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Szanowni Państwo,

 Równo cztery tygodnie pozostały do naszego 
gminnego święta Dni Ożarowa Mazowieckiego. Już 
po raz piąty będziemy świętować radośnie i rodzin-
nie spotykając się w Sanktuarium Miłosierdzia Bo-
żego na uroczystej Mszy Świętej, a także w czasie 
licznych zabaw i gier sportowych oraz rodzinnego 
festynu w Parku Ołtarzewskim. Tegoroczne święto 
miasta będzie szczególne, ponieważ świętować bę-
dziemy jubileusz 40-lecia nadania praw miejskich, 
które zostały przyznane rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów z dniem 1 stycznia 1967 roku. Kto 
z nas jeszcze pamięta, że nasze miasto nazywa-
ło się kiedyś: Osiedle Ożarów-Franciszków i tery-
torialnie było o wiele mniejsze niż dzisiejszy Oża-
rów Mazowiecki? Wielu z pewnością pamięta, ale 
większość dzisiejszych Ożarowian urodziła się już 
w Ożarowie Mazowieckim. 
 Będzie zatem okazja przypomnieć sobie nie-
dawne i te najdawniejsze dzieje Ożarowa. Od kilku 
miesięcy przygotowujemy do druku obszerny tom 
pt.: Dzieje Ziemi Ożarowskiej na tle historii Ma-
zowsza i Warszawy. Autorem tego pierwszego w 
historii naszego miasta tak szeroko zakrojonego 
opracowania jest mieszkaniec Ożarowa, Pan Ste-
fan Lewandowski - doktor historii, nauczyciel i dzia-
łacz społeczny od lat zbierający materiały związane 
z dziejami naszej gminy, powiatu i całego wojewódz-
twa mazowieckiego. Wielu czytelnikom „Informato-
ra Ożarowskiego” znany z artykułów historycznych 
pt.: „Kartki z dziejów Mazowsza”, zamieszczanych 
na łamach naszego miesięcznika. Uznaliśmy, 
że publikacja ta oparta na informacjach archiwal-
nych zawartych w księgach metrykalnych i hipo-
tecznych, na licznych kwerendach prasowych, pa-
miętnikach mieszkańców, porządkuje i dokumentu-
je dzieje naszej Małej Ojczyzny. Bardzo ważne jest 
także to, że dzieje te wpisane są w szczegółowo 
nakreśloną historię Mazowsza i Warszawy, z któ-
rymi, jak zostało to wielokrotnie pokazane, ziemia 
ożarowska i jej mieszkańcy mieli wiele wspólnego. 
Jestem przekonany, że przyjmiecie Państwo z życz-
liwością to wydawnictwo jako skromny, ale trwały 
prezent urodzinowy dla naszego miasta, że posłuży 
on wszystkim zainteresowanym w zgłębianiu histo-
rii swojej rodziny czy ziemi, na której prowadzą go-
spodarstwo. Chciałbym, aby ta książka zapocząt-

kowała kolejne opracowania przedstawiające losy 
mieszkańców, a zwłaszcza wielopokoleniowych 
rodzin zasłużonych dla rozwoju gminy, powiatu, 
Mazowsza. Uroczystej promocji wydawnictwa do-
konamy w czasie tegorocznych dni Ożarowa Ma-
zowieckiego. 
 Tyle zapowiedzi Dziejów Ziemi Ożarowskiej, 
którą otrzymacie państwo do rąk za miesiąc. Przed 
nami jeszcze jedno święto, Dzień Dziecka. O tym 
święcie nie sposób zapomnieć. Gdyby dorośli 
o tym dniu zapomnieli, nasi najmłodsi mieszkańcy 
na pewno by nam przypomnieli i wypomnieli. Pierw-
szy czerwca przypada w piątek i na pewno będzie 
obchodzony we wszystkich szkołach i przedszko-
lach. Imprezy zorganizowane z udziałem gminy 
odbędą się w Parku Ołtarzewskim, na boisku UKS 
Ambra oraz w Płochocinie na boisku FC Płochocin. 
Szczegółów prosimy szukać na okolicznościowych 
afiszach.
Życzę dobrej zabawy.

Burmistrz - Kazimierz Konstanty Stachurski

Ona mi pierwsza pokazała księżyc
i pierwszy śnieg na świerkach,

i pierwszy deszcz.
K .I. Gałczyński ”Spotkanie z matką”

Wszystkim Mamom 
z okazji Ich święta 

życzymy wiele radości i dumy z dzieci,

a Dzieciom, aby ich młode i dorosłe życie 
wypełnione było sercem,
uśmiechem i szczęściem.

Burmistrz Kazimierz K. Stachurski
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Jasiński
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W TRYBIE USTAWY–PRAWO ZAMÓ-
WIEŃ PUBLICZNYCH:
Ogłoszono przetargi na następujące 
realizacje:
- dostarczenie i zainstalowanie 10 przydo-
mowych oczyszczalni hydroponicznych 
w ramach Programu Sanitacji Gminy
- wymianę złóż węglowo-żwirowych fil-
trów wodnych pływalni Gminnego Ośrod-
ka Sportu i Rrekreacji w Ożarowie 
- przyjmowanie i utrzymanie w schronisku 
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy 
- modernizację placówek przedszkolnych 
- remont Przedszkola Nr 2 w Ożarowie 
- modernizację placówek szkolnych – re-
mont Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Płochocinie 
- modernizację placówek szkolnych – re-
mont Szkoły Podstawowej Nr 1 w Oża-
rowie  
- usługę bankową polegająca na udziele-
niu długoterminowego kredytu na spłatę 
wcześniej zaciągniętych kredytów przez 
Gminę   
- roboty dodatkowe przy budowie wodo-
ciągu Jawczyce - Mory
- dostawę i montaż wyposażenia placów 
zabaw dla dzieci w miejscowościach: Jó-
zefów i Wolica 
- budowę wodociągu w Broniszach 

Zatwierdzono wyniki przetargów:
- przebudowa ul. Zamoyskiego w Oża-
rowie Maz. (II etap) na odcinku ul. Sien-
kiewicza - ul. Rolna za cenę brutto: 
985.540,52 zł, wykonawca „PLANETA” 
SP. z o.o. – Warszawa
- zakup samochodu osobowego dla 
UMiG za cenę brutto: 64.200 zł wy-
konawca „AUTO WIMAR CENTRUM” 
SP. z o.o. – Michałowice
- budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej 
do budynku Przychodni Weterynaryjnej, 
za cenę brutto: 39.590zł, wykonawca–„In-
stalacje Wodno-Kanalizacyjne” A. Bu-
rzykowski Błonie.

Podpisano umowy:
- z firmą „ARBUD” A. Rączkowski z siedzi-
bą w Pruszkowie na opracowanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej prze-
budowy ul. Zgody na os. Zientarówka w 
Ożarowie, za cenę brutto: 48.556 zł 
- z firmą „DARM” SP. z o.o. z siedzibą  w 
Warszawie na opracowanie dokumenta-
cji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej w ul. Duchnickiej w Duchni-
cach, za cenę brutto: 56.608 zł 
- na opracowanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej przebudowy dróg na 
Osiedlu Ołtarzew:
1. „DROGBUD” z siedzibą w Zielonej 
Górze 
Część I  - opracowanie koncepcji przebu-
dowy dróg na terenie Osiedla  Ołtarzew 
- 9 ulic, za cenę brutto: 158.600 zł 

2. „ARBUD” A. Rączkowski z siedzibą w 
Pruszkowie
Część II - opracowanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej przebudowy 
ul. 1 Maja, ul. Reymonta, ul. Kościuszki, 
za cenę brutto:  na cz. II - 135.000 zł 
- z firmą „Zakład Usług Projektowych” 
Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie na 
opracowanie dokumentacji projektowo–
kosztorysowej budowy przedszkola w 
Ożarowie, za cenę brutto: 78.080 zł 
- z firmą „RADBUD-BIS” Z. Radowiecki z 
siedzibą w Puławach na rozbiórkę stare-
go budynku ośrodka zdrowia w Józefo-
wie za cenę brutto: 92.970,20 zł 
- z firmą „BUDOMONT” Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Łańcucie na roboty dodatkowe 
przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej 
na Osiedlu  Ołtarzew, za cenę brutto: 
6.000 zł 
- z firmą „DROGBUD” z siedzibą w Zie-
lonej Górze na opracowanie koncepcji 
przebudowy dróg na Osiedlach: Płocho-
cin Płn. - (cz. A),  Płochocin Płd. - (cz. B) 
za cenę brutto: (cz. A ) 69.900,zł 
za cenę brutto: (cz. B ) 69.900 zł 
- z firmą Instalacje Wodno-Kanalizacyj-
ne” A. Burzykowski z siedzibą w Błoniu 
na opracowanie dokumentacji projekto-
wej i rozbudowę sieci kanalizacji sani-
tarnej i sieci wodociągowej na Osiedlu 
Zientarówka  w Ożarowie za cenę brutto: 
124.441 zł 
- z firmą „KOMBUDEX” Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Siedlcach na opracowanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej bu-
dowy sieci kanalizacji w m. Bronisze za 
cenę brutto: 158.905 zł 
- z firmą „BUDEX” K. Skrzypczyński z 
siedzibą w Łomiankach na moderniza-
cję budynku dawnej szkoły w Józefowie 
(zmiana sposobu użytkowania, z prze-
znaczeniem na Dom Kultury) za cenę 
brutto: 522.073,97 zł 
- z wykonawcą „ARBUD” A. Rączkowski 
z siedzibą w Pruszkowie na opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
przebudowy ulic: 
cz. A -  Wiśniowej w Ożarowie 
cz. B -  Kasztanowej w Józefowie 
cz. C – przedłużenia Żeromskiego w 
Ożarowie za cenę brutto: cz. A - 28.792 zł, 
cz. B - 28.792 zł, cz. C - 23.790 zł 

W ZAKRESIE INWESTYCJI I REMON-
TÓW
Podpisano umowę:
na konserwację i remont wiat przystan-
kowych komunikacji miejskiej na terenie  
Miasta i Gminy 
Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych 
Ożarów, Koszt: 13.000 zł

Zakończono:
- remont nawierzchni przy Szkole Pod-
stawowej w Święcicach 

- opracowanie projektu instalacji gazowej 
w Szkole w Święcicach 
- wykonanie zjazdu  pożarowego na par-
king przy Szkole w Płochocinie.

Wydano decyzje i wydziałowe warunki 
techniczne:
- 13 decyzji na prowadzenie robót w pa-
sie drogowym;
- 21 decyzji na lokalizację zjazdu;
- 9 decyzji  zezwalające na umieszcze-
nie w pasie drogi urządzeń infrastruktury 
technicznej niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ru-
chu drogowego;
- 8 Warunków Technicznych  do pro-
jektów Decyzji o warunkach zabudowy 
i Decyzji o ustalaniu inwestycji celu pu-
blicznego

W ZAKRESIE GEODEZJI I GOSPO-
DARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Wydano decyzje i postanowienia:
- 8 decyzji zatwierdzających podział nie-
ruchomości
- 14 postanowień  o możliwości podziału 
nieruchomości
- 11 zaświadczeń  o adresie nieruchomości.

W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
Wydano decyzje i postanowienia:
- decyzji  o warunkach zabudowy - 37 
- decyzji celu publicznego - 6 
- wypisów z studium - 16 
- wyrysów z planów zagospodarowania  
przestrzennego - 90 
- zaświadczeń - 35 

W ZAKRESIE EDUKACJI 
- W ramach programu „Budowa wielo-
funkcyjnych boisk sportowych ogólnie 
dostępnych dla dzieci i młodzieży” zło-
żono do Ministerstwa Sportu wniosek o 
dofinansowanie budowy boiska sporto-
wego przy Szkole w Płochocinie
- Gimnazjum w Płochocinie zakwalifiko-
wało się do programu „Przyjazna Szko-
ła”. Projekt realizowany ze środków  Mi-
nisterstwa  
Edukacji Narodowej oraz UE w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ożarowie 
przystąpiła do konkursu   
„Szkoła równych szans”  wg programu 
rozwoju szkół w woj. mazowieckim. Pro-
jekt finansowany ze środków UE w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego i budżetu Państwa.
- Złożono wniosek do Ministerstwa Edu-
kacji o finansowanie nauki 
j. angielskiego w klasach I i II Szkoły 
Podstawowej w Płochocinie.
- Wnioski Szkoły Podstawowej Nr 1 w 
Ożarowie i Gimnazjum w Płochocinie o 
wyposażenie w Internetowe Centra In-
formacji Multimedialnej zostały przyjęte 

Działania i decyzje podjęte w Urzędzie Gminy w okresie 19 kwietnia  do 22 maja 2007r.
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do realizacji przez Ministerstwo Edukacji 
w roku 2007.
Uczennice ze Szkoły Podstawowej w Świę-
cicach zdobyły trzecie miejsce na między-
powiatowych zawodach sportowych w 
piłce nożnej dziewcząt. W zawodach brały 
udział drużyny z pięciu powiatów. 
W ramach projektu „SOCRATES CO-
MENIUS 1” Gimnazjum w Płochocinie 
odwiedziło 21 uczniów i 7 nauczycieli 
z czterech państw: Francji, Hiszpanii, 
Niemiec i Anglii.
W ramach projektu „Młodzi przeciw 
korupcji” delegacja uczniów z Gimnazjum 

w Ożarowie wyjechała na Litwę.

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 przy-
gotowany przez gimnazjalistów z Ożaro-
wia:  „Młodzi przeciw korupcji”. 
16 kwietnia odbył się Koncert laureatów 
eliminacji gminnych Konkursu Recytator-
skiego Warszawska Syrenka.

 Burmistrz - Kazimierz Stachurski 

 
  w sprawie: zmiany uchwały budżeto-
wej na rok 2007. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zwiększyć dochody gminy o kwotę 8.854 zł 
w pełnej szczegółowości klasyfikacji bu-
dżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach stanowi 
wielkość 57.304.703 zł.

§ 2
Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 
24.500 zł. Zwiększyć wydatki gminy o 
kwotę 165.707 zł w pełnej szczegółowo-
ści klasyfikacji budżetowej zgodnie z Za-
łącznikiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach stanowi 
wielkość 60.752.686 zł.

§ 3
Deficyt budżetu gminy w wysokości 
3.447.983 zł zostanie pokryty przycho-
dami pochodzącymi z:
- wolnych środków, jako nadwyżki środ-
ków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu gminy, w tym wynikających z 
rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubie-
głych w kwocie - 1.232.353 zł
- zaciąganych kredytów w kwocie - 
2.215.630 zł

  w sprawie: wprowadzenia zmian do 
Uchwały Nr 12/06 Rady Miejskiej z 
dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie za-
rządzenia poboru podatków w dro-
dze inkasa, określenia inkasentów i 
wysokości wynagrodzenia za inkaso 
oraz wyznaczenia terminu płatności 
dla inkasentów. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
W Uchwale Nr 12/06 Rady Miejskiej z 

dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zarzą-
dzenia poboru podatków w drodze inka-
sa, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso oraz wyzna-
czenia terminu płatności dla inkasentów 
wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 3 ust. 2 po wyrazach „uważa się” 
skreśla się wyraz „na”,
2. załącznik do uchwały otrzymuje nowe 
brzmienie zgodnie z załącznikiem do ni-
niejszej uchwały. 

 w sprawie: zaciągnięcia kredytu dłu-
goterminowego w roku budżetowym 
2007.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zaciąga się kredyt długoterminowy w wy-
sokości 3.275.354 zł (słownie: trzy milio-
ny dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy 
trzysta pięćdziesiąt cztery złote) na spła-
tę wcześniej zaciągniętych kredytów. 

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

§ 3
1. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi 
w latach 2008-2011 w ratach kwartal-
nych.
2. Źródłem pokrycia zaciągniętego zobo-
wiązania będą wpływy z podatku od nie-
ruchomości w latach 2008 – 2011.

 w sprawie: wynagradzania oraz try-
bu i kryteriów przyznawania nagród 
ze specjalnego funduszu nagród dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Ożarów Mazowiecki

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Wprowadza się Regulamin wynagra-
dzania nauczycieli szkół i przedszkoli 
dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Ożarów Mazowiecki, który stano-
wi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi.

§ 3
Traci moc Uchwała Nr 405/06 Rady Miej-
skiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 
marca 2006r. w sprawie wynagradzania 
oraz trybu i kryteriów przyznawania na-
gród ze specjalnego funduszu nagród 
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Ożarów Mazowiecki.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Mazowiec-
kiego 

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowią-
zującą od dnia 1.01.2007r.

 w sprawie: udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki za 2006 r.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykona-
nia budżetu gminy za 2006 r. udziela się 
absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki za 2006 rok.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

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

U C H W A Ł A Nr 68/07

U C H W A Ł A Nr 72/07

U C H W A Ł A Nr 69/07

U C H W A Ł A Nr 70/07

U C H W A Ł A Nr 71/07
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W dniu 18 maja  2007 r. na  X  sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

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

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zwiększyć dochody gminy o kwotę                                                                
277.200 zł
w pełnej szczegółowości klasyfikacji bu-
dżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach stanowi 
wielkość 57.581.903 zł

§ 2
Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę                                                               
669.630 zł.
Zwiększyć wydatki gminy o kwotę                                                              
1.496.830 zł.
w pełnej szczegółowości klasyfikacji bu-
dżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach stanowi 
wielkość 61.579.886 zł.

§ 3
Deficyt budżetu gminy w wysokości  
3.997.983zł zostanie pokryty przycho-
dami pochodzącymi z:
- wolnych środków, jako nadwyżki środ-
ków pieniężnych na rachunku bieżącym  
budżetu gminy, w tym wynikających z 
rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubie-
głych w kwocie  - 1.232.353 zł
- zaciąganych kredytów w kwocie 
2.765.630 zł

§ 4
Załącznik Nr 3 do Uchwały  Nr 31/07 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 25 stycznia 2007 r. p.n. „Plan 
zadań inwestycyjnych na rok 2007” 
zmieniony:
- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 57/07 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 27 marca 2007 r. otrzymuje 
brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 
do niniejszej Uchwały.

§ 5
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 31/07  
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 25 stycznia 2007 r. p.n. ”Przy-
chody i rozchody budżetu w 2007 r.”  
zmieniony:
- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 68/07 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 27 kwietnia 2007 r. otrzymuje 
brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 
do niniejszej Uchwały.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy.

  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 przedstawio-
nych we wniosku Zakładu Usług Instala-
cji Sanitarnych Marian Dybiec z siedzibą 
Ożarów Mazowiecki, ul. Partyzantów 37 
z dnia 4 kwietnia 2007 r. taryf dla po-
szczególnych taryfowych grup odbiorców 
korzystających z usług wodociągowo-ka-
nalizacyjnych z zakresu zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i zbiorowego odpro-
wadzenia ścieków na obszarze Gminy 
Ożarów Mazowiecki. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi.

  w sprawie: zmiany Uchwały Nr 188/96 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie 
powołania zakładu budżetowego pod 
nazwą „Zakład Usług Komunalnych” 
z późn. zm. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale Nr 188/96 Rady Miejskiej w 
Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 grudnia 
1996 r. w sprawie powołania zakładu bu-
dżetowego pod nazwą „Zakład Usług Ko-
munalnych” z późn. zm. postanawia się 
dokonać następujących zmian:
1. Podstawa prawna uchwały otrzymuje 
następujące brzmienie: „Na podstawie 
art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 h) ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.25 ust. 
1 pkt 2) ustawy z dnia 20 grudnia 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. 
Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 
2, 6 i 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce  komunalnej (Dz.U. z 1997 
r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.), …” 
2. Użyte w § 1 wyrazy „ul. Strażackiej 3a” 
zastępuje się wyrazami „ul. Poznańskiej 
165”.

3. Użyte w § 2 pkt 1 wyrazy „Zarząd 
Miasta i Gminy” zastępuje się wyrazami 
„Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Ma-
zowiecki”.
4. Użyte w § 9  wyrazy „Zarządowi Miasta 
i Gminy” zastępuje się wyrazami „Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Ożarów Mazo-
wiecki”.
5. § 5 otrzymuje brzmienie: „Podstawą 
gospodarki finansowej zakładu budżeto-
wego jest roczny plan finansowy obejmu-
jący przychody, w tym dotacje z budżetu, 
koszty i inne obciążenia, stan środków 
obrotowych, stan  należności i zobowią-
zań na początek i koniec okresu oraz 
rozliczenia z budżetem.”
6. § 6 otrzymuje następujące brzmienie: 
„Źródłami dochodów Zakładu są środki 
uzyskiwane z:
1. wynajmu lokali mieszkalnych i użyt-
kowych oraz wynajmu lub dzierżawy in-
nych składników powierzonego mienia 
Gminy Ożarów Mazowiecki,
2. tytułu kosztów zarządu związanych  z 
utrzymaniem nieruchomości wspólnych, 
wynikających z ustawy o własności lokali 
(tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późn. 
zm.),
3. opłat za dostarczanie wody, ciepła 
oraz odprowadzanie ścieków i nieczysto-
ści,
4. dotacji budżetowych,
5. działalności gospodarczej w zakresie 
usług komunalnych  na rzecz osób trze-
cich,
6. innych źródeł związanych z działal-
nością Zakładu.” 
7. § 7 otrzymuje następujące brzmienie:
„Koszty eksploatacji i remonty powierzo-
nego mienia Zakład pokrywa z dochodów 
własnych, określonych w § 6.” 

§ 2
Postanawia się nadać nowy statut za-
kładowi budżetowemu pod nazwą „Za-
kład Usług Komunalnych”, w brzmieniu 
określonym w Załączniku do niniejszej 
uchwały.

§ 3
Z dniem wejścia w życie niniejszej 
uchwały tracą moc:
- Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 188/96 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie powo-
łania zakładu budżetowego pod nazwą 
„Zakład Usług Komunalnych” oraz
- Uchwała Nr 272/04 Rady Miejskiej w 
Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 grud-
nia 2004 r. w sprawie zmiany w uchwale i 
statucie Zakładu Usług Komunalnych.  

U C H W A Ł A Nr 73/07 U C H W A Ł A Nr 74/07

U C H W A Ł A Nr 75/07
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z pracy rady miejskiej

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

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Opłata stała za pobyt dziecka w przed-
szkolu powyżej podstawy programowej 
w roku szkolnym 2007/2008, wynosi mie-
sięcznie:
1. za pierwsze dziecko – 160 zł
2. za każde następne dziecko  – 110 zł

§ 2
Opłata stała nie podlega zwrotowi bez 
względu na obecność dziecka w przed-
szkolu.

  w sprawie: miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
Ożarów Mazowiecki dla obszaru Ko-
notopa – Jawczyce -Ożarów Wieś

Rada Miejska uchwala, co następuje:

Zakres regulacji planu

§ 1
1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego gminy Oża-
rów Mazowiecki dla obszaru Konotopa 
-Jawczyce-Ożarów Wieś zwany dalej w 
treści niniejszej uchwały planem.
2. Plan obejmuje obszar, którego grani-
ce wyznaczają; granice administracyjne 
wsi Konotopa, granice administracyjne 
części wsi Ożarów Wieś oraz granice ad-
ministracyjne części wsi Jawczyce prze-
biegające; od zachodu wzdłuż zachod-
niej granicy wsi Konotopa i wsi Ożarów 
Wieś wspólnej z granicą administracyjną 
wsi Duchnice do torów PKP; od północy 
wzdłuż północnej granicy wsi Ożarów 
Wieś wspólnej z południową granicą ad-
ministracyjną m. Ożarowa Mazowieckie-
go, dalej wzdłuż północnej granicy tere-
nów PKP (na dz. nr ew. 180/1 i 180/2) 
we wsi Ożarów Wieś, wzdłuż północnej 
granicy wsi Konotopa przebiegającej 
po granicy terenów PKP (na dz. nr ew. 
69), następnie wzdłuż północnej granicy 
terenów PKP (na dz. nr ew. 19) we wsi 
Jawczyce; od wschodu wzdłuż wschod-

niej granicy wsi Jawczyce przebiegającej 
po granicy terenów PKP (na dz. nr ew. 
19), dalej wzdłuż wschodniej granicy 
wsi Konotopa przebiegającej po granicy 
terenów PKP (na dz. nr ew. 243) stano-
wiącą wspólną granicę pomiędzy gminą 
Ożarów Mazowiecki, a Warszawą; od 
południa wzdłuż granicy administracyjnej 
wsi Konotopa przebiegającej środkiem 
Rowu Konotopa stanowiącej  wspólną 
granicę pomiędzy gminami Ożarów Ma-
zowiecki, Piastowem i Pruszkowem.
3. Z obszaru planu wyłącza się tereny 
(oznaczone i opisane na rysunku planu), 
dla których sporządzono i obowiązują 
następujące miejscowe plany zagospo-
darowania przestrzennego:
1) teren we wsi Konotopa, plan uchwa-
lony Uchwałą Nr 55/03 Rady Miejskiej w 
Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 kwietnia 
2003 r. opublikowaną w Dz. Urz. Woje-
wództwa Mazowieckiego z 2003r. Nr 
203, poz. 5196;
2) dwa tereny we wsi Jawczyce, plan 
uchwalony Uchwałą Nr 171/04 Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z 
dnia 2 marca 2004 r. opublikowaną w 
Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 
2004 r. Nr 136, poz. 3407;
3) pięć terenów we wsi Jawczyce, plan 
uchwalony Uchwałą Nr 297/01 Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z 
dnia 28 czerwca 2001 r. opublikowaną w 
Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 
2001 r. Nr 182, poz. 2998.

  w sprawie: przystąpienia do sporzą-
dzania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części wsi 
Pogroszew.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Przystępuje się do sporządzania miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Pogroszew, zwa-
nego dalej planem, w granicach określo-
nych na załączniku graficznym do niniej-
szej uchwały literami ABCDEFGA.

§ 2
Ustalenia planu obejmować będą zakres 
wynikający z treści art. 15 ust.2 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź. 
zm.).

STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ
W OŻAROWIE  MAZOWIECKIM

z dnia 18 maja 2007 r.
w sprawie poselskiego projektu ustawy 
o rolno-spożywczych rynkach hurtowych 
(Druk Sejmu RP nr 1619)
W art. 7 poselskiego projektu ustawy o 
rolno-spożywczych rynkach hurtowych, 
wniesionego do Sejmu Rzeczpospolitej 
Polskiej w dniu 1 września 2006 r., za-
warta jest propozycja zmiany dotychcza-
sowego brzmienia art. 15 ust. 2 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), w którym 
zdefiniowane zostało pojęcie targowi-
ska. Proponowana zmiana polega na 
tym, aby rolno-spożywcze rynki hurtowe 
tworzone na podstawie projektowanej 
ustawy nie miały statusu targowisk, w ro-
zumieniu ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych. 
Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim 
wyraża stanowczy protest przeciwko ta-
kiej nowelizacji ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych, albowiem prowadzi 
ona do istotnego uszczuplenia docho-
dów Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, 
a także dochodów innych gmin, na te-
renie których działają hurtowe rynki rol-
no-spożywcze. Taka regulacja oznacza 
bowiem, że na terenie rynku rolno-spo-
żywczego nie będzie możliwe pobieranie 
opłaty targowej, która stanowi poważne 
źródło gminnych dochodów. 
Zważywszy, że Autorzy projektu ustawy 
nie przewidują żadnych mechanizmów 
kompensujących gminom utracone do-
chody, projekt ustawy w oczywisty spo-
sób narusza uzasadnione i dobrze rozu-
miane interesy gmin.
W związku z powyższym krytyczne sta-
nowisko Rady Miejskiej w Ożarowie Ma-
zowieckim wobec projektu ustawy jest w 
pełni uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Ożarowie Maz. - Roman Jasiński

Otrzymują Posłowie na Sejm RP:
1. Poseł Henryk Smolarz
2. Poseł Sprawozdawca projektu usta-
wy – Janusz Maksymiuk

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

U C H W A Ł A Nr 76/07

U C H W A Ł A Nr 77/07

U C H W A Ł A Nr 78/07

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, najem i w użyczenie.

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

Artykuł na podstawie scenariusza wy-
stawy „Zachować Pamięć” autorstwa 
Fundacji „Polsko -Niemieckie Pojed-
nanie.

 W siedzibie ożarowskiej Biblioteki 
Publicznej przy ul. Szkolnej 2 odbyła się 
IX  Sesja Rady Miejskiej Ożarowa Mazo-
wieckiego. W przerwie posiedzenia radni i 
zaproszeni goście uczestniczyli w uroczy-
stym otwarciu wystawy, która została za-
instalowana w Bibliotece przez Fundację 
„Polsko-Niemieckie Pojednanie”. Prezen-
tacji dokonał pan Zenon Kaczyński, przed-
stawiciel Fundacji. Wystawa nosi tytuł  
„Zachować Pamięć. Praca przymusowa 
i niewolnicza obywateli polskich na rzecz 
III Reszy 1939 – 1945” i jest udostępniana 
publiczności do końca czerwca br.

 Nazizm wysuwał tezy o nadrzędności 
rasy aryjskiej (Niemców), stanowiącej 
rasę panów. W związku z tym Polacy na 
równi z Żydami, Cyganami, Rosjanami, 
Ukraińcami i Białorusinami uważani byli 
za rasę podrzędną, bowiem wszyscy nie 
Niemcy to „podludzie”. Założenia polityki 
Hitlera wyznaczały Polakom rolę niewol-
ników wielkoniemieckiej Rzeszy, a ziemie 
polskie były traktowane niczym rezerwu-
ar bezpłatnej siły roboczej.
 Równocześnie z agresją na Polskę 
Niemcy przystąpiły do wcielenia w ży-
cie przygotowanego planu eksploatacji 
obywateli polskich. Jedną z jego form 
był wywóz ludności polskiej na roboty 
przymusowe do III Rzeszy. Przez cały 

okres okupacji prowadzono agitację za 
dobrowolnym wyjazdem na roboty i nie 
szczędzono środków na propagandę, 
ale akcja ta nie przynosiła pożądanych 
rezultatów wobec zdecydowanego opo-
ru społeczeństwa. W tej sytuacji urzędy 
pracy zaczęły stosować imienne wezwa-
nia poszczególnych osób do stawiania 
się w określonym dniu na wyjazd, grożąc 
wywozem najbliższej rodziny do obozów, 
konfiskatą mienia aż do kary śmierci 
włącznie.
 Stosowano również zbiorowe łapanki 
i obławy – na ulicach, targach, w kościo-
łach, tramwajach, otaczano miejscowości 
i całe dzielnice miast. Do tego dochodziły 
wysiedlenia ludności z poszczególnych 
regionów, zwłaszcza z Pomorza, Wielko-
polski, północnego Mazowsza, Żywiec-
czyzny i Zamojszczyzny. Osoby zdolne 
do pracy trafiały do Niemiec, pozostali 
niknęli w obozach przejściowych. 
 Kolejną formą zorganizowanego wy-
niszczania narodu i kultury było przymu-
sowe zatrudnienie Polaków w gospodar-
ce wojennej III Rzeszy w okupowanej  
Polsce. 
 Wszystkich obywateli polskich powy-
żej 16 roku życia obowiązywał przymus 
pracy. Odmowa zgłoszenia się do wyzna-
czonego zadania groziła karą śmierci lub 
zesłaniem do obozu koncentracyjnego.
 Do wykorzystywania niewolniczej 
siły roboczej stworzona została cała sieć 
obozów, od obozów pracy do karnych 
i najcięższych obozów, w których więzio-
no ludzi pozbawionych wszelkich praw 
i skazanych na unicestwienie.
 W rozbudowanym systemie obozów 
podstawową rolę odgrywały niemiec-
kie obozy koncentracyjne. Ogółem na 
terenie okupowanej Polski władze hitle-
rowskie zorganizowały ponad 2 tysiące 
obozów, podobozów, filii i komand, gdzie 
wobec „złowionych” osób stosowano ter-
ror, eksploatowano ich siłę roboczą oraz 
fizycznie ich wyniszczano.
 Okupant, dążąc do zwiększenia eks-
ploatacji wykorzystywał do różnych prac 
także dzieci, głównie w rolnictwie i leśnic-
twie. Zjawisko to występowało zwłaszcza 
na ziemiach polskich anektowanych do 
III Rzeszy.
 Tragiczny był los dzieci urodzonych 
na robotach przymusowych. Nie ustalono 
dokładnej liczby zakładów dla dzieci ro-
botnic zagranicznych na terenie Niemiec. 

Te, o których istnieniu wiedzą historycy, 
pokazują jak skutecznym były środkiem 
zagłady.

 Także polscy jeńcy wojenni w III Rze-
szy stanowili dodatkowe źródło siły robo-
czej.
 Te tragiczne fakty i liczby są udoku-
mentowane fotografiami, listami, urzędo-
wymi pismami, odezwami i plakatami, któ-
re są bogato eksponowane na wystawie.
 Ponadto organizator wystawy przed-
stawił drogę do pojednania polsko – nie-
mieckiego, poczynając od wyroku Mię-
dzynarodowego Trybunału Wojskowego 
w Norymberdze, gdzie uznano III Rzeszę 
winną popełnionych zbrodni ludobójstwa, 
poprzez problem odszkodowań i repatria-
cji, rolę kościoła polskiego i niemieckiego 
w procesie zbliżenia między narodami do 
układu międzypaństwowego polsko-nie-
mieckiego z 1970 r. oraz rokowań w spra-
wie odszkodowań a także działalność 
Fundacji „Polsko – Niemieckie Pojed-
nanie na rzecz świadczeń dla byłych ro-
botników niewolniczych i przymusowych 
w III Rzeszy i innych ofiar nazizmu. 
 Wystawa jest efektem działań Fun-
dacji służących pielęgnowaniu pamięci 
ofiar represji nazistowskich a także krze-
wienia pojednania polsko-niemieckiego 
i porozumienia między obu narodami. 
Niemieckojęzyczna wersja tej wystawy 
od dnia 5 maja jest eksponowania w 
Berlinie w Centrum Dokumentacji Pra-
cy Przymusowej przy Britzerstrasse. Jej 
uroczysty wernisaż miał miejsce w tak 
zwanym Czerwonym Ratuszu w Berlinie 
Schönnenweide.
 Serdecznie zapraszam nauczycieli hi-
storii ze swoimi uczniami na tę poglądową 
lekcję historii. Wystawa jest do zwiedza-
nia w godzinach pracy biblioteki.

Elżbieta Paderewska - Dyrektor Biblioteki 

„Odebrano Wam życie,
dziś dajemy Wam tylko pamięć”

W związku z remontem budynku starej szkoły w Józefowie przy ul. Fabrycznej 15 w dniach od 1 czerwca do 31 paź-
dziernika br. filia Biblioteki Publicznej w Płochocinie  z siedzibą w Józefowie będzie nieczynna. Czytelników zaprasza-

my do Filii  Biblioteki w Święcicach oraz do Biblioteki Głównej w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Szkolnej 2.

Jak co roku, weźmiemy udział w Dniach Ożarowa. Tym razem organizujemy stoisko, gdzie będą wyeksponowane książ-
ki, dokumenty, broszury i zdjęcia związane z historią ziemi ożarowskiej. Większość tego zbioru pochodzi z darów na-
szych czytelników. 
Osoby, które posiadają takie pamiątki i chciałyby je przekazać do bibliotecznego zbioru regionaliów, serdecznie zapra-
szamy. Założyliśmy honorową księgę pamiątkową, do której każdy ofarodawca będzie mógł się wpisać z dedykacją czy 
krótką historią przekazanej pamiątki.
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rozmaitości

Pierwszy Międzygminny Konkurs Pięknego Czytania 
„Kto czyta – nie błądzi”

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódz-
ka – Filia w Błoniu, jak każda tego typu 
placówka, dba o  promocję czytelnictwa, 
poleca nowości wydawnicze i zachęca 
do korzystania z nich. Niestety od kilku 
lat obserwowany jest niepokojący spadek 
ilości czytanych książek, zarówno wśród 
starszych, jak i młodszych czytelników. 
Toteż  wszyscy, którzy znają wartość kul-
tury pięknego słowa, szukają sposobów,  
aby temu zapobiec. Organizują  różnego 
rodzaju konkursy i akcje. Wymienię tutaj 
chociażby ogólnopolską akcję głośnego 
czytania  „Cała Polska czyta dzieciom”, 
w której nasza biblioteka również  bierze 
udział. Aby wyrobić nawyk czytania i na-
uczyć miłości do książek, trzeba zacząć 
od najmłodszych lat. W tym celu nasza 
placówka organizuje „bajkowe spotkania” 
z przedszkolakami. Ponadto od sześciu 
lat organizowany jest konkurs czytelniczy 
„Wydajemy własną książkę”. 

 W tym roku po raz 
pierwszy został zorganizo-
wany Międzygminny Kon-
kurs Pięknego Czytania „Kto 
czyta - nie błądzi”, prze-
znaczony dla uczniów klas 
4-6 ze szkół podstawowych 
powiatu warszawskiego-za-
chodniego. W dniu 26 kwiet-
nia br. w Ośrodku Kultu-
ry Poniatówka odbyło się 
przesłuchanie uczestników 
wytypowanych przez szkoły 
z: Błonia, Leszna, Ożarowa 
Maz. Płochocina i Święcic, 

razem 30 osób. Każdy z uczestników 
miał 4 minuty na przeczytanie wybrane-
go fragmentu książki, zawierającego opis 
przyrody.  Następnie członkowie komisji 
w składzie: Roman Nowoszewski – prze-
wodniczący oraz Ewa Węgorzewska, 
Zofia Jopkiewicz, Wanda 
Dziewulska i Agnieszka 
Kanabus udali się na na-
radę. W tym czasie dzieci 
miały chwilę przerwy pod-
czas której Pani Sylwia Bą-
bik- znana bajarka – zajęła 
ich uwagę bardzo ciekawą 
bajką.   
 Kolejnym punktem spo-
tkania było uroczyste roz-
danie nagród, dyplomów 
i podziękowań laureatom, 
uczestnikom oraz nauczy-
cielom przygotowującym 

uczniów do konkursu. 
 I miejsce zajęła Patrycja Sułkowska 
ze SP nr 1 w Ożarowie Maz.,
 II - Aleksandra Parafiniuk z SP w Bie-
niewicach, 
 III - Agata Wydrych z SP nr 1 w Oża-
rowie Maz. 
 Wyróżnienie przyznano Anicie Ści-
glińskiej z SP w Płochocinie. 
Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy 
za uczestnictwo i drobne upominki. 
 Gościem honorowym uroczystości,
a zarazem sponsorem konkursu, był 
Burmistrz MiG Błonie Zenon Reszka. 
Mieliśmy również okazję powitać Antonio 
Gargano Burmistrza  jednej z zaprzyjaź-
nionych z Błoniem gmin we Włoszech, 
który w tym dniu przebywał gościnnie 
w naszym mieście. 

Anna Buźniak 
Kierownik Biblioteki Pedagogicznej

 Wprawdzie Dzień Strażaka przypada 4 maja 
w uroczystość Świętego Floriana, ale właśnie 
w dniu 17 maja 2007 roku na placu przed budyn-
kiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej na uroczystej zbiórce spotkali się Stra-
żacy i Pracownicy Cywilni Komendy Powiato-
wej PSP w powiecie warszawskim zachodnim. 
Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Przed-
stawicieli Komendy Wojewódzkiej PSP, Władz 
Powiatowych OSP, Samorządowców szczebla 
Powiatowego i Gminnego oraz przedstawicieli 
innych służb, inspekcji i straży działających na 
terenie Naszego Powiatu.
 Wszystkich gości i strażaków powitał Komen-
dant Powiatowy PSP - st. bryg. Mariusz Jankie-
wicz, który podziękował za tak liczne przybycie. 
Komendant w imieniu wszystkich pracowników 
podziękował Staroście Janowi Żychlińskiemu 

za ufundowanie na rzecz jednostki niezbędnego 
wyposażenia i sprzętu sportowego. W tak uro-
czystym dniu nie zabrakło również mianowań 
na wyższe stopnie służbowe oraz wręczania od-
znaczeń i medali wyróżniającym się strażakom. 
Starosta zabierając głos podziękował wszystkim 
za dotychczasową pracę na rzecz naszego powia-
tu. Zadeklarował, że razem z Członkami Zarzą-
du Powiatu i Radnymi Powiatowymi uczynią 
wszystko, aby strażacy mogli pracować w do-
brych warunkach i na sprzęcie najwyższej klasy. 
Również miłe słowa do wszystkich strażaków 
skierował Burmistrz Miasta i Gminy Błonie - Ze-
non Reszka. Po części oficjalnej Komendant za-
prosił wszystkich na strażacką grochówkę.
 

st. kpt. Michał Starnowski

 Powiatowe obchody Dnia Strażaka  



10 Informator Ożarowski nr 5 (148) maj 2007

wiosna na sportowo

I Wiosenny Turniej Strzelecki
 Międzyszkolne zawody strzeleckie, 
z okazji pierwszego dnia wiosny odbiły się 
głośnym echem wśród uczniów tutejsze-
go zespołu szkół. Uczniowie wielokrotnie 
omawiali odniesione sukcesy koleżanek 
i kolegów. Przed gablotą, w której wywie-
szono wyniki strzelań i zdjęcia uczestni-
ków często zbierali się uczniowie podzi-
wiając ich osiągnięcia.

 Dlatego uczestnicy marcowych za-
wodów strzeleckich, z nauczycielem 
PO Stanisławem Cywińskim, postano-
wili kontynuować „WIOSNĘ NA SPOR-
TOWO” i przystąpiono do organizacji 
„I WIOSENNEGO TURNIEJU STRZE-
LECKIEGO” na strzelnicy sportowej na 
strzelnicy ZKS HUTNIK przy ulicy Mary-
monckiej w Warszawie.
 Opracowano plan zajęć na strzelnicy, 
który zatwierdziła Pani Dyrektor Jagoda 
RYBAK. Rada Szkoły wyasygnowała 
określoną kwotę pieniędzy na wynajem 
autobusu, który dowoził uczniów z Oża-
rowa Maz. do Warszawy (na strzelnicę). 
Nad bezpieczeństwem uczniów, w czasie 
podróży, nadzór sprawowali nauczyciele: 
Agnieszka KONRAD i Edward BRASZ-
KIEWICZ. 
 W dniu 25 kwietnia 2007 roku Związ-
kowy Klub Strzelecki HUTNIK w War-
szawie rozbrzmiewał gwarem podeks-
cytowanej młodzieży, biorącej udział 
w szkolnym turnieju strzeleckim z kbks.
 Wsparcie i pomoc w organizacji tur-
nieju strzeleckiego udzielił nam Prezes 
ZKS HUTNIK – p. Jan STANISZEWSKI. 
Sportowy przebieg strzeleckiej rywaliza-
cji uczniów zabezpieczały sympatyczne 
instruktorki – panie Bożena MAŃCZAK 
i Małgorzata JAKUBOWSKA. Uzyskane 
punkty przez uczniów w czasie strzelania, 
z tarcz zliczał sędzia klasy państwowej 
p. Wacław ZAJĄC. Nadzór organizacyjny 
nad przebiegiem turnieju sprawował na-
uczyciel PO p. Stanisław CYWIŃSKI.
 W „I WIOSENNYM TURNIEJU 
STRZELECKIM” wzięło udział około 

100 uczniów klas pierwszych i drugich 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1. Zdrowa atmosfera turnieju, wzoro-
wa dyscyplina oraz uczniowska rywali-
zacja sportowa pozytywnie wpłynęła na 
wyniki strzeleckie. Należy podkreślić, 
że tego typu przedsięwzięcie sportowe 
w Zespole Szkół miało miejsce po raz 
pierwszy. Uczniowie, bez większego 
przegotowania strzeleckiego, postano-
wili rywalizować między sobą o czołowe 
miejsca. 
 Rywalizację strzelecką przeprowa-
dzono w dwóch kategoriach: drużynowej 
i indywidualnej.
 W każdej klasie wyłoniono pięciooso-
bowe mieszane drużyny, które zajęły na-
stępujące miejsca:
1. I miejsce   – klasa II TG – 408 pkt. (na 
500 możliwych);
2. II miejsce  – klasa I BH  – 399 pkt.;
3. III miejsce – klasa II BH – 393 pkt.;
4. IV miejsce – klasa I TG   – 377 pkt.;
5. V miejsce   – klasa I AH  – 370 pkt.;
6. VI miejsce  – klasa II AH – 369 pkt.

 Indywidualnie uczniowie rywalizowali 
o tytuł najlepszego strzelca w grupie żeń-
skiej i męskiej oraz najlepszego strzelca 
turnieju szkolnego.
 Tytuł najlepszego strzelca turnieju 
uzyskał uczeń JOŃCZK Adam z klasy II 
TG wynikiem 94 punktów na 100 możli-
wych.

Indywidualnie uczniowie zajęli następu-
jące miejsca i punkty:
w grupie żeńskiej:
1. I miejsce - WALCZAK Monika z II BH 
– 84 pkt. (na 100 możliwych);

2. II miejsce - KUŚMIDER Ewelina z II 
TG -80 pkt.;
3. III miejsce - KLEKOCIŃSKA Joanna 
z II AH – 78 pkt.;
4. IV miejsce - TURZYŃSKA Patrycja z 
II TG   – 76 pkt.;
5. V miejsce  - SZAFRAŃSKA Marietta 
z II BH – 76 pkt.
w gupie męskiej:
1. I miejsce – JOŃCZYK Adam z II TG      
– 94 pkt.;
2. II miejsce – JAGUŚ Jerzy z II BH 
– 90 pkt.;
3. III Miejsce – PALIMĄKA Marek z I 
BH – 86 pkt.;
4. IV miejsce – MAKOWIECKI Paweł z 
II TG – 85 pkt.;
5. V miejsce – SZELIGA Łukasz z I BH  
– 84 pkt. 
 Na podstawie sporządzonych ze-
stawień wyników strzelań, wpisano do 
dzienników lekcyjnych oceny - stosow-
nie do uzyskanych punktów. Najlepsi 
strzelcy zostaną wyróżnieni dyplomami 
uczestnictwa.
 Wytypowano dwie pięcioosobowe 
drużyny, które wezmą udział w treningu 
kwalifikacyjnym w dniu 10 maja br. Tre-
ning ma przygotować uczniów i zakwa-
lifikować dwie trzyosobowe drużyny do 
zawodów rejonowych organizowanych 
w dniu 11 maja br. w Warszawie przez 
Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

 Wszystkim uczniom dziękujemy za 
udział w zawodach i czekamy na następ-
ne sukcesy. Ponadto wyrazy podzięko-
wania należą się zespołowi ZKS HUTNIK 
i nauczycielom, którzy zorganizowali, 
przeprowadzili i zapewnili bezpieczną 
imprezę sportową dla naszej młodzieży.

 Reasumując to przedsięwzięcie spor-
towe, możemy stwierdzić, iż młodzież 
odnosi takie sukcesy, jak z nią pracuje-
my.
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zaproszenie do Leszna

 Zgodnie ze Statutem Ośrod-
ka przeznaczony jest on dla 
dzieci upośledzonych umysłowo 
w stopniu lekkim, umiarkowanym, 
znacznym i głębokim oraz nie-
sprawnościami sprzężonymi (au-
tyzm, niepełnosprawność rucho-
wa, niedosłuch, niedowidzenie). 
W strukturze placówki funkcjonuje:
• Szkoła Podstawowa
• Gimnazjum
• Szkoła Zawodowa
• Szkoła Specjalna Przysposa-
 biająca do Pracy
• Internat dla dziewcząt i chłopców
• Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczyn-
 kowy w Zdworzu
• Przedszkole 
 (planowane od września)

 Od września 2007 roku planujemy 
otworzyć przedszkole. Jego otwarcie jest 
uzależnione jednak od ilości chętnych, 
dlatego też wszystkich zainteresowanych 
prosimy o kontakt osobisty bądź telefo-
niczny z Ośrodkiem lub Powiatem War-
szawskim–Zachodnim (Wydział Oświaty 
tel. 022 733-72-41).
 W 2007 r. planujemy rozpocząć bu-
dowę nowoczesnej hali sportowej z pro-
fesjonalnie wyposażonym zapleczem re-
habilitacyjnym i sportowym. 
 Oprócz działań edukacyjno-wycho-
wawczych poddajemy naszych wycho-
wanków rehabilitacji ruchowej i masażo-
wi leczniczemu oraz hipoterapii.
 Opiekę nad wychowankami sprawują: 
pedagog szkolny, pedagodzy specjalni, 

psycholog, reedukator, logopeda, lekarz, 
wykwalifikowana pielęgniarka, opiekuno-
wie praktyk zawodowych, fizjoterapeuta, 
instruktor gimnastyki korekcyjnej, instruk-
tor hipoterapii i jazdy konnej.
 Szkoła zawodowa oferuje następują-
ce kierunki kształcenia:
• piekarz - 2 lata
• cukiernik - ciastkarz - 3 lata
• kucharz małej gastronomii - 2 lata
• fryzjer - 3 lata
• monter instalacji sanitarnej - 3 lata
• mechanik samochodowy - 3 lata
• sprzedawca - 2 lata
• stolarz - 3 lata
• malarz-tapeciarz - 2 lata
• ogrodnik - 2 lata 
• posadzkarz - 2 lata

 Warunkiem ubiegania się o przyjęcie 
do szkoły jest złożenie podania do Staro-
sty Powiatu na terenie którego uczeń jest 
zameldowany. Starosta ten zwraca się z 
kolei do Starosty Powiatu Warszawskie-
go Zachodniego, któremu podlega Za-
sadnicza Szkoła Zawodowa przy SOSW 
w Lesznie. 
 Uczniowie zameldowani na terenie 
naszego powiatu składają dokumentację 
bezpośrednio w Wydziale Oświaty Sta-
rostwa Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego (tel. 022 733-72-41). 
 Uczniowie, którzy zamieszkują na te-
renie Warszawy zwracają się z podaniem 
do Biura Edukacji Urzędu Miasta St. War-
szawy, 00-033 Warszawa, ul. Górskiego 
7 (tel. 827-74-71).
Do podania należy dołączyć:

• podanie do dyrektora SOSW 
w Lesznie (wpisać PESEL 
ucznia), 
• orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, 
• zaświadczenie o zameldo-
waniu,
• odpis skróconego aktu uro-
dzenia,
• zaświadczenie od leka-
rza medycyny pracy o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych 
do podjęcia nauki w danym 
zawodzie, 

• książeczka zdrowia do celów sanitarno 
– epidemiologicznych z aktualnymi bada-
niami lekarskimi (WR, nosicielstwo), 

• życiorys, 
• trzy fotografie, 
• opinia wychowawcy klasy, 
• opinia psychologiczna, 
• świadectwo ukończenia gimnazjum 
 (dołączyć po jego uzyskaniu)
• zaświadczenie zakładu pracy o za-
 pewnieniu praktycznej nauki zawo-
 du jeżeli uczeń zdecyduje się odby-
 wać praktykę w miejscu zamieszka-
 nia,
• karta zdrowia i szczepień.
Adres organu prowadzącego placówkę:
Powiat Warszawski - Zachodni
ul. Poznańska 129/133
05 - 850 Ożarów Mazowiecki
tel. 022 733-72-00 
Adres Ośrodka:
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wycho-
wawczy
ul. Sochaczewska 4, 05-084 Leszno
tel.: 022 725-90-38
faks: 022 725-94-07
 Zajęcia lekcyjne odbywają się w 
dobrze i nowocześnie wyposażonych 
salach lekcyjnych, klasopracowniach i 
pracowniach. Posiadamy 4 pracownie 
komputerowe, centrum multimedialne, 
salę widowiskową. 
Przy naszej placówce działa Stowa-
rzyszenie „Radość Dzieciom Niepełno-
sprawnym”. Nr konta: 43 1240 2164 1111 
0000 3566 8424

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LESZNIE

im. płk. Jerzego Strzałkowskiego

Szkoła – budynek główny

Drewniany budynek internatu chłopców 
oraz stajnia

Jazda konna - hipoterapia

Sala do rehabilitacji
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targi pracy

 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wy-
chowawczy w Lesznie posiada również 
Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczyn-
kowy w Zdworzu. Położony jest on w 
zieleni lasów sosnowych, na obszarze 
Pojezierza Gostyńskiego w pobliżu jezio-
ra. Dysponujemy domkami letniskowymi. 
Ośrodek jest wyposażony w prysznice z 
zimną i ciepłą wodą, sanitariaty, boisko 
do siatkówki i koszykówki oraz plac za-

baw. Ośrodek zapewnia całodzienne 
wyżywienie. Wieczorami zapraszamy 
na ogniska połączone z pieczeniem kieł-
basek oraz dyskoteki na świeżym po-
wietrzu. W deszczowe dni proponujemy 
naszym gościom wieczory przy kominku. 
Amatorzy pieszych i rowerowych wędró-
wek mogą korzystać z atrakcyjnych szla-
ków turystycznych. Na strzeżonej plaży 
przy jeziorze Zdworskim można zażywać 

kąpieli oraz korzystać z wypożyczalni 
sprzętu wodnego. Poza sezonem (maj, 
czerwiec, wrzesień) istnieje możliwość 
organizowania na terenie ośrodka biwa-
ków i „zielonej szkoły”. 
W sezonie letnim organizujemy w Zdwo-
rzu kolonie w siodle dla dzieci z  naszego 
Ośrodka, ale i nie tylko. 
Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Organizator: 
Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy 

wraz z Partnerami:
Powiatowym Urzędem Pracy 

dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

Urzędem Gminy Leszno

Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Lesznie

Serdecznie zapraszają na

TARGI PRACY
14 czerwca 2007 r. godz. 11.00 – 14.00

w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
ul. Sochaczewska 4 w Lesznie

Spotkanie z pracodawcami 
możliwość zapoznania się z ofertami pracy stałej i wakacyjnej

Spotkanie z pośrednikiem pracy z Powiatowego Urzędu Pracy 
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu –

informacje na temat oferty PUP 

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

Informacje na temat programów realizowanych przez OHP oraz Urząd Pracy 
w Błoniu dla osób bezrobotnych 

(w tym współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego) 
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o Unii słów kilka

 W 2007 roku wnioski o przyznanie 
płatności bezpośrednich do gruntów 
rolnych, a także o przyznanie płatności 
z tytułu wsparcia działalności rolniczej na 
obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania rolnicy mogli składać 
w biurach powiatowych ARiMR, właści-
wym ze względu na miejsce zamieszka-
nia lub siedzibę wnioskodawcy, w termi-
nie od dnia 15 marca do dnia 15 maja 
2007 r. Rolnicy,  którzy jeszcze tego nie 
zrobili  mogą   złożyć odpowiedni wnio-
sek  w terminie 25 dni kalendarzowych 
po tym terminie, czyli do dnia 9 czerwca 
2007 r., jednakże za każdy dzień robo-
czy opóźnienia należna producentowi 
płatność będzie pomniejszana o 1% za 
każdy dzień roboczy opóźnienia. 
 Rolnicy, którzy po raz pierwszy ubie-
gają się o przyznanie płatności do grun-
tów rolnych mogą otrzymać formularze 
wniosków w biurach powiatowych i od-
działach regionalnych ARiMR. Formula-
rze te można również pobrać na stronie 
internetowej www.arimr.gov.pl. 
 Natomiast, rolnicy, którzy ubiegali się 
o przyznanie płatności bezpośrednich do 
gruntów rolnych w roku 2006, otrzymują 
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa częściowo wypełniony formu-
larz wniosku (tzw. wniosek spersonali-
zowany) wraz z materiałem graficznym 
oraz instrukcjami ich wypełnienia. 
 Wypełniony wniosek o przyznanie 
płatności do gruntów rolnych należy zło-
żyć wraz z otrzymanym z ARiMR mate-
riałem graficznym wypełnionym zgodnie 
z instrukcją ich wypełnienia. Nie dołącze-
nie do wniosku wypełnionych materiałów 
graficznych może skutkować nieprzy-
znaniem płatności do gruntów rolnych 
w odniesieniu do tych działek, dla któ-
rych rolnik nie dostarczył materiałów gra-
ficznych. 
Termin składania zmian do wniosku
 Zmiany do wniosku rolnicy będą mo-
gli składać do dnia 31 maja 2006 r. Do-
puszczalne jest również złożenie zmiany 
do wniosku do dnia 9 czerwca 2007 r., 
jednak zmiana ta spowoduje zmniejsze-
nie o 1% za każdy dzień roboczy opóź-
nienia kwoty płatności odnoszącej się do 
powierzchni działek, dla których dokona-

no zmian lub powierzchni działek doda-
nych. Jeżeli przed ww. terminami ARiMR 
poinformowała rolnika o stwierdzonych 
nieprawidłowościach we wniosku lub je-
śli powiadomiła rolnika o zamiarze prze-
prowadzenia kontroli na miejscu i jeśli ta 
kontrola ujawni nieprawidłowości, zmia-
ny do wniosku nie będą uwzględnione 
w odniesieniu do działek rolnych, w przy-
padku których stwierdzono nieprawidło-
wości.
 W 2007 r. na jednym formularzu 
Wniosku o przyznanie płatności rolnicy 
mogą ubiegać się o przyznanie: 
• jednolitych płatności obszarowych, 
• płatności uzupełniających do po-
wierzchni upraw podstawowych, 
• płatności uzupełniającej do po-
wierzchni uprawy chmielu, 
• płatności uzupełniającej do po-
wierzchni roślin przeznaczonych na pa-
szę uprawianych na trwałych użytkach 
zielonych, 
• płatności do upraw roślin energetycz-
nych, 
• płatności cukrowej, 
• pomocy finansowej z tytułu wspiera-
nia gospodarowania na obszarach gór-
skich i innych obszarach o niekorzyst-
nych warunkach gospodarowania. 
Zasady przyznawania płatności do grun-
tów rolnych zostały określone w ustawie 
z dnia 26 stycznia 2007 roku o płatno-
ściach do gruntów rolnych i płatności cu-
krowej.
 Nowy formularz wniosku znacznie 
różni się od tych jakie, obowiązywały 
w poprzednich latach, dlatego przed 
przystąpieniem do wypełniania należy 
zapoznać się z zaleceniami zawartymi 
w „Instrukcji wypełniania wniosku.” Mię-
dzy innymi sposób deklarowania roślin 
w ramach grup upraw występujących na 
działce rolnej, możliwość ubiegania się 
o nowe rodzaje płatności: płatność uzu-
pełniająca do powierzchni roślin prze-
znaczonych na paszę uprawianych na 
trwałych użytkach zielonych (płatności 
zwierzęce) oraz płatność do upraw roślin 
energetycznych 
 We wniosku o przyznanie płatności 
do gruntów rolnych na 2007 r. rolnik zo-
bowiązany jest do zadeklarowania:
• powierzchni gruntów rolnych nie 
zgłoszonych do żadnych programów po-
mocowych, 
• powierzchni gruntów rolnych zale-
sionych w ramach działania - zalesianie 
gruntów rolnych, objętego Planem Roz-
woju Obszarów Wiejskich oraz zgodnie 
z planem zalesienia, ale które nie zostały 
jeszcze przekwalifikowane na grunty le-
śne. 

 We wniosku rolnik musi wykazać 
wszystkie działki ewidencyjne będące 
w jego posiadaniu, na których znajdują 
się grunty rolne. 
 Ponadto rolnik może wybrać formę 
dostarczenia przez Agencję Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa wstępnie 
wypełnionego wniosku na 2008 r. (wnio-
sku spersonalizowanego) wraz z mate-
riałem graficznym, tj. w formie papiero-
wej, na płycie CD lub może on zostać 
udostępniony na stronie internetowej.
Płatności bezpośrednie przyznawane 
są rolnikowi tj.: osobie fizycznej , osobie 
prawnej, jednostce organizacyjnej niepo-
siadającej osobowości prawnej o ile jest 
on posiadaczem gospodarstwa rolnego. 
Grunty rolne, objęte płatnościami mu-
szą: 
- być w posiadaniu rolnika, 
- być utrzymywane zgodnie z normami 
(w dobrej kulturze rolnej, przy zachowa-
niu wymogów ochrony środowiska), 
- mieć łączną powierzchnię minimum 
1 ha 
 Rolnik uzyskuje płatności na posia-
dane przez niego działki rolne zgłoszo-
ne we wniosku o przyznanie płatności. 
Działka rolna jest to zwarty obszar gruntu 
rolnego, na którym prowadzona jest gru-
pa upraw o powierzchni nie mniejszej niż 
0,1 ha, który wchodzi w skład gospodar-
stwa rolnego. 
 Status rolnika otrzymuje ten, któremu 
nadano numer identyfikacyjny. Numer 
identyfikacyjny nadaje się jednocześnie 
z wpisem do ewidencji producentów. 
Jest on: 
- niepowtarzalny 
- nie przechodzi na następcę prawnego 
 Wnioskodawcy podlegającemu wpi-
sowi do ewidencji producentów na pod-
stawie kilku tytułów nadaje się jeden nu-
mer identyfikacyjny. 
 W przypadku małżonków oraz pod-
miotów będących współposiadaczami 
gospodarstwa rolnego nadaje się jeden 
numer identyfikacyjny; numer identyfika-
cyjny nadaje się temu z małżonków lub 
współposiadaczy, co do którego pozosta-
li wspólnicy wyrazili pisemną zgodę. 
 W przypadku współmałżonków pro-
wadzących wspólnie gospodarstwo rolne 
oraz podmiotów będących współposia-
daczami gospodarstwa rolnego do wnio-
sku o wpis do ewidencji producentów 
dołącza się pisemną zgodę odpowiednio 
współmałżonka albo współposiadacza 
gospodarstwa rolnego. 
 Najniższym szczeblem w strukturze 
organizacyjnej Agencji Restrukturyzacji 
Modernizacji Rolnictwa są Biura Powia-
towe do zadań których należy: 

                       Z EUROPĄ W TLE
ROLNIKU ! 

ciąg dalszy na str.14
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informacje

- Przyjmowanie wniosków od beneficjen-
tów w zakresie zadań realizowanych 
przez ARiMR, 
- Współpraca z Punktami Obsługi Rolni-
ka; 
oraz zgodnie z przyjętymi procedurami 
realizacji poszczególnych zadań: 
• Sprawdzanie kompletności i wprowa-
dzanie danych z wniosków do systemu 
informatycznego wraz ze sprawdzeniem 
ich poprawności;
• Kontrola administracyjna przy użyciu 
skomputeryzowanej bazy danych w celu 

weryfikacji kwalifikowania się do pomo-
cy, która obejmuje sprawdzanie danych 
wprowadzonych z wniosków z innymi re-
jestrami zewnętrznymi;
• Wyjaśnianie z rolnikiem błędów i nie-
prawidłowości we wniosku (korespon-
dencja z beneficjentem);
• Zatwierdzanie danych pochodzących 
z wniosków w systemie informatycznym;
• Archiwizacja dokumentów papiero-
wych i w formie elektronicznej, dostar-
czonych do biura,
• Przekazywanie kompletnych wnio-

sków w formie papierowej do Oddziału 
Regionalnego,
• Wydawanie decyzji o przyznaniu płat-
ności (autoryzacja);
• Tworzenie list zbiorczych naliczonych 
płatności i przekazywanie ich do Centrali;
• Udzielanie informacji beneficjentom i 
Przedstawicielom ARiMR w zakresie re-
alizowanych zadań przez ARiMR 
 Więcej informacji na ten temat uzy-
skać można pod numerem infolinii 0 800 
38 00 84

Jolanta Kołodyńska

PUNKT
KONSULTACYJNO - INFORMACYJNY „UZALEŻNIEŃ”

DLA RODZIN ORAZ OSÓB  Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

CZYNNY: wtorek od 16:00 - 17:00

PUNKT KONSULTACYJNO -INFORMACYJNY „UZALEŻNIEŃ”
w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 167  A, tel. 722-20-09

Poniedziałek:
10:00-11:00 - przyjmuje interesantów inspektor d/s R.P.A.

17:00-18:00 - konsultacje indywidualne dla osób z problemem alkoholowym
18:00-20:00 - zajęcia edukacyjne w zakresie terapii podstawowej dla uzależnionych.

Wtorek:
16:00-17:00 - Punkt Konsultacyjno-Informacyjny; informacja i motywowanie do leczenia

17:00-19:00 - Grupa dalszego zdrowienia - dla osób uzależnionych, po terapii 
lub z długim okresem trzeźwienia

19:00-20:00 - konsultacje indywidualne dla osób z problemem alkoholowym 
z długim okresem trzeźwienia.

Środa:
16:00-20:00 - grupa  edukacyjno -pomocowa dla współuzależnionych i ofiar przemocy.

Czwartek:
15:00-18:00 - zajęcia socjoterapii dla dzieci Kl./0-III/

Piątek:
10:00-11:00 - przyjmuje interesantów inspektor d/s R.P.A.

15:00-16:30 -zajęcia socjoterapii dla dzieci kl.IV- VI
16:30-19:00 -grupa terapeutyczna dla młodzieży od 13 do 19 lat.

15:00-17:00 - dyżur przy telefonie zaufania.

Sobota: 
17:00-19:00 - mityng AA „Trzeźwość”

ZAPRASZAMY !
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parkuj bezpiecznie

Szanowni Państwo! 

Parking „Parkuj i Jedź” Połczyńska już działa!
Parking P+R Połczyńska zlokalizowany jest na pograniczu Woli i Bemowa, w pobliżu Fortu Wola (między 
salonem samochodowym przy ul. Połczyńskiej a torami kolejowymi). Na jednopoziomowym obiekcie zmie-
ści się ok. 500 aut. Równolegle z parkingiem uruchomiliśmy też nowe przystanki tramwajowe i autobusowe 
(zespół Połczyńska-Parking P+R – dla linii: 8, 10, 26, 27, 105, 125, 129, 155, 184, 189, 194, 601, 610, 
614, 713 i 716) oraz sygnalizację świetlną przy wjeździe. Liczymy na to, że z parkingu będą korzystali np. 
mieszkańcy Bemowa, Ursusa, czy Ożarowa Mazowieckiego. Na terenie Bemowa i Ursusa (przy ulicach 
prowadzących do parkingu: Dźwigowa, Powstańców Śląskich i Połczyńska) oraz przy wjeździe do War-
szawy od strony Ożarowa, staną tablice informacyjne kierujące na parking. Parking przy Połczyńskiej przez 
pierwsze miesiące działania będzie bezpłatny. Docelowo, każdy użytkownik będzie musiał posiadać ważny 
bilet ZTM, co najmniej dobowy. Parking jest monitorowany (zainstalowano na nim 29 kamer) i dozorowany 
przez agencję ochrony. 

Tramwaj, autobus, a w przyszłości także pociąg

Idea „Parkuj i Jedź” to popularny system komunikacji mieszanej (transport indywidualny + komunikacja 
miejska) istniejący w krajach Europy Zachodniej i USA już od kilkudziesięciu lat. Parkingi „P+R” powstają 
z myślą o tych kierowcach, którzy dojeżdżają własnymi samochodami do centrum Warszawy z obrzeżnych 
dzielnic i z miejscowości ościennych. Użytkownicy Parkingu P+R „Połczyńska” będą mogli przesiąść się 
do komunikacji miejskiej i dalej kontynuować swoją podróż. Tramwajem dojedziemy bardzo szybko m.in. 
do centrum miasta i do prawobrzeżnych dzielnic Warszawy. W pobliżu centrum handlowego Fort Wola, 
planowany jest także przystanek kolejowy, który byłaby idealnym miejscem przesiadkowym dla mieszkań-
ców zachodnich dzielnic Warszawy. Obecnie trwają rozmowy w tej sprawie pomiędzy PKP a Zarządem 
Transportu Miejskiego. 

II etap systemu P+R – nowe, lepsze lokalizacje

Parking P+R Połczyńska, razem z parkingami P+R: 
Metro Marymont, Metro Wilanowska (będzie otwarty 
do końca wakacji) i Metro Młociny (budowany przez 
Metro Warszawskie), będzie częścią pierwszego etapu 
systemu „Parkuj i Jedź” w Warszawie. W drugim etapie 
powstaną kolejne parkingi: Okęcie, Metro Kabaty, PKP 
Wawer, PKP Anin, PKP Rembertów i PKP Żerań. Po 
tym jak Dyrektor ZTM Leszek Ruta dokonał wizji lokal-
nej terenów planowanych pod budowę drugiego etapu 
parkingów P+R, pojawiły się również propozycje no-
wych lokalizacji: PKP Miedzeszyn (lub PKP Falenica), 
Metro Imielin (zamiast parkingu Metro Ursynów, który 
był planowany w miejscu parkingu osiedlowego), PKP 
Wesoła czy PKP Ursus Niedźwiadek (przystanek ma 
być gotowy już w 2009 roku). Z planów drugiego etapu 
wypadł z kolei parking na Os. Górczewska. Powstanie 
dopiero po wybudowaniu tam stacji II linii metra. Dy-
rektor ZTM Leszek Ruta jest zwolennikiem współpracy 
pomiędzy partnerami jakimi są: m. st. Warszawa, PKP, 
samorząd wojewódzki i samorządy gmin podwarszaw-
skich przy budowie systemu „Parkuj i Jedź” w obrębie 
całej aglomeracji warszawskiej.

Pozdrawiam
Igor Krajnow - Rzecznik ZTM
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o zawodach raz jeszcze

 Po raz kolejny na strzelnicy Związ-
kowego Klubu Sportowego „HUTNIK” 
w Warszawie odbyły się rejonowe zawo-
dy strzeleckie szkolnych drużyn żeńskich 
i męskich z Warszawy i powiatów pod-
warszawskich. Patronat nad zawodami 
szczebla rejonowego i wojewódzkiego 
objął Mazowiecki Kurator Oświaty. Za-
wodami kierowali wizytatorzy Wydziału 
ds. Obronnych Kuratorium, bezpośredni 
nadzór sprawowali instruktorzy klubu, 
a uzyskane punkty na tarczach zliczali 
sędziowie klasy państwowej z „Hutnika”.
 Na podstawie eliminacji szkolnych, na-
uczyciele przysposobienia obronnego 
zgłaszali drużyny do kolejnego etapu za-
wodów. Do etapu rejonowego zgłoszono 
9 drużyn żeńskich i 11 drużyn męskich. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim reprezento-
wali następujący uczniowie pod kierow-
nictwem nauczyciela PO Stanisława CY-
WIŃSKIGO:
w drużynie żeńskiej:
1. Martyna ZAWADZKA z kl. I B Tech-
nikum Hotelarskiego;
2. Patrycja TURZYŃSKA z kl. II Tech-
nikum Gastronomicznego;
3. Monika WALCZAK z kl. II B Techni-
kum Hotelarskiego;
4. Ewelina KUŚMIDER z kl. II Techni-
kum Gastronomicznego – rezerwowa;
5. Marietta SZAFRAŃSKA z kl. II B 
Technikum Hotelarskiego – rezerwowa.
w drużynie męskiej:
1. Jerzy JAGUŚ z kl. II B Technikum 
Hotelarskiego;
2. Marek PALIMĄKA z kl. I B Techni-
kum Hotelarskiego;
3. Adam JOŃCZYK  z kl. II Technikum 
Gastronomicznego;
4. Paweł MAKOWIECKI z kl. II Techni-

kum Gastronomicznego – rezerwowy.
 W wyniku sportowej rywalizacji, nasi 
strzelcy zajęli następujące miejsca w 
kwalifikacji ogólnej:
1. drużyna żeńska – V miejsce (na 8 
startujących) – 308 punktów;
2. drużyna męska – VII miejsce (na 10 
startujących) – 350 punktów.
 Należy podkreślić, że z rejonu pod-
warszawskiego startowało tylko dwie 
szkoły, tj. nasz Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1 i Liceum Ogólnokształcą-
ce z Puszczy Mariańskiej. Pozostałe dru-
żyny reprezentowały szkoły z Warszawy. 
Startowały utytułowane drużyny, które 
rok rocznie zajmują czołowe miejsca. 
Ponadto 2 drużyny żeńskie wycofały się 
w czasie zawodów.

 Pomimo braku doświadczenia strze-
leckiego oraz premierowego występu, 
uczniowie wykazali się wolą walki i pod-
jęli wyzwanie aby zająć jak najwyższe lo-
katy. Udział uczniów w zawodach zyskał 
uznanie wśród społeczności szkolnej, 
rodziców oraz mieszkańców miasta Oża-
rowa Mazowieckiego. 
 Miłym akcentem zawodów, był oso-
bisty patronat wicestarosty Powiatu War-
szawskiego Zachodniego – Pana Leszka 
Tokarczyka. Pan wicestarosta wspierał 
zawodników swoją obecnością i dobry-
mi radami. Za reprezentowanie szkoły 
i miasta na zawodach - wyróżnił uczniów 
dyplomami uznania i nagrodami.
 Tegoroczne zawody były dobrym 
impulsem do bardziej efektywnych przy-
gotowań uczniów do startów w przyszło-
rocznych eliminacjach i udziału w zawo-
dach rejonowych w 2008 roku.
 Ponadto w czasie zawodów ucznio-
wie rozstrzygnęli finałową rywalizację 
o tytuł Najlepszego Strzelca roku 2007, 

który uzyskali: Martyna ZAWADZKA z kl. 
I B i Jerzy JAGUŚ z kl. II B z Technikum 
Hotelarskiego. Wszystkim zawodnikom 
biorącym udział w poszczególnych eta-
pach zawodów życzymy dalszych suk-
cesów w latach następnych, a osobom 
wspierającym – serdecznie dziękujemy.

KLASYFIKACJA DRUŻYN – UCZEST-
NIKÓW XLVI REJONOWYCH MIĘ-
DZYSZKOLNYCH ZAWODÓW W 

STRZELANIU SPORTOWYCH z KBKS 
„O SREBRNE MUSZKIETY – 2007”.

Klasyfikacja drużynowa – uczennice:
1. XXX LO w Warszawie – 511 pkt.;
2. IV LO w Warszawie – 460 pkt.;
3. LXXV LO w Warszawie – 431 pkt.;
4. Zespół Szkół nr 7 w Warszawie – 319 
pkt.;
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
1 w Ożarowie Maz. – 308 pkt.;
6. Ośrodek Szkol. – Wych. dla Głuchych 
w Warszawie – 246 pkt.;
7. Zespół Szkół nr 36 w Warszawie 
– 206 pkt.;
8. LO w Puszczy Mariańskiej – 138 pkt.
Klasyfikacja drużynowa – uczniowie:
1. XXX LO w Warszawie – 535 pkt.;
2. IV LO w Warszawie – 482 pkt.;
3. LXXV LO w Warszawie – 459 pkt.;
4. Zespół Szkół nr 36 w Warszawie 
– 415 pkt.;
5. Ośrodek Szkol. – Wych. dla Głuchych 
– 398 pkt.;
6. Zespół Szkół im Konarskiego w War-
szawie – 354 pkt.;
7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
1 w Ożarowie Maz. – 350 pkt.;
8. LO w Puszczy Mariańskiej – 335 
pkt.;
9. CXXV LO przy Zespół Szkół nr 7 w 
Warszawie – 304 pkt.;
10. XLV LO w Warszawie – 275 pkt.

XLVI ZAWODY STRZELECKIE „O SREBRNE MUSZKIETY -2007”

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
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rolkarze na start

 
Regulamin II wyścigu na rolkach 

„Powitanie Wakacji”

1. Cel wyścigu
Organizując ten  wyścig,  chcemy oraz zachęcić mieszkańców miasta i gminy Ożarów Mazowiecki do czynnego uprawiania 
sportu  poprzez jazdę na rolkach lub wrotkach. 

2. Organizatorzy
• Spółdzielnia Mieszkaniowa OŻARÓW
• Zarząd Osiedla „BLOKI”
  przy wsparciu:
• Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
• Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego
• Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

3. Patroni medialni
• Portalik internetowy  www.ozarow.maz.pl
• Express Wieczorny

4. Termin i miejsce wyścigu.
Wyścig odbędzie się 23 czerwca 2007 r. (sobota)  w Ożarowie Mazowieckim na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej OŻARÓW, 
na ulicy  Obrońców Warszawy.
Uwaga: Wyścig w następnych latach będzie rozgrywany zawsze w pierwszą sobotę wakacji, w tym samym miejscu.

5.Dystanse
• 600 m dla dzieci i młodzieży
• 1200 m w wyścigu open

6. Zgłoszenia do biegów
W wyścigu mogą brać udział mieszkańcy miasta i gminy Ożarów Mazowiecki, pracownicy firm mających siedziby na terenie 
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki oraz przedstawiciele sponsorów. Zapisy do wyścigu będą przyjmowane w dniu zawodów, 
w godz.13.30-15.30 w biurze zawodów, które będzie znajdować się przy linii startu zlokalizowanej na ul. Obrońców Warszawy, 
w pobliżu budynku ul. Floriana 28. Uczestnicy wyścigu winni przedstawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawia-
nia sportu, a w przypadku braku takiego zaświadczenia podpisać oświadczenie w chwili dokonywania zapisu do wyścigu.
Osoby niepełnoletnie mogą być zapisane do wyścigu tylko  przez swoich opiekunów . 

Start zawodników tylko w kaskach !

7. Harmonogram imprezy.
• Godz. 16.00 – start pierwszych zawodników
• Konkurs karaoke - po zakończeniu ostatniego wyścigu (dla wszystkich chętnych obecnych na imprezie)
• Ok godz. 18.00 - zakończenie imprezy (wręczenie nagród i upominków)
• Dyskoteka - bezpośrednio po zakończeniu uroczystości dekoracji

8. Kategorie wiekowe .
• przedszkolaki do 6 lat - ur.  2001 i młodsi
• dzieci : 7-9 lat -  ur. 1998, 1999 i 2000 
• dzieci : 10-13 lat - ur. 1994, 1995, 1996, 1997
• młodzież  14-17 lat - ur. 1990 1991, 1992, 1993
• open ( 18lat i starsi ) - ur.1989  i wcześniej w tym wyścigu będą następujące kategorie wiekowe:
• 18-39 lat
• 40 lat i więcej

9. Nagrody.
• Zwycięzcy w każdym wyścigu oraz najlepsi zawodnicy w kategoriach wiekowych w wyścigu open.

10. Upominki.
• Najmłodszy uczestnik wyścigu.
• Najstarszy uczestnik wyścigu.
• Wśród pozostałych uczestników zostaną rozlosowane upominki.

11. Postanowienia końcowe.
• Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną.
• Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub ukradzione, pozostawione poza szatnią.
• O wszystkich sprawach spornych , nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia w porozumieniu z organizatorami.

ORGANIZATORZY
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konkurs na dyrektora przedszkola

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko 
dyrektora Przedszkola Publicznego w Broniszach, ul. Kwiatowa 13.
 
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1. Ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania 
 stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu,
2. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania 
 oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy 
 dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
4. w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę 
 w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy 
 w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio 
 po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu 
 na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego, 
5. posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowni-
 czym,
6. nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
 (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zmianami), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinar-
ne.
7. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
8. nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, 
 o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
 (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz 148 ze zm.).

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki,
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – 
 w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,
3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadane 
 wymagania wykształcenia – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
4. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, 
 wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania lub zaświadczenie 
 o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 
 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne 
 stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek,
7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym,
8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674  ze zmianami) oraz nie toczy się przeciwko niemu 
 postępowanie dyscyplinarne,
9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu 
 postępowanie karne,
10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowa-
 niem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
 o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami).
11. oświadczenie , że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 
 25 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 ze zmianami) w celu 
 przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora,

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem na kopercie „Konkurs” w 
terminie 16 dni od ukazania się ogłoszenia, na adres: Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 
2, 05-850 Ożarów Mazowiecki. 

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki. 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
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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...
• 2-letni Piegus, duży, energiczny, łagodny pies. W wieku szczenięcym został potrącony przez samo-
  chód, w wyniku czego stracił przednią prawą łapę. Jednak jej brak nie sprawia mu problemu.
• Ok. 1,5-roczna średniej wielkości suczka przypominająca owczarka, delikatna i wrażliwa. Źle znosi 
  pobyt w schronisku, czeka na bezpieczny dom
• Ułożony Rottek to czarny 1,5 roczny pies z białym krawatem, odwzajemni się wiernością opiekunowi.
• Biszkoptowy nieduży z długą, gęstą sierścią Fifi to 2-letni kochający dzieci pies, bardzo tęskni za 
  przyjacielem.
• Misio jest czarno-podpalanym 2,5 letnim, łagodnym mieszańcem, średniej wielkości, czekającym 
  na nowych opiekunów.
• 5 miesięczny czarno-podpalany Gucio wielkości Latrelka, czeka na nowy dom.
• Ok. 10-letni czarny jamnik, skazany na dożywocie za kratkami schroniska. Bardzo tęskni.
• Biszkoptowy 2-letni, przyjazny Lisek jest średniej wielkości, kontaktowym i łagodnym psem.
• Znaleziony w Raszynie pies rasy amstaff, wspaniały przyjaciel i obrońca. Czeka na dobrego i odpowiedzialnego opiekuna.
• Droppi to 2-letni kochający dzieci z krótką sierścią pies, lubiący głaskanie po nosie.

,,Z miłości do zwierząt wyrasta zrozumienie dla ich cierpień’’

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
Wydział Ochrony środowiska 722-22-07 wew.236

Informujemy, iż w tym miesiącu udało nam się znaleźć 20 nowych domów,
w tym 11 dla bezdomnych psów i 9 kotów.

Dorota Sitnik
Sandra Pakulska

Szanowni Państwo,
 Dawno minęły już Święta Wielkanoc-
ne, czas spotkań rodzinnych przy suto 
zastawionych stołach, zgodnie z naszą 
wielowiekową tradycją. Zazwyczaj czuje-
my się po takich świętach, jak i po okre-
sie zimowym, w którym dominuje słodkie 
lenistwo, ociężali i nieco za okrągli. Tym 
bardziej, że tegoroczna aura nas nie roz-
pieszcza. Nadal jest chłodno, a taka po-
goda często powoduje zwiększony ape-
tyt. Czas jednak najwyższy by zacząć się 
ruszać, by poprawić swoja kondycję, by-
śmy mieli dostatecznie dużo sił na wiosen-
ne wycieczki, pierwsze prace w ogrodach, 
oraz by pięknie i zdrowo wyglądać na pla-
żach, podczas letniego wypoczynku.

Jak możemy poprawić naszą kondy-
cję fizyczną?
 Już dzisiaj zapraszam na autorskie 
zajęcia „Spokój i Relaks”, prowadzone 
przez mgr Ewę Misiołek, w Gminnym 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ożarowie 
Maz., ul. Szkolna 2 A / sala gimnastyczna 
w budynku nowej szkoły /. 
 Zajęcia te oparte zostały na chińskiej 
gimnastyce Qigong oraz elementach 
treningu autogennego. Pierwszy z wy-
mienionych elementów aktywizuje ciało, 
drugi sprzyja wyciszeniu się, zrelaksowa-
niu, i konsekwentnej dalszej pracy nad 
poprawą kondycji fizycznej.
 Wszyscy wiemy, że kiedy czujemy się 
zrelaksowani, szczęśliwi możemy ”prze-

nosić góry”. Mamy dużo samozaparcia 
i siły by kontynuować ćwiczenia czy za-
jęcia, które rozpoczęliśmy, potrafimy też 
skuteczniej walczyć z uczuciem zniechę-
cenia, które od czasu do czasu każdego 
z nas dopada.
 Poniżej kilka dodatkowych informacji 
o chińskiej gimnastyce oraz treningu au-
togennym.
 Qigong to zestaw różnych ćwiczeń, 
które setki lat temu opracowano w Chi-
nach, i których głównym celem było po-
móc ludziom utrzymać dobrą kondycję 
fizyczną i psychiczną do późnej starości.
Na technikę tę składają się ćwiczenia 
fizyczne wykonywane w pozycji leżącej, 
stojącej, siedzącej, a także ćwiczenia 

„SPORT  i  RELAKS” 

przygarnij pieska, kotka ...
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 Prawie każdej wiosny zadajemy so-
bie podobne pytania. 
Gdzie się podziała nasza zwiewność 
i ulotność? Co nas tak ciągnie „w dół”, 
przygnębia i nie daje spokoju, gdy my-
ślimy o lecie, plaży, letnich ubraniach, 
i obecnym braku kondycji?
 No cóż, patrząc w lustro dochodzimy 
do wniosku, że przyszedł czas by popra-
cować nad „swoim wyglądem”.
 Od czego zacząć? Na pewno należy 
pomyśleć o ćwiczeniach i zajęciach spor-
towych, ale także o zmianie diety.
 Wiosna to idealna pora na przepro-
wadzenie tzw. diet oczyszczających 
/jest ich obecnie bardzo wiele/, oraz roz-
poczęcia optymalnej dla nas, lekkiej die-
ty, która poprawi stan naszego zdrowia 
i samopoczucia.
 Oczywiście, jeśli jesteśmy młodzi 
i zdrowi, wybranie optymalnej diety w za-
sadzie nie nastręcza większych trudno-
ści, choć chcąc stosować długotrwałe 
diety lepiej poradzić się dietetyka lub le-
karza.
 Sprawa wygląda inaczej, gdy jeste-
śmy ludźmi przewlekle chorymi, z dużą 
nadwagą, lub w trakcie rekonwalescencji 
czy też w ciąży.
 W takich przypadkach nierozważnym 
jest stosowanie samemu nawet najbar-
dziej polecanej przez fachowców diety. 
Zwróćmy się wówczas do lekarza aby 
pomógł nam wybrać tę najbardziej prawi-
dłową dla nas.
 Jednak już teraz możemy wprowa-
dzić do naszego jadłospisu więcej lekko-

strawnych potraw, opartych na różnych 
kompozycjach jarzyn, bez mięsa lub 
z minimalną jego ilością. Możemy ograni-
czyć jedzenie pieczywa, ziemniaków na 
korzyść niskokalorycznych jogurtów, su-
rowych warzyw i owoców, których stop-
niowo będzie coraz więcej na rynku.
 Zastąpienie słodkich i gazowanych 
napojów wodą mineralną oraz niesłodzo-
ną kawą czy herbatą będzie także wielką 
korzyścią dla naszego organizmu.
 Jemy bowiem ogromne ilości cukru 
w postaci słodyczy, ale także w różnego 
typu produktach gotowych, z czego so-
bie często nie zdajemy sprawy.
 Polecam uważne studiowanie etykiet 
produktów, które zazwyczaj kupujemy.
Wybierajmy te z nich, które nie zawierają 
cukru, soli lub dużej ilość przypraw, a tak-
że konserwantów i barwników spożyw-
czych. Lepiej samemu doprawiać dania 
skomponowane z ulubionych warzyw, 
owoców, czy kasz, używając do tego celu 
własnej kompozycji ziół, których mamy 
wielki wybór na rynku.
 Aby Państwa zachęcić do zamiany 
jadłospisu, poniżej podaję przepis na 
wiosenno-letnią sałatkę, która może być 
zarówno daniem głównym, jak i dodat-
kiem do kanapek, czy innego, ulubione-
go przez nas dania.
Marokańska sałatka z ziemniaków
Składniki:
900 g małych młodych ziemniaków
3 łyżki stołowe soku pomidorowego
½ łyżki stołowej mielonego kminku
½ łyżeczki mielonej papryki

½ łyżeczki mielonej kolendry
½  łyżeczki mielonego cynamonu
½ łyżeczki mielonego imbiru
1 zmiażdżony ząbek czosnku
2 pęczki posiekanej dymki
1 żółta papryka bez pestek, pokrojona 
w kostkę
2-3 łyżki stołowe posiekanej świeżej ko-
lendry
75 ml /5 łyżek stołowych/ majonezu
75 ml /5 łyżek stołowych/ naturalnego 
jogurtu
Sól i świeżo zmielony czarny pieprz
Przepis:
1. Ziemniaki gotować w lekko osolonej, 
wrzącej wodzie przez ok. 10-15 min, do 
miękkości. Odcedzić i pozwolić aby cał-
kowicie ostygły.
2. Do małego rondelka włożyć sok pomi-
dorowy, przyprawy i czosnek, gotować na 
wolnym ogniu przez ok. 2 min. Pozwolić 
by sporządzony sos ziołowy ostygł.
3. Zimne ziemniaki włożyć do dużej mi-
ski, dodać dymkę, paprykę i kolendrę. 
Wymieszać.
4. Włożyć do małej miseczki  majonez, 
jogurt oraz sos ziołowy, wymieszać.
Ziemniaki polać sosem i również dobrze 
wymieszać. 
5. Przykryć i odstawić na ok. 30 min. 
przed podaniem. Można wstawić sałat-
kę do lodówki. Można ją także podawać 
na ciepło, polewając w/w sosem ciepłe 
ziemniaki.

Ewa Misiołek

„KULINARIA” 

w ruchu, oraz ćwiczenia oddechowe 
/przy zastosowaniu różnorodnych tech-
nik oddechowych/. 
 W zależności od rodzaju ćwiczeń 
można osiągnąć różnorakie cele: odprę-
żenie, harmonię, wzmocnienie lub akty-
wizację rezerw organizmu. 
 Wykonując ćwiczenia oczyszczamy 
i normalizujemy pracę poszczególnych 
narządów wewnętrznych. W ten sposób 
ożywiamy w znacznym stopniu cały nasz 
organizm, poprawiamy jego wydolność 
i zwiększamy zdolność do przystosowy-
wania się do zmian warunków środowi-
skowych.
 Ćwicząc Qigong nie skupiamy się na 
wybranych partiach ciała, ale pracujemy 

z całym naszym organizmem. W Chi-
nach, a obecnie także w wielu krajach 
europejskich i USA, Qigong ma zasto-
sowanie w lecznictwie, profilaktyce oraz 
rekonwalescencji.
 Trening autogenny to specjalna 
technika pozwalająca dość szybko i sku-
tecznie uzyskać efekt zrelaksowanego 
ciała i wyciszenia psychicznego. W trak-
cie treningu dążymy do rozluźnienia mię-
śni tułowia i kończyn, a w efekcie do od-
prężenia emocjonalnego. Odbywa się to 
poprzez przekazywanie sobie autosuge-
stii związanych z odczuwaniem ciężaru, 
a następnie ciepła w ciele. Trening auto-
genny ma bardzo szerokie zastosowanie 
m.in. w leczeniu wspomagającym nerwic 

i zaburzeń psychosomatycznych, zabu-
rzeniach neurologicznych i innych dole-
gliwościach.
 Zajęcia „Spokój i Relaks” są prowa-
dzone przy relaksującej muzyce. Ćwi-
czenia wykonywane są w pozycji stojącej 
oraz leżącej, w umiarkowanym tempie. 
W zajęciach mogą uczestniczyć osoby 
w każdym wieku,  które przez wiele lat 
nie uprawiały żadnych sportów. Szcze-
gólnie polecam je kobietom w „średnim 
wieku +”, jako środek profilaktyczny, prze-
ciwdziałający często rozpoczynającej się 
w tym okresie życia osteoporozie.

Ewa Misiołek

coś dla ciała
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A P E L

W związku z licznymi zdarze-
niami drogowymi, w których 

uczestniczyli nietrzeźwi kierujący apelujemy do wszystkich 
kierujących pojazdami, aby wsiadając za kierownicę pojazdu 
rozważyli konsekwencje tego czynu, gdyż jest to przestęp-
stwo i podlega odpowiedzialności karnej. Ponadto jazda na 
tzw. podwójnym gazie często kończy się tragediami i drama-
tami rodziny zarówno sprawcy jak i ofiary. 

Przypominamy, że Komisariat Policji w Ożarowie Mazowiec-
kim uczestniczy w programie prewencyjnym Komendy Sto-
łecznej Policji „WYKRĘĆ NUMER  ZŁODZIEJOWI” i w związ-
ku z tym zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców 
naszej gminy z apelem, aby przekazywali Policji wszelkie in-
formacje dotyczące miejsc gdzie mogą być przechowywane 
przedmioty pochodzące z przestępstwa oraz wszelkich innych 
informacji, które pomogą w ustaleniu lub zatrzymaniu spraw-
ców przestępstw. Wszelkie informacje należy przekazywać 
pod numer telefonu 722-20-39 lub 997.

Z uwagi na kolejną kradzież torebki, która miała miejsce w 
urzędzie na terenie naszej gminy, apelujemy o zwrócenie 
szczególnej uwagi na obce i podejrzanie zachowujące się 
osoby przebywające na terenie firm, urzędów i instytucji. Pra-
cowników tych obiektów prosimy o każdorazowe zamykanie 
pomieszczeń służbowych przy ich opuszczaniu. 

W związku z szeregiem złożonych zawiadomień dotyczących 
kradzieży rowerów na terenie naszej gminy, Komisariat 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.

Z uwagi na zbliżający się okres urlopowy zwracamy się z 
apelem do mieszkańców o właściwe zabezpieczenie swoich 
mieszkań i domów na czas wyjazdu. Ponadto dobrze jest 
przed wyjazdem porozmawiać z sąsiadami i uczulić ich, aby 
zwracali uwagę na nasz dobytek. „NAJLEPSZY ALARM NIE 
ZASTĄPI CZUJNEGO SĄSIADA”

W związku z kolejnym zdarzeniem dotyczącym kradzieży 
pojazdu zwracamy się z gorącym apelem do właścicieli po-
jazdów o ich właściwe zabezpieczenie. Ponadto prosimy o 

zwrócenie szczególnej uwagi na właściwe przechowywanie 
kluczyków i dokumentów od pojazdów w miejscu zamieszka-
nia oraz miejscu pracy z uwagi na kolejną kradzież pojazdu 
na tzw. „śpiocha” tj. wejście do mieszkania, zabór kluczyków 
i dokumentów od pojazdu a następnie kradzież samochodu 
przy użyciu oryginalnych kluczyków.

Ponadto informujemy, że od maja 2007 r. na terenie Gminy 
Ożarów Mazowiecki pojawiły się dodatkowe siły policyjne. 
Wzmocnienie służb patrolowych było możliwe dzięki wyjątko-
wej przychylności władz samorządowych naszej gminy. Głów-
nym zadaniem tych służb jest służba patrolowa, zdecydowane 
rozliczanie sprawców wykroczeń.

W związku z nagminnym łamaniem przepisów porządko-
wych obowiązujących na terenach kolejowych zwracamy się 
do mieszkańców naszej gminy o respektowanie powyższych 
przepisów. Przypominamy, że „przechodzenie przez torowi-
sko” jest wykroczeniem i podlega rozliczeniu w trybie postę-
powania mandatowego, bądź skierowaniu wniosku o ukaranie 
do Sądu Grodzkiego.

Informujemy, że w dniu 16 maja 2007 r. Komisariat Policji  wraz 
z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Ożarowie 
Maz. realizował założenia w ramach ogólnokrajowego pro-
gramu „Za kółkiem zachowaj trzeźwy umysł”. Dzieci wraz z 
policjantami wśród rodziców przychodzących na wywiadówkę 
rozpowszechniały ulotki i udzielały informacji na temat ww. 
programu.

W maju wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy, Komisariat Policji w Ożarowie 
Mazowieckim gościł 4 grupy klas „0” ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 przy ulicy Szkolnej. Dzieci w trakcie wizyty mogły zoba-
czyć jak wygląda Stanowisko Dowodzenia Dyżurnego oraz 
pokój dyżurnego. Największym przeżyciem dla dzieci było 
bezpośrednie zademonstrowanie radiowozu policyjnego oraz 
zasad użycia „Alcosensora”. Została także przeprowadzona 
pogadanka na temat bezpieczeństwa na drogach oraz w trak-
cie letnich wyjazdów. 

W dniu 2.04.2007 r. nieznani sprawcy dokonali kradzieży bra-
my wjazdowej na teren byłej szkoły w Józefowie. Straty: 1.500 
złotych na szkodę Zakładu Usług Komunalnych w Ożarowie 
Mazowieckim.

KRONIKA 

POLICYJNA

Jeżeli sytuacja w twojej rodzinie jest trudna, problemowa,
a nie wiesz, do kogo się zwrócić

proponujemy Ci, zadzwoń pod numer

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

Nawiązany kontakt pomoże Tobie i innym  poszukać dobrych rozwiązań i wsparcia. W tego 
rodzaju problemach bardzo ważne jest, aby nie być z nimi samemu, podzielić się z kimś...

Czekamy na Twój telefon.
      

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
   w  Ożarowie Mazowieckim

kronika policyjna
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W kwietniu 2007r. Ochotnicza Straż Po-
żarna w Ożarowie Mazowieckim wyjeż-
dżała alarmowo 15 razy:
- 4 pożary, 
- 8 akcji ratownictwa technicznego, 
- 1 ćwiczenia, 
- 2 fałszywe alarmy,

6 kwietnia - Ożarów Maz., ul.  Mickiewicza - dzielenie pierwszej 
pomocy pracownikowi budowy, który spadł z wysokości koło 
7m. 
12 kwietnia - Strzykuły, ul. Sochaczewska. - pożar samochodu 
osobowego Opel Combo. Pożar ugaszono podając dwa prądy 
wody - około 700l.
16 kwietnia - Ożarów Maz., ul. Poznańska 127 - zderzenie 
dwóch samochodów – TIR Scania i Fiat Ducato. Działania stra-
żaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, neutra-
lizacji rozlanych płynów samochodowych oraz przywróceniu 
drożności jezdni. 
W kwietniu strażacy zabezpieczali czterokrotnie lądowisko he-
likoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, które transpor-
towało osoby chore, bądź poszkodowane w wypadkach drogo-
wych.

Zebrał  Jacek Andrzejczak

Święcice
W kwietniu OSP Święcice alarmowo wyjeżdżała 14 razy, w tym:
- 12 pożarów
- 1 wypompowanie wody
- 1 akcja ratownictwa technicznego

1 kwietnia - Płochocin ,ul. Warszawska - pożar trawy przy 
torach,
5 kwietnia – Wolica, ul. Lipowa 20 -  wypompowywanie wody 
z bloku mieszkalnego
6 kwietnia – Józefów, ul. Kasztanowa – pożar altanki
6 kwietnia - Józefów, ul. Fabryczna – gaszenie trzech alta-
nek ( 5 tys litrów wody)
11 kwietnia – Wolica – pożar nieruchomości
14 kwietnia - Józefów, ul. Fabryczna – pożar koszy na śmieci
15 kwietnia - Józefów, ul. Fabryczna – pożar koszy na śmieci
16 kwietnia – Święcice, ul. Poznańska 507 – pożar maga-
zynu
18 kwietnia - Józefów, ul. Lipowa– pożar śmieci – Jedność 
Łowiecka
19 kwietnia – Płochocin – pożar trawy i śmieci
21 kwietnia – Bieliny – pożar trawy i nieużytków
22 kwietnia – Łaźniew, ul. Łaźniewska  pożar śmieci i krza-
ków w rowie melioracyjnym
22 kwietnia – Święcice, ul. Poznańska 507 -  pożar maga-
zynu
28 kwietnia – Józefów – pożar wysypiska śmieci

OSP

Ożarów Mazowiecki

W dniu 2.04.2007 r. w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy 
Obrońców Warszawy nieznany sprawca dokonał kradzieży 
dwóch spacerowych wózków dziecięcych łącznej wartości 
1.750 złotych.
W dniu 4.04.2007 r. w Morach doszło do zdarzenia drogo-
wego, gdzie kierujący nieznanym pojazdem wyjeżdżając z 
budowy na ulicę Poznańską  uderzył w jadącą chodnikiem 
rowerzystkę, która doznała obrażeń ciała.
W dniu 6.04.2007 r. funkcjonariusze naszego komisariatu za-
trzymali sprawcę kradzieży sprzętu elektronicznego wartości 
ponad 26.000 złotych. Przykre jest to, że był to pracownik fir-
my, którą osobiście okradał przez ponad 6 miesięcy. Część 
skradzionych rzeczy pokrzywdzona firma odzyskała.
W dniu 8.04.2007 r. w Ożarowie Mazowieckim doszło do zda-
rzenia gdzie 10-cio letnie dziecko w trakcie zabawy rzuciło ka-
mieniem przez ogrodzenie. Kamień uderzył w przejeżdżający 
pojazd powodując rozbicie szyby. Zwracamy się z apelem o 
zwrócenie  uwagi na swoje dzieci (szczególnie te najmłod-
sze), jednocześnie przypominamy, że za szkody wyrządzone 
przez dzieci odpowiedzialni są rodzice.
W nocy z 11/12.04.2007 r. w Ożarowie Mazowieckim doszło 
do włamania do jednej z firm, gdzie sprawca po uprzednim 
wyłamaniu zamka w drzwiach dokonał kradzieży laptopa .
W dniu 13.04.2007 r. policjanci Naszego Komisariatu doko-
nali zatrzymania obywatela Estonii - sprawcy kradzieży paliwa 
na terenie gminy Sochaczew.
W dniu 14.04.2007 r. policjanci z KP Ożarów Mazowiecki w 
wyniku przeszukania mieszkania  mieszkańca gminy odnaleź-
li skradziony w Raszynie telefon komórkowy. 
W dniu 15.04.2007 r. policjanci  dokonali zatrzymania spraw-
cy  pobicia. 

W dnu 17.04.2007 r. funkcjonariusze Sekcji Kryminalnej KPP 
z/s w Starych Babicach dokonali zatrzymania na terenie na-
szej gminy młodego mężczyzny podejrzewanego o posiadanie 
i handel narkotykami. Przy zatrzymanym znaleziono heroinę.
W dniu 23.04.2007 r. policjanci z naszego komisariatu doko-
nali zatrzymania mieszkańca gminy, który znieważył  policjan-
tów i dopuścił się zniszczenia mienia policyjnego. Sprawca 
został doprowadzony do Sądu Rejonowego w Pruszkowie w 
trybie przyspieszonym.
W dniach 21-23.04.2007 r. nieznany sprawca dokonał kra-
dzieży drzewek ozdobnych na szkodę jednej ze szkół z naszej 
gminy.
W dniu 23.04.2007 r. funkcjonariusze KP Ożarów Mazowiecki  
zatrzymali sprawcę, który usiłował dokonać kradzieży z wła-
maniem do jednego z barów w naszej gminie.
W dniu 27.04.2007 r. na terenie placu budowy został ujaw-
niony granat ręczny pochodzący z czasów II wojny światowej. 
Granat został zabezpieczony i zneutralizowany przez wojsko-
wy patrol saperski. Apelujemy, aby w przypadku ujawnienia 
takich, bądź podobnych przedmiotów, niezwłocznie informo-
wać odpowiednie organy.
W dniu 28.04.2007 r. na terenie jednego z osiedli na tere-
nie doszło do upadku z niebezpiecznej wysokości nieletniego 
chłopca, który z obrażeniami ciała został umieszczony w szpi-
talu. Ponownie zwracamy się z apelem o zwrócenie szczegól-
nej uwagi na swoje dzieci.
W maju funkcjonariusze Komisariatu Policji w Ożarowie Ma-
zowieckim  zatrzymali 15 nietrzeźwych kierujących pojazdami 
i rowerami.

zebrał nadkom. Marek Kozłowski

Policja, OSP


