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z pracy burmistrza

 Szanowni Państwo,

jak zawsze pod koniec wakacji lista spraw, o których 
należy pamiętać jest szczególnie długa. Czas, który 
przed wakacjami płynął bardzo powoli, tak, że zwłasz-
cza uczniowie, (choć nie tylko) nie mogli już doczekać 
się ostatniego szkolnego dzwonka, teraz pod koniec 
lata jakby przyśpieszył. Upalne lato przeminęło chyba 
już na dobre, a wraz z nim pora urlopowego odpoczyn-
ku. Wszyscy krzątamy się wokół swoich domów, pól 
i gospodarstw, firm, instytucji i urzędów. Nie ma powo-
du licytować się - kto jest bardziej zapracowany, każdy 
będzie bronił swego, jedno jest pewne, obok wiosny 
– jesień to jedna z tych pór roku, kiedy wszyscy jeste-
śmy mocno zapracowani. Nie inaczej jest w naszej gmi-
nie. Radni i urzędnicy także mają wiele do zrobienia. 
Zaplanowaliśmy jeszcze 4 posiedzenia Rady Miejskiej 
do końca kadencji. Wydziały Inwestycji i Remontów, 
Budownictwa i Architektury, Zespół Ekonomiczno Ad-
ministracyjny Szkół i Przedszkoli mają teraz najwięcej 
pracy. Obecnie jest realizowanych blisko dwadzieścia 
zadań budżetowych, w tym budowy czterech inwestycji 
kubaturowych: przedszkola i ośrodka zdrowia w Józe-
fowie, sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w 
Święcicach oraz domu komunalnego w Ożarowie. Trwa-
ją prace przy przebudowie dróg gminnych. Myślę, że 
wszystkich mieszkańców Ożarowa ucieszy wiadomość 
o rozpoczęciu budowy odcinka ulicy Parkowej, który 
w przyszłym roku połączy dzielnice: Zientarówka i Osie-
dle Spółdzielni Mieszkaniowej z Osiedlem Ołtarzew. 
Jest to od dawna oczekiwane, alternatywne połączenie 
komunikacyjne w mieście na osi wschód – zachód, bez 
konieczności korzystania z zatłoczonej ulicy Poznań-
skiej. Mamy nadzieję, że uda nam się także wykonać 
chodniki przy drogach powiatowych (Sochaczewskiej 
i Piastowskiej), o ile Zarząd Dróg Powiatowych wywiąże 
się z przyjętego porozumienia i w odpowiednim czasie 
dostarczy niezbędny, uzgodniony projekt przebudowy. 
Mieszkańcy Bronisz, Macierzysza i Wieruchowa liczą, 
że zadanie będzie wykonane w tym roku! 
Niemało pracy mają też koledzy z Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa. W porozumieniu z Komisją 

Gospodarczą Rady Miejskiej przygotowujemy uchwałę 
w sprawie  zmniejszenia podatku rolnego - za III i IV 
kwartał tego roku - w związku z długotrwałą suszą. Pra-
cuje także gminna komisja do szacowania strat spo-
wodowanych suszą, powołana na wniosek burmistrza 
przez wojewodę mazowieckiego. Wszystkich rolników, 
którzy nie mieli jeszcze kontaktu z tą komisją, a chcieli-
by zgłosić szkody w uprawach prosimy o pilne porozu-
mienie się z naczelnikiem Zdzisławem Lewandowskim 
lub jego pracownikami. Przypominam również, że trwa-
ją prace przy opracowywaniu kolejnych obrębów  Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Chcemy, 
aby dokument ten był uchwalony do końca obecnej ka-
dencji samorządowej. Wszystkich zainteresowanych 
urbanistycznym kształtem naszej gminy zapraszam 
do odwiedzenia Referatu Architektury i Budownictwa 
celem sprawdzenia czy proponowane rozwiązania są 
zgodne z Państwa oczekiwaniami. Jest jeszcze pora na 
składanie uwag i wniosków.
Choć wokół nas tyle pracy i codziennych zajęć ośmie-
lam się jeszcze skierować do wszystkich Państwa go-
rącą prośbę, która wymaga nieco wysiłku. Każdy, kto 
dłużej mieszka w naszej gminie z pewnością zauważył, 
że zarówno miasto jak i cała gmina prezentują się lepiej 
niż przed laty. Jest czyściej, przybyło wiele nowych ulic 
i chodników, nauczyliśmy się segregować śmieci. Więk-
szość posesji prywatnych i osiedlowych prezentuje się 
bardzo dobrze, wiele jest wręcz wzorowo utrzymanych. 
Przybywa współobywateli, którzy dbają także o tereny 
poza posesją, kosząc  trawnik za ogrodzeniem czy za-
miatając chodnik. Chcę za to serdecznie podziękować 
i prosić, abyście Państwo nie ustawali w tych pracach, 
bo  wystawiają one dobre świadectwo naszej społecz-
ności. Chcę także zwrócić się do tych z Państwa, którzy 
do dzisiaj nie znaleźli czasu na uporządkowanie swoich 
działek, tych zabudowanych, a czasem nie zabudowa-
nych i od lat leżących odłogiem, zarośniętych chwas-
tami. 
Szanujmy pracę sąsiadów, którzy pielęgnują swoje po-
sesje, i nie dopuśćmy, aby praca ta została zmarnowa-
na poprzez rozsiewanie się chwastów z zaniedbanych 
działek sąsiednich. Myślę, że wiele tu może pomóc 
rozmowa sąsiedzka, czasem pożyczenie jakiegoś na-
rzędzia, czasem porada. Oczywiście będziemy starać 
się jak najwięcej wykonać siłami brygady oczyszczania 
gminy z Zakładu Usług Komunalnych, ale nie stać nas 
jeszcze, aby wykonała ona wszystkie niezbędne prace. 
10 września w niedzielę odbędą się gminne dożynki. 
Zgodnie z wieloletnią już tradycją święto plonów odby-
wa się każdego roku przy jednej z trzech gminnych pa-
rafii. W tym roku zapraszamy do Płochocina.  Najpierw 
do Kościoła Parafialnego, na uroczystą Mszę Świętą, 
którą odprawi JE Ksiądz Biskup Marian Duś z udziałem 
duszpasterzy naszej gminy o godzinie 12:00. A po połu-
dniu na festyn dożynkowy na boisku Klubu FC PŁocho-
cin przy ul. Lipowej - w godzinach 15:00-22:00. Jestem 
przekonany, że rolnicy wszystkich 25 sołectw będą re-
prezentowani zarówno w kościele jak i na festynie. 

Burmistrz Kazimierz K.Stachurski
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z pracy burmistrza

W zakresie inwestycji ogłoszono prze-
targi na następujące realizacje:
- przetarg nieograniczony na remont bu-
dynku Urzędu Miasta i Gminy;  
- przetarg nieograniczony na budowę 
sieci wodociągowej Jawczyce – Mory; 
Podpisano umowy:
- z firmą „DOMBRUK” T. Bończak z siedzi-
bą w  Ożarowie Maz. na budowę ul. Par-
kowej w Ożarowie Mazowieckim za cenę 
brutto – 2.169.827,82 zł;
- z firmą Urządzanie i Utrzymanie Zieleń-
ców, Chirurgia Drzew P. Frejlich z siedzi-
bą w Milanówku na utrzymanie zieleni 
na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki 
w 2006 r. za cenę brutto – 61.501,00 zł; 
- z firmą BTHCWiK „CEWOK” Sp. z o.o. 
z siedzibą w  Warszawie na opracowanie 
dokumentacji projektowo- kosztorysowej 
budowy sieci wodociągowej dla miejsco-
wości Wolica za cenę brutto – 105.347,00 zł;
- z firmą „RAD-MAR” M. Wieteska z sie-
dzibą Domaniewek II 18; 05-840 Brwi-
nów na utwardzenie ulic: Łaźniewskiej 
w Święcicach, Okrężnej w Umiasto-
wie, Wolskiej w Płochocinie tłuczniem 
betonowo-kamiennym za cenę brutto 
– 156.000,00 zł;
- z firmą Zakład Usług Instalacji Sanitar-
nych M. Dybiec z siedzibą w Ożarowie 
Maz. na roboty dodatkowe przy budowie 
sieci wodociągowej w ul. Brzegowej za 
cenę brutto – 29.620,38 zł;
- z firmą Zakład Usług Terenowych, Bu-
dowlanych i Porządkowych „MARGOT” 
z siedzibą w Warszawie na przebudowę 
ul. Kopernika w Ożarowie Mazowieckim 
za cenę brutto – 1.369.807,85 zł;
- z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane 
„WID-BAS Witold Gołąbek z siedzibą 
w Konstancinie – Jeziorna  na budowę 
sali gimnastycznej przy Szkole Podsta-
wowej w miejscowości Święcice za cenę 
brutto – 1.173.933,69 zł;
- z firmą „DOMBRUK” T. Bończak z sie-
dzibą w  Ożarowie Maz. na przebudowę 
ul. Małej i ul. Krzywej w Ożarowie Mazo-
wieckim za cenę brutto – 541.863,14 zł;
- z firmą „TIGNAR ” B. Ciesielska z sie-
dzibą w Warszawie na remont nawierzch-
ni placu przy Szkole Podstawowej Nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim za cenę brutto 
– 61.101,89 zł;
- z firmą K. Jarzyna z siedzibą w Oża-
rowie Maz. na dowóz młodzieży szkolnej 
z terenu gminy do szkół i na Pływalnię 
Miejską w roku szkolnym 2006/2007 
• na trasę A za cenę brutto – 56.726,40 zł  
/4,80 zł/ km
• na trasę B za cenę brutto – 59.097,60 zł
/4,80 zł/ km;  
- z firmą Przewozy Autokarowe – J. Przy-
bysz z siedzibą w Płochocinie na dowóz 
młodzieży szkolnej z terenu gminy do 
szkół, gimnazjów i na Pływalnię Miejską 
w roku szkolnym 2006/2007;
• na trasie C za cenę brutto – 79.287,00 zł 
/6,42 zł/ km;
- z firmą F.P. „MW PROJEKT” Sp. z o.o. 
z siedzibą w  Łodzi na wykonanie eks-

pertyzy stanu technicznego kolektora 
głównego kanalizacji sanitarnej z opraco-
waniem dokumentacji techniczno – kosz-
torysowej w zakresie niezbędnym do wy-
konania prac remontowych za cenę brut-
to – 85.400,00 zł;
- z firmą Przewóz Osób Niepełnospraw-
nych P. Mońko z siedzibą w Pruszkowie 
na dowóz dzieci niepełnosprawnych z te-
renu gminy do placówek szkolno-wycho-
wawczych w roku szkolnym 2006/2007 
za cenę brutto – 119.957,70 zł;
- z firmą „MB -SYSTEM” – M. Bieniecki  
z siedzibą w  Szpetalu Górnym na roboty 
dodatkowe przy wymianie instalacji we-
wnętrznych w budynku komunalnym przy 
ul. Poznańskiej 167A w Ożarowie Maz. 
za cenę brutto – 36.206,18 zł;
- z firmą FHPU „MACHPOL” – A. Machul-
ski z siedzibą w  Murawkach  na roboty 
dodatkowe przy wykonaniu nakładki as-
faltowej do Przedszkola Nr 1 w Ożarowie 
Maz. za cenę brutto – 10.000,00 zł;
- z firmą ”Villa Studio” M. Perkowski z siedzi-
bą w Ożarowie Maz. na roboty dodatkowe 
przy remoncie  Przedszkola Nr 2 w Ożaro-
wie Maz. za cenę brutto – 10.736,00 zł;
Złożono wnioski i wszczęto postępo-
wanie na następujące realizacje:
- wykonanie miejskiego  systemu  infor-
macji wizualnej;  
- wykonanie  przebudowy  przyłącza 
elektrycznego do lecznicy weterynaryjnej 
w Ożarowie Maz.;
Podpisano umowy na następujące za-
dania remontowe:
- remont Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum w Płochocinie, wykonawca: Za-
kład Ślusarski M. Wolańczyk, Płochocin 
Koszt: 25.620,00 zł brutto;
- remont Szkoły Podstawowej nr 1 i Gim-
nazjum w Ożarowie Maz., wykonawca: 
VILLA STUDIO  M. Perkowski Ożarów 
Maz. Koszt: 23.913,00 zł brutto;
- wykonanie przyłącza  wodociągowego 
do budynku ul. Umiastowska 68 w Umia-
stowie, wykonawca:  Zakład Usług Insta-
lacji Sanitarnych M. Dybiec Ożarów Maz.   
Koszt: 3.745,00  zł brutto;
- wykonanie obudowy grzejników central-
nego ogrzewania w placówkach oświa-
towych, wykonawca: Zakład Usługowo- 
Handlowy  T. Żurawski Płochocin, Koszt:  
15.178,02 zł;
- zakup materiału w celu wykonania  su-
fitu podwieszanego w Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Ożarowie Maz., wykonawca: 
NETGIPS Warszawa, Koszt: 1.330 zł brutto
- zamontowanie lampy oświetlenia ulicz-
nego na ul. Kilińskiego w Ożarowie Maz., 
wykonawca: Instalacje Elektryczne G. Myc-
ka Ożarów  Maz. Koszt: 610,0 zł brutto;
Zatwierdzono wyniki przetargu:
- na zakup sprzętu komputerowego dla 
Urzędu Miasta i Gminy  za cenę brutto 
– 103.940,00 zł;
Zakończono prace:
- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Ci-
chej w Ożarowie Maz.;

- budowę progów  zwalniających na dro-
gach gminnych;
- utwardzenie pobocza przy Przedszkolu 
w Broniszach;
- utwardzenie pobocza przy Szkole Pod-
stawowej Nr 2; 
- przebudowę ul. Jaśminowej w Koprkach
- utwardzenie tłuczniem kamiennym ul. Zwie-
rzynieckiej, Chopina, Dalekiej w Płochocinie
- przebudowa ul. Zamoyskiego;
- remont budynku Przedszkola nr 1 w 
Ożarowie Maz.;
- zabudowę meblową i modernizację 
podgrzewacza wody w Przedszkolu w 
Broniszach;
W  zakresie  architektury: 
Wydano decyzje i postanowienia:
- 23 decyzje o warunkach zabudowy na 
terenie miasta;
- 18 decyzji o warunkach zabudowy na 
terenie gminy;
- 11 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego;
W  zakresie  edukacji:
Od 26 czerwca do 7 lipca w Szkole Pod-
stawowej Nr 1 im. J. Kusocińskiego oraz 
w Szkole Podstawowej w Święcicach 
przeprowadzono akcję „Lato w mieście”
- Szkoła Podstawowa w Święcicach 
otrzymała z funduszu Ministerstwa Edu-
kacji i Nauki Pracownię Komputerową 
wraz z oprogramowaniem.
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców 
Warszawy w Ożarowie Mazowieckim, 
Szkoła Podstawowa im. Szarych Sze-
regów w Płochocinie oraz Gimnazjum 
im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie 
– otrzymały z funduszy Unii Europejskiej 
komputery do Bibliotek Multimedialnych 
z oprogramowaniem edukacyjnym i do-
stępem do Internetu.
Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w 
Płochocinie otrzymało 6230 € na realiza-
cję programu SOCRATES w roku szkol-
nym 2006/07. 
Szkoła Podstawowa Nr1 im. J Kusociń-
skiego otrzymała dofinansowanie Mini-
sterstwa Edukacji i Nauki w celu naucza-
nia w klasach I języka angielskiego.
13 nauczycieli i 5 pracowników obsługi 
przeszło na emeryturę.
10 nauczycieli mianowanych uzyskało 
stopień nauczyciela dyplomowanego, 
7 nauczycieli kontraktowych złożyło 
wnioski o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego oraz 4 nauczycieli staży-
stów uzyskało stopień nauczyciela kon-
traktowego.
We wszystkich placówkach zaplanowa-
ne remonty są w fazie końcowej.
Do klas I w szkołach podstawowych 
zapisano 187 dzieci a do klas pierw-
szych w gimnazjach 240 uczniów, na-
tomiast w czerwcu gimnazja ukończyło 
228 uczniów, a szkoły podstawowe 237 
uczniów.

Burmistrz - Kazimierz Stachurski 

Działania i decyzje podjęte w Urzędzie Gminy w okresie od 27 czerwca do 21 sierpnia 2006 roku
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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 
180.000 zł 
w pełniej szczegółowości klasyfikacji bu-
dżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach stanowi 
kwotę 49.207.758 zł.

§ 2
Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 
300.000 zł.
Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 
180.000 zł. 
w pełnej szczegółowości klasyfikacji bu-
dżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach stanowi 
kwotę 53.292.484 zł.

§ 3
1. Różnica między planem dochodów 
a planem wydatków stanowi kwotę 
4.084.726 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 6.818.206 
zł. tj. po uwzględnieniu zapisów w pkt. 2 
zostanie 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 6.307.000 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 Mazowiec-
kim z dnia 16 lutego 2006 r. 
- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 403/06 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim 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.
- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 420/06 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 08 czerwca 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 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 Mazowiec-
kim z dnia 16 lutego 2006 r. 
- Załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr 403/06 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim 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.
- Załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr 420/06 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 08 czerwca 2006 r. otrzymuje 
brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 
do niniejszej Uchwały.

§ 6
Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr 384/05 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 29 grudnia 2005 r. pn.: „Wielo-
letni plan programów inwestycyjnych re-
alizowanych przez gminę Ożarów Maz” 
zmieniony:
- Załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr 386/06 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 16 lutego 2006 r. 
- Załącznikiem Nr 6 do Uchwały Nr 412/06 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 27 kwietnia 2006 r. otrzymuje 
brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 
do niniejszej Uchwały.
 

 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 
600.000 zł /słownie: sześćset tysięcy 
złotych / na realizację zadania inwesty-
cyjnego pod nazwą „Budowa ośrodka 
zdrowia w Józefowie”. 

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

§ 3
1. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi 
w latach 2007-2010 w ratach kwartal-
nych.
2. Źródłem pokrycia zaciągniętego zo-
bowiązania będą wpływy z podatku od 
nieruchomości 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 
100.000 zł /słownie: sto tysięcy złotych/ na 
realizację zadania inwestycyjnego pod 
nazwą „Przebudowa ul. Małej w Ożaro-
wie Maz.” 
 

§ 2
Prawne zabezpieczenie uzyskanego kre-
dytu stanowi:
 - weksel własny in blanco wraz z dekla-
racją 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 
100.000 zł /słownie: sto tysięcy złotych 
/ na realizację zadania inwestycyjnego 
pod nazwą „Przebudowa ul. Krzywej w 
Ożarowie Maz”. 

§ 2
Prawne zabezpieczenie uzyskanego kre-
dytu stanowi:
- weksel własny in blanco wraz z deklara-
cją 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 
400.000 zł /słownie: czterysta tysięcy zło-
tych / na realizację zadania inwestycyjnego 
pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej 
w Święcicach”. 

W dniu 29 czerwca 2006 r. na  XLV na sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

U C H W A Ł A Nr 428/06

 U C H W A Ł A Nr 429/06

U C H W A Ł A Nr 430/06

U C H W A Ł A Nr 431/06

U C H W A Ł A Nr 432/06



6 Informator Ożarowski nr 19 (140) lipiec-sierpień 2006

z pracy rady miejskiej

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

§ 3
 1. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi w 
latach 2007-2010 w ratach kwartalnych.
2. Źródłem pokrycia zaciągniętego zobo-
wiązania będą wpływy z podatku od nieru-
chomości w latach 2007-2010.

 w sprawie:  opłaty za świadczenia 
w przedszkolach publicznych prowa-
dzonych przez Gminę Ożarów Mazo-
wiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Opłata stała za pobyt dziecka w przedszko-
lu powyżej podstawy programowej w roku 
szkolnym 2006/2007, wynosi miesięcznie:
1. za pierwsze dziecko – 160 zł, 
2. za każde następne dziecko – 110 zł.

§ 2
Opłata stała nie podlega zwrotowi bez wzglę-
du na obecność dziecka w przedszkolu.

 w sprawie: przedłużenia czasu obo-
wiązywania dotychczasowych taryf 
dla  poszczególnych taryfowych grup 
korzystających z usług wodociągowo-
-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowe-

go zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzenia ścieków na obszarze 
Gminy Ożarów Mazowiecki do 28 lute-
go 2007r. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Przedłuża się do dnia 28 lutego 2007 r. 
czas obowiązywania dotychczasowych 
taryf dla poszczególnych taryfowych 
grup korzystających z usług wodocią-
gowo-kanalizacyjnych z zakresu zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzenia ścieków na obszarze 
Gminy Ożarów Mazowiecki zatwierdzo-
nych uchwałą Nr 331/05 Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim z dnia 7 lipca 
2005r.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia z mocą obowiązywania od 1 sierpnia 
2006 r. i podlega opublikowaniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Mazo-
wieckiego, a ponadto podlega ogłoszeniu 
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie 
Gminy Ożarów Mazowiecki

 w sprawie:  zatwierdzenia Programu 
Poprawy Bezpieczeństwa w Gminie 
Ożarów Mazowiecki „Bezpieczna Gmi-
na”.

 Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza Program Poprawy Bezpie-
czeństwa w Gminie Ożarów Mazowiecki 
„Bezpieczna Gmina”, w brzmieniu za-
łącznika do niniejszej uchwały.

§ 2
Zobowiązuje Burmistrza Miasta i Gminy 
do opracowania harmonogramu realiza-
cji Programu Poprawy Bezpieczeństwa w 
Gminie Ożarów Mazowiecki „Bezpieczna 
Gmina”, w terminie do końca września 
2006 r.

w sprawie: użyczenia nieruchomości 
będącej własnością Gminy Ożarów 
Mazowiecki położonej w Umiastowie 
Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju 
i Edukacji Dzieci Wiejskich.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Wyrazić zgodę na użyczenie  do dnia 
31.08.2013 roku nieruchomości będącej 
własnością Gminy Ożarów Mazowiec-
ki, położonej w Umiastowie, stanowiącej 
dz.ew. nr 61/2 o pow. 0,50 ha i przylega-
jącej do niej części dz.ew.nr 61/3  Stowa-
rzyszeniu Wspierania rozwoju i Edukacji 
Dzieci Wiejskich z przeznaczeniem na 
działalność sportową i kulturalną.

U C H W A Ł A Nr 433/06

U C H W A Ł A Nr 435/06
U C H W A Ł A Nr 434/06

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

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

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zwiększyć dochody gminy o kwotę 
93.000 zł. 
w pełniej szczegółowości klasyfikacji bu-
dżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1
Plan dochodów po zmianach stanowi 
kwotę 49.300.758 zł.

§ 2
Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 93.000 zł. 
w pełnej szczegółowości klasyfikacji bu-
dżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach stanowi 
kwotę 53.385.484 zł.

§ 3
1. Różnica między planem dochodów 
a planem wydatków stanowi kwotę 
4.084.726 zł. 
2. Z dochodów budżetu gminy przezna-
cza się kwotę 2.733.480 zł na spłatę rat 
kredytów i pożyczek, zgodnie z Załączni-

kiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
3. Deficyt budżetu w wysokości 6.818.206 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 krajo-
wych w wysokości 6.307.000 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 Mazowieckim 
z dnia 28 marca 2006 r. 
- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 412/06 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 420/06 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 08 czerwca 2006 r. otrzymuje 
brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 
do niniejszej Uchwały.

- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 428/06 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 29 czerwca 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 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. 
- Załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr 412/06 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
- Załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr 420/06 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 08 czerwca 2006 r. otrzymuje 
brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 
do niniejszej Uchwały.
 - Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 428/06 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 29 czerwca 2006 r. otrzymuje 
brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 
do niniejszej Uchwały.

U C H W A Ł A Nr 436/06

U C H W A Ł A Nr 437/06
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§ 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 realizowanych 
przez gminę Ożarów Maz” zmieniony:
- Załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr 386/06 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 16 lutego 2006 r. 
- Załącznikiem Nr 6 do Uchwały Nr 412/06 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 27 kwietnia 2006 r. otrzymuje 
brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 
do niniejszej Uchwały.
- Załącznikiem Nr 6 do Uchwały Nr 428/06 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 29 czerwca 2006 r. otrzymuje 
brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 
do niniejszej Uchwały.

 
 w sprawie:  zmiany Uchwały Nr 
378/02 Rady Miejskiej w Ożarowie Ma-
zowieckim z dnia 25 czerwca 2002 r. 
w sprawie utworzenia stałych obwo-
dów głosowania.

 Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Paragraf 1 Uchwały Nr 378/02 Rady Miej-
skiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 
czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia 
stałych obwodów głosowania, zmieniony 
uchwałą Nr 176/04 Rady Miejskiej w Oża-
rowie Mazowieckim, otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala  się podział Gminy Ożarów Ma-
zowiecki na 14 stałych obwodów głosowa-
nia, określając ich numery i granice, zgod-
nie z załącznikiem do niniejszej uchwały.”

§ 2
W związku ze zmianą Uchwały Nr 378/02 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 25 czerwca 2002 r. wprowadza się 
nowy załącznik określający numery i gra-
nice obwodów.
Wykaz stałych obwodów głosowania

Nr ob-
wodu Granice obwodu      

1 Osiedle  RSM  Bloki I

2 Osiedle  RSM  Bloki  II

3 Osiedle Zientarówka, Osiedle Ks.J.
Poniatowskiego

4 Osiedle Franciszków 

5 Osiedle Mickiewicza, Duchnice, Kono-
topa, Jawczyce

6 Osiedle Kabel, wieś Ożarów

7 Bronisze, Mory

8 Macierzysz, Szeligi, Piotrkówek Duży

9
Strzykuły, Piotrkówek Mały, Kaputy – 
Kręczki, Umiastów, Wieruchów, Pogro-
szew, Pogroszew Kol.

10 Święcice, Myszczyn, Pilaszków, Orły

11 Osiedle Ołtarzew, wieś Ołtarzew

12 Józefów, Wolica, Płochocin Płd.

13 Płochocin Płn.

14 Płochocin wieś, Wolskie, Koprki,
Domaniewek I, Gołaszew, Michałówek

U C H W A Ł A Nr 439/06
 w sprawie: wyrażenia  zgody na zmia-
nę granic „Tarnobrzeskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej EURO-PARK-WI-
SŁOSAN” Podstrefy teren byłej Fabry-
ki Kabli w Ożarowie Mazowieckim.

 Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Wyrazić zgodę na włączenie  do obszaru 
„ Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej EURO-PARK-WISŁOSAN” Pod-
strefy teren byłej Fabryki Kabli w Ożaro-
wie Mazowieckim działki ew.nr 151/7  o 
pow. 6,00 ha położonej w Duchnicach, 
gmina Ożarów Mazowiecki.

 w sprawie: nieodpłatnego przejęcia 
od Tele-Foniki Kable S.A. działek po-
łożonych w Ożarowie Mazowieckim.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Wyrazić zgodę na nieodpłatne przejęcie 
od Tele-Foniki Kable S.A. na rzecz Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki następujących 
działek położonych w Ożarowie Mazo-
wieckim i we wsi Ożarów pozostających 
w użytkowaniu wieczystym:
a) stanowiących teren przedszkola:
- dz.ew.nr 55/2 obr.09 o pow. 5642 m2               

- dz.ew.nr 54/10 obr.09 o pow 412 m2                 
- dz.ew.nr 55/1 obr.09 o pow. 483 m2              

- dz.ew.nr 54/11 obr.09 o pow 588 m2                  
- dz.ew.nr 54/3 obr.09 o pow. 145 m2                      
b) kolektora deszczowego przy ul. Strzy-
kulskiej :
- dz.ew.nr 60 obr.06 o pow. 1775 m2               

- dz.ew.nr 97 obr.07 o pow 905 m2

- dz.ew.nr 61 obr.09 o pow. 2040 m2               

- dz.ew.nr 98 obr.07 o pow 1162 m2               

c) stanowiących drogi wewnętrzne:
- dz.ew.nr 54/5 obr.09 o pow. 792 m2               

- dz.ew.nr 44/15 obr.09 o pow 1631 m2               

- dz.ew.nr 54/12 obr.09 o pow. 33 m2               

- dz.ew.nr 44/27 obr.09 o pow 2092 m2               

- dz.ew.nr 44/24 obr.09 o pow. 17 m2               

- dz.ew.nr 44/9 obr.09 o pow 1933 m2               

- dz.ew.nr 44/18 obr.09 o pow. 86 m2               

- dz.ew.nr 54/7 obr.09 o pow 944 m2               

- dz.ew.nr 44/7 obr.09 o pow. 1685 m2               

- dz.ew.nr 44/11 obr.09 o pow 1886 m2               

d) stanowiącą poszerzenie drogi gminnej:
- dz.ew.nr 124/39 obr.Ożarów o pow. 72 m2

§ 2
Traci moc Uchwała nr 353/05 Rady Miej-
skiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 
października 2005 r.

 w sprawie: ustalenia liczby punktów 
sprzedaży napojów zawierających 
powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem 
piwa) przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży  oraz ustale-
nia liczby punktów sprzedaży napojów 
zawierających powyżej 4,5 % alkoholu 

(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży  na tere-
nie miasta i gminy Ożarów Mazowiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się limit 50 punktów prowadzących 
sprzedaż napojów zawierających  powy-
żej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) i 
przeznaczonych do spożycia poza miej-
scem sprzedaży.

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

 w sprawie: miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Ożarów 
Mazowiecki dla części wsi Szeligi.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Ożarów 
Mazowiecki dla części wsi Szeligi (Etap 
II i Etap III) zwany dalej w treści niniejszej 
uchwały planem.

 w sprawie: miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
Ożarów Mazowiecki dla obszaru Po-
groszew - Koprki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego gminy Oża-
rów Mazowiecki dla obszaru Pogroszew 
– Koprki zwany dalej w treści niniejszej 
uchwały planem.

 w sprawie: miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
Ożarów Mazowiecki dla obszaru Ołta-
rzew - Domaniewek.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Ożarów 
Mazowiecki dla obszaru Ołtarzew - Do-
maniewek zwany dalej w treści niniejszej 
uchwały planem.

U C H W A Ł A Nr 438/06

U C H W A Ł A Nr 441/06

 Załącznik do Uchwały Nr 438/06                                                                                              
        Rady Miejskiej w Ożarowie Maz. z dnia 27 lipca 2006r.

U C H W A Ł A Nr 440/06 U C H W A Ł A Nr 442/06

U C H W A Ł A Nr 443/06

U C H W A Ł A Nr 444/06

Pełna treść uchwał do wgądu w UMIG 
w Ożarowie Maz., ul. Kolejowa, p. 101 

lub na str. BIP 
www.ozarow-mazowiecki.pl
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Kazimierz Dębski (1942-2006)
 Malarz - hobbysta. Mieszkaniec Kolonii Pogroszew. Twórczością artystyczną 
zajmował się od 1975 r. Malowaniem obrazów zajął się pracując w Szczecińskiej 
Stoczni remontowej „Gryfia”. Jako mieszkaniec ziemi szczecińskiej brał udział 
w kilku zbiorowych wystawach malarzy amatorów tamtego regionu. Najczęściej 
były to wystawy organizowane w zamku Książąt Pomorskich. Ponadto artysta 
brał udział w każdej wystawie organizowanej przez zakład pracy do roku 1981.  
W 1981 r. osiedlił się w gminie Ożarów Mazowiecki do 2001 r. 
Wystawa w 2001 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 
była pierwszą ekspozycją Jego prac na ziemi ożarowskiej. Od tego czasu prace 
malarskie były wystawiane, co roku w Bibliotece, kilkakrotnie w galerii Domu 
Kultury „Uśmiech”, na dożynkach oraz „Dniach Ożarowa Mazowieckiego”. 
 Pan Kazimierz był aktywnym członkiem stowarzyszonym w grupie twórczej 
plastyków działającej przy Domu Kultury „Uśmiech”. Wiosną bieżącego roku 
przygotowywał się do udziału w plenerze malarskim w zaprzyjaźnionej Gminie 
Brusy.

Wspomnienia

Wincenty Ciosek ( 1956 – 2006)
Prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Duchnicach, z wykształcenia rolnik, 
urodzony w Pawłowicach nad Wisłą, woj. mazowieckie.  Z RSP w Duchnicach 
związany był od 1979 roku najpierw jako  brygadzista polowy, następnie kierow-
nik produkcji rolnej i  członek zarządu  oraz  wreszcie  Prezes Zarządu Spółdziel-
ni, którą to  funkcję  pełnił  9 lat.
W latach 1997 – 2005 był członkiem Rady Nadzorczej Spółki Bioton.
W okresie 2002 – 2005 był członkiem Rady Nadzorczej Rolniczej Spółdzielni Han-
dlu Zagranicznego Agricoop w Warszawie, od 23.03.2005 r. pełnił tam funkcję 
Prezesa Zarządu.
Od 2005 roku aktywnie uczestniczył w pracach Krajowej Rady Spółdzielczej 
w Warszawie.
Odszedł człowiek o ogromnym autorytecie  i zasługach dla spółdzielczości rol-
niczej w Polsce, dążący do jej odbudowania w nowych realiach ekonomiczno 
– politycznych.
Wspierał organizacje społeczne i  inicjatywy obywatelskie, sam również angażo-
wał się w  działalność samorządu gminnego, zyskując przy tym szacunek lokalnej 
społeczności.
W  pamięci pozostanie jako człowiek ciepły, przyjazny ludziom i oddany rodzinie 
oraz  charyzmatyczny w pracy na rzecz RSP w Duchnicach.

W  ocenie dużej części społeczeństwa  ilość kombatantów AK stale wzrasta, 
a wiek ich jest coraz niższy !

W y j a ś n i a m
Nie należy utożsamiać członków nadzwyczajnych Światowego Związku Żołnierzy armii Krajowej z komba-
tantami – weteranami II wojny  światowej!
Członkami nadzwyczajnymi są sympatycy AK, chcący pomagać kombatantom w działalności Związku oraz 
w utrwalaniu historii – etosu Armii Krajowej. Są to członkowie ŚZŹAK działający społecznie – nie uzysku-
jący żadnych dodatków kombatanckich.  W dużym procencie są to potomkowie AK-owców.  Za pomoc ich  
jesteśmy  bardzo wdzięczni, gdyż siły kombatantów są coraz bardziej ograniczone ze względu na wiek i 
biologiczne zużycie organizmu (przeciętny wiek to 81 lat).
Podkreślam, że członkowie nadzwyczajni związku nie otrzymują od Państwa Polskiego żadnych ekwiwalen-
tów materialnych.
      Prezes Okręgu Warszawa – Powiat ŚZŻAK

                                                                       Prezes Koła Nr 7  „ Jaworzyn” w Ożarowie
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wspólnoty

 Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chry-
stusa powstało 15 sierpnia 1815 r. we 
Włoszech. 

 Jego założycielem był rzymski ka-
płan - św. Kasper del Bufalo (1786-
-1837). Dostrzegł potrzebę stworzenia 
wśród kapłanów życia wspólnotowego, 
pozwalającego na pogłębienie życia du-
chowego i aktywniejsze działania misyj-
ne zarówno we własnym kraju, jak i poza 
jego granicami. Przy pomocy swego ojca 
duchowego, wielkiego czciciela i propa-
gatora duchowości Krwi Chrystusa, bp. 
Franciszka Albertiniego, założył nowe 
zgromadzenie. To Stowarzyszenie Ży-
cia Apostolskiego opiera się na trzech 
filarach: Misji – Wspólnocie – Ducho-
wości – które charakteryzują charyzmat 
oraz życie i apostolstwo zgromadzonych 
w nim kapłanów i braci. 
 Jako misjonarze są bowiem wezwa-
ni, aby budować i odnawiać Kościół. Dla-
tego Zgromadzenie, wzorem św. Kaspra, 
realizuje służbę Słowa Bożego, wzywa-
jąc do odnowy i nawrócenia poprzez 
misje i rekolekcje. Uczestnicząc w apo-
stolskiej misji Kościoła, Misjonarze gło-
szą tajemnicę Chrystusa, który odkupił 
wszystkich ludzi swoją Krwią, by dać im 
udział w Królestwie Bożym. Pragną wno-
sić miłość Bożą do parafii, szkół, szpitali 
i więzień. Pracują wszędzie tam, gdzie 
Kościół ich potrzebuje, i gdzie nie dotarła 
jeszcze Dobra Nowina. Krew Przymierza 
przynagla ich do budowania wspólnoty 
pomiędzy nimi i z wszystkimi, do których 
są posłani.

 Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chry-
stusa jest stowarzyszeniem międzyna-
rodowym. Charakteryzuje go wielokul-

turowość i różnorodność. Tym, co łączy 
wszystkich współbraci rozsianych po 
całym świecie, jest Krew Chrystusa oraz 
misja pod sztandarami „Ceny naszego 
Zbawienia”. 
 Misjonarze żyją we wspólnotach - 
jeśli tylko pozwalają na to warunki apo-
stolskie. Są zjednoczeni węzłem miło-
ści, służąc sobie nawzajem, i włączeni 
w służbę Kościołowi przez profesję rad 
ewangelicznych. Prowadzone przez nich 
tzw. domy misyjne są otwarte na przyj-
mowanie ludzi z różnych kultur, tworząc 
atmosferę wzajemnego ubogacania się, 
dialogu i życia wspólnotowego jako zna-
ku pojednania w Chrystusie. To środo-
wiska modlitwy i refleksji koniecznej do 
ciągłej odnowy osobistej, aby misja była 
bardziej owocna.
 Chrystus, który przelał swoją Krew za 
nas, był dla św. Kaspra i nadal jest dla 
jego duchowych synów znakiem wielkiej 
miłości Boga do wszystkich ludzi. Dlate-
go adoracja Chrystusa, który daje swoją 
Najdroższą Krew, zajmuje szczególne 
miejsce w życiu duchowym, wspólnoto-
wym i apostolskim członków Zgromadze-
nia. W tej duchowości, jak nam przypomi-
na św. Kasper, „idziemy do serca naszej 
wiary”.

 W Polsce misja ta realizowana jest od 
23 lat poprzez prowadzenie rekolekcji, 
misji parafialnych oraz formacji duchowej 
dla świeckich, szczególnie w ramach ru-
chu Wspólnoty Krwi Chrystusa (WKC). 
 Wspólnota Krwi Chrystusa powstała 
8 grudnia 1808 r. w Rzymie w koście-
le San Nikola in Carcare. Na ziemiach 
polskich zaznaczyła swoją obecność 
w 1981 r. i prężnie się rozwija. Jest ona 
duchową rodziną dla ludzi każdego wie-
ku i stanu, pragnących żyć Ewangelią. 
Jej powstanie jest odpowiedzią na woła-
nie człowieka potrzebującego wspólnoty. 
To realizacja słów św. Pawła: „całe Ciało, 
zaopatrywane i utrzymywane w całości 
dzięki wiążącym połączeniom członków, 
rozrasta się Bożym wzrostem” (Kol 2, 
19). Wspólnota Krwi Chrystusa pragnie 
przyczyniać się do odnowy Kościoła, 
zaczynając od własnej parafii, a przede 
wszystkim od jej członków. Pomocna 

w tym jest metoda życia „Słowem Życia”, 
a także czerpanie z bogactwa ducho-
wości eucharystycznej - Krwi Chrystusa 

jako Tajemnicy Paschalnej. Szczególny 
aspekt działania WKC to prowadzenie 
grup modlitewnych i misyjnych oraz dzia-
łalność charytatywna, zwłaszcza w naj-
bliższym otoczeniu. Członkowie Wspól-
noty współpracują z Misjonarzami Krwi 
Chrystusa w prowadzeniu misji i rekolek-
cji parafialnych, przede wszystkim przez 
własne świadectwo życia Ewangelią.
 Poza formacją WKC i głoszeniem 
misji oraz rekolekcji parafialnych, Misjo-
narze Krwi Chrystusa prowadzą swoje 
apostolstwo w Domach Misyjnych, w któ-
rych mieszkają. W Polsce obecnie znaj-
duje się 5 takich placówek: dwie w Czę-
stochowie, w Swarzewie k. Gdańska, 
Łabuńkach blisko Zamościa, a także 
w Ożarowie Mazowieckim k. Warszawy. 
 Ten ostatni, Dom Misyjny św. Fran-
ciszka Ksawerego, powstał w 1990 r. 
i służy m.in. jako klerykat Zgromadze-
nia. Mieszkający w nim młodzi misjo-
narze studiują w Wyższym Seminarium 
Duchownym Księży Pallotynów w po-
bliskim Ołtarzewie. W Domu Misyjnym 
przebywają także osoby świeckie. Są to 
tzw. wspomożyciele, mieszkający tam 
na stałe, służący swoją pracą i modli-
twą, a także osoby będące na okresie 
tzw. formacji, leczenia z nałogów lub, na 
skutek różnych doświadczeń i sytuacji 

życiowych, potrzebujące trochę czasu, 
by na nowo poukładać swoje życie. Dom 
św. Franciszka Ksawerego jest także 
miejscem, gdzie odbywają się skupienia 

Misjonarze Krwi Chrystusa 
w Ożarowie Mazowieckim
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z życia wędkarzy

oraz rekolekcje zamknięte dla dorosłych, 
młodzieży, a także spotkania dla dzieci. 
W każdy pierwszy weekend miesiąca (z 
soboty na niedzielę - poza okresem wa-
kacji) odbywają się tam nocne czuwania, 
na które przyjeżdża młodzież z niemal 
całej Polski. 
 Pomni na słowa naszego Założycie-
la, który mawiał że „wszyscy jesteśmy 
pacjentami w wielkim szpitalu świata”, 
Misjonarze sami starają się czerpać 
i przyjmować nowe życie dane przez 
Krew Chrystusa. Pragną, aby inni ludzie 
również mogli doświadczyć tego uzdro-
wienia i obmycia w Krwi Baranka. W na-

szym życiu jest wiele sytuacji i dużo 
okazji, w których możemy dzielić się 
z bliźnimi tym szczególnym narzędziem 
mocy Boga, jakim jest Krew Chrystusa. 
Niepowtarzalną do tego okazję daje Eu-
charystia. Dlatego w ożarowskim Domu 
Misyjnym organizowana jest w trzecią 
niedzielę miesiąca Msza św. ku czci Krwi 
Chrystusa, na którą zaproszeni są wszy-
scy pragnący doświadczyć Jej oczysz-
czającej i uwalniającej mocy. Mszę św. 
zazwyczaj poprzedza Droga Krwi Chry-
stusa ku czci siedmiu wydarzeń, w któ-
rych Jezus przelał Krew za zbawienie 
świata. 

„Duchowość św. Kaspra znajduje się 
w samym sercu życia chrześcijań-
skiego. Przenajdroższa Krew naszego 
Pana jest szkołą świętości, sprawie-
dliwości, miłości... Nie zaprzestawaj-
cie nigdy zgłębiać tej Tajemnicy (...) 
Szerzcie Ją w całym świecie!” 

(Jan Paweł II) 

Misjonarze Krwi Chrystusa
ul. J. Zamoyskiego 19

05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.: 022/ 722 12 57,

e-mail: ozarow@cpps. pl

Wędkarski Klub Sportowy Scorpion Ożarów Mazowiecki 
najlepszym Klubem Wędkarskim w Okręgu Mazowieckim w 2006 roku

 W dniach  10 – 11. 06. 2006 r. na Za-
lewie Zegrzyńskim odbyły się Spinningo-
we Zawody Wędkarskie o „Mistrzostwo 
Okręgu” zorganizowane przez Okręg 
Mazowiecki PZW. Zawody odbyły się 
w trzech 5-godzinnych turach w  Zegrzu, 
Serocku, Pogorzelcu.
 W zawodach  wzięły udział  44  trzy- 
osobowe drużyny i 134 zawodników.
 Po dwóch dniach zaciętej rywalizacji 
okazało się, iż najlepszą drużyną Okręgu 
Mazowieckiego okazała się 1 drużyna 
z klubu SCORPION OŻARÓW MAZ.  

 Drużyna wystartowała w składzie: 
Krzysztof Adamczyk, Roman Adam-
czyk, Grzegorz Lenart. Druga drużyna   
tego klubu w składzie: Wojciech Musiał, 
Piotr Wiśniewski oraz Michał Kwiat-
kowski zajęła 16 miejsce.
 Należy zwrócić również uwagę, na 
dobre wyniki naszego klubu w rankingu 
indywidualnym.
 Najwyżej odnotowany był kol. Grze-
gorz Lenart – 9 miejsce, Roman Adam-
czyk - 17  oraz Krzysztof Adamczyk 
miejsce - 20. 
 Ponieważ klub z Ożarowa Maz. zo-
stał najlepszym Klubem Okręgu Mazo-
wieckiego, będzie reprezentował ten 
okręg , a przede wszystkim nasze miasto 
Ożarów Mazowiecki na Drużynowych 
Mistrzostwach Polski w dyscyplinie spin-
ningowej. Zawody odbędą się w dniach 
14–17 września 2006 r. na wodach jezior 
Jamno i Bukowo oraz na rzece Radwi 
w pobliżu Mielna.

 Ożarowski Scorpion ma również swo-
ich przedstawicieli w dyscyplinie węd-
karstwa spławikowego. W tej dyscypli-
nie możemy być dumni z juniora Marka 
Wojnacha, który w roku ubiegłym zdobył 
Mistrzostwo Okręgu Mazowieckiego i re-
prezentował nas na Mistrzostwach Polski 
w dyscyplinie spławikowej!     
 Wędkarski Klub Sportowy Scorpion 
Ożarów Maz. powstał w kwietniu 2005 r. 
z inicjatywy kilku wędkarzy koła nr 136 
PZW w Ożarowie Maz. wskutek  zmian w 
Organizacji Sportu Wędkarskiego. Usta-
wa określa, że zawodnicy ubiegający się 
o start w rankingu zawodów ogólnopol-
skich, czy też w zawodach z cyklu Grand 
Prix zobowiązani są należeć do klubów 
wędkarskich, posiadać licencję sportow-
ca oraz aktualne badania lekarskie. 
 Celem działalności klubu jest organi-
zowanie i przeprowadzanie współzawod-
nictwa sportowego w dyscyplinach węd-
karskich, według wzorców stosowanych 
w polskich związkach sportowych. Klub 
zamierza realizować swoje cele poprzez:
- doskonalenie umiejętności zawodników  
w zakresie wędkarstwa sportowego,
- nawiązywanie i utrzymywanie kontak-
tów z innymi klubami i jednostkami orga-
nizacyjnymi PZW,
- czynny udział zawodników w zawodach 
na terenie kraju i za granicą,
- tworzenie warunków do wymiany do-
świadczeń i wiedzy wędkarskiej,
- inspirowanie i podejmowanie działań na 
rzecz ochrony środowiska wodnego.

 Staramy się pozyskiwać dobrych 
zawodników z naszego rejonu do re-
prezentowania naszego klubu i miasta 
Ożarów Mazowiecki, choć wielu z nich 
reprezentuje inne mazowieckie kluby. 
Mamy jednak nadzieję, iż dzięki  finanso-
wej pomocy Pana Burmistrza Kazimierza 
Stachurskiego oraz Rady Gminy, szeregi 
naszego klubu będą rosły w siłę godnie 
reprezentując naszą Gminę i Miasto.
 W przyszłości Zarząd Klubu planuje 
rozszerzyć swą działalność o organizo-
wanie wędkarskich imprez okoliczno-
ściowych. Zaczniemy także rozgrywać 
mecze międzyklubowe, na które już te-
raz, z racji wysokiej pozycji w Okręgu 
Mazowieckim, jesteśmy zapraszani.

 Reasumując powyższą wypowiedź, 
serdecznie zapraszamy do naszego gro-
na wędkarzy, którzy pragną uczestniczyć 
w zawodach wędkarskich rangi  Okręgu 
Mazowieckiego lub rangi Grand Prix, czy 
też Ogólnopolskiej  (w zależności od  węd-
karskich kwalifikacji), jak również tych, 
którzy chcą być naszymi miłośnikami, 
czy też pragnących nauki kunsztu węd-
karskiego.

Kontakt telefoniczny z Prezesem klubu 
K. Adamczykiem - tel. 607136627 lub 
jego zastępcą Grzegorzem Lenartem - 
tel. 603092188.

Krzysztof Adamczyk
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wakacje z „Uśmiechem” 

 Nasza instytucja, pomimo zakończe-
nia w czerwcu roku kulturalnego i skrom-
nej obsadzie kadrowej (w okresie waka-
cji trwa sezon urlopowy), zrealizowała  
następujące wydarzenia kulturalne:
- przez cały lipiec w Galerii DK można 
było oglądać wystawę rzeźby i malarstwa 
artysty rzeźbiarza pana Mieczysława Ka-
łużnego oraz tworzących do dziś jego có-
rek Marzeny i Kamili.
- w dniach 8, 15, 29 lipca dzięki porozu-
mieniu i współpracy pomiędzy Domem 
Kultury a Środowiskowym Stowarzysze-
niem Kulturalnym „Fabryka” doszło do re-
alizacji trzech całodniowych wycieczek 
do: Serocka, Koszelówki i Powsina. 
W wyjazdach brały udział dzieci nie ko-
rzystające ze zorganizowanego wypo-
czynku wakacyjnego.

- 13 w galerii Domu Kultury odbyło się 
spotkanie ”Gminnego Klubu Biznesu”
- 16 odbyła się projekcja filmu dla dzieci 
pt. „Doktor Dollittle 3” 
 Dzięki współpracy partnerskiej z gmi-
ną Brusy, Zespół Ludowy „Ożarowiacy”
z Domu Kultury w dniach 25-30 lipca 
uczestniczył w XII Międzynarodowym 
Festiwalu Folkloru - Dni Kultury Kaszub-
skiej. W ramach festiwalu (drugiego co 
do wielkości w Polsce), zespół brał udział 
w dwóch paradach ulicznych i sześciu 
koncertach w pięciu miejscowościach, 
w tym w kościele i finale przed 11-ty-
sięczną widownią zgromadzoną na sta-
dionie w Brusach. Młodzi tancerze z Oża-
rowa zdobyli pierwsze festiwalowe szli-
fy, dotrzymując kroku znacznie star-
szym i o wiele bardziej utytułowanym 
26 zespołom z czterech kontynentów 
i Polski. Nasz zespół pomimo, iż był naj-
młodszym uczestnikiem festiwalu, był 
bardzo gorąco oklaskiwany i  z dużą wer-
wą prezentował tańce i pieśni śląskie 
ze swojej najnowszej suity. Poza wie-
czornymi koncertami uczestnicy wyjaz-
du podziwiali piękno Kaszub. W czasie 
wolnym zażywali kąpieli i zabaw w cie-
płym jeziorze  w Wiele, pływali rowerami 
wodnymi i kajakami, bawili się na placu 
zabaw,  brali udział w integracyjnym wie-

czorze tanecznym na zamku Krzyżackim 
w Bytowie, oraz zabawie integracyjnej 
i konkursie piosenki wspólnie z dziećmi z 
zespołów z Ukrainy i Białorusi, które zor-
ganizował i prowadził dyrektor Domu Kul-
tury „Uśmiech”. Dzięki udziałowi w pro-
gramie i festiwalu, dzieci poznały nowe 
kultury, tradycje i tańce, zawiązały nowe 
przyjaźnie z rówieśnikami oraz członkami 
zespołów z Armenii, Ukrainy, Brus oraz 
Chile. Zespół Ludowy „Ożarowiacy” oka-
zał się wspaniałym ambasadorem naszej 

gminy. Wspomniany wyjazd i pobyt był 
finansowany z budżetu  DK „Uśmiech”, 
przez rodziców  i gminę Brusy.

Andrzej Ptasznik

Dom Kultury „Uśmiech” w wakacje

 W niedzielę dnia 6 sierpnia 2006 r. 
odbył się w Ożarowie Mazowieckim fe-
styn dla dzieci spędzających wakacje 
w mieście, zorganizowany przez Fun-
dację Kultury i Edukacji Europejskiej 
„Alfa-Omega” w Łomiankach, dzięki 
dofinansowaniu z Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego oraz pomocy 
sponsorów.
 Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie 
Mazowieckim udostępnił nam salę 
gimnastyczną w Szkole Podstawowej 
Nr 1, zakupił książeczki o Puszczy 
Kampinoskiej i artykuły piśmienne na 
nagrody w konkursach, a WEDEL ob-
sypał dzieci słodkościami.
 Impreza miała się odbyć na wol-
nym powietrzu, ale niestety pogoda 
nie dopisała i trzeba było przenieść 
się do budynku szkoły. Dzieci nie 
było wiele, bo pewno większość jed-
nak wyjechała z miasta, ale te, które 
przyszły, bawiły się znakomicie. Były 
dzieci z Ożarowa Maz., z Błonia, Jó-
zefowa, a nawet z województwa ma-
łopolskiego.
 Były wspólne tańce w rytm popu-
larnych utworów muzycznych oraz 
liczne konkursy – począwszy od znajo-
mości znanych piosenek i ich twórców 
oraz wykonawców, aż po wiadomości 

o Ożarowie Mazowieckim, atrakcjach po-
wiatu warszawskiego zachodniego oraz 
o Unii Europejskiej i Polsce. Dzieci wiele 

wiedziały, ale dzięki tym konkursom 
zdobyły bardzo dużo nowych wiado-
mości. Wszystkie prześcigały się w od-
powiedziach a i dorośli chwilami bawi-
li się na równi ze swoimi pociechami.
  Atmosfera była wspaniała i dwie 
godziny wspólnej zabawy minęły 
w okamgnieniu.
  Rodzice i dzieci dopytywali się, 
kiedy znów odbędzie się taki festyn? 
  Zebraliśmy kilka opinii dzieci i ro-
dziców na piśmie. Jeśli o nas chodzi, 
to z przyjemnością możemy organizo-
wać takie zabawy cyklicznie, nawet 
raz w tygodniu – zapraszamy więc 
sponsorów chętnych do współpracy, 
bo to zależy przecież tylko od nich.

Ogromnie się cieszymy, że spra-
wiliśmy dzieciom tyle radości, ich 
uśmiechnięte buzie pozostaną na 
długo w naszej pamięci.
I jeszcze raz serdecznie dziękuje-
my wszystkim, którzy nam w tym 
pomogli !!

Fundacja Kultury i Edukacji Europejskiej 
„Alfa-Omega” w Łomiankach, 

członek „Partnerstwa dla Łomianek”.
Dyrektor Artystyczny Fundacji – 

Anna Kryszkiewicz 

„W A K A C J I    C Z A S”
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ważne dla przedsiębiorców

 Na co dzień Polacy nie potrafią być 
asertywni, w momencie, w którym ktoś 
namawia nas do zrobienia rzeczy, na któ-
rą normalnie byśmy sobie nie pozwolili 
znika nasze zdecydowanie i niechętnie, 
ale spełniamy prośbę.
 Niestety naszą następna wadą jest 
to, że w przeważającej większości nie 
potrafimy bawić się bez alkoholu. Często 
jest tak, że nasza sarmacka wyobraźnia 
pozwala nam czuć, że pomimo wypitego 
alkoholu wciąż jesteśmy „królami szos”.  
Jeździmy  brawurowo, rzadko zgodnie 
z przepisami, a zły stan dróg brutalnie 
weryfikuje to wrażenie.  W połączeniu 
z  „imprezowym” klimatem pasażerów i 
mimo wszystko ogólnym zmęczeniem 
organizmu, krótka przejażdżka nabiera 
znamion jazdy kolejką górską. Kierowca 
stracił panowanie nad pojazdem dużo 
wcześniej - zamawiając drinka. Możecie 
powiedzieć – w porządku, ale przecież 
wiele razy wracałem tak do domu i nic mi 
się nie stało? Wtedy znaczenia nabiera 
powiedzenie „Polak mądry po szkodzie”. 
 Kierowca musi zdać sobie sprawę, że 
w jego rękach jest życie pasażerów, in-

nych kierowców, rowerzystów, pieszych 
i jego własne, kiedy to prowadzi swoją 
tonę żelaza, materiału i plastiku z pręd-
kością zdecydowanie zbyt dużą. Wiele 
zależy od tego, jak dobrze znacie ludzi, 
z którymi się bawicie. Jeśli od początku 
jest jasne, że jest wśród Was ktoś, kto 
nie pije i zawiezie Was bezpiecznie do 
domu to OK. W tym miejscu moje wywo-
dy można uznać za skończone.
 Jednak co  zrobić w przypadku kie-
dy osoba, która zawozi na imprezę pije i 
chce Was z niej także odwieźć? Jak ją z 
kolei odwieść od tego pomysłu?
 Często jest tak, że nie odzywamy się 
nie chcąc „psuć” całej tej sielankowej at-
mosfery, czy też nie protestujemy bo tak 
nam wygodniej – nie musimy się martwić 
o autobus czy taksówkę.
Przecież jeśli zaprotestuję to będzie zna-
czyć że jestem nudny, reszta grupy mi na 
pewno nie przyklaśnie. Jednym słowem ba-
nicja i potępienie. Wcale tak być nie musi.
 Cała kampania sprzeciwu w mediach, 
czy chcemy czy nie, podświadomie na 
nas wpływa,  podobnie jak reklama, która 
mimo, że jest denerwująca i źle zrobio-

na – pozostaje nam w pamięci. Dosko-
nale pamiętam kampanię „zapnij pasy”. 
Przyznam, że od jej debiutu zapinam 
pasy – zawsze! Obecnie w tej materii jest 
prowadzonych wiele akcji, jednak z tego 
co widzę są one skierowane do kierują-
cego, może dlatego, że to on podejmuje 
ostateczną decyzję – jechać, czy może 
lepiej nie. Oczywiście zgadzam się z tym 
założeniem, jednak nie oddaje ono pełni 
obrazu, uważam że presja grupy czy też 
jej ciche przyzwolenie dodaje mu ani-
muszu. W listach czytanych na stronie 
pijanikierowcy.pl nie ma statystyk, opinii 
psychologów czy wypowiedzi ekspertów, 
a czyste ludzkie sugestie i sytuacje, to 
najlepsza kopalnia pomysłów jak działać. 
 Jednak w tej materii nie ma łagodnej 
recepty, należy po prostu zachować się 
asertywnie - odmówić, pojechać autobu-
sem, taksówką. A na dłuższą metę wy-
ciągnąć wnioski, czy na pewno odpowie-
dzialne są osoby, którym zależy tylko na 
dobrej zabawie „od imprezy do imprezy”.

Mariusz Zając
www.pijanikierowcy.pl

Jak odmawiać pijanym kierowcom?

Szansa dla przedsiębiorczych
 Wielką bolączką współczesnej Polski 
jest bezrobocie. Jego skutki są odczu-
walne na terenie całego kraju. 
 W celu przeciwdziałania bezrobociu 
każdego tygodnia podejmowane są różne 
inicjatywy zarówno na szczeblu centralnym 
jak i przez władze oraz organizacje lokalne. 
 Jedną  z nich jest powstanie Fundu-
szu Pożyczkowego Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego, założonego ze 
środków pochodzących z Powiatu War-
szawskiego Zachodniego, Polskiej Agen-
cji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Sto-
warzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości 
i Inicjatyw Lokalnych. Administrowanie 
zgromadzonymi środkami powierzono 
Stowarzyszeniu Rozwoju Przedsiębior-
czości i Inicjatyw Lokalnych, które przy-
gotowało i wdrożyło wszelkie niezbędne 
procedury do sprawnego funkcjonowania 
Funduszu. 
 Powiat Warszawski Zachodni jest po-
łożony w centralnej części Województwa 
Mazowieckiego i obejmuje swoim zasię-
giem Gminy Błonie, Izabeli, Kampinos, 
Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki 
i Stare Babice. Posiada on duży potcjał 
gospodarczy i możliwości szybkiego roz-

woju, szczególnie w zakresie drobnej wy-
twórczości, przetwórstwa spożywczego i 
handlu. 
 Pożyczkobiorcami Funduszu mogą 
być mikro- i mali przedsiębiorcy, którzy 
prowadzą działalność na terenie powiatu 
warszawskiego zachodniego, znajdują 
się w fazie rozwoju lub fazie ekspansji. 
Pożyczki mogą być przeznaczane na 
m.in. zakup, budowę, rozbudowę, mo-
dernizację obiektów produkcyjno-usłu-
gowo-handlowych, wyposażenie w ma-
szyny, urządzenia, aparaty oraz ręczne 
narzędzia pracy, zakup środków trans-
portu, zakup materiałów, surowców do 
produkcji i usług oraz zakup wartości 
niematerialnych prawnych. Każda z po-
wyższych inwestycji z pewnością może 
być przydatna w prowadzeniu własnego 
nawet najmniejszego biznesu. Udział 
własny pożyczkobiorcy w finansowaniu 
kosztów przedsięwzięcia nie może być 
niższy niż 20%. Maksymalna możliwa 
wielkość udzielonej pożyczki to kwota do 
120.000,00 zł., zaś okres kredytowania 
wynosi do 60 miesięcy. Przewiduje się 
również preferencje w postaci karencji, 
do 6 miesięcy. 

Stowarzyszenie dba również o to, aby 
zaproponowane formy zabezpieczenia 
spłaty wierzytelności były jak najmniej 
kłopotliwe i kosztowne dla pożyczko-
biorców. W celu większej dostępności 
do Funduszu Stowarzyszenie udziela 
wszelkich niezbędnych informacji na 
temat możliwości uzyskania dofinanso-
wania poprzez sieć IMANY-Przyjazne Fi-
nanse funkcjonująca na terenie powiatu 
warszawskiego zachodniego. Jednocze-
śnie pracownicy sieci są zobligowani do 
pomocy we właściwym przygotowaniu 
wniosków o pożyczkę.
 Fundusz pożyczkowy jest wielką 
szansą szczególnie dla przedsiębiorców 
rozpoczynających działalność gospodar-
czą, którzy praktycznie nie mają szans 
na uzyskanie dofinansowania z banków. 
Jest to również szansa dla małych przed-
siębiorców funkcjonujących już na rynku, 
którzy jednak ze względu na skalę swojej 
działalności i osiągane wyniki finansowe 
nie mogą również liczyć na wystarczają-
cą pomoc finansową ze strony banków.
                  

Konstanty Strumski
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z życia szkół

 Jednym z bardzo istotnych zadań 
współczesnej szkoły jest wyposażenie 
młodych ludzi  w wiedzę o najbliższym 
środowisku. Wiedza ta stwarza warun-
ki integralnego rozwoju, obejmującego 
życie fizyczne, aktywność intelektual-
ną oraz sferę emocjonalno-uczuciową. 
Jest nośnikiem wartości, które w dużej 
mierze determinują nasz rozwój i wy-
chowanie. Dzięki tej wiedzy w dorosłym 
życiu możemy w sposób aktywny i świa-
domy uczestniczyć w tym, co się wokół 
nas dzieje, w życiu wspólnoty lokalnej. 
A także bezpiecznie wchodzić w inne rze-
czywistości kulturowe ze świadomością 
swoich korzeni, swojej tożsamości, wie-
dząc, że kultura regionu w której wzra-
staliśmy, choćby najmniejszego zakątka 
naszego kraju jest istotną cząstką kultury 
ogólnonarodowej i kultury świata. 
    Chcąc skierować uwagę młodych ludzi 
na to co najbliższe Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. J. Kusocińskiego zorganizowa-
ła Gminy Konkurs Literacki  pod hasłem 
„Po ożarowskich ścieżkach”,nad którym 
patronat honorowy objęli: Burmistrz Mia-
sta i Gminy Ożarów Maz. Pan Kazimierz 
Stachurski oraz Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Ożarowie Maz. Pani Anna 
Kłos.
     Tegoroczna edycja została zatytuło-
wana „ Skarby mojej małej Ojczyzny”. Jej 
głównym celem było  zachęcenie uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów do wy-
rażenia swojej sympatii do Małej Ojczy-
zny w formie wiersza oraz zdobywanie 
i pogłębianie wiedzy o regionie. 
 Zgodnie z regulaminem uczniowie 
mogli zgłosić samodzielnie napisany 
wiersz o tematyce lokalnej. Spośród zło-
żonych na konkurs prac jury wyłoniło gru-
pę finalistów, którzy zostali zaproszeni do 
siedziby organizatora, aby osobiście za-
prezentować swoje utwory.
Komisja oceniająca, po wysłuchaniu pre-
zentacji, wyłoniła laureatów w trzech ka-
tegoriach wiekowych.
Oto lista nagrodzonych:
W kategorii uczniowie klas III-IV szkół 
podstawowych:
I miejsce 
Klaudia Potocka kl. IV Szkoła Podsta-
wowa w Święcicach  - „Moje miasto”
Katarzyna Szychowska kl. IV Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Ożarowie Maz. - „ Czte-
rolistna koniczyna”
II miejsce
Paweł Basiak kl. IV  Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Ożarowie Maz. - „Niby nic”
III miejsce
Paulina Jarnicka kl. IV Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Ożarowie Maz. - „Nasze ro-
dzinne miasto, czyli Ożarów Mazowiecki”
Wyróżnienia:
Piotr Burzyński kl. III SP nr 1 w Ożaro-

wie Maz. - „Piękno Ożarowa”
Agata Kaczmarek kl. IV SP nr 1 w Oża-
rowie Maz. - „O moim mieście”
Oskar Ochocki kl. IV SP nr 1 w Ożaro-
wie Maz. „Śmieszne czy nie?”
Kacper Jaworski kl. IV SP nr 1 w Ożaro-
wie Maz. - „Historia i teraźniejszość”
Jakub Makulski kl. IV SP nr 1  w Ożaro-
wie Maz. - „Moje miasto Ożarów”
Jakub Kieroński kl. IV SP nr 1 w Ożaro-
wie Maz. - „Ożarowski wietrzyk”
Sebastian Stanisławski kl. IV SP nr 1 
w Ożarowie Maz. - „Nasza duma z Oł-
tarzewa”
Emiliana Sikorska kl. IV SP nr 1 w Oża-
rowie Maz. - „Ożarów Mazowiecki”
Cezary Stradomski kl. IV SP nr 1 w Oża-
rowie Maz. - „Wojna”
Gordiana Skrobiszewska kl. IV SP nr 1 
w Ożarowie Maz. - „Moja kochana Ojczy-
zna”
Jakub Jezierski kl. IV SP nr 1 w Ożaro-
wie Maz. - „Ożarów Mazowiecki”
Magda Makowska kl. IV SP nr 1 w Oża-
rowie Maz. - „ Moje Miasto”
Maciej Makowski kl. IV SP nr 1 w Oża-
rowie Maz. - „ Moje Miasto”

W kategorii uczniowie klas V-VI szkół 
podstawowych:
I miejsce 
Karolina Cupriak kl. VI  SP nr 1 w Oża-
rowie Maz. - „Moje miasto”
II miejsce
Nie przyznano
III miejsce
Aneta Kubiak kl. V SP nr 1 w Ożarowie 
Maz. - „Moje miasto-Ożarów”;
Aleksandra Sudakowska kl. V SP nr 1 
w Ożarowie Maz. - „Kusy”;
Wyróżnienia
Patrycja Krytowska kl. V SP nr 1 w Oża-
rowie Maz. - „Ożarow Herb”;
Olga Basiak kl. V - „Ty byłeś, Ty jesteś, 
Ty będziesz...”

W kategorii uczniowie gimnazjów:
I miejsce 
Kamil Sobiecki kl. III Gimnazjum im. 
Bohaterów Powstania Warszawskiego 
w Ożarowie Maz.- „Mała Ojczyzna”
II miejsce
Natalia Łasica kl. III Gimnazjum w Oża-
rowie Maz. - „Pamięć”
III miejsce
Nie przyznano
Wyróżnienie
Małgorzata Próchniewicz kl. III Gimna-
zjum w Ożarowie Maz. - „Ku pamięci”

Gratulujemy!!!

Liczba złożonych na konkurs prac i ich wy-
soki poziom pozwala stwierdzić, że oża-
rowska młodzież chętnie wypowiada się 

za pośrednictwem poezji. Niewątpliwie 
zaprzecza to tezie o braku wrażliwości 
młodego pokolenia. Wszak „niektórzy lu-
bią poezję” i mają w tej dziedzinie coś do 
powiedzenia. Przekonacie się Państwo 
o tym, czytając nagrodzone utwory. Bę-
dziemy je zamieszczać w kolejnych nu-
merach „ Informatora Ożarowskiego”. 

G. Wojszczyk, D.Kwiek

Moje miasto

Polska to kraj mój i twój,
a miasto najbliższe nasze
to Ożarów, które powstało

z mazowieckich pól

Kto tutaj mieszka
nie żałuje wcale, 
bo tętni życiem

i radości wiele daje

Jest dom kultury,
boiska sportowe i basen,
a więc to, czego dziecko 

potrzebuje czasem.

Ożarów to miasto
przyjazne dla wszystkich.
Tu znajdziesz swe miejsce

wsród kwiatów i zbóż.

A jeszcze do tego
mamy zaszczyt wielki,

że nasza gminą 
włada człowiek wielki.

Dużo bym mogła 
o swym mieście pisać,
lecz nie wszyscy lubią
długie wiersze czytać.

Jeśli i ty zechcesz
czymś ważnym się pochwalić

napisz więc kilka słów
o swym mieście, aby potwierdzić,

za co warto je sławić.

Klaudia Potocka
kl. IV

 

Skarby mojej Małej Ojczyzny
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 Mała ojczyzna to świat, w którym 
wzrastamy, w którym żyjemy na co dzień: 
ludzie, stworzona przez nich kultura, kra-
jobraz, przyroda. To rodzinne miasto, 
promienie słońca budzące ze snu, kot 
czekający na nasz powrót, kawałek nie-
ba, drzewo za którym tęsknimy gdy jeste-
śmy daleko. Mała ojczyz na graniczy z in-
nymi małymi ojczyznami, tworząc krainy 
i regiony, te zaś dużą Ojczyznę.

 19.06.2005 roku, w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Ożarowie Mazowieckim, 
już po raz trzeci, odbył się finał Gminnego 
Konkursu Informatycznego dla uczniów 
szkół podstawowych. 

 Motywem przewodnim tegorocznego 
konkursu była: nasza mała (gmina, Mazow-
sze) lub duża Ojczyzna w prezentacji kom-
puterowej, o szeroko rozumianej tematyce 
(historia, przyroda, krajoznawstwo, archi-
tektura, ludzie, urzędy, obiekty rekreacyjno-
-sportowe, obiekty przemysłowe itp.).

 Z każdej szkoły do II etapu nauczy-
ciele wybrali 3 najlepsze prezentacje. 
Mogły być one tworzone indywidualnie 
lub grupowo. Ocenie podlegały: atrakcyj-
ność prezentacji, pomysłowość, walory 
artystyczne, samodzielność, zawartość 
merytoryczna, trafny dobór i wykorzy-
stanie multimediów, oryginalność ujęcia 
tematu, niezawodność pracy w systemie 
Windows. Większość prezentacji zostało 
wzbogaconych o filmy, utwory muzyczne 
i własne teksty.

 Autorzy sami przedstawiali swoje 
prace przed Komisją Konkursową (złożo-
ną z nauczycieli informatyki wszystkich 
szkół biorących udział w konkursie). Po-
ziom prezentacji był bardzo wysoki, w ich 
przygotowanie został włożony ogromny 
wysiłek. Patrzyliśmy zauroczeni na profe-
sjonalne prace wykonane przez uczniów, 
którzy wykazali się wrażliwością na pięk-

no, wiedzą i przywiązaniem do swojego 
regionu. 
 Jedna z laureatek powiedziała: jest 
tyle miejsc do zobaczenia, tyle pięknych 
dworów, zamków lub ich ruin, tyle kościo-
łów, klasztorów, skansenów i muzeów, że 
nie sposób pokazać tego wszystkiego. 
Jury miało spory dylemat przy ocenianiu 
i podejmowaniu decyzji.

Wyniki III Gminnego Konkursu 
Informatycznego

I miejsce: Karolina Cupiak - SP nr 1 
Ożarów Maz. 
II miejsce: Katarzyna Rudecka - SP nr 2 
Ożarów Maz 
III miejsce: Paweł Szmyd, Olga Basiak, 
Weronika Bolesta - SP nr 1 Ożarów 
Maz.
Wyróżnienia: Mikołaj Bendyk, Andrzej 
Kunce, Krzysztof Laskowski, Konrad 
Wiśniewski - SP nr 2 Ożarów Maz, 
Marcin Bogucki, Agnieszka Głowienka 
- SP Płochocin, 
M. Diordiević, J. Gawrych, A. Pyziak - 
SP nr 1 Ożarów Maz.

Sponsorem nagród III Gminnego Konkur-
su Informatycznego była firma Ambra, 
której  serdecznie dziękujemy.

Elżbieta Maliszewska - SP nr 2 w Ożarowie Maz.
Zdjęcia pochodzą z prac uczniów.

III Gminny Konkurs Informatyczny

informuje, że w związku z nowym okresem zasiłkowym świadczeń rodzinnych 
– czasowo ulegają zmianie terminy przyjmowania interesantów.
Od dnia 21 lipca do dnia 29 września wnioski składać można:

w poniedziałki: 9:00 – 16:00
wtorki, czwartki, piątki: 8:00 – 15:30

Bożena Wronikowska
Kierownik OPS

konkurs rozstrzygnięty

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
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Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsię-
biorczości w Warszawie jest organizacją 
samorządu gospodarczego rzemiosła 
i przedsiębiorczości. Izba zrzesza ce-
chy, spółdzielnie rzemieślnicze oraz inne 
jednostki organizacyjne, których celem 
jest wspieranie rozwoju gospodarcze-
go rzemiosła. W IV kwartale bieżącego 
roku planuje ona przystąpić do realizacji 
projektu, którego celem ma być pomoc 
osobom w zakładaniu działalności go-
spodarczej. Projekt ten wpisuje się  w dzia-
łanie 2.5 ZPORR „Promocja Przedsie-
biorczosci”.
 Projekt skierowany jest do osób fi-
zycznych, nie zarejestrowanych jako 
bezrobotne, zamierzających rozpocząć 
działalność gospodarczą (bez względu na 
płeć, wiek, doświadczenie zawodowe), z 
wyłączeniem osób, które były właściciela-
mi przedsiębiorstwa i prowadziły działal-
ność gospodarczą po 1 stycznia 2004 r. 
Ponadto w projekcie może uczestniczyć:
- młodzież do 25 roku życia nie zareje-
strowana jako bezrobotna 
- osoby zagrożone utratą zatrudnienia
Projekt dzieli się na trzy etapy. Zaintere-
sowane osoby, aby uczestniczyć w ko-
lejnym etapie, muszą uczestniczyć w pier-
wszym.

I Etap
 W ramach projektu osoby będą mo-
gły odbyć szereg bezpłatnych szkoleń 
pomagających przygotować się prowa-
dzenia własnej działalności gospodar-
czej z takiego zakresu jak: zakładanie 
działalności, prawo administracyjne 
aspektu prowadzenia działalności, dobór 
najkorzystniejszych form opodatkowa-
nia, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł 
finansowania, podstawy marketingu i PR, 
podstawy prawa pracy, nauka, pisania 
biznes planów, obsługa programów kom-
puterowych i inne.
 Zajęcia będą miały charakter teore-
tyczny i praktyczny. Dodatkowo każdy 
uczestnik będzie mógł skorzystać z in-
dywidualnego doradztwa - także całko-
wicie bezpłatnie. Zajęcia będą odbywać 
się w weekendy i po godzinach pracy 
17:00-20:30.

II Etap
 Dla osób, które w wyniku projektu 
założą działalność gospodarczą prze-
widujemy wsparcie finansowe w dwóch 
formach:
- wsparcie pomostowe przez okres pierw-
szych 6 miesięcy prowadzenia działalno-
ści.

III Etap
- wsparcie inwestycyjne do 75% plano-
wanej inwestycji (stanowiącej 20 tyś. 
kosztów kwalifikowanych)
Więcej informacji znajdą Państwo  na 
stronie http://www.fund.org.pl/izba/ 

 Uwaga bezrobotne panie 
z Gminy Ożarów Mazowiecki!

BEZPŁATNE SZKOLENIA, 
DOFINANSOWANE STAŻE, 
A MOŻE WŁASNA FIRMA ! 

Stowarzyszenie „Solidna firma” zaprasza 
do udziału w projekcie aktywizacji zawodo-
wej pt.„Cybernetyka jest kobietą” (pro-
jekt współfinansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego oraz 
z budżetu państwa)
 W ramach projektu stowarzyszenie 
zapewnia bezpłatne  3 miesięczne szko-
lenie  z podstaw marketingu, ekonomii, 
informatyki oraz j. angielskiego, a także 
warsztaty psychologiczne. Na szkole-
niach Panie dowiedzą się jak skutecznie 
funkcjonować na rynku pracy, budować 
cele zawodowe i planować karierę. Po 
ukończeniu szkoleń możliwe jest podję-
cie półrocznego płatnego stażu.
 Istnieje też możliwość uzyskania jed-
norazowego wsparcia finansowego na 
rozpoczęcie własnej działalności gospo-
darczej.

Zainteresowane Panie powinny  prze-
syłać CV i list motywacyjny na adres 
e-mail: m.smolenska@solidnafirma.pl  
kontakt telefoniczny  508 196 287 lub 
022 -  578 89 51.

J. Kołodyńska
UMiG w Ożarowie Maz.

Propozycja szkoleń i dofinansowania dla osób chcących 
założyć działalność gospodarczą

 Z    E U R O P Ą    W     T L E

Unijne szkolenia, za które można „zapłacić” czasem pracy
Komputer pomaga w pracy
 W sierpniu w kilkudziesięciu miastach, w tym w Warszawie, rusza nowa seria szkoleń informatycznych dla ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowywanych przez Europejski Fundusz Społeczny w projekcie E-Pracownik. 
Co najmniej 6 tys. osób zostanie przeszkolonych w około 140 różnych placówkach. 
 Od czasu wejścia Polski do UE pracodawcy mogą znacznie taniej lub wręcz bezpłatnie szkolić pracowników i 
kierować ich na studia. Nadal jednak wie o tym niewiele osób. 
 Choć z komputerów w codziennej pracy korzysta ok. 35 procent pracowników małych i średnich przedsiębiorstw 
– co wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego - wielu z nich traktuje komputer wyłącznie jako maszynę do 
pisania i narzędzie poczty elektronicznej. 
 W ramach projektu E-Pracownik pracownicy mogą nie tylko poznać podstawy obsługi komputera, ale też wziąć 
udział w specjalnych szkoleniach Akademii Cisco, które normalnie kosztują nawet kilka tysięcy złotych. Są one prze-
znaczone między innymi dla administratorów sieci informatycznych. Większość, bo aż 80 proc. kosztów, pokrywa 
EFS, pozostałe 20 proc. przedsiębiorca może uregulować bezgotówkowo, „płacąc” czasem pracownika, który za-
miast zajmować się codziennymi obowiązkami na rzecz firmy, wzbogaca swoją wiedzę na szkoleniach. 
- Projekt E-Pracownik to ogromna szansa na rozwój kadr w polskich przedsiębiorstwach. Do tej pory pracodawcy 
inwestowali raczej w sprzęt, a w inwestowaniu w ludzi poważną barierą były często wysokie koszty szkoleń - twierdzi 
Piotr Hryniszyn z Fundacji Edukacji Ekonomicznej. Szczegółowe informacje oraz listę placówek, organizujących 
szkolenia, można znaleźć w internecie na stronie: www.epracownik.edu.pl.
         Aleksandra Kurowska

unijne szkolenia
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 W dniu 24 czerwca na kortach 
GOSiR-u w Ożarowie Mazowiec-
kim przy ul. Szkolnej 2A odbył się 
Turniej Tenisowy dla dorosłych 
o Puchar Firmy Księgarskiej  Ja-
cek Olesiejuk Sp. z o.o.
 W zawodach wzięło udział 
9 zawodników. Zwycięzcą turnieju 
został Marek Wojtulewicz, który 
w finale - po emocjonującej walce 
- pokonał w 7:6 Andrzeja Kowal-
skiego. Trzecie miejsce zajął Ja-
rosław Grelus.
 Wszyscy uczestnicy turnieju oprócz 
pamiątkowych dyplomów otrzymali wspa
niałe albumy prezentujące sztukę i ma-
larstwo najwybitniejszych europejskich 
artystów.
 Sponsor turnieju Firma Księgarska 
Jacek Olesiejuk Sp. z o.o. – zatrudniają-
ca 75 osób - jest jednym z większych pra-
codawców w gminie Ożarów Mazowiecki.
 Historia firmy pokazuje, jak na prze-
strzeni kilkunastu lat dwóch młodych 
ludzi (właścicielami Firmy Księgarskiej 
Jacek Olesiejuk są bracia Olesiejukowie 
– Jacek, lat 41 i Krzysztof, lat 37) – dzię-
ki pasji, wytrwałości i przedsiębiorczości 
potrafiło zbudować największą hurtownię 
książek w Warszawie o zasięgu ogólno-
polskim. A wszystko zaczęło się w 1989 
roku od stoiska z książkami na Dworcu 
Centralnym, rok później była już własna 
księgarnia na Marynarskiej. Rok 1992 to 
początki działalności hurtowej. Począt-
kowo handlowaliśmy z samochodów 
– wspomina Jacek Olesiejuk - wzdłuż 
ul. Kolejowej ustawiały się furgonetki wy-
pełnione towarem. Przyjeżdżali księga-
rze – interes szedł jak złoto. Od dystrybu-
cji tzw. obwoźnej do obecnej naszej firmy 
droga wiodła najpierw przez wynajęty 
dwustumetrowy, dość nędzny pawilon, 
potem 1200 m2 magazynu w budynku 
na Kolejowej, w którego znacznej części 
jesteśmy do dziś. W 2002 roku otworzy-
liśmy w Ożarowie Mazowieckim duży, 
nowoczesny magazyn o znacznej po-
wierzchni. W międzyczasie firma zmie-
niła też nazwę. Początkowego Oramusa 
zastąpiła w 1994 roku Firma Księgarska 

Jacek Olesiejuk Sp. z o.o. Tej nazwy uży-
wamy już przez cały czas. 
Ożarów to nasza wielka duma – dodaje 
Krzysztof Olesiejuk - prawdziwy, nowo-
czesny magazyn. Pełna mechanizacja 
– wózki, terminale radiowe, wagi elek-
troniczne, drukarki kodów kreskowych. 
W sumie 2400 m2 mogących pomieścić 
4500 palet. A do tego 850 m2 powierzchni 
biurowej. Bez wahania powiem, że nasz 
magazyn prezentuje światowy standard. 
 Magazyn Centralny Firmy Księgar-
skiej Jacek Olesiejuk działa według stan-
dardów europejskich. Firma posiada cer-
tyfikat ISO 9100:2000
 Zamówienia są przyjmowane za po-
średnictwem internetu, faksów oraz te-
lefonów i trafiają do Działu Handlowego. 
Tu wystawiany jest dokument w wersji 
elektronicznej, przesyłany drogą radiową 
do terminali magazynierów. Operując ko-
dem kreskowym półek i książek terminal 
dokonuje kompletacji zamówienia. Kom-
puter ustala kolejność wybierania ksią-
żek z półek, tak żeby droga, którą musi 
przebyć pracownik była jak najkrótsza. 
Książki układane są w firmowe kartony 
i po skompletowaniu zamówienia prze-
wożone do śluzy wyjazdowej. Następnie 
każdy karton jest ważony. Waga musi 
być zgodna z sumą wagi spakowanych 
do kartonu książek. Ten system pozwala 
na sprawdzenie, czy w zamówieniu nie 
pominięto żadnego tytułu. Po kontro-
li kartony są oklejane i opatrzone w list 
przewozowy. Zamówienie jest dostar-
czane do odbiorcy firmą kurierską lub 
własnym transportem.
 Firma prowadzi również sprzedaż 
wysyłkową dla klientów detalicznych, ze 

szczegółami oferty można zapo-
znać się  na stronie www.oramus.
pl, gdzie w ofercie znajduje się bar-
dzo szeroki wybór książek (25.000) 
dostępnych on-line i ponad 40.000 
tytułów dostępnych na zamówie-
nie.
 Szczególnym powodem do 
dumy dla właścicieli Firmy Księgar-
skiej Olesiejuk Sp. z o.o. jest przy-
znanie firmie prawa do posługiwa-
nia się godłem promocyjnym „Teraz 
Polska”.

 W dniu 12 czerwca 2006 r. Fundacja 
Polskiego Godła Promocyjnego zakoń-
czyła kolejną, XVI Edycję Konkursu „Te-
raz Polska”.
 Laureatem w kategorii Usługi zo-
stała Firma Księgarska Jacek Olesie-
juk Sp. z o.o. 
 Wartym podkreślenia jest fakt, że 
Fundacja Polskiego Godła Promocyjne-
go wyłania laureatów w wyniku jasnych 
i przejrzystych reguł konkursowych. Nie-
zależność ocen ekspertów i kapituły są 
gwarancją obiektywizmu, a wyróżnione 
Godłem „Teraz Polska” firmy są przykła-
dem zastosowania nowoczesnych metod 
produkcji, usług oraz zarządzania ukie-
runkowanych na zaspokojenie wymagań 
swoich Klientów i Kontrahentów. Firma 
Księgarska Jacek Olesiejuk Sp. z o.o.  
jest jedyną firma na terenie gminy Oża-
rów Mazowiecki, która może poszczycić 
się otrzymaniem prawa używania godła 
promocyjnego „Teraz Polska”. Serdecz-
nie gratulujemy.
 W dniu 22 odbył się kolejny Tur-
niej Tenisowy dla dorosłych - o Puchar 
Dyrektora Generelnego Firmy Peri. 
W zawodach wzięło udział 14 zawodników. 
Zwycięzcą turnieju został Adam Pelc, który 
w finale 6:2 pokonał w Andrzeja Kowal-
skiego. Trzecie miejsce zajął Marek Wojtu-
lewicz, a czwarte  Borys Kozaczyński.
 Kolejne turnieje planowane są w nastę-
pujących terminach: 2 września, 9 wrze-
śnia, 30 września oraz turniej Masters 15 
października (do którego zakwalifikuje się 
jedynie 8 najlepszych graczy całego cyklu).

mgr Jarosław Szmyt

Turniej tenisowy o Puchar Prezesa 
Firmy Księgarskiej Olesiejuk Sp. z o.o.

LAUREAT XVI EDYCJI 
KONKURSU „TERAZ POLSKA”

prezentacje

Jeżeli sytuacja w twojej rodzinie 
jest trudna, problemowa,

a nie wiesz, do kogo się zwrócić - proponujemy Ci, 
zadzwoń pod numer 

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

Nawiązany kontakt pomoże Tobie i innym  poszukać 
dobrych rozwiązań i wsparcia. 

W tego rodzaju problemach bardzo ważne jest, aby nie 
być z nimi samemu, podzielić się z kimś...

Czekamy na Twój telefon.

       Gminna Komisjia Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
   w  Ożarowie Mazowieckim

Telefon zaufania dla osób z problemem ALKOHOLOWYM
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KRONIKA 
POLICYJNA

Komisariat Policji w Ożarowie 
Mazowieckim w okresie waka-
cyjnym uczestniczył w realiza-

cji programu „Bezpieczny Przejazd”, gdzie wraz z funk-
cjonariuszami SOK dokonywano sprawdzeń przejazdów 
kolejowych znajdujących się na terenie gminy. Ponadto 
realizowany jest program „Bezpieczne Wakacje 2006r.”, 
gdzie nawiązano współpracę ze służbami SOK, Strażą Le-
śną, itp. Ponadto nawiązano kontakt z placówkami, gdzie 
organizowany był letni wypoczynek, aby nie dopuścić do 
nieprawidłowości. 

W dniu 26 czerwca ok.godz. 21:10 funkcjonariusze Komisa-
riatu Policji w Ożarowie Mazowieckim otrzymali zgłoszenie, 
od młodego mężczyzny, że w pociągu pomiędzy stacjami Wi-
tanów i Błonie został napadnięty przez trzech n/n mężczyzn, 
którzy grożąc nożem dokonali kradzieży telefonu komórkowe-
go oraz pieniędzy w kwocie 100zł. Mimo podjętego natych-
miast działania przez policjantów z Komisariatu w Błoniu nie 
udało się zatrzymać sprawców. 
Natomiast w dniu 27 czerwca poszkodowany ponownie zgłosił 

się do tut. Komisariatu informując, że na terenie Ożarowa Maz. 
rozpoznał dwóch z trzech sprawców napadu. Skierowana na 
miejsce załoga patrolowa dokonała ich zatrzymania, sprawa 
jest prowadzona .
W dniu 04.07.2006r. ok.godz.09:05 Komisariat Policji w Oża-
rowie został powiadomiony przez matkę o zaginięciu 10-let-
niej córki, która poprzedniego dnia wraz koleżanką wyszła 
z domu i do chwili zgłoszenia obie nie powróciły. W toku czyn-
ności ustalono, że ostatni raz w/w były widziane jak szły nad 
wodę. W związku z tym wraz z jednostką Straży Pożarnej 
z Ożarowa Maz. dokonano penetracji zbiornika wodnego. 
W trakcie dalszych działań ustalono, że starsza opiekunka 
dziewczynki nad wodą spożywała alkohol, a następnie kie-
rowała pojazdem i została zatrzymana na Izbie Wytrzeźwień. 
Małoletnia natomiast przenocowała u koleżanki na terenie 
Warszawy i ok.godz.12:30 powróciła do domu. Materiały całej 
sprawy przekazano do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Prusz-
kowie. 
W dniu 08.07.2006r. podczas kontroli drogowej i legitymo-
wania mieszkańca naszej gminy ujawniono w jego pojeździe 

 Istnieje możliwość zwrotu podat-
ku akcyzowego, zawartego w cenie 
oleju napędowego, wykorzystywane-
go do produkcji rolnej w 2006 roku. 

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot 
podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej w 2006 roku. 
 Rolnicy (producenci rolni) w terminie 
1 - 30 września 2006 r. mogą składać  
do Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki wniosek o zwrot podatku ak-
cyzowego zawartego w cenie oleju napę-
dowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej wraz z fakturami VAT potwierdza-
jącymi zakup oleju napędowego do pro-
dukcji rolnej od 1 stycznia 2006 r. do 31 
sierpnia 2006 r.
 
Kto może ubiegać się o  zwrot podat-
ku akcyzowego?   
 O zwrot podatku akcyzowego mogą 
występować  producenci rolni (osoby fi-
zyczne, osoby prawne lub jednostki or-
ganizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej) będący posiadaczami  gospo-
darstwa rolnego w rozumieniu przepisów 
o podatku rolnym.                  
 W przypadku, gdy grunty gospodar-
stwa rolnego stanowią przedmiot współ-
posiadania, zwrot podatku akcyzowego 
przysługuje temu współposiadaczowi, 
co do którego pozostali współposiada-
cze wyrazili pisemną zgodę (zgoda bę-
dzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy 
współmałżonków).  
 Za gospodarstwo rolne w rozumieniu 
przepisów ustawy o podatku rolnym uwa-
ża  się obszar gruntów sklasyfikowanych 
w ewidencji gruntów i budynków jako 
użytki rolne lub jako grunty zakrzewione 
lub zadrzewione na użytkach rolnych, 
z wyjątkiem gruntów zajętych na prowa-

dzenie działalności gospodarczej innej 
niż działalność rolnicza. 
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 
 Wzór wniosku o zwrot podatku akcy-
zowego zawartego w cenie oleju napę-
dowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej został określony w Rozporządze-
niu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie wzo-
ru wniosku o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej 
(Dz. U. Nr 103, poz. 706). 
Formularze wniosku są dostępne: 
- na stronie Gminy Ożarów Mazowiecki 
(www.ozarow-mazowiecki.pl), 
- na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi (www.minrol.gov.pl), 
- a także w Urzędzie Miasta i Gminy – Biu-
ro Podawcze oraz Wydział Finansowy, 
II piętro,  pokój 209 .
Do wniosku należy dołączyć:
- oryginały faktur VAT stanowiące dowód 
zakupu oleju napędowego.  
Faktura powinna spełniać wymogi okre-
ślone w Rozporządzeniu Ministra Finan-
sów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie 
zwrotu podatku niektórym podatnikom, 
zaliczkowego zwrotu podatku, wystawia-
nia faktur, sposobu ich przechowywania 
oraz listy towarów i usług, do których nie 
mają zastosowania zwolnienia od podat-
ku od towarów i usług (DZ. U. Nr 95, poz. 
798). Możliwe jest dołączenie do wniosku 
kopii faktur, jednakże muszą one zostać 
potwierdzone za zgodność z oryginałem 
przez upoważnionego pracownika Urzę-
du Miasta i Gminy
- w przypadku, gdy producent rolny pod-
lega wpisowi do Krajowego Rejestru Są-
dowego do wniosku, o którym mowa w 
pkt 1 załącza się odpis z tego rejestru. 
Kwota zwrotu podatku akcyzowego.
Kwotę zwrotu podatku akcyzowego usta-

la się jako iloczyn ilości oleju napędowe-
go zakupionego do produkcji rolnej, wy-
nikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu 
do 1 litra  (w 2006 r. – 0,45 zł /litr) z tym, 
że kwota zwrotu podatku nie może być 
wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn 
stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, 
liczby 86 (co oznacza, że w skali jednego 
roku zwrot podatku można maksymalnie 
uzyskać na 86 litrów oleju napędowe-
go na hektar użytków rolnych będących 
w posiadaniu lub współposiadaniu pro-
ducenta rolnego), określonej w ewidencji 
gruntów i budynków, według stanu na 
dzień 1 kwietnia 2006 r. Przy ustalaniu 
ww. limitu nie uwzględnia się gruntów go-
spodarstw rolnych na których zaprzesta-
no produkcji rolnej oraz gruntów zajętych 
na prowadzenie działalności gospodar-
czej innej niż działalność rolnicza w rozu-
mieniu przepisów o podatku rolnym. 
(limit zwrotu podatku akcyzowego w 
2006 r. wynosi 38,70 zł na 1 ha użyt-
ków rolnych)
Termin załatwienia sprawy.
Wypłata kwoty zwrotu producentom rol-
nym nastąpi w terminie 1 - 30 listopa-
da 2006 r. gotówką w kasie urzędu albo 
przelewem na rachunek bankowy produ-
centa rolnego podany we wniosku. 
 Producent rolny, który pobierze niena-
leżnie lub w nadmiernej wysokości zwrot 
podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej, jest obowiązany do 
jego zwrotu wraz z odsetkami w wysokości 
określonej jak dla zaległości podatkowych.
Miejsce składania dokumentów:
Wnioski należy składać w terminie od 1 – 30 
września  w Urzędzie Miasta i Gminy w 
Ożarowie Mazowieckim, Wydział Finan-
sowy, II piętro, pokój 209.

oprac. J.Kołodyńska

UWAGA  ROLNICY z  GMINY OŻARÓW  MAZOWIECKI !!!

ważne dla rolników
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Ożarów Maz.
W lipcu OSP Święcice wyjeżdżała alarmowo 13 razy, w tym:
11 pożarów
2 akcje ratownictwa technicznego

W tym miesiącu dominowały pożary różnego typu:
1 lipca – Święcice, ul. Kopytowska – paląca się szopa
2 lipca -  Płochocin, ul. Stołeczna 207 – pożar budynku 
3 lipca –  Płochocin, ul. Lipowa – pożar trawy
5 lipca – Święcice, ul. Poznańska 527 – pożar trawy
8 lipca – Święcice, ul. Kopytowska – pożar szopy
25 lipca – Kopytów, pożar zboża
25 lipca – Kopytów, pożar nieużytków
25 lipca – Bialutki – pożar zboża
28 lipca – Płochocin SHR –  trzykrotne wezwanie do pożaru 
śmieci

Akcje ratownictwa technicznego
22 lipca  - Święcice, ul. Poznańska – wywrotka naczepy – za-
bezpieczenie miejsca zdarzenia, kierowanie ruchem
25 lipca - Łaźniew - wyciągnięcie samochodu osobowego 
z rowu

Święcice

OSP

telefon pochodzący z kradzieży. W związku z tym policjanci 
udali się do jego miejsca zamieszkania, gdzie podczas prze-
szukania ujawniono kolejny poszukiwany komórkowy aparat 
telefoniczny.
W dniu 09.07.2006r. otrzymano zgłoszenie dotyczące kra-
dzieży skutera na terenie naszej gminy. W w wyniku podję-
toychdziałań ustalono sprawcę oraz odzyskano skradzione 
mienie, w trakcie czynności dokonano zatrzymania pasera, 
który dokonał zakupu w/w pojazdu. Prowadzone dalej działa-
nia doprowadziły do zatrzymania sprawcy kradzieży, który w 
trakcie czynności przyznał się do innych czynów.
W dniu 29.07.2006r. otrzymano zgłoszenie od posiadacza 
jednej z działek ogrodniczych przy ul.Ceramicznej w Ożaro-
wie Maz. że grupa czterech osób dokonała zniszczenia jego 
altanki oraz drzew i krzewów znajdujących się na terenie jego 
działki. Dokonano zatrzymania całej grupy wandali i, z uwagi 
na stan nietrzeźwości, całą czwórkę umieszczono w Izbie Wy-
trzeźwień w Warszawie. Wszystkim zatrzymanym postawiono 
zarzuty zniszczenia mienia.
W dniu 29.07.2006r. wraz z funkcjonariuszami Komendy Po-
wiatowej Policji w Starych Babicach zorganizowano zasadz-
kę na osoby dokonujące kradzieży pojazdów zaparkowanych 
przed wjazdem na teren giełdy warzywnej w Broniszach. 
W wyniku tych działań dokonano zatrzymania dwóch osob-
ników w momencie dokonywanej kradzieży pojazdu. Prowa-
dzone dalej działania pozwoliły na ustalenie, że skradzione 
pojazdy (były to samochody dostawcze) trafiały na skupy 
złomu, gdzie po zabezpieczeniu dokumentacji ustalono trze-
ciego członka grupy. Osobnika tego zatrzymano, a w trakcie 
przeszukania miejsca zamieszkania ujawniono u niego nar-
kotyki. Na podstawie zebranego materiału oraz posiadanej 
wiedzy wytypowano a następnie zatrzymano czwartego męż-

czyznę uczestniczącego w tym przestępczym procederze. Za-
trzymani przyznali się do wielokrotnych kradzieży pojazdów 
dostawczych zaparkowanych przed wjazdem na teren giełdy, 
oraz innych przestępstw na terenie gminy Ożarów Mazowiec-
ki oraz ościennych gmin. Wobec mężczyzn Sąd Rejonowy w 
Pruszkowie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tym-
czasowego aresztowania.
W dniu 25.07.2006 w związku z obchodami Święta Policji 
w Urzędzie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki zostało zor-
ganizowane spotkanie policjantów tut. Komisariatu z Burmi-
strzem, na którym omówiono szereg spraw, między innymi 
oczekiwania miejscowej społeczności wobec stróżów prawa, 
oraz problemy, z jakimi obecnie boryka się policja. Burmistrz 
złożył podziękowania za włożony trud i zaangażowanie oraz 
wyróżnił najbardziej zaangażowanych funkcjonariuszy.

  

OSP Ożarów Mazowiecki w lipcu wyjeż-
dżała alarmowo 28 razy:
17 pożarów
8 akcji ratownictwa technicznego
3 inne interwencje

8 lipca - Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 167A. Pożar 
mieszkania na skutek zaprószenia ognia podczas prac de-
karskich prowadzonych na dachu budynku. 
10 lipca - Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska na wysoko-
ści numeru 193. Wypadek drogowy z udziałem samocho-
du ciężarowego Renault oraz dostawczego Opel Combo. 
Działania straży polegały na udzieleniu pierwszej pomocy 
poszkodowanym w wypadku (trzy osoby), odłączeniu aku-
mulatorów, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, neutralizacji 
rozlanych płynów samochodowych. 
15 lipca - Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 159. Pożar 
samochodu osobowego Polonez.
21 lipca - Szeligi, ul. Klonowa. Pożar barakowozu. Pożar 
ugaszono dwoma prądami wody.
25 lipca - Ołtarzew, ul. Ceramiczna. Wypadek drogowy z 
udziałem samochodu ciężarowego Star oraz samochodu 
osobowego Renault Laguna. 

27 lipca - Mariew. Pożar lasu Kampinowskiego Parku Narodo-
wego – powierzchnia 2 ha.
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