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Klub Sportowy „1" O¿arów Mazowiecki najlepszy w Polsce

Weronika Jagoda rocznik 1995

z³oty medal 100m styl zmienny

z³oty medal 200m styl klasyczny

srebrny medal 100m styl klasyczny

Julia Jagoda rocznik 1995

z³oty medal 50m styl dowolny

srebrny medal 200m styl dowolny

W dniach 27-28 maja 2006r. na P³ywalni GOSiR w O¿arowie Mazowieckim odby³y siê Mistrzostwa Polski w P³ywaniu dzieci 10 i 11 letnich.

W zawodach wziê³o udzia³ ponad 500 zawodników z najsilniejszych klubów z Warszawy i Mazowsza. W tym samym terminie na kilkunastu

p³ywalniach w ca³ej Polsce rywalizowa³o o medale Mistrzostw Polski w P³ywaniu setki m³odych p³ywaków.

Zawody w O¿arowie uroczyœcie otworzy³ Burmistrz Miasta i Gminy Pan Kazimierz Stachurski ¿ycz¹c wszystkim pobicia rekordów ¿yciowych,

a zawodnikom naszego Klubu Sportowego „1" O¿arów Mazowiecki powtórzenia sukcesów sprzed roku (1 z³oty,1 srebrny, 2 br¹zowe medale

Mistrzostw Polski 2005r.). Zawody zdominowali nasi p³ywacy zdobywaj¹c 11 z³otych, 3 srebrne i 4 br¹zowe medale wygrywaj¹c tym samym

klasyfikacjê medalow¹ w województwie mazowieckim.

Z niecierpliwoœci¹ czekaliœmy na podsumowanie klasyfikacji ogólnopolskiej przez Polski Zwi¹zek P³ywacki. Wyniki ogólnopolskie sprawi³y

nam wiele radoœci, któr¹ chcemy siê z Pañstwem podzieliæ.

W Mistrzostwach Polski 2006r. w P³ywaniu dzieci 10 i 11 letnich p³ywacy Klubu Sportowego „1" O¿arów Mazowiecki zdobyli 7 z³otych

i 2 srebrne medale, zajmuj¹c tym samym w klasyfikacji medalowej pierwsze miejsce w Polsce w roczniku 1995.

Nasi tegoroczni medaliœci Mistrzostw Polski:

Zwa¿ywszy na 2,5 letni¹ dzia³alnoœæ naszego klubu sukces ten cieszy nas bardzo. Wyprzedziliœmy ca³¹ Polskê i liczne krajowe kluby

z tradycjami w tej dyscyplinie sportu.

Pragniemy gor¹co podziêkowaæ Trenerowi klasy mistrzowskiej Panu Tadeuszowi Staniszewskiemu za fachowy trening, za czas spêdzony

z naszymi dzieæmi, który jak siê okaza³o nie poszed³ na marne.

Dziêkujemy Urzêdowi Miasta i Gminy O¿arów Mazowiecki, Panu Burmistrzowi, Dyrektorowi P³ywalni GOSiR w O¿arowie Maz. Panu

Andrzejowi Kowalskiemu, sponsorom, wszystkim sympatykom, którzy nas wspomagaj¹ w naszej codziennej dzia³alnoœci. Jednoczeœnie

pragniemy zachêciæ wszystkie dzieci od lat szeœciu do p³ywania w naszym klubie.

Zarz¹d KS „1" O¿arów Maz.

Kacper Jaworski rocznik 1995

z³oty medal 50m styl dowolny

z³oty medal 100m styl dowolny

z³oty medal 200m styl dowolny

z³oty medal 50m styl motylkowy

Czekamy na Was na P³ywalni GOSiR O¿arów Mazowiecki.
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z pracy burmistrza

Szanowni Państwo,
niedawno świętowaliśmy Dni Ożarowa Mazowieckiego, czwar-
te już kolejne święto naszego miasta i gminy, dwa dni rado-
snych spotkań: dzieci, młodzieży i dorosłych, które odbywały 
się na boisku szkolnym, w domu kultury, w kościele parafial-
nym oraz na festynie rodzinnym. Dni Ożarowa mają już swoją 
kilkuletnią tradycję i dobrze służą promocji miasta i gminy. Dla 
burmistrza ważną rzeczą jest również to, aby miały coraz więk-
szą rangę kulturalną, odbywały się sprawnie i bezpiecznie dla 
uczestników. Myślę, że Dni Ożarowa 2006 takie właśnie były, 
choć na festynie trzykrotnie pojawiała się karetka pogotowia 
ratunkowego; raz z powodu zasłabnięcia (było bardzo gorąco), 
raz z powodu nierozważnego korzystania z urządzeń wesołego 
miasteczka i jeszcze raz z powodu nieporozumień pomiędzy 
grupami młodych ludzi, których ochrona nie zdążyła rozdzielić. 
Dniom Ożarowa towarzyszy jeszcze jedno wydarzenie, o któ-
rym nie sposób zapomnieć. Tym wydarzeniem jest wręczenie 
honorowych nagród miasta i gminy -  Felicji, przyznawanych 
uchwałą Rady Miejskiej na wniosek kapituły obradującej pod 
przewodnictwem burmistrza. W języku łacińskim Felicja zna-
czy – szczęśliwa, przyznając tę nagrodę władze samorządowe 
chcą wyrazić podziękowanie osobom i instytucjom za pracę i 
serce jakie okazali naszemu miastu i gminie oraz jej mieszkań-
com a także życzyć im  szczęścia i wszelkiej pomyślności. Te-
gorocznymi laureatami nagrody zostali: w kategorii osoba 
Państwo Izabela i Grzegorz Ambroziakowie  
a kategorii instytucja Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ożarów”. 
Państwo Ambroziakowie są mieszkańcami Święcic, prowadzą 
rodzinną firmę Ambra Obuwie, znaną poprzez sieć kilkudziesię-
ciu sklepów w całym kraju. Ale nie dobre wyniki ekonomiczne 
były powodem przyznania nagrody miasta. Izabela i Grzegorz 
Abroziakowie otrzymali Felicję 2006 za to, że potrafią dzielić się 
swoim sukcesem z innymi, zwłaszcza z tymi, którzy tej pomocy 
potrzebują. W tym celu założyli fundację, która od lat wspo-
maga placówki oświatowe w naszej gminie. Najważniejsze za-
sługi laureatów to: wieloletnie finansowe wspieranie Specjalnej 
Szkoły Podstawowej w Józefowie, fundowanie stypendiów dla 
najlepszych uczniów, pomoc w wyposażaniu sal szkolnych, 

fundowanie ekwipunków sportowych dla uczestników olimpiad 
niepełnosprawnych, finansowanie akcji dożywiania w szkołach, 
patronat i wyposażenie w sprzęt sportowy Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego Ambra, coroczne przekazywanie uczniom szkół 
gminnych kilkuset par obuwia.
Kandydaturę Państwa Ambroziaków poparły szkoły gminne i 
parafie. 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ożarów”, która w 2006 roku ob-
chodzi 45 lecie swej działalności należy do najstarszych obec-
nie i najbardziej zasłużonych organizacji spółdzielczych w na-
szej gminie. W roku założenia liczyła 12 członków i 27 lokali, 
dzisiaj 1189 członków, 253 kandydatów dysponując majątkiem 
wysokości ponad 46 milionów złotych. W ciągu 45 lat działal-
ności spółdzielcy powiększyli swój majątek ponad stukrotnie. 
Działalność Spółdzielni ma także miastotwórczy wkład w roz-
wój Ożarowa. Od bloków osiedla rosła aglomeracja mieszkalna 
naszego miasta, rozpoczynały swój bieg wodociągi i systemy 
kanalizacji sanitarnej, tworzyły się centra handlowe i usługowe 
i co ważne proces ten trwa nadal, przekształcając przydroż-
ną osadę Ożarów w nowoczesne, estetyczne i przyjazne dla 
mieszkańców miasto Ożarów Mazowiecki. 
Laureatom Felicji 2006 serdecznie gratuluję, a wszystkich 
Państwa gorąco zachęcam do uważnego obserwowania na co 
dzień życia naszego miasta i gminy aby kolejne lata przyniosły 
nagrody wspaniałym i zasłużonym obywatelom i instytucjom.
 Szanowni Państwo, jesienią odbędą się wybory do kolejnej 
- piątej już kadencji samorządowej w III Rzeczypospolitej, tra-
dycyjne rozpoczyna się po woli kampania wyborcza. Zwyczaj to 
dobry i pożyteczny o ile uczestnicy kampanii zachowają mini-
mum przyzwoitości, wykażą się niezbędną wiedzą i będą mieli 
do zaproponowania współobywatelom pozytywny, obliczony 
na dalszy rozwój naszej małej ojczyzny program. Przypomi-
nam o tym dla tego, że wśród mieszkańców rozpowszechniana 
jest informacja o rzekomym zadłużeniu naszej gminy, poprzez 
zaciąganie kredytów bankowych. Każdy, kto orientuje się w 
finansowej działalności gminy wie, że korzystanie z kredytów 
bankowych jest dla samorządów bardzo korzystne, z powodu 
niskiego oprocentowania i dogodności spłat, których nie mają 
przedsiębiorstwa ani osoby prywatne. Korzystanie z kredytów 
jest bardzo skrupulatnie monitorowane przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową, która opiniuje możliwości kredytowe samorzą-
du. Kredyty są zaciągane wyłącznie na zadania inwestycyjne.  
Gmina Ożarów Mazowiecki osiągnęła w 2006 roku największe 
z dotychczasowych dochody (49.207.758,zł). Planowane do-
chody ogółem na koniec tego roku są o 13 milionów większe 
niż w roku 2002. Natomiast procentowy udział długu na koniec 
roku 2006 jest mniejszy niż w roku 2002. W roku 2002 - 21,62% 
a w 2006  - 19,95%. A zatem powtarzana informacja o dra-
matycznym zadłużeniu jest nieprawdziwa i uznać ją należy 
za typowy przejaw kampanii negatywnej obliczonej na ła-
twowierność mieszkańców. 
 Życzę Państwu udanych i miłych wakacji pełnych słońca        
i zasłużonego wypoczynku niezbędnego dla nabranie sił do 
dalszej pracy.

Burmistrz Kazimierz K. Stachurski

Działania i decyzje podjęte w Urzędzie Gminy w okresie od 23 maja do 26 czerwca
Ogłoszono przetargi na następujące realizacje:
 opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy 
sieci wodociągowej dla miejscowości Wolica, 
opracowanie ekspertyzy stanu technicznego  kolektora głów-
nego kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy  ze wskazaniem 
metody naprawy bez wykopowej  i kosztów remontu,
przebudowę ul. Małej i  ul. Krzywej w Ożarowie,
budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
w miejscowości Święcice,
utwardzenie ulic tłuczniem betonowo-kamiennym ul. Łaźniew-
skiej w  Święcicach, ul. Okrężnej w m. Umiastowie, ul. Wolskiej 
w Płochocinie, ul. Szkolnej w Macierzyszu,

dowóz dzieci z terenu Gminy do szkół podstawowych, gimna-
zjów i na Pływalnię Miejską w roku szkolnym 2006/2007.

Podpisano umowy:
z firmą „TIGNAR ” z siedzibą w  Warszawie na budowę przed-
szkola 
w Józefowie  za cenę brutto – 1.644.030,12 zł. 
z firmą „PLANETA”  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na prze-
budowę 
ul. Duchnickiej w Duchnicach  za cenę  brutto- 1.419.069,26 zł.

z Bankiem Spółdzielczym w Pruszkowie na usługę bankową: 
udzielenia długoterminowych kredytów na sfinansowanie:
- przebudowy ul. Kolejowej w Płochocinie,- przebudowę ul. Dłu-
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giej w Płochocinie,
- przebudowę ul. Zamoyskiego w Ożarowie,

z firmą „BUDGET” Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie na budowę 
ośrodka zdrowia w Józefowie za cenę  brutto-  658.00,00 zł.  

z firmą „BUDGET” Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie  na budowę 
budynku wielorodzinnego przy ul. Witosa w Ożarowie Mazo-
wieckim (zadanie finansowane przez Instytut Biotechnologii i 
Antybiotyków w Warszawie) za cenę brutto – 940.530,00 zł. 
z firmą :FHPU „MACHPOL”  z siedzibą  w Płośnicy na wykona-
nie nakładki asfaltowej do Przedszkola Nr 1 w Ożarowie 
za cenę brutto – 149.142,84 zł.
z firmą „MB -SYSTEM” z siedzibą Szpetal Górny, na wymianę 
instalacji wewnętrznych w budynku komunalnym przy ul. Po-
znańskiej 167A w Ożarowie za cenę brutto – 244.431,21 zł.
Zatwierdzono wyniki przetargów:
na utrzymanie zieleni na terenie Gminy do 31 grudnia 2006 r.   
za cenę brutto – 61.501,00 zł. 
na budowę ul. Parkowej w Ożarowie Mazowieckim  
za cenę brutto  - 2.169.827,82 zł. 
W ZAKRESIE INWESTYCJI I REMONTÓW
Podpisano umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania 
na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicz-
nych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 117 
ze zm.) na inwestycje:
budowa progów  zwalniających na drogach gminnych
Wykonawca: „DROG-REM”  Warszawa,  Koszt: 24.995,57 zł 
brutto
utwardzenie pobocza przy Przedszkolu w Broniszach, 
Koszt: 14.160,54 zł brutto; utwardzenie pobocza przy Szkole 
Podstawowej Nr 2 w Ożarowie, Koszt: 27.999,99  zł brutto;
Wykonawca: MACHPOL Murawki   
Zakończono prace :
budowę chodnika  przy ul. Floriana w Ożarowie
budowę chodnika przy ul. Szeligowskiej  w Szeligach
budowę chodnika przy torach PKP na odcinku od ul. Kusociń-
skiego do ul. Mickiewicza  w Ożarowie
opracowanie projektów przebudowy ulic:
Krzywej, Małej, Kopernika, Parkowej w Ożarowie
Wydano 38 decyzji i 14 wydziałowych warunków  technicz-
nych
W ZAKRESIE GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMO-
ŚCIAMI
Wydano 38 decyzji i postanowienia:
80 wezwań do zapłaty w sprawie zaległych opłat za użytkowa-
nie wieczyste gruntu,
14.06.2006r. odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości położonej w Jawczycach stanowiącej dz.ew.
nr 139/3 
w wyniku, którego nieruchomość ta została sprzedana.
W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Wydano decyzje i postanowienia i wezwania:
13 decyzji na wycinkę drzew,
1 postanowienie o konieczności sporządzenia raportu oddzia-
ływania przedsięwzięcia na środowisko
8 wezwań dot. utrzymania czystości i porządku.
W ZAKRESIE KULTURY
w Sali widowiskowej DK „Uśmiech” odbyła się impreza z okazji 
Dnia Dziecka (teatrzyk kukiełkowy ,bal dla dzieci oraz konkursy 
z  nagrodami. Nagrody dla uczestników konkursów ufundowała 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ożarów”).
Burmistrz wręczył przyznane przez Prezydenta RP medale za 

długoletnie pożycie małżeńskie. Uhonorowano 20 par małżeń-
skich 
10-11 czerwca świętowaliśmy IV Dni Ożarowa – pierwszego 
dnia po uroczystej paradzie Sportu i uśmiechu, która przeszła 
ulicami miasta, na boisku szkolnym odbyły się konkursy, wy-
stępy cyrkowe oraz koncert zespołu HOT STUFF a następnie 
konkurencje sportowo-rekreacyjne dla dzieci i rodziców.  Wie-
czorem otwarto w Galerii DK „Uśmiech” wystawę rzeźby i ma-
larstwa artysty plastyka Mieczysława Kałużnego  (1934-2001).
Na wystawie znalazły się również rzeźby i obrazy córek artysty: 
Marzeny i Kamili Kałużnych. Drugi dzień święta miasta rozpo-
czął się  Mszą Św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Od go-
dziny 14.00 tradycyjnie bawiliśmy się na  festynie rodzinnym,  
podczas którego wystąpiły: orkiestra OSP z Kask,  zespoły 
artystyczne DK „Uśmiech. Wystąpił również zespół „Strefa” z 
Ożarowa oraz kabaret „Pirania”. Gwiazdą wieczoru był zespół 
MAANAM i jego solistka KORA. W Amfiteatrze na Woli odbył 
się Koncert Galowy XVII Przeglądu Amatorskich Zespołów Ar-
tystycznych, w którym grupa zespołu DK „Uśmiech”  zajęła I 
miejsce za prezentację tańców i piosenek warszawskich a dzie-
cięcy zespół ludowy „Ożarowiacy” zajął II miejsce prezentując 
tańce śląskie     
W ZAKRESIE EDUKACJI 
W Przedszkolu Publicznym nr 1 w Ożarowie 3 czerwca odbyły 
się uroczystości z okazji 25 - lecia działalności tej placówki.
W ramach projektu „Pracownia Komputerowa w Szkole 2005” 
finansowanego z funduszy Unii Europejskiej Gimnazjum im. K. 
I. Gałczyńskiego w Płochocinie otrzymało pracownię kompute-
rową oraz rzutnik multimedialny.
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów z Pło-
chocina zostali laureatami  Powiatowego Konkursu Ekologicz-
nego „Ekologiczna Szkoła” 
W Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego i 
Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie 
gościła młodzież z partnerskiej gminy Brusy.
W Przedszkolu Publicznym w Broniszach odbyło się XIX Ogni-
sko Teatralne. Doroczna impreza gromadząca wychowanków 
od 1987 r. 
21 czerwca 2006  w Starostwie Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego, odbyło się podsumowanie sportowe Roku Szkolne-
go 2005/2006 Uczniowie naszej gminy zajęli I miejsce z wyni-
kiem 397 punktów wyprzedzając kolejną gminę Stare Babice o 
136 punktów.
22 czerwca w gimnazjach odbyło się zakończenie roku szkol-
nego dla klas trzecich, podczas których tradycyjnie wręczone 
zostały nagrody „Ożarowskie Perełki”. Laureatami Perełek 
2006 są: Agnieszka Mądry, Krzysztof Osica, Michał Fedoryk z 
Płochocina, i Maria Święciaszek oraz Krzysztof Woch z Oża-
rowa.
Serdecznie dziękuję sponsorom nagród Perełki Ożarowskie:
EWT TRUCK & TRAILER, MB-SYSTEM, REMO-CAR, 
RAMKO, Bejo Zaden Polska, Ośrodkowi Nauki Języków Ob-
cych „PUPIL”, oraz Państwu Beacie i Wojciechowi Sobieckim.
23 czerwca we wszystkich szkołach naszej gminy odbyły się 
uroczyste zakończenia roku szkolnego na których uczniowie 
otrzymali świadectwa dyplomy i nagrody. Średnią ocen 5,00 lub 
wyższą uzyskało 183 z 1983 uczniów, otrzymali oni stypendia 
z budżetu gminy.
Nagrody Burmistrza za  wieloletnią pracę pedagogiczną otrzy-
mały: Pani Dyrektor Anna  Kłos i Pani Wicedyrektor Ewa Smo-
lińska – Szwocer ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Kusociń-
skiego w Ożarowie. 
Dziękuję nauczycielom i uczniom za kolejny dobry rok szkolny 
i wszystkim życzę udanych, słonecznych wakacji. Uczniów 
szkół gminnych zapraszam w czasie wakacji na Pływalnię Miej-
ską: w poniedziałki , środy i piątki w godz. 10-12 – wstęp bez-
płatny.

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

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększyć dochody gminy o kwotę                                                                
400.000 zł. w pełniej szczegółowości kla-
syfikacji   budżetowej zgodnie z Załączni-
kiem Nr 1. Plan dochodów po zmianach 
stanowi kwotę 49.027.758 zł.
                                      

§ 2.

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 
400.000 zł w pełnej szczegółowości kla-
syfikacji budżetowej  zgodnie z załącznikiem 
Nr 2. Plan wydatków po zminach stanowi  
kwotę 53.412.484 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 zo-
stanie pokryty z:
- Wolnych środków wynikających z roz-
liczenia kredytów i pożyczek z lat ubie-
głych w wysokości 511.206 zł.               
- Kredytów zaciąganych w bankach kra-
-jowych w wysokości  6.607.000 zł.

§ 4.

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 384/05 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 29 grudnia 2005r. pn.: „Prognoza 
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 Mazo-
wieckim z dnia 28 marca 2006 r. 
- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 412/
06 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 27 kwietnia 2006 r. otrzymuje 
brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 
do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 384/05 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 29 grudnia 2005 r. pn.:  „Plan za-
dań inwestycyjnych na rok 2006” zmie-
niony:
- 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. 
- Załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr 412/
06 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 27 kwietnia 2006 r. otrzymuje 
brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 
do niniejszej Uchwały.

 w sprawie : zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w roku budżeto-
wym 2006.

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zaciąga się kredyt komercyjny długo-  
terminowy w banku krajowym w wyso-
kości  400.000 zł na realizację zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa 
ul. Duchnickiej w Duchnicach”. 
 

§ 2.

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

§ 3.

1. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi 
w latach  2007-2010 w  ratach kwartal-
nych.
2. Źródłem pokrycia zaciągniętego zobo-
wiązania będą wpływy z podatku od nie-
ruchomości  w latach 2007-2010.

 w sprawie : zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w roku budżeto-
wym 2006.

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zaciąga się kredyt komercyjny długoter-
minowy w banku krajowym w wysokości            
1.000.000 zł  na realizację zadania inwe-
stycyjnego pod nazwą  „Budowa przed-
szkola w Józefowie”. 

§ 2.

Prawne zabezpieczenie uzyskanego kre-
dytu stanowi :

- weksel własny in blanco wraz z de-
klaracją wekslową.

§ 3

1. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi 
w latach  2007-2010 w  ratach kwartal-
nych.
2. Źródłem pokrycia zaciągniętego zobo-
wiązania będą wpływy z podatku od nie-
ruchomości w latach 2007-2010.

   w sprawie : zaciągnięcia kredytu dłu-
goterminowego w roku budżetowym 
2006.
Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zaciąga się kredyt komercyjny długoter-
minowy w banku krajowym w wysokości             
300.000 zł na realizację zadania inwesty-
cyjnego pod nazwą  „Budowa ul. Parko-
wej w Ożarowie Maz.”. 

§ 2.

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

§ 3.

1. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi 
w latach 2007-2010 w ratach kwartal-
nych.
2. Źródłem pokrycia zaciągniętego zobo-
wiązania będą wpływy z podatku od nie-
ruchomości w latach 2007-2010.

  w sprawie: zmiany uchwały Nr 151/03 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 2 grudnia 2003r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ożarów Mazowiecki dla części 
miasta Ożarów Mazowiecki. 

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

1. Prostuje się oczywistą pomyłkę w 
Uchwale Nr 151/03 Rady Miejskiej w 
Ożarowie Mazowieckim z dnia 2 grudnia 
2003 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ożarów Mazowiecki 
dla części miasta Ożarów Mazowiecki 
opublikowanej w Dz. Urz. Województwa 
Mazowieckiego z 2004r., Nr 73, poz.1811 
w ten sposób, że:
zapis pkt 5) w § 12, o dotychczasowym 

W dniu 8 czerwca 2006 r. na  XLIV  sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

U C H W A Ł A Nr 420/06

U C H W A Ł A Nr 421/06

U C H W A Ł A Nr 422/06

U C H W A Ł A Nr 423/06

U C H W A Ł A Nr 424/06

z pracy rady miejskiej
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brzmieniu: „teren graniczący z Ka-
nałem Ożarowskim nie może być za-
budowany w pasie przylegającym do 
niego o szerokości min. 15 m. Gro-
dzenie działek ustala się w odległo-
ści min. 5,0m od granicy kanału”.

otrzymuje brzmienie:
„tereny graniczące z Kanałem Oża-
rowskim nie mogą być zabudowane 
w pasie przylegającym do niego o 
szerokości min. 5,0 m, a grodzenie 
działek ustala się w odległości min. 
3,0m od granicy Kanału, o ile nie są 
to tereny przylegające do odcinków 
Kanału Ożarowskiego przebiegają-
cych w styczności z ulicami. Nieprze-
kraczalne linie zabudowy od strony 
brzegu Kanału Ożarowskiego prze-
biegającego wzdłuż ulic Kościuszki, 
Hallera i Sienkiewicza określa się 
odpowiednio na rysunku planu, a 
grodzenie tych działek ustala się od 
strony działki w odległości min. 1,5 
m od brzegu Kanału”.

2. Pozostałe postanowienia zawar-
te w treści uchwały, o której mowa w 
ust. 1, pozostają w dotychczasowym 
brzmieniu.

§ 2.
1. Na rysunku planu stanowiącym 
załącznik graficzny do Uchwały Nr 
151/03 Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim z dnia 2 XII 2003 r. w 
sprawie zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ożarów Mazo-
wiecki dla części miasta Ożarów 
Mazowiecki w związku ze zmienio-
nym zapisem pkt 5) w § 12 koryguje 
się przebieg nieprzekraczalnej linii 
zabudowy od brzegu Kanału Oża-
rowskiego w sposób następujący:
1) w przypadku kiedy Kanał Ożaro-
-wski przebiega przez środek dzia-
łek w terenach MU nieprzekraczal-
ne linie zabudowy od strony Kanału 
Ożarowskiego przysuwa się w kie-
runku Kanału tak, aby były one po-
prowadzone obustronnie w odległo-
ści 5,0m od jego brzegu;
2) w przypadku kiedy Kanał Oża-
rowski przebiega w styczności z uli-
cami nieprzekraczalne linie zabudo-
wy od strony Kanału Ożarowskiego 
przysuwa się w kierunku Kanału od-
powiednio:
a) wzdłuż ulicy Kościuszki na odle-
głość 8,0m od zachodniej linii roz-
graniczającej ulicy Kościuszki jako 
kontynuacja nieprzekraczalnych linii 
zabudowy wzdłuż tej ulicy,
b) wzdłuż ulicy Hallera na odległość 
8,0m od zachodniej linii rozgranicza-
jącej ulicy Hallera jako kontynuacja 
nieprzekraczalnych linii zabudowy 
wzdłuż tej ulicy,
c) wzdłuż ulicy Sienkiewicza na 
odległość 8,0m od południowej linii 

rozgraniczającej ulicy Sienkiewicza 
jako kontynuacja nieprzekraczal-
nych linii zabudowy wzdłuż tej ulicy.

2. Zmienione przebiegi nieprzekra-
czalnych linii zabudowy wykreślono 
na rysunku planu stanowiącym za-
łącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

W związku ze sprostowaniem oczy-
wistych błędów dokonanych w § 1, 
rysunek planu stanowiący załącznik 
graficzny do uchwały Nr 151/03 Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowiecki 
z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu ogólne-
go zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Ożarów Mazowiecki dla 
części miasta Ożarów Mazowiecki i 
zastępuje się rysunkiem planu sta-
nowiącym załącznik graficzny do ni-
niejszej uchwały.
 

   w sprawie: sprostowania błędów 
w Uchwale Nr 410/06 Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 
marca 2006 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Ożarów Mazowiecki dla 
obszaru Duchnice –Ołtarzew.

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

1. W Uchwale Nr 410/06 Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 mar-
ca 2006r. w sprawie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru 
Duchnice –Ołtarzew dokonuje się spro-
stowania oczywistych błędów w sposób 
następujący:
1) w § 68 w ust. 1 w pkt 11 w kolumnie 
określającej „Szerokość w liniach rozgra-
niczających” dla ulicy Brzegowej ozna-
czonej symbolem 2KDD, zapisaną szero-
kość  „7-10,0m” zmienia się na ”10,0m”; 
i w związku z tą zmianą wykreśla się za-
pisane ustalenie „zmienna według rysun-
ku planu”, oraz w kolumnie określającej 
„Ustalenia dla przekroju drogi” wykreśla 
się zapis „-zachowanie istniejącej drogi 
analiza zgodnie z § 6 rozporządzenie 
Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 
43 poz. 430)” ;
2) w § 68, w ust. 1, w pkt 14 w kolum-
nie określającej „Szerokość w liniach 
rozgraniczających” dla drogi oznaczo-
nej symbolem 5KDD, zapisaną szero-
kość  „12.0m” zmienia się na szerokość 
10,0m”;
3) w § 68 w ust. 1 w pkt 17 w kolum-
nie określającej „Szerokość w liniach 
rozgraniczających” dla drogi oznaczonej 
symbolem 8 KDD, zapisaną szerokość 

„15.0m (w tym Rów Duchnicki)” zmienia 
się na szerokość „17,0m (w tym Rów 
Duchnicki)”;
4) w § 68 w ust. 1, w pkt 24 w kolum-
nie określającej „Postulowaną szerokość 
jezdni” dla drogi oznaczonej symbo-
lem 15KDD, zapisaną szerokość jezdni 
”6,0m” zmienia się na szerokość ”2,0-
-6,0m”;
5) w § 68 w ust. 1 skreśla się ustalenie 
dotyczące drogi oznaczonej numerem 
22KDD i w związku z tą zmianą zmienia 
się kolejność punktów w § 68 odpowied-
nio:      pkt 32 otrzymuje nr 31 itd. aż do 
pkt. 40;
6) w § 68, w ust. 1, w pkt 33, który po 
zmianie otrzymuje nr 32, w kolumnie 
określającej „Szerokość w liniach roz-
graniczających” dla drogi oznaczonej 
symbolem 24 KDD, zapisaną szero-
kość „12.0m” zmienia się na szerokość 
„14,0m”.
2. Pozostałe postanowienia zawarte w 
treści uchwały oraz w załącznikach do 
uchwały, o której mowa w ust. 1, pozo-
stają w dotychczasowym brzmieniu.

  w sprawie sprzedaży w drodze prze-
targu nieograniczonego działki po-
łożonej w Ożarowie Mazowieckim, 
stanowiącej własność Gminy Ożarów 
Mazowiecki .

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze 
przetargu nieograniczonego działki nr 
18/6 o pow. 6816 m2  uregulowanej w 
KW WA1P/00058863/5 , położonej w 
Ożarowie Mazowieckim przy ul.Wincen-
tego Witosa. 

    w sprawie: przyznania nagrody ho-
norowej Miasta i Gminy Ożarów Mazo-
wiecki.

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Przychylając się do wniosku kapituły,  
Rada Miejska przyznaje nagrodę honoro-
wą Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki:

1. Izabela i Grzegorz  Ambroziak                      
- w kategorii „osoba”

2. Spółdzielni Mieszkaniowej „Oża-
rów”  - w kategorii „instytucja”.

Pełna treść uchwał do wglądu w UMIG w 
Ożarowie Maz., ul. Kolejowa, p.101 lub na 
stronie www.bip.ozarow-mazowiecki.pl

 U C H W A Ł A Nr  425/06 

 U C H W A Ł A 426/06

U C H W A Ł A Nr 427/06
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GDZIE SĄ RADNI Z TAMTYCH LAT  
      Z okazji Dnia Pracownika Samo-
rządowego Lech Isakiewicz i Tadeusz 
Pancześnik zaprosili radnych z kadencji 
1990 – 1994 na spotkanie. Zaproszono 
również inne osoby, które wniosły zna-
czący wkład w odrodzenie i funkcjono-
wanie samorządu terytorialnego w tym 
okresie.
      Na spotkanie przybyli: panie Elżbie-
ta Górecka, Urszula Piechal i Kazimiera 
Zielińska, panowie – Tadeusz de Flas-
silier, Stanisław Jezierski, Wiesław Ka-
miński, Henryk Zenon Kopeć, Bogusław 
Liberadzki, Józef Osiński, Stanisław 
Olszewski, Janusz Orsik, Stanisław Ro-
galski, Remigiusz Romaszuk, Zdzisław 
Saliński i Ryszard Wochna.  
      W spotkaniu uczestniczył – jako gość 
honorowy – burmistrz Kazimierz Sta-
churski.
       Spotkali się: pierwszy burmistrz 
Ożarowa Mazowieckiego - pan Lech 
Isakiewicz, z pierwszym wybranym w 
wyborach bezpośrednich burmistrzem 

- panem Kazimierzem Stachurskim. 
Niestety nie doszło do oczekiwanego 
spotkania trzech burmistrzów.
Zebrani oddali należną cześć ś.p. rad-
nym z lat 1990 – 1994:  Włodzimierzowi 
Lubańskiemu, Andrzejowi Paluszko-
wi, Andrzejowi Rosińskiemu i Wło-
dzimierzowi Zawistowskiemu – zabrał 
ich upływający czas. Wypełnili podjęte 
zadania.
       16 lat temu marząc o innej, lepszej 
rzeczywistości, zmagając się z zacofa-
niem cywilizacyjnym, podjęto trud bu-
dowy Rzeczypospolitej samorządowej. 
Starano się budować razem, mądrze i 
sprawiedliwie. Dzięki temu można było 
w pierwszej kolejności podjąć zadania 
ważne, o strategicznym znaczeniu dla 
potrzeb mieszkańców i rozwoju Gminy. 
Zdecydowano  między innymi o budo-
wie szkoły w Płochocinie, telefonizacji               
i budowie stacji uzdatniania wody przy 
ul. Partyzantów.
       I tak uruchomiona stacja uzdatnia-

nia wody umożliwiła budowę nowych 
domów wielorodzinnych przez Spółdziel-
nię Mieszkaniową „ Ożarów”, zwodocią-
gowanie  Zientarówki,  czy  powstanie 
osiedla Ks. Józefa Poniatowskiego. To 
był początek, dzięki któremu Gmina się 
zmieniła.
      Pan Janusz Lenart – najmłodszy 
radny, wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej napisał do uczestników spotkania  
„bardzo żałuje, ze nie będę mógł spotkać 
się z gronem rady, wspaniałymi ludźmi, 
którzy brali udział w pracach Samorzą-
du, kierującymi się szczerym zaanga-
zowaniem społecznym w rozwój miasta 
i gminy Ożarów Mazowiecki – naszego 
kawałeczka Polski. Proszę o przekazanie 
gorących i szczerych życzeń wszelkiej 
pomyślności dla wszystkich Radnych  tej 
pamietnej kadencji. Z perspektywy kilku-
nastu lat, wspominam współpracę z tymi 
ludźmi zarazem jako naukę, przygodę i 
zaszczyt.”
            redakcja 

BIBLIOTEKA NA DNIACH O¯AROWA MAZOWIECKIEGO 
   W dniach 10 - 11 czerwca br. mieszkań-
cy naszej gminy obchodzili uroczyście 
Dni Ożarowa Mazowieckiego. Wśród 
uczestników festynu byli przedstawiciele 
praktycznie wszystkich środowisk. Nie 
zabrakło także nas i naszych czytelni-
ków. W trakcie świątecznego występu 
zostali uhonorowani nagrodami najlepsi 
czytelnicy w naszej gminie 
Z usług Biblioteki korzysta ponad 8% 
wszystkich mieszkańców gminy, także 
dzieci. Przeciętnie wypożyczają  po czte-
ry książki miesięcznie. Jednak jest spora 
grupa „połykaczy” książek, którzy czyta-
ją średnio po dwadzieścia woluminów w 
ciągu miesiąca. Do absolutnych rekor-
dzistek należą panie Hanna Gutkowska 
i Olga Orłowska, które uzyskały dyplo-
my i I nagrodę za czytelnictwo.  

Nagrodzona została również Natalka 
Łasica, uczennica Gimnazjum im. Bo-
haterów Powstania Warszawskiego w 

Ożarowie Mazowieckim za aktywną 
współpracę z Oddziałem dla Dzieci i 
kształcenie nawyku korzystania z usług 

Biblioteki wśród swoich rówieśników.
Pani Hanna Gutkowska, laureatka I na-
grody w kategorii Czytelnictwo Dorosłych 
powiedziała:
 Z największą przyjemnością odebra-
łam dyplom i nagrodę dla najlepszego 
czytelnika miasta i gminy Ożarów Ma-
zowiecki, ponieważ czytanie od zawsze 
było moją pasją. Wszystkich Państwa 
serdecznie zachęcam do odwiedzania 
naszej biblioteki i czytania książek. Czy-
tać można zawsze i wszędzie - prawie 
każda książka zmieści się w kieszeni, 
plecaku czy torebce.
I najważniejsze: czytajcie Państwo swo-
im dzieciom i własnym przykładem
zachęcajcie je do lektury!

Elżbieta Paderewska

Natalka ze swoim dyplomem, w tle stoisko Biblioteki 
- zdjęcie autorstwa Elizy Gutkowskiej

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 użyczenie.

 Dodatkowe informacje pok.212 Tel.722-22-07 w.208 lub 209.
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rozmaitości kulturalne

 - Finał V edycji Międzygmin-
nego Konkursu Czytelniczego 
„Wydajemy własną książkę”  
rozstrzygnięty

 Już od 5-ciu lat w szkołach naszego 
powiatu trwa twórcza i niezwykle inspiru-
jąca zabawa, której głównym celem jest 
propagowanie czytelnictwa oraz rozbu-
dzanie wrażliwości literackiej i artystycz-
nej dzieci i młodzieży. Efekt końcowy każ-
dej edycji przerasta oczekiwania komisji 
konkursowej. Młodzi twórcy prześcigają 
się w pomysłach. Prace zaskakują doj-
rzałą i przemyślaną treścią literacką, bo-
gactwem ilustracji i niekonwencjonalną 
formą edytorską.  Zbiór tych oryginalnych 
i jedynych w swoim rodzaju książeczek 
nie bez powodu został przez twórców  
nazwany „Biblioteką Białych Kruków”. 

 Organizatorem tego kulturalno-
-oświatowego  przedsięwzięcia, które 
w każdym roku zdobywa sobie nowych 
zwolenników, jest  Pedagogiczna Biblio-
teka Wojewódzka w Warszawie Filia w 
Błoniu. Właśnie 14 czerwca 2006 roku w 
gościnnym  jak zawsze Ośrodku Kultury 
„Poniatówka” po raz piąty odbył się uro-

czysty finał Międzygminnego Konkursu 
Czytelniczego „Wydajemy własną książ-
kę”. Wśród honorowych gości witaliśmy 
gospodarza tego pięknego obiektu Pana 
Dariusza Sitarskiego,  Burmistrza MiG 
Błonie Pana Zbigniewa Stępnia, Naczel-
nika Oświaty w Błoniu Panią Ewę Wę-
gorzewską,  Panią Krystynę Kamińską z  
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Warszawie, Panią Malwinę Terlecką 
z rozgłośni „Radia Niepokalanów”, Pana 
Macieja Dunajewskiego z „Błońskiego In-
formatora Samorządowego”oraz licznie 
przybyłych nauczycieli i rodziców .
 W tegorocznej edycji wzięło udział 
68 uczestników z sześciu szkół. Byli to 
uczniowie  ze SP nr 1  w Ożarowie Maz., 
ze SP nr 1 i 2 w  Błoniu, SP w Bieniewi-
cach, z SP i Gimnazjum w Lesznie. Pra-
ce oceniane są w trzech kategoriach: li-
terackiej, plastycznej i edytorskiej, tak też 
przyznawane są wyróżnienia. Książka, 
która otrzyma wyróżnienie we wszystkich 
trzech kategoriach, otrzymuje zaszczytny 
tytuł „Złotej Książki”. W tym roku taki tytuł  
przyznano 6-ciu laureatkom, są to:  Aga-
ta Kilian, Katarzyna Durdasiak i Karolina 
Kubiszewska ze SP w Bieniewicach, Ju-
lia Wójcik ze SP nr 1 w Błoniu oraz Syl-
wia Matysiak i Paulina Dudkiewiacz ze 
SP nr 2 w Błoniu. Wyróżnienia w dwóch 
kategoriach otrzymali: Weronika Mysz-
kowska, Marcin Majewski i Patrycja Ba-
raniak z Bieniewic, Kamila Jabłońska, 
Zosia Zwolińska, Sebastian Olędzki, An-
drzej Łysakowski, ze SP nr 1 w Błoniu, 
Marta Koziarek, Marta Dudkiewicz, Mo-
nika Połęć, Ewelina Szpuda ze SP nr 2 w 
Błoniu, Jędrek Dybaś, Patryk Tomaszew-
ski, Weronika Ploch, Maciej Cwynar, We-
ronika Pęter, Sylwia Stępniewska i Ewa 
Nieporęcka ze SP w Lesznie oraz Wero-
nika Bolesta, Agata Wydrych, Dominika 

Jezierska, Patryk Walerzak, Magdalena 
Sobolewska i  Karolina Cupriak ze SP 
nr 1 w Ożarowie Maz. W jednej kategorii 
wyróżnienia przyznano 16 uczestnikom. 
Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątko-
we dyplomy. Szczególne podziękowania 
i wyrazy wdzięczności otrzymali Nauczy-
ciele i tegoroczni Sponsorzy, dzięki któ-
rym cała uroczystość mogła się odbyć. 
Dziękujemy Panu Pawłowi Kanclerzowi 
Wicestaroście Powiatu Warszawskiego–
–Zachodniego, Panu Kazimierzowi Sta-
churskiemu-Burmistrzowi MiG Ożarów 
Maz., Panu Zbigniewowi Stępniowi-Bur-
mistrzowi MiG Błonie, Panu Robertowi 
Miszczukowi-Dyrektorowi PBW w War-
szawie, oraz Państwu Elżbiecie i Tade-
uszowi Sierocińskim z motelu „Jankaz”.
Po części oficjalnej, rozdaniu dyplomów 
i nagród, grupa młodych artystów ze SP 
nr 2 w Błoniu, pod kierownictwem Pani 
Agnieszki Tkaczyk-Słowińskiej przed-
stawiła  inscenizację, na temat książki i 
bajkowych postaci. Następnie wszyscy 
uczestnicy i zaproszeni goście skorzy-
stali z możliwości obejrzenia prac kon-
kursowych. Szukano przede wszystkim 
swoich, ale żywo dyskutowaną nad in-
nymi. Następnym punktem programu był  
oczekiwany przez dzieci słodki poczęstu-
nek. Goście wraz z Panem Burmistrzem  
zostali zaproszeni na kawę i ciasto, gdzie 
tematem rozmów również były wrażenia 
pokonkursowe.   Ponadto Pani Redaktor 
z Radia Niepokalanów przeprowadziła 
wywiad z niektórymi gośćmi  i uczest-
nikami konkursu. O wszystkim można 
przeczytać, wysłuchać relacji oraz  obej-
rzeć zdjęcia na stronie www.pbw.waw.pl, 
link biblioteki filialne – Błonie.
    Anna Buźniak 
      Kierownik BP w Błoniu

 ,,Każda książka drogie dzieci, coś mądrego 
 wam poleci, czy to gruba, czy to chuda, 
 każdą się przeczytać uda,,   cytat autorstwa uczniów ze SP z Bieniewic

informuje uprzejmie, ¿e w zwi¹zku z sezonem urlopowym oraz licznymi postulatami 
Czytelników w sprawie zmiany godzin otwarcia  od 1 lipca do 31 sierpnia br. 
Wypo¿yczalnia, Czytelnia i Oddzia³ dla Dzieci bêd¹ czynne 
w nastêpuj¹cych godzinach:

Do korzystania z czytelni internetowej zapraszamy w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki w godzinach otwarcia Biblioteki.
Filia w Œwiêcicach bêdzie nieczynna z powodu urlopu pracownika                                        El¿bieta Paderewska
                                                                                                                                                     Dyrektor Biblioteki

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Ozarów Mazowiecki, ul. Szkolna 2, tel./fax 022 722 12 65

Biblioteka PublicznaBiblioteka Publiczna

poniedzia³ek: 12.30 - 18.30
wtorek: 10.00 - 16.00
czwartek: 10.00 - 16.00
pi¹tek: 10.00 - 18.30
œroda: 12:00 - 16:00
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z życia szkół

Życie w „zerówce”
 Życie w „zerówce”, wbrew wszel-
kim pozorom, wcale nie jest łatwe. Bo, 
czy zastanawiał się ktoś kiedyś, co tak 
naprawdę czuje „mały człowiek” wyrwa-
ny spod opiekuńczych skrzydeł swo-
jej mamy i oddany w obce miejsce pod 
opiekę nieznanej mu osoby na całe pięć 
godzin zegarowych. Pięć godzin teore-
tycznie, bo prawda jest taka, że wiele 
dzieci jest dowożonych do naszej szkoły 
z pobliskich miejscowości. Tak, więc sze-
ściolatek, który nie ma szczęścia miesz-
kać w Ożarowie, musi wstać przed go-
dziną ósmą, by na dziewiątą dojechać do 
szkoły. Po skończonych zajęciach musi 
poczekać na autobus, który odwiezie go 
do rodzinnej miejscowości. Do domu do-
ciera dopiero około godz. piętnastej, co 
razem daje przeszło siedem godzin. Sie-
dem długich godzin rozstania z najbliż-
szymi. To prawie tak, jakby wychodził do 
pracy. „Szczęśliwcy” z Ożarowa przeby-

wają poza domem trochę krócej. Tenden-
cja jest taka, że z roku na rok wydłuża 
się czas pobytu dziecka w „zerówce”. Nie 
będziemy się tym miejscu wypowiadać, 
czy jest to dobrze, czy źle. Chcemy  tylko 
zauważyć, że jeszcze w roku szkolnym 
2000/2001 czas pobytu dziecka w od-
dziale przedszkolnym w szkole wynosił 
20 godzin tygodniowo, obecnie 26.
 Rozstanie z rodzicami, to dla każde-
go dziecka ogromne przeżycie. Pół bie-
dy, jeśli dziecko wcześniej chodziło do 
przedszkola. Ono te najgorsze chwile ma 
już za sobą. Ale jeśli jest to jego pierwsze 
rozstanie z mamą, to reakcja może być 
różna: od płaczu i kurczowego trzyma-
nia się maminej spódnicy, poprzez próby 
ucieczki z sali, do stwierdzenia „Ja tu na 
pewno więcej nie przyjdę!” Staramy się 
aby to rozstanie z rodzicami było jak naj-
mniej bolesne. Dlatego też, w najbardziej 
drastycznych przypadkach, pozwalamy 
mamom przez jakiś czas towarzyszyć 
swoim pociechom. Pamiętać należy jed-
nak o tym, że im szybciej dziecko zrozu-
mie, że takie rozstanie na kilka godzin 
dziennie jest nieuniknione, tym szybciej 
odnajdzie się ono w szkolnym środowi-
sku i zaakceptuje nową sytuację.
 Wrzesień w szkolnej „zerówce”, to 
bardzo trudny okres zarówno dla nauczy-
cielek jak i dzieci. Musimy się bowiem 

nawzajem poznać, wyznaczyć i przyswo-
ić zasady bezpiecznego funkcjonowania 
w grupie. A to nie jest takie proste. Każ-
dy maluch dla swojej mamy był jedyny 
i najważniejszy. W klasie 24 osobowej 
(takie w minionym roku szkolnym były 
nasze „zerówki”), wszystkie są równie 
ważne. Trzeba się pogodzić z faktem, 
że pani jest dla wszystkich dzieci, a nie 
tylko dla jednego. Rozpoczyna się więc 
swoista próba sił. Każde dziecko stara 
się wszelkimi możliwymi sposobami zdo-
być jak najlepszą pozycję w grupie, zare-
zerwować dla siebie jak największy teren 
i zwrócić uwagę wychowawczyni. 
 Kiedy już się z tymi problemami mniej 
więcej uporamy, możemy pomyśleć o roz-
poczęciu przygotowania do podjęcia na-
uki w pierwszej klasie. Dziecko opusz-
czając klasę „zerową” powinno osiągnąć 
twz. „dojrzałość szkolną”. Droga do tego 
jest długa i dla niejednego malucha usła-
na wybojami. Przeładowany program 
w znacznym stopniu ogranicza inwencję 
twórczą nauczycieli. Odnosimy wraże-
nie, że coraz bardziej jesteśmy spychani 
do roli tylko biernego odtwórcy tego, co 
autorzy książek i programów dla sze-
ściolatków, sobie zaplanowali. Nie mniej 
jednak staramy się nie tylko zrealizować 
program, ale też dodać do niego coś od 
siebie. 
 I tak w minionym roku szkolnym na-
sze dzieci nie tylko uczyły się głoskować, 
czytać, dodawać i odejmować, śpiewać 
piosenki i tańczyć, poznawały poezję 
i prozę dziecięcą, ale także w obu „ze-
rówkach” realizowane były programy au-
torskie. W grupie I-szej, wych. Danuta 
Kenig – „Mały człowiek z wielkim ser-
cem”, w grupie II-giej, wych. Aleksandra 
Dorodzińska – Program Edukacji Regio-
nalnej Dziedzictwa Kulturowego w Re-
gionie „A to Polska właśnie”. 
 Celem pierwszego było wychowa-
nie młodego człowieka: samodzielnego, 
ciekawego świata, odpowiedzialnego 
za siebie i innych, otwartego, umieją-
cego dzielić się z drugimi, świadomego 
własnej wartości i niepowtarzalności. 
W ramach tego programu zostały prze-
prowadzone 3 akcje charytatywne na 
rzecz  podopiecznych koła TPD  w Prusz-
kowie, w których wzięły udział dzieci 
z obu zerówek. We wrześniu „Dar serc” 
– zbierano wyprawkę szkolną, w grudniu 
„Przytulanka” - zgromadzono prezenty 
pod choinkę. W kwietniu, w ramach akcji 
„Pisanki, kraszanki, stroiki wielkanocne” 
sprzedawaliśmy wykonane przez dzieci 
stroiki i pocztówki świąteczne. 
 Celem drugiego programu było: wy-
chowanie młodego Polaka, świadome-
go swojej polskości, dumnego z „małej 
ojczyzny”, znającego historię i tradycję 

regionu, w którym mieszka. Wszystko 
oczywiście na miarę jego możliwości. 
Dlategoteż treści i formy musiały być 
dostosowane do możliwości percepcyj-
nych „zerówkowiczów”. W ramach tego 
programu sześciolatki poznały: legendy 
związane z powstaniem państwa pol-
skiego i Ożarowa, najważniejsze miejsca 
w Ożarowie i pobliskim Ołtarzewie, zwy-
czaje, obrzędy i stroje ludowe Mazowsza, 
uczyły się tańców i piosenek naszego 
regionu oraz brały czynny udział w zor-
ganizowaniu „kącika regionalnego”. Były 
na wycieczce w Warszawie i w Muzeum 
Hutnictwa w Pruszkowie, gdzie uczyły 
się sztuki lepienia garnków.
 Uwieńczeniem i zarazem połącze-
niem obu programów było przygotowane 
przez obie zerówki przedstawienie pt. 
”Brzydkie kaczątko”, do obejrzenia które-
go zaprosiliśmy rodziców i innych człon-
ków rodzin oraz wszystkich znajomych 
małych aktorów. Znana chyba wszystkim 
baśń J. Ch. Andersena została osadzo-
na w scenerii mazowieckiej wsi. Była 
więc biała chata ze słomianym dachem, 
a przy niej malwy, łowickie pasiaki, gli-
niane dzbany, misy i kamienne garnki, 
no i oczywiście tańce i piosenki ludowe. 
A w tym wszystkim – brzydkie kaczątko, 
nie chciane i wyszydzane przez wszyst-
kich. Poznając tę baśń dzieci zrozumiały, 
jak ważna jest w życiu przyjaźń i toleran-
cja. Nauczyły się, że nikogo nie wolno 
oceniać tylko po wyglądzie zewnętrznym, 
że nie jest ważne, co kto ma na sobie, 
a najważniejsze jest to, co dla oczu nie-
widoczne.  

 Ale to jeszcze nie wszystko. Po-
nieważ dominującą formą działalności 
dziecka sześcioletniego jest nadal jesz-
cze zabawa, postanowiliśmy „wziąć spra-
wy we własne ręce” i rozpocząć wyposa-
żanie w sprzęt placu zabaw (do tej pory 
oprócz prowizorycznej piaskownicy nie 
mieliśmy nic). Zorganizowaliśmy zbiórkę 
makulatury, a pieniądze uzyskane z jej 
sprzedaży przeznaczyliśmy na dofinan-
sowanie zakupu zjeżdżalni i zabawek do 
piaskownicy. W tym miejscu pragniemy 
podziękować sponsorom, dzięki którym 
mogliśmy zrealizować marzenia dzieci. 
Również w maju siedmioro dzieci z II-giej 
grupy wzięło udział w konkursie czytelni-
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„W jakiej książce spotkasz kotka?
Gdzie na płocie siedzi Psotka?
Którą dróżką idą Śmieszki?
Jaki jest piesek Tereski?
Gdzie koziołek ugrzązł w bagnie?
Kto z was najszybciej odgadnie?”
 
 Na te i tym podobne pytania musieli 
odpowiedzieć uczestnicy konkursu czy-
telniczego „Pisarze i poeci dzieciom” zor-
ganizowanego przez świetlicę szkolną 
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza 
Kusocińskiego. Był to kolejny już konkurs. 
W poprzednich sprawdzaliśmy wiedzę 
dzieci na temat życia i twórczości Jana 
Brzechwy oraz najpiękniejszych baśni i 
legend polskich. 
 Nadrzędne cele tych wszystkich 
przedsięwzięć to: 
• propagowanie polskiej poezji i prozy 
dziecięcej, 
• rozwijanie czytelnictwa oraz zachęcenie 
dzieci do głośnego czytania dla siebie 
i innych, pod hasłem „dzieci – dzieciom”.  
 Zależy nam na tym, by dzieci uczęsz-
czające do świetlicy szkolnej poznawały 
twórczość polskich pisarzy i poetów. 
 Przygotowania do konkursu rozpo-
częły się już pod koniec kwietnia. Pierw-
sze kroki skierowaliśmy do Biblioteki 
Publicznej, w której pani Irena Schuma-
cher zapoznała uczestników z życiem 
i twórczością Jana Brzechwy i przeczyta-
ła „Szelmostwa lisa Witalisa”. Z kolejnymi 
autorami i ich utworami nasi podopieczni 
byli zapoznawani już w świetlicy szkolnej. 
Od tego momentu rozpoczęło się „wielkie 
czytanie”. Codziennie nauczycielki czy-
tały wybrane wiersze i opowiadania. Do 
głośnego czytania chętnie włączały się 
też dzieci. W ten sposób w ciągu 5 tygo-
dni nasi podopieczni poznali twórczość: 
Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Czesła-
wa Janczarskiego, Janiny Porazińskiej 
i Marii Konopnickiej. W konkursie mogli 
wziąć udział wszyscy uczniowie z klas 
0-III. Ci, którzy nie korzystają z opieki 
świetlicy, mogli przygotować się do niego 
samodzielnie. 
 Konkurs odbył się 30 maja i wcale 
nie był łatwy. Oprócz znajomości utwo-
rów i ich autorów trzeba było wykazać 
się umiejętnością szybkiego czytania ze 
zrozumieniem i poprawnego pisania. 
 Po raz pierwszy wzięły w nim udział 

dzieci z klasy „0” gr. II. Było ich sied-
mioro. Dla nich był potrójnie trudny. Po 
pierwsze – dopiero zdążyły poznać litery 
i nauczyły się czytać proste wyrazy (bez 
dwuznaków, zmiękczeń itp.). Po drugie – 
musiały nie tylko przeczytać, ale przede 
wszystkim zrozumieć polecenie i treść 
krótkiego wierszyka, który był dołączony 
do każdego pytania. No i po trzecie – od-
powiedź trzeba było napisać, a w „ze-
rówce” nie ma nauki pisania, jest tylko 
przygotowanie do pisania. Co prawda 
„zerówkowicze” mogli prosić o pomoc 
w napisaniu odpowiedzi panie nauczy-
cielki, ale z tej możliwości nie korzystali. 
No i muszę przyznać, że spisali się zna-
komicie. Pawełek Jagodziński zajął dru-
gie miejsce, Hubert Kątny i Kacperek 
Srokatrzecie, a Paulinka Sienkiewicz 
otrzymała wyróżnienie.

 Jednak bezapelacyjnym zwycięzcą 
okazał się Daniel Szychowski z klasy 
I b. On jeden zdobył maksymalną ilość 
punktów. 
 W sumie w konkursie wzięło udział 
31 uczniów: 10 zostało nagrodzonych, 5 
otrzymało wyróżnienia. Biorąc pod uwagę 
fakt, że codziennie przez świetlicę prze-
wija się ponad 110 osób, można powie-
dzieć, że to niewiele. Prawda jest taka, 
że coraz niechętniej uczniowie sięgają 
po książkę, co więcej nie chcą słuchać 
jak nauczycielki im czytają. Jeśli już sami 
czytają, to jest to lektura, albo tzw. hit- jak 
„Harry Potter”, „Władca Pierścieni” itp. 
Literatura polska zaczyna im być obca. 
Znają Kubusia Puchatka (którego warto-
ści wychowawcze oczywiście doceniam), 
ale nie wiedzą już jak nazywa się nasz 
polski miś z klapniętym uszkiem. Jesz-
cze nie tak dawno każde dziecko znało 
jego imię. Nie znają Cz. Janczarskiego, 
M. Konopnickiej, J. Porazińskiej i wielu 

innych pisarzy i poetów, których twór-
czość wielu pokoleniom Polaków była 
tak bliska. Dlatego tak bardzo ważne jest 
organizowanie konkursów czytelniczych 
i akcja „Cała Polska czyta dzieciom”.
 Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego 
nie chce im się czytać? Dlatego, że te 
dzieci żyją w innym świecie - w świecie 
komputerów i różnych gier, w których rze-
czywistość miesza się z fikcją. Wirtualny 
świat wciąga je tak bardzo, że czasami 
trudno je oderwać od komputera. Gry, 
o których wartościach wychowawczych 
w ogóle trudno mówić, powodują, że 
przestają odróżniać, co jest dobre, a co 
złe. Gdy po weekendzie lub dłuższej 
przerwie w zajęciach szkolnych pytam 
swoich „zerówkowiczów” jak spędza-
ły wolny czas, przeważnie pada odpo-
wiedź: przy komputerze. Gdy obserwuję 
ich zachowanie podczas zabaw, często 
nie wiem, czy jeszcze się bawią, czy już 
się  biją. Najczęściej okazuje się, że ba-
wią się w bicie. Mówią mi: to taka zaba-
wa, a pani to się w ogóle nie zna. Praw-
da, nie znam się na takich zabawach. 
Za to zastanawiam się, czy naprawdę 
o to nam chodzi w wychowaniu kolejnego 
pokolenia Polaków? Gdzie więc szukać 
pozytywnych wzorców. Odpowiedź nie 
jest trudna. Właśnie w książkach i nie 
w zagranicznych lecz w naszych wła-
snych, polskich.
 Zbliżają się wakacje, pora, gdy i dzie-
ci i rodzice będą mieli dla siebie nawza-
jem więcej czasu. Będzie wtedy okazja, 
by sięgnąć po książkę polskiego autora, 
poczytać swoim dzieciom, zachęcić je 
do samodzielnego czytania i przy okazji 
sprawdzić, co sami pamiętamy z lektur 
szkolnych. Bo, kto z Państwa wie, gdzie 
można znaleźć odpowiedź na wszyst-
kie pytania postawione na początku 
tego artykułu? Oczywiście w „Psotkach 
i Śmieszkach” Janiny Porazińskiej, książ-
ce znanej kiedyś każdemu polskiemu 
dziecku, a dziś już prawie zupełnie zapo-
mnianej. Może warto ją przypomnieć?
 W imieniu własnym, wychowawców 
świetlicy i dzieci pragnę serdecznie po-
dziękować panu I. i K. Jabłońskim, za 
ufundowanie, kolejny już raz nagród.

Aleksandra Dorodzińska – nauczycielka
Szkoły Podstawowej nr 1 w Ożarowie Maz.

  

 Pisarze i poeci dzieciom

czym „Pisarze i poeci dzieciom”, zorga-
nizowanym przez świetlicę szkolną. Troje 
z nich zostało nagrodzonych. 
 Po tak ciężko przepracowanym roku 
należy się nagroda. Był nią wyjazd do 
Kolorado zorganizowany z okazji Dnia 
Dziecka, gdzie wszyscy wyszaleli się do 

woli i świetnie bawili. Rok szkolny prze-
leciał niezwykle szybko i przyszedł czas 
rozstania. Z żalem żegnamy się z kolej-
nym rocznikiem naszych podopiecznych. 
Na zawsze pozostaną oni w naszej pamię-
ci i zawsze już będą  „naszymi dziećmi”. 
 Życzymy Wam wspaniałych waka-

cji, bezpiecznego wypoczynku i powo-
dzenia w nauce szkolnej. A we wrze-
śniu czekamy na nowe dzieci.

Aleksandra Dorodzińska , Danuta Kenig 
– nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 

w Ożarowie Maz.

z życia szkół
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 Rok szkolny 2005/2006 był rokiem 
wytężonej i owocnej pracy, zarówno dla 
uczniów jak i nauczycieli. Upłynął pod 
znakiem konkursów matematycznych.  

 Uczniowie klas IV – VI brali udział 
w następujących konkursach:
• w I i II etapie rejonowego konkursu 
„Mały Pitagoras”,
• w Międzynarodowym Konkursie „Kan-
gur Matematyczny”,
• w drugiej edycji konkursu „Mistrz ta-
bliczki mnożenia”.
 Zostali oni przygotowani do tych kon-
kursów przez następujących nauczycieli 
matematyki: p. Jadwigę Chmielewską, 
p. Barbarę Grzesik , p. Janinę Krawczyk 
oraz p. Beatę Wrzodak. 
 W pierwszym etapie konkursu „Mały 
Pitagoras”, który odbył się dnia 19.11.05 
roku, wzięło udział 77 uczniów z klas IV 
– VI. Do drugiego etapu zakwalifikowa-
ło się 21 uczniów z czego udział wzięło 

18. Ta część konkursu miała miejsce 
w Szkole Podstawowej w Lesznie, dnia 
27.05.06 roku. Nasi uczniowie zdobyli 14 
punktowanych miejsc. 
 Najlepsi z nich to z klas VI-tych: 
pierwsze miejsca - Skirzyński Julian, 
Szymajda Marcin, Basiak Olga, Gasik 
Kamil, drugie miejsce – Cupriak Karo-
lina i wyróżnienie – Okulska Monika, 
z klas V-tych: pierwsze miejsce – Waś-
ko Piotr, drugie miejsca - Pyszkowski 
Filip, Szychowska Kinga, Janusz Alek-
sander, Kanclerz Michał, 
z klas IV- tych: pierwsze miejsce – Kacz-
marek Kamil, drugie miejsce – Paszke 
Adam i trzecie miejsce – Jarosz Alek-
sandra.   
 Do Międzynarodowego Konkur-
su „Kangur Matematyczny”, w dniu 
16.03.06, przystąpiło 80 uczniów. Wszy-
scy zdobyli punktowane miejsca, a wynik 
bardzo dobry uzyskali: Kamil Gasik V, 
Piotr Waśko Vc, Carlos Pruna Haddad 
Va, i Kamil Kaczmarek IV b. Natomiast 
wyróżnienia otrzymali: Marcin Szymajda 
Vb, Olga Basiak Va, Radosław Kober 
IVb, Mateusz Celiński IIIb, Pyszkowski 
Filip, Urszula Drabińska V a oraz Kin-
ga Skwira IIIe.    
 Druga edycja konkursu „Mistrz tablicz-
ki mnożenia – ten, który sam umie i chęt-
nie pomaga innym” została zrealizowany 
w trzech etapach. W pierwszym uczest-
niczyli wszyscy uczniowie klas IV-tych, 

z czego 56 zakwalifikowało się do drugie-
go etapu, który odbył się w dniu 21.03.06  
„Błyskawica” – karciana gra matematycz-
na, błyskawicznie wytypowała finalistów, 
a było ich 14-tu. Finał z dnia 20.05.06 
wyłonił zwycięzców. W ścisłej czołów-
ce znaleźli się: Kamil Kaczmarek IV b 
– I miejsce, Mateusz Szumiło IV e – II 
miejsce, Ola Smolińska IV e – III miej-
sce, Natalia Sieklicka IV c – IV miejsce, 
Marcin Kozłowski IV c i Adam Paszke 
IV e – V miejsce. Laureaci i finaliści tego 
konkursu otrzymali nagrody rzeczowe. 
Zostały one ufundowane przez sponso-
rów z naszej miejscowości, którym za 
dobre serce i hojność dziękujemy. 

 W wszystkim uczestnikom konkur-
sów, nauczycielom i rodzicom gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów 
oraz bezpiecznych, zdrowych i rado-
snych wakacji. 
                                          Beata Wrzodak                                                                                

Z pracy Zespołu Matematycznego

19 maja 2006r. w Szkole Podstawowej nr 
1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożaro-
wie Mazowieckim odbyły się I MISTRZO-
STWA SZKOŁY W TABLICZCE MNOŻE-
NIA KLAS II-III. Patronat nad konkursem 
objęła pani Ewa Szwocer – wicedyrektor 
szkoły. Celem zawodów była popula-
ryzacja zabawowej formy nauczania 
– uczenia się tabliczki mnożenia z wy-
korzystaniem kart matematycznych „Ta-
bliczka mnożenia”, wyłonienie w zakresie 
tabliczki mnożenia najlepszych uczniów, 
propagowanie sposobu kształtowania 
istotnych wartości i umiejętności życio-
wych: pewności siebie, pracy w zespole, 
komunikacji, koncentracji.
Po przeprowadzeniu wstępnych elimina-
cji do turnieju przystąpiły 24 osoby (12 
uczniów z klas II i 12 z klas III). Rozegra-
ne zostały konkurencje z podziałem na 
grupy wiekowe:
- „Sokole oko” – dwie rundy
- „Olimpijczyk”

- „Błyskawica”.
Uczniowie walczyli o nagrody indywidu-
alnie.
Dyplomy przyznano osobno w każdej z 
trzech konkurencji za zajęcie I, II i III miej-
sca- oddzielnie dla chłopców, oddzielnie 
dla dziewcząt. W końcowej klasyfikacji po 
trzech konkurencjach mistrzami zostali:
w klasach II – Izabela Małek i Rafał 
Grzęda
w klasach III – Karina Trojan i Karolina 
Zielinka oraz Aleks Walczak.
Mistrzowie otrzymali medale, a pozosta-
li uczniowie dyplomy za uczestnictwo w 
mistrzostwach.
Składamy serdeczne gratulacje laure-
atom i kierujemy słowa uznania pod adre-
sem wszystkich uczestników mistrzostw. 
Sprostanie konkursowym wymaganiom 
nie było łatwe. Oprócz biegłej znajomo-
ści tabliczki mnożenia wymagana była 
sprawność manualna w posługiwaniu się 
kartami i umiejętność opanowania emocji 

w odpowiadaniu na czas. Uczniowie klas 
drugich wykazali się znajomością tablicz-
ki mnożenia wykraczającą poza zakres 
wymagań programowych.
Serdecznie dziękujemy naszym koleżan-
kom z nauczania zintegrowanego: Emili 
Bieleckiej-Wochnie, Edycie Cichal, Ja-
dwidze Szlendak i Joannie Woźniak za 
pomoc i zaangażowanie w przeprowa-
dzeniu mistrzostw, dzięki którym konkurs 
przebiegł sprawnie  i w miłej atmosferze.
Naszą wdzięczność wyrażamy również 
darczyńcom, którzy ofiarowali zestawy 
kart matematycznych, skrzyneczek do 
gry „Olimpijczyk” i dzięki którym mogliśmy 
nagrodzić uczestników, a także przygoto-
wać dla nich smaczny poczęstunek.
W przyszłym roku planujemy kolejną edy-
cję naszych szkolnych mistrzostw. Być 
może uda się nam rozszerzyć zawody o 
udział uczniów klas czwartych.

Ewa Szmyd i Małgorzata Węsek

I MISTRZOSTWA SZKOŁY W TABLICZCE MNOŻENIA 
KLAS II-III

najlepsi matematycy
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jeszcze o matematykach

    Już po raz trzeci w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Święcicach 22 kwietnia 
2006 r.  odbył się Gminny Konkurs „Mistrz 
Tabliczki Mnożenia”. W trzeciej edycji kon-
kursu wzięli udział uczniowie z klas dru-
gich i trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 1 
im.  Janusza Kusocińskiego  w Ożarowie 
Maz., Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obroń-
ców Warszawy w Ożarowie Maz. i Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Święciach. 
 W tym roku szkolnym do konkursu 
przystąpiło  12 uczniów z klas drugich i 18 
uczniów z klas trzecich. 
 Celem konkursu jest min. doskona-
lenie mnożenia w pamięci w zakresie 
100, popularyzacja zabawowej formy na-
uczania, uczenia się tabliczki mnożenia 
z wykorzystaniem kart matematycznych, 
kształcenie umiejętności radzenia sobie 
zarówno z sukcesem, jak i porażką, inte-
gracja uczniów i nauczycieli z naszej gmi-
ny. Uczniowie sprawdzali swoje umiejętno-
ści w następujących grach: „Olimpijczycy”, 
„Sokole Oko”, „Krzyżak”, „Błyskawica”. 
Konkurencje rozgrywano osobno dla każ-
dej grupy wiekowej.
Przyznano nagrody w każdej rozgrywanej 
konkurencji.
Laureaci konkursu klas drugich:
Gra „Olimpijczycy”

I  miejsce – Anna Mazurkiewicz, SP Święcice
II miejsce – Małgorzata Opozda, SP Święcice
III miejsce – Izabela Skoczylas, SP Święcice
Gra „Sokole Oko”
I miejsce – Grzęda Rafał, SP Ożarów nr 1
II miejsce – Anna Mazurkiewicz, SP Święcice
III miejsce – Turski Michał, SP Ożarów nr 1
Gra „Krzyżak”
I miejsce – Grzęda Rafał, SP Ożarów nr 1
II miejsce – Anna Mazurkiewicz, SP Święcice
III miejsce – Małgorzata Opozda, SP Święcice
Laureaci konkursu klas trzecich
Gra „Olimpijczycy”
I miejsce – Zielinka Karolina, SP Ożarów nr 1
II miejsce - Walczak Aleks, SP Ożarów nr 1
                           Borowska Agata, SP Ożarów nr 2
III miejsce – Sadłowska Marta – SP Świę cice
        Tlak Adam, SP Ożarów nr 1
Gra „Sokole Oko”
I miejsce – Marta Sadłowska, SP Święcice
II miejsce – Agata Borowska, SP Ożarów nr 1
III miejsce – Aleks Walczak, SP Ożarów nr 1
Gra „Krzyżak”
I miejsce – Agata Borowska, SP Ożarów nr 1
II miejsce – Aleks Walczak, SP Ożarów nr 1
III miejsce – Karolina Zielinka, SP Ożarów nr 1
Gra „Błyskawica”
I miejsce – Karolina Zielinka, SP Ożarów  nr 1 

II miejsce – Agata Borowska, SP Ożarów nr 1
III miejsce – Adam Tlak, SP Ożarów nr 1
Klasyfikacja zespołowa:
I miejsce – SP Ożarów nr 1
II miejsce – SP Święcice
III miejsce – SP Ożarów nr 2
Laureaci zostali nagrodzeni dyplomami 
i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi 
przez swoje szkoły. Wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali dyplomy uczestnictwa.
Szkoły otrzymały puchary.
Nad prawidłowym przebiegiem poszcze-
gólnych konkurencji czuwał komisja, w 
skład której wchodzili nauczyciele ze szkół 
uczestniczących w turnieju. Dziękujemy 
im za pracę w komisji konkursowej. Or-
ganizatorzy pragną w szczególny sposób 
podziękować tym nauczycielom, którzy 
podjęli się wysiłku przygotowania uczniów 
do konkursu. Pragną również podkreślić 
wysoki poziom umiejętności zdecydowa-
nej większości uczestników turnieju.
Serdecznie dziękujemy sponsorom pp. 
Beacie i Waldemarowi Bzówka , pp. Bo-
żenie i Romualdowi Dzyr, pp. Elżbiecie i 
Stefanowi Majewskim za pomoc w zorga-
nizowaniu konkursu.                                                                                      

Jolanta Kasztelan
  przewodnicząca zespołu nauczania 

zintegrowanego

III Gminny Turniej „Mistrz Tabliczki Mnożenia”

 W roku szkolnym 2005/06 w rywaliza-
cji szkół średnich z terenu Powiatu War-
szawskiego Zachodniego Nasza Szkoła 
uzyskała następujące wyniki: 

 W biegach przełajowych zdobyliśmy 
zespołowo II miejsce 
( dziewczęta i chłopcy ). 

 W sztafetach dziewczęta i chłopcy za-
jęli IV miejsce.

 W zespołowych grach sportowych 
chłopcy zajęli następujące miejsca:
- II miejsce  piłka nożna „ 11 ”
- II miejsce  piłka nożna halowa
- II miejsce  piłka ręczna
- II miejsce  piłka siatkowa

- III miejsce  piłka koszykowa
- I miejsce piłka nożna – turniej organizo-
wany przez Ambrę.
 Dziewczęta startowały w zespołowych 
grach sportowych w piłce siatkowej zajmu-
jąc V miejsce.
 W łącznej punktacji w Powiecie War-
szawa Zachód Nasza Szkoła zajęła III 
miejsce.
 W II semestrze została oddana sala 
gimnastyczna, na którą zaadoptowano po-
mieszczenia magazynowe. Było to możli-
we dzięki Radzie Powiatu i osobistemu 
zaangażowaniu Panów Starostów Jana 
Żychlińskiego, Pawła Kanclerza, Naczel-

nik Oświaty i Sportu Pani Janinie Wieczo-
rek oraz Pani Dyrektor Szkoły Jagodzie 
Rybak.
 W całym roku szkolnym szkoła otrzy-
mała różne formy pomocy ze strony Staro-
stwa, co niewątpliwie miało duży wpływ na 
poprawę wyników sportowych szkoły. 
Mam nadzieję, że w dalszym ciągu bę-
dziemy mogli liczyć na współpracę ze Sta-
rostwem na dotychczasowym poziomie. 
My ze swojej strony postaramy się wyka-
zać jak najlepszymi wynikami sportowymi 
w rywalizacjach między szkołami średnimi 
naszego Powiatu.

Ze sportowym pozdrowieniem
mgr  Andrzej  Jackowski

Sport w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w  Ożarowie Mazowieckim

Roześmiany, pachnący latem.
Taki właśnie był Dzień Dziecka w naszej 
szkole. Dopisała nawet pogoda, która 
tego roku jest wyjątkowo kapryśna. Ze-
branych na szkolnym boisku uczniów 
powitała w imieniu swoim i  grona peda-
gogicznego Pani Dyrektor i złożyła  im 
życzenia z okazji ich święta. 
Rozpoczęliśmy ten dzień konkursami 
sportowymi na wesoło. Były wyścigi 
w workach, wyścigi stonóg, zbieranie 
klocków do wiaderka, przenoszenie ko-
legów na kocach, biegi slalomowe.
Licznie przybyli tego dnia rodzice grom-
kimi okrzykami dopingowali swoje pocie-

chy. Siła emocji była tak duża, że w pew-
nym momencie , ku uciesze wszystkich 
dzieci, rodzice włączyli się do wspólnej 
zabawy.
Uczniowie starszych klas rozgrywali 
mecze w koszykówkę, siatkówkę i piłkę 
nożną.
 Ich również do walki zagrzewali rodzice.
 Dla wyczerpanych sportowymi zma-
ganiami zawodników rodzice przygoto-
wali kiełbaski z grilla i słodycze.
 Potem wspólnie obejrzeliśmy przed-
stawienie teatralne pt. „W naszej szkole” 
w wykonaniu szkolnego koła teatralnego. 
Wesołe scenki z życia szkoły rozbawiły 

wszystkich widzów. 
 Na koniec odbyła się zabawa tanecz-
na urozmaicona konkursami. 
W tym dniu zwycięzcami były wszystkie 
dzieci biorące udział w imprezie, i dla-
tego na koniec, każdy otrzymał lizaka i 
garść cukierków.

„Taki dzień jest tylko raz w roku –
roześmiany, pachnący latem.
Niech się mnoży wiele, wiele razy
i uśmiecha, jak słońce pyzate”.                                                                         

Jolanta Kasztelan
nauczycielka nauczania zintegrowanego

Szkoły Podstawowej w Święcicach

Taki dzień jest tylko raz…
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z życia szkół

Gimnazjaliści z Płochocina z wizytą w Bensheim 
w ramach programu Socrates

  W dniach 14 – 20 maja  miał miejsce 
wyjazd uczniów Gimnazjum im. K.I. Gał-
czyńskiego w Płochocinie do Niemiec 
w ramach projektu Socrates Comenius. 
Opiekowały się nami: dyrektor szkoły 
pani Renata Król oraz inicjator i organiza-
tor całego przedsięwzięcia pani Barbara 
Kołkiewicz. Przebywaliśmy w Bensheim, 
mieście położonym ok. 30 minut jazdy od 
Frankfurtu nad Menem.
  Odbyliśmy naprawdę długą i męczącą 
drogę, ponieważ jechaliśmy ok. 12 h oraz 
dwukrotnie przesiadaliśmy się. Jednak 
było warto, ponieważ na stacji zostaliśmy 
bardzo ciepło, wręcz entuzjastycznie 
przywitani przez oczekujące nas rodziny. 
Po przedstawieniu się każdy odjeżdżał 
do goszczącej go rodziny. 
Następnego dnia mieliśmy okazję po-

znać innych uczestników programu z 
Anglii, Hiszpanii, Niemiec oraz z Francji. 
Wszyscy byli pełni nowych wrażeń dzięki 
zwiedzaniu Bensheim. Zostaliśmy rów-

nież oficjalnie powitani przez dyrektora 
szkoły, do której przyjechaliśmy. Przywi-
tał nas także reprezentant miejscowych 
władz, pan burmistrz. Wykonano wtedy 
wiele zdjęć, które ukazały się w prasie. 
Popołudnie mogliśmy spędzić z goszczą-
cymi nas rodzinami. 
    Kolejnego dnia wcześnie rano wyru-
szyliśmy pociągiem do Heidelbergu. 

Tam zwiedzaliśmy  zabytkową część 
miasta wraz z położonym malowniczo 
zamkiem. Wróciliśmy trochę zmęczeni, 
lecz trudy wyprawy wynagrodziła nam 
wizja wspólnej pracy nad projektem, któ-
ra miała się odbyć następnego dnia. Po 
południu wszyscy  spędzaliśmy czas z 
goszczącymi nas rodzinami. 
   W czwartek czekała na nas całodzien-
na praca w międzynarodowych grupach 
a wieczorem prezentacja rezultatów 
otrzymanych w trakcie realizacji projektu 
,,Wartości moralne i społeczne’’. Wypa-
dło to znakomicie dzięki zastosowaniu 
różnych form prezentacji. Młodzież oma-

wiała plakaty, drzewa genealogiczne wy-
konane w programie Power Point, film 
opowiadający o korzeniach rodzin francu-
skich. Miała też miejsce wspólna zabawa 
z zaproszonymi rodzicami i uczniami. Na 
koniec wieczoru cała grupa odśpiewała 
‘’Yesterday’’ the Beatles.
   Ostatniego dnia naszego pobytu uda-
liśmy się do Opactwa Lorsch, gdzie 
mogliśmy wspólnie upiec chleb oraz 
przyrządzić  zupę tak, jak to robiono w 
średniowieczu. Chociaż nie wszyst-
ko smakowało najlepiej, to jednak było 
mnóstwo zabawy podczas przygotowań. 
Udaliśmy się także do muzeum opactwa 
benedyktyńskiego oraz zwiedzaliśmy po-
bliskie zabytki. Niestety nie ominęła nas 
też odrobina smutku, ponieważ grupa 
angielska wyjeżdżała dzień wcześniej, 
niż wszyscy inni uczestnicy spotkania. 
Wieczorem   pożegnalismy się z pozo-
stałymi osobami. Ostatnie wspólne chwi-
le upłynęły pod znakiem śpiewu, rozmów 
oraz wielu wspólnych zabaw. Jednak 
wszystko kiedyś się kończy i musieliśmy 
się rozstać.
   Następnego dnia bardzo wcześnie rano 
wyruszyliśmy do Polski. Pomimo tego, 
że żal było rozstawać z nowymi przyja-
ciółmi, to wszyscy z radością wracali do 
domu.  Mamy nadzieję że w przyszłości  
znów się spotkamy.
   

UCZESTNICY SPOTKANIA W  BENSHEIM

OTWARTY   KONKURS   OFERT   NA   REALIZACJĘ   ZADAŃ
W  ZAKRESIE  UPOWSZECHNIANIA  KULTURY  FIZYCZNEJ  I  SPORTU

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
ogłasza

 otwarty konkurs ofert 
na zadania realizowane w 2006 roku przez organizacje pozarządowe działające 

na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, poprzez zlecenie w formie wspierania zadania
- w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Konkurs obejmuje zadanie realizowane na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki                   
SPORTOWA OPRAWA DOŻYNEK                 - do 6 000 zł

Środki dla wybranej  organizacji pozarządowej przekazane zostaną w formie dotacji na zasadach określonych 
w szczegółowych warunkach otwartego konkursu  -  regulaminie otwartego konkursu ofert. Zadanie ma być zrealizowane 
w terminie określonym szczegółowo w umowie. Pisemne oferty na realizację zadania, na stosownych formularzach, nale-

ży złożyć w zapieczętowanej kopercie do dnia  31.07.2006 r. do godz. 11.00 w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Ożarowie Mazowieckim, Biuro Podawcze, I piętro , pok. 109. 
Oceny ofert dokona Komisja w terminie do dnia  04.08.2006 r.

Formularze ofert oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim,
 ul. Kolejowa 2, pok. 209,   tel.  722 22 07 wew. 228 oraz na stronie internetowej   www.ozarow-mazowiecki.pl                                                                                                                                              

                                                                                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy   
                                                                             Kazimierz Stachurski
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Turniej Tenisowy o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy

PODZIĘKOWANIE
Zdjęcia na okładce INFORMATORA OŻAROWSKIEGO Nr 17(138) maj ’06 oraz zdjęcia z uroczystości odsłonięcia

 i poświęcenia pomnika Jana Pawła II zostały udostępnione i zamieszczone za zgodą lokalnego PORTALiK’u internetowego 
www.Ozarow.Maz.pl. 

Ich autorem jest Pan Wojciech J. Kudzia, mieszkaniec Ożarowa Mazowieckiego organizator tego serwisu.

W dniu 10.06.2006 w ramach Dni Ożarowa odbył się Turniej Tenisowy dla dorosłych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Ożarów Mazowiecki Pana Kazimierza Stachurskiego. W zawodach wzięło udział 9 tenisistów. W pierwszej – eliminacyjnej - 

-fazie turnieju wyłoniono trójkę zawodników, która w bezpośredniej rywalizacji walczyła o miejsca na podium. 
Zwycięzcą turnieju został Pan Adam Pelc, drugie miejsce zajął Pan Andrzej Kowalski, a trzecie Pan Marek Wojtulewicz.

Kolejne turnieje planowane są w następujących terminach: 26 sierpnia, 9 września, 30 września oraz turniej Masters 15 paź-
dziernika (do którego zakwalifikuje się jedynie 8 najlepszych graczy całego cyklu).  

Więcej informacji na temat turniejów uzyskać można pod numerem telefonu  509 960 682. 

                                 Jarosław Szmyt

Już od 18 września serdecznie zapraszamy 

wszystkie dzieci na kolejny rok nauki języka angielskiego 

w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ożarowie 

Mazowieckim przy ul. Szkolnej 3.  

Głównym założeniem naszych kursów jest 

zainteresowanie dzieci językiem angielskim i wyrobienie poczucia, że nauka języka 

obcego może być przyjemnym i kreatywnym działaniem. Na zajęciach lektorzy dbają 

o to, by stworzyć dzieciom przestrzeń edukacyjnej aktywności. Wiele starań 

przykładają do tego, aby nauka przebiegała z użyciem metod maksymalnie 

aktywizujących.  

Proponujemy Państwa dziecku 45 minutowe zajęcia, 2 razy w 

tygodniu, po lekcjach w budynku szkoły. Mając na uwadze trudną 

sytuację wielu polskich rodzin, postanowiliśmy kolejny już rok nie 

podnosić ceny kursu języka angielskiego. Opłata za I semestr  

(30 zajęć) wynosi 280 zł, a przy płatności jednorazowej za dwa 

semestry (60 zajęć) - 550 zł. 

Zapisy i dodatkowe informacje (0 22) 673 35 32 

W każdą niedzielę wakacji 
w Domu Kultury „Uśmiech” 

o godz. 12.30 odbywać się będą

 WAKACYJNE PORANKI FILMOWE 
DLA DZIECI. 

Szczegółowe informacje oraz tytuły filmów będą
 podane wkrótce na plakatach 

oraz na stronie internetowej DK „Uśmiech” 
www.dkusmiech.eu .

      

CLIVE  HARRIS  
W  OŻAROWIE  MAZOWIECKIM

w sobotę 8 lipca 2006 r. po południu
w Domu Kultury „Uśmiech”.

Osoby pragnące skorzystać z posługi Uzdrowiciela 
proszone są o odebranie bezpłatnych biletów
u Sołtysów Gminy Ożarów Mazowiecki, lub

od poniedziałku 3 lipca 2006 r. od godz. 9.00 do 16.00
w sekretariacie Domu Kultury „Uśmiech”, 

ul. Poznańska 165. 

ogłoszenia
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 Z    E U R O P Ą    W     T L E

Podstrefa Radom rejon Ożarów Ma-
zowiecki  obejmuje obszar 27, 36 ha, 
obejmuje ona obszar zabudowy przemy-
słowej z pełna infrastrukturą techniczną 
oraz uregulowanym stanem prawnym 
gruntów na terenach po byłej Fabryce 
Kabli.
Do dyspozycji inwestorów są hale i bu-
dynki magazynowe, place, drogi i tereny 
nieutwardzone oraz budowle specjali-
styczne  -  stacja redukcyjna gazu, prze-
pompownie, suwnice. W ramach terenu 
zlokalizowane są również obiekty bu-
dowlane oraz place utwardzone .Do dys-
pozycji znajdujących się tam inwestorów 
oddano również kompletną infrastruktu-
rę przemysłową. Cały teren pokryty jest 
siatka dróg wewnętrznych, jest oświetlo-
ny oraz posiada własny system ogrzewa-
nia.

Zatrudnienie  w  Podstrefie Radom rejon 
Ożarów Mazowiecki na dzień 18.05.2006 
r. wynosi 320 osób. 
Nakłady inwestycyjne poniesione na tere-
nie podstrefy – rejon Ożarów Mazowiecki 
do dnia 18.05.2006 r. to ok. 35 mln zł.

Więcej informacji na temat Podstrefy 
Radom rejon Ożarów Mazowiecki znaj-
dą Państwo w Tarnobrzeskim Oddziale 
Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Za-
kładowa 48, Tarnobrzeg 
Tel. (015) 823 66 88, (015) 822 99 99   
www.tsse.pl 

Na podstawie informacji z TSSE EURO-
-PARK WISŁOSAN  opracowała Jolanta 
Kołodyńska.

BEZPŁATNE  PORADY  PRAWNE

Najbliższy dyżur Studenckiego Biura Po-
rad Prawnych  już 12 lipca 2006 r.  (śro-
da)  godz. 11.00–15.00

Świadczy ono bezpłatne porady prawne 
oraz konsultacje. Dyżury pełnią w nim 
absolwentki Wydziału Prawa WSZiP, 
asystentki na tym wydziale.
Szczegółowe informacje na temat funk-
cjonowania Biura oraz zapisy prowadzi 
p. Jolanta Kołodyńska – Urząd Miasta i 
Gminy w Ożarowie Mazowieckim, II pię-
tro, pokój 209, numer telefonu: (22) 722 
22 07 wew. 228 
Serdecznie zapraszam do korzystania z 
porad Biura !
      
                    Jolanta Kołodyńska
  UMiG Ożarów Mazowiecki

Lp. Data wydania  
zezwolenia

Nazwa firmy Branża

1 8.12.2004 r. WB Electronics Sp. z o.o. Producent elementów i 
innych urządzeń do 
przetwarzania informacji 

2 15.12.2004 r. Eurico Sp. z o.o. Działalność wdrożeniowa
– technologie 
termomodernizacyjne

3 20.10.2004 r. Bittner Andrzej i Roman Sp.j. Opakowania i elementy z 
tworzyw sztucznych 

4 21.04.2004 r. RAMKO Sp.z o.o. Produkcja wyrobów 
oświetleniowych

5 2.03.2005 r. LIDER’S – K.G. Wyroby ciastkarskie i 
cukiernicze

6 18.05.2005 r. ESPERANZA POLSKA POTEREK 
Sp.j.

Opakowania z tworzyw 
sztucznych

7 25.05.2005 r. DANPOL  DANIELAK Sp.j. Opakowania z tworzyw 
sztucznych

8 21.09.2005 r. START s.c. Wyroby z tworzyw 
sztucznych

9 9.11.2005 r. VIGO SYSTEM S.A. Badania i produkcja 
detektorów i systemów 
podczerwieni o szerokim 
zastosowaniu w 
nowoczesnej technice 

10 17.08.2005 r. Warszawski Dom Handlowy S.A. Wyroby i usługi 
poligraficzne

Co się dzieje w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Ożarowie ?
Co to jest specjalna strefa ekonomiczna? 
Specjalna Strefa Ekonomiczna jest to wyodrębnione administracyjnie terytorium, przeznaczone do prowadzenia działalności 
gospodarczej na korzystniejszych warunkach. 
SSE to miejsce podlegające specjalnemu, ulgowemu traktowaniu podatkowemu, gdzie przedsiębiorca może rozpocząć działal-
ność gospodarczą na specjalnie przygotowanym terenie i prowadzić ją nie płacąc części podatku dochodowego.
Specjalne strefy ekonomiczne zostały powołane w celu zdynamizowania rozwoju gospodarczego w niektórych regionach Polski. 
Obecnie jest ich czternaście.

W 2003 roku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. do terenów  Tarnobrzeskiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej włączono nowe tereny w Ożarowie Mazowieckim, usytuowane na terenie byłej Fabryki Kabli. 

Od tego czasu  wydano 10 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej niżej wymienionym firmom:

nowe firmy w Ożarowie
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policja, OSP

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, Jolanta Kołodyńska – Sekretarz Redakcji
OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD TEKSTU I DRUK: Grafium, ul. Poznańska 258, tel.:  022 721-15-83

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.:  022 722 12 11,  e – mail: umig@ozarow-mazowiecki.pl

Ożarów Maz.

W maju OSP Święcice wyjeżdżała alarmowo 6 razy, w tym:
-   4 pożary
-   1 akcja ratownictwa technicznego
-   1 inne zdarzenie
4 maja – Święcice, ul. Stołeczna 202 – pożar traw, śmieci i krzaków
15 maja – Płochocin, ul. Długa 5 – zapalenie się ściany ocieplonej styropia-
nem, przyczyn zapalenia nie ustalono
22 maja – Święcice, ul. Poznańska 549 – wypadek drogowy; zderzenie 
dwóch samochodów osobowych Opel Astra i Skoda Fabia. Nikt z kierują-
cych nie ucierpiał, działania strażaków to zabezpieczenie miejsca zdarzenia, 
sprzątniecie jezdni, neutralizacja płynów oraz uprzatnięcie pojazdów z jezdni
24 maja – Józefów, ul. Monopolowa  - pożar altanki
27 maja – Ołtarzew , pożar budynku mieszkalnego, ugaszono wspólnie            
z innymi jednostkami pożarniczymi
28 maja – Święcice , ul. Warszawska – usuwanie połamanych gałęzi po sil-
nym wietrze

Święcice

OSP

W dniu 01.05.2006r. ok.godz.20.30 
funkcjonariusze Komisariatu Policji w 
Ożarowie Mazowieckim otrzymali zgło-
szenie, że w rejonie przystanku MZA 
przy ul.Poznańskiej dwóch mężczyzn 
napadło na starszego mężczyznę. Pod-

jęta natychmiast interwencja pozwoliła na zatrzymanie jednego ze sprawców a 
poszkodowanemu udzielono niezbędnej pomocy.
Podobne zdarzenie miało miejsce ok.godz.21.00 w Broniszach, gdzie trzech 
młodych mężczyzn pobiło chłopaka. Skierowana na miejsce załoga interwen-
cyjna dokonała zatrzymania jednego ze sprawców a w wyniku podjętych działań 
kolejnego.
W dniu 02.05.2006r. ok.godz.13.10 z terenu hotelu dwóch  bezdomnych męż-
czyzn dokonało kradzieży metalowych elementów. Mimo że zostali zostali 
spłoszeni przez pracownika zatrzymano jednego ze sprawców oraz odzyskano 
część utraconego mienia. 
W dniu 04.05.2006r. otrzymano zgłoszenie, że dwa dni wcześniej nieznany 
sprawca dokonał kradzieży z niezamkniętego samochodu telefonu komórko-
wego. W dniu 05.05.2006r. ustalono i zatrzymano podejrzanego o dokonanie  
kradzieży. 
W dniu 11.05.2006r. otrzymano zgłoszenie dotyczące kradzieży z włamaniem 
do domku jednorodzinnego. Zatrzymano trzech sprawców włamania oraz od-
zyskano skradzione mienie. Ponadto zabezpieczono samochód należący do 
jednego ze sprawców. Obecnie trwają czynności zmierzające do ustalenia czy 
wymieniona grupa przestępcza dokonywała inne przestępstwa oraz gromadzo-
ny jest materiał dowodowy. 
W dniu 23.05.2006r. otrzymano zgłoszenie od jednej z firm mieszczących się 
na terenie gminy Ożarów Mazowiecki o dokonanych kradzieżach. Stwierdzono 
braki części motoryzacyjnych oraz aparatów fotograficznych m-ki OLYMPUS. 
W związku z tym zdarzeniem apelujemy do wszystkich mieszkańców, aby nie 
dokonywali zakupów w/w sprzętu ze źródeł niewiadomego pochodzenia, a 
wszelkie sygnały dotyczące ofert sprzedaży aparatów fotograficznych w/w marki 
prosimy przekazywać pod nr telefonu 0-22-722-20-39 lub 997.
W dniu 25.05.2006r. ok.godz.1.20 funkcjonariusze KP Ożarów Mazowiecki w 
trakcie patrolu w Macierzyszu zauważyli dwóch mężczyzn, którzy dokonywali 
kradzieży ze studzienek przewodów telekomunikacyjnych. Mężczyzn tych za-

trzymano do wyjaśnienia.
W dniu 29.05.2006r. ok.godz.8.30 policjanci z Komisariatu Policji w Ożarowie 
Mazowieckim otrzymali zgłoszenie o kradzieży elementów urządzeń rolniczych 
na terenie jednej z firm w Płochocinie. W wyniku prowadzonych czynności doko-
nano zatrzymania sprawcy tego czynu.
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Ożarowie Mazowieckim dokonali zatrzy-
mania 22 nietrzeźwych osób poruszających się po drogach miasta i gminy. Nale-
ży zaznaczyć jak wielkie zagrożenie powodowały te osoby dla siebie oraz innych 
uczestników ruchu drogowego.
  

W maju OSP Ożarów wyjeżdżała alarmowo 19 razy:
-   9 pożarów

-   6 akcji ratownictwa technicznego
-   3 alarmy fałszywe
-   1 inna interwencja

10 maja – Ożarów Mazowiecki ul. Parkietowa 1. Pożar śmieci i nielegalnego 
wysypiska odpadów w opuszczonej hali produkcyjnej.
12 maja – Bronisze ul. Sadowa. Wypadek drogowy z udziałem dwóch sa-
mochodów osobowych Opel Corsa i Renault Megane. Działania strażaków 
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu pierwszej pomocy 
poszkodowanym w wypadku, neutralizacji rozlanych płynów i olejów samo-
chodowych oraz usunięciu wraków pojazdu z jezdni na pobocze.
15 maja – Kaputy ul. Żyzna. Pożar składowiska gałęzi drzew ścinanych i 
pozostawionych na składowisku przez Zakład Zieleni Miejskiej z Warszawy. 
Pożar gasiły 2 zastępy strażaków zużywając 45 m3 wody.
19 maja – Bieniewice Parcele 29. Pożar chemikaliów w zakładzie przetwór-
stwa chemicznego. Wszyscy strażacy biorący udział w gaszeniu tego pożaru 
zostali przewiezienih na obserwację do szpitala w celu sprawdzenia czy w 
ich organizmach nie doszło do zatrucia substancjami chemicznymi (między 
innymi arsenowodorem).
27 maja – Ołtarzew ul. Poznańska 398. Pożar opuszczonego budynku. Po-
żar gasiło 7 zastępów strażaków. Spaleniu uległo dach, poddasze, klatka 
schodowa.
                    zebrał J. Andrzejczak

KRONIKA 
POLICYJNA

A P E L
Jeszce raz apelujemy o zwracanie uwagi

na podejrzane osoby przebywające w rejonie
placówek bankowych.

Przpominamy, że Komisariat Policji 
w Ożarowie Maz. uczestniczy w programie

prewencyjnym WYKRĘĆ NUMER ZŁODZIEJOWI.
Wszelkie informacje i niepokojące sygnały należy 
przekazywać na nr telefonu 22 722 20 39 lub 997

Pani Iwonie Pływaczewskiej
wyrazy serdecznego współczucia

z powodu śmierci Ojca
składają współpracownicy

z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

Ożarów Mazowiecki


