 665 kg makulatury 
i 37 puszek.. 

 28 marca 2006 r. wśród uczniów klas 
V – VI został przeprowadzony w formie 

testu etap szkolny konkursu ekologicz-
nego, a  3 kwietnia 2006 r. odbył się 
etap ustny – uczniowie odpowiadali na 
pytania z zestawu pytań do konkursu. 
W wyniku przeprowadzonych eliminacji 
zostało wytypowanych 5 uczniów do re-
prezentowania szkoły w etapie powiato-
wym konkursu. 
 Dzień 28 kwietnia ogłosiliśmy „Dniem 
Ziemi”. Tego dnia zostały przeprowadzo-
ne wg scenariuszy zajęcia ekologiczne 
dotyczące segregacji odpadów, recyklin-
gu i ekologicznych znaków na opakowa-
niach. Następnie uczniowie klasy V A 
pod moim kierunkiem wystawili spektakl 

pod tytułem „Uwaga! Ziemia jest chora”. 
Spektakl rozpoczyna się od stworzenia 
świata, wówczas Ziemia była piękna 
i zdrowa, ale nadszedł czas rewolucji 
technicznej i wszystko się zmieniło. 
 W wyniku działalności człowieka 
lasy zostały wycięte, surowce mineralne 
są na wyczerpaniu a woda, gleba i po-
wietrze uległy zanieczyszczeniu. Skutki 
zanieczyszczeń są groźne nie tylko dla 
przyrody, ale również dla sprawcy tych 
zniszczeń człowieka. 
 Dlatego też Ziemię należy ratować, 
chronić przed dalszą dewastacją. W dal-
szej części spektaklu uczniowie podają 
sposoby racjonalnego gospodarowania 
zasobami przyrody i jak każdy z nas 
może w tym uczestniczyć np.: oszczę-
dzając wodę, energię, produkując mniej 
śmieci poprzez ich segregację. Spektakl 
kończy motto: „Jeżeli mamy możliwość 
zrobienia czegoś, aby Ziemia była 
piękna, zdrowa i zasobna, to zróbmy 
to. Taki jest nasz obowiązek. Zacznij-
my od zaraz od naszej małej ojczyzny 
Płochocina, nie czekajmy, że inni za 
nas to zrobią”. 
 I dlatego też, po spektaklu uczniowie 
wraz z nauczycielami i pracownikami 
szkoły przystąpiliśmy do porządkowania 
terenu osiedli Józefów, Płochocin, Woli-
ca i parku przy dworku w SHR Płochocin. 
O ile stan naszych osiedli utrzymywany 
jest we względnej czystości o tyle park 

był w opłakanym stanie. Mieszkańcy 
w wielu miejscach urządzili dzikie wysy-
piska: folia, pampersy, części samocho-

dowe, butelki, plastikowe i kartonowe 
opakowania po napojach, zużyta odzież 
a nawet meble stanowiły ich główny ele-
ment. Dzieci  patrzyły z przerażeniem 
na zaśmiecony teren. Szokowała ich 
również ilość wyrzuconych pampersów, 
zwłaszcza, że wiedzą o 500-letnim cza-
sie ich rozkładu. Mimo to dzieci założyły 
rękawiczki, chwyciły worki i przystąpiły 
do sprzątania terenu.  Uporządkowanie 
terenu parku zajęło 115 uczniom klas 
piątych i szóstych około cztery godziny. 
Zebraliśmy kilkadziesiąt worków śmieci, 
które składowaliśmy w kilku miejscach 
przy drodze do parku. Dzieci z satysfak-
cją patrzyły na efekty swojej pracy i jed-
nocześnie zadawały pytania:

 „Czy za kilka dni, gdy przyjdą tu na 
spacer park będzie tak czysty?

Czy mieszkańcy uszanują ich pracę?

Dlaczego ludzie wyrzucają śmieci do 
parku a nie do kosza?

Czy tylko dzieciom ma zależeć na tym, 
aby nasza Ziemia była piękna i zdro-
wa?”
                                                                

         
Teresa Maria Borek

nauczycielka przyrody Szkoły Podstawowej 
im. Szarych Szeregów w Płochocinie 
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z życia szkół

 W dniach 19-28 kwietnia odbyła się 
wymiana młodzieży z Gimnazjum im. K.I. 
Gałczyńskiego w Płochocinie ze szkolą 
w Osnabrücku. Z naszego gimnazjum 
pojechały 4 osoby: Ludwika Plichta, Ka-
sia Dybiec, Natalia Tomaszewska, Asia 
Wisińska, a z liceum w Błoniu 8 osób. Był 
z nami również nauczyciel j. niemieckie-
go p. Radosław Myczkowski. 

 Już w trakcie podróży pociągiem na-
wiązaliśmy wspólny język z młodzieżą 
z Błonia, rozmawialiśmy, kto do jakiej, 
niemieckiej rodziny trafi, denerwowa-
liśmy się i jednocześnie cieszyliśmy. 
Większość osób jechała na wymianę po 
raz pierwszy. Emocje były niesamowite, 
głównie dlatego, ze wyjeżdżaliśmy do 
obcego kraju, ludzi, których tak naprawdę 
nigdy nie widzieliśmy. Spędzając w Osna-
brücku prawie dwa tygodnie, poznaliśmy 
zwyczaje niemieckie, uczestniczyliśmy 
w codziennym życiu i oczywiście świet-
nie się bawiliśmy.
 Uważamy, że wyjazd był bardzo uda-
ny. Miałyśmy możliwość zwiedzenia wie-
lu pięknych miast, min. Bremy, Hanowe-
ru, Osnabrücku. Podszlifowałyśmy rów-
nież język, a przede wszystkim nawią-
załyśmy nowe znajomości, które, mamy 
nadzieję, przetrwają wiele lat. W trakcie 
wymiany nauczyłyśmy się też samodziel-
ności, gdyż mieszkałyśmy same u ob-
cych rodzin (zresztą jak inni uczestnicy) 
i udało nam się nawiązać rodzinne więzi. 
 Nie możemy się doczekać września, 
gdyż wtedy znowu spotkamy swoich zna-
jomych z Niemiec, ale tym razem w Pol-
sce. Będziemy mogły zrewanżować się 

za miłe przyjęcie i opiekę.
 Według nas wymiana polsko-niemiec-
ka to wielki plus naszej szkoły, ponieważ 
dzięki niej możemy poznać choć trochę 
Niemcy i przeżyć wiele niezapomnianych 
przygód. 
 W przyszłym roku chciałybyśmy rów-
nież wziąć w niej udział.

Ludwika Plichta, Kasia Dybiec, Asia Wisińska
 Natalia Tomaszewska

Gimnazjaliści z Płochocina z wizytą w Osnabrücku

TURNIEJ  RINGO  W  PŁOCHOCINIE 

 18 maja 2006 r. w Gimnazjum im. K.I. 
Gałczyńskiego w Płochocinie odbył się 
turniej ringo, w którym wzięły udział druży-
ny reprezentujące powiat warszawski  za-
chodni (Dziekanów, Błonie, Leszno i gos-
podarze z Płochocina). Reprezentanci na-
szego Gimnazjum w składzie: A. Ryszka,     
P. Michalska, K. Albinowska, J. Pułka, 
M. Bauman, P. Stańczyk zdobyli  I miej-
sce i wywalczyli prawo reprezentowania 
powiatu w rozgrywkach miedzypowia-
towych. Uczniowie z Płochocina zapre-
zentowali bardzo ambitną i widowiskową 
grę, zapewniając kibicom wiele emocji 
i satysfakcji. Dzięki znakomitemu przy-
gotowaniu zarówno technicznemu jak 
i taktycznemu przez Panią mgr Annę 
Grobelną nasza drużyna w swoich me-
czach uzyskała bardzo wysoki wyniki, 

wygrywając ze wszystkimi przeciwnikami 
po 5:0. 
 Dnia 25.05.2006 r. w Płochocinie od-
był się turniej międzypowiatowy. Ucznio-
wie naszego Gimnazjum zdobyli I miejsce 
prezentując bardzo wysoki poziom gry 
i będą reprezentować nasze wojewódz-
two na następnym szczeblu rozgrywek. 
 Zwycięstwo w turnieju ringo to tyl-
ko jeden z wielu sukcesów sportowych 
młodzieży z naszej szkoły. Od początku 
roku szkolnego Gimnazjum w Płochoci-
nie bierze udział w Mazowieckich Igrzy-
skach Młodzieży Szkolnej i w wielu dys-
cyplinach odnosi sukcesy. Dziewczęta 

z naszej szkoły reprezentowały gminę 
we wszystkich zespołowych grach spor-
towych na szczeblu powiatowym. W piłce 
nożnej zdobyły IV m-ce, w koszykówce 

- III, w siatkówce - IV, w unihokeju - II, 
w piłce ręcznej – I, a w rozgrywkach mię-
dzypowiatowych - III.
 Sukcesy sportowe Gimnazjum w Pło-
chocinie to również sukcesy chłopców. 
W halowej piłce nożnej chłopcy z Pło-
chocina nie mieli sobie równych zarówno  
w rozgrywkach gminnych jak i powia-
towych. W turnieju powiatowym, który 
odbył się na hali sportowej w Płochoci-
nie chłopcy zajęli I miejsce wygrywa-
jąc wszystkie mecz z dużą przewagą. 
Uczniowie z Płochocina  zaprezentowali 
również bardzo wysoki poziom umiejęt-
ności w rozgrywkach unihoceja, wygry-
wając turniej powiatowy w Łomiankach.
 Uczniowie naszej szkoły bardzo chęt-
nie uczestniczą w sportowych zajęciach 
pozalekcyjnych, na których doskonalą 
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z życia szkół - wychowanie komunikacyjne

 Dynamicznie rozwijająca się technika 
motoryzacyjna, znaczny wzrost liczby po-
jazdów i wypadków na naszych drogach 
sprawia, że musimy przygotować dzie-
ci do uczestnictwa w ruchu drogowym. 

Nowoczesna szkoła powinna spełniać 
określone wymagania stawiane jej przez 
uczniów, rodziców i środowisko lokalne.
Ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 
z 1997 r. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.) 
nakłada na dyrektorów szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych obowiązek bezpłatnego wydawania 
uczniom kart rowerowych/motorowero-
wych. Wydawanie tych kart jest nieroze-
rwalnie związane z odpowiednim szkole-
niem i sprawdzeniem wiadomości oraz 
umiejętności uczniów ubiegających się 
o pierwsze w życiu „prawo jazdy”.

 Według ww. ustawy kartę rowerową 
lub motorowerową może uzyskać osoba, 
która wykazała się niezbędnymi kwalifi-
kacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 
lat w przypadku karty rowerowej i 13 lat 
w przypadku karty motorowerowej. 
Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiega-
jącej się o kartę rowerową lub motoro-
werową dokonują: nauczyciel wychowa-
nia komunikacyjnego uprawniony przez 
dyrektora szkoły, policjant posiadający 
specjalistyczne przeszkolenie z zakresu 
ruchu drogowego.

 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza 
Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim 
jest bezpieczna dzięki wspólnym działa-
niom nauczycieli i systematycznej edu-
kacji uczniów, która zmierza do ukształ-
towania pożądanych form zachowania 
dzieci w ruchu drogowym. Niezbędna 
jest współpraca z rodzicami, bowiem bez 
ich zgody, dziecko nie może otrzymać 
karty rowerowej.
 Jak co roku w szkole odbyły się szko-
lenia i egzamin na kartę rowerową. Szko-
lenie prowadzili nauczyciele: Anna Duc-
ka – Pepla, Henryk Kłos, Elżbieta Kobak, 
Mariola Przybylińska oraz pielęgniarka 
Jolanta Gumińska.

Uczniów zapoznano z następującymi za-
gadnieniami:
- przypomnienie i utrwalenie poznanych 
zasad ruchu drogowego;
- dokładna analiza i znaczenie konkret-
nych znaków drogowych;
- stosowanie się do znaków w ruchu dro-
gowym;
- wnikliwa analiza różnych sytuacji na 
skrzyżowaniach dróg i sposób ich poko-
nywania;
- zachowanie się rowerzysty na drodze 
w miejscach niebezpiecznych;
- udzielenie pomocy przedmedycznej 
i przekazanie informacji o wypadku;
- technika kierowania rowerem, a w 
szczególności:
• manewry w ruchu drogowym: włącza-
nie się do ruchu, omijanie, wymijanie, 
wyprzedzanie, zmiana kierunku jazdy 
lub pasa ruchu, skręt w lewo i zawraca-
nie, skręt w prawo, zatrzymanie i postój, 
stosowanie się do znaków poziomych 
i pionowych; 
• sprawdzenie obowiązkowego wyposa-
żenia roweru i obsługa techniczna roweru;
 Egzamin na kartę rowerową odbył się 
w dwóch terminach: 6 i 13 maja b.r. 
Składał się z części teoretycznej i prak-
tycznej. Część teoretyczna to nic innego 
jak wykazanie się dobrą znajomością 
podstawowych zasad ruchu drogowego, 
sprawdzona za pomocą testu propono-
wanego przez Wojewódzki Ośrodek Ru-
chu Drogowego w Warszawie.
 Natomiast część praktyczna to jazda 
rowerem po placu manewrowym w celu 
oceny umiejętności stosowania zasad 
ruchu drogowego. 

 Przebieg egzaminu nadzorowali po-
licjanci z Komendy Powiatowej Policji 
z siedzibą Stare Babice – Sekcja Ruchu 
Drogowego starszy sierżant Mariusz Pio-
trowski i sierżant Arkadiusz Walkowiak.
Egzamin zdało 73 uczniów i otrzymało 
„pierwsze prawo jazdy” – KARTĘ RO-
WEROWĄ.

 Pozytywna ocena wiadomości i umie-
jętności oraz wydanie karty rowerowej, 
nie oznacza, że uczeń jest od razu wy-
trawnym kierującym. Wskazane jest więc, 
by pierwsze jazdy po drogach publicz-
nych nowicjusz odbywał w towarzystwie 
doświadczonego rowerzysty, lub jeszcze 
lepiej w grupie, w której znajduje się kilka 
osób obytych z ruchem drogowym.
 Uważam, że wszyscy sprawni psy-
chicznie i fizycznie uczniowie w wieku 10-
-18 lat powinni posiadać kartę rowerową.

Dlaczego należy realizować wychowa-
nie komunikacyjne w szkołach?

• Życie dzieci jest przedmiotem najwięk-
szej troski każdego społeczeństwa.
• Inwestycja na przyszłość – dzisiejsi 
uczniowie to przyszli kierowcy.
• Kształcąc dzieci – wpływamy na zmiany 
postaw i zachowań dorosłych.

Elżbieta Kobak

„Pierwsze prawo jazdy” - KARTA ROWEROWA

umiejętności zdobyte na lekcjach wy-
chowania fizycznego aktywnie spędza-
ją  czas wolny. Nauczyciele Gimnazjum 
w Płochocinie starają się stworzyć ucz-
niom odpowiednie środowisko uczenia 
się, czyli takie, w którym mniejszy na-
cisk kładzie się na kwestię wygranej czy 
przegranej, natomiast sprawą podstawo-

wą jest jak najliczniejsze uczestnictwo 
uczniów w różnych dyscyplinach sportu. 
Warto pamiętać, że sport stanowi nie tyl-
ko źródło zabawy, ale również stymuluje 
rozwój społeczny i osobisty, uczy opano-
wania, dyscypliny, współpracy, tolerancji 
oraz szacunku dla innych.
 Dlatego nauczycieli wychowania fi-

zycznego z Gimnazjum im. K.I. Gałczyń-
skiego cieszą zarówno sukcesy sporto-
we ich wychowanków, jak i nabywanie 
umiejętności współpracy zespołowej.

nauczyciel wychowania fizycznego
Wiesław Kalita
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o Unii słów kilka...

   

 Wdrażając przepisy dyrektywy Rady 
2003/96/WE z dnia 27 października 
2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspól-
notowych przepisów ramowych dotyczą-
cych opodatkowania produktów energe-
tycznych i energii elektrycznej, w dniu 
10 marca 2006 r. Sejm RP uchwalił usta-
wę o zwrocie podatku akcyzowego za-
wartego w cenie oleju napędowego wy-
korzystywanego do produkcji rolnej (Dz. 
U Nr 52, poz. 379). 
     Zwrot podatku akcyzowego przysługu-
je producentowi rolnemu, który jest posia-
daczem gospodarstwa rolnego (zgodnie 
z ustawą – najogólniej mówiąc - gospo 
darstwo rolne to obszar gruntów skla-
syfikowanych w ewidencji gruntów i bu-
dynków jako użytki rolne lub grunty za-
drzewione i zakrzewione na użytkach 
rolnych, o łącznej powierzchni przekra-
czającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, 
stanowiących własność lub znajdujących 
się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby 
prawnej lub jednostki organizacyjnej nie 
posiadającej osobowości prawnej).

Kwota zwrotu podatku  zależy od:
1. ilości zakupionego oleju napędowe-
go (na podstawie zgromadzonych faktur 
VAT),   
2. wysokości ustalonej na dany rok staw-
ki zwrotu podatku akcyzowego  na 1 litr 
oleju napędowego (stawkę zwrotu podat-
ku corocznie ustala Rada Ministrów), 
3. wysokości rocznego limitu ustalonego 
dla producenta rolnegow zależności od: 
• ilości posiadanych użytków rolnych na 
dzień 1 kwietnia danego roku oraz  
• stawki zwrotu podatku akcyzowego. 
 Zwrot ten następował będzie w kwo-
cie nie przekraczającej równowartości 
kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu 
podatku akcyzowego do 1 litra oleju na-
pędowego, maksymalnego zużycia oleju 
napędowego w wysokości 86 l na 1 ha 
użytków rolnych oraz powierzchni użyt-

ków rolnych będących w posiadaniu lub 
współposiadaniu producenta rolnego, 
określonej w ewidencji gruntów i budyn-
ków według stanu na dzień 1 kwietnia 
danego roku, z wyłączeniem gruntów 
gospodarstw rolnych, na których zaprze-
stano produkcji rolnej w rozumieniu prze-
pisów o podatku rolnym oraz gruntów 
zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej innej niż działalność rolni-
cza w rozumieniu przepisów o podatku 
rolnym. Kwota zwrotu podatku na 1 litr 
oleju napędowego określana będzie co-
rocznie przez Radę Ministrów.
 Przewidywana w 2006 r. stawka 
zwrotu części podatku akcyzowego na 
1 litr oleju napędowego będzie wynosić 
0,45 zł.  Limit zwrotu podatku akcyzowe-
go na 1 ha użytków rolnych będzie wyno-
sić 38,70 zł.
 Przy ustalaniu rocznego limitu 
zwrotu podatku akcyzowego nie bie-
rze się pod uwagę: 
1. gruntów rolnych, na których zaprzesta-
no produkcji rolnej (tj. zaprzestanie na-
stąpiło na podstawie decyzji o wyłącze-
niu gruntów z produkcji rolnej); 
2. gruntów zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej innej niż rol-
nicza (tj. innej niż produkcja roślinna 
i zwierzęca). 
Aby uzyskać zwrot podatku akcyzo-
wego należy:
1. gromadzić faktury VAT, stanowiące 
dowód zakupu oleju napędowego od 
1 stycznia 2006 r. 
2. złożyć w terminie od 1 do 30 września 
2006 r. do Urzędu Miasta i Gminy w  Oża-
rowie Mazowieckim wniosek o zwrot po-
datku akcyzowego wraz z fakturami VAT, 
wystawionymi w okresie od 1 stycznia do 
31 sierpnia 2006 r. (wzór wniosku określi 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
 Jeśli złożony wniosek będzie po-
prawnie wypełniony to wypłata zwrotu 
podatku nastąpi w listopadzie 2006 r. 
Wcześniej Burmistrz Miasta i Gminy wyda 
decyzję, w której określi dla poszczegól-
nych producentów rolnych  roczny limit 
zwrotu podatku akcyzowego i kwotę jego 
zwrotu. 
 UWAGA ! 
W następnych latach wnioski o zwrot 
podatku należy składać dwa razy w roku 
w miesiącach: marcu i wrześniu, zaś 

wypłata zwrotu podatku będzie w maju 
i  listopadzie. Zwrot podatku będzie przy-
znawany za okres 6 miesięcy poprzedza-
jących miesiąc złożenia wniosku.
      
       Jolanta Kołodyńska
  UMiG Ożarów Mazowiecki

Już działa STUDENCKIE BIURO PO-
RAD PRAWNYCH 

 11 maja br. ruszyło uruchomione 
przez Urząd Miasta i Gminy w Ożaro-
wie  Mazowieckim  oraz Wyższą Szkołę 
Zarządzania i Prawa w Warszawie Stu-
denckie Biuro Porad Prawnych. 

 Świadczy ono bezpłatne porady 
prawne oraz konsultacje. Dyżury peł-
nią w nim absolwentki Wydziału Prawa 
WSZiP, asystentki na tym wydziale.
 Najbliższe terminy dyżurów Biura w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie 
Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, I piętro, 
pok. 107: 
Czerwiec                                 
07 czerwca 2006 r. (środa), 
godz. 10:00-14:00 
28 czerwca 2006 r. (czwartek),
godz. 10:00-14:00 
Lipiec
12 lipca 2006 r. (środa),
godz. 11:00-15:00

Szczegółowe informacje na temat funk-
cjonowania Biura oraz zapisy prowadzi p. 
Jolanta Kołodyńska – Urząd Miasta i Gmi-
ny w Ożarowie Mazowieckim, II piętro, 
pokój 209, numer telefonu: (22) 722 22 07 
wew. 228 
Serdecznie zapraszam do korzystania 
z porad Biura !
      
                    Jolanta Kołodyńska
  UMiG Ożarów Mazowiecki

UWAGA  ROLNICY !  
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

 Z    E U R O P Ą    W     T L E



12 Informator Ożarowski nr 17 (138) maj 2006

refleksje

Kartki z dziejów Mazowsza
Bez międzypokoleniowej rotacji nie ma wyborczej demokracji

 Tytuł refleksji z dziejów Mazowsza, 
w moim głębokim przekonaniu, powinien 
służyć budowniczym IV RP. Ponieważ 
bez pozbycia się zdemoralizowanych 
i skorumpowanych przez reżim komu-
nistyczny elit sprawujących dotychczas 
funkcje samorządowe i państwowe trud-
no realizować program naprawy Rzecz-
pospolitej. Na szczęście zwolennicy tak 
zwanej demokracji ludowej sterowanej 
z Moskwy są obecnie w defensywie,
a postkomunistyczne elity władzy zostały 
doszczętnie skorumpowane i skompromi-
towane, że już nie są w stanie, sloganami 
o równości, przejąć władzy w jesiennych 
wyborach samorządowych.
 Problem rotacji kadrowej wymaga 
jednak jednoznacznego rozstrzygnięcia 
w ordynacji wyborczej. Ponieważ wybory 
mandatariuszy samorządu mieszkańców 
na czas ściśle określony są konieczne 
dla likwidacji korupcji, rutyny i nepoty-
zmu wśród radnych, wójtów, burmistrzów 
i sołtysów, którzy dążą nadal do doży-
wotniego sprawowania władzy lokalnej, 
co grozi ich dyktaturą, bądź oligarchią 
możnowładczą oraz zniewoleniem wy-
borców miast i wsi. Przykładów samo-
wolnych i dyktatorskich decyzji kacyków 
lokalnych doświadczył każdy obywatel 
w kontaktach z władzą samorządową.
Dostarczają jej także historycy – bada-
cze dziejów feudalnych i komunistycz-
nych Rzeczpospolitej, które doprowadzi-
ły do wielokrotnego upodlenia i zniewole-
nia narodu polskiego.
 Zgodzimy się więc zapewne wszyscy, 
że rządy demokratyczne wymagają mię-
dzypokoleniowej rotacji personalnej man-
datariuszy sprawujących władzę, ażeby 
pogrobowcy komunizmu nie musieli „bu-
dować lepszego jutra dla swych wnuków 
i prawnuków”. Ponieważ z tak zwanej 

budowy  „drugiej Polski” przez agitatorów 
z dawnych ekip komunistycznych pozo-
stały jedynie azbestowo – betonowe ruiny 
socjalizmu oraz horrendalne długi, które 
będą spłacać jeszcze nasze prawnuki. Pa-
miętajmy, ze sprawowanie władzy to jed-
nak przywileje oraz obowiązki, z których 
winni korzystać jak najszerzej Polacy.
 Wielokadencyjne sprawowanie wła-
dzy przez te same osoby częstokroć 
jest skutkiem wybierania „znanego zła” 
zamiast „nieznanego dobra” co samo 
w sobie prowadzi do stagnacji. W obec-
nej kadencji Sejmu są posłowie sprawu-
jący swoje mandaty nieprzerwanie od 
ćwierć wieku.
 Wśród parlamentarzystów, a tym 
bardziej radnych, burmistrzów i wójtów 
są jeszcze tacy dożywotniacy, którzy 
w czasach PRL gloryfikowali przyjaźń 
ze Związkiem Radzieckim, a Armię Czer-
woną uznawali za gwarantkę niepod-
ległości Rzeczypospolitej. Tymczasem 
uczniowie gimnazjum oraz szkół średnich 
wiedzą, że jedną z podstawowych przy-
czyn upadku i ponad stuletniej niewoli  
Polski była dożywotnia władza wojewo-
dów i kasztelanów, którzy niezależnie 
od swych kompetencji mieli zapewnione 
fotele senatorskie a nawet byli w stanie 
przekazać je swoim potomkom.
 Wybory wielokadencyjne demorali-
zują i rutynizują pomazańców władzy, 
ponieważ jej efektywne sprawowanie 
wymaga ogromnego wysiłku umysłowe-
go i fizycznego oraz nieskalanej postawy 
moralnej, którą trudno zachować przez 
dziesięciolecia. Stąd w imieniu młodych 
i ambitnych, a przede wszystkim zdol-
nych i wykształconych przedstawicieli 
młodego pokolenia, z którymi, jako na-
uczyciel, przez długie dziesięciolecia 
miałem do czynienia, apeluję do wybor-

ców, a nawet żądam kategorycznie od 
przywódców partyjnych zatroskanych 
o autentyczne wprowadzenie rządów 
demokratycznych, o ograniczenie przy 
pomocy ordynacji wyborczej prawa kan-
dydowania i sprawowania mandatu rad-
nych, burmistrzów, wójtów do dwóch 
czteroletnich kadencji. A do długoletnich 
mandatariuszy apeluję o powrót do swych 
zawodowych profesji oraz poświęcenie 
się całkowitemu wychowaniu w rodzinie 
młodego pokolenia Polaków. Kandyda-
tów na radnych, wójtów, burmistrzów 
i prezydentów w jesiennych wyborach 
samorządowych powinny zgłaszać tere-
nowe organizacje partyjne i społeczne 
spośród  mieszkańców legitymujących 
się konkretnymi osiągnięciami w pracy 
zawodowej i działalności społecznej oraz 
godziwym i zgodnym życiem rodzinnym. 
Bez konieczności ich zatwierdzania przez 
centralne gremia partyjne.
 Ograniczenie czasookresu „piastowa-
nia władzy” ustawodawczej, a także wy-
konawczej i sądowniczej nie tylko umocni 
demokrację, ale także uchroni naród pol-
ski przed pomnażaniem dożywotniej elity 
władzy, która ima się wszelkich sposobów 
by utrzymać się „żłobu” czyli zawodowych 
politykierów żyjących na koszt Państwa, 
którzy stanowią ogromny balast obciąża-
jący budżet RP.
 Do zabrania głosu w sprawie  wprowa-
dzenia kadencyjności już w najbliższych 
wyborach  samorządowych skłania mnie 
zarówno gruntowna znajomość dziejów 
naszej Ojczyzny, jak i świadomość obec-
ności w polityce wielu kombinatorów i ko-
niunkturalistów.

dr Stefan Lewandowski

Panu

Mirosławowi Mazurukowi
Wiceprezesowi Zarządu 

WR-SRH SA Bronisze
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Matki

składają
Rada Nadzorcza, Zarząd

oraz pracownicy
Warszawskiego Rolno-Spożywczego 

Rynku Hurtowego SA Bronisze

Z głębokim smutkiem żegnamy
zmarłą 26 maja 2006 roku

ŚP Jadwigę Modrzejewską
mądrego i wrażliwego człowieka

wypróbowanego przyjaciela wszystkich,
którzy pracowali dla dobra Ojczyzny

cześć Jej pamięci

Burmistrz Kazimierz Stachurski
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ogłoszenia, policja

URZĄD MIASTA I GMINY 
OŻARÓW MAZOWIECKI oraz
KS OŻAROWIANKA zapraszają na:

XVIII BIEG OŻAROWSKI
im. JANUSZA  KUSOCIŃSKIEGO

Termin - SOBOTA  03.06.2006
Program Biegu :

  9:30  -  zapisy do biegów
  10:30 – bieg na dystansie 200 m (urodzeni w 1999 roku i młodsi)
  10:40 – bieg na dystansie 600 m (urodzeni w 1996 roku i młodsi)
  10:50 – bieg na dystansie 1000 m (urodzeni w 1992-1993 i młodsi)
  11:00 – bieg na dystansie 1500 m (urodzeni w 1990 i młodsi)
  11:30 – bieg na dystansie 10 000 m
  11:45 – wręczenie nagród w biegach dzieci i młodzieży
  13:15 – wręczenie nagród w Biegu Głównym

           

GOSIR OŻARÓW MAZ.

SM OŻARÓW

BITTNER

PORTAL WWW.OZAROW.MAZ.PL

 
A P E L

W związku z zaistniałymi w ostat-
nim okresie czasu napadami na placówki bankowe w rejonie 
Warszawy apelujemy do mieszkańców Ożarowa Mazowiec-
kiego, aby zwracali uwagę, gdy przebywają w rejonie placówek 
bankowych na osoby zachowujące się podejrzanie i wszel-
kie niepokojące sygnały przekazywali Policji. Ostrzegamy, 
że sprawcy dokonujący napadów posiadają broń palną. 
 W związku z otrzymanymi sygnałami o oszustwach telefo-
nicznych dokonywanych poprzez osoby zwracające się proś-
bą o skorzystanie z telefonu oraz osoby podające się za pra-
cowników firm telekomunikacyjnych i proszące o dokonanie 
testu nowej centrali. W opisywanych przypadkach dochodzi 
do bardzo drogich połączeń, które zostają wykonane z nasze-
go numeru i nie podlegają reklamacji. W związku z tym przy-
pominamy i upominamy, aby być czujnym i nie udostępniać 
nikomu ani nie dzwonić samemu pod obce numery.
 W związku z powtarzającymi się przypadkami niewłaści-
wego zabezpieczania swoich psów, apelujemy do wszystkich 
właścicieli psów, aby w sposób należyty zabezpieczali swoje 
zwierzęta gdyż w myśl art.77 Kodeksu Wykroczeń właścicie-
lowi grozi za to grzywna do 250zł. 
 W ostatnim okresie czasu Komisariat Policji w Ożarowie 
otrzymał niepokojące sygnały, że nieznana osoba podając się 
za dyrektora placówki oświatowej telefonicznie kontaktowa-
ła się z właścicielami firm, zwracając się o wsparcie i pomoc 
usiłowała w ten sposób wyłudzić pieniądze. Chcieliśmy też 
ostrzec przed osobnikiem, który oferuje w atrakcyjnej cenie 
pięknie zapakowany aparat fotograficzny okazujący się póź-
niej bezwartościowym.
 Informacje te kierujemy w celu ostrzeżenia wszystkich 
mieszkańców naszej gminy przed łatwowiernością, gdyż oszu-

ści wymyślają wciąż nowe sposoby żeby oszukać „zwykłego 
Kowalskiego”, w związku z tym apelujemy o więcej rozwagi 
przy korzystaniu z tzw. „okazji” oraz przekazywanie policji 
wszelkich niepokojących sygnałów. 
 Komisariat Policji w Ożarowie Mazowieckim uczestniczy 
w programie prewencyjnym Komendy Stołecznej Policji „ WY-
KRĘĆ  NUMER  ZŁODZIEJOWI” i w związku z tym zwracamy 
się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy z ape-
lem, aby przekazywali Policji wszelkie informacje dotyczące 
miejsc gdzie mogą być przechowywane przedmioty pocho-
dzące z przestępstwa oraz wszelkich innych informacji, które 
pomogą w ustaleniu lub zatrzymaniu sprawców przestępstw. 
Wszelkie informacje należy przekazywać pod numer telefonu 
722-20-39 lub 997
W dniu 07.04.2006r. funkcjonariusze Komisariatu Policji 
w Ożarowie Mazowieckim otrzymali zgłoszenie od mieszkań-
ca naszej gminy o kradzieży gołębia. Pokrzywdzony wskazał 
miejsce gdzie prawdopodobnie gołąb jest przechowywany. 
Na wskazany adres natychmiast udali się funkcjonariusze 
i usiłowali dokonać przeszukania, jednakże przebywająca 
na miejscu rodzina odmówiła wpuszczenia do pomieszczeń, 
a w toku prowadzonych czynności zaatakowali funkcjonariu-
szy, czym zmusili jednego z policjantów do oddania strzału 
ostrzegawczego. Po przybyciu na miejsce posiłków dokonano 
zatrzymania sprawców, którym przedstawiono zarzut czynnej 
napaści na funkcjonariuszy, a Prokuratura Rejonowa w Prusz-
kowie zastosowała wobec nich dozór policyjny.
W dniu 12.04.2006r. funkcjonariusze Komisariatu Policji 
w Ożarowie Mazowieckim uzyskali informację dotyczącą po-
siadania narkotyków. Wykonano natychmiast przeszukanie 
wskazanego adresu gdzie zabezpieczono 18 tabletek środ-
ków psychotropowych. W toku prowadzonej sprawy dokona-
no zatrzymania osoby podejrzanej o posiadania ww. środków.

KRONIKA 
POLICYJNA
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Ożarów Maz.

OSP Święcice w kwietniu br.  wyjeżdżała alarmowo 17 razy:
12 pożarów
3 fałszywe alarmy
2 inne
W kwietniu większość wyjazdów to pożary:
6 kwietnia - Rokito – gaszenie palącego się drzewa
6 kwietnia - Płochocin – pożar trawy
6 kwietnia - Wolskie ul. Michałowska – palące się dzikie wysy-
pisko trawy
6 kwietnia - Wolskie – pożar trawy i śmieci
7 kwietnia - Płochocin , ul. Lipowa – pożar nieużytków i śmieci
17 kwietnia - Święcice, ul. Słoneczna – palące się trawa i drzewo
18 kwietnia - Józefów – pożar trawy i śmieci
22 kwietnia - Święcice, ul. Kopytowska – paląca się trawa 
i drzewo
25 kwietnia - Płochocin ,ul. Lipowa 27  - pożar drzewa i trawy
26 kwietnia - Płochocin , ul. Lipowa – płonące trawy
26 kwietnia - Święcice, ul. Warszawska – pożar łąki
28 kwietnia - Święcice – pożar trawy i nieużytków rolnych
Fałszywe alarmy : 9,13,14 kwietnia  w Józefowie
Inne :
17 kwietnia - Łaźniew – udział we Mszy Św. 
26 kwietnia - Józefów, w kierunku Rokitna – wyciekający olej 
z ciągnika, sypanie sorbentem ulicy na długości ok. 1000 m, 
szerokości 30 cm.

ŚwięciceOSP

W dniu 12.04.2006 r. funkcjonariusze tut. jednostki w trakcie 
patrolu ujawnili samochód Polonez Truck, który po wykona-
nych sprawdzeniach okazał się poszukiwany przez Komisariat 
Policji Warszawa Włochy. Pojazd zabezpieczono na parkingu, 
a następnie wydano pokrzywdzonemu.
W dniu 14.04.2006 r. otrzymano zgłoszenie o awanturze, któ-
ra ma miejsce na terenie osiedla KABEL. Przybyli na miejsce 
policjanci stwierdzili, że pracownicy wykonujący prace przy 
ociepleniu budynków zostali zaczepieni przez grupę męż-
czyzn, którzy dokonali również wybicia okien w jednym z po-
mieszczeń. Policjanci dokonali na miejscu zatrzymania dwóch 
mężczyzn podejrzanych o udział w awanturze.
W dniu 17.04.2006 r. w godzinach porannych otrzymano 
zgłoszenie o kradzieży ze stacji paliw samochodu. Podjęte 
natychmiast czynności pozwoliły na ustalenie sprawców i ich 
zatrzymanie. 
W dniu 14.04.2006 r. otrzymano zgłoszenie od rodziców, 
że córka pod ich nieobecność zaprosiła do mieszkania swo-
ich znajomych, i zorganizowała imprezę rozrywkową. Po po-
wrocie do domu rodzice stwierdzili brak biżuterii oraz telefonu 
komórkowego. W chwili obecnej trwają czynności zmierzające 
do ustalenia sprawcy kradzieży.
W dniu 17.04.2006 r. ok. północy dyżurny Komisariatu Policji 
w Ożarowie Mazowieckim otrzymał zgłoszenie o głośnej mu-
zyce w jednym z mieszkań na osiedlu „KABEL”. Skierowana 
na miejsce załoga potwierdziła zgłoszenie i pouczyła sprawcę 
wykroczenia,  który w obecności policjantów przyciszył muzy-
kę i zobowiązał się do przestrzegania prawa. Po jakimś czasie 
odebrano ponowne zgłoszenie. Przybyli na miejsce policjanci 
potwierdzili naruszenie prawa i sporządzili dokumentację celem 
skierowania wniosku o ukaranie sprawcy wykroczenia. 

W dniu 21.04.2006 r. otrzymano zgłoszenie o ujawnieniu zwłok 
kobiety. Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że w trakcie 
libacji alkoholowej, w której brały udział cztery osoby, uczest-
niczący w niej mężczyzna  w pewnym momencie stwierdził 
zgon jednej z uczestniczek. Decyzją prokuratora troje uczest-
ników libacji zostało zatrzymanych do wyjaśnienia, natomiast 
ciało przekazano w celu przeprowadzenia sekcji zwłok. 
W dniu 22.04.2006 r. otrzymano zgłoszenie o włamaniu do 
jednej z hal znajdujących się na terenie giełdy w Broniszach. 
W wyniku przeprowadzonej interwencji dokonano zatrzymania 
jednego ze sprawców oraz pasera, który już na terenie giełdy 
odbierał skradzione mienie, odzyskano też skradzione rzeczy. 
W toku dalej prowadzonej sprawy ustalono i zatrzymano po-
zostałych dwóch sprawców kradzieży. Następnie na wniosek 
Komisariatu Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie wobec za-
trzymanych zastosowała poręczenie majątkowe oraz dozór 
policyjny. 
W dniu 23.04.2006 r. otrzymano zgłoszenie o pobiciu. Przyby-
li na miejsce policjanci ustalili sprawców i dokonali zatrzyma-
nia jednego z nich.
W dniu 24.04.2006 r. w godzinach nocnych patrol policji za-
uważył dwóch młodych mężczyzn, którzy na widok umunduro-
wanych funkcjonariuszy usiłowali zbiec oraz wyrzucić pewne 
przedmioty. W wyniku podjętego pościgu zostali zatrzymani 
i jak ustalono, dokonali oni wcześniej napadu na samotnego 
przechodnia. Wobec zatrzymanych Prokuratura Rejonowa 
w Pruszkowie zastosowała dozór policyjny.
W dniu 26.04.2006 r. podczas przeprowadzania interwencji 
domowej funkcjonariusze ujawnili w jednym z pomieszczeń 
amunicję. Sprawcę awantury zatrzymano do wyjaśnienia 
w związku z nielegalnym posiadaniem amunicji.

OSP Ożarów Mazowiecki w kwietniu br.  
wyjeżdżała alarmowo 14 razy:
4 pożary
6 akcje ratownictwa technicznego
3 inne interwencje
1 ćwiczenia

9 kwietnia  -  Jawczyce ul. Poznańska/Sadowa. Wypadek 
drogowy z udziałem dwóch samochodów osobowych. Dzia-
łania strażaków polegały na udzieleniu pierwszej pomocy 
przedmedycznej poszkodowanym w wypadku, usunięciu 
wraków pojazdów z ulic, neutralizacji rozlanych płynów sa-
mochodowych. Mimo szybkiej akcji ratowniczej jeden z po-
szkodowanych zginął na miejscu zdarzenia, trzech innych 
zostało odwiezionych do szpitala.
18 kwietnia  -  Święcice, ul. Poznańska. Zderzenie dwóch 
samochodów ciężarowych  Iveco oraz Daf. 
21 kwietnia  -  ćwiczenia strażaków na obiekcie Hotel Rest 
w Jawczycach
21 kwietnia  -  Ożarów Maz. ul. Prosta. Pożar krzaków i za-
rośli – teren około 1,5 ha. 
Pożar gasiły dwa zastępy strażaków. 
 

zebrał Jacek Andrzejczak


