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z pracy burmistrza

Szanowni Państwo,

 Jak każdego roku, majowe wydanie „Informatora 
Ożarowskiego” rozpoczynamy serdecznym zapro-
szeniem skierowanym do wszystkich Mieszkańców 
Miasta i Gminy do udziału w obchodach uroczysto-
ści 3 maja. Jest to jedno z najpiękniejszych świąt 
religijnych i narodowych zarazem. W kilkuletniej 
już tradycji naszej gminy także święto Ochotniczej 
Straży Pożarnej. 

 3 Maja święto Najświętszej Maryi Panny Kró-
lowej Polski.
 Wywodzi się od sławnych ślubów króla Jana 
Kazimierza złożonych 1 kwietnia 1656 roku w kate-
drze we Lwowie, powtórzonych w 1956 roku przez 
prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego na Ja-
snej Górze. W wielowiekowej polskiej tradycji cały 
miesiąc maj poświęcony jest kultowi Matki Bożej 
poprzez wieczorne nabożeństwa odprawiane w ko-
ściołach, kaplicach i kapliczkach przydrożnych. 
Dlatego i w naszej gminnej tradycji jest to najważ-
niejsza część obchodów 3 maja. 

 3 Maja – święto narodowe ustanowione dla 
uczczenia Konstytucji uchwalonej w 1791 roku.
 Sejm Rzeczypospolitej uchwalając Ustawę Za-
sadniczą 3 maja 1791 roku, po raz pierwszy wpro-
wadził w Polsce zasadę: władza społeczności po-
czątek swój bierze z woli narodu z trójczłonowym 
podziałem na władzę: ustawodawczą, wykonawczą 
i sądowniczą. Najwyższa władza ustawodawcza 
– sejm miał być wybierany co dwa lata, zwoływany 
przez króla lub marszałka. Do kompetencji sejmu 
należały: uchwalanie prawa, nakładanie podatków, 
kontrolowanie urzędów i instytucji. Raz na 25 lat 
mógł zbierać się sejm konstytucyjno-prawny zmia-
ny konstytucji. 
 Władzę wykonawczą stanowili – król i Straż Praw 
(rząd), w skład której wchodzili: prymas, pięciu mini-
strów, pełnoletni następca tronu  i marszałek sejmu. 
Straż Praw kierowała administracją, podlegały jej 
komisje: skarbu, interesów zagranicznych, wojny, 
spraw wewnętrznych i policji. Król – przewodniczą-
cy Straży Praw, miał prawo nominacji biskupów, se-
natorów, ministrów, urzędników i oficerów; w przy-
padku wojny sprawował naczelne dowództwo nad 
wojskiem.  

 Władza sądownicza została usprawniona. Mini-
strowie i wyżsi urzędnicy odpowiadali przed sądem 
sejmowym. Sądownictwo szlacheckie zostało pod-
dane sądom ziemiańskim. 
 Ustawa Rządowa – nazwana Konstytucją 3 maja 
jest pierwszym nowoczesnym dokumentem pra-
wa narodowego przyjętym w Europie, poprzedza 
ją tylko konstytucja Stanów Zjednoczonych, którą 
uchwalono 3 lata wcześniej. 

 3 maja - gminne święto Ochotniczej Straży 
Pożarnej.
 Jesteśmy dumni z tej niezwykle ważnej organi-
zacji, istniejącej w naszej gminie od ponad 80 lat. 
Druhowie z sekcji w Ożarowie i Święcicach czuwa-
ją nad naszym bezpieczeństwem i zawsze pierwsi 
śpieszą z pomocą. A pomoc ta najlepiej wyrażona 
jest w raportach OSP z przeprowadzanych akcji, 
których rocznie jest blisko 400. Nasza obecność na 
uroczystości 3 majowej będzie wyrazem szacunku 
i podziękowania Strażakom za ich codzienną, 
ochotniczą służbę. 

 Przed świętem 3 Maja warto także wspomnieć, 
niedawno ustanowiony Dzień Flagi Narodowej, 
który przypada 2 maja. Polakom nie potrzeba 
przypominać, iż barwom narodowym należy się 
szczególny szacunek. Pamiętajmy, aby nasze po-
sesje i mieszkania były udekorowane biało-czer-
wonym sztandarem.

 Pamiętajmy także, że 1 maja minie trzecia już 
rocznica przystąpienia naszego kraju do Unii 
Europejskiej, rodziny krajów, które chcą wspólnie 
rozwiązywać problemy przede wszystkim gospo-
darcze i społeczne. Pamiętajmy też o 1 maja jako 
święcie wszystkich, którzy pracują, bo praca jest 
dzisiaj szczególnie pożądanym dobrem, często po-
szukiwanym poza granicami kraju. 

 Szanowni Państwo, zadbajmy, aby nasze miasto 
i gmina prezentowały się godnie w majowe świę-
to. Pamiętajmy o flagach państwowych i gminnych, 
którymi dekorujemy nasze domy, poświęćmy nieco 
więcej czasu na uporządkowanie naszych posesji.

Burmistrz Kazimierz K.Stachurski
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zaproszenie

Program Uroczystości Święta NMP Królowej Polski
Święta Narodowego 3 Maja i Gminnego Dnia Strażaka

Ksiądz Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego
Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
Zarząd Gminnego Związku OSP

serdecznie zapraszają na 

Uroczystości Święta NMP Królowej Polski
Święta Narodowego 3 Maja i Gminnego Dnia Strażaka

we czwartek 3 maja 2007 roku

uroczystości odbędą się kolejno:
na placu przed Hotelem Mazurkas

i w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Program uroczystości
    9.15  złożenie kwiatów przy pomniku poległych strażaków
     (ul. Strażacka/Poznańska)
    9.25  podniesienie flagi narodowej i flagi Unii Europejskiej
     (plac przed Hotelem Mazurkas)
    9.35  przegląd gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
     wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy 
     (plac przed Hotelem Mazurkas)
    9.55  przemarsz do kościoła Miłosierdzia Bożego 
    10.00 uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, Miasta i Gminy
     oraz Gminnych Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

w uroczystościach weźmie udział orkiestra strażacka
z miejscowości Kaski pod kierownictwem kapelmistrza E. Millera
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z pracy burmistrza

W TRYBIE USTAWY – PRAWO ZAMÓ-
WIEŃ PUBLICZNYCH:
Ogłoszono przetargi na następujące 
realizacje:
- przebudowa ul. Zamoyskiego na od-
cinku od ul. Sienkiewicza – do ul. Rolnej 
w Ożarowie
- opracowanie kompletnej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej budowy kana-
lizacji sanitarnej w Broniszach 
- przebudowę kolektora głównego ka-
nalizacji sanitarnej – etap I od przepom-
powni ścieków przy ul. Kapuckiej do 
ul. Szkolnej w Ożarowie
- opracowanie kompletnej dokumentacji 
projektowej i budowa sieci wodociągowej 
w ul. Duchnickiej w Duchnicach
- przyjmowanie i utrzymanie w schronisku 
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
- budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej 
do budynku Przychodni Weterynaryjnej 
w Ożarowie
- opracowanie kompletnej dokumenta-
cji projektowej budowy kanalizacji sa-
nitarnej w  Piotrkówku Małym i Dużym, 
Strzykułach, Wieruchowie, Macierzyszu, 
Szeligach
- usługę bankową: udzielenie 3 kredytów 
na przebudowę ul. Duchnickiej w Duchni-
cach, ul. Kolejowej w Płochocinie, ul. Par-
kowej w Ożarowie
- modernizację nawierzchni boiska klubu 
sportowego FC Płochocin

Zatwierdzono wyniki przetargów:
- opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej przebudowy dróg na os. Oł-
tarzew:
Część I - opracowanie koncepcji prze-
budowy dróg na terenie os. Ołtarzew 
- 9 ulic,
Część II - opracowanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej przebudowy 
ul. 1 Maja, ul. Reymonta, ul. Kościuszki,
za cenę ofertową brutto:  
na cz. I - 158.600 zł (wykonawca „DROG-
BUD” – Zielona Góra)
na cz. II - 135.000 zł (wykonawca „AR-
BUD” – Pruszków)
- opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej przebudowy ul. Zgody 
na osiedlu Zientarówka w Ożarowie  za 
cenę ofertową brutto: 48.556 zł (wyko-
nawca „ARBUD” – Pruszków)
- opracowanie dokumentacji projektowej 
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
w ul. Duchnickiej w Duchnicach za cenę 
ofertową brutto 56.608 zł (wykonawca 
„DARM” SP. z o.o. – Warszawa)

Podpisano umowy:
- z wykonawcą PRB ”BARTEX” z siedzi-
bą  w Pruszkowie na budowę zjazdu po-
żarowego z ul. Lipowej na parking przy 
Szk. Podst. w Płochocinie za cenę ofer-

tową brutto : 29.280 zł. 
- z wykonawcą „Remont Dróg”- Jan Kulig 
z siedzibą w Pruszkowie na remont dróg 
gminnych - równanie mechaniczne dróg 
gminnych nieutwardzonych za cenę ofer-
tową brutto: 28.550,06 zł
- z wykonawcą „ARBUD” - Projektowanie 
i usługi geodezyjne  z siedzibą w Prusz-
kowie na opracowanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej przebudowy dróg 
w m. Szeligi, za cenę ofertową brutto: 
115.412 zł
- z wykonawcą „ENERGETYKA WISŁO-
SAN” Sp. z o.o.  z siedzibą w Nowej Dę-
bie na odsprzedaż energii elektrycznej 
dla obsługi technicznej infrastruktury go-
spodarki wodno-ściekowej oraz zaopa-
trzenia w ciepło prowadzonej na terenie 
„TSSE” w Ożarowie Ceny według taryfy.
- z wykonawcą ZUIS - Marian Dybiec 
z siedzibą w Ożarowie na dostawę wody 
i odbiór ścieków dla obsługi technicznej 
infrastruktury gospodarki wodno-ścieko-
wej oraz zaopatrzenia w ciepło prowa-
dzonej na terenie „TSSE” w Ożarowie. 
Ceny według taryfy.
- z wykonawcą „Urządzanie i utrzymanie 
zieleńców – chirurgia drzew”- Petroniusz 
Frejlich  z siedzibą w  Milanówku na inter-
wencyjną wycinkę oraz pielęgnację drzew  
za cenę ofertową: suma cen jednostko-
wych brutto - 1860 zł (do wysokości środ-
ków w budżecie w kwocie 80.000 zł)

W ZAKRESIE INWESTYCJI I REMON-
TÓW
Podpisano umowę:
- na remont nawierzchni przy Szk. Podst. 
w Święcicach, wykonawca: „WID-BAS” 
Konstancin Jeziorna, koszt: 31.997,76 zł 
brutto
- na opracowanie projektu instalacji ga-
zowej w Szk. Podst. w Święcicach, wyko-
nawca:  Biuro Projektowe E. Sadowska, 
Milanówek, koszt: 3.294 zł brutto
- regulację i analizę spalin palników 
Weishanpt w kotłowni gazowej przy 
ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie 
(dawna fabryka „Kabli”), wykonawca: 
Zakład Elektroenergetyczny Warszawa, 
koszt: 4.026,00 zł brutto

Zakończono:
- opracowano  projekt  budowlany za-
mienny  na wykonanie boiska sportowe-
go przy ul. Lipowej w Płochocinie
- zakupiono i odebrano 2 szt. ciepłomie-
rzy ultradźwiękowych oraz pompę do 
układu ciepłej wody użytkowej - ul. Po-
znańska 129/133 w Ożarowie 

Wydano decyzje i wydziałowe warunki 
techniczne:
-7 decyzji na prowadzenie robót w pasie 
drogowym;

- 8 decyzji na lokalizację zjazdu;
- 8 decyzji zezwalających na umieszcze-
nie w pasie drogi urządzeń infrastruktury 
technicznej niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ru-
chu drogowego;
- 4 opinie podziału działek
- 9 Wydziałowych Warunków Technicz-
nych  do projektów Decyzji o warunkach 
zabudowy i Decyzji o ustalaniu inwestycji 
celu publicznego

W ZAKRESIE GEODEZJI I GOSPO-
DARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Wydano decyzje i postanowienia:
- 6 decyzji zatwierdzających podział nie-
ruchomości 
- 8 postanowień  o możliwości podziału 
nieruchomości
- 11 zaświadczeń  o adresie nieruchomo-
ści.
- 1 zarządzenie w sprawie nie skorzysta-
nia przez Gminę z prawa pierwokupu

W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
Wydano decyzje i postanowienia:
- wydanych decyzji o warunkach zabudo-
wy - 2 szt.
- wydanych decyzji celu publicznego - 1 szt.
- wydanych wypisów z miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego                
- 56 szt.
- wydanych wyrysów z miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego 
- 53 szt.
- wydanych zaświadczeń - 13 szt.
- wydanych wypisów ze Studium - 7 szt.
 
W ZAKRESIE EDUKACJI 
28 marca Powiatowa Straż Pożarna 
w ramach ćwiczeń przeprowadziła ewa-
kuację uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 
oraz Gimnazjum w Ożarowie. Ewakuacja 
wszystkich uczniów i pracowników trwała 
2 minuty i 48 sekund.
Z okazji drugiej rocznicy śmierci Papie-
ża Jana Pawła II we wszystkich szkołach 
odbyły się uroczyste apele.
W Szkole Podstawowej w Płochoci-
nie odbył się przegląd szkoły w ramach 
programu „Zero tolerancji dla przemocy 
w szkole” w zakresie bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży oraz sprawowania nad 
nimi prawidłowej opieki.
14 kwietnia w Szkole Podstawowej Nr 2 
Ożarowie odbyło się oficjalne otwarcie 
obiektów sportowych - rozegrany zo-
stał Wielkanocny Turniej Piłki Nożnej o 
Puchar Burmistrza. Zwyciężyła drużyna 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie.
W placówkach oświatowych sporządzo-
no sprawozdania w ramach Systemu 
Informacji Oświatowej. Zgodnie z nimi 
w publicznych i niepublicznych przed-
szkolach, szkołach podstawowych i gim-

Działania i decyzje podjęte w Urzędzie Gminy w okresie od  28 marca do 18 kwietnia 2007 r.
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z pracy rady miejskiej

 
  w sprawie: wprowadzenia zmian w 
budżecie miasta i gminy na rok 2007.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zmniejszyć dochody gminy o kwotę                                                              
181.494 zł.
Zwiększyć dochody gminy o kwo-
tę 1.307.700 zł w pełnej szczegóło-
wości klasyfikacji budżetowej zgod-
nie z załącznikiem Nr 1. Plan docho-
dów po zmianach stanowi wielkość                                        
57.295.849 zł.

§ 2
Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę                                                               
230.000 zł. 
Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 
1.356.206 zł w pełnej szczegółowości 
klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącz-
nikiem Nr 2. Plan wydatków po zmianach 
stanowi wielkość 60.611.479 zł.

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

§ 4
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 31/07 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 25 stycznia 2007 r. pn.: „Plan za-
dań inwestycyjnych na rok 2007” otrzy-
muje brzmienie zgodnie z Załącznikiem 
Nr 3 do niniejszej Uchwały.

 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 296/05 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu udzielenia po-
mocy materialnej o charakterze so-
cjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
W regulaminie udzielania pomocy ma-
terialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki wprowadza się 
następujące zmiany.
1. § 14 otrzymuje brzmienie:
„1. Wysokość stypendium przyznawa-
nego dla ucznia określa art. 90d ust.9 
w zależności od dochodu ustalonego 
zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami). 
Ustalenie wysokości stypendium szkol-
nego następuje w zależności od sytuacji 
materialnej uczniów i ich rodzin.
2. Wysokość stypendium wynosi mie-
sięcznie:
a) od 80% do 100% kwoty określonej 
w § 1 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie 
wysokości dochodu rodziny albo docho-
du osoby uczącej się stanowiących pod-
stawę ubiegania się o zasiłek rodzinny 
oraz wysokości świadczeń rodzinnych 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 130 poz. 903), jeżeli 
dochód miesięczny na osobę w rodzi-
nie jest równy lub przekracza 75%, nie 
więcej jednak niż 100% kwoty, o której 
mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)
b) od 101% do 150% kwoty określonej 
w § 1 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie 
wysokości dochodu rodziny albo docho-
du osoby uczącej się stanowiących pod-
stawę ubiegania się o zasiłek rodzinny 
oraz wysokości świadczeń rodzinnych 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 130 poz. 903), jeżeli 
dochód miesięczny na osobę w rodzinie 
jest równy lub przekracza 50 %, nie wię-
cej jednak niż 75% kwoty, o której mowa 
w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. 
U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.),
c) od 151% do 200% kwoty określonej 
w § 1 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie 

wysokości dochodu rodziny albo docho-
du osoby uczącej się stanowiących pod-
stawę ubiegania się o zasiłek rodzinny 
oraz wysokości świadczeń rodzinnych 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 130 poz. 903), jeżeli 
dochód miesięczny na osobę w rodzi-
nie jest niższy niż 50 % kwoty, o której 
mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).”
2. § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„Wysokość zasiłku szkolnego nie może 
przekroczyć jednorazowo kwoty 320 zł
3. § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Kwota wymieniona w ust. 3 wynika z § 
1 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wy-
sokości dochodu rodziny albo dochodu 
osoby uczącej się  stanowiących podsta-
wę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz 
wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. 
z 2006 r. Nr 130 poz. 903).” 
 

 w sprawie: sprostowania oczywiste-
go błędu w Uchwale Nr 453/06 Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 12 września 2006 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Ożarowa 
Mazowieckiego z częścią wsi Ołta-
rzew.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
1. W Uchwale Nr 453/06 Rady Miej-
skiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 
12 września  2006 r. opublikowanej 
w Dz. U. Województwa Mazowieckiego 
Nr 264/06 z 19 grudnia 2006 r. w spra-
wie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Ożarowa 
Mazowieckiego z częścią wsi Ołtarzew, 
dokonuje się sprostowania oczywistego 
błędu, w sposób następujący:
1) ustalenie § 59 ust. 1 pkt 3 w brzmie-
niu: „przeznaczenie dopuszczalne: usłu-
gi kultury, sportu, zdrowia, administracji, 
wbudowana funkcja mieszkalna” zmienia 
się na: „przeznaczenie dopuszczalne: 

W dniu 27 marca  2007 r. na   VIII  sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

U C H W A Ł A Nr 57/07

U C H W A Ł A Nr 58/07

U C H W A Ł A Nr 59/07

nazjach na terenie gminy pracuje 270 
nauczycieli, a uczęszcza do nich 2477 
dzieci i młodzieży. 

W ZAKRESIE KULTURY
Imprezy i spotkania w Domu Kultury 
„Uśmiech”
W ramach spotkań z teatrem dla dzieci  
120 widzów obejrzało spektakle: Aliba-
ba i 4 rozbójników” w wykonaniu Teatru 

“Pod Orzełkiem” oraz “Strach na wróble”. 
Sponsorem tego projektu jest firma HIPO 
z Ożarowa.
3 kwietnia odbyło się spotkanie wielka-
nocne kombatantów. W spotkaniu, które 
uatrakcyjnił Teatr Słowa “Rapsod” wzięło 
udział ok 50 osób. 
12 kwietnia odbył się finał III Powiatowe-
go Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, zorga-
nizowany wspólnie z Powiatową Stacją 

Sanitarno-Epidemiologiczną. 
13 kwietnia wystawiono spektakl przygo-
towany przez gimnazjalistów z Ożarowia:  
„Młodzi przeciw korupcji”. 
16 kwietnia odbył się Koncert laureatów 
eliminacji gminnych Konkursu Recytator-
skiego Warszawska Syrenka.

            Burmistrz - Kazimierz Stachurski 
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z pracy rady miejskiej

usługi kultury, sportu, zdrowia, admini-
stracji, wbudowana funkcja mieszkalna 
i usługi handlu do 50m2 powierzchni 
sprzedaży”;
2) ustalenie § 59 ust. 4 pkt 4 w brzmie-
niu: „wysokość budynków:
a) szkoły do 3 kondygnacji do 15 m
b) dopuszcza się dominantę
c) przedszkola do 2 kondygnacji do 
8,5m
d) gospodarczych i garaży 1-kondygna-
cyjnych - do 3,5 m”;
zmienia się na:
„wysokość budynków:
a) szkoły do 3 kondygnacji do 15 m
b) dopuszcza się dominantę
c) przedszkola do 2 kondygnacji do 
8,5m
d) gospodarczych i garaży 1 kondygna-
cja do 3,5 m”
e) usług handlu 1 kondygnacja do 4,5m
2. Pozostałe postanowienia zawarte w 
treści uchwały oraz w załącznikach do 
uchwały, o której mowa w ust. 1, pozo-
stają w dotychczasowym brzmieniu.

 w sprawie: przystąpienia do sporzą-
dzania zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego te-
renów Rolno-Spożywczego Rynku 
Hurtowego w Broniszach.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Przystępuje się do sporządzania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów Rolno-Spożyw-
czego Rynku Hurtowego w Broniszach 
zatwierdzonego Uchwałą Nr 176/96 Ra-
dy Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 22 sierpnia 1996 r., opublikowaną 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z 1996 r. Nr 32, poz.403 
z dnia 25 września 1996 r., zwanej dalej 
planem w granicach określonych na za-
łączniku graficznym literami ABCDEFA.

  w sprawie: przystąpienia do spo-
rządzania zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ożarowa Mazo-
wieckiego zatwierdzonego Uchwałą 
Nr 300/98 Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim z dnia 18 czerwca 1998 r. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Przystępuje się do sporządzania zmia-
ny miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Ożarów 
Mazowiecki zatwierdzonego Uchwałą 

Nr 300/98 Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim z dnia 18 czerwca 1998 r 
opublikowaną w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warszawskiego z 1998 r. 
Nr 53, poz. 208 z 8 września 1998 r., 
zwanej dalej planem, w granicach okre-
ślonych na załączniku graficznym litera-
mi ABCDEA.

 w sprawie: przystąpienia do spo-
rządzania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Ożarów Mazowiecki dla obsza-
ru Ołtarzew- Domaniewek. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Przystępuje się do sporządzania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Ożarów Mazo-
wiecki  dla obszaru Ołtarzew - Domanie-
wek zatwierdzonego Uchwałą 444/06  
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 27 lipca 2006 r. opublikowaną 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego Nr 274*, poz. 10803 
z dnia 31 grudnia 2006r.  zwanej dalej 
planem w granicach określonych na za-
łączniku graficznym literami ABCDEFA.

 w sprawie: miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Ożarów Mazowiecki dla obsza-
ru Myszczyn - Pilaszków - Orły.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego gminy Oża-
rów Mazowiecki dla obszaru Myszczyn 
– Pilaszków - Orły zwany dalej w treści 
niniejszej uchwały „planem”.
2. Plan obejmuje obszar, położony w pół-
nocno zachodniej części Gminy Ożarów 
Mazowiecki, w granicach administracyj-
nych wsi Myszczyn, wsi Pilaszków (ob-
ręb wieś Pilaszków i PGR Pilaszków) 
i wsi Orły, graniczący od zachodu z gmi-
ną Błonie, od północy z gminami Leszno 
i Stare Babice.

  w sprawie: miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Ożarów Mazowiecki dla obsza-
ru Umiastów-Kaputy-Kręczki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego gminy Oża-
rów Mazowiecki dla obszaru Umiastów-
-Kaputy-Kręczki zwany dalej w treści 
niniejszej uchwały „planem”.
 2. Plan obejmuje obszar, którego grani-
ce wyznaczają: granice  administracyjne 
wsi Umiastów, wsi Kaputy i wsi Kręczki

 w sprawie: nieodpłatnego przeję-
cia od Rolniczej Spółdzielni Produk-
cyjnej Duchnice działki przewidzia-
nej pod drogę, położonej w obrębie 
Duchnice.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Wyrazić zgodę na nieodpłatne przejęcie 
od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 
Duchnice działki ew.nr 412 o pow. 1093 m2 
przewidzianej pod poszerzenie ul. Duch-
nickiej, położonej w obrębie Duchnice.

 w sprawie: wyrażenia zgody na za-
warcie porozumienia z Wojewodą 
Mazowieckim dotyczącego grobów 
i cmentarzy wojennych.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Postanawia się wyrazić zgodę na odpłat-
ne przyjęcie przez Gminę Ożarów Ma-
zowiecki obowiązku utrzymania grobów 
i cmentarzy wojennych znajdujących się 
na jej terenie, w drodze porozumienia 
z powierzającym to zadanie Wojewodą 
Mazowieckim. 

 w sprawie: udzielenia upoważnienia 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Postanawia się upoważnić Przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Ożarowie Ma-
zowieckim do wykonania w imieniu Rady 
Miejskiej wszelkich obowiązków wynika-
jących z ustawy o ujawnieniu informacji 
o dokumentach organów bezpieczeń-
stwa państwa z lat 1944-1990 oraz tre-
ści tych dokumentów (Dz. U z 2006 r. 
Nr 218 poz. 1592 z późn. zm.) w sto-
sunku do Skarbnika i Sekretarza Gminy 
Ożarów Mazowiecki.

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

U C H W A Ł A Nr 61/07 

U C H W A Ł A Nr 62/07 

U C H W A Ł A Nr 63/07 

U C H W A Ł A Nr 64/07 

U C H W A Ł A Nr 65/07 

U C H W A Ł A Nr 66/07 

U C H W A Ł A Nr 67/07 

U C H W A Ł A Nr 60/07
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informacje

O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ożarowa 
Mazowieckiego i Gminy Ożarów Mazowiecki zatwierdzonego uchwałą Nr 389/02 Rady Miejskiej Ożarowie Mazowieckim z dnia 
3 października 2002 r.

 Na podstawie art. 11 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z 2003r. z póż. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Ożarowie Mazowieckim
 1. Uchwały Nr 56/07 z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierun-
ków  zagospodarowania przestrzennego Miasta Ożarowa Mazowieckiego i Gminy  Ożarów Mazowiecki  zatwierdzonego uchwałą 
Nr 389/02 Rady Miejskiej Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 października 2002 r.
 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planu zagospodarowania przestrzennego.
 Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 w Ożarowie 
Mazowieckim w Biurze Podawczym w terminie od 30 kwietnia 2007 r. do 31 maja 2007 r.
 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy.

BURMISTRZ - Kazimierz StachurskI

O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazo-
wiecki dla fragmentu wsi Święcice uchwalonego uchwałą Nr 390/02 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 paździer-
nika 2002 r.

 Na podstawie art. 17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z 2003r. z póż. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Ożarowie Mazowieckim 
 Uchwały nr 21/06 z 14 grudnia 2006 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla fragmentu wsi Święcice uchwalonego uchwałą Nr 390/02 Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 października 2002 r. 
 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planu zagospodarowania przestrzennego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 w Ożarowie Ma-
zowieckim w Biurze Podawczym w terminie od 30 kwietnia 2007 r. do 31 maja 2007 r.
 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy.

BURMISTRZ - Kazimierz Stachurski

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Miasta Ożarowa Mazowieckiego 
z częścią wsi Ołtarzew.

 Na podstawie art. 17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 
717 z 2003r. z póż. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Ożarowie Mazowieckim:
 1. Uchwały nr 53/07 z 6 marca 2007r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Ożarowa Mazowieckiego z częścią wsi Ołtarzew, obejmującego obszar A,
 2. Uchwały nr 54/07 z 6 marca 2007r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Ożarowa Mazowieckiego z częścią wsi Ołtarzew, obejmującego obszar B.
 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planu zagospodarowania przestrzennego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 w Ożarowie Ma-
zowieckim w Biurze Podawczym w terminie  od 30 kwietnia 2007r. do 31 maja 2007r.
 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy.

                                                                                     BURMISTRZ - Kazimierz Stachurski

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla 
obszaru: Duchnice - Ołtarzew 

Na podstawie art. 17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 
717 z 2003r. z póż. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Ożarowie Mazowieckim 
 1. Uchwały nr 472/06 z 17 grudnia 2006 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Duchnie - Ołtarzew, obejmującej działki nr ew. 18/4,18/5,18/2,71/2, 71/1, 
191,194,153,24/1,24/2,25/1,25/2 oraz część działek nr ew. 46/2,51,56,193, 440/9, 440/12,440/5, 83/1,90,154/3,152.
 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planu zagospodarowania przestrzennego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 w Ożarowie Ma-
zowieckim w Biurze Podawczym w terminie od 30 kwietnia 2007 r. do 31 maja 2007 r.
 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy.

                                                                                     BURMISTRZ - Kazimierz Stachurski
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warto wiedzieć

LESZEK TOKARCZYK 
Wicestarosta Powiatu War-
szawskiego Zachodniego. 
Lat 46, żonaty, dwójka dzie-
ci: 11-letnia córka i 17-letni 
syn. Absolwent administracji 
samorządowej Uniwersytetu 
Warszawskiego.

 Mieszkańcy małych miejsco-
wości, takich jak nasza, w cza-
sach komunizmu nie mie-

li zbyt wielu możliwości działalności opozycyjnej. Ży-
cie skupiało się wokół kościoła, ewentualnie małych 
stowarzyszeń. Miałem to szczęście, że wychowywa-
łem się nieopodal Seminarium Duchownego Księży 
Pallotynów. Tu stawiałem swoje pierwsze kroki w Ru-
chu Oazowym, który był kuźnią młodych charakte-
rów. Równocześnie działałem w miejscowym Towa-
rzystwie Miłośników Ołtarzewa. Już w życiu dorosłym 
w latach 1995-2002 pełniłem funkcję Prezesa tej orga-
nizacji. Kiedy nadszedł czas Okrągłego Stołu stwierdzi-
łem, iż należy czynnie włączyć się w przemiany, oczywi-
ście na miarę swoich możliwości i posiadanego czasu. 
Przez krótki okres myślałem o wstąpieniu do stronnictwa 
tworzonego przez Władysława Siłę-Nowickiego. Jednak 
swoje miejsce odnalazłem w Porozumieniu Centrum, 
do którego wstąpiłem w 1991 roku, będąc pod wpływem 
ówczesnego naczelnego Tygodnika Solidarność, a dzi-
siejszego premiera Jarosława Kaczyńskiego. W połowie 
lat 90-tych byłem członkiem Zarządu Wojewódzkiego 
PC. W 1998 postanowiłem spróbować swych sił w wy-
borach samorządowych z bardzo dobrym skutkiem. Zo-
stałem radnym i zarazem wiceprzewodniczącym Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim. Członkiem PC po-
zostałem do końca, a po rozwiązaniu byłem delegatem 
na Kongresie Założycielskim Prawa i Sprawiedliwości jak 
również na ostatnim w Łodzi. Po utworzeniu PiS powie-
rzono mi funkcję pełnomocnika w powiecie warszawskim 
zachodnim, a nieco później zostałem również członkiem 
Zarządu Regionalnego. Obecnie jestem Przewodniczą-
cym Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości 
w naszym powiecie i nadal członkiem Zarządu Regio-
nalnego PiS. Kandydowałem w wyborach do Europarla-
mentu i sejmowych, a w ostatnich samorządowych uzy-
skałem najlepszy wynik w gminie Ożarów Mazowiecki. 
Jestem społecznym współpracownikiem senatora Piotra 

Łukasza Andrzejewskiego, odpowiadam również za filię 
biura poselsko-senatorskiego w powiecie warszawskim 
zachodnim. Moim hobby jest turystyka krajowa, a spor-
tem pływanie. 
 Z pozycji wicestarosty na problemy samorządów mu-
szę patrzeć bardziej globalnie, czyli azymutem na jaki 
mam się kierować jest powiat, ale nie znaczy to, że spra-
wy naszej gminy są mi obce, wręcz przeciwnie, współ-
praca pomiędzy samorządem powiatowym i gminnym 
jest wręcz modelowa, co jest dobrym asumptem na przy-
szłość. 

DARIUSZ SKARŻYŃSKI - 
ZASTĘPCA BURMISTRZA
 46 lat, urodzony w Ko-
sowie Lackim (pow. Soko-
łów Podlaski). Żonaty, żona 
Anna - nauczyciel dyplo-
mowany. Dwoje dzieci Ka-
tarzyna (17 lat) i Bartłomiej 
(6 lat). W 1981 zdał maturę 
w Technikum Budowlanym 
w Zespole Szkół Zawodo-
wych nr 3 w Siedlcach, uzyskując tytuł technika. 
 W 2004 ukończył Wyższą Szkołę im. Pawła Włodko-
wica w Płocku,uzyskując tytuł inż. informatyka. W 2006 r. 
uzyskał uprawnienia budowlane. 
 Przebieg pracy zawodowej: 1981-83 robotnik budow-
lany w firmie WZGS „SCH” Siedlce Zakład Gospodarczy 
Węgrów (w tym czasie odbywa również służbę wojsko-
wą), 1984-89 kierownik w firmie WZGS „SCH” Zakład 
Inwestycji Budownictwa i Techniki w Siedlcach, 1989-90 
kierownik grupy remontowo-budowlanej w Zjednoczo-
nych Zakładach „Igloopol” w Dębicy Zakład Rolny w Ku-
rowicach, 1990-91 kierownik produkcji pozapodstawowej 
w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kosowie Lackim, 
1993-94 P.P.H.U. „Dorsa” w Warszawie - kierownik beto-
niarni w Kosowie Lackim, 1994 p.o. dyr. P.P.H.U. Dohax 
w Kosowie Lackim, 1994-98 własna działalność gospo-
darcza, 1998-2006 z-ca burmistrza, kierownik Działu 
Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Kosowie Lackim. Jako wiceburmistrz Kosowa Lackie-
go przyczyniłem  się do sukcesów miasta i jego rozwo-
ju (m.in. odzyskania praw miejskich w 2000 r). W latach 
szkolnych członek ZHP, obecnie członek Stowarzyszenia 
Przyjaciół Ziemi Kosowskiej.

SYLWETKI

Począwszy od tego numeru „IO” przybliżać Państwu będziemy sylwetli osób, które objęły 
kierownicze stanowiska w powiecie i gminie.
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Zainteresowania: sport, film, muzyka, komputer, wędkar-
stwo.
Od 2 stycznia 2007 Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Oża-
rów Mazowiecki. 

JAROSŁAW SZMYT 
- Sekretarz Gminy
 35 lat, kawaler, miesz-
kaniec Bronisz od urodzenia.
Absolwent Uniwersytetu War-
szawskiego na Wydziale 
Nauk Politycznych i Dzienni-
karstwa. Asystent na Wydzia-
le Marketingu i Zarządzania 
Politechniki Białostockiej.

Radny Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiecki kadencji 
2002-2006, Przewodniczący Komisji ds. aktualizacji Sta-
tutu Gminy, członek Komisji ds. gospodarczych, Prze-
wodniczący Klubu Radnych Mądrze i Sprawiedliwie.
Koordynator ds. bezrobocia w Gminnym Centrum Ak-
tywizacji Zawodowej. Współzałożyciel Stowarzyszenia 
Wspierania Przedsiębiorczości w Ożarowie Mazowiec-
kim – Ożarowskie Forum Gospodarcze. Prezes Ożarow-
skiego Towarzystwa Tenisowego.

Powołany na stanowisko Sekretarza Gminy uchwałą 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiecki Nr 27/06 z dnia 
29 grudnia 2006 r.

PUNKT   KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY  „UZALEŻNIEŃ”

zapraszamy w środę na grupę dla współuzależnionych i ofiar przemocy domowej.

CEL PRACY:

1/ Wstępna diagnoza osób z problemem alkoholowym połączona z:

 - wstępną edukacją na temat specyfiki choroby alkoholowej,

 - pierwsza pomoc /interwencja terapeutyczna/

 - pokierowanie dalszym trybem leczenia,

 - motywanie do terapii i leczenia.

2/ Wstępna diagnoza i motywowanie do pracy terapeutycznej członków rodzin z problemem alkoholowym.

 - edukacja na temat współuzależnienia,

 - konsultacje dla osób zmotywowanych do pracy w Al-anon 

 - konsultacje z istniejącym problemem alkoholowym czlonka rodziny.

 - informacje i pokierowanie na odpowiednią terapię w zależnosci od specyfiki problemów / DDA, 

    współuzależnienia dzieci i dorosłych osób z kręgu rodziny alkoholowej na/grupy wsparcia/.

3/ Oddziaływanie edukacyjne na skale mikrospołeczną:

 - nawiązanie współpracy z pedagogami placówek oświatowych,

 - nawiązanie współpracy ze służbą zdrowia

 - nawiązanie współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

 - nawiązanie współpracy z KomisariatemPolicji,

 - organizowanie edukacji , szkoleń na temat problemów związanych z alkoholem

    z wykorzystaniem najnowszej wiedzy dla zainteresowanych.

 

FORMY PRACY

1/ Konsultacje indywidualne

2/ Jnterwencje w razie nagłych potrzeb

3/ Edukacja  i wykłady dla zainteresowanych

4/ Informacja o pracy Punktu Konsultacyjnego

 - spotkania z przedstawicielami resortów współpracujących,

 - projekcje filmów  i prezentacja materiałów edukacyjnych, 

 - organizowanie edukacji i wspomaganie osób uzależnionych i członków rodzin z kręgu choroby alkoholowej i rodzin dysfunkcyjnych,

 - programy profilaktyczne w szkołach i zajęcia socjoterapii dla dzieci.

 - prowadzenie grup edukacyjno -  terapeutycznych dla rodzin.

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny „UZALEŻNIEŃ”
w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 167A, tel. 022 722 – 20 - 09

Zapraszamy w każdą środę w godz. od 16:00 do 20:00 na grupę wsparcia edukacyjno - pomocową
„Jak radzić sobie z problemami we własnych rodzinach”

- dla współuzależnionych/osób z rodzin z problemem alkoholowym
- dla ofiar przemocy domowej.
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zawody strzeleckie

„Jeśli świętować pierwszy dzień wiosny
- to na sportowo”.

 Grupa uczniów, z nauczycielem PO 
Stanisławem Cywińskim, z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Ożarowie 
Mazowieckim postanowiła świętować 
pierwszy dzień wiosny roku 2007 na 
strzelnicy sportowej.
 W dniu 21 marca 2007 roku Klub 
Strzelecko - Szkoleniowy AGVO Sp. z o. o. 
w Warszawie zorganizował i przeprowa-
dził I Międzyszkolne Zawody Strzeleckie 
„O Złotą Łuskę” z okazji Święta Wiosny 
w 2007 roku.

 Zawody zorganizowano pod patro-
natem Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
i Szefa Wydziału ds. obronnych. Wsparcie 
i pomoc udzielili nauczyciele PO oraz Mo-
kotowska Fundacja WP Warszawianka.
 Wśród uczniów klas II technikum 
gastronomicznego i hotelarskiego wy-
łoniono 10 uczniów, którzy wzięli udział 
w treningu kwalifikacyjnym.
 Na podstawie uzyskanych wyników 
oraz predyspozycji psychofizycznych wy-
łoniono składy, dwóch mieszanych, dru-
żyn do zawodów strzeleckich z karabinka 
sportowego kbks.
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w zawodach reprezentowali następujący 
uczniowie:
1. w drużynie pierwszej:
a. JOŃCZYK Adam (II TG);
b. WIECZOREK Ewelina (IIAH);
c. PAŁYSKA Grzegorz (II AH);
2. w drugiej drużynie:
a. OSTROWSKA Eliza (II TG);

b. BUGAJNY Marek (II TG);
c. BORYŃ Rafał (II TG).
 W I Międzyszkolnych Zawodach Strze-
leckich „O Złotą Łuskę” wzięły udział 53 
drużyny (trzy osobowe) ze szkół ponad-
gimnazjalnych z Warszawy i Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Nerwowa atmosfera 
współzawodnictwa i trema, startujących 
po raz pierwszy naszych uczniów, nie 
umniejszała woli walki, aby uzyskać jak 
najlepsze trafienia w tarczy. Utytułowane 
drużyny i zawodnicy nie wpływały ujem-
nie na ożarowskich uczniów.
 W wyniku współzawodnictwa strze-
leckiego, uczniowie zajęli następujące 
miejsca:
I - IILO im. Batorego w Warszawie - 
254 pkt. i puchar „Złotej Łuski”;
II - LXIV im. Jana III Sobieskiego 
w Warszawie - 252 pkt.;
III - V LO im. Poniatowskiego w Warsza-
wie - 247 pkt.;
IV - XXX LO im. Śniadeckiego w War-
szawie - 241 pkt.;

V - Zespół Szkół Samochodowych i Li-
cealnych nr 3 w Warszawie - 237 pkt.;
VI - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Ożarowie Maz. - 235 pkt. (na 300 
możliwych).
 Wiele znanych drużyn strzeleckich 
musiało zadowolić się bardzo odległymi 
miejscami.
 Tytuł najlepszego strzelca w katego-
rii chłopców oraz pierwsze miejsce za-
jął nasz uczeń Jończk Adam z klasy II 
technikum gastronomicznego uzyskując 
wynik 92 pkt (na 100 możliwych). Wśród 
dziewcząt, uczennica Wieczorek Ewe-
lina zajęła III miejsce z wynikiem 72 pkt. 
I miejsce zajęła uczennica z XXX LO 
w Warszawie, która uzyskała 85 pkt.

 Za zgodą Pani Dyrektor Jagody Ry-
bak, postanowiliśmy kontynuować cykl 
zawodów „WIOSNA NA SPORTOWO” 
i ogłoszono w szkole „I WIOSENNY TUR-
NIEJ STRZLECKI”. W turnieju, który od-
był się 25 kwietnia 2007 r., wezmą udział 
uczniowie klas I i II Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1. Wszyscy będą mo-
gli sprawdzić się jako strzelcy sportowi 
w strzelaniu z karabinka kbks.
 Najlepsi uczniowie wezmą udział 
w eliminacjach rejonowych do udziału 
w XLVI Zawodach Strzeleckich „O Srebr-
ne Muszkiety 2007” pod patronatem 
Ministrów Edukacji Narodowej i Obrony 
Narodowej.
 Wszystkim uczniom dziękujemy za 
udział w zawodach i czekamy na następ-
ne sukcesy.

O g ł o s z e n i e
W związku z obchodami 40 rocznicy uzyskania praw miejskich Ożarowa Maz.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego
w Ożarowie Maz. prosi mieszkańców naszego miasta o udostępnienie zdjęć

 i innych pamiątek związanych z historią naszej szkoły.
Telefon kontaktowy: 0-22 722 - 10 - 39
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sukcesy pływaków

Sukces Klubu Sportowego „1” 
Ożarów Mazowiecki

 W dniach 31.03-1.04.2007 roku na 
Pływalni GOSiR w Ożarowie Mazowiec-
kim odbyły się Drużynowe Mistrzostwa 
Województw Młodzików 12-letnich w Pły-
waniu o Puchar Starosty Powiatu War-
szawskiego Zachodniego. 
 W tym samym terminie rozgrywa-
no podobne zawody na 10 pływalniach 
w całej Polsce. Zawody były jednocze-
śnie eliminacjami do Letnich Mistrzostw 
Polski Młodzików 12-letnich rozgrywa-
nych w tym roku w Dębicy.
 Na naszej pływalni startowali zawod-
nicy z 23 klubów pływackich z całego 
Mazowsza (w sumie około 220 dziewcząt 
i chłopców).
 Zawody zaszczycili swoją obecno-
ścią Starości Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego Jan Żychliński i Leszek 
Tokarczyk, Burmistrz Miasta i Gminy 
Ożarów Mazowiecki Kazimierz Stachur-
ski, Z-ca burmistrza Dariusz Skarżyński, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman 
Jasiński, Prezes Warszawsko-Mazowiec-

kiego Okręgowego Związku Pływackie-
go Wiktor Wierniuk, Prezes Fundacji 
Centrum Edukacji Olimpijskiej Kajetan 
Hądzelek, Dyrektor SP nr 1 im. Janusza 
Kusocińskiego Izabela Milde, Dyrektor 
GOSiR Andrzej Kowalski, a także nasi 
sponsorzy - Dyrektor firmy PFISTERER 
Piotr Matczak.
 Dwa dni zawodów przyniosły licznie 
zgromadzonym kibicom dużo sporto-
wych emocji, trybuny pękały w „szwach”, 
za co serdecznie dziękujemy wszystkim 
przybyłym. Atmosfera niczym nie odbie-
gała od tej na Pływackich Mistrzostwach 
Świata w Melbourne. Z trybun rozlega-
ły się okrzyki, sygnały trąbek, gwizdy, 

a wszystko w radosnej i ciepłej atmos-
ferze, która pomogła zawodnikom osią-
gnąć wspaniałe wyniki sportowe.

 Zawodnicy Klubu Sportowego „1” 
Ożarów Mazowiecki, podopieczni Trenera 
Koordynatora Tadeusza Staniszewskie-
go, osiągnęli wspaniałe wyniki sportowe 
i awansowali do Letnich Mistrzostw Polski 
Młodzików 12-letnich w Dębicy (2007r.). 

Klub Sportowy „1” reprezentowali:
1. Belka Dominika
2. Biernacka Katarzyna
3. Brzózka Justyna
4. Jagoda Julia
5. Jagoda Weronika
6. Nowińska Natalia
7. Cholewo Krzysztof
8. Jaworski Kacper
9. Kober Radosław
10. Kober Przemysław
11. Ziółkowski Michał
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wyniki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Jaworski Kacper

Cholewo Krzysztof

Ćwiek Kacper

Bednarz Aleksander

Orczyk Maciej

Szer Michał

95

95

95

95

95

95

JEOZA

JEOZA

BUWAR

POWAR

POWAR

SKGOR

400m dowolny

400m dowolny

200m dowolny

200m dowolny

400m dowolny

100m klasyczny

4:52.81

4:58.69

2:21.26

2:21.92

5:02.32

1:22.15

419

395

391

385

381

356

MĘŻCZYŹNI

NAJLEPSI  ZAWODNICY  ZAWODÓW

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11

KS JEDYNKA Ożarów Maz.

MKS POLONIA Warszawa

UKS ANPREL-AMEXIM Pruszków

SKALAR G. Kalwaria

MKS WODNIK Radom

BUKS Warszawa

MPKS ORKA Ciechanów

DELFIN Włocławek

ORKAN Sochaczew

ORKA Sochaczew

UKS JAGIELLONKA Warszawa

UŚKS Ostrołęka

UKS SKALAR Ursus

UKS REKIN Warszawa

JEOZA

POWAR

ANPRU

SKGOR

WORAD

BUWAR

ORCIE

DEWLO

ORNSOC

ORSOC

JAWAR

USOST

SKURS

REWAR

POL

POL

POL

POL

POL

POL

POL

POL

POL

POL

POL

POL

POL

POL

Złoty

24

3

2

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Srebrny

10

7

5

-

1

6

1

1

1

-

-

-

-

-

Brązowy

7

6

1

-

3

5

2

1

1

2

1

1

1

1

KLASYFIKACJA  MEDALOWA
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wyniki

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 użyczenie.

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

 Cieszymy się bardzo z sukcesu na-
szych zawodników. Gratulujemy trenero-
wi Tadeuszowi Staniszewskiemu, dzie-
ciom i ich rodzicom.
 Pragniemy również podziękować 

fundatorom nagród Panom Starostom, 
władzom naszego Miasta oraz wszyst-
kim sponsorom i sympatykom naszego 
klubu.
 Zapraszamy do odwiedzania naszej 

strony internetowej www.jedynka-oza-
row.pl , gdzie znajdziecie Państwo wię-
cej informacji.

Zarząd KS „1” Ożarów Mazowiecki

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

KS JEDYNKA Ożarów Maz.

MKS POLONIA Warszawa

BUKS Warszawa

UKS ANPREL-AMEXIM Pruszków

UKS JAGIELLONKA Warszawa

MKS WODNIK Radom

MPKS ORKA Ciechanów

UKS SKALAR Ursus

ŻOLIBORZ Warszawa

UKS REKIN Warszawa

UKS POLONEZ Wyszków

KP MZOS Płock 1

UŚKS Ostrołęka

MUKP WARSZAWIANKA W-wa

ORKA Sochaczew

ORKAN Sochaczew

DELFIN Włocławek

SKALAR G. Kalwaria

UKS MEDUZA Warszawa

VIKTORIA Józefów

GOSiR Piaseczno

KP MZOS Płock 2

UKS DELFIN Legionowo

JEOZA

POWAR

BUWAR

ANPRU

JAWAR

WORAD

ORCIE

SKURS

ZOWAR

REWAR

POWYS

MZPLO1

USOST

WAWAR

ORSOC

ORNSOC

DEWLO

SKGOR

MEWAR

VIJOZ

GOPIA

MZPLO2

DELEG

480 pkt.

379 pkt.

331 pkt.

198 pkt.

159 pkt.

133 pkt.

127 pkt.

126 pkt.

123 pkt.

82 pkt.

55 pkt.

47 pkt.

40 pkt.

37 pkt.

35 pkt.

34 pkt.

26 pkt.

26 pkt.

24 pkt.

20 pkt.

15 pkt.

8 pkt.

2 pkt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Jagoda Weronika

Jagoda Julia

Olszewska Maja

Biernacka Katarzyna

Małkińska Zuza

Soplińska Ola

95

95

95

95

95

95

JEOZA

JEOZA

ANPRU

JEOZA

BUWAR

ORCIE

100m zmienny

100m dowolny

200m grzbie-

towy

400m dowolny

200m klasyczny

50m dowolny

1:11.30

1:03.36

2:34.39

5:00.91

2:56.50

30.64

602

579

529

515

502

492

KOBIETY
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śpiewaj na ... zdrowie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12 kwietnia 2007 roku odbył się 
III Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu 
zorganizowany przez Powiatową Stację 
Sanitarno–Epidemiologiczną w Powiecie 
Warszawskim Zachodnim i Dom Kultury 
„Uśmiech”. Wszystkich zebranych Po-
witał Dyrektor Powiatowej Stacji Adam 
Sobociński. Starostwo Powiatu repre-
zentował Wicestarosta Leszek Tokarczyk 
i dokonał otwarcia Festiwalu.
 Od wielu lat w Województwie Ma-
zowieckim organizowany jest Festiwal 
Piosenki o Zdrowiu dla dzieci i młodzieży 
w przedszkolach, szkołach podstawo-
wych i gimnazjach. Finaliści etapów po-
wiatowych wyjeżdżają na finał do Siedlec 
– dotyczy to tylko szkół podstawowych 
i gimnazjum. 
 Tematyka piosenek dotyczy szeroko 
rozumianego zdrowia, a w szczególno-
ści:
• Zdrowego stylu życia,
• Zdrowego odżywiania,
• Profilaktyki chorób,
• Profilaktyki nałogów,
• Higieny osobistej,
• Higieny jamy ustnej,
• Bezpieczeństwa wypoczynku,
• Bezpieczeństwa na drodze,
• Tematyki aktualnego „Hasła Roku”,
• Ochrony środowiska i ekologii.
Treści zawarte w piosenkach powinny 
mieć pozytywne przesłanie i uświada-
miać możliwość uniknięcia zagrożeń 
poprzez świadomy wybór korzystnych 
zachowań sprzyjających zdrowiu.
 Przygotowania do festiwalu na na-
szym terenie trwały trzy miesiące. Po-
wiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiolo-
giczna rozesłała w styczniu zaproszenia 
do wszystkich przedszkoli na podległym 
terenie, chęć udziału w nim zgłosiło 10 
przedszkoli, a oto one:
1. Przedszkole Samorządowe w Dzieka-
nowie Leśnym ul. Konopnickiej 65

2. Gminne Przedszkole 
w Laskach, ul. 3-go Maja 
43 w Izabelinie
3. Gminne Przedszko-
le w Izabelinie ul. 3-go 
Maja 47
4. Przedszkole Publicz-
ne w Radzikowie
5. Przedszkole Publiczne 
Nr 4 w Błoniu, ul. Grodzi-
ska 15
6. Przedszkole Publicz-
ne Nr 2 w Błoniu, ul. Pił-
sudskiego 25 
7. Przedszkole Publicz-

ne w Babicach Starych, ul. Polna 40
8. Przedszkole Niepubliczne w Lipkowie, 
ul. Jakubowicza 24a
9. Przedszkole Samorządowe w Łomian-
kach, ul. Szpitalna 1
10. Przedszkole Sióstr Niepokalanek 
w Burakowie, ul. Sobieskiego 2
 Od tego momentu rozpoczęły się 
przygotowania dzieci do występów. Dzię-
ki dużemu zaangażowaniu nauczycielek 
w przedszkolu mogliśmy wspólnie po-
bawić się i obejrzeć przepiękne wystę-
py. W tym miejscu pragnę podziękować 
Dyrektorom Przedszkoli za współpra-
cę, zrozumienie i aktywne uczestnictwo 
w przedsięwzięciu. 
 Kolejną atrakcją dla wszystkich ze-
branych był występ najmłodszej grupy 
teatralnej – przedszkolaków - z Teatru 
BRONISZE, pod dyrekcją  Zbigniewa 
Wójcika. Zaprezentowali oni przedsta-
wienie pod tytułem „Ale Bajka”, specjal-
nie napisane na potrzeby Festiwalu. Mali 
aktorzy występowali jako: lekarze, pielę-
gniarki była też załoga karetki pogotowia 
przyjeżdżająca do chorych postaci z ba-
jek. Piętnowane było łakomstwo, postacie 
bajkowe przestrzegały  
przed nieuważną zaba-
wą na podwórkowych 
zjeżdżalniach i huśtaw-
kach.  

JURY w składzie:
• Paweł Buczyński - 
Prof. Akademii Muzycz-
nej - przewodniczący 
• Małgorzata Zielnik 
– Oddział Oświaty Zdro-
wotnej i Promocji Zdro-
wia Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno – Epidemiolo-
gicznej
• Iwona Gryczka – le-
karz, Sekcja Epidemiolo-

gii Powiatowej Stacji Sanitarno – Epide-
miologicznej
• Zofia Smolarska – aktorka, instruktor 
teatralny
• Andrzej Ptasznik – Dyrektor „Domu 
Kultury”, wyłoniło zwycięzców:
I miejsce – Przedszkole Samorządowe 
w Dziekanowie Leśnym piosenką pod ty-
tułem „Lubimy ćwiczyć”
II miejsce – Przedszkole Publiczne 
w Radzikowie - „Kocia piosenka o zdro-
wiu”
III miejsce – Przedszkole Publiczne 
w Błoniu piosenką „Dbaj o zdrowie”

 Pozostałe Przedszkola zostały wyróż-
nione. Każde dziecko otrzymało dyplom 
i torbę z prezentami. Na ręce przedsta-
wicieli przedszkoli zostały przekazane 
dyplomy, puchary i zabawki.
 Cała impreza mogła być zorganizo-
wana dzięki wsparciu sponsorów, którym 
serdecznie dziękujemy:
• Starostwo Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego – sponsor głównych nagród, 
aparatów fotograficznych i pucharów.
• Hurtownia HIPO – sponsor zabawek
• Przedsiębiorstwo Handlowe BATNA
– słodycze, napije, zabawki i gadżety
• Zakład Cukierniczo - Piekarniczy Babi-
ce Stare ul. Polna 15 – sponsor bułe-
czek
• BACCARA T . Burzyński – sponsor cia-
steczek
• Delikatesy „U Bogusi” – sponsor napo-
jów i gadżetów.
 Na ręce Dyrektora Domu Kultury 
“Uśmiech” składamy podziękowania za 
udzieloną pomoc w organizacji festiwalu.

Anna Dmochowska

III Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu
INWESTUJEMY W ZDROWIE 

BUDUJEMY BEZPIECZNĄ PRZYSZŁOŚĆ
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gdzie na weekend i wakacje? 

 Wielu z nas na długi weekend ma-
jowy wybierze się prawdopodobnie na 
wycieczkę do któregoś z krajów Unii 
Europejskiej, szczególnie że do prze-
kroczenia granicy potrzebny jest nam 
tylko aktualny dowód osobisty. Ci, którzy 
cenią sobie swobodę poruszania oraz 
niezależność wybiorą jako środek trans-
portu własny samochód. Każde państwo 
w Europie stawia kierowcom odmienne 
wymagania, poniżej chciałabym zwrócić 
uwagę na  kilka  istotnych kwestii, które 
pozwolą się Państwu  lepiej przygotować 
do wyjazdu i uniknąć ewentualnych przy-
krych niespodzianek. 
 Wyjeżdżając samochodem za granice 
musimy pamiętać o ważnych badaniach 
technicznych, przeprowadzonych w stacji 
diagnostycznej oraz odpowiedniej adno-
tacji w dowodzie rejestracyjnym. Mimo, 
że na terenie  większości państw euro-
pejskich nie trzeba już posiadać ubezpie-
czenia Zielonej Karty, to należy pamiętać 
o dokumencie potwierdzającym  zawar-
cie obowiązkowego ubezpieczenia OC. 
Warto również zaopatrzeń się w polisę 
autocasco, autocasco rozbudowanym 
modułem assistance drogowego.
 Ze standardową polisa OC może-
my jechać do krajów UE oraz Islandii, 
Lichtensteinu, Norwegii, Chorwacji oraz 
Szwajcarii.

 Jeśli zdarzy nam się podczas po-
dróży za granicą kolizja lub wypadek to  
należy spisać tzw. zgłoszenie szkody za-
wierające dane sprawcy, nazwę ubezpie-
czyciela, dane identyfikacyjne samocho-
du oraz sprawcy i narysować  rysunek 
poglądowy. Po powrocie do Polski na-
tomiast należy zgłosić się do Polskiego 
Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 
Biuro na podstawie danych dotyczących 
sprawcy przekaże informacje, w jakim 
zakładzie ubezpieczeń sprawca zdarze-
nia był ubezpieczony oraz kto jest jego 
reprezentantem w Polsce.
 Poniżej przedstawiam kilka informacji 
o wybranych krajach europejskich:

Austria
• Przewóz dzieci: dzieci do lat 14 
i o wzroście do 150 cm nie mogą być 
przewożone na przednim siedzeniu po-
jazdu, o ile nie jest wyposażone w spe-
cjalne urządzenie zabezpieczające lub 
pasy przystosowane do wymiarów dziec-
ka.
• Przykładowe mandaty:  
- przekroczenie prędkości - od 11- 65 
euro + ewentualne zatrzymanie prawa 
jazdy na 3 miesiące;
- nieprawidłowe parkowanie 21 euro. 
• W stosunku do cudzoziemców policjant 
ma prawo zażądać kaucji w wysokości 
równej mandatowi lub do 1308 euro.
• Autostrady i drogi szybkiego ruchu płat-
ne w formie winietek.

Chorwacja
• Przewóz dzieci:  zakaz przewozu dzieci 
do lat 12 na przednich siedzeniach sa-
mochodu.
• Mandat za przekroczenie prędkości 
– od 300 do 3000 kun. 
• Przejazd autostradami płatny (płatne 
gotówką).

Czechy
• Przewóz dzieci: dzieci o wzroście poni-
żej 150 cm i wadze do 36 kg mogą być  
przewożone jedynie w fotelikach przysto-
sowanych do wymiarów dziecka.
• Mandaty: od 2 000 do 5 000 koron za 
wykroczenie drogowe.
• Przejazd autostradami i drogami eks-
presowymi – płatny w formie winietek.

Francja
• Przewóz dzieci: dzieci do lat 10 winny 
być przewożone w specjalnym foteliku.
• Mandaty:
- nieopłacone parkowanie -  od 11 do 35 
euro;
- jazda bez zapiętych pasów – 22-180 
euro;
- przekroczenie prędkości od 135 do 
1500 euro.
• Większość autostrad jest płatna.

Grecja
• Przewóz dzieci: zakaz przewozu dzieci 
do lat 3 o wzroście 1,50 m na przednich  
siedzeniach samochodu.
• Mandaty:
- przekroczenie prędkości – od 32,5 euro 
do 155,5 euro;
- przejazd na czerwonym świetle – 167 
euro;
- jazda bez pasów bezpieczeństwa – 83 
euro.
• Przejazd autostradami – płatny.

   
Więcej informacji na ten temat znajdą 
Państwo na stronie  Polskiego Związku 
Motorowego www.pzmtravel.com.pl

      
J.Kołodyńska

UMiG Ożarów Maz.

                       Z EUROPĄ W TLE
Samochodem do Europy na majówkę….

OFERTA  KOLONIJNA
ZDWÓRZ NAD JEZIOREM ZDWORSKIM

WAKACJE W SIODLE
Ośrodek jest malowniczo położony w Gostynińsko-Włocławskim

Parku Krajobrazowym

Proponujemy 14-dniowy pobyt za 800 zł
Cena obejmuje: transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, pełną opiekę, wszystkie wycieczki.

TERMIN TURNUSU: 25.06-8.07.2007 r.

Bliższe informacje można uzyskać pod telefonami: (022) 725 90 38, 0 601 949 926, 0 609-041 693,  fax (022) 725 94 07  
lub u Pana S. Łukomskiego w Gimnazjum w Ożarowie oraz u Pani J. Woźniak w SP nr 1 w Ożarowie
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przygarnij pieska, kotka ...

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...
• 2-letnia suczka Kaukaz czeka na nowego właściciela w schronisku. 
• 4-letnia, średniej wielkości, łagodna i przyjazna sunia, maść piaskowa czeka na przyjaciela
• 2-letnia czarna suczka czeka na nowego opiekuna.
• Czarno-podpalana ok. roczna średniej wielkości sunia czeka i tęskni za nowym domem.
• Ok. 2-letni średniej wielkości Azor, porzucony w Józefowie czeka na życzliwych ludzi.
• 2-letnia krótkowłosa suczka średniej wielkości i jasnej maści, łagodna uratowana
 od śmierci głodowej.
• Mała suczka mieszaniec ( ok. roku ) sympatyczna i przyjazna prosi o przygarnięcie
 przez życzliwych opiekunów.
• Lisek-to 2-letni rudobrązowy z długą sierścią pies szukający ciepła i miłości.
 Obecnie przebywający w schronisku, gdzie czeka na nowego właściciela.
• 2-letni łagodny pies wyżeł weimarski czeka na nowy dom.
• Młody porzucony szczeniak (ok.6 miesięcy), mieszaniec, gdy dorośnie będzie średniej wielkości psem 
 i wiernym przyjacielem.

Ciepło jednego wrażliwego serca ogrzeje sto serc z lodu!!!

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 znaleźć 4 nowe domy dla bezdomnych psów i 2 kotów.

Dorota Sitnik

A P E L

W związku z licznymi zdarzeniami drogowymi, w 
których uczestniczyli nietrzeźwi kierujący, apelujemy do 
wszystkich kierujących pojazdami, aby wsiadając za kie-
rownicę pojazdu rozważyli konsekwencje tego czynu, gdyż 
jest to przestępstwo i podlega odpowiedzialności karnej. 
Ponadto jazda na tzw. podwójnym gazie często kończy 
się tragediami i dramatami rodziny zarówno sprawcy, jak 
i ofiary. 

Przypominamy, że Komisariat Policji w Ożarowie Mazo-
wieckim uczestniczy w programie prewencyjnym Komen-
dy Stołecznej Policji „ WYKRĘĆ  NUMER  ZŁODZIEJOWI” 
i w związku z tym zwracamy się z prośbą do wszystkich 
mieszkańców naszej gminy, aby przekazywali Policji 
wszelkie informacje dotyczące miejsc, gdzie mogą być 
przechowywane przedmioty pochodzące z przestępstwa 
oraz wszelkich innych informacji, które pomogą w usta-
leniu lub zatrzymaniu sprawców przestępstw. Wszelkie 
informacje należy przekazywać pod numer telefonu 722-
-20-39 lub 997.

Należy zwracać uwagę na osoby proszące o skorzystanie 
z telefonu oraz osoby podające się za pracowników firm 
telekomunikacyjnych i proszące o dokonanie testu nowej 
centrali. W opisywanych przypadkach dochodzi do bar-
dzo drogich połączeń, które zostają wykonane z naszego 
numeru i nie podlegają reklamacji. W związku z tym przy-
pominamy i upominamy, aby być czujnym i nie udostęp-
niać nikomu ani nie dzwonić samemu pod obce numery.

W związku z szeregiem złożonych zawiadomień dotyczą-
cych kradzieży rowerów na terenie Naszej Gminy Komisa-
riat Policji w Ożarowie Mazowieckim zwraca się z apelem 
o szczególne zwracanie uwagi na swoje jednoślady i ich  
zabezpieczenie na terenie miejsca zamieszkania a także 
na terenie miejsc pracy, w trakcie zakupów i załatwiania 
spraw w urzędach.

W związku z powtarzającymi się przypadkami niewła-
ściwego zabezpieczania swoich psów, apelujemy do 
wszystkich właścicieli psów, aby w sposób należyty za-
bezpieczali swoje zwierzęta, gdyż w myśl art.77 Kodeksu 
Wykroczeń właścicielowi grozi za to grzywna do 250 zł. 

KRONIKA 

POLICYJNA
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Policja, OSP

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

PRZYGOTOWALI DO DRUKU: Halina Władyka – Redaktor Naczelna, Jolanta Kołodyńska – Sekretarz Redakcji
OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD TEKSTU I DRUK: Grafium, ul. Poznańska 258, tel.:  022 721-15-83

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

ADRES  DO KORESPONDENCJI: UMiG Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2 z dopiskiem „REDAKCJA INFORMATORA OŻAROWSKIEGO” 
tel.:  022 722 12 11,  e – mail: umig@ozarow-mazowiecki.pl

W marcu 2007r. OSP w Ożarowie Mazo-
wieckim wyjeżdżała alarmowo 17 razy:
5 pożarów, 8 akcji ratownictwa technicz-
nego, 1 fałszywy alarm, 1 pompowanie 
rozlewiska wody oraz 2 ćwiczenia na 
obiektach. 

02.03 - Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska. Pożar samochodu 
osobowego. Pożar gasiły dwa zastępy strażaków. 
07.03 - Michałówek, ul. Poznańska. Wypadek drogowy z udzia-
łem trzech samochodów. Działania strażaków polegały na 
udzieleniu pomocy przedmedycznej poszkodowanym, zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia, neutralizacji płynów i olejów sa-
mochodowych.
08.03 - Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 294 - zderzenie 
trzech samochodów, w tym autobusu z pasażerami. 
24.03 - Bronisze, ul. Poznańska. Pożar magazynu hurtowni cy-
trusów. Pożar gasiło pięć zastępów strażaków. 
28.03 - Ożarów Mazowiecki. Ćwiczenia doszkalające na obiek-
tach Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazo-
wieckim. 

Zebrał J. Andrzejczak

Święcice
W marcu OSP Święcice wyjeżdżała 14 razy w tym :
- 10 pożarów
- 3 wypompowania
- 1 fałszywy alarm
3 marca – Płochocin ul. Lipowa – pożar opon i nieużytków
7 marca - Płochocin ul. Lipowa – pożar śmieci
8 marca - Płochocin ul. Lipowa – pożar śmieci i części pla-
stików
8 marca – Święcice ul. Słoneczna – pożar trawy
16 marca – Płochocin ul. Lipowa- pożar trawy oraz śmieci 
24 marca – Jawczyce, ul. Poznańska 86/88 - pożar maga-
zynu blaszanego z paletami oraz plastikowymi i drewnianymi 
skrzynkami, zasilanie innych jednostek w wodę oraz pomoc 
w dogaszaniu pożaru
26 marca - Płochocin ul. Lipowa – pożar trawy i gałęzi
27 marca - Płochocin ul. Lipowa – pożar trawy i śmieci
30 marca – Józefów ul. Fabryczna – pożar plastikowych ko-
szy na śmieci
30 marca - Płochocin ul. Lipowa – pożar śmieci

Wypompowywania:
5 marca – Wolskie, ul. Michałowska 61/7 -  zalana piwnica
14 marca – Płochocin ,ul. 1-go Maja - zalane mieszkanie
16 marca - Wolskie, ul. Michałowska 61/7 - zalana piwnica

8 marca – Józefów – fałszywy alarm
24 lutego – Wolskie ul. Michałowska 67

OSP

Ożarów Mazowiecki

W dniu 2.03.2007 r. policjanci z KP Ożarów Mazowiecki 
w trakcie przeszukania jednej z posesji w Ożarowie Mazo-
wieckim ujawnili amunicję bojową typu „Luger”. Właściciela 
mieszkania zatrzymano i przedstawiono zarzut nielegalnego 
posiadania amunicji. 

W dniu 5.03.2007 r. funkcjonariusze KP Ożarów Mazowiecki 
zatrzymali  mieszkańca Piastowa, który na stacji paliw usiło-
wał zapłacić fałszywym banknotem o nominale 50 złotych.

W dniu 9.03.2007 r. funkcjonariusze KPP Warszawa Zachód 
dokonali zatrzymania mieszkańca Płochocina, który niele-
galnie posiadał amunicję. Ustalono, iż w/w jest w posiadaniu 
telefonu komórkowego pochodzącego z kradzieży na terenie 
miejscowości Błonie. Mężczyźnie przedstawiono zarzuty nie-
legalnego posiadania amunicji oraz paserstwa umyślnego te-
lefonu komórkowego.

W dniu 13.03.2007 r. na terenie Giełdy Warzywnej w Broni-
szach nieznany sprawca, wykorzystując nieuwagę mieszkan-
ki Warszawy, dokonał kradzieży koperty z pieniędzy w kwocie 
3.700 złotych. Postępowanie jest w toku. Jeżeli byli świadko-
wie tej kradzieży, zwracamy się z prośbą o skontaktowanie 
się w tej sprawie z Komisariatem Policji w Ożarowie Mazo-
wieckim. Jednocześnie apelujemy o zwracanie szczególnej 
uwagi na swoje torebki, portfele, nesesery w trakcie zakupów 
w dużych sklepach, na bazarach, a także w trakcie przejaz-
dów komunikację miejską.

W dniu 16.03.2007 r. funkcjonariusze z Komisariatu Policji 
w Ożarowie Mazowieckim dokonali zatrzymania dwóch męż-

czyzn, którzy usiłowali dokonać kradzieży elementów meta-
lowych z terenu budowy w Ożarowie Maz. przy ul. Kolejowej. 
Sprawcom przedstawiono zarzuty usiłowania kradzieży.

W dniu 19.03.2007 r. funkcjonariusze KP Ożarów Mazowiecki 
dokonali zatrzymania obywatela Ukrainy, który przebywał na 
terenie RP bez wymaganej wizy. W stosunku do w/w Komen-
dant Powiatowy Policji z/s w Starych Babicach wydał decyzję 
zobowiązującą go do opuszczenia terytorium RP w terminie 
7 dni.

W miesiącu marcu 2007 r. na terenie naszej gminy odno-
towano 6 kradzieży pojazdów. W związku z nasilającym się 
zagrożeniem dotyczącym zaboru pojazdów zwracamy się 
z gorącym apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na „swoje 
cztery kółka” oraz ich właściwe zabezpieczenie.

W dniu 28.03.2007 r. funkcjonariusze KP Ożarów Mazowiec-
ki zatrzymali do kontroli drogowej mieszkańca naszej gminy, 
z uwagi na podejrzenie, iż może znajdować się pod wpływem 
alkoholu. „Nos policyjny nie pomylił się”. Badanie alkomatem 
wykazało iż w/w miał w sobie ponad 1 promil alkoholu. Ponad-
to w trakcie kontroli alkohol uderzył kierowcy do głowy i dopu-
ścił się znieważenia kontrolujących go policjantów. W związku 
z powyższym zastał zatrzymany. Przedstawiono mu zarzuty 
kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwym oraz znieważe-
nia funkcjonariuszy Policji na służbie. Ponadto zatrzymano 
mu prawo jazdy. Tak więc dzięki czujności policjantów został 
wyeliminowany z ruchu kolejny człowiek, który swoim postę-
powaniem naraża na niebezpieczeństwo nie tylko siebie jako 
kierującego, ale także innych uczestników ruchu.


