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Miasta i Gminy O¿arów Mazowiecki
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w ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca
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MAZOWIECKIEGO

sporty zimowe

niecodzienny jubileusz

nowoœci czytelnicze



w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1
w O¿arowie Mazowieckim

Niezapomniane chwile szczêœcia prze¿yli 27 stycznia 2007 roku
uczniowie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w O¿arowie Mazowieckim.
Ten niezwyk³y, czarodziejski wieczór studniówkowy uœwietnili swoj¹ obecnoœci
miêdzy innymi Burmistrz Miasta i Gminy O¿arowa Mazowieckiego
Pan Kazimierz Stachurski oraz Wicestarosta Powiatu Warszawskiego
Zachodniego Pan Leszek Tokarczyk.
S³owa „Poloneza czas zacz¹æ”, wypowiedziane przez Pani¹ Dyrektor
Jagodê Rybak, da³y sygna³ do szalonej zabawy , która trwa³a do bia³ego rana .
Uczniowie razem ze swoimi nauczycielami wspólnie œwiêtowali tradycyjne
sto dni przed matur¹, wspominaj¹c swoje „pierwsze szkolne dni”
w Technikum Hotelarskim oraz w Technikum Gastronomicznym.
Wszystkim by³o trudno uwierzyæ, ¿e Ci niesforni czêsto pierwszoklasiœci wyroœli
na takich wspania³ych, m³odych ludzi z nadziej¹ i optymizmem patrz¹cych
w przysz³oœæ. W sposób szczególny uczniowie dziêkowali swoim wychowawcom,
którzy opiekowali siê nimi przez lata edukacji w szkole œredniej i przygotowali
do doros³oœci. Podziêkowania od swoich pociech dostali tak¿e rodzice za to,
¿e bal studniówkowy przenieœli ze œwiata marzeñ w rzeczywistoœæ.
Pani Dyrektor Jagodzie Rybak uczniowie dziêkowali za ci¹g³e starania ,
aby szko³a by³a coraz ³adniejsza i nowoczeœniejsza oraz za to , ¿e swoim
zaanga¿owaniem w pracê stworzy³a dobre warunki do zdobywania wiedzy.
Wieczór studniówkowy to jedyna okazja, aby spêdziæ go w gronie nauczycieli
i uczniów na tañcach i zabawach .
Bal min¹³ szybko, podobne jak szybko mijaj¹ dni, które dziel¹ uczniów
od tego najwa¿niejszego w ¿yciu egzaminu. Matura w nowej formie
jest „przepustk¹” do lepszej przysz³oœci dla m³odych ludzi, uprawnia bowiem
do podjêcia nauki na wy¿szych uczelniach.
Wszystkim maturzystom ¿yczymy „po³amania piór”.

„Jeœli kiedykolwiek mamy byœ szczêœliwi,
to dlaczego nie zacz¹æ od dzisiejszego wieczoru”
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 Szanowni Państwo,
 wśród ważnych wiadomości jakimi, chciałbym po-
dzielić się z Państwem w tym wydaniu „Informatora 
Ożarowskiego” jest wiadomość o setnych urodzinach 
naszej współmieszkanki - Pani Natalii Wilczek. 
 Szanownej Jubilatce w imieniu wszystkich miesz-
kańców składam najserdeczniejsze życzenia dobrego 
zdrowia, pogody ducha i wielu lat życia w otoczeniu 
dzieci, wnuków, prawnuków i przyjaciół. 
 Ważnym wydarzeniem w naszej gminie, które miało 
miejsce również we wszystkich gminach województwa 
mazowieckiego w dniu 4 lutego 2007 roku, były wybory 
do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej. 
Spośród sześciu kandydatów zgłoszonych w wyborach 
najwięcej głosów otrzymali Pan Grzegorz Pietrzak z Oł-
tarzewa i Pan Paweł Jabłecki z Piotrkówka Dużego.  
Serdecznie im gratulujemy i życzymy owocnej pracy 
dla dobra społeczności rolników naszej gminy i całego 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 
 W bieżącym roku obchodzimy jubileusz 40-lecia 
nadania praw miejskich naszemu Miastu. Zostały 
one przyznane rozporządzeniem Rady Ministrów wy-
danym w grudniu 1966 roku z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 1967 roku. Osiedle Ożarów - Franciszków 

zostało podniesione do rangi miasta, otrzymało herb, 
nowe granice administracyjne i od czterdziestu lat uży-
wa nazwy Ożarów Mazowiecki. Centralne uroczystości 
jubileuszowe odbędą się w czasie tegorocznych Dni 
Ożarowa Mazowieckiego 23 i 24 czerwca. Wszystkich 
Państwa, którzy zachowali w swoich domach fotografie 
lub dokumenty dotyczące najnowszej lub dawnej historii 
Ożarowa proszę o kontakt Chcielibyśmy skopiować te 
pamiątki i wykorzystać je za Państwa zgodą do jubi-
leuszowych wydawnictw oraz wystaw. Chciałbym bardzo, 
aby w jubileuszu naszego miasta uczestniczyli wszyscy 
mieszkańcy gminy, aby to była okazja do jeszcze lepszej 
integracji i wzajemnego poznania. Sądzę, że jednym 
z najlepszych sposobów uczczenia tego jubileuszu 
będzie jeszcze lepsza praca na rzecz całej gminy. 
 Za kilka tygodni rozpocznie się w naszej gminie 
wielkie wiosenne sprzątanie z wykorzystaniem kon-
tenerów do usuwania niepotrzebnych przedmiotów 
zalegających nasze mieszkania i posesje - wykorzys-
tajmy tę akcję do uporządkowania również najbliższej 
okolicy naszego osiedla czy wioski. 
          

Kazimierz Konstanty Stachurski - Burmistrz

 9 lutego 2007 roku w jednym z domów 
przy ulicy Kolejowej miała miejsce miła 
uroczystość. Mieszkanka Ożarowa - Pani 
Natalia Wilczek ukończyła równo 100 lat.  
 Oprócz wielu innych gości Szanowną 
Jubilatkę odwiedziła tego dnia także 
delegacja Samorządu Miasta i Gminy 
z Burmistrzem i pracownikami Ośrod-
ka Opieki Społecznej. Był wspaniały tort, 
kwiaty i szampan, którym wzniesiono toast 
za zdrowie Jubilatki.
 Pani Natalia Wilczek urodziła się 
w miejscowości Wiejca w gminie Kam-
pinos. Do Ożarowa przeniosła się wraz 
z mężem Stanisławem w 1939 roku. Pro-
wadziła w Ołtarzewie sklep spożywczy na 
którym wisiał szyld „Natalia Szymaniak”. 
W 1944 („wtedy, kiedy weszli Rosjanie”, 
jak mówi Pani Natalia), przeniosła się do 
Ożarowa na ulicę Kolejową, gdzie miesz-
ka do dziś. Przy ulicy Kolejowej również 
prowadziła sklep do lat sześćdziesiątych. 
Jubilatka ma troje dzieci – córkę Jadwigę 
oraz synów Tadeusza i Wiesława. Mąż 
zmarł w maju 1986 roku. Pani Natalia Wil-
czek jest pogodną, bardzo sympatyczną 
i żywotną kobietą. Ma wiele zainteresowań, 
jest ciekawa świata, lubi wspominać daw-
ne czasy, zwłaszcza z okresu swej młodo-
ści. Drogiej Jubilatce życzymy długich 
lat życia w bardzo dobrym zdrowiu.

  Bożena Wronikowska – Kierownik OPS

Jubileusz Pani Natalii

Pani Natalia, lata dwudzieste XX wieku
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W TRYBIE USTAWY – PRAWO ZAMÓ-
WIEŃ PUBLICZNYCH:
Ogłoszono przetargi na następujące 
realizacje:
- opracowanie kompletu dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Pal-
lotyńskiej rowu melioracyjnego w ulicach: 
Pallotyńskiej i łącznika pomiędzy ul. Pallo-
tyńską i ul. Kapucką w Ożarowie Maz.
- opracowanie dokumentacji projektowej, 
budowę oświetlenia ulicznego w ul. Lipowej 
i dojazdu do parkingu przy cmentarzu w 
miejscowości Wolica, gmina Ożarów Maz.
- opracowanie dokumentacji projektowej 
i budowę oświetlenia ulicznego przy 
ul. Szeligowskiej w miejscowości Macie-
rzysz i Szeligi, gmina Ożarów Maz.
- opracowanie dokumentacji projektowej 
i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Ra-
taja w miejscowości Koprki, gmina Oża-
rów Maz.
- opracowanie dokumentacji projekto-
wej i budowa oświetlenia ulicznego przy 
ul. Strzykulskiej w Ożarowie Maz. i Strzy-
kułach.
- opracowanie dokumentacji projekto-
wej i budowa oświetlenia ulicznego przy 
ul. Broniewskiego w miejscowości Duch-
nice, gmina Ożarów Maz.
Podpisano umowy:
- z firmą „Optimal Service” Beata Przygo-
da z siedzibą w Warszawie na dostawę 
papieru do druku i materiałów eksploata-
cyjnych do kserokopiarek i drukarek kom-
puterowych dla UMiG w Ożarowie Maz. 
w 2007 r. za cenę brutto – 29.524 zł. 
- z firmą „JD Inżynieria Ruchu” z siedzi-
bą w Zielonce na oznakowanie piono-
we i poziome dróg gminnych w 2007 r. 
do wysokości środków zabezpieczonych 
w budżecie tj. 35.000 zł. 
- z firmą PPHU – Jerzy Kołodziejczyk 
z siedzibą w Płochocinie na dostawę 
tłucznia kamiennego na częściowe uzu-
pełnienia ubytków na drogach gminnych 
nieutwardzonych wraz z wbudowaniem 
w drogi, do wysokości środków zabez-
pieczonych w budżecie tj. 150.000 zł. 
- z firmą „DROG-REM” Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Warszawie na remonty cząstkowe 
nawierzchni asfaltowych dróg gminnych 
w 2007 r. do wysokości środków zabez-
pieczonych w budżecie tj. 150.000 zł.
- z firmą „NETPOINT” z siedzibą w Świe-
ciu na uruchomienie dostępu do lokalne-
go bezprzewodowego Internetu na tere-
nie Gminy Ożarów Maz. i świadczenie 
usług serwisu w okresie 4 lat od podpisa-
nia umowy za cenę brutto – 264.000 zł.  

W ZAKRESIE INWESTYCJI I REMON-
TÓW
Podpisano umowę:
- na wymianę oświetlenia ulicznego 
na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego i ul. Nad-
brzeżnej w Ożarowie Mazowieckim, wyko-
nawca: instalacje Elektryczne G. Mycka,  
Ożarów Maz., koszt: 732,00 zł brutto

Wydano decyzje i wydziałowe warunki 
techniczne:
- 7 decyzji na lokalizację zjazdu
- 21 decyzji zezwalających na umiesz-
czenie w pasie drogi urządzeń infrastruk-
tury technicznej niezwiązanych z potrze-
bami zarządzania drogami lub potrzeba-
mi ruchu drogowego
- 1 Wydziałowy Warunek Techniczny do 
projektu Decyzji o warunkach zabudowy   
i Decyzji o ustalaniu inwestycji celu pu-
blicznego

W ZAKRESIE GEODEZJI I GOSPO-
DARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Wydano decyzje i postanowienia:
- 10 decyzji zatwierdzających podział 
nieruchomości 
- 10 postanowień  o możliwości podziału 
nieruchomości
- 1 postanowienie o wszczęciu rozgrani-
czenia nieruchomości
- 5 zaświadczeń o adresie nieruchomo-
ści
- 3 zarządzenia w sprawie nie skorzysta-
nia przez Gminę z prawa pierwokupu

W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
Wydano decyzje i postanowienia:
- wydanych decyzji warunkach zabudo-
wy     - 19 
- wydanych decyzji celu publicznego -  1
- wydanych wypisów z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego -  102 
- wydanych wyrysów z miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego -    96 
- wydanych zaświadczeń -       3 
- wydanych wypisów ze Studium -      5 
 
W ZAKRESIE EDUKACJI 
• W Gimnazjum w Ożarowie Maz. odbyło 
się przedstawienie „W krzywym zwier-
ciadle: Korupcja nie popłaca” w ramach 
programu „Młodzi przeciw korupcji”
• Szkoła Podstawowa nr 1 obchodziła  
setną rocznicę urodzin patrona Janusza 
Kusocińskiego. Młodzież szkolna wysta-
wiła sztukę teatralną pt.: „Ostatnie uro-
dziny Kusego”, przygotowaną we współ-
pracy z Panią Grażyną Wojszczyk.
• Złożono wnioski do Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Mazowieckie-
go na dofinansowanie budowy boisk 
sportowych przy Szkole Podstawowej 
im. Szarych Szeregów i Gimnazjum 
im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie.
• Na wniosek rodziców została urucho-
miona dodatkowa trasa dowozu dzieci 
z miejscowości Macierzysz do Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Ożarowie Maz.
• Rozpoczęto eliminacje do kolejnej edy-
cji gminnego konkursu ortograficznego o 
„Pióro Burmistrza”, w którym udział wez-
mą uczniowie szkół podstawowych. Orga-
nizatorem konkursu jest Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Ożarowie Maz.
• W lutym odbyły się gminne zawody spor-
towe w siatkówce dziewcząt i chłopców, 

w ramach eliminacji do Młodzieżowych 
Igrzysk Województwa Mazowieckiego. 
W zawodach pierwsze miejsce zaję-
ły dziewczęta ze Szkoły Podstawowej 
w Płochocinie i chłopcy z Gimnazjum 
w Ożarowie Maz.
• Od 29 stycznia do 9 lutego w gminie 
Ożarów Maz. trwały ferie zimowe. We 
wszystkich szkołach odbywały się za-
jęcia sportowe. W Szkole Podstawowej 
nr 1 zorganizowana została akcja „Zima 
w mieście”. Parafie naszej Gminy także 
zorganizowały zimowiska dla dzieci, ko-
rzystając ze wsparcia finansowego Gmi-
ny.

W ZAKRESIE KULTURY
• 28 stycznia odbyła się w DK „Anielska 
zabawa” - przedstawienie teatralne połą-
czone z zabawą dla dzieci. Imprezę popro-
wadzili aktorzy z “Teatru pod orzełkiem” z 
Białegostoku. W zabawie wzięło udział ok 
40 osób. To samo przedstawienie odbyło 
się również w SP w Płochocinie.
• 4 lutego w sali widowiskowej DK odbyło 
się kolejne przedstawienie w ramach Spo-
tkań z Teatrem dla dzieci. Tym razem mło-
dzi widzowie mogli obejrzeć widowisko pt. 
“Doktor Dolitlle i przyjaciele” w wykonaniu 
Agencji Teatralnej ART-RE z Krakowa. 
Spektakl oglądało ok. 90 widzów. 
• Kolejne spotkanie z teatrem dla dzieci 
miało miejsce 10 lutego. Agencja Teatral-
na ART-ES z Pruszkowa zaprezentowała 
spektakl pt. „Bałwanek w cyrku”. Przed 
spektaklem po raz pierwszy w ramach 
akcji „Opowiem Ci bajkę” dzieci opowia-
dały bajki i recytowały wiersze. Dziecko, 
które chce opowiedzieć bajkę przebiera 
się za wróżkę lub czarodzieja i ze sceny 
opowiada swoją lub już istniejącą bajkę. 
Nagrody dla odważnych dzieci ufundo-
wała firma GoDan. W spektaklu uczest-
niczyło ok. 60 osób.
• 13 lutego w sali widowiskowej DK od-
było się spotkanie Burmistrza Ożarowa 
Maz. z opiekunami osób nipełnospraw-
nych. Dyskutowano nad problemami nie-
pełnosprawnych.
• 18 lutego w sali widowiskowej DK mło-
dzi widzowie naszych spotkań z teatrem 
obejrzeli spektakl pt. “Królowa Śniegu” 
w wykonaniu Agencji ART-RE z Krako-
wa. W spektaklu poświęconym przyjaźni 
czynnie uczestniczyli również widzowie. 
Przed spektaklem dzieci opowiadały baj-
ki i recytowały wiersze w ramach akcji 
“Opowiem Ci bajkę”. W spektaklu uczest-
niczyło ok. 100 widzów.
• Również w niedzielę 18 lutego odbyła 
się ostatkowa zabawa dla seniorów i do-
rosłych organizowana przez członkinie 
zespołu “Ożarowskie Kumoszki”. Zaba-
wy te cieszą się dużym powodzeniem 
wśród seniorów. W zabawie uczestniczy-
ło 35 osób.

Burmistrz - Kazimierz Stachurski 

Działania i decyzje podjęte w Urzędzie Gminy w okresie od 25 stycznia do 26 lutego 2007
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  w sprawie: przedłużenia okresu waż-
ności porozumienia międzygminnego 
pomiędzy Gminą Ożarów Mazowiec-
ki a Miastem Stołecznym Warszawa, 
dotyczącego powierzenia Miastu Sto-
łecznemu Warszawa zadań lokalnego 
transportu drogowego, podpisanego 
w dniu 26 marca 2004r.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
1. Wyraża zgodę na przedłużenie okre-
su ważności porozumienia dotyczącego 
powierzenia Miastu Stołecznemu War-
szawa zadań lokalnego transportu drogo-
wego na 2007r. oraz zapewnia odpowied-
nie środki finansowe na pokrycie kosztów 
związanych z realizacją porozumienia.

§ 2
2. Upoważnia Burmistrza Miasta i Gmi-
ny do podpisania stosownego aneksu   
do porozumienia.

 w sprawie: odmowy zatwierdzenia 
taryf dla poszczególnych taryfowych 
grup odbiorców korzystających z 
usług wodociągowo-kanalizacyjnych 
z zakresu zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzenia 
ścieków na obszarze  Gminy Ożarów 
Mazowiecki 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Odmawia się zatwierdzenia przedsta-
wionych we wniosku Zakładu Usług 
Instalacji Sanitarnych Marian Dybiec 
z siedzibą Ożarów Mazowiecki, ul. Par-
tyzantów 37 z dnia 22.12.2006r. taryf dla 
poszczególnych taryfowych grup odbior-
ców korzystających z usług wodociągo-
wo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowe-
go zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzenia ścieków na obszarze 
Gminy Ożarów Mazowiecki. 

 w sprawie: poboru opłaty skarbowej 
w drodze inkasa oraz wyznaczenia in-
kasentów i określenia wysokości wy-
nagrodzenia za inkaso.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
1. Zarządza się pobór opłaty skarbowej 
w drodze inkasa. 
2. Jako inkasentów opłaty skarbowej us-
tanawia się:

- Starostwo Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego,
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej.
3. Za pobór opłaty skarbowej w drodze 
inkasa przysługuje inkasentowi wyna-
grodzenie w wysokości 5 % zainkaso-
wanej opłaty.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia z mocą obowiązującą od dnia 
2 stycznia 2007. 

 w sprawie: określenia wysokości 
stawek podatku od środków trans-
portowych i zwolnień, w tym podatku 
na terenie Miasta i Gminy Ożarów Ma-
zowiecki na rok 2007.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 
56.169.643 zł, zgodnie z załącznikiem 
nr 1 i 1a.

§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 
59.485.273 zł, zgodnie z załącznikiem 
nr 2.
2. Wydatki inwestycyjne w roku 2007 
zgodnie z załącznikiem nr 3. 
3. Wydatki na wieloletnie programy inwe-
stycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3
Deficyt budżetu gminy w wysokości 
3.315.630 zł, który zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z:
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 
w kwocie 1.100.000 zł.
- zaciąganych kredytów w kwocie 
2.215.630 zł.

§ 4
Przychody budżetu w wysokości 
6.590.984 zł, rozchody w wysokości 
3.275.354 zł, zgodnie z załącznikiem 
nr 4, w tym:
- przychody z tytułu zaciągniętego kre-
dytu na spłatę wcześniej zaciągniętych  
kredytów - 3.275.354 zł.
- rozchody z tytułu spłat rat zaciągnię-
tych kredytów - 3.275.354 zł.

§ 5
W budżecie tworzy się rezerwę ogólną 
w wysokości 150.000 zł. 

§ 6
1. Dochody i wydatki związane z realiza-
cją zadań z zakresu administracji rządo-
wej i innych zadań zleconych odrębnymi 
ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z re-
alizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej wykonywanych na podstawie 
porozumień z organami administracji 
rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z reali-
zacją zadań własnych finansowanych z 
budżetu państwa, zgodnie z załączni-
kiem nr 7.

§ 7
1. Ustala się dochody w kwocie 270.000 zł 
z tytułu wydawania zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych oraz wydatki 
w kwocie 245.000 zł na realizację zadań 
określonych w gminnym programie pro-
filaktyki i rozwiązywania problemów al-
koholowych. 
2. Ustala się wydatki w kwocie 25.000 zł 
na realizację zadań określonych w gmin-
nym programie przeciwdziałania narko-
manii. 
 

§ 8
1. Plan przychodów i wydatków w łącz-
nej kwocie dla zakładu budżetowe-
go: przychody – 4.474.800 zł, wydatki 
– 4.474.800 zł, zgodnie z załącznikiem 
nr 8.

§ 9
1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu 
Usług Komunalnych z tytułu dopłaty do 
usług związanych z administrowaniem 
zasobów komunalnych - 1.000.000 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla:
• gminnych instytucji kultury na łączną 
kwotę - 850.000 zł, zgodnie z załączni-
kiem nr 10.
• działających na terenie gminy publicz-
nych i niepublicznych przedszkoli, szkół 
i placówek oświatowo - wychowawczych 
w wysokości - 709.500 zł, zgodnie z za-
łącznikiem nr 11. 
• Dotacje celowe na zadania bieżące 
gminy realizowane na podstawie poro-
zumień między jednostkami samorzą-
du terytorialnego - 465.000 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 12.
• Dotacje celowe na zadania realizowa-
ne przez podmioty nienależące do sek-
tora finansów publicznych - 665.000 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10
1. Ustala się plan przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 35.000 zł,

z pracy rady miejskiej

W dniu 25 stycznia 2007 r. na V  sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

U C H W A Ł A Nr 28/07

U C H W A Ł A  Nr 31/07

U C H W A Ł A Nr 29/07

U C H W A Ł A Nr 30/07
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z pracy rady miejskiej

2) wydatki - 35.000 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 14. 

§ 11
Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz 
emisji papierów wartościowych na po-
krycie występującego w ciągu roku 
przejściowego deficytu budżetu do wy-
sokości 2.000.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu 
umów, których realizacja w roku następ-
nym jest niezbędna dla zapewnienia 
ciągłości działania gminy i termin zapła-
ty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 
3.000.000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydat-

ków z wyłączeniem przeniesień między 
działami,
4) udzielania w roku budżetowym poży-
czek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,
5) udzielania w roku budżetowym po-
ręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 
1.000.000 zł,
6) lokowania wolnych środków budże-
towych na rachunkach bankowych 
w innych bankach niż bank prowadzący 
obsługę budżetu gminy.

§ 12
Załącza się prognozę łącznej kwoty 
długu i spłat gminy na koniec 2007 roku 
i lata następne, zgodnie z załącznikiem 
nr 15. 

§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy.

§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2007 roku i podlega publika-
cji w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Mazowieckiego oraz na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta i Gminy.

Pełna treść uchwał do wglądu w UMIG w 
Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, pok. 
101 lub na stronie WWW.bip.ozarow-mazo-
wiecki.pl

 
  w sprawie: nieodpłatnego przejęcia 
od Agencji Nieruchomości Rolnych 
zabudowanej działki położonej w ob-
rębie PGR Gołaszew.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Wyrazić zgodę na nieodpłatne przejęcie 
od Agencji Nieruchomości Rolnych na 
rzecz Gminy Ożarów Mazowiecki zabu-
dowanej działki nr 1/7 o pow. 0,04 ha, 
położonej w obrębie PGR Gołaszew.

§ 2
Nieruchomość przeznaczyć na lokal so-
cjalny, zaspokojenie potrzeb mieszkanio-
wych gospodarstw o niskich dochodach.

§ 3
Traci moc Uchwała Nr 476/06 Rady Miej-
skiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 
27 października 2006 r.

 w sprawie: nieodpłatnego przejęcia 
od Agencji Nieruchomości Rolnych 
działki położonej w obrębie SHR Wo-
lica.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Wyrazić zgodę na nieodpłatne przeję-
cie od Agencji Nieruchomości Rolnych 
działki ew. nr 30 o pow. 2,07 ha położo-
nej w obrębie SHR Wolica.

§ 2
Działkę przeznaczyć pod:
- mieszkaniowy zasób gminy z przezna-
czeniem na lokale socjalne, zamienne i 
zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych 
gospodarstw o niskich dochodach,
- drogę gminną,  
- tereny rekreacyjne i sportowe oraz te-

reny zieleni gminnej (parkowej, zieleńce, 
skwery). 

§ 3
Traci moc Uchwała Nr 342/05 Rady Miej-
skiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 
września 2005r.

 w sprawie: ustalenia stawki pro-
centowej opłaty adiacenckiej z tytu-
łu wzrostu wartości nieruchomości 
w wyniku podziału.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
1. Ustala się wysokość stawki procento-
wej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości w wyniku jej po-
działu w wysokości 40 % różnicy warto-
ści nieruchomości.
2. Opłatą adiacencką objęte będą po-
działy nieruchomości, które zostaną 
zatwierdzone prawomocną decyzją  po 
wejściu w życie uchwały.

 w sprawie: uchwalenia nowego sta-
tutu - Zespołu Ekonomiczno - Admi-
nistracyjnego Szkół i Przedszkoli w 
Ożarowie Mazowieckim.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Wprowadza się nowy Statut Zespołu 
Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół 
i Przedszkoli stanowiący załącznik do 
uchwały.

§ 2
Dotychczas obowiązujący Statut uchwa-
lony Uchwałą Nr 209/04 Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 
czerwca 2004r, traci swoją moc po wej-
ściu w życie nowego Statutu w terminie 
określonym w § 4.

 w sprawie: wyborów do organów sa-
morządowych w jednostkach pomoc-
niczych Gminy.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
1. Zarządza się przeprowadzenie wy-
borów do organów samorządu miesz-
kańców sołectw, w tym sołtysów oraz 
organów samorządu mieszkańców osie-
dli w terminie do 30 kwietnia 2007 r.
2. Termin wyborów zostanie podany do 
publicznej wiadomości minimum na 7 dni 
przed terminem wyborów.

 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana 
Leszka Radwana na działalność Bur-
mistrza Miasta i Gminy  w Ożarowie 
Mazowieckim.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Po rozpatrzeniu skargi na działalność 
Burmistrza Miasta i Gminy w Ożarowie 
Mazowieckim złożonej przez Pana Lesz-
ka Radwana i zapoznaniu się ze stanowi-
skiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim w sprawie za-
rzutów postawionych w skardze, Rada 
Miejska w Ożarowie Mazowieckim uzna-
je skargę za nieuzasadnioną z przyczyn 
określonych w uzasadnieniu  stanowią-
cym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prze-
wodniczącemu Rady, zobowiązując go 
do przygotowania odpowiedzi i prze-
słania skarżącemu odpisu niniejszej 
uchwały wraz z załącznikiem. 

W dniu 9 lutego 2007 r. r. na   VI  sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

U C H W A Ł A Nr 32/07 

U C H W A Ł A Nr 33/07 

U C H W A Ł A  Nr 34/07

U C H W A Ł A  Nr 35/07

U C H W A Ł A  Nr 36/07

U C H W A Ł A  Nr 37/07
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z pracy rady miejskiej

 w sprawie: utraty diety przez radne-
go.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Radny, który złożył oświadczenie doty-
czące działalności gospodarczej pro-
wadzonej przez swego małżonka w 
terminie późniejszym niż 30 dni od dnia 
wyboru traci dietę za okres między 30 
dniem od daty wyboru a dniem złożenia 
oświadczenia.

 w sprawie: zatwierdzenia planu pra-
cy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza plan pracy Komisji Rewizyj-
nej na  2007 rok, stanowiący załącznik  
do uchwały.

§ 2
Nadzór nad realizacją planu określone-
go w § 1.  powierza  Przewodniczącemu 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim.

 w sprawie: zatwierdzenia planu pra-
cy Komisji do spraw budżetowych na 
2007 rok.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza plan pracy Komisji do spraw 
budżetowych  na  2007 rok, stanowiący 
załącznik  do uchwały.

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

 w sprawie: zatwierdzenia planu pra-
cy Komisji do spraw obywatelskich   
na 2007 rok.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza plan pracy Komisji do spraw 

obywatelskich  na  2007 rok, stanowiący 
załącznik  do uchwały.

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

 w sprawie: zatwierdzenia planu pra-
cy Komisji do spraw gospodarczych   
na 2007 rok.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza plan pracy Komisji do spraw 
gospodarczych na 2007 rok, stanowiący 
załącznik do uchwały.

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

Pełna treść uchwał do wglądu w UMIG w 
Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, pok. 
101 lub na stronie WWW.bip.ozarow-mazo-
wiecki.pl

U C H W A Ł A Nr 38/07 

U C H W A Ł A Nr 39/07 

U C H W A Ł A Nr 40/07 

U C H W A Ł A Nr 41/07 

U C H W A Ł A Nr 42/07

2006 rok był rokiem ważnych wyda-
rzeń. W wielu z nich sami uczestniczy-
liśmy, a jeszcze więcej nas dotyczyło.
    
• W budżecie gminy na 2006 rok usta-
lono dochody 48 304,7tys. zł, a wydatki 
53 871,2 tys. zł, w tym na zadania in-
westycyjne 17 951,8 tys. zł. Deficyt po-
stanowiono pokryć kredytem bankowym 
i nadwyżką lat ubiegłych - 1 700 tys. zł. 
Utworzono rezerwę ogólną 1550 tys. zł. 
Burmistrz Kazimierz Stachurski, zwraca-
jąc się do mieszkańców gminy, powie-
dział między innymi: Mam nadzieję, że 
wspólnie będziemy w stanie skutecz-
nie ten budżet zrealizować. (...) Ważne 
jest, aby w tej różnorodności proble-
mów, zadań, zmartwień i priorytetów 
łączyła nas gminna solidarność.
• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy grała również w ożarowskiej gminie. 
Zebrano ponad 12 tys. zł. Zbiórka prze-
znaczona była na zakup sprzętu do ra-
towania dzieci poszkodowanych w wy-
padkach oraz naukę pierwszej pomocy. 
Szefem sztabu był Andrzej Ptasznik, dy-
rektor DK „UŚMIECH”. W zbiórce pienię-
dzy uczestniczyło 29 wolotariuszy. Naj-
więcej pieniędzy zebrały: Beata Szkup, 
Małgorzata Schulz i Marta Perz.
• Zakończono:
- budowę oświetlenia ulic Wspólna Droga 
w Morach, Jawczycach i Zaborowskiej 
w Święcicach,

- opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz części sieci wodocią-
gowej Jawczyce - Mory i sali gimnastycz-
nej dla Szkoły Podstawowej w Święci-
cach.
LUTY
• Powiatowy Inspektor Sanitarny zamknął 
wodociąg zasilany ze stacji uzdatniania 
przy ul. Partyzantów 37 z powodu bakte-
ryjnego skażenia wody. Woda nie nada-
wała się do spożycia. Podjęto decyzję 
oczyszczenia wody chlorem. Powiado-
miono mieszkańców, że okresowo woda 
nadaje się tylko do celów sanitarnych. 
W tej trudnej sytuacji bezpłatnie rozdano 
mieszkańcom ponad 100 tys. litrów bu-
telkowanej wody (ok. 20 litrów na jedne-
go mieszkańca), nie licząc wody dostar-
czonej w cysternach.
 Na spotkaniu z burmistrzem krytycz-
nie oceniono skuteczność stosowanej 
kontroli jakości wody. Wielu mieszkańców 
miało również zastrzeżenia do sposobu 
rozdziału i ilości dostarczonej wody.
 Burmistrz, oceniając aktualne możli-
wości i potrzeby mieszkańców w zaopa-
trzeniu w wodę, powiedział:
„Czysta woda dostarczana do po-
większających się ciągle aglomeracji 
mieszkalnych już jest, a w najbliż-
szym czasie będzie jeszcze bardziej 
cennym i trudnym do pozyskania do-
brem. Po pierwsze: ciągle jej ubywa w 
przyrodzie, jest coraz bardziej zanie-

czyszczana, po drugie: rosną koszty 
jej wydobycia, uzdatniania i przesy-
łania do odbiorców, po trzecie: zuży-
wają się technicznie wodociągi. Nasze 
gminne ujęcia wody są wyłącznie pod-
ziemnymi, oligoceńskimi lub czwarto-
rzędowymi studniami, których lustro 
powierzchniowe każdego roku opada. 
Przybywa w gminie prywatnych ujęć 
głębinowych budowanych za zgodą 
wojewody. Woda w gminie nie jest 
droga 1000 litrów (m3) kosztuje 2,07 zł, 
to tyle samo, a nawet mniej niż butel-
ka w sklepie. Urząd gminy czyni sta-
rania o pozyskanie dla miasta dwóch 
nowych ujęć wody, co mogłoby znacz-
nie poprawić zaopatrzenie mieszkań-
ców.” 
• Przekazano lokatorom 4-kondygnacyj-
ny nowy budynek komunalny z 54 miesz-
kaniami w Józefowie przy ul. Kasztano-
wej 14. Oznacza to dużą poprawę sy-
tuacji mieszkaniowej dla wielu rodzin.
Budynek jest zarządzany przez Zakład 
Usług Komunalnych.
• Przeniesiono skrzynki oświetlenia ulicz-
nego ze stacji transformatorowej na słup 
oświetleniowy przy ul. Lipowej w Płocho-
cinie.
• Nadano nazwy ulicom w SHRO Bro-
nisze: Czereśniowa, Kwiatowa i Cisowa 
oraz w SHR Wolia: Dębowa.
MARZEC
• Urząd Miasta i Gminy otrzymał certyfi-

W  A  R  T  O    W  I  E  D  Z  I  E  Æ  
Z DA R Z Y £ O  S I Ê  W   2 0 0 6   RO K U
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wydarzenia 2006 roku

kat za udział w akcji „Przejrzysta Polska” 
w 2005 roku. Ożarów Mazowiecki znalazł 
się wśród 450 samorządów gminnych 
i powiatowych, które zapracowały na to 
wyróżnienie.
• Karolina, Weronika i Natalia to imona 
trojaczek, o które powiększyła się rodzi-
na państwa Jolanty i Stanisława Łucza-
ków.
KWIECIEŃ
• Rada Miejska, po zaakceptowaniu 
sprawozdania, udzieliła absolutorium za 
2005 rok Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Ożarów Mazowiecki (uchwała nr 413/06 
z 27 kwietnia 2006 roku).
• Ulicy w SHR Wolica nadano nazwę „Za 
Lipami”. 
MAJ
• Odsłnięto, a następnie poświęco-
no pomnik OJCA ŚWIĘTEGO JANA 
PAWŁA II. Gośćmi tej uroczstości byli 
JE Ksiądz Prymas Józef Kardynał Glemp 
i JE Ksiądz Biskup Józef Zawistowski. 
Pomnik, umieszczony przed Sanktu-
arium Miłosierdza Bożego, został zapro-
jektowany przez artystę rzeźbiarza Piotra 
Ratusińskiego i księdza Michała Dłutow-
skiego. Pomnik powstał dzięki wsparciu  
fundatorów instytucjonalnych i indywidu-
alnych. 
• W Dniu Strażaka uroczyście obchodzo-
no 82. rocznicę powstania Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowiec-
kim.
Uroczystości towarzyszyło:
- ukończenie budowy Domu Strażaka - 
budynku przy ul. Strażackiej - z 16 miesz-
kaniami dla członków OSP i ich rodzin;
- przekazanie druhom nowego wielofunk-
cyjnego samochdu gaśniczego STAR-
MAN;
- przyjęcie nowego sztandaru przez OSP 
Ożarów Mazowiecki.
• Odbył się VI Rajd Rowerowy Ołtarzew - 
Palmiry - Ołtarzew im. Janusza Kusociń-
skiego. Wraz z uczestnikami rajdu prze-
jechał trasę Ryszard Szurkowski - mistrz 
świata i mistrz olimpijski w kolarstwie 
szosowym.
 W imprezie na boisku UKS „Ambra” 
uczestniczyło blisko 500 osób.
• Opracowano dokumentację projektowo 
- kosztorysową zmiany użytkowania bu-
dynku szkoły przy ul. Fabrycznej w Jó-
zefowie.
 Zakończono budowę wodociągu przy 
ul. Pallotyńskiej i oświetlenia przy ul. Ro-
kickiej w Wolicy.
• Na pływalni w Ożarowie Mazowieckim 
odbyły się Mistrzostwa Polski w Pływa-
niu dzieci 10- i 11-letnich. W zawodach 
wzięło udział ponad 500 zawodników. 
Zawody zdominowali ożarowscy zawod-
nicy wygrywając klasyfikację medalową 
w województwie mazowieckim. Pływacy 
Klubu Sportowego „1” Ożarów Mazo-
wiecki zajęli pierwsze miejsce w Polsce 
w roczniku 1995. Kacper Jaworski zdo-

był 4 złote medale, Weronika Jagoda - 3, 
a Julia Jagoda złoty i srebrny 
• z okazji Dnia Pracownika Samorządo-
wego spotkali się radni kadencji 1994-
-1998 oraz osoby, które wniosły znaczą-
cy wkład w odrodzenie i funkcjonowanie 
samorządu terytorialnego w tym okresie.
 W spotkaniu uczestniczył, jako gość 
honorowy, burmistrz Kazimierz Stachur-
ski.
 CZERWIEC
• Po raz czwarty świętowano Dni Ożaro-
wa. Nagrody Honorowe Miasta, Felicja 
2006, otrzymali Izabela i Grzegorz Am-
broziakowie w kategorii „Osoba” i Spół-
dzielnia Mieszkania „Ożarów” w kategorii 
„Instytucja”.
• Po raz szesnasty odbył się Ożarowski 
Bieg im. Janusza Kusocińskiego. Ogó-
łem w biegach na dystansach od 200 do 
10 000 metrów - w zależności od wieku 
- uczestniczyło 116 biegaczy. Najlepsze 
wyniki wśród uczestników z gminy Oża-
rów Mazowiecki uzyskała Aleksandra 
Stachurska, plasując się na III miejscu 
w klasfikacji generalnej.
• Nagrody Burmistrza za wieloletnią 
pracę pedagogiczną otrzymały dyrektor 
i wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1: 
Anna Kłos i Ewa Smolińska-Szwocer.
• Gimnazja ukończyło 228 uczniów,
a szkoły podstawowe 237.
• Wręczono nagrody „Ożarowskie Pereł-
ki” uczniom trzecich klas gimnazjalnych. 
Laureatami zostali: Agnieszka Mądry, 
Krzysztof Osica i Michał Fedyk z Płocho-
cina oraz Maria Święciaszek i Krzysztof 
Woch z Ożarowa Mazowieckiego.
• W Przedszkolu Publicznym Nr 1  w Oża-
rowie Mazowieckim przy ul. Obrońców 
Warszawy 11A odbyła się uroczystość 
z okazji jubileuszu 25-lecia.
• Zakończono:
- budowę chodników: przy ul. Floriana 
i przy torach PKP na odcinku od ul. Kuso-
cińskiego do ul. Mickiewicza w Ożarowie 
Mazowieckim oraz przy ul. Szeligowskiej 
w Szeligach. 
- opracowywanie projektów przebudowy 
ulic: Krzywej, Małej, Kopernika i Parko-
wej w Ożarowie Mazowieckim. 
LIPIEC-SIERPIEŃ 
• Zakończono:
- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Cichej,
- budowę progów zwalniających na dro-
gach gminnych,
- utwardzanie pobocza przy Przedszkolu 
w Broniszach i przy Szkole Podstawowej 
Nr 2 oraz utwardzenie tłuczniem kamien-
nym ul. Zwierzynieckiej, Chopina i Dale-
kiej w Płochocinie,
- przebudowę ul. Jaśminowej w Koprkach 
i ul. Zamoyskiego, 
- remont budynku Przedszkola Nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim,
- zabudowę meblową i modernizację pod-
grzewacza wody w Przedszkolu w Bro-
niszach,  

• Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego 
w Płochocinie otrzymało 6230 euro na 
realizację programu SOKRATES w roku 
szkolnym 2006/07,
 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Ku-
socińskigo otrzymała dofinansowanie z 
Ministerstwa Edukacji i Nauki na naucza-
nie języka angielskiego w pierwszych 
klasach.
• Do klas pierwszych zapisano 187 dzieci 
w szkołach podstawowych i 240 uczniów 
w gimnazjach.
• Odeszli:
KAZIMIERZ DĘBSKI, atysta malarz; 
od 1981 roku mieszkaniec Kolonii Pogo-
szew.
WINCENTY CIOSEK, Prezes Rolniczej 
Spółdzielni Produkcyjnej w Duchnicach.
(wspomnienie w sierpniowym numerze 
„IO”)
 WRZESIEŃ
• Dożynki gminne odbyły się w Płocho-
cinie. Starostami dożynek byli Anna Ka-
rolak ze Swięcic i Włodzimierz Rytka 
z Michałówka.
 21 rolników otrzymało odznaczenia 
„Zasłużony dla rolnictwa”.
• Wyremontowano budynki: Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum w Płochocinie, 
Przedszkola Nr 2, Szkół Podstawowych 
Nr 1 i 2 w Ożarowie Mazowieckim.
 Wykonano nakładkę asfaltową na 
drodze wewnętrznej do Przedszkola Nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim.
 Opracowano dokumentację projek-
towo-kosztorysową na budowę parkingu 
przy Szkole Podstawowej w Płochocinie.
• W roku szkolnym 2006/07 będzie 
uczęszczać do szkół podstawowych 
1260 uczniów, do gimnazjów 684, a do 
przedszkoli 350 dzieci.
 We wszystkich placówkach oświato-
wych będzie pracowało 210 nauczycieli 
oraz 114 pracowników obsługi i admini-
stracji.
• Istniejąca od 45 lat Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Ożarów” wniosła znaczą-
cy wkład dla Ożarowa Mazowieckiego 
i przez ponad 35 lat była źródłem zaspo-
kajania potrzeb mieszkaniowych średnio 
zamożnych obywateli.
 Jan Mikulski - wieloletni działacz tej 
Spółdzielni ułożył rymowany panegiryk 
na jubileusz 45-lecia (patrz wrześniowy 
numer „IO”).
PAŹDZIERNIK
• Odsłonięto i poświęcono kamień przy 
domu Sióstr Urszulanek w Ożarowie Ma-
zowieckim, w miejscu, w którym 2 sierpnia 
1996 roku Pan Bóg, przez nadzwyczajną 
interwencję Matki Urszuli Ledóchowskiej, 
ocalił życie porażonego prądem 14-let-
niego Daniela Gajewskiego.
• Zarząd Rejonowy PCK poinformował, 
że podczas otwartej akcji honorowego 
krwiodawstwa w Ołtarzewie oddały krew 
43 osoby rekrutujące się głównie ze słu-
chaczy Seminarium. Wśród nich byli rów-
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idzie wiosna

nież mieszkańcy Ożarowa Mazowiec-
kiego i Ołtarzewa, jak również młodzież 
szkół średnich.
• Zakończono:
- wykonanie miejskiego systemu infor-
macji wizualnej miasta i gminy;
- instalację oświetlenia na ul. Rynkowej 
i dobudowę lamp oświetleniowych na 
ul. Święcickiej w Płochocinie;
- wykonanie placu zabaw przy ul. Kolejowej;
- budowę przyłącza wodociągowego 
w budynku przy ul. Umiastowskiej;
- opracowanie koncepcji kanalizacji 
deszczowej w Józefowie, projekty dróg 
Bronisze-Jawczyce-Ożarów i kanalizacji 
sanitarnej dla Piotrkówka Dużego, Piotr-
kówka Małego, Strzykuł, Szelig, Macie-
rzysza oraz Wieruchowa.
• Ukazała się, licząca 294 strony dru-
ku, publikacja dokumentalna pt. „Walka 
mieszkańców Ożarowa i okolic z oku-
pantem w latach 1939-1945” zredago-
wana przez kolegium pod kierunkiem  
Zbigniewa Złotnickiego - żołnierza Armi 
Krajowej.
• W obecności licznie zaproszonych goś-
-ci odbyła się pięćdziesiąta sesja rady 
miejskiej - ostatnia w kadencji 2002-
-2006. Kazimierz Stachurski - wybrany 
na burmistrza po raz pierwszy w wybo-
rach bezpośrednich, spotkał się z rad-
nymi, których większość była opozycją 
zrzeszoną w klubie „Budujmy Razem”. 
Radni z tego klubu obsadzili wszystkie 
ważne stanowiska w Radzie Miejskiej. 
Komisja Rewizyjna była najaktywniej-
szym jej organem. 

 Jednak w tych warunkach udało się 
osiągnąć korzystny kompromis. Był to 
okres kolejnych dobrych lat dla społecz-
ności gminy. Wprowadzono w czyn ha-
sło: „Budujmy razem mądrze i sprawiedli-
wie” - ogłoszone na pierwszej sesji Rady 
Miejskiej. 
 Sesja przebiegła w miłej atmosferze. 
Nie ukrywano zadowolenia i nie szczę-
dzono sobie wzajemnych „laurek”, mając 
nadzieję, że to jeszcze nie jest pożegnia-
nie.
 Sprawozdanie z działalności zostało 
dołączone przez Burmistrza do paździer-
nikowego numeru „IO”.
LISTOPAD   
• Wybory samorządowe poprzedziła 
kampania, głównie plakatowa, w czasie 
której prezentowano swoje walory, jak 
również zamierzenia. Kampania prze-
biegała w spokojnej astmosferze. Nie 
zabrakło jednak anonimów bogatych 
w pomówienia z jednej strony, a z dru-
giej strony gloryfikowania i przesady 
w opisie swoich zalet i dokonań. Wyko-
rzystano w kampani wyborczej nawet 
fakt wybudowania pomnika ku czci Ojca 
Świętego Jana Pawła II. Zabrakło po-
kory...
 Wyborcy surowo ocenili dotychcza-
sowych działaczy samorządowych. Więk-
szość z nich nie uzyskała wystarczają-
cego poparcia. Tym bardziej należy po-
gratulować i podkreślić sukces wyborczy 
Kazimierza Konstantego Stachurskiego, 
który przy 66% poparciu ponownie został 
burmistrzem, jak również ponowne uzy-

skanie mandatów przez Krystynę Tende-
rendę, Barbarę Halinę Laskę, Antoniego 
Roberta Bieńkę i Lecha Toruszewskiego 
do Rady Miejskiej, a Pawłowi Kanclerzo-
wi i Leszkowi Tokarczykowi (radny miej-
ski 1998-2002) do Rady Powiatu.
 Na pierwszej sesji Rady Miejskiej ka-
dencji 2006-2010 na przewodniczącego 
wybrano Romana Jasińskiego (o kandy-
datach czytaliśmy w październikowym 
numerze „IO”, a wyniki wyborów i relacja 
z I sesji w grudniowym numerze)
GRUDZIEŃ
• 6 grudnia dokładnie w 54. rocznicę 
śmierci Konstantego Ildefonsa Gałczyń-
skiego odsłonięto tablicę pamiątkową 
w Gimnazjum w Płochocinie. Tablicę za-
projektował i wykonał rzeźbiarz Jacek 
Kowalski.
• Uroczystość uświetniła Pani Kira Gał-
czyńska - Kilańska, córka poety.
• W 2006 roku liczba mieszkańców gminy 
Ożarów Mazowiecki wzrosła z 19 186 na 
19 307. Urodziło się 215 dzieci (o 48 wię-
cej niż w 2005 roku). Zmarło 191 osób 
(o 6 mniej niż w 2005 roku).
 Liczba urodzeń była o 24 osoby więk-
sza od liczby zgonów.
• 1980 to liczba firm zarejestrowanych w 
Gminie (stan na 31.12.2006). Zarejestro-
wano 166 nowych, zlikwidowało działal-
ność 147.
• 244 to liczba spółek zarejestrowanych 
w sądzie (stan na 31.12.2006), wśród 
nich 24 zostały zarejestrowane w 2006 
roku.

opracował Tadeusz Pancześnik

Czysta Gmina wiosną
 Za oknem coraz cieplej, przyroda budzi się do życia. Wiosenna atmosfera oraz zbliżające się Święta 
Wielkanocne sprawiają, że przystępujemy do wiosennych porządków.
 Gmina w trosce o mieszkańców, pomagając w miarę możliwości w wiosennym sprzątaniu, tak jak 
w ubiegłych latach i  w tym roku organizuje Akcję Zbierania Odpadów Gabarytowych. 
Akcję tę prowadzić będzie Wydział Środowiska i Rolnictwa (tel. 022 722 22 07 wewn. 235,236, 237). Pod-
stawienie kontenerów na odpady gabarytowe odbywać się będzie sukcesywnie, po uprzednim pisemnym 
zgłoszeniu Sołtysów i Przewodniczących Osiedli. W podaniu należy określić orientacyjnie ilość pojemni-
ków gabarytowych dla wsi i osiedla. Proszę także o podanie kontaktowego numeru telefonu.
Do kontenerów można wywozić odpady wielkogabarytowe (np.: stare meble, stary sprzęt domowy) 
z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych (np.: eternit).
 Ponieważ topniejący śnieg odsłania zanieczyszczenia i dzikie wysypiska odpadów przy drogach 
i rowach zwracam się z prośbą o informowanie Wydziału Środowiska i Rolnictwa o takich wysypiskach 
w celu ich uprzątnięcia (telefony jak wyżej).
 Ponadto proszę Rolników posiadających gospodarstwa rolne i uprawiających pola na terenie naszej 
Gminy o zachowanie kultury i porządku podczas prowadzenia prac polowych: nie niszczenie poprzez 
podorywanie poboczy dróg oraz nie zanieczyszczanie nawierzchni jezdni glebą znajdująca się na kołach 
pojazdów rolniczych wyjeżdżających na drogę.
 Po zakończeniu prac polowych należy oczyścić koła ciągników i maszyn rolniczych. Z góry dziękuje-
my za zrozumienie i współpracę.

Zdzisław Lewandowski 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
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zero tolerancji dla przemocy

 Agresja i przemoc w rodzinie, szkole, 
na ulicy to obecnie powszechne zjawiska 
w naszym społeczeństwie. Obserwujemy 
eskalację zachowań nasyconych agresją, 
sprzyja temu kryzys wartości i autoryte-
tów, osłabienie więzi rodzinnych, pozo-
stawianie dzieci z własnymi problemami, 
często frustracja spowodowana trudny-
mi warunkami materialnymi. Należy pod-
kreślić, że przemoc narusza podstawowe 
prawo każdego dziecka – prawo do życia    
w poczuciu bezpieczeństwa.
 Z uwagi na wymiar, natężenie i kon-
sekwencje tego zjawiska dyrekcja i rada 
pedagogiczna Szkoły Podstawowej 
im. Szarych Szeregów w Płochocinie 
podjęła działania profilaktyczne przygo-
towując długofalowy program, którego 
realizację rozpoczęto w ubiegłym roku 
szkolnym 2005/2006. Inicjatorem reali-
zacji tego programu jest Dyrekcja Szkoły, 
ale w przygotowanie i przeprowadze-
nie projektu zaangażowani są wszyscy 
nauczyciele, wychowawcy zatrudnieni 
w tej placówce. Aby program przyniósł 
zamierzone efekty realizatorzy założyli 
konieczność współpracy wszystkich stron 
w środowisku szkolnym: dyrekcji, grona 
pedagogicznego, uczniów oraz rodziców 
i opiekunów. W swojej codziennej pracy 
wychowawczej realizatorzy podkreśla-
ją ważność wspierania działań ścisłą 
współpracą ze środowiskiem rodzinnym. 
Główne cele programu profilaktycznego 
zakładają eliminowanie zachowań agre-
sywnych i przemocy wśród uczniów, 
wzrost poczucia bezpieczeństwa w szko-
le, a także integrację uczniów i wzmoc-
nienie więzi między uczniami, nauczycie-
lami i rodzicami we wspólnym działaniu 
przeciwko przemocy.
 Działania służące realizacji tych ce-
lów rozpoczęły się od poszerzania grun-
townej wiedzy na temat mechanizmów 
uruchamiających zachowania agresywne 
na terenie szkoły i zdobycia umiejętności 
wyodrębniania wszelkich postaci zacho-
wań agresywnych z całego spektrum 
innych zachowań w grupie. Grono peda-
gogiczne wzięło udział w cyklu szkoleń 
przeprowadzonych przez specjalistów 
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju 
i Integracji Środowisk Szkolnych „Bliżej 
dziecka”. Grono pedagogiczne ustali-
ło, że włączenie objawów agresywnych 
zachowań do obszaru, na który każdy 
nauczyciel ma wpływ i może wziąć za 
ten obszar odpowiedzialność jest punk-
tem wyjścia do działania. Aby skutecznie 
pomagać uczniom bezbłędnie rozpo-
znawać zjawiska negatywne na terenie 
szkoły, nauczyciele przekazują im wiedzę 
o wszelkich znanych formach przemo-
cy fizycznej i emocjonalnej. Prowadzą 
zajęcia rozwijające empatię, pokazując 

uczniom „świat uczuć”, są to atrakcyjne 
dla dzieci godziny z wychowawcą, opar-
te na scenariuszach Programu Przeciw-
działania Przemocy – Stop, Stowarzy-
szenia „Bliżej dziecka”. Najważniejsze 
jest to, że są skuteczni w swoich działa-
niach, ponieważ w trakcie szkoleń sami 
nauczyciele trenowali kontrolowanie zło-
ści i napięć, uczyli się obrony przed prze-
mocą, pogłębiali świadomość własnych 
zachowań na inne osoby. Zdobywając 
wszystkie te niezbędne umiejętności 
i wykorzystując wiedzę oraz kształtując 
postawę mediatora potrafią zdiagnozo-
wać problemy i pracować ze sprawcami 
i ofiarami przemocy w celu powstrzyma-
nia takich zachowań.
 Szkoła ma ustalone jasne zasady 
obowiązujące każdego ucznia należące-
go do jej społeczności. Ustalenie tych za-
sad i norm było kolejnym krokiem w pro-
filaktycznym działaniu wychowawczym, 
zainicjowanym przez Dyrekcję i popro-
wadzonym wspólnie przez nauczycieli 
i uczniów. Ponieważ łatwiej jest zaak-
ceptować uczniom własne, proponowa-
ne przez siebie normy, niż dostosować 
się do narzuconego kodeksu zachowań, 
zostali zaproszeni do ustalania zasad do-
tyczących sfery wypełniania obowiązków, 
czyli bycia dobrym uczniem, a także sfery 
dobrego wychowania, czyli bycia dobrym     
i kulturalnym kolegą. Oto efekty wspólnie 
proponowanych zachowań we wszyst-
kich sferach współżycia w grupie:

ZASADY OBOWIAZUJĄCE W NASZEJ 
SZKOLE:

JESTEM OBOWIAZKOWY
• Na lekcję przychodzę punktualnie
• Aktywnie uczestniczę w zajęciach
• Słucham uważnie i wykonuję polece-
nia nauczyciela
• Odrabiam prace domowe i przygoto-
wuję się do zajęć
• Nie ściągam
• Na bieżąco poprawiam negatywne 
oceny
JESTEM KOLEŻEŃSKI
• Okazuję innym życzliwość
• Do koleżanek i kolegów zwracam się 
po imieniu
• Nie obrażam nikogo, słowem, ge-
stem, miną
• Zgodnie pracuję i bawię się w zespo-
le lub grupie
• Troszczę się o rzeczy kolegów
DBAM O BEZPIECZENSTWO SWOJE I 
INNYCH
• Swoim zachowaniem nie zagrażam 
zdrowiu i bezpieczeństwu innym
• Nie stosuję przemocy: bójek, popy-
chania, plucia, dokuczania innym
• W czasie przerw: nie biegam, nie 

krzyczę, nie przebywam w klasie
• Do szatni idę powoli i spokojnie się 
ubieram
• Rozmawiam z dorosłymi o problemach 
wśród dzieci, aby mogli nam pomóc
UMIEM BYĆ KULTURALNYM
• Wobec innych stosuję formy grzecz-
nościowe
• Dbam o estetyczny wygląd odpo-
wiedni do miejsca i sytuacji
• Dbam o czystość i porządek na tere-
nie szkoły i wokół niej
• Kulturalnie zachowuję się podczas 
wycieczek     
• Szanuję własność szkoły
 W każdej klasie i we wszystkich sa-
lach szkoły zasady są umieszczone w 
widocznym miejscu. To bardzo pomaga 
w zapamiętaniu i przestrzeganiu wspól-
nie ustalonych obowiązujących norm.
 Oprócz tych gruntownych przygoto-
wań i szkoleń nauczyciele w II semestrze 
2005/2006 cyklicznie przygotowywali 
apele o tematyce poświęconej działaniom 
powstrzymującym przemoc i agresję.  
 Uczniowie także bardzo chętnie an-
gażowali się w realizację tego projektu. 
Startowali do rywalizacji przygotowując 
prace plastyczne ma konkursy, które 
odbyły się w ubiegłym roku szkolnym. 
Pierwszy dotyczył pokazania przemian 
w zachowaniu ucznia w formie cieka-
wego komiksu zatytułowanego „Jestem 
w porzo”. Drugi zakładał zaprojektowanie 
najlepszego znaku zakazu, „Czego nie 
należy robić?”, w formie znaku drogowe-
go. W trzecim mogły wziąć udział także 
młodsze dzieci tworząc plakaty dotyczą-
ce tematu wyrażania niezgody i braku 
akceptacji dla zachowań agresywnych. 
Na zakończenie tego etapu realizacji 
programu przed wakacjami odbyło się 
Forum z udziałem wszystkich uczniów, 
podczas, którego dyskutowano o niepo-
żądanych trudnych sytuacjach z użyciem 
przemocy. Uczniowie przedstawili scenki 
dramowe pokazujące przemiany zacho-
wań ucznia, a dotyczyły one treści usta-
lonych wcześniej zasad obowiązujących     
w tej szkole.
 W bieżącym roku szkolnym Szko-
ła Podstawowa im. Szarych Szeregów 
w Płochocinie wpisuje się rozpoczętymi 
już skutecznymi działaniami w realizację 
rządowego programu „Zero tolerancji dla 
przemocy w szkole” i kontynuuje profi-
laktyczny program pod hasłem „ Zgodnie 
bawię się, uczę i pracuję”. Przez cały 
rok szkolny wychowawcy prowadzą za-
jęcia z uczniami integrując klasy, poka-
zując strategie rozwiązywania konfliktów, 
wzmacniając poczucie własnej wartości 
u dzieci. W przyjętym do realizacji pro-
gramie powstrzymania przemocy na-
uczyciele przekazują wiedzę na temat 

Stop - przemocy w szkole
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z życia gminy

człowieka, dziecka i ucznia oraz proce-
dur postępowania w przypadku łamania 
tych praw.
 Aktywnie współpracują w rozwiązy-
waniu problemów wychowawczych ze 
środowiskiem rodzinnym uczniów. Ro-
dzice zawsze otrzymują wsparcie i pro-
fesjonalną pomoc, jeśli takiej potrzebu-
ją. Proponuje się zajęcia multimedial-
ne z prelekcją, z których chętni rodzice 
i opiekunowie mogą korzystać. W szko-
le odbywają się spektakle profilaktyczne 
przygotowane przez artystów i dotyczą-
ce przemocy, której nikt tu nie toleruje. 
Szkoła proponuje uczniom wiele zajęć 

pozalekcyjnych, które często pomagają 
w odreagowaniu silnych emocji i napięć.
 Dyrekcja i nauczyciele oraz wszyscy 
pracownicy szkoły nie skupiają się wy-
łącznie na dostrzeganiu negatywnych 
zachowań, ale co bardzo ważne potra-
fią dostrzegać i wzmacniać zachowa-
nia pozytywne, przyjazne i potrafią być 
ich przykładem. Od września 2006 roku 
Szkoła Podstawowa im. Szarych Szere-
gów przystąpiła do Ogólnopolskiej Kam-
panii Społecznej - Szkoła Bez Przemocy, 
nad którą patronat honorowy sprawuje 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dyrekcja systematycznie koresponduje 

i współpracuje z organizatorami kampa-
nii, wszystkie materiały i pomoce wyko-
rzystuje do pracy wychowawczej 
 Główną misją tej kampanii jest także 
budowanie społeczeństwa obywatelskie-
go, świadomego, aktywnego i wspie-
rającego ważne inicjatywy społeczne. 
Przystąpieniem do tej misji szkoła po-
kazuje drogę rozwoju społeczności ucz-
niowskiej, a także lokalnej. Jest to budo-
wanie wspólnoty zjednoczonej w słusz-
nym działaniu w dążeniu do osiągnięcia 
celu – życia bez przemocy.

Joanna Łosiewicz - pedagog w SP 
im. Szarych Szeregów w Płochocinie 

Niepełnosprawni żyją wśród nas
 Nawiązując do tytułu naszego arty-
kułu, chcielibyśmy Państwa zaintereso-
wać problemem osób niepełnospraw-
nych w naszej gminie. 
 W listopadzie 2006 r. grupa rodziców 
wystąpiła do p. Burmistrza i do Rady 
Miejskiej z pismami, w których opisali-
śmy sytuację osób niepełnosprawnych 
i ich rodzin . 
 Z inicjatywy i determinacji rodziców 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
doszło do spotkania 13 lutego br. roku 
w sali widowiskowej DK „Uśmiech”. 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawicie-
le jednostek organizacyjnych gminy i po-
wiatu oraz innych instytucji działających  
na rzecz osób niepełnosprawnych. Ce-
lem spotkania było uświadomienie miesz-
kańcom, że na naszym terenie mieszkają 
osoby niepełnosprawne, którymi od wie-
lu lat nikt się nie interesował i nie podej-
mował rozmów o ich problemach. Czego 
potrzebują i oczekują sami zainteresowa-
ni? Z jakimi trudnościami dnia codzienne-
go borykają się najczęściej rodzice dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej?
 Spotkanie miało na celu określenie 
skali niepełnosprawności i możliwości 
pomocy Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie i Ośrodka Pomocy Społecznej. 
I tu powstał pomysł powołania asystenta 
osoby niepełnosprawnej przy instytucji 
OPS. Takie grupy osób już istnieją i po-
magają zainteresowanym, np.: w Cen-
trum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr 
Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowoli-
pie”. Dzięki funduszom Urzędu Miasta 
powstał program pod nazwą Asystent 
Osoby Niepełnosprawnej. I tu zacytuję 
słowa pana burmistrza, że asystenci 
pomagają wszystkim niepełnospraw-
nym warszawiakom bez względu na 
rodzaj dysfunkcji. Więcej informacji 
można znaleźć na stronie: www.asy-

stent-nowolipie.waw.pl. Praca socjal-
na świadczona jest osobom i rodzinom 
bez względu na posiadany dochód. Rolą 
osobistego asystenta osoby niepełno-
sprawnej jest  pobudzenie aktywności 
społecznej osób niepełnosprawnych, po-
moc w pokonywaniu codziennych barier, 
a w efekcie zwiększenie samodzielności 
osoby niepełnosprawnej. Warto może 
zastanowić się, czy w naszej gminie nie 
powinno powstać stowarzyszenie rodzi-
ców dzieci niepełnosprawnych.
 Inne ważne sprawy poruszone na 
spotkaniu to: usuwanie barier architek-
tonicznych, utworzenie przedszkola inte-
gracyjnego, klas integracyjnych w szko-
łach podstawowych i gimnazjalnych, za-
jęcia, na które dzieci niepełnosprawne 
mogłyby uczęszczać. 
 Poruszony został też problem korzy-
stania z basenu wraz z opiekunem. 
 Ważne zadanie dla gminy, to utwo-
rzenie dziennego środowiskowego domu 
samopomocy, w którym osoby (dzieci, 
młodzież, dorośli) niepełnosprawne ru-
chowo i umysłowo mogłyby skorzystać 
z pomocy specjalistów i uczestniczyć 
w różnych formach zajęć warsztatowych, 
rehabilitować się medycznie i społecz-
nie. 
 Następna sprawa to podejście Unii Eu-
ropejskiej do kwestii  niepełnosprawności. 
Rada Europy w przyjętych przez Komitet 
Ministrów w dniu 5 kwietnia 2006 roku 
zaleceniach dla państw członkowskich 
w sprawie Planu Działania Rady Euro-
py na rzecz idei promocji praw i pełnego 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w 
społeczeństwie: Poprawianie jakości 
życia osób niepełnosprawnych w Eu-
ropie w latach 2006-2015: Plan Działa-
nia wzmacnia stosowanie zasady rów-
nych szans w rozwoju kompleksowej 
polityki w dziedzinie niepełnospraw-

ności oraz unikania i eliminowania 
wszelkich form dyskryminacji jedynie 
ze względu na niepełnosprawność, 
podkreśla również prawo do pełnego 
uczestnictwa w życiu społecznym, 
zawodowym czy politycznym, pra-
wo dokonywania własnego wyboru, 
poszanowanie godności człowieka, 
zasady niedyskryminacji i równego 
traktowania pozwalającego na wyrów-
nywanie szans osób niepełnospraw-
nych, przede wszystkim na rynku pra-
cy. Dotyczy to w szczególności osób, 
których niepełnosprawność wyklucza 
bądź w zasadniczy sposób utrudnia 
samodzielne funkcjonowanie na ryn-
ku pracy w warunkach pełnej konku-
rencji z osobami sprawnymi.
 Przedstawiłam Państwu niektóre za-
gadnienia, które były poruszane na tym 
spotkaniu m.in.: poprawy życia i funkcjo-
nowania osób niepełnosprawnych w na-
szej gminie. Mam nadzieję, że pierwsze 
lody zostały przełamane. Spotkanie od-
było się w miłej i spokojnej atmosferze. 
Warto powiedzieć, że jest dobra wola 
z obu stron do prowadzenia dialogu, 
a przede wszystkim pomoc i zrozumie-
nie dla osób niepełnosprawnych, które 
tej pomocy oczekują. Małymi krokami 
uda nam się z pomocą mieszkańców 
naszej Gminy i władz samorządowych 
pokonać te wszystkie trudności i bariery, 
czego Państwu i sobie życzę.
 Kiedy los rozdaje nam złe karty, 
zrób wszystko co w twojej mocy, aby 
tymi kartami udało się wygrać!!!.

Rodzice

Więcej informacji dotyczących pomo-
cy, bądź szerszej informacji udzieli 
Anna Bartoszewicz
bartan1@o2.pl (0-22)722-24-42
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co warto przeczytać?

 Miło mi poinformować szanownych 
czytelnikow „Informatora”, że w roku bie-
żącym budżet gminny przeznaczony na 
zakup nowości dla Biblioteki Publicz-
nej wzrósł i po raz pierwszy od kilku lat 
przekroczył magiczny próg 10 tys. zł. 
W związku z tym mogliśmy już zakupić 
kilkadziesiąt książek dla naszych pla-
cówek bibliotecznych. Możemy też za-
planować sukcesywny napływ nowości 
w ciągu całego roku. Osoby korzystają-
ce z usług Biblioteki mają więc większy 
dostęp do nowości wydawniczych, a po-
przez funkcję „Zaproponuj książkę” na 
naszej stronie internetowej i kontakt z pa-
niami bibliotekarkami, mają także wpływ 
na wybór poszczególnych tytułów.
 Teraz chcę pochwalić się najnowszy-
mi zakupami. I tak nabyliśmy kolejny tom 
przygód Reynevana, bohatera  NAR-
RENTURM i BOŻY BOJOWNICY An-
drzeja Sapkowskiego pod tytułem LEX 
PERPETUA. Reynevan nadal ma kłopo-
ty, ciągle ktoś dybie na jego życie, bądź 
przedstawia mu propozycję nie do odrzu-
cenia, a on - rozdarty pomiędzy obowiąz-
kiem a głosem serca - stawia wszystko 
na jedną kartę... Całkiem dobrze się to 
czyta, a fani Sapkowskiego i tym razem 
się nie zawiodą. 
 Dla czytelników ciekawych nowych 
nurtów w polskiej literaturze mamy DWO-
JE BIEDNYCH RUMUNÓW MÓWIĄ-
CYCH PO POLSKU Doroty Masłowskiej, 
laureatki literackiej nagrody NIKE 2006. 
Jest to książkowe wydanie - ilustrowane 
przez Macieja Sieńczyka - dramatu, któ-
rego premiera miała miejsce w warszaw-
skim Teatrze Rozmaitości w listopadzie 
2006 roku. Krótka, pełna humoru i nie-
kończących się gagów historia dwojga 
przesympatycznych bohaterów okazuje 
się być nie aż tak wesoła, jak mogłoby 
się wydawać. Godne uwagi są też ZĘBY 
Joanny Wilengowskiej. „Pokażcie mi 
zęby człowieka, a powiem wam o nim 
więcej niż niejeden biograf” -  bo istotnie 
z zębów, mleczaków i implantów czyni 
autorka idealną metaforę człowieka pod-
legającego ustawicznym przemianom -  
a to jest akurat o pokoleniu dzisiejszych 
trzydziestolatków. 
 Z literatury polskiej warta uwagi jest 
najnowsza książka Krystyny Kofty MO-

NOGRAFIA GRZECHÓW. Z DZIENNIKA 
1978-1989. Monografia grzechów, osobi-
ste, notowane na gorąco dzienniki pisarki 
z lat 1978-1989 to szczery i poruszający 
zapis codziennego życia i czasów, od 
których ucieczką bywała właśnie prywat-
ność lub sztuka. 
 Z literatury obcojęzycznej polecam 
FATWĘ Jacky Trevane. To poruszająca 
historia namiętności, która przerodzi-
ła się w piekło. Młoda Angielka Jacky 
spędza wakacje w Kairze. Tutaj poznaje 
Omara - przystojnego Egipcjanina, zako-
chuje się w nim od pierwszego wejrzenia 
i przed wyjazdem do Anglii wychodzi za 
niego za mąż mimo sprzeciwów rodziny. 
Nieprzystosowana do życia w arabskiej 
kulturze przez lata przeżywa fizyczne 
i psychiczne upokorzenia. W końcu 
ucieka od egipskiego koszmaru wraz 
z dwoma narodzonymi w międzyczasie 
córeczkami. Jednak jej życie nigdy już 
nie będzie normalne. Za złamanie naka-
zów Islamu zostaje obłożona fatwą - karą 
śmierci, która od tej pory zmusza ją do 
życia w ciągłym strachu...
 MIłośnicy literatury sensacyjno-przy-
godowej docenią RELIGIĘ Tima Willock-
s’a. Książka łącząca powieść historycz-
ną, przygodową i romans umiejętnie 
przeplata wątek romantyczny z batali-
stycznym.
 Sygnalizuję jeszce kilka udanych 
zakupów z dziedziny historii i publicy-
styki takich jak na przykład MAŁŻEŃ-
STWA KRÓLEWSKIE Jerzgo Besali. To 
pierwszy opis dziejów miłości małżeństw 
wszystkich władców Polski. Autor podjął 
się ogromnego trudu zbadania związków 
i uczuć koronowanych par. Przedstawił 
w ten sposób historię Polski z zupełnie 
nowej, innej, choć równie ważnej strony 
- poprzez historię związków małżeńskich 
i uczuciowych władców. Będą trzy tomy 
tego cyklu - PIASTOWIE, JAGIELLONO-
WIE i WŁADCY ELEKCYJNI. 
 Bardzo ciekawą i pouczającą lekturą 
są BOGOWIE WOJNY (autorzy Simon 
Berthon i Joanna Potts) - W czasie II woj-
ny światowej, kiedy ich państwa walczyły 
na polach bitew, czterej wielcy wodzowie 
XX wieku - Hitler, Churchill, Roosevelt, 
Stalin - toczyli pomiędzy sobą wojnę 
intelektów. Zwycięstwo w szeregu poje-

dynków psychologicznych zawdzięczano 
niejednokrotnie oszustwu, pochlebstwu, 
kłamstwu, urokowi osobistemu. Ta wojna 
mózgów i osobiste decyzje czterech tyta-
nów konfliktu rozstrzygały o jego wybu-
chu, przebiegu i skutkach. 
 Z kolei Ewa Beynar-Czeczott w książ-
ce MÓJ OJCIEC PAWEŁ JASIENICA 
podejmuje próbę wyjaśnienia spraw, któ-
rych znany pisarz i publicysta historyczny 
wyjaśnić nie mógł i nie zdążył. Przy oka-
zji poznajemy go nie tylko jako pisarza, 
ale także jako człowieka i ojca, bowiem 
autorka jest córką Pawła Jasienicy.
 Chcę też polecić uwadze czytelni-
ków, rodziców i nauczycieli książki WY-
CHOWANIE BEZ PRZEMOCY i GŁÓD 
MIŁOŚCI. Pierwsza z nich pokazuje, 
jak rodzice, wychowawcy w przedszkolu 
czy nauczyciele w świetlicy mogą sobie 
radzić w prosty sposób z konfliktami, 
do jakich często dochodzi między dzieć-
mi. Zawiera propozycje, które są nie-
zwykle cenną pomocą w kształtowaniu 
zgodnych relacji w domu, przedszkolu, 
świetlicy i szkole. Podpowiada, jak dzię-
ki różnorodnym zabawom i ćwiczeniom 
uczyć dzieci lepszego rozumienia siebie, 
konstruktywnego podejścia do swojej 
złości i sprawiedliwego rozwiązywania 
sporów.
 Co nowego natomiast może przy-
nieść jeszcze jedna książka o miłości? 
Może zrozumienie, że miłość tylko cze-
ka, aby po nią sięgnąć? Ma wiele wcieleń 
i nawet gdy jesteśmy pewni, że doznała 
poważnych obrażeń lub, że ją zmarno-
waliśmy, zawsze mamy szansę na jej 
ponowne odkrycie. Takie refleksje budzą 
się podczas lektury GŁÓD MIŁOŚCI. 
JAK KOCHAĆ I BYĆ KOCHANYM. Ten 
poradnik pomoże uporządkować oso-
biste doświadczenia i myśli o tym, jak 
wy kochacie, a jak chcielibyście kochać 
i jak byście chcieli być kochani przez 
waszych bliskich. Prawdopodobnie więk-
szość z nas zetknęła się też z cynizmem 
i wrogością, co owocuje wieloma uraza-
mi. W tej książce znajdziemy sposoby na 
to, jak się ich pozbyć. Życzę wszystkim 
satysfakcjonującej lektury.

Elżbieta Paderewska

NOWOŚCI w BIBLIOTECE …

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim

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

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



13Informator Ożarowski nr 2 (145) luty 2007

ferie w szkole

 To hasło jest nazwą akcji harcerskiej, 
która odbywała się w drugim tygodniu 
ferii w dniach od 5 do 9 lutego w Szko-
le Podstawowej im. Szarych Szeregów 
w Płochocinie. 
 Zorganizowano ciekawe zajęcia dla 
dzieci, które nigdzie nie wyjeżdżały i spę-
dzały ten czas w domu. Organizatorem 
„Zimy we wsi” byli harcerze z 11 DHSiW 
„Zielono-czarni” im. Szarych Szeregów 
ze Szczepu „Szaniec” Płochocin we 
współpracy z p. Borowiczem, który przy-
gotował Turniej Szachowy, dh. M. Psu-
jek, nauczycielami i instruktorami. 
 Zajęcia odbywały się w godz. 9:00 
-14:00. Uczęszczało 36-38 dzieci. Każ-
dego dnia był inny rodzaj zajęć. 
Poniedziałek, 5 lutego, przebiegał pod 
znakiem piosenki. „Piosenka jest dobra 
na wszystko”.
 Za program dnia była odpowiedzial-
na dh K.Kazusek. Kilka zespołów zgło-
siło się do występu w Festiwalu Piosenki 
„Płochocin 2007”, przyjechał nawet ze-
spół z Kampinosu i to właśnie dziew-
czyny z tego zespołu zdobyły I miejsce. 
W kategorii indywidualnej I miejsce zaję-
ła Karina Kowalczyk i Bartek Kajewski. 
 Wszyscy uczestnicy dostali pamiątko-
we dyplomy i drobne nagrody – śpiewniki, 
słodycze. Około południa poszliśmy na 
herbatę, która stała się w ciągu tygodnia 
stałym elementem każdego dnia. Kolej-
nym punktem programu był krótki koncert 
piosenki harcerskiej i turystycznej. Wyko-
nawcami byli harcerze z XI DSHiW.
Wtorek, 6 lutego, przebiegał pod ha-
słem „Z historią na ty”. 
 W tym dniu wszystkie atrakcje przy-
gotowała dh Monika Psujek. 
 Dzieci przez zabawę i różne gry po-
znawały historię skautingu na świecie 
i harcerstwa na ziemiach polskich; sław-
ne postacie harcerskie: Andrzeja Mał-
kowskiego, Olgę Drahonowską, Rober-
ta Baden – Powella, Aleksandra Kamiń-
skiego, naczelników Szarych Szeregów. 
Potem odbył się konkurs historyczny 
w kategorii zespołowej I miejsce zdobył 

zespół w składzie: M.Bogucki, T. Lesz-
czyński, A. Kucharski. Tego dnia też było 
obecnych 36 osób.
Środa, 7 lutego, to I hufcowe zawody 
w udzielaniu pierwszej pomocy „Płocho-
cin 2007”. 
 Program opracowała dh Kaja Kar-
wowska z 11 DHSiW Zielono-Czarni. 
Przyjmowanie zawodników odbyło się 
już we wtorkowy wieczór w godzinach 
17:30-18:00. Zgłosiły się 4 trzyosobowe 
patrole starszoharcerskie, 6 młodszohar-
cerskich i 1 zuchowy. Wieczorem patrole 
wzięły udział w krótkim szkoleniu z zasad 
transportu poszkodowanych i łączności 
radiowej, odbyły się także pokazy ratow-
nicze zrobione przy udziale zaprzyjaźnio-
nych ratowników z Warszawy.
 Wieczór zakończył przepiękny „komi-
nek” na temat ratownictwa, a dotyczący 
najważniejszych czterech pierwszych mi-
nut podczas ratowania ludzkiego życia. 
Następnego dnia, we środę, odbyła się 
gra ratownicza, podczas której patrole 
sprawdzały swe umiejętności w przypad-
kach takich jak poparzenia, obrażenia po 
wybuchu gazu, przy wypadku komunika-
cyjnym. W kategorii młodszoharcerskiej I 
miejsce zdobyły harcerki z VI DH im. Grup 
Szturmowych – A. Wlaźnik i M. Gierasimo-
wicz. W kategorii starszoharcerskiej naj-
więcej punktów zdobył patrol z XI DHSiW, 
który jednak jako reprezentacja organiza-
torów stanął do zawodów poza konkur-
sem, I miejsce zdobył patrol „Żubery” 
z Halinowa. Gra się wszystkim bardzo 
podobała, zwycięzcy w każdej z kate-
gorii otrzymali apteczki dla swoich drużyn.
Czwartek, 8 lutego, był czasem na Tur-
niej Szachowy. 
 Organizatorem był sędzia szachowy 
Mirosław Borowicz, który przywiózł sza-
chy i zegary szachowe. Przy organizacji 
Turnieju pomagali harcerze. W wyniku 
walki turniejowej I miejsce zdobył Michał 
Ilnicki, II miejsce – Mateusz Orzechowski, 
III miejsce Rafał Ilnicki. Zwycięzca otrzy-
mał puchar oraz piękne szklane szachy, 
pozostali szachy, a reszta uczestników 

drobne nagrody pocieszenia. Na zakoń-
czenie zawodów odbyła się symultana 
- zawodnicy kontra pan M. Borowicz.
Piątek, 9 lutego, to zabawa w grę tere-
nową „Mały powstaniec”. 
 Pomysł i kierowanie grą to zasługa 
dh Tomka Koteckiego. Uczestnicy wcie-
lili się w małych powstańców, musieli 
szukać i dostarczać meldunki, wykazać 
się umiejętnością szyfrowania depeszy, 
przechodzić ciemnym tunelem i pokony-
wać tor przeszkód. Mieli też za zadanie 
przemknąć się pod ostrzałem „posterun-
ku niemieckiego” i zerwać hitlerowską 
flagę, a następnie stoczyć bój z wrogim 
patrolem na przygotowanej małej strzel-
nicy. Zawodnicy bardzo się przejęli swoją 
rolą, walczyli z wielkim poświęceniem. 
I miejsce w grze zdobył M. Orzechowski, 
M.Jędrych, M. Tomczyk.
 Pierwsza gra skończyła się ok. 12:00.
Potem harcerze zaprosili obecnych do 
drugiej gry; należało wykraść pewne 
materiały w taki sposób, żeby nie zostać 
usłyszanym przez wroga.
 Drugi tydzień ferii był wspaniale zor-
ganizowany. Harcerze z XI DSHiW wło-
żyli wiele pracy, czasu i poświęcenia 
w organizację zajęć. Serdecznie im za to 
dziękujemy i mamy nadzieję, że w przy-
szłym roku również pomogą w organiza-
cji zajęć podczas ferii szkolnych. 
 Ostatniego dnia została także prze-
prowadzona ankieta dotycząca całego 
tygodnia zajęć. Jej wyniki wykazały, że 
dzieciom bardzo się podobały zajęcia 
w czasie ferii. Największym uznaniem 
cieszyły się zawody ratownicze i gra 
„Mały Powstaniec”.
 Atrakcje tego tygodnia  harcerze opi-
szą dokładniej w wydawanym przez sie-
bie piśmie „Szczepuś”.
 Pragniemy podziękować Komendzie 
hufca Błonie za dofinansowanie zajęć. 
Dzięki temu każdego dnia uczestnicy 
mogli dostać nagrody, dyplomy, nagrody 
pocieszenia.

Anna Sakowska

ZIMA WE WSI

 Kolejny raz w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Ożarowie odbyła się akcja „ Zima 
w mieście”. Czterdzieścioro sześcioro 
dzieci spędziło swój wolny czas, korzy-
stając z dość bogatej oferty, przygotowa-
nej tak by każde dziecko mogło wybrać 
coś dla siebie. Prócz zajęć plastycznych, 
informatycznych, sportowych, tanecz-
nych, lepienia z gliny, wyjazdów do kina 
Cinema City i Cinema Park, kręgielni, 
spotkania z policjantami z Posterunku 
Policji w Ożarowie oraz gościny u stra-
żaków z Zawodowej Straży Pożarnej 
w Warszawie, zaproponowałyśmy na-
szym „mieszczuchom” wyjazd na łono 

natury. W podłowickim Nieborowie udało 
nam się znaleźć najprawdziwszego „za-
klinacza koni”, który w swoim gospodar-
stwie zorganizował dla nas wiele atrakcji. 

Z zadowoleniem patrzyłyśmy na naszych 
podopiecznych karmiących i czyszczą-
cych konie (pod czujnym okiem gospo-
darza), zażywających konnej jazdy, uga-
niających się za domowymi zwierzętami. 
Nie zabrakło również przejażdżki wozem 
traperskim, choć liczyliśmy na kulig, który 
niestety nie odbył się ze względu na nie-
sprzyjającą aurę. 
 Dziękujemy wszystkim osobom, któ-
re uatrakcyjniły program akcji „Zima 
w mieście”.

Krystyna Kozłowska
Emilia Bielecka-Wochna

Edyta Cichal 

Zima w mieście
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najlepsi w sporcie

 17 lutego, na torze łyżwiarskim STE-
GNY w Warszawie, zostały rozegrane 
zawody łyżwiarskie Trzeciego SHORT 
TRACK Gminy Ożarów Mazowiecki, 
które tradycyjnie zostały zorganizowane 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki, Zarząd i Radę Nadzorczą 
Spółdzielni Mieszkaniowej OŻARÓW 
oraz Radę Osiedla RSM Bloki.

 Niestety w tym roku aura uniemoż-
liwiła przygotowanie na zawody lodowi-
ska na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej 
OŻARÓW, które także w poprzednich la-
tach, nawet przy dużych mrozach, uda-
wało się z trudem zamrozić. Niestety, do 
jego przygotowania trzeba zużyć duże 
ilości wody, gdyż betonowa nawierzchnia 
boiska jest źle wyprofilowana i bardzo 
zniszczona. Uprawianie na tej znisz-
czonej, nierównej powierzchni sportów 
letnich grozi kontuzjami. Wiadomo, że 
powinna być dokonana renowacja tego 
boiska z jednoczesną zmianą nawierzch-
ni, lecz Spółdzielnia ma zbyt małe środki 
finansowe, aby to zamierzenie wyko-
nać samodzielnie. Liczymy na wsparcie 
władz Gminy, gdyż to boisko służy nie 
tylko mieszkańcom Spółdzielni.
 Na szczęście podczas przypadkowe-
go spotkania inicjatora tej imprezy - Hen-
ryka Koszczuka z Prezesem Polskiego 
Związku Łyżwiarstwa Szybkiego - Panem 
Kazimierzem Kowalczykiem oraz z Pre-
zesem Okręgowego Związku Łyżwiar-
stwa Szybkiego w Warszawie - Panem 
Andrzejem Krawczyńskim, sprawującym 
równocześnie funkcję Dyrektora toru łyż-
wiarskiego STEGNY, padła propozycja 
rozegrania zawodów w komfortowych 
warunkach na lodowisku wewnętrznym 
toru łyżwiarskiego STEGNY, z czego or-
ganizatorzy skorzystali, zapewniając do-
wóz zawodników i ich rodziców do War-
szawy autobusem szkolnym.
 Zawody rozegrano sprawnie przy 
wspaniałej, słonecznej pogodzie, na ide-
alnie przygotowanym lodowisku. Wśród 
uczestników znaleźli się mieszkańcy 

Gminy, przedstawiciele firm działających 
na terenie Gminy oraz przedstawiciele 
mediów, którymi byli, patronujący od po-
czątku naszej imprezie, Portalik Ożarow-
ski oraz Express Wieczorny.
Przy okazji można było podziwiać sty-
lową jazdę trenujących na długim torze 
łyżwiarzy szybkich, między innymi repre-
zentantów Polski.
 Niestety nie odbyło się bez upadków, 
szczególnie na wirażach. Zawodniczce,   
Oliwii Majewskiej, która niefortunnie ude-
rzyła o lód kolanem, została udzielona 
fachowa pomoc medyczna przez sym-
patyczną Panią Małgorzatę Rutkowską      
z przychodni lekarskiej BIOVENA, która 
bezpłatnie zapewniła opiekę medyczną 
imprezie, za co organizatorzy są nie-
zmiernie wdzięczni. Niestety z powodu 
udzielania pomocy poszkodowanej Pani 
Małgosia musiała zrezygnować z udziału 
w zawodach, mimo że była do tego przy-
gotowana.
Zawody zaszczycili swoją obecno-

ścią Prezesi Związków Łyżwiarskich                          
- Panowie Kazimierz Kowalczyk oraz 
Andrzej Krawczyński, entuzjaści ściga-
nia się na torach krótkich oraz Burmistrz 
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 
- Pan Kazimierz Stachurski, który wrę-
czył nagrody zwycięzcom i upominki 
pozostałym uczestnikom oraz okazałe, 
ufundowane przez siebie puchary, Hen-
rykowi Koszczukowi - zwycięzcy wyścigu 
na najdłuższym dystansie oraz Jakubowi 
Trentowskiemu – najmłodszemu zawod-
nikowi. Każdy z zawodników otrzymał 
gustowny dyplom opracowany graficznie 
i wydrukowany przez firmę poligraficz-

ną KOMOGRAF, będącą równocześnie 
sponsorem. Dzięki życzliwości i hojno-
ści sponsorów, którymi byli: Warszaw-
ski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy  
BRONISZE, GOSiR w Ożarowie Ma-
zowieckim, hurtownia zabawek HIPO,  
firma JUNGHEINRICH z Bronisz, firma 
K2 SPORTS oraz firma PEKAES, ufun-
dowano wartościowe nagrody i upominki, 
zakupione w supermarkecie SELGROS 

w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej, któ-
ry przy okazji przekazał organizatorom, 
z własnej woli, dwie okazałe nagrody, 
przeznaczone dla dzieci. Organizatorzy 
mają nadzieję, że następna, czwarta 
edycja zawodów zostanie rozegrana w 
przyszłym roku w drugą niedzielę lutego 
na lodowisku w Ożarowie Mazowieckim, 
przy wsparciu dotychczasowych sponso-
rów i być może nowych. Ideałem byłoby 
rozegranie zawodów na sztucznym, oża-
rowskim lodowisku, na co bardzo liczą 
organizatorzy, szczególnie ci walczący 
o przygotowanie lodowiska naturalne-
go. Przy okazji, w imieniu wymienionych 
organizatorów, przypominamy o zawo-
dach na rolkach w czerwcu oraz o bie-
gu osiedlowym we wrześniu. Ponadto 
są czynione starania, aby zorganizować 
w Ożarowie Mazowieckim wyścig kolar-
ski oraz triathlon letni, łączący bieg, jaz-
dę na rolkach i jazdę na rowerze.
 Imprezę uatrakcyjnił przyjazd ekipy 
redakcji sportowej Telewizji Regionalnej 
TVP, pod kierownictwem lubianego re-
daktora Wojciecha Zielińskiego, które-
go pełna relacja z short track’u została 
wyemitowana przez WOT we wtorek,  
w wiadomościach sportowych o godz. 
22.00.

Henryk Koszczuk
Zdjęcia: J. Jankowski

Publikacja za zgodą PORTALiK’u
www.ozarow.maz.pl

Relacja z Trzeciego Short Track’a
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Wyniki Trzeciego Short Track’a - Warszawa STEGNY 17.02.2007 
Miejsce Numer

startowy
Nazwisko i imię Data urodzenia Czas

Min:sek:setne
Kogo reprezentuje

Wyścig Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
Przedszkolaki-dziewczynki 5-6 lat

1 26 Kołodziej Martyna 13.02.2002 0;31;00 Przedszkole nr 1
Wyścig Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Przedszkolaki-chłopcy  5-6 lat

1 37 Trentowski Jakub 25.02.2002 1;20;00 Przedszkole Józefów
Wyścig HIPO

Chłopcy 7-8 lat

1 22 Kołodziej Kacper 24.03.1999 3;30;00 Szkoła Podstawowa nr 1             
2 36 Trentowski Kacper 21.04.1999 3;10;00 SP Płochocin

Wyścig HIPO
dziewczynki 7-8 lat

1 41 Komorowska Maja 24.02.2000 3;56;00 Przedszkole nr 1 
Wyścig JUNGHEINRICH

Chłopcy 9-10 lat
1 12 Madej Damian 13.03.1997 1;15;73 Szkoła Podstawowa nr 1
2 45 Koprzak Krzysztof 14.05.1997 1;39;29 Szkoła Podstawowa nr 1

Wyścig BRONISZE
dziewczynki 11-12 lat

1 40 Majewska Oliwia 14.09.1995 kontuzja Szkoła Podstawowa nr 1
Wyścig KOMOGRAF

chłopcy 11-12 lat
1 42 Komorowski Kamil 20.09.1995 2;01;36 Szkoła Podstawowa nr 1

Wyścig K2 SPORTS
chłopcy 13-15 lat

1 27 Lasak Szymon 20.05.1994 1;44;87 Szkoła Podstawowa nr 1
Wyścig BRONISZE

Open – kobiety
1 60 Madej Agnieszka 04.11.1973 2;27;67 S.M. OŻARÓW
2 17 Lewandowska Anna 04.12.1953 2;48;34 PEKAES
3 53 Trentowska Anna 28.09.1973 2;56;08 Józefów 
4 46 Koszczuk Janina 20.06.1947 3;00;84 S.M. OŻARÓW
5 58 Kołodziej Monika 18.07.1974 3;04:65 S.M. OZARÓW
6 56 Rutkowska Małgorzata 4.02.1969 Wycofała się

- udzielanie pomo-
cy medycznej

BIOVENA

Wyścig PEKAES
Open – mężczyźni

1 1 Henryk Koszczuk 27.07.1947 3;09;47 PEKAES
2 20 Lewandowski Piotr 05.04.1979 4;13;99 PEKAES
3 50 Komorowski Rafał 17.10.1971 4;37;99 S.M. OŻARÓW
4 6 Kucharski Tadeusz 17.09.1946 4;50;44 S.M. OŻARÓW
5 30 Lipiński Daniel 14.10.1990 5;10;93 S.M. OŻARÓW
6 32 Ałaszewski Piotr 10.06,1953 5;20;25 Rada Nadzorcza S.M. 

OŻARÓW
7 47 Jankowski Marcin 08.061976 5;45;87 Portalik Ożarowski
8 10 Janiak Kazimierz 08.07.1934 5;58;24 S.M. OŻARÓW

Wyścig open    Najlepsi w kategoriach wiekowych

Kobiety
• 30-49 lat - Kołodziej Monika

• 50 lat i starsze - Janina Koszczuk
Mężczyźni

• 16-29 lat - Daniel Lipiński
• 30-49 lat - Piotr Ałaszewski

• 50 lat i starsi - Tadeusz Kucharski

wyniki
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turniej szachowy

III Mistrzostwa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Płochocinie 
 W dniu 8.02.2007 w czasie ferii zimo-
wych odbył się turniej szachowy o mi-
strzostwo Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w Płochocinie. Był to już trzeci z 
kolei taki turniej, co powoli staje się tra-
dycją szkoły. W turnieju wzięło udział 16 

miłośników gry w szachy ze szkoły pod-
stawowej i gimnazjum. Po zaciętej i emo-
cjonującej grze zwycięzcą turnieju został 
Michał Ilnicki z klasy szóstej, przed 
Mateuszem Orzechowskim i Rafałem 
Ilnickim. Zwycięzca otrzymał w nagrodę 

puchar oraz okazały komplet szachów. 
Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca 
również otrzymali komplety szachów. 
Wszystkim uczestnikom turnieju gratulu-
jemy sportowej postawy i zapraszamy na 
następny turniej za rok.

Mc Zawodnik PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.
1. Ilnicki Michał 1000 7 18,0 25,5 28,0
2. Orzechowski Mateusz 1000 6 20,0 29,5 23,0
3. Ilnicki Rafał 1000 5 21,0 31,0 20,0
4. Bogucki Marcin 1000 4 21,0 30,5 18,0
5. Kajewski Bartosz 1000 4 20,5 30,5 15,0
6. Leszczyński Tomasz 1000 4 18,0 26,5 18,0
7. Sztuciński Paweł 1000 3,5 19,5 29,0 17,5
8. Celewski Bartłomiej 1000 3,5 14,0 19,0 13,0
9. Styś Jakub 1000 3,5 13,0 19,0 10,0
10. Bogucki Bartosz 1000 3,5 13,0 18,0 13,0
11. Gołębiewski Maciej 1000 3 16,5 23,5 15,0
12. Krakowia, Kamil 1000 2,5 18,0 23,5 9,5
13. Wigier Krzysztof 1000 2,5 16,0 23,0 11,5
14. Galiński Mikołaj 1000 1,5 14,5 22,5 5,0
15. Jędrych Michał 1000 1,5 14,0 22,0 5,5
16. Dolota Damian 1000 1 14,0 19,0 2,0

Szczegółowe wyniki turnieju:

ZAPROSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki oraz GOSiR 

zaprasza na zajęcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Bezpłatne zajęcia odbywać się będą dla następujących grup:
  1) grupa dzieci i młodzieży ze schorzeniami narządów ruchu wymagających ćwiczeń profilaktycznych
      i korekcyjnych w wodzie. Przygotowano zajęcia pływania korekcyjnego pod kierunkiem instruktora 
     we czwartki w godz. 14:00-15:00.
  2) Grupa dzieci i młodzieży dotkniętych cięższymi schorzeniami narządów ruchu i kręgosłupa,
     dla których pobyt w podgrzewanej wodzie stanowi jeden z elementów rehabilitacji. 

Zajęcia odbywają się pod bezpośrednim nadzorem i opieką rodziców lub opiekunów,
dla których wstęp jest również bezpłatny.

•
Termin korzystania z obiektu do uzgodnienia z dyrektorem pływalni.

•
 W związku z powyższym uprzejmie prosimy osoby zainteresowane o zgłaszanie się do dyrektora

lub administracji GOSiR. 

•
Należy przedstawić zalecenie lekarza co do konieczności korzystania z pływalni oraz rozpoznanie choroby dziecka.

•
Z zajęć można korzystać od 12.02.2007 r.

•
 Istnieje również możliwość bezpłatnego korzystania z sali gimnastycznej (małej) w celu wykonywania ćwiczeń 

pod opieką własnego rehabilitanta. Sala wyposażona jest w drabinki i materace.

Tel. kontaktowy: GOSiR – (22) 721 03 29
Dyrektor GOSiR – (0) 603 703 909
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rozmaitości

 

Obecnie rząd prowadzi negocjacje 
z Komisją Europejską dotyczące progra-
mów operacyjnych na lata 2007-2013. 
Pierwsze środki będą do dyspozycji be-
neficjentów m.in. samorządów lokalnych  
i przedsiębiorców pod koniec 2007 roku 
lub na początku 2008.
 Do Komisji Europejskiej trafiły rów-
nież projekty pierwszych regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2007
-2013. Kiedy beneficjenci pomocy unij-
nej, czekający na pieniądze,  doczekają 
się rozpisania nowych konkursów? 
 Zakłada się, że negocjacje pierw-
szych programów operacyjnych zakoń-
czą się przed wakacjami letnimi w Komi-
sji Europejskiej, które rozpoczynają się 
w sierpniu. Ministerstwo Rozwoju Regio-
nalnego oczekuje, że uda się zakończyć 
rozmowy w czerwcu-lipcu. Dotyczy to 
przede wszystkim programów krajowych, 
jak również 16 programów regionalnych. 
Jeśli uda się ten plan zrealizować, to 
pierwsze konkursy będzie można  rozpi-
sać pod koniec III kwartału tego roku. 
 Jeśli rozważamy termin konkursów 
adresowanych do przedsiębiorców nale-
ży wziąć pod uwagę nie tylko zakończenie 
negocjacji programów operacyjnych, ale 

także zatwierdzenie przez Komisję Eu-
ropejską programów pomocy publicznej 
dla wsparcia dla firm. Obecnie jesteśmy 
w okresie przejściowym, bo zmieniają się 
zasady udzielania pomocy w Unii. Stare 
formalnie obowiązywały do końca 2006 
roku, jednak KE przedłużyła ten okres o 
rok, czyli do końca 2007 roku. Jednocze-
śnie KE pracuje nad nowymi zasadami, 
które mają wejść w życie na początku 
przyszłego roku. 
 Po polskiej stronie w procesie ne-
gocjacji biorą udział przedstawiciele 35 
urzędów centralnych i samorządów wo-
jewódzkich. Za koordynacje procesów 
negocjacyjnych odpowiada minister roz-
woju regionalnego. 
 
na podst. informacji ze strony www.mrr.gov.pl

Jolanta Kołodyńska
UMiG w Ożarowie Mazowieckim

                       Z EUROPĄ W TLE
Kiedy po fundusze europejskie 2007 – 2013?

Przypominamy - Zwrot podatku akcyzowego w 2007 roku.
W terminie od 1 marca 2007 r. do 31 marca 2007 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta mia-
sta, w zależności od położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 
od 1 września 2006 r. do 28 lutego 2007 r.
Zwrot podatku w 2007 r. wynosić będzie:  47,30 zł x ilość ha użytków rolnych.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim, Wydział Finansowy , II piętro, pokój 209.

......................................................................................

INFORMACJA - na temat „wspólnego biletu pociąg - metro- tramwaj- autobus”

 W dniu 21 grudnia 2006 r odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta ST Warszawy z udziałem Pani Prezydent, Bur-
mistrzów i Wójtów Gmin podwarszawskich, na którym została przedstawiona propozycja wprowadzenia wspólnego 
biletu oraz kalkulacja wysokości dopłaty z Gminy do przewozów pasażerów.
 Wyliczenia opracowano na podstawie danych za miesiąc maj 2006 r., który jest miesiącem uwzględniającym za-
równo codzienne dojazdy do pracy, szkół i uczelni oraz inne przejazdy jednorazowe i okazjonalne z racji dłuższych 
weekendów.

Kalkulacja przedstawia się następująco:
- odległość z Ożarowa Mazowieckiego do Warszawy Śródmieście wynosi 16 kilometrów,
 przy założeniu, że miesięcznie dojeżdża PKP 388 osób
 a cena biletu miesięcznego wg taryfy normalnej wynosi - 98,90 zł.
- obecna cena biletu 30-dniowego ZTM zakodowanego na Warszawskiej Karcie Miejskiej 
 wg taryfy normalnej wynosi - 66,00 zł.
- proponowana jest cena „wspólnego biletu - pociąg - metro - tramwaj - autobus” 
 w wysokości: 130 zł - w tym należność dla KM - 64,00 zł, należność dla ZTM - 66,00 zł.
- wymagana dopłata z gminy do jednego pasażera wynosi - 34,90 zł,
  co daje w skali miesiąca 13 541,20 zł.
Pani Prezydent poparła inicjatywę i obiecała przyśpieszenie w rozwiązaniu problemu komunikacji podmiejskiej.

WAŻNE  DLA  RODZICÓW

Informujemy, że w przedszkolach od 15 marca do 13 kwietnia 2007 r. będą wydawane karty zgłoszenia dziecka 
do przedszkola na rok szkolny 2007/2008

Prosimy wszystkich rodziców o zapisywanie dzieci z rocznika 2000 do klas pierwszych szkół podstawowych.

Zbigniew  Rybak      
Dyrektor ZEASiP
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12 30.03 17.00 17.30 Piotrkówek Duży Szkoła w Macierzyszu

13 30.03 17.00 17.30 Święcice Straż Pożarna

14 02.04 18.00 18.30 Bronisze Klub w Broniszach

15 02.04 18.00 18.30 Kaputy - Kręczki Dom Sołtysa

16 03.04 17.00 17.30 Umiastów Szkoła Podstawowa

17 03.04 17.30 18.00 Płochocin Wieś Szkoła Płochocin

18 11.04 17.00 17.30 Wieruchów Dom Sołtysa

19 11.04 17.30 18.00 Myszczyn Dom Sołtysa

20 12.04 16.30 17.00 Duchnice UMiG

21 12.04 17.30 18.00 Michałówek Dom Sołtysa

22 13.04 17.00 17.30 Wolskie Swietlica Wspólnoty 
Mieszkaniowej

23 13.04 19.00 19.30 Pogroszew Kolonia Dom Sołtysa

24 16.04 18.00 18.30 Ożarów Wieś KS „Ożarowianka”

25 16.04 17.00 17.30 Konotopa Dom Sołtysa

Harmonogram wyborów do organów samorządowych
w jednostkach pomocniczych Gminy

L.p. Data I termin godz. II termin godz. Nazwa osiedla Miejsce
1 08.03 17.30 18.00 Osiedle Płochocin Płd. Szkoła w Płochocinie

2 09.03 17.00 17.30 Osiedle Ołtarzew Szkoła w Ołtarzewie

3 12.03 18.00 18.30 Osiedle Kabel KS „OŻAROWIANKA”

4 13.03 17.30 18.00 Osiedle RSM Bloki Szkoła Podstawowa Nr 1

5 14.03 17.30 18.00 Osiedle Płochocin Płn. Szkoła w Płochocinie

6 15.03 17.30 18.00 Osiedle Zientarówka Szkoła Podstawowa Nr 1

7 16.03 16.30 17.00 Osiedle Mickiewicza UMiG

8 19.03 18.00 18.30 Osiedle Franciszków UMiG

9 20.03 17.30 18.00 Osiedle Józefów i Wolica Szkoła w Płochocinie

10 21.03 17.00 17.30 Osiedle Szeligi Szkoła w Macierzyszu

L.p. Data I termin godz. II termin godz. Nazwa sołectwa Miejsce
1 21.03 17.00 17.30 Piotrkówek Mały Dom Sołtysa

2 22.03 17.30 18.00 Domaniewek Hurtownia Novex

3 22.03 17.30 18.00 Pogroszew Dom Sołtysa

4 23.03 17.00 17.30 Ołtarzew Szkoła Podstawowa

5 23.03 18.00 18.30 Gołaszew Dom Sołtysa

6 26.03 18.00 18.30 Pilaszków Dom Sołtysa

7 26.03 17.30 18.00 Mory Dom Sołtysa

8 28.03 17.00 17.30 Koprki Dom Sołtysa

9 28.03 17.00 17.30 Jawczyce Klub Bronisze

10 29.03 17.30 18.00 Orły Dom Sołtysa

11 29.03 17.00 17.30 Macierzysz Szkoła w Macierzyszu

Osiedla:

Sołectwa

Szanowni Państwo,

Wiosną 2007 roku dobiega końca kolejna kadencja w organach samorządowych jednostek pomocniczych Gminy 
Ożarów Mazowiecki. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w wyborach zarządów i przewodniczących osiedli 
oraz sołtysów i rad sołeckich.Poniżej przedstawiam harmonogram spotkań wyborczych, które odbędą się w miesią-
cach marcu i kwietniu 2007 roku.

 sekretarz gminy - Jarosław Szmyt

informacje



19Informator Ożarowski nr 2 (145) luty 2007

O G Ł O S Z E N I E
 DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. J. Kusocińskiego W OŻAROWIE  MAZ. 
  PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU ZAPISANIA DZIECI Z ROCZNIKA 2000 DO KLASY I

ORAZ DZIECI Z ROCZNIKA 2001 DO GRUPY „0” (z obwodu ww. szkoły )

ZGŁOSZENIA NALEŻY DOKONAĆ BEZ WZGLĘDU NA TO, GDZIE DZIECKO
BĘDZIE REALIZOWAŁO OBOWIĄZEK SZKOLNY (w innej szkole lub przedszkolu).

Zapisy od 19 lutego do 30 kwietnia 2007r. w godz. 8:00 – 15:00 (budynek klas 0–III )

SEKRETARIAT SZKOŁY TEL: 0 22 722–10–39
•

Gorąco zapraszamy do naszej szkoły absolwentów przedszkoli.
   - zapewniamy opiekę świetlicową w godz. 7:00 – 17:00 
     oraz możliwość korzystania ze stołówki
   - oferujemy zajęcia reedukacyjne, logopedyczne, wyrównawcze. 

•
  Na terenie naszej szkoły znajduje się oddział Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, 
 co umożliwia szybkie zdiagnozowanie przyczyn problemów dziecka.

•
 Uczniowie nasi rozwijają zdolności i zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych 
 (kołach przedmiotowych i artystycznych), podczas których przygotowują się 

do konkursów szkolnych i międzyszkolnych. 
•

  W szkole istnieje też drużyna harcerska i zuchowa.
•

 Uczniowie naszej szkoły biorą udział w życiu kulturalnym: teatr, kino, wystawy,
   lekcje muzealne. Wyjeżdżają na wycieczki, rajdy i „zielone szkoły”.

•
 Dzieci począwszy od klas pierwszych uczą się języka angielskiego

i będą uczestniczyły w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.
•

 W ramach lekcji wychowania fizycznego uczniowie biorą udział 
w zajęciach nauki pływania.

•
 W związku z uzyskiwanymi bardzo dobrymi wynikami sportowymi 

(w podsumowaniu Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w powiecie
po I semestrze zajmujemy I miejsce) organizujemy od nowego roku szkolnego 2007/2008 
klasy sportowe o rozszerzonym profilu wychowania fizycznego (pływanie, piłka nożna).

 W szkole organizowane są również zajęcia pozalekcyjne płatne: dodatkowe z języka an-
gielskiego, nauka gry na instrumentach, zajęcia rytmiczne (w grupach „0”).  

Przy szkole działają też kluby sportowe: UKS „1” (pływanie), UKS „NET” (tenis ziemny).

W ostatnią sobotę karnawału, tj. 17.02.2007 r. w sali ban-
kietowej przy ul. Hallera na Osiedlu Ołtarzew odbył się po 
raz 12-ty Samorządowy Bal Karnawałowy. Taneczne sza-
leństwo uświetnił znany i lubiany zespół muzyczny „Music 
Top .”
 Imprezę uatrakcyjnił występ dwóch zawodowych par 
tanecznych w pokazie tańców latynoamerykańskich i stan-
dardowych. Stali bywalcy balu zadali sobie trud i wystąpili 
w przebraniu m.in. Diablicy, Ogrodnika, Wiosenki ...
 Tradycją Bali Samorządowych oprócz świetnej atmosfe-
ry jest  kwesta na cele charytatywne. 

W tym roku z aukcji obrazów zebrano dość pokaźną sumę 
pieniędzy, która zostanie przekazana do świetlicy dla dzie-
ci niepełnosprawnych przy Parafii Miłosierdzia Bożego w 
Ożarowie Mazowieckim. Za rok bawimy się ponownie i już  
teraz wszystkich zapraszamy .

Bożena Żurek
UMIG Ożarów Mazowiecki

12. bal samorządowy…

rodzicu - zapisz dziecko do szkoły
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Szanowni Państwo,

Z największą przykrością informujemy, że zostaliśmy zmuszeni 
do odwołania wszystkich (zaplanowanych na styczeń i luty) spotkań Clive’a Harrisa z Chorymi 
(z  powodu doznanego urazu kręgosłupa w tragicznym wypadku samochodowym, który miał 

miejsce w środę wieczorem 24.01.2007r.). Najbliższe leczenie odbędzie się dopiero w marcu br. 

CLIVE HARRIS W OŻAROWIE MAZ.
   

Osoby pragnące skorzystać z posługi Uzdrowiciela zapraszamy
bez biletu w piątek 16 marca 2007r. o godz. 13.00
do Domu Kultury „Uśmiech”, ul. Poznańska 165.

Fundacja Clive’a Harris, tel. 0-61-295-26-45
Anna Łożyńska

V EDYCJA KONKURSU „BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”

Rolnicy, którzy są zainteresowani udziałem Ogólnokrajowego V edycji Ogólnokrajowego
Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, proszeni są o zgłoszenie udziału do 30 kwietnia 2007 roku.

Zgłoszenie udziału w konkursie należy złożyć w najbliższej Placówce Terenowej lub Oddziale Regionalnym KRUS.
Formularz zgłoszenia można otrzymać w Placówce lub pobrać ze strony internetowej KRUS 

oraz w przedstawicielstwach współorganizatorów.

Organizatorami konkursu są:
    1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
    2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
    3. Państwowa Inspekcja Pracy
    4. inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy
        w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych 
        o ile zadeklarują swój udział w organizacji konkursu.

KRUS PT Błonie

Masz problemy w rodzinie, potrzebujesz wsparcia, 
chcesz miło spędzić czas

z a p r a s z a m y

do korzystania z zajęć rekreacyjnych, spotkań, wyjazdów w Klubie „Quo Vadis”
przy ul. Strażackiej 3A (w dawnej siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej i ZUK)

w poniedziałki, środy, piątki: w godzinach 17–19
we wtorki: od godziny 18 - grupa wsparcia dla kobiet

Zawiadomienie
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Ożarowie Mazowieckim zawiadamia, że sprawozdawcze Wal-
ne Zgromadzenie Delegatów Spółki odbędzie się w dniu 20 marca 2007 roku w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 – III piętro (sala konferencyjna) o godzinie 10.00 
w I terminie i o godz. 10.30 w II terminie.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Zarząd

informacje
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Kącik  adopcyjny
Prowadzony przez grupę przyjaciół zwierząt działającą na terenie gminy Ożarów Mazowiecki

Jak postępować w przypadku zaginięcia psa:

1. Zawiadomić wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Maz., podając dokładne dane dotyczące zaginię-
cia,( datę, opis psa) oraz swoje dane.
2. Zgłosić zaginięcie psa pod którymś z telefonów kontaktowych podanych w kąciku adopcyjnym „Informatora Ożarowskiego” 
podając dane jak wyżej, oraz szukać w pobliskich schroniskach.

Do serca przytul psa...
• Lisek - to 2-letni rudo-brązowy z długą sierścią pies szukający ciepła i miłości.
  Obecnie przebywa w schronisku, gdzie czeka na nowego właściciela.
• 2-letnia średniej wielkości o gęstej sierści suczka czeka na życzliwych opiekunów.
• Nieduża kremowa suczka mieszaniec (ok. 2 lat),  przyjazna, będzie idealnym stróżem 
  i wiernym przyjacielem.
• Trzyletnia łagodna w stosunku do ludzi i zwierząt suczka Kaukaz czeka na dom.
• Duża półtora roczna sunia-mieszaniec, przebywająca w schronisku - czeka na opiekunów.
• Urocza, nieduża, przyjacielska 2-letnia suczka, czeka i tęskni za nowym opiekunem.
• Ok. 2-letni średniej wielkości Azor, porzucony w Józefowie czeka na życzliwych ludzi.
• Roczna krótkowłosa suczka średniej wielkości i jasnej maści, łagodna uratowana od śmierci głodowej.
• Młody porzucony szczeniak(ok. 4 m-ce.) mieszaniec, znaleziony w stanie krańcowego wyczerpania,
  czeka na przyjazny dom. Obecnie stan dobry.

Informujemy osoby zainteresowane, że wszystkie podane w ogłoszeniach psy są lub będą zaszczepione i odpchlone,
 a suczki wysterylizowane. Wszystkie psy posiadają książeczki zdrowia. Telefony kontaktowe:

507415468, 603837761, 500195529 i 503666946

Informujemy, iż w tym miesiącu udało nam się odszukać 5 właścicieli zagubionych psów 
jak i znaleźć nowy dom 5 pozostałym.

Szanowni Państwo
Przedsiębiorcy, Właściciele sklepów, lokali gastronomicznych.

 W związku z licznymi skargami mieszkańców Gminy w sprawie sprzedaży napojów 
alkoholowych nieletnim oraz możliwości spożywania alkoholu w punktach sprzedaży   
- przypominam, że korzystanie ze sprzedaży detalicznej alkoholu nie upoważnia posia-
dającego koncesję do prowadzenia wyszynku, a zatem zgody na spożywanie alkoholu 
w miejscu zakupu - w sklepie i na terenie obok sklepu. Obowiązkiem właścicieli sklepów 
jest przestrzeganie powyższego.
 Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą – nie tylko, jako sprzedawców alkoholu, 
ale również jako rodziców: Proszę nie sprzedawać żadnych napojów alkoholowych oso-
bom, które nie ukończyły 18 roku życia.
 W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy, sprzedający lub podający na-
poje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek 
nabywcy – zgodnie z art.15 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi ( Dz.U.02.147, poz.1231).
 Wszyscy muszą mieć świadomość, że sprzedaż alkoholu nieletnim to wielka szkoda 
wyrządzana młodemu człowiekowi i jego rodzicom, a także przestępstwo.
  Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
zaostrzyła przepisy w tym zakresie, dlatego proszę o bezwzględne jej przestrzeganie.

Burmistrz Kazimierz Stachurski

ogłoszenia
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OSP, Policja, ogłoszenia

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

W styczniu OSP w Ożarowie Maz. wy-
jeżdżała alarmowo 30 razy.
- 3 pożary
- 25 akcji ratownictwa technicznego
- 1 pompowanie rozlewisk wody
- 1 ćwiczenia.

4 stycznia - Rynek Hurtowy Bronisze - 
ćwiczenia ratownictwa technicznego. 
6 stycznia - Jawczyce, ul. Poznańska 36/34 - wypadek drogo-
wy z udziałem czterech samochodów osobowych. Podjęte przez 
strażaków działania polegały na udzieleniu pierwszej pomocy, 
zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca zdarzenia, usunięciu wra-
ków pojazdów na pobocze oraz neutralizacji rozlanych olejów 
i płynów samochodowych.
7 stycznia - wypompowanie wody z rozlewiska na ulicy Klono-
wej w Szeligach.
13 stycznia - Bronisze ulica Poznańska/Piastowska - zderzenie 
dwóch samochodów osobowych na najbardziej niebezpiecznym 
skrzyżowaniu w gminie. Obrażeniom uległo 5 osób jadących 
w pojazdach, którzy odwiezieni zostali do warszawskich szpitali.
18 i 19 stycznia - usuwanie skutków huraganowego wiatru. 
W ciągu dwóch dni strażacy podjęli ponad 10 interwencji głównie 
przy zwalonych drzewach i poderwanych przez wiatr dachach.
27 stycznia - Gołaszew, ul. Gołaszewska - wyciągnięcie z po-
bocza i zaspy śnieżnej policyjnego radiowozu.   

Święcice
W styczniu OSP w Święcicach wyjeżdżała 10 razy w tym :
- 3 pożary
- 7 inne

Pożary :
1 stycznia – Józefów, ul. Fabryczna 11/28 zagrożenie po-
żarem budynku mieszkalnego spowodowane przez pozosta-
wienie naczynia na kuchence gazowej
18 stycznia – Józefów ul. Fabryczna  - pożar altanki (aby 
ugasić wylano 1 500 litrów wody)
23 stycznia – Płochocin, ul. Zwierzyniecka 4 – pożar nie-
użytków, spaleniu uległo około 100 m 2

Pozostałe:
13 stycznia – Józefów, ul. Kasztanowa – zabezpieczenie 
obróbki blaszanej
18 stycznia – Płochocin, ul. Michałowska 34 – zwalone 
drzewo na garaż – pocięto drzewo i rozebrano garaż
19 stycznia – Łaźniew, ul. Wiosenna 17 – zabezpieczenie 
drzewa, które przewracało się na płot, linie energetyczną 
i telefoniczną
20 stycznia – Łaźniew – zabezpieczenie drzewa
25 stycznia – Józefów ul. Fabryczna 2 – usuniecie nadmiaru 
śniegu z dachu Przedszkola Publicznego
27 stycznia – Myszczyn – wyciąganie samochodów, które 
zakopały się w zaspie (jeden tir oraz cztery samochody oso-
bowe)

A P E L

W związku z licznymi zda-
rzeniami drogowymi, w których uczestniczyli nietrzeź-
wi kierowcy apelujemy do wszystkich kierujących 
pojazdami, aby wsiadając za kierownicę pojazdu roz-
ważyli konsekwencje tego czynu, gdyż jest to prze-
stępstwo i podlega odpowiedzialności karnej. Ponad-
to jazda na tzw. podwójnym gazie często kończy się 
tragediami i dramatami rodziny, zarówno sprawcy, jak 
i ofiary. 

W dniu 05.01.2007 r. otrzymano zgłoszenie od jednego 
z mieszkańców Święcic o kradzieży wózka ręcznego do 
przewozu palet oraz innych drobnych przedmiotów z terenu  
gospodarstwa. Podjęte natychmiast działanie pozwoliły dziel-
nicowemu na ustalenie sprawców i w ciągu kilku dni doko-
nano zatrzymania dwóch mężczyzn, którzy przyznali się do 
kradzieży. 

W dniu 10.01.2007 r. policjanci podczas legitymowania osób 
przy jednej z nich ujawnili telefon komórkowy pochodzący 
z kradzieży. Osoba została zatrzymana do wyjaśnienia, 
a następnie przedstawiono jej zarzut posiadania kradzione-
go przedmiotu.
 
W dniu 16.01.2007 r. funkcjonariusze Komisariatu Policji 
w Ożarowie Mazowieckim otrzymali zgłoszenie od kobiety 
zamieszkałej w Ożarowie Mazowieckim, odnośnie awantury 
jaką wszczął n/n mężczyzna. Wymieniony mężczyzna w trak-

cie interwencji był wobec funkcjonariuszy agresywny i ubliżał 
im, w związku z powyższym zatrzymano go do wytrzeźwienia 
i przedstawiono zarzut znieważenia funkcjonariuszy Policji.

W dniu 18.01.2007 r. w godzinach nocnych Policjanci w Oża-
rowie zostali poinformowani przez mieszkańca miejscowości 
Płochocin, że w nocy został mu skradziony samochód. Jak 
ustalono pojazd został skradziony z kluczykami, które niefra-
sobliwy właściciel pozostawił w drzwiach auta. Po kilku go-
dzinach ten sam mężczyzna odwołał zgłoszenie informując 
funkcjonariuszy, że auto odnalazł.
 
W dniu 18.01.2007 r. policjanci podczas legitymowania osób 
przy jednej z nich ujawnili telefon komórkowy pochodzący 
z kradzieży. Osoba została zatrzymana do wyjaśnienia, 
a następnie przedstawiono jej zarzut posiadania kradzionego 
przedmiotu.

OSTRZEŻENIE
 W związku z faktem, że w rejonie jednej ze szkół na te-
renie powiatu Warszawskiego Zachodniego zauważono męż-
czyznę, który zaczepiał dziewczynki prosimy o uczulenie swo-
ich dzieci, co do kontaktów z obcymi osobami. Mężczyzna ten 
był w wieku 30-40 lat, szczupłej budowy ciała i poruszał się 
ciemnym samochodem osobowym.
 W przypadku zauważenia osoby odpowiadającej rysopi-
sowi, proszę kontaktować się z najbliższą jednostką Policji 
nr 997 lub 112 ewentualnie Komisariatem Policji w Ożarowie 
Mazowieckim tel. 0-22-722-20-39

KRONIKA 
POLICYJNA

OSP

Ożarów Mazowiecki


