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Serdeczne podziêkowania kierujemy do firm , które wspar³y finansowo organizacjê tegorocznych Dni O¿arowa:
„BIOTON"S.A., JW. CONSTRUCTION HOLDING S.A., WARSZAWSKI ROLNO-SPO¯YWCZY RYNEK HURTOWY BRONISZE, „PERI - POLSKA" SP. Z O.O., „BAKOMA” SA, AT KOMPANIA BUDOWLANA
TELE-FONIKA KABLE HANDEL S.A., AMBRA - hurtownia obuwia, PRESTIGE INWESTYCJE SP. Z O.O., TECH-ROL SP. Z O.O., „BITTNER" SP. J., „INTRA" - hurtownia farmaceutyczna
DOMIX - hurtownia materia³ów budowlanych, Hodowla Roœlin „Bronisze", DELIKATESY „U BOGUSI", LIDER'S-K.G., „FK" FIRMA KSIÊGARSKA JACEK OLESIEJUK, „DEL MONTE FOODS POLAND"
„HOLDEN"S.C., KROKUS - hurtownia sztucznych kwiatów, „STUDIO VILLA", VERA, PPHU ORPOL, COMMERCIAL UNION POLSKA, CENTRUM BODY& BEAUTY - CENTRUM Spa
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Szanowni Państwo,

 Sądzę, że z przyjemnością weźmiecie do ręki kolejny 
numer „Informatora”, aby po dwumiesięcznej, wakacyjnej 
przerwie dowiedzieć się, co słychać w sprawach samorzą-
dowych, jak postępują prace przy realizacji inwestycji i re-
montów, co czeka nas w najbliższych dniach i tygodniach.
 Najważniejszym wydarzeniem tego lata były kolejne, pią-
te już Dni Ożarowa Mazowieckiego zorganizowane szcze-
gólnie uroczyście ze względu na jubileusz 40-lecia nadania 
praw miejskich Naszemu Miastu. Dwa dni - 23 i 24 czerwca 
wypełniły imprezy kulturalne i sportowe, a dobra pogoda 
sprawiła,  że święto miasta pozostanie nam na długo w pa-
mięci.
 Chcę wyrazić serdeczne podziękowanie wszystkim, któ-
rzy pomogli zorganizować ten jubileusz. Dziękuję sponso-
rom, bez ich pomocy święto nasze nie byłoby tak wspaniałe 
i efektowne. Nie moglibyśmy pozwolić sobie na okolicz-
nościowe wydawnictwo czy wspaniałe koncerty. Dziękuję 
Dowództwu Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskie-
go za pokaz musztry paradnej, zaprzyjaźnionej orkiestrze 
OSP z Pilawy za poprowadzenie parady uśmiechu ulicami 
miasta. Dziękuję Księdzu Dziekanowi Janowi Szubce i księ-
żom Proboszczom Jarosławowi Buchholzowi i Zbigniewowi 
Babickiemu za uroczystą Mszę Św. w intencji mieszkań-
ców Miasta i Gminy, dziękuję Panu Prezesowi Andrzejowi 
Bartkowskiemu za użyczenie wspaniałej Sali Kongresowej 
Hotelu Mazurkas na czas naszej Gali Jubileuszowej. Gorą-
co dziękuję firmom działającym w gminie, które finansowo 
wsparły nasze przygotowania i organizacyjne wysiłki: AM-
BRA, PERI, RYNEK HURTOWY-BRONISZE, IBA-BIOTON, 
SEPCZYŃSKI-RENAULT, TELEFONIKA-HANDEL, TECH-
ROL, AT-KOMPANIA BUDOWLANA, BAKOMA.
 Dziękuję Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej Ro-
manowi Jasińskiemu, wszystkim Paniom i Panom Radnym 
za pomoc i pełnienie roli gospodarzy uroczystości. Dziękuję 
Honorowym Gościom przybyłym do Ożarowa: Pani Minister 
Annie Kalacie, Panu Posłowi Arturowi Zawiszy, Panom Sta-
rostom Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Janowi Ży-
chlińskiemu i Leszkowi Tokarczykowi, Panu Wicestaroście 
Powiatu Pruszkowskiego Dariuszowi Kowalskiemu,  Panu 
Wiceprezydentowi Miasta Pruszkowa Andrzejowi Kurzeli. 
Dziękuję Sąsiadom – kolegom Burmistrzom i Wójtom z po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego i innych rejonów Mazow-
sza. Dziękuję Panu Burmistrzowi Brus – Witoldowi Ossow-
skiemu, z którym łączą nas więzy partnerstwa i współpracy. 
Dziękuję wszystkim Państwu za przyjęcie zaproszenia na 
uroczystości jubileuszowe. Przyjemnie jest gospodarzom, 
kiedy w zorganizowanym wspólnym wysiłkiem święcie bie-
rze udział tak wielu przyjaciół. Przypominając o tej ważnej 
uroczystości chcę zachęcić Państwa do nabycia w kasie 
Urzędu Gminy okolicznościowego wydawnictwa-albumu pt.: 
„Dzieje Ziemi Ożarowskiej” autorstwa dr Stefana Lewando-
-wskiego oraz dokumentalnego filmu DVD prezentującego 
w skrócie historię Ożarowa i okolic poczynając od wieków 
średnich. 
 Jestem przekonany, że zbliżające się dożynki będą dla 
nas równie dobrą i radosną okazją do spotkania, zapowiada 
się wiele atrakcji, na które serdecznie zapraszam w niedzielę 
6 września na godzinę 12:00 do kościoła w Ołtarzewie, a na 
15:00 do Parku Ołtarzewskiego
 Z ważniejszych spraw dotyczących mieszkańców miasta 
i gminy chciałbym zwrócić uwagę Państwa na dwa działa-
nia. 
 W parku Ołtarzewskim w rejonie stawów trwają prace 
specjalistycznej firmy saperskiej przy oczyszczaniu zbior-
ników wodnych z niebezpiecznych pozostałości pochodze-

nia wojskowego z czasów II-giej wojny światowej. Już pierw-
sze dni prac saperskich potwierdziły, że zadanie to trzeba 
było wykonać, aby mieć pewność, że rejon jest bezpieczny 
i w przyszłych latach będzie można kontynuować konser-
wację stawów. Zadanie to jest wykonywane w porozumie-
niu z Zarządem Towarzystwa Miłośników Ołtarzewa, Poli-
cją i Strażą Pożarną. Wyrażam serdeczne podziękowanie 
druhom Ożarowskiej OSP i członkom Koła Wędkarskiego 
z Ożarowa za pomoc przy pompowaniu wody i odłowieniu 
ryb. Wszystkich Państwa uprzejmie proszę o respektowanie 
przepisów i nie zbliżanie się do terenu prac saperskich aż 
do ich zakończenia. 
 Drugie ważne działanie dotyczące obywateli w całym 
kraju to wymiana dowodów osobistych. 
 Stare, książeczkowe dowody osobiste zachowają swą 
ważność do 31 grudnia 2007 roku. Minister spraw we-
wnętrznych i administracji zapowiedział przedłużenie waż-
ności starych dowodów do końca marca 2008 roku, po to, 
aby osoby oczekujące na wydanie nie zostały pozbawione 
możliwości załatwienia spraw urzędowych. 
 Nie zmienia się natomiast termin składania wniosków 
o wymianę, które należy złożyć do 31 grudnia bieżące-
go roku. W naszej gminie pozostało do wymiany jeszcze 
ok. 2,5 tysiąca dowodów. Jesteśmy przygotowani, aby do 
końca roku przyjąć wszystkie pozostałe wnioski i przesłać 
je do Urzędu Wojewódzkiego. Proszę jednak pamiętać, 
że oczekiwanie na wydanie tego podstawowego dla nas do-
kumentu wydłuża się, ponieważ w skali kraju na wymianę 
oczekuje jeszcze kilka milionów obywateli. 
 Z nieważnym dowodem osobistym nie załatwimy for-
malności w urzędach, nie odbierzemy listu poleconego na 
poczcie, nie otrzymamy kredytu bankowego, nie sprzedamy 
ani nie nabędziemy mieszkania. Za uchylanie się od obo-
wiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego odpo-
wiednie przepisy przewidują karę ograniczenia wolności do 
jednego miesiąca lub grzywnę. Wnioski są przyjmowane 
w Urzędzie Miasta i Gminy codziennie – w poniedziałki w 
godzinach 9.00-17.00, od wtorku do piątku w godzinach 
8.00-16.00, w Wydziale spraw obywatelskich I piętro, poko-
je nr 112,111,110, telefon (22) 722 22 07 (w. 218). Naczel-
nikiem Wydziału jest Pani Iwona Rosłon. Gorąco zachęcam 
Państwa, żeby nie odkładać wymiany dowodu osobistego 
na ostatnią chwilę.    
            Burmistrz Kazimierz Konstanty Stachurski

Album do nabycia w kasie Urzędu Miasta i Gminy
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W TRYBIE USTAWY – PRAWO ZAMÓ-
WIEŃ PUBLICZNYCH:
Ogłoszono przetargi na następujące 
realizacje:
- zagospodarowanie terenu przy ulicy 
Witosa 34 w Ożarowie 
- budowę chodnika przy ul. Poznańskiej 
w Święcicach w zakresie wykonania pro-
jektu budowlanego
- zakup i montaż wyposażenia dla Gmin-
nego Samodzielnego Publicznego Za-
kładu Lecznictwa Otwartego – Filia w 
Józefowie

Zatwierdzono wyniki przetargów:
- na przebudowę kolektora głównego ka-
nalizacji sanitarnej; 
Etap I: od przepompowni ścieków przy 
ul. Kapuckiej do ul. Szkolnej w Ożaro-
wie (dł. 486 m), za cenę ofertową brutto: 
2.650.000 zł (wykonawca „STD NASI-
ŁOWSKI” - Zielonka)
- na dowóz dzieci z terenu Gminy do 
szkół podstawowych i gimnazjów: (część 
A); za cenę ofertową brutto: 72.944,04 zł 
– (wykonawca - K. Jarzyna - Ożarów Ma-
zowiecki), (część B); za cenę ofertową 
brutto: 75.383,64 zł – (wykonawca - K. 
Jarzyna – Ożarów Mazowiecki), (część 
C); za cenę ofertową brutto: 83.678,28 zł 
– (wykonawca - Przewozy Autokarowe J. 
Przybysz – Święcice)
- na dostawę i montaż wyposażenia tech-
nologicznego dla Przedszkola w Józefo-
wie – część A; za cenę ofertową brutto: 
60.555,70 zł (wykonawca „Novum” S. 
Chmieliński – Szczytno) - na dostawę i 
montaż mebli dla Przedszkola w Józe-
fowie – cz. B; za cenę ofertową brutto : 
159.936,25 zł (wykonawca I.T.P.”Gastro” 
Sp. z o.o. – Łódź)
Podpisano umowy:
- z wykonawcą „Instalacje Wodno-Kana-
lizacyjne” z siedzibą w Błoniu na opraco-
wanie dokumentacji projektowej i budo-
wę sieci wodociągowej w ul. Duchnickiej 
w Duchnicach za cenę ofertową brutto: 
94.771,00 zł 
- z wykonawcą ZIiRB R. Zwierzchowski z 
siedzibą w Zgorzale na roboty dodatko-
we przy budowie wodociągu Jawczyce-
-Mory za cenę ofertową brutto 25.000 zł
- z wykonawcą „Instalacje Wodno-Kanali-
zacyjne z siedzibą w Błoniu na opracowa-
nie projektu budowlano-wykonawczego 
i budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej 
do Przychodni Weterynaryjnej w Ożaro-
wie za cenę ofertową brutto 39.590 zł
- z wykonawcą „PLANETA” Sp. z o o. z 
siedzibą w Warszawie na przebudowę ul. 
Zamoyskiego w Ożarowie za cenę ofer-
tową brutto 985.540,52 zł     
- z wykonawcą „Auto Wimar Centrum” 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na do-

stawę samochodu osobowego dla UMiG 
za cenę ofertową brutto 64.200 zł       
- z wykonawcą Fundacja „Eko-Fauna” 
z siedzibą w Lorcinie na przyjmowanie 
i utrzymanie w schronisku bezdomnych 
zwierząt odłowionych z terenu Gminy, za 
cenę ofertową brutto 42.000 zł      
- z wykonawcą „BLANCA PLUS” Sp. z 
o.o. z siedzibą w Woli Mrokowskiej na 
dostawę i wymianę złóż filtracyjnych dla 
GOSiR za cenę ofertową brutto: 49.80 zł 
- z wykonawcami na - usługę bankową 
polegającą na udzieleniu długotermi-
nowych kredytów na pokrycie niedobo-
rów środków finansowych na zadania 
inwestycyjne w 2007 roku na: Część A) 
- udzielenie kredytu na sfinansowanie 
przebudowy ul. Duchnickiej w Duchni-
cach w kwocie 600.000 zł. Bank Spół-
dzielczy w Pruszkowie za cenę ofertową: 
71.237,40 zł., Część B) - udzielenie długo-
terminowego kredytu na sfinansowanie 
przebudowy ul. Kolejowej w Płochocinie 
w kwocie 500.000 zł. Bank Spółdzielczy w 
Pruszkowie za cenę ofertową: 59.364,51 
zł., (Część C) - udzielenie długoterminowe-
go kredytu na sfinansowanie budowy ul. 
Parkowej w Ożarowie w kwocie 700.000 
zł. Bank Spółdzielczy w Sochaczewie za 
cenę ofertową: 84.044,08 zł.  
- z wykonawcą „PAPIRUS” z siedzibą w 
Dziekanowie Leśnym na dostawę i mon-
taż 10 szt. oczyszczalni hydroponicznych 
na terenie Gminy za cenę ofertową brut-
to: 180.960 zł 
- z wykonawcą „Zespół Usług Projek-
towych” Sp. z o.o. z siedzibą w Socha-
czewie na: opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej budowy sieci 
kanalizacji na terenie Gminy; (Piotrkó-
wek Duży i Mały, Strzykuły, Wieruchów, 
Macierzysz, Szeligi) za cenę ofertową 
brutto: 308.660 zł 
- z wykonawcą Zakład Remontowo-Bu-
dowlany z siedzibą w Pruszkowie na re-
mont w budynku Przedszkola Nr 2 w Ożaro-
wie za cenę ofertową brutto: 94.870,42 zł 
- z wykonawcą „VILLA STUDIO” z sie-
dzibą w Ołtarzewie na remont w budyn-
ku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 
Płochocinie za cenę ofertową brutto: 
48.235,95 zł 
- z wykonawcą Zakład Remontowo-Bu-
dowlany z siedzibą w Pruszkowie na re-
mont w budynku Szkoły Podstawowej Nr 
1 w Ożarowie za cenę ofertową brutto: 
198.014,17 zł 
- z wykonawcą Z.I i R-B – R. Zwierz-
chowski z siedzibą w Zgorzale na: bu-
dowę wodociągu w Broniszach za cenę 
ofertową brutto: 172.445,63 zł 
- z wykonawcą „ETGAR” z siedzibą w 
Krakowie na opracowanie kompletnej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

budowy sieci kanalizacji sanitarnej w 
Ożarowie Wsi za cenę ofertową brutto: 
81.274 zł 
- z wykonawcą „PANINSTAL” PHUP 
z siedzibą  w Warszawie na dostawę i 
montaż kotła grzewczego do kotłowni 
osiedlowej w Józefowie za cenę oferto-
wą brutto: 85.200 zł 
- z wykonawcą „DROG-REM” Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie na remont i 
utrwalenie emulsją asfaltową nawierzch-
ni dróg: ul. Rzecznej i ul. Słonecznej w 
Święcicach, utwardzenie nawierzchni 
ul. Kilińskiego w Ożarowie kruszywem 
drogowym za cenę ofertową brutto: 
194.959,28 zł 
- z wykonawcą „DROG-REM” Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie na przebudowę 
ul. Wybickiego w Ożarowie oraz odcinka 
ul. Dąbrowskiego za cenę ofertową brut-
to: 495.786,52 zł 
- z wykonawcą  „MACHPOL” z siedzibą 
w Murawkach na remont nawierzchni 
ul. Parkowej w Ożarowie na odcinku od 
ul. Lipowej do ul. Zamoyskiego za cenę 
ofertową brutto: 789.640,12 zł 
- z wykonawcą „Przewóz Osób Niepeł-
nosprawnych z siedzibą w Pruszkowie 
na dowóz dzieci niepełnosprawnych za 
cenę ofertową brutto 195.970,50 zł
- z wykonawcą BTHCWiK „CEWOK” Sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie na roboty 
dodatkowe na opracowanie dokumenta-
cji projektowej budowy wodociągu w Wo-
licy za cenę ofertową brutto 4.636 zł

W ZAKRESIE INWESTYCJI I REMON-
TÓW
Podpisano umowy na :
- odcięcie trzech nieczynnych przyłączy 
wodociągowych oraz udrożnienie prze-
wodu wodociągowego wraz z wymianą 
zasuwy wodociągowej przy ul. Poznań-
skiej 129/132. Wykonawca: Zakład Usług 
Instalacji Sanitarnych w Ożarowie. Koszt: 
11.000 zł brutto
- wykonanie oświetlenia ulicznego przy: 
ul. Nowowiejskiej w Umiastowie i Pogrosze-
wie, ul. Okrężnej w Umiastowie, ul. Żyznej 
w Kręczkach, ul. Sochaczewskiej w Wie-
ruchowie. Wykonawca: Instalatorstwo 
Elektryczne G. Mycka Ożarów Maowiec-
ki. Koszt: 31.415 zł brutto
- wykonanie bilansu wody i ścieków dla 
obszaru Miasta i Gminy. Wykonawca: 
B.T.C.W.iK. „CEWOK” Sp. z o.o. Warsza-
wa. Koszt: 23.790 zł brutto
- wykonanie instalacji gazowej w Szkole 
Podstawowej w Święcicach oraz ada-
ptacji starej instalacji centralnego ogrze-
wania do nowego systemu grzewczego. 
Wykonawca: „INSTALEK” E.Łajca-Bratek 
Ożarów Mazowiecki. Koszt: 22.643,20 zł 
brutto

Działania i decyzje podjęte w Urzędzie Gminy w okresie 23 maja do 28 sierpnia 2007r.
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- uzupełnienie wyposażenia placu zabaw 
dla dzieci przy ul. Mickiewicza w Oża-
rowie Maz. Wykonawca: „RODO” Place 
Zabaw Kręczki. Koszt: 8.247,20 zł brutto
- wykonanie placu zabaw w Józefowie i 
Wolicy. Wykonawca: „RODO” Place Za-
baw Kręczki. Koszt: 49.928,50 zł brutto

Zakończono:
- przebudowę ul. Długiej w Płochocinie 
- zabezpieczenie p.poż. w budynku 
Ośrodka Zdrowia w Józefowie
- opracowanie projektu kuchni w przed-
szkolu w Józefowie 
- uzupełnienie nawierzchni asfaltowej 
przy chodniku dla pieszych przy ul. Szeli-
gowskiej w Szeligach
- remonty: przepustów na rowie melio-
racyjnym przy ul. Łaźniewskiej wraz z 
utwardzeniem poboczy w Święcicach, 
ul.Okrężnej w Umiastowie, remont kuch-
ni w Przedszkolu w Broniszach
- remont Przedszkola nr 2 w Ożarowie
- modernizację nawierzchni boiska klubu 
sportowego FC Płochocin   
- wykonanie konserwacji systemu detek-
cji gazu w przejętej kotłowni w Ożarowie 
przy ul. Poznańskiej 129/133

W ZAKRESIE EDUKACJI 
• We wszystkich placówkach oświato-
wych odbyły się uroczystości z okazji 
Dnia Dziecka.
• Drużyna dziewcząt ze Szk. Podst. w 
Święcicach reprezentująca powiat War-
szawski Zachodni na IX Igrzyskach Mło-
dzieży Szkolnej zajęła VIII miejsce, Szk. 
Podst. w Święcicach została wyróżniona  
dodatkowo medalem Fair Play IX Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej.
• Szk. Podst. Nr 1 im. J. Kusocińskiego 
zajęła pierwsze miejsce w powiatowym 
konkursie ekologicznym pod hasłem 
„Ekologiczna Szkoła”.
• 3 czerwca odbyły się I Mistrzostwa 
Szkół Podstawowych powiatu war-
szawskiego zachodniego w piłce noż-
nej dziewcząt i chłopców. W zawodach 
wzięły udział szkoły: Szk. Podst. Nr 1 im. 
J. Kusocińskiego, Szk. Podst. Nr 2 im. 
Obrońców Warszawy oraz Szk. Podst. w 
Święcicach. 
• 16 czerwca odbyło się uroczyste otwar-
cie sali gimnastycznej przy Szkole Pod-
stawowej w Święcicach
• Złożono wniosek do Ministerstwa Edu-
kacji o zwiększenie części oświatowej 
subwencji ogólnej z tytułu wyposażenia 
w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne 
pomieszczeń do nauki w nowo wybu-
dowanych obiektach szkół i placówek 
oświatowych oraz wyposażenia nowych 
pomieszczeń do nauki pozyskanych w 
wyniku modernizacji lub adaptacji. Wnio-
sek dotyczy sali gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej w Święcicach. 
• Złożono wniosek do Kuratorium Oświaty 

o dotację na dofinansowanie do zakupu 
podręczników dla dzieci rozpoczynają-
cych roczne przygotowanie lub naukę w 
klasach I – III szkoły podstawowej (dla 50 
uczniów – kwota 6300 zł), oraz zakupu 
jednolitego stroju dla uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjów (dla 110 uczniów 
– kwota 5500 zł), 
Ministerstwo Edukacji Narodowej pozy-
tywnie rozpatrzyło wniosek o finansowa-
nie nauki języka angielskiego w klasach 
pierwszych w Szkole Podstawowej w Pło-
chocinie (przyznana kwota to 2924 zł).
• Zostało przyznane dofinansowanie na 
realizację programu wyrównanie szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 
roku na projekt „Rozwijamy swoje zainte-
resowania i umiejętności” (kwota dofinan-
sowania wynosi 60 143 zł ).
• W Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożaro-
wie i Szkole Podstawowej w Święcicach 
odbyły się zajęcia w ramach akcji „Lato 
w mieście”.
• W czasie wakacji 12 nauczycieli uzy-
skało stopień zawodowy nauczyciela 
kontraktowego, 1 nauczyciel mianowa-
nego, a 2 nauczycieli dyplomowanego. 
• W ramach projektu „Pracownia kompu-
terowa dla szkół”, Szkoła Podstawowa Nr 
1 im. J. Kusocińskiego i Gimnazjum im. 
Bohaterów Powstania Warszawskiego 
otrzymały do pracowni komputerowych 
komputery z oprogramowaniem.
• Urząd Województwa Mazowieckiego 
przyznał dotację celową na moderniza-
cję Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie 
w ramach Samorządowego Instrumentu 
Wsparcia Rozwoju Mazowsza (kwota 
przyznanej dotacji wynosi 50 000 zł).
• W piątej edycji Nagrody „Ożarowskie 
Perełki” czwórka wyróżniających się  
uczniów gimnazjów naszej Gminy otrzy-
mała nagrody ufundowane przez nastę-
pujących sponsorów: Polamp, Ramko, 
Juropol, Galon Polska oraz Bejo-Żaden 
Polska.
• Po odejściu na emeryturę Pana Dyrek-
tora Zbigniewa Wójcika funkcję  Dyrek-
tora Przedszkola Publicznego w Broni-
szach objęła Pani Marzena Konecka
• Wyznaczono nowe miejsca postojowe 
na ulicy Szkolnej dla autobusów dowo-
żących dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 
1 w Ożarowie 
• W klasyfikacji ogólnej Młodzieżowych 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej Powiatu War-
szawskiego Zachodniego – Gmina Oża-
rów po raz kolejny uzyskała I miejsce. W 
klasyfikacji szkół podstawowych pierw-
sze miejsce zdobyła Szkoła Podstawoa 
Nr 1 w Ożarowie, a w klasyfikacji gimna-
zjów – Gimnazjum w Ożarowie.
• 23 czerwca zakończył się rok szkolny 
2006/2007.Szkoły podstawowe ukończy-
ło 218 uczniów; promocję do następnej 
klasy otrzymało 1134 uczniów, w tym 
z wyróżnieniem 154 uczniów; stypen-

dium za wyniki w nauce otrzymało 124 
uczniów, a za osiągnięcia sportowe – 8 
uczniów.
• Gimnazja ukończyło 212 uczniów; 
promocję do następnej klasy otrzymało 
567 uczniów, w tym z wyróżnieniem 91 
uczniów; stypendium za wyniki w nauce 
otrzymało 41 uczniów

W ZAKRESIE KULTURY:
• 3 i 10.06 odbyły się  niedzielne spo-
tkania dzieci z teatrem. Dzieci obejrzały 
spektakl pt. „Kukła z wiejskiego podwó-
rza” w wykonaniu teatru „Pod orzełkiem” 
z Białegostoku oraz „Jaś i Małgosia” w  
wykonaniu teatru kukiełkowego z agencji 
ART.-ES.
• 17.06 zespół ludowy „Ożarowiacy” i ze-
spół „Ożarowskie  Kumoszki”  wystąpiły 
na koncercie laureatów XXVII Przeglądu 
Amatorskich Zespołów Artystycznych w 
Warszawie. Zespół  „Ożarowiacy” zajął 
I-sze miejsce w kategorii zespołów ludo-
wych, a zespół „Ożarowskie Kumoszki” 
II-gie miejsce w kategorii seniorów.
• 23 – 24.06 - odbyły się V-te DNI OŻA-
ROWA, szczególnie uroczyste z okazji 
40-lecia nadania praw miejskich nasze-
mu miastu.
• 23.06 przemaszerował ulicami Ożaro-
wa wesoły korowod prowadzonego przez 
marżonetki i Orkiestrę OSP z Pilawy 
prezentującego zespoły działające przy  
DK „Uśmiech” oraz zawodników klubów 
sportowych z terenu gminy.
• Wieczorem w hotelu Mazurkas odbyła 
się uroczysta Gala Jubileuszowa z udzia-
łem przedstawicieli parlamentu, rządu, 
władz samorządowych województwa, po-
wiatu i naszej gminy. W części artystycz-
nej wystąpiła Pani Hanna Banaszak.
• 24.06 blisko 3 tysiące mieszkańców 
gminy bawiło się na Festynie Rodzinnym 
w Parku Ołtarzewskim, gwiazdą wieczo-
ru był zespół Lady Pank
• 1-20.07 oraz 1-17.08, dzieci z Gminy 
mogły uczestniczyć w otwartych zaję-
ciach prowadzonych przez Pracownię 
Malarstwa i Rysunku Domu Kultury.
• 17-25.07 Zespołu ludowy Ożarowiacy 
uczestniczył w  Festiwalu 
Wędrujących Hrabstw na Węgrzech. Ze-
spół z dużym powodzeniem prezentował 
na scenach węgierskich gmin suitę tań-
ców i pieśni łowickich promował naszą 
Gminę i Powiat Warszawski Zachodni, 
który był sponsorem tego wyjazdu  
• 01.07–05.08 – w galerii Domu Kultury 
mieszkańcy gminy i goście mogli oglądać 
wystawę malarstwa i ceramiki Państwa 
Lili i Wiesława Fijałkowskich z Ożarowa.

Burmistrz - Kazimierz Stachurski 
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  w sprawie: wyrażenia zgody na wy-
korzystanie herbu Gminy Ożarów Ma-
zowiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Postanawia się wyrazić zgodę na wykorzy-
stanie herbu Gminy Ożarów Mazowiecki 
do utworzenia medalu okolicznościowego z 
okazji 40-lecia nadania praw miejskich mia-
stu Ożarów Mazowiecki.

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

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

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zwiększyć dochody gminy o kwotę 
138.940 zł w pełnej szczegółowości kla-
syfikacji budżetowej zgodnie z Załączni-
kiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach stanowi 
wielkość 57.853.491 zł.

§ 2
Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 
2.427.840 zł.
Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 
2.448.031 zł w pełnej szczegółowości 
klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącz-
nikiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach stanowi 
wielkość 61.732.725 zł.

§ 3
Deficyt budżetu gminy w wysokości 
3.879.234 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 - 1.113.604 zł
- zaciąganych kredytów w kwocie - 
2.765.630 zł.

§ 4
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 31/07 Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 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 
- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 73/07 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 18 maja 2007 r. otrzymuje brzmie-
nie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do ni-
niejszej Uchwały.

§ 5
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 31/07 Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z 
dnia 25 stycznia 2007 r. p.n. ”Przychody 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 
- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 73/07 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 18 maja 2007 r. otrzymuje brzmie-
nie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ni-
niejszej Uchwały.

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

 w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego 
programu gospodarowania mieszka-
niowym zasobem Gminy Ożarów Ma-
zowiecki na lata 2007 – 2012”.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Postanawia się przyjąć „Wieloletni pro-
gram gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Ożarów Mazowiecki na 
lata 2007 – 2012”, stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 2
Tracą moc:
 - Uchwała Nr 69/99 Rady Miejskiej w 
Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 czerw-
ca 1999 r. w sprawie ustalenia zasad 
sprzedaży lokali mieszkalnych w budyn-
kach mieszkalnych stanowiących wła-
sność Gminy Ożarów Mazowiecki wraz 
z oddaniem w użytkowanie wieczyste 
ułamkowej części gruntów, 
 - Uchwała Nr 107/99 Rady Miejskiej w 
Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 grud-
nia 1999 r. w sprawie zmiany Uchwa-
ły Nr 69/99 Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim z dnia 10 czerwca 1999 
r. ustalającej zasady sprzedaży lokali 
mieszkalnych w budynkach mieszkal-
nych stanowiących własność Gminy 

Ożarów Mazowiecki wraz z oddaniem w 
użytkowanie wieczyste ułamkowej części 
gruntów.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Ożarów Mazo-
wiecki.

 w sprawie: wprowadzenia programu 
zapobiegania bezdomności zwierząt 
domowych na terenie Gminy Ożarów 
Mazowiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rozdział I 
Postanowienia ogólne.
 

§ 1.
Uchwała ma zastosowanie w stosunku 
do wszystkich zwierząt domowych, w 
tym w szczególności do psów i kotów 
przebywających w granicach administra-
cyjnych Gminy.
 

§ 2.
Celem niniejszej uchwały jest zapobiega-
nie bezdomności psów i kotów poprzez:
1. ograniczenie niekontrolowanego roz-
rodu domowych psów i kotów; 
2. edukację społeczeństwa w zakresie 
obowiązków spoczywających na właści-
cielach domowych psów i kotów; 
3. promowanie prawidłowych postaw 
i zachowań człowieka w stosunku do 
zwierząt (możliwość pomocy w dokar-
mianiu, leczeniu, badaniach okresowych 
zwierząt domowych będących na utrzy-
maniu osób niepełnosprawnych, emery-
tów i rencistów) 
4. poprawę windykacji podatku od posia-
dania psów.
 

§ 3.
Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:
1. Gminie – należy przez to rozumieć 
Gminę Ożarów Mazowiecki;
2. Burmistrzu – należy przez to rozumieć 
Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Ma-
zowiecki;
3. Ustawie – należy przez to rozumieć 
ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 
1002, ze zmianami);
4. Właściciel – osoba będąca mieszkań-
cem gminy Ożarów Mazowiecki, posia-
dająca zwierzę lub zwierzęta, o których 
mowa w niniejszej uchwale.

W dniu 19 czerwca  2007 r. na  X I sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

U C H W A Ł A Nr 79/07

U C H W A Ł A Nr 82/07

U C H W A Ł A Nr 81/07

U C H W A Ł A Nr 80/07
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 Rozdział II
Zapobieganie bezdomności psów i 
kotów.
 

§ 4.
1. Gmina zapewnia dofinansowanie wła-
ścicielom psów w wysokości 50% kosztów 
sterylizacji samic lub kastracji samców.
2. Określa się następujące zasady dofi-
nansowanie zabiegów, o których mowa 
w ust. 1:
a. Dofinansowanie przysługuje tylko 
mieszkańcom Gminy Ożarów Mazowiec-
ki, do zwierząt stanowiących ich wła-
sność 
b. Gmina zgodnie z ustawą prawo zamó-
wień publicznych wyłania lekarza wete-
rynarii, z którym zawierana jest umowa 
na dokonywanie zabiegów kastracji lub 
sterylizacji dofinansowywanych z budże-
tu Gminy;
c. właściciel chcący poddać zabiegowi 
posiadane zwierze zgłasza je do leka-
rza weterynarii, z którym Gmina ma za-
wartą umowę na świadczenie usług, w 
celu przeprowadzenia zabiegu wypełnia 
oświadczenie (załącznik do uchwały) 
zawierające klauzulę o jawności danych 
osobowych, które lekarz weterynarii po 
przeprowadzeniu zabiegu przekaże do 
Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Ma-
zowieckim;
d. właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi 
weterynarii 50% kosztów zabiegu po wy-
konaniu zabiegu;
e. na warunkach określonych w umowie, 
Gmina płaci pozostałe 50 % kosztu zabie-
gu bezpośrednio lekarzowi weterynarii na 
podstawie wystawionego rachunku, do 
którego dołączone będą oświadczenia, o 
których mowa w pkt. c;
f. zabiegi sterylizacji lub kastracji dofinan-
sowywane są tylko właścicielom psów, 
którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia 
psa i uiszczenia podatku od posiadania 
psa w wysokości i na zasadach określo-
nych w stosownej uchwale Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim lub przedstawi-
li dowód zwolnienia z obowiązku uiszcze-
nia podatku od posiadania psa
g. dofinansowanie przysługuje właści-
cielom psów w ilości maksymalnie 2 szt. 
rocznie
3. Gmina pokrywa koszty sterylizacji 
lub kastracji bezdomnych zwierząt, a w 
szczególności kotów i psów przebywają-
cych na terenie Gminy.
a. Gmina zgodnie z ustawą prawo zamó-
wień publicznych wyłania lekarza wete-
rynarii, z którym zawierana jest umowa 
na dokonywanie zabiegów kastracji lub 
sterylizacji bezdomnych zwierząt, oraz 
na opiekę finansowanych w 100% z bu-
dżetu Gminy,
b. bezdomne zwierzęta, w szczególności 

koty będą na zlecenie Gminy wyłapywa-
ne i przewożone do lekarza weterynarii, 
o którym mowa w pkt.1 w celu wykonania 
zabiegu kastracji lub sterylizacji,
c. po przeprowadzeniu zabiegu zwierzę-
ta wrócą do miejsc macierzystych bądź 
trafią do adopcji. 
d. na warunkach określonych w umowie, 
Gmina płaci 100% kosztów zabiegu le-
karzowi weterynarii na podstawie wysta-
wionego rachunku.

 § 5.
1. Gmina pokrywa 100% kosztów uśpie-
nia miotów psów lub kotów bezpańskich 
jak i tych, które posiadają właściciela.
2. Określa się następujące zasady finanso-
wania zabiegów, o których mowa w ust. 1:
a. uśpieniu mogą podlegać wyłącznie 
zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie 
ma możliwości zapewnienia dla nich wła-
ścicieli; 
b. zabieg uśpienia na zasadach określo-
nych w pkt. a przeprowadza wyłącznie le-
karz weterynarii, z którym Gmina zawarła 
umowę na świadczenie usługi usypiania 
ślepych miotów psów i kotów;
c. Gmina dokonuje zapłaty lekarzowi we-
terynarii za czynności opisane w niniej-
szym paragrafie, zgodnie z warunkami 
określonymi w umowie;
d. zabiegi uśpienia ślepych miotów psów 
i kotów finansowane są wyłącznie właści-
cielom zwierząt, którzy są mieszkańcami 
Gminy i wypełnili oświadczenie, o którym 
mowa w § 4 ust. 2 pkt. c;
 

§ 6.
1. Właściciel, który zamierza pozbyć się 
zwierzęcia jest zobowiązany do zapew-
nienia mu opieki.
2. Za poszukiwanie nowych właścicieli 
dla psów i kotów odpowiadają ich do-
tychczasowi właściciele.
3. Gmina może prowadzić poszukiwania 
nowych właścicieli dla psów i kotów po-
przez:
a. prowadzenie akcji adopcyjnej bez-
domnych zwierząt wyłapanych z terenu 
Gminy tj. stworzenie elektronicznej bazy 
danych na stronie internetowej oraz 
umieszczanie zdjęć i informacji dotyczą-
cej wyłapanych zwierząt na tej stronie 
oraz w Informatorze Ożarowskim, 
b. prowadzenie za pomocą mediów ak-
cji edukacyjnych zachęcających do za-
opiekowania się bezdomnym psem lub 
kotem.
 

§ 7.
1. Bezdomność psów i kotów jest likwido-
wana również poprzez wyłapywanie zwie-
rząt bezdomnych - to jest takich, które 
uciekły, zbłąkały się lub zostały porzucone 
i nie ma możliwości ustalenia ich właści-

cieli lub innych osób, pod których opieką 
zwierzęta dotychczas przebywały.
2. Zasady wyłapywania bezdomnych 
zwierząt, w tym psów i kotów oraz roz-
strzyganie o dalszym postępowaniu 
z tymi zwierzętami określa odrębna 
uchwała Rady Miejskiej w Ożarowie Ma-
zowieckim. 
 
Rozdział III
Edukacja.
 

§ 8.
Gmina może prowadzić działania edu-
kacyjne mające na celu podniesienie 
poziomu wiedzy mieszkańców w zakre-
sie obowiązków, jakie ciążą na osobach 
utrzymujących lub hodujących psy albo 
koty między innymi poprzez ulotki, pla-
katy, zajęcia edukacyjne, konkursy, au-
dycje.
 
Rozdział IV
Postanowienia końcowe.
 

§ 9.
Maksymalną kwotę przeznaczoną na 
realizację niniejszego programu określa 
Uchwała Rady Miejskiej w Ożarowie Ma-
zowieckim dotycząca budżetu gminy
 

§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi.
 

 w sprawie: wyłapywania bezdom-
nych zwierząt z terenu Gminy Ożarów 
Mazowiecki oraz zapewnienia tym 
zwierzętom dalszej opieki. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu 
niniejszej uchwały, są te zwierzęta do-
mowe lub gospodarskie, które uciekły, 
zabłąkały się lub zostały porzucone 
przez człowieka i stwarzają zagrożenie 
dla otoczenia, a nie istnieje możliwość 
ustalenia w chwili odłowienia zwierzęcia 
ich właściciela lub innej osoby, pod któ-
rej opieką stale dotąd pozostawały.

§ 2
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na 
terenie Gminy Ożarów Mazowiecki od-
bywa się wg następujących zasad:
1. Bezdomne zwierzęta, przebywające 
w granicach administracyjnych Gminy 
Ożarów Mazowiecki, wyłapywane będą 
przez podmiot gospodarczy, wyłoniony w 
trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycz-
nia 2004 r. Prawo zamówień publicz-
nych spełniający wymogi, określone w § 

U C H W A Ł A Nr 83/07
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5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 
sierpnia 1998 r., w sprawie zasad i wa-
runków wyłapywania bezdomnych zwie-
rząt – na podstawie stosownej umowy, 
zawartej pomiędzy tym podmiotem a 
Burmistrzem Ożarowa Mazowieckiego. 
Zwierzęta będą wyłapywane przez w/w 
podmiot po uprzednim stwierdzeniu ta-
kiej konieczności przez pracownika Gmi-
ny, lub innej osoby wskazanej przez Bur-
mistrza Gminy Ożarów Mazowiecki, 
2. Zwierzęta bezdomne, w szczegól-
ności – agresywne, ranne oraz takie, 
które pokąsały człowieka, będą prze-
trzymywane przez podmiot wymieniony 
w pkt. 1 w celu ich obserwacji prowadzo-
nej przez lekarza weterynarii, mającej na 
celu wykluczenie choroby wścieklizny. 
Za powiadamianie organów Inspekcji 
Weterynaryjnej i lekarzy weterynarii ob-
serwujących zwierzęta o przypadkach 
pogryzień ludzi przez bezdomne zwie-
rzęta odpowiada podmiot wyłapujący.
3. Wyłapane zwierzęta bezdomne będą 
przewożone i umieszczane w schroni-
sku dla zwierząt bezdomnych, z którym 
Gmina posiada zawartą umowę.

§ 3
Wyłapywanie zwierząt bezdomnych pro-
wadzone będzie w sposób:
1. stały – w odniesieniu do pojedynczych 
zgłoszeń o błąkających się bez opieki 
zwierzętach, w szczególności chorych 
lub powodujących zagrożenia bezpie-
czeństwa, po ustaleniu miejsca przeby-
wania zwierzęcia, 
2. okresowy – w odniesieniu do więk-
szych obszarów Gminy Ożarów Mazo-
wiecki w miarę potrzeb, w godzinach od 
20:00 do 7:00 .
3. termin okresowego wyłapywania bez-
domnych zwierząt oraz granice terenu, 
na którym będą one wyłapywane, każ-
dorazowo będzie podany, co najmniej 21 
dniowym wyprzedzeniem do publicznej 
wiadomości.

§ 4
Zwierzęta umieszczone w schronisku 
będą zwracane ich właścicielom po udo-
kumentowaniu przez nich swoich praw 
właścicielskich do zwierzęcia, w ciągu 
14 dni od ich przyjęcia.
Psy będą zwracane właścicielom po 
przedstawieniu dowodów wpłaty podat-
ku z tytułu posiadania psa.
W przypadku powtórnego schwytania 
tego samego zwierzęcia podstawą zwro-
tu będzie dodatkowo uiszczenie przez 
właściciela opłat poniesionych przez 
Gminę Ożarów Mazowiecki z tytułu wy-
łapania i przetrzymywania zwierzęcia.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Gminy Ożarów Mazowiecki.

§ 6
Traci moc Uchwała Nr 213/97 Rady Miej-
skiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 
kwietnia 1997 r. w sprawie: obowiązków 
osób posiadających psy na terenie Mia-
sta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

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

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Przychylając się do wniosku kapituły, 
Rada Miejska przyznaje nagrodę honoro-
wą Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki:
1. Tadeuszowi Staniszewskiemu – w ka-
tegorii „osoba”,
2. Warszawskiemu Rolno-Spożywczemu 
Rynkowi Hurtowemu S.A. – w kategorii 
„instytucja”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi.

 w sprawie: powołania zespołu opi-
niującego zgłoszonych kandydatów 
na ławników do sądów powszech-
nych.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Powołuje się Zespół w pięcioosobowym 
składzie:
1. Pani Maria Skornia-Roszij
2. Pani Blanka Jabłońska
3. Pani Elżbieta Górecka
4. Pan Jarosław Szmyt
5. Pan Roman Jasiński

§ 2
1. Zadaniem zespołu jest przygotowa-
nie opinii o zgłoszonych kandydatach na 
ławników do sądów powszechnych.
2. Członkowie zespołu wybiorą ze swego 
grona przewodniczącego, który na Sesji 
Rady Miejskiej, najpóźniej w październi-
ku, przedstawi przygotowane opinie.

 w sprawie: utworzenia Straży Miej-
skiej w Ożarowie Mazowieckim i nada-
nia jej Regulaminu

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Tworzy się w Gminie Ożarów Mazowiec-
ki Straż Miejską – samorządową umun-
durowaną formację do ochrony porządku 
publicznego na terenie Gminy.

§ 2
Straż Miejska wykonuje zadania przewi-
dziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, 
poz. 779 ze zm.) oraz w innych przepi-
sach i aktach prawa miejscowego.

§ 3
Komenda Straży Miejskiej wchodzi w 
skład Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie 
Mazowieckim.

§ 4
Nadaje się Straży Miejskiej Regulamin, 
określający jej szczegółową strukturę or-
ganizacyjną. Regulamin stanowi Załącz-
nik do niniejszej uchwały.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi.

 w sprawie: wyrażenia zgody na 
sprzedaż lokalu mieszkalnego na 
rzecz kombatanta i repatrianta z Ka-
zachstanu Stanisława Wysockiego 
oraz jego najbliższej rodziny.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
1. Wyraża się zgodę na sprzedaż, będące-
go własnością Gminy, lokalu mieszkalnego 
o pow. 66 m2 położonego przy ul. Party-
zantów w Ożarowie Mazowieckim na rzecz 
jego dotychczasowego najemcy Stanisła-
wa Wysockiego kombatanta i repatrianta z 
Kazachstanu, który korzysta z tego lokalu 
wraz z rodziną na podstawie umowy najmu 
zawartej na czas nieoznaczony.
2. Ustala się kwotę sprzedaży powyżej 
opisanego lokalu na 10% jego wartości 
rynkowej określonej przez rzeczoznawcę 
majątkowego.

§ 2
W przypadku zbycia mieszkania przez 
Stanisława Wysockiego w okresie 5 lat 
od dnia jego sprzedaży przez Gminę, 
będzie on zobowiązany do bezzwłocz-
nej zapłaty na rzecz Gminy reszty ceny 
tego lokalu t.j. 90% jego wartości wraz 
z odsetkami liczonymi od dnia nabycia 
mieszkania od Gminy.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi.

U C H W A Ł A Nr 84/07

U C H W A Ł A Nr 85/07

U C H W A Ł A Nr 86/07

U C H W A Ł A Nr 87/07
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z pracy rady

 
  w sprawie: wprowadzenia zmian w 
budżecie miasta i gminy na rok 2007.
 
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zwiększyć dochody gminy o kwotę 24.500 zł.
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budże-
towej zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach stanowi wiel-
kość 57.877.991 zł.

§ 2
Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 34.500 zł.
w pełnej szczegółowości klasyfikacji bu-
dżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach stanowi 
wielkość 61.767.225 zł.

§ 3
Deficyt budżetu gminy w wysokości 
3.889.234 zł. zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z:
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
gminy, w tym wynikających z rozliczeń kre-
dytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 
- 1.123.604 zł.  
- zaciąganych kredytów w kwocie - 2.765.630 zł.

§ 4
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 31/07 Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 
25 stycznia 2007 r. p.n. „Plan zadań inwesty-
cyjnych na rok 2007” zmieniony:
- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 57/07 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z 
dnia 27 marca 2007 r. otrzymuje brzmienie 
zgodnie z Załącznikiem Nr 3 
- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 73/07 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 18 maja 2007 r. otrzymuje brzmienie 
zgodnie z Załącznikiem Nr 3 
Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 80/07 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z 
dnia 18 czerwca 2007 r. otrzymuje brzmie-
nie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej 
Uchwały.

§ 5
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 31/07 Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 
25 stycznia 2007 r. p.n. ”Przychody i rozcho-
dy budżetu w 2007 r.” zmieniony:
- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 68/07 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z 
dnia 27 kwietnia 2007 r. otrzymuje brzmienie 
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 
- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 73/07 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 18 maja 2007 r. otrzymuje brzmienie 
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 
- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 80/07 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z 
dnia 18 czerwca 2007 r. otrzymuje brzmie-
nie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej 
Uchwały.

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

  w sprawie: sprostowania oczywistego 
błędu w Uchwale Nr 453/06 Rady Miej-
skiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 
12 września 2006 r. w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ożarowa Ma-
zowieckiego  z częścią wsi Ołtarzew. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
1. W Uchwale Nr 453/06 Rady Miejskiej w 
Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 wrze-
śnia 2006r. w sprawie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ożarowa Mazowieckiego z czę-
ścią wsi Ołtarzew opublikowanej w Dz. 
Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 264 z dnia 
19 grudnia 2006 r. poz. 10384– dokonuje 
się sprostowania oczywistych błędów w 
sposób następujący:
1) ustalenie § 50 ust. 10 pkt. 2 w brzmie-
niu: „obsługa komunikacyjna od strony 
przyległych dróg KDL i KDD oraz poprzez 
ustalone w planie połączenie drogi 1KDG 
z terenem 8U/MN. Zachowuje się zjazdy 
na drogę 1KDZ, 2KDZ i KDGP w przypad-
ku braku możliwości innej obsługi.”
zmienia się na: „obsługa komunikacyjna 
od strony przyległych dróg KDL i KDD 
oraz poprzez ustalone w planie połącze-
nie drogi 1KDG z terenem 8U/MN. Za-
chowuje się istniejące lub uzgodnione z 
zarządcą zjazdy na drogi 1KDZ, 2KDZ i 
KDGP w przypadku braku możliwości in-
nej obsługi.”
2) ustalenie § 60 ust. 4 pkt. 3 w brzmie-
niu: „powierzchnia biologicznie czynna 
co najmniej 40% ”
zmienia się na: „powierzchnia biologicz-
nie czynna co najmniej 4% ”.
3) ustalenie § 60 ust.4 pkt.2 w brzmieniu: 
„powierzchnia zabudowy i powierzchnia 
utwardzona na działce do 60%” 
zmienia się na: „powierzchnia zabudowy i po-
wierzchnia utwardzona na działce do 96%”.
2. Pozostałe postanowienia zawarte w 
treści uchwały oraz w załącznikach do 
uchwały, o której mowa w ust. 1, pozo-
stają w dotychczasowym brzmieniu.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Ożarów Mazo-
wiecki.

§ 3
1. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Mazo-
wieckiego i wywieszenia na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta i Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowieckiego.

 w sprawie: wyrażenia zgody na usta-
nowienie odpłatnego prawa użytko-
wania pasa gruntu na rzecz Teleko-
munikacji Polskiej S.A. z siedzibą w 
Warszawie.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Wyrazić zgodę na ustanowienie na dział-
ce nr 207 obręb wieś Święcice prawa od-
płatnego użytkowania pasa gruntu sze-
rokości 1 m, na rzecz Telekomunikacji 
Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie i jej 
następców prawnych, w którym będzie 
posadowiony kabel światłowodowy 72J 
relacji Ożarów Mazowiecki Błonie.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy w Ożarowie Ma-
zowieckim.

 w sprawie: wyrażenia zgody na usta-
nowienie nieodpłatnego prawa użyt-
kowania pasa gruntu na rzecz Mazo-
wieckiej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o. 
Oddział Gazownia Warszawska.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyrazić zgodę na ustanowienie na dział-
ce nr 11/107 obręb SHR Płochocin poło-
żonej w Józefowie prawa nieodpłatnego 
użytkowania pasa gruntu szerokości 1 m, 
na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazowni-
czej Sp. z o.o. Oddział Gazownia War-
szawska i jego następców prawnych , w 
którym będzie posadowione przyłącze 
gazowe do budynku znajdującego się na 
dz.ew.nr 11/10 obręb SHR Płochocin. 
 

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy w Ożarowie Ma-
zowieckim.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia. 

W dniu 29 czerwca  2007 r. na  XII sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

U C H W A Ł A Nr 88/07

U C H W A Ł A Nr 91/07

U C H W A Ł A Nr 89/07
U C H W A Ł A Nr 90/07
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ważne informacje

O G Ł O S Z E N I E
 Od 2001 roku trwa wymiana książeczkowych dowodów osobistych na nowe dowody. Proces wymiany książeczkowych dowo-
dów osobistych kończy się 31 grudnia 2007 r, co oznacza, że z dniem 1 stycznia 2008r stary dowód osobisty traci ważność.
 Wszyscy Ci, którzy nie wymienią do tego czasu książeczkowych dowodów osobistych na nowe dowody osobiste nie będą 
mogli m.in.:
- załatwić formalności w Urzędach
- wypłacić pieniędzy z banku
- wziąć kredytu bankowego
- odebrać listu poleconego z urzędu pocztowego
 Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim 
w pokoju 110, (I piętro), w godz.: 
      poniedziałek 9.00 - 17.00
      wtorek - piątek 8.00 -16.00
lub ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy, adres: www.ozarow-mazowiecki.pl.
 Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy załączyć:
- dwie aktualne, jednakowe, wyraźne fotografie o wymiarach 35mm x 45mm 
 (w zakładzie fotograficznym wskazać, że zdjęcie do dowodu osobistego),
- dowód uiszczenia opłaty w kwocie 30 zł z kasy Urzędu, pok.206, I piętro, 
- odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,
- odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku,
- dotychczasowy dowód osobisty.
 Jednocześnie informuję, że w kwestii wydania nowego dowodu osobistego udzielimy pomocy mieszkańcom niepełnospraw-
nym oraz w podeszłym wieku (Naczelnik Wydział Spraw Obywatelskich Iwona Rosłon, tel. 022 722 22 07, wew.218).
 Proszę o nie odkładanie wymiany dowodu osobistego na później, ponieważ z każdym dniem kolejka w Urzędzie w tej spra-
wie wydłuża się.
                   Burmistrz Kazimierz Stachurski

 
  w sprawie: określenia wykazu pro-
jektów planowanych do realizacji z 
udziałem środków z budżetu Unii Eu-
ropejskiej, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego 2007-2013.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Gmina Ożarów Mazowiecki podejmie działa-
nia zmierzające do pozyskania dofinansowa-
nia  ze środków Unii Europejskiej, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Mazowieckiego 2007-2013, od-
nośnie projektów wymienionych w wykazie 
stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Projekty inwestycyjne wymienione w załącz-
niku oraz szczegółowy sposób ich finanso-

wania będą ujmowane w kolejnych uchwa-
łach budżetowych na lata 2008 -2013. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy.

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

W dniu  13   sierpnia  2007 r. na  XIII sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

U C H W A Ł A Nr 92/07

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.

Z głębokim smutkiem żegnamy
zmarłego 31 sierpnia 2007 roku

ŚP  Juliana Kłoskowskiego

Człowieka wrażliwego na problemy społeczne,
który wiele lat pracował dla dobra naszej Małej Ojczyzny

jako sołtys wsi Mory

Cześć Jego pamięci

Rada Miejska
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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jak bawiliśmy się podczas Dni Ożarowa

 Powiatowy Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego w powiecie warszawskim za-
chodnim informuje, że zgodnie z ustawą 
z dnia 10.05.2007r. o zmianie ustawy 
Prawo budowlane oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. Nr 99, poz. 665), możliwe 
jest zalegalizowanie samowolnie wybu-
dowanego obiektu budowlanego bez ko-
nieczności wnoszenia opłaty legalizacyj-
nej. W tym celu konieczne jest spełnienie 
wymogów, o których poniżej:
• Przepisy w/w ustawy nowelizującej 
obowiązują tylko i wyłącznie do dnia 
1 stycznia 2008 r. Oznacza to, że wszel-
kie wymagane dokumenty inwestor jest 
zobowiązany zgromadzić i złożyć w tym 
terminie do PINB, a PINB, również w tym 
samym terminie, podejmuje niezbędne 
czynności administracyjne i kończy po-
stępowanie poprzez wydanie stosowne-
go pozwolenia na użytkowanie obiektu.
• Omawiane przepisy dotyczą obiek-
tów budowlanych lub ich części wybudo-
wanych bez wymaganego pozwolenia na 
budowę albo zgłoszenia, bądź też pomi-
mo wniesienia sprzeciwu przez właściwy 
organ administracji publicznej, wyłącz-
nie, których budowa została zakończona 
po dniu 31 grudnia 1994r., a przed dniem 
11 lipca 1998r. i przed dniem 11 lipca 
2003 r. nie zostało wszczęte postępo-

wanie administracyjne przez właściwy 
organ nadzoru budowlanego.
• Właściciel obiektu budowlanego wy-
stępuje do PINB z wnioskiem o pozwole-
nie na jego użytkowanie; do wniosku jest 
obowiązany dołączyć:
- inwentaryzację powykonawczą obiektu 
budowlanego, sporządzoną przez osobę    
posiadającą odpowiednie uprawnienia 
budowlane,
- ekspertyzę techniczną, potwierdzającą 
przydatność obiektu do użytkowania,
- oświadczenie, o których mowa w art. 
57 ust. 3 stawy Prawo budowlane (tj. 
oświadczenia o braku sprzeciwu lub 
uwag ze strony Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy 
oraz Państwowej Straży Pożarnej).
• Legalizacja w trybie nowych przepi-
sów jest możliwa, o ile obiekt budowlany 
nie narusza przepisów, w tym technicz-
no-budowlanych, w zakresie uniemożli-
wiającym doprowadzenie obiektu do sta-
nu zgodnego z prawem oraz nie narusza 
ustaleń miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, obowiązujące-
go w dniu zakończenia budowy albo w 
dniu orzekania. Stwierdzenie czy obiekt 
spełnia warunki określone w art. 3 ust. 
4 ustawy nowelizującej, należy do obo-
wiązków organu nadzoru budowlanego. 

Organ ten, po protokólarnym potwierdze-
niu zgodności inwentaryzacji powyko-
nawczej ze stanem faktycznym, wydaje 
pozwolenie na użytkowanie.
• Jeżeli obiekt budowlany narusza 
przepisy lub ustalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego, w 
zakresie umożliwiającym doprowadzenie 
obiektu do stanu zgodnego z prawem, 
organ nadzoru budowlanego, w drodze 
postanowienia, nakłada obowiązek usu-
nięcia tych naruszeń w wyznaczonym 
terminie. W razie nie wykonania obo-
wiązku w terminie, organ ten nakazuje 
rozbiórkę obiektu lub jego części.
 Z powyższego wynika kolejny, na-
stępujący wniosek: mając na względzie 
tak krótki okres czasu na załatwienie 
wszystkich formalności związanych z le-
galizacją, osoby będące zainteresowane 
winny bezzwłocznie przystąpić do opra-
cowywania wymaganej dokumentacji, 
a następnie złożyć w PINB wniosek o po-
zwolenie na użytkowanie obiektu budow-
lanego, nie później jednak jak do dnia 
30.10.2007r. z uwagi na czas konieczny 
do rozpatrzenia wniosku i przeprowadze-
nie stosownego postępowania.

Jerzy Ostrowski – PINB

INFORMACJA  DOT.  LEGALIZACJI  SAMOWOLI  BUDOWLANYCH
bez konieczności wnoszenia opłat legalizacyjnych

 Tegoroczne Dni Ożarowa Mazowiec-
kiego były szczególnym wydarzeniem, 
ponieważ zbiegły się z obchodami 40-
-lecia nadania praw miejskich. Podczas 
dwudniowej imprezy (23-24 czerwca) 
przed ożarowską publicznością wystąpi-
ły zespoły muzyczne, kabarety, a swoje 
umiejętności prezentowali liczni Artyści. 
 Z tak ważną dla mieszkańców Oża-
rowa Mazowieckiego oraz władz miasta 
uroczystością zbiegł się jeszcze jeden 
Jubileusz - 25-lecie istnienia zespołu 
Lady Pank. Legenda polskiego rocka, 
wciąż żywa w sercach nie tylko swoich  
najwierniejszych fanów, była gwiazdą Dni 
Ożarowa Mazowieckiego. Grupa Lady 
Pank, podczas tegorocznych koncertów, 
promuje swoją ostatnią płytę: „Strach się 
bać”. 
 Przed występem gwiazdy wieczoru 
rockową atmosferę rozgrzewał, znany 
już wielu mieszkańcom Ożarowa, ze-
spół muzyczny STREFA. W repertuarze 
STREFY znajdują się zarówno piosenki 
autorskie, takie jak „Raj” oraz znane co-
very, jak np.: „Trzynastego”, czy „Susane” 
w rockowej aranżacji. Założycielami oraz 

liderami STREFY są dwaj mieszkańcy 
gminy Ożarow Mazowiecki - Radek Ko-
zaczyński i Zbyszek Tchórzewski. 
 STREFA, będąca jedynym w okolicy 
zespołem muzycznym grającym muzy-
kę rozrywkową, promuje podczas swo-
ich licznych koncertów (między innymi 
w Warszawie, Błoniu, Łowiczu, Starych 
Babicach) swoje miasto i gminę. Więcej 
szczegółów o zespole  można znaleźć na 
oficjalnej stronie www.strefarocka.pl 
 Rosnące przez cały dzień napięcie 
znalazło swoją kulminację, gdy na scenie 
pojawił się Janusz  Panasewicz – wokali-
sta Lady Pank.
 Ku zadowoleniu publiczności zespół 
Lady Pank zagrał większość swoich 
przebojów, takich jak „Marchewkowe 
Pole”, „Mniej niż zero”, „Nana”, „Zostaw-
cie Titanica”, „Zawsze tam gdzie ty”, „Du 
Du”, czy „Stacja Warszawa” i oczywiście 
najświeższy hit promujący nową płytę 
o tym samym tytule „Strach się bać”.
 Podczas wyśmienitej zabawy nie 
wszyscy pewnie zauważyli, że na scenie 
zabrakło lidera Lady Pank Jana Boryse-
wicza.

 Z tego powodu nie usłyszeliśmy 
niepowtarzalnych gitarowych solo oraz 
dwóch bardzo znanych śpiewanych 
przez niego piosenek: ”Mała Lady Punk” 
oraz „Wciąż bardziej obcy”.
 Bardzo dobra kondycja wokalisty - 
Janusza Panasewicza oraz pozostałych  
muzyków przełożyła się na świetny od-
biór koncertu. Miał na to wpływ nie tylko 
profesjonalizm wszystkich członków ze-
społu oraz ich wieloletnie doświadczenie 
(wydane 24 płyty z mnóstwem przebojów 
oraz dziesiątki koncertów granych w cią-
gu roku), ale i cała oprawa widowiska. 
Niezapomniane wrażenie zapewniły - 
wielka scena, profesjonalne nagłośnienie 
i efekty świetlne. Wszystko to złożyło się 
na powodzenie tego niezwykłego wyda-
rzenia.
 Zebrana publiczność bawiła się i śpie-
wała pomimo przelotnego deszczu.
 Miejmy nadzieję, że takie emocje to-
warzyszyć będą mieszkańcom podczas 
wielu kolejnych ożarowskich imprez.

Magdalena Grabowska  
fotoreportaż na okładce biuletynu

DNI OŻAROWA MAZOWIECKIEGO-LADY PANK GWIAZDĄ IMPREZY
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nowa sala gimnastyczna w Święcicach

 Dzień 16 czerwca 2007 roku stał się 
znaczącym w historii szkoły w Święci-
cach. Tego dnia została oddana do użyt-
ku nowa sala gimnastyczna. Również 
tego dnia odsłonięto tablicę poświęconą 
pamięci Stefana Rodkiewicza wielolet-
niego kierownika tej szkoły.

 Uroczystość rozpoczęła się na bo-
isku szkolnym wciągnięciem flagi naro-
dowej na maszt i odśpiewaniem hymnu 
państwowego.
 Następnie dyrektor Zdzisława Lesiń-
ska poprosiła Burmistrza Miasta i Gminy 
w Ożarowie Mazowieckim Kazimierza 
Stachurskiego, przewodniczącego Rady 
Miejskiej Romana Jasińskiego oraz Pre-
zesa firmy „Ambra” Grzegorza Ambrozia-
ka o przecięcie wstęgi.
 Ksiądz proboszcz parafii w Łaźniewie 
Paweł Placek, ksiądz proboszcz parafii 
w Laskach Józef Buchajewicz oraz dy-
rektor Domu Opiekuńczo – Leczniczego 
w Łaźniewie ksiądz Kazimierz Ambroziak 
poświęcili nowy obiekt.
 Po tych podniosłych chwilach wszy-
scy uczestnicy uroczystości zajęli miej-
sca na sali.
 Gości uroczyście przywitała dyrektor 
szkoły. Przedstawiła krótko historię szko-
ły w Święcicach oraz etapy powstawania 
sali gimnastycznej. W swoim przemó-
wieniu podziękowała wszystkim, którzy 
przyczynili się do realizacji tego ważnego 
przedsięwzięcia, przede wszystkim, bur-
mistrzowi Kazimierzowi Stachurskiemu, 
radnym miejskim poprzedniej kadencji, 
Grzegorzowi Ambroziakowi – prezesowi 
Społecznego Komitetu Budowy Sali Gim-
nastycznej w Święcicach, Tadeuszowi 
Majewskiemu, a także rodzicom i radzie 
pedagogicznej.
 Po wystąpieniu dyrektora szkoły głos 
zabrali goście. Gratulacje i życzenia 
składali: przedstawiciel Mazowieckie-
go Kuratorium Oświaty wizytator Kata-
rzyna Spencel, wicestarosta Powiatu 
Warszawskiego – Zachodniego  Leszek 
Tokarczyk, Burmistrz Miasta i Gminy 
Ożarów Mazowiecki Kazimierz Konstan-

ty Stachurski, przewodniczący Rady 
Miejskiej Roman Jasiński, Andrzej Rod-
kiewicz w imieniu rodziny Stefana Rod-
kiewicza przybyłej na uroczystość, Ta-
deusz Majewski – wychowanek Stefana 
Rodkiewicza, inicjator tablicy upamięt-
niającej jego osobę oraz prezes firmy 
„Ambra” Grzegorz Ambroziak. Gościem 
specjalnym był paraolimpijczyk Tomasz 
Hamerlak.
 Z okazji swojego święta szkoła otrzy-
mała do starosty powiatu list gratulacyj-
ny oraz sprzęt sportowy w postaci piłek 
do gier zespołowych, a od firmy „Ambra” 
cztery rowery i sprzęt grający. Firma „Am-
bra” nagrodziła najlepszych sportowców 
naszej szkoły pucharami oraz nagroda-
mi pieniężnymi. Burmistrz Kazimierz 
Stachurski, Dyrektor szkoły Zdzisława 
Lesińska oraz opiekun Szkolnego Koła 
Sportowego Lucyna Bielecka za zaanga-
żowanie w rozwój sportu w szkole zostali 
także uhonorowani pucharami.

 Uroczystość taka nie mogła się odbyć 
bez udziału dzieci. Przygotowane przez 
Jolantę Kasztelan występy szkolnego 
koła teatralnego, popisy recytatorskie, 
wokalne i taneczne bardzo podobały się 
gościom, którzy nie szczędzili braw.
 Po części artystycznej wszyscy 
uczestnicy tej uroczystości przeszli na 
plac przed szkołą, gdzie Burmistrz do-
konał odsłonięcia tablicy pamiątkowej, 
której był fundatorem. Tablica upamiętnia 
osobę Stefana Rodkiewicza, zasłużone-
go wychowawcy wielu pokoleń, kierowni-
ka szkoły w latach 1928 – 1959, inicja-
tora odbudowy szkoły w Święcicach po 
II wojnie światowej.
 Uczniowie złożyli kwiaty pod tablicą, 
a goście mogli się wpisać do księgi pa-
miątkowej szkoły.
 Specjalnie na tę okazję przygoto-
wano folder szkoły, którym obdarowano 
wszystkich gości.
 Po uroczystościach oficjalnych gości 
zaproszono na poczęstunek w budynku 
szkoły, a pozostali uczestnicy imprezy 
mogli skosztować potraw z grilla i wy-
śmienitych ciast przygotowanych przez 
rodziców.
 W tym dniu w nowej sali gimnastycz-
nej odbył się turniej, w którym drużyny ze 

szkół podstawowych naszej gminy wal-
czyły o puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
w Ożarowie Mazowieckim w rozgrywkach 
w unihoceja. Zwycięzcą turnieju zosta-
ła Szkoła Podstawowa w Święcicach, 
drugie miejsce zajęła Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim, 
trzecie Szkoła Podstawowa w Płocho-
cinie, czwarte Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim.
 Świętowano tego dnia do późnych 
godzin popołudniowych. Nie mogło być 
inaczej, bo tak ważne wydarzenie nie 
miało miejsca w Święcicach od dawna. 
Mamy nadzieję, że oddana do użytku 
sala gimnastyczna nie jest ostatnią inwe-
stycją sportową w naszej miejscowości, 
bo jak wspomniał w swym wystąpieniu 
Burmistrz Kazimierz Stachurski w przy-
szłości powstanie boisko szkolne o no-
woczesnej sztucznej nawierzchni, czego 
sobie i wszystkim mieszkańcom Święcic 
życzymy.
 Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogicz-
na, Rada Rodziców składają serdeczne 
podziękowania władzom samorządowym 
na czele z Burmistrzem Kazimierzem 
Stachurskim oraz sponsorom i ludziom 
dobrej woli, bez których ta uroczystość 
nie mogłaby się odbyć.
 Szczególnie dziękujemy Panu Grze-
gorzowi Ambroziakowi za hojność i pra-
cownikom Firmy „Ambra” za pomoc w 
przy gotowaniu całej imprezy. Ponadto 
dziękujemy rodzicom oraz Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Święcicach, Firmie 
„Baccara” w Jawczycach, Dyrektorowi 
Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie 
Mazowieckim, Dyrektorowi Gimnazjum 
w Płochocinie, Dyrektorowi Zespołu 
Szkół w Ożarowie Mazowieckim i Pani 
Bożenie Wolańczyk za pomoc w reali-
zacji tej imprezy.

Jolanta Kasztelan – nauczycielka
Szkoły Podstawowej w Święcicach

WAŻNE WYDARZENIA W ŻYCIU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIĘCICACH
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z życia przedszkolaków

Tak  obchodziliśmy  Dzień  Rodziny
w  Przedszkolu  Publicznym  Nr  1  w  Ożarowie  Maz.
 Od kilku lat organizujemy w przed-
szkolu imprezy plenerowe o charakterze 
rodzinnym.
 W tym roku dnia 25 maja bardzo uro-
czyście obchodziliśmy Dzień Rodziny. 
 Z tej okazji dzieci z wszystkich grup 
zaprezentowały programy artystyczne,
w przygotowanie, których włożyły dużo 
pracy i serca.

 Nasze maluszki przedstawiły pro-
gram „Łąka majowa” wesoło śpiewając 
i tańcząc poleczkę. Biedroneczki, żuczki, 
motylki, pszczółki - dzieci z grupy cztero-
latków przedstawiły program „Cała łąka 
dla Mamy.

 „Każdy ci powie, że czystość to zdro-
wie” – to motto programu, który zapre-
zentowały pięciolatki.
 W przepięknych regionalnych stro-
jach, łowickich, krakowskich, góralskich... 
nasza przedszkolna „zerówka” przedsta-
wiła program pt. „Z biegiem Wisły”.

 Na Dziki Zachód przeniosły nas dzie-
ci 4 i 5-letnie, wykonujące brawurowo ta-
niec kowbojski.

 ... „Mama, tata, siostra brat i ja,
to mój cały świat... „ - słowami tej piosen-
ki dzieci podziękowały swoim rodzicom 
za ich miłość i troskę.
 Wielką niespodziankę dzieciom spra-
wili rodzice z gr. IV i V. Rodzice z grupy 
IV Przedstawili sztukę pt. „Brzydkie ka-
czątko” na motywach bajki J. Ch. Ander-
sena. Pomysłodawcą i głównym autorem 
tego artystycznego przedsięwzięcia była 
nauczycielka naszego przedszkola – 
p. Irena Łubianka.

 Rodzice wykazali się zaangażowa-
niem i wspaniałą grą aktorską, dzięki 
czemu dostarczyli widzom wiele arty-
stycznych przeżyć. Widownia, w której 
zasiadły dzieci oraz rodzice z uwagą 
i uśmiechem na twarzy oglądała przed-
stawienie. Występ zakończył się suk-

cesem, aktorzy byli długo oklaskiwani, 
a w podziękowaniu za włożoną pracę, 
otrzymali pamiątkowe dyplomy. Gratulu-
jemy występującym talentu aktorskiego i 
liczymy na równie dobrą zabawę w przy-
szłym roku.

 W mini koncercie muzycznym zapre-
zentowali się rodzice i dzieci grupy V. 
Nowa aranżacja piosenki Arki Noego pt. 
„Nie boję się” i „Nie Lękaj się” pod kie-
rownictwem nauczycielki p. Elżbiety Ja-
rzębowskiej dała wiele radości i zachęci-
ła do wspólnej dalszej zabawy.
 Dużym wsparciem dla tańczących 
i śpiewających dzieci byli tatusiowie gra-
jący na gitarach.
 Radosna i miła atmosfera trwała 
nadal. Przy domowych wypiekach na-

szych mam wszyscy dzielili się wrażenia-
mi. Dzień Rodziny trwał dalej przy akom-
paniamencie zaproszonych artystów.
 Dziękujemy wszystkim Rodzicom 
za pomoc w przygotowaniu uroczy-
stości.
 Dyrektor i Rada Pedagogiczna-
składają serdeczne podziękowania 
wszystkim paniom nauczycielkom 
i całemu personelowi przedszkola.
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konkurs rozstrzygnięty

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódz-
ka – Filia w Błoniu istnieje i świadczy 
swoje czytelnicze usługi od ponad trzy-
dziestu lat. Spośród wielu zadań wynika-
jących ze Statutu, bardzo ważna jest dla 
nas działalność na rzecz środowiska lo-

kalnego. Formą takiej współpracy, która 
zjednuje nam sympatię rodziców, uzna-
nie szkół i przychylność władz lokalnych 
jest organizowany przez naszą placów-
kę Międzygminny Konkurs Czytelniczy         
„Wydajemy własną książkę”. Jego głów-
ny celem  jest promowanie czytelnictwa 
oraz rozbudzanie wrażliwości literackiej 
i artystycznej dzieci i młodzieży. Nasza 
wspólna twórcza zabawa trwa już sześć 
lat, cieszy się ciągle dużym uznaniem 
i z roku na rok zdobywa nowych zwolen-
ników. 
 Konkurs ogłaszany jest na początku 
roku szkolnego, a przed jego zakończe-
niem organizowane jest uroczyste roz-
strzygnięcie. W tym roku, ten wyjątkowy 
dzień przypadł na 13 czerwca. W go-
dzinach przedpołudniowych, w Ośrodku 
Kultury Poniatówka w Błoniu odbył się 
uroczysty finał, w obecności Burmistrza  
MiG Błonie p. Zenona Reszki.  
 Wśród gości miło nam było powitać 
dyrektora Poniatówki p. Dariusza Sitar-
skiego, p. Grzegorza Banaszkiewicza 
– zastępcę Wójta gminy Leszno p. Kry-
stynę Kamińską z PBW w Warszawie, 
Naczelnika Oświaty w Ożarowie Maz. 
p. Zbigniewa Rybaka, Malwinę Terlecką 
z Radia Niepokalanów, naszą ulubioną 
bajarkę p. Sylwię Bąbik oraz licznie przy-
byłych nauczycieli i rodziców.
 Do tegorocznej VI edycji swój udział 
zgłosiło sześć szkół z trzech gmin: 
Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 2 z Błonia, 
Gimnazjum nr 2 z Błonia, SP z Bienie-
wic, Leszna, Ożarowa Maz. i Święcic. 
Napłynęły 84 prace 96 uczniów, spośród 
których, aż 63 uczestników otrzymało 
wyróżnienia w postaci książek, a niektó-

rzy również nagród rzeczowych. Jak każ-
dego roku młodzi twórcy prześcigali się 
w pomysłach. Prace zachwyciły nas doj-
rzałą i przemyślaną treścią literacką, bo-
gactwem ilustracji i niekonwencjonalną 
formą edytorską. Zbiór tych oryginalnych 

i jedynych w swoim rodzaju 
książeczek nie bez powodu 
został przez pomysłodaw-
ców nazwany „Biblioteką 
Białych Kruków”. 
 Prace konkursowe o-
ceniane były w trzech ka-
tegoriach: literackiej, pla-
stycznej i edytorskiej, tak 
też przyznawane były wy-
różnienia. Ta, która została 
wyróżniona we wszystkich 
trzech kategoriach, otrzy-
mała tytuł „Złotej Książki”. 
W tym roku został on przy-
znany trzem laureatkom:  

Julii Wójcik z SP nr 1 w Błoniu, Pauli-
nie Rudzińskiej i Marcie Szczypińskiej 
ze SP nr 2 w Błoniu. Wyróżnienia w 
dwóch kategoriach otrzymali: Magdale-
na Siedlecka, Julia Właszczuk, Karo-
lina Kubiszewska i Marcin Majewski 
z SP w Bieniewicach; Daria Kędzierska, 
Adam Wójcik, Bartek Zwoliński, Półka 
Małgorzata, Jacek Mrkiewicz, Izabela 
Wojciechowska, Emilia Gołyńska i Zo-
sia Zwolińska z SP nr 1 w Błoniu;  Mo-
nika Połeć, Marta Dudkiewicz, Elżbie-
ta Kret, Justyna Ciesielska, Klaudia 
Olejnik ze SP nr 2 w Błoniu; Wioletta 
Kucharska, Patrycja Piechota, Wero-
nika Ploch, Ewa Nieporęcka, Wero-
nika Pęter i Sylwia Stępniewska z SP 
w Lesznie; Marta Pytka i Monika Dur-
maj z SP nr 1 w Ożarowie Maz. W jednej 
kategorii wyróżnienia i nagrody książ-
kowe przyznano 27 uczestnikom, otrzy-
mały je m.in.: Agnieszka Sendrowska 
i Klaudia Podsiad z SP nr 1 w Ożarowie 
Maz. oraz Asia Olejniczak 
z SP w Święciacach. Pozo-
stali uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i liza-
ki na osłodę. 
 Przyznano również na-
grody specjalne: trzy ufun-
dowane przez Starostę 
Powiatu Warszawskiego-
-Zachodniego p. Jana Ży-
chlińskiego, otrzymały je 
zdobywczynie tytułu „Złotej 
Książki” oraz nagrody ufun-
dowane przez Burmistrzów 
każdej gminy. Nagrodę 
Burmistrza MiG Błonie otrzymała Zosia 
Zwolińska z SP nr 1 w Błoniu. Nagrodę 

Burmistrza MiG Ożarów Maz. otrzyma-
ła Asia Olejniczak z SP w Święcicach. 
Nagrodę Wójta Gminy Leszno otrzyma-
ła Wioletta Kucharska z SP w Lesznie. 
W rozdanie nagród czynnie włączył się 
Burmistrz  MiG Błonie p. Zenon Resz-
ka oraz zastępca wójta gminy Leszno p. 
Grzegorz Banaszkiewicz, co uświetniło 
całą ceremonię i było dodatkowym wy-
różnieniem dla laureatów. 
 Sponsorami tegorocznego finału byli 
również Dyrektor PBW w Warszawie 
p. Beata Zych oraz firma budowlana RE-
NAL-BUD p. Adama Cebuli z Błonia.
 Po rozdaniu nagród, wyróżnień i dy-
plomów p. Burmistrz Zenon Reszka w kil-
ku słowach docenił trud organizatorów 
konkursu oraz ważność takich kultural-
no-oświatowych przedsięwzięć. Wyraził 
nadzieję, że spotykamy się za rok na 
siódmej edycji konkursu.   
 Kolejny punkt uroczystości to występ 
artystyczny uczniów z klasy IV b SP nr 2 
w Błoniu - podopiecznych p. Agnieszki 
Tkaczyk-Słowińskiej. Młodzi zdolni za-
prezentowali nam inscenizację na temat 
książki i bajkowych postaci, za co zostali 
nagrodzeni gromkimi brawami. Następ-
nie odbyła się  krótka sesja zdjęciowa 
laureatów i gości. Później było ogląda-
nie prac konkursowych. Szukano przede 
wszystkim swoich, ale żywo dyskutowa-
no nad innymi. Ostatnim punktem, bardzo 
oczekiwanym przez dzieci, był słodki po-
częstunek. Goście i nauczyciele  zostali 
zaproszeni na kawę i ciasto, a tematem 
dyskusji były wrażenia pokonkursowe.   
Pani Redaktor z Radia Niepokalanów 
przeprowadziła wywiad z niektórymi go-
śćmi  i uczestnikami konkursu. O wszyst-
kim można przeczytać, wysłuchać relacji 
oraz obejrzeć zdjęcia na stronie www.
pbw.waw.pl, link biblioteki filialne – Bło-
nie.

Anna Buźniak
Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Błoniu

VI Międzygminny Konkurs Czytelniczy 
„Wydajemy własną książkę”  
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konkursy

Matematyka jest to królowa 
wszystkich nauk, jej ulubieńcem 
jest prawda, a prostość i oczywi-
stośćj ej strojem.

J. Śniadecki

 Przez cały rok szkolny 2006/2007 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie 
Mazowieckim zainteresowani matema-
tyką mogli pogłębiać swoje wiadomości, 
uczestnicząc w zajęciach kół matema-
tycznych.
 Poza zajęciami w kółkach tematycz-
nych nauczyciele prowadzili również 
indywidualne konsultacje z uczniami 
zdolnymi oraz przygotowywali dla takich 
uczniów dodatkowe zadania o podwyż-
szonym stopniu trudności na lekcje, pra-
ce klasowe i prace domowe. Nauczyciele 
matematyki brali również udział w przy-
gotowaniu uczniów do konkursów mate-
matycznych.

 Uczniowie naszej szkoły wzięli udział 
w następujących konkursach:
 „Mały Pitagoras” - Rejonowy Kon-
kurs Matematyczny organizowany już 
po raz czternasty. W konkursie tym udział 

biorą uczniowie ze 
szkół naszej gminy 
oraz gmin: Błonie, 
Leszno, Kampinos 
i Babic Starych.
 Osiągnięcia 
uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 1 
im. Janusza Kuso-
cińskiego:
miejsca pierw-
sze: Jakub Bo-
gusz IVa, Oskar 
Ochocki Vb, Ka-

mil Kaczmarek Vb, Adam Paszke Ve, 
Filip Pyszkowski VIc, Piotr Waśko 
VIc,
miejsca drugie: Magdalena Bahanek 
IVd, Paulina Olczak VId
miejsca trzecie: Mateusz Celiński IVc, 
Cezary Stradomski Va
wyróżnienia: Rafał Żywica IVc, Natalia 
Grabowska IVa, Anna Kozubal VIc , 
Kinga Szychowska VId.
 W Wojewódzkim Konkursie Mate-
matycznym organizowanym przez Ku-
ratorium Oświaty uczeń klasy VIc Piotr 
Waśko został finalistą.
 Międzynarodowy Konkurs „KAN-
GUR MATEMATYCZNY”, w którym co 
roku bierze udział ponad 300 tys. uczniów 
z całej Polski, uczeń naszej szkoły Filip 

Pyszkowski, został laureatem i w nagro-
dę wyjeżdża na dziesięciodniowy obóz 
naukowy do Zakopanego. Na obozie tym 
będzie miał okazję podzielić się swoimi 
doświadczeniami z uczniami z ponad 30 
innych krajów, które również brały udział 
w tym konkursie. 
 Jest to niewątpliwie nie tylko osobisty 
sukces naszego młodego ożarowianina, 
ale również wielkie osiągnięcie i kolejny 
sukces Zespołu Matematycznego naszej 
szkoły. Świadczą o tym bardzo dobre 
i wyróżniające wyniki w tym samym kon-
kursie uczniów: Jakuba Bogusza, Ur-
szuli Drabińskiej, Carlosa Pruna Had-
dad, Piotra Waśko, Michała Kanclerza, 
Kamila Kaczmarka, Radosława Kobra, 
Kingi Skwiry i Piotra Marczaka. 

Gratulujemy i mamy nadzieję, że  przy-
szłe lata okażą się równie owocne jak 
rok obecny i lata wcześniejsze.

Przewodnicząca Zespołu 
Matematyczno-Przyrodniczego
Jadwiga Elżbieta Chmielewska

Matematyka królową nauk

Finał IV Gminnego Konkursu Informatycznego
dla uczniów szkół podstawowych.

16.06.2007 roku, w Szkole Podstawowej nr 2 w Ożarowie Mazowieckim, już po raz czwarty, odbył się finał 
Gminnego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych. Motywem przewodnim tegorocznego 
konkursu były kwiaty. Finaliści mieli do wykonania 6 zadań. 
Należało: 

• Wykonać symetryczny rysunek - w edytorze grafiki.
• Stworzyć plakat zachęcający do sadzenia kwiatków - w edytorze tekstu.  
• Stosować formuły - w arkuszu kalkulacyjnym. 
• Przygotować prezentację multimedialną zawierającą wszystkie zadania wykonane w konkursie.
 Zastosować różne elementy akcji i animacji slajdów.
• Wysłać prezentację, jako załącznik, na podany adres. 

Wyniki IV Gminnego Konkursu Informatycznego: I miejsce - Krzysztof Laskowski - SP nr 2 Ożarów Maz., II miejsce - Jędrzej Mar-
czewski - SP nr 2 Ożarów Maz., III miejsce - Olga Wójcik - 
SP nr 1 Ożarów Maz.
Wyróżnienia: Karina Krupa - SP nr 2 Ożarów Maz., Łukasz Zwierzchowski - SP nr 2 Ożarów Maz.
Filip Pyszkowski SP nr 1 Ożarów Maz., Elżbieta Maliszewska - SP nr 2 w Ożarowie Maz.
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sukcesy gimnazjalistów z Ożarowa

 Zespół uczniów z Gimnazjum im. 
Bohaterów Powstania Warszawskiego 
w Ożarowie Mazowieckim w składzie: 
Karolina Pytkowska, Piotr Sierzputow-
ski, Aleksandra Ryng, Marzena Fede-
rowicz i Mateusz Lewandowski pod 
opieką Doroty Stępniak zajął pierwsze 
miejsce w ogólnopolskim konkursie: 
„Odważmy się być wolnymi”.

 Konkurs był organizowany przez 
Muzeum Historii Polski i adresowany do 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  
 Celem projektu było napisanie pracy 
poświęconej postaci zasłużonej dla nie-
podległości Polski w latach 1914–1922 
pod hasłem „Odważmy się być wolnymi”
Na konkurs nadesłano ponad 440 prac 
z całej Polski.

 Uroczyste spotkanie wszystkich wy-
różnionych zespołów odbyło się 18 czerw-
ca 2007 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Sta-
szica (budynek Polskiej Akademii Nauk). 
Nagrody wręczył prof. W. Roszkowski. 

I miejsce wśród szkół gimnazjalnych 
zajęło Gimnazjum im. Bohaterów Po-
wstania Warszawskiego w Ożarowie.

GRATULUJEMY!!!

ODWAŻMY SIĘ BYĆ WOLNYMI

czyściMY!!!
 3 czerwca 2007 r. członkowie projek-
tu „Młodzi przeciw Korupcji” uczestniczyli 
w ogólnopolskim Festiwalu Działań Mło-
dzieżowych – MOD Młodzi Obywatele 
Działają – organizowanym przez CEO 
Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zapre-
zentowaliśmy nasze dokonania, wymie-
niliśmy uwagi i spostrzeżenia z innymi 
uczestnikami spotkania.
WKRÓTCE WYDAMY NASZ PORAD-
NIK ANTYKORUPCYJNY!!!!!!!!!!!!!! U RZECZNIKA PRAW  UCZNIA……

17 czerwca 2007 r. – uczestniczyliśmy 
w spotkaniu z Rzecznikiem Praw Ucznia 
p. Maciejem Osuchem w ramach akcji: 
„Dzień otwarty u Rzecznika Praw Oby-
watelskich”. Dyskusja dotyczyła praw 
ucznia w szkole, konieczności ich znajo-
mości przez młodego człowieka jak i też 
znajomości obowiązków oraz odpowie-
dzialności za swoje czyny.

Młodzi przeciw korupcji
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polski folklor na Węgrzech

 Współczesny świat na nowo odkrywa 
wartości tkwiące w bogactwie kulturowym 
narodów i lokalnych społeczności. Ak-
centowanie wspólnoty narodowej, a tak-
że miejsca, tradycji, historii jest reakcją 
na globalizację życia społecznego. Za-
gadnienie dziedzictwa kulturowego zna-
lazło również ważne miejsce w edukacji 
pokolenia młodych Ożarowiaków. I tak 
w roku 2002 został reaktywowany dzie-
cięcy zespół ludowy “Ożarowiacy” nawią-
zujący  do starej lokalnej tradycji tańca 
i pieśni ludowych. Zespół działa przy 
Domu Kultury „Uśmiech” w podwarszaw-
skiej gminie Ożarów Mazowiecki. Jego 
kierownikiem artystycznym i choreogra-
fem jest Małgorzata Brykała, kierowni-
kiem muzycznym i wokalnym jest Walde-
mar Dąbrowski. Do zespołu należą dzieci 
z terenu gminy Ożarów Mazowiecki /Oł-
tarzew, Ożarów Maz., Konotopa, Duchni-

ce, Święcice/. W swoim dorobku zespół 
posiada suitę krakowską , łowicką oraz 
suitę tańców i pieśni ze Śląska Górnego 
region Rozbark-Bytom. Próby zespołu 
odbywają się w siedzibie Towarzystwa 
Miłośników Ołtarzewa w Ołtarzewie. 
Zespół bierze udział we wszystkich im-
prezach organizowanych przez miasto, 
daje również wiele koncertów na cele 
dobroczynne. Brał udział w rejonowych 
i wojewódzkich przeglądach. W 2006 
roku uczestniczył w XII Międzynarodo-
wym Festiwalu Folkloru - Dni Kultury 
Kaszubskiej. Zespół pomimo, iż był naj-
młodszym wiekiem i stażem, dorównał 
wigorem i finezją pozostałym uczest-
nikom festiwalu koncertując na kilku 
scenach rozmieszczonych w miastach 
malowniczych Kaszub. W 2007 roku 
“Ożarowiacy” zdobyli pierwsze miejsce 

na Przeglądzie Amatorskich Zespołów 
Artystycznych w Warszawie.
 W dniach 17.07. - 25.07 2007 r. ze-
spół ludowy “Ożarowiacy” po raz pierw-
szy w swojej karierze uczestniczył w mię-
dzynarodowym festiwalu “Wędrujących 
Hrabstw” na Węgrzech. Ten wyjazd to 
nie tylko wycieczka, to także żywa lekcja 
folkloru polskiego poprzedzona wieloma 
tygodniami przygotowań do występów. 
W festiwalu obok Polski uczestniczyły 
również zespoły z Rosji, Ukrainy, Estonii, 

Portugalii, Łotwy i Węgier. Ceremonia 
otwarcia odbyła się w Kecel, gdzie zapre-
zentowały się wszystkie zespoły. Kolejne 
koncerty odbywały się w Morahalom, 
Pusztamerges, Kardoskut i Toszerdo. 
Ostatni koncert odbył się w miejscowości 
Szank, gdzie miało miejsce zakończenie 
festiwalu, wymiana pamiątek i pożegna-
nie. Zespół “Ożarowiacy” na koncertach 
zaprezentował się w oryginalnych stro-
jach łowickich. Prezentowany program 
artystyczny urzekał widownię dynamiką, 
zmiennością obrazów tańca i przyśpiewek 
ludowych. Zespół spotykał się zawsze 
z życzliwym przyjęciem widowni, zjed-
nując sobie jej sympatię i aplauz. Jako 
jedyny zespół kończąc swój koncert 
wykonywał ludową piosenkę węgierską, 
wzbudzając tym wielkie zaskoczenie 
wśród Węgrów i burzę oklasków. Na-
sze dzieci spotykała często miła niespo-
dzianka, gdy po koncercie podchodzili 
do nich Polacy obecnie mieszkający na 
Węgrzech, ze łzami w oczach dziękowali 

za skrawek ojczyzny, który im przywieźli 
w postaci pieśni i tańców łowickich.

 Wyjazd na festiwal to nie tylko co-
dzienne koncerty, to także wspaniały 
wypoczynek. W wolnych chwilach dzieci 
zwiedzały węgierskie miasta i miastecz-
ka w których odbywały się koncerty, 
a także korzystały z kompleksu basenów 
w Morahalom. Wieczorami dzieci spędza-
ły czas w miejscu zakwaterowania gdzie 
poprzez zabawę i taniec integrowały się 
z dziećmi z Ukrainy i Estonii. Nawiązy-
wały nowe znajomości i przyjaźnie. Poro-
zumiewanie się nie stanowiło problemu, 
gdyż taniec jest językiem ciała, a ten ję-
zyk jest uniwersalny i nie zna barier.
 W drodze powrotnej do Polski dzieci 
zwiedziły stolicę Węgier Budapeszt. 
 Udział w festiwalu to szansa dla ze-
społu na nawiązanie nowych ciekawych 
kontaktów. Takie wyjazdy to także obco-
wanie z kulturą i mentalnością innego na-
rodu oraz spotkania z niezwykłymi ludź-
mi. 

 Wyjazd zespołu został sfinansowany 
przez Urząd Miasta i Gminy Ożarów Ma-
zowiecki oraz Starostwo Powiatu War-
szawskiego-Zachodniego. 
 Zespół “Ożarowiacy”, pomimo krót-
kiego okresu działalności, ma na swoim 
koncie szereg występów podczas lokal-
nych imprez plenerowych. Zdobył także 
liczne wyróżnienia i nagrody na przeglą-
dach i festiwalach. Jednak najważniejsze 
i cenniejsze od nagród jest to, że grupa 
dzieci z terenu gminy Ożarów znajduje 
w tej zespołowej twórczej pracy dużo sa-
tysfakcji i radości życia. 

Małgorzata Brykała 
Paweł Krupa

Ożarowiacy na Wegrzech
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nasza Mała Ojczyzna

Tu jest nasze miejsce...
Wartość własnej Małej Ojczyzny wyrasta z potrzeby bycia cząstką określonej 

i znanej wspólnoty oraz z jej ogromnej roli w rozwoju człowieka...

 Aby dziecko w przyszłości świadomie i aktywnie uczestniczyło w życiu wspólnoty lokalnej, w zachowaniu i pomnażaniu dzie-
dzictwa kulturowego regionu, aby dostrzegało wpływ wartości związanych z kulturą regionu na życie poszczególnych ludzi, po-
winno od najmłodszych lat poznawać elementy historii regionu, miejscowe tradycje, sylwetki osób zasłużonych dla środowiska, 
a także ważne obiekty, znaczące i osobliwe miejsca.
 Sprzyja temu cyklicznie organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Ożarowie Mazowieckim Gminny Konkurs Literacki 
„Po ożarowskich ścieżkach” pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki Pana Kazimierza Sta-
churskiego oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim Pani Izabeli Milde.
 Tegoroczna trzecia edycja konkursu została zatytułowana „Tu jest nasze miejsce”, jej głównym celem było bliższe poznawa-
nie własnego środowiska oraz inspirowanie młodzieży w zakresie twórczego promowania własnych miejscowości.
 Zgodnie z regulaminem na konkurs należało przygotować prezentację dowolnie wybranego zabytku, miejsca pamięci, pomni-
ka przyrody, obiektu przemysłowego, kolejowego, itp. z terenu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.
 Konkurs odbył się 7 czerwca. Komisja oceniająca po wysłuchaniu prezentacji za najlepsze uznała:
I miejsce – Dominik Ptaszek kl. V SP Święcice – „Muzeum Dworu Polskiego w Pilaszkowie” 
II miejsce – Iwona Burzyńska, Paulina Świecińska kl. Vc SP nr 1 Ożarów Maz., -  Fabryka Kabli „Ożarów”
III miejsce – Aleksandra Szwajka, Anna Kozubal kl. VIc SP nr 1 Ożarów Maz. – „ Dworek w Umiastowie”  
Wyróżnienie: Joanna Olejniczak, Tatiana Zalewska kl. IV SP Święcice – „Szkoła Podstawowa w Święcicach” 
Emilia Piłat kl. Vc SP Ożarów Maz. – Fabryka Kabli „Ożarów”

GRATULUJEMY!!!  
Prezentacje w większości wygłaszane  z pamięci, wzbogacone pięknymi ilustracjami, plakatami, rekwizytami, uświadomiły wszyst-
kim obecnym jak bogata jest nasza Mała Ojczyzna. Szczególne uznanie należy się uczniom ze Szkoły Podstawowej w Święci-
cach, którzy już po raz drugi  licznie przystąpili do Konkursu i zaprezentowali prace na bardzo wysokim poziomie.
Gratulujemy Uczniom, w szczególności Zwycięzcy i dziękujemy Nauczycielom.

D. Kwiek, G. Wojszczyk

 Pomimo, że nie jestem mieszkańcem  
Ożarowa Mazowieckiego i dość przy-
padkowo trafiłam na publikację dr Stefa-
na  Lewandowskiego, muszę przyznać, 
że tego nie żałuję, ponieważ przeczy-
tałam ją z bardzo dużym zainteresowa-
niem. Monografia ta przedstawia ponad  
1000-letnie dzieje ziemi ożarowskiej. 
 Należy tutaj podziękować autorowi 
za gruntowną kwerendę archiwalną, 
na której mogą teraz bazować ucznio-
wie, studenci i samorządowcy Książka 
od  razu przyciągnęła moją uwagę ładną 
okładką, kredowym papierem, fotografia-
mi, rycinami, dwoma pięknymi kolorowymi 
kopiami oryginalnych mapek załączonymi 
do książki tj. pierworys gruntów Państwo-
wego Gospodarstwa Rolnego Pilaszków 
z 1950 r. oraz mapa z 1928 r rozparce-
lowanego majątku Pogroszewo napisa-
na kunsztownym pismem technicznym, 
jakiego niegdyś uczono obowiązkowo na 
politechnikach, a dzisiaj niestety możemy 
tylko oglądać na starych mapach . 
 Już z pierwszych rozdziałów możesz 
się dowiedzieć jaka jest historyczna gra-
nica Mazowsza oraz przeczytać o niesa-
mowitej historii tej krainy i jej pierwszych 
ważniejszych grodach. Muszę przyznać, 
iż moje zdumienie obudził fakt, iż miasto 
Błonie było grodem książęcym zbudo-
wanym aż w XIII wieku  przez Księcia 
Konrada Mazowieckiego (ten sam, któ-
ry sprowadził Krzyżaków do Polski) dla 
swojego syna, jak również Sochaczew 
był grodem kasztelana. 

 Wszyscy mogą z pierwszych stron 
książki przypomnieć sobie historię na-
szego kraju, działania rodu Piastów na  
tle historii Mazowsza oraz rozwój osad-
nictwa rolniczego w ziemi warszawskiej 
i książęcej osadzie ożarowskiej.
 Zdumiała mnie informacja, iż to wła-
śnie w Ożarowie odkryto cmentarzy-
sko  6 grobów popielicowo-kloszowych 
z ostatniego stulecia przed naszą erą 
oraz  fundamenty prasłowiańskiej „chi-
czy” na  osiedlu Zientarówka! Natomiast 
o tym, co odkryto w Borzęcinie, w Pi-
laszkowie co to jest „chicza” można już 
samemu przeczytać w kolejnych roz-
działach. Wiedza ta pozwala nam zupeł-
nie inaczej spojrzeć na miasto Ożarów, 
które być może przy dalszych pracach 
budowlanych w wykopach odkryje swoje 
tajemnice tak  jak już kiedyś prowadzo-
ne prace archeologiczne odkryły historię 
ośrodka hutniczego, który istniał na tere-
nie osad  między Pruszkowem, Błoniem, 
Grodziskiem i Ożarowem od I wieku p.n.e 
do IV w.n.e.
 Natomiast nie wszyscy wiedzą, jakie  
stosowano tutaj techniki wytopu żelaza 
i skąd brano rudę jak uprawiano pola 
i skąd pochodzi nazwa miasta. 
 Niewątpliwie mnóstwo ciekawych 
faktów historycznych od Piastów aż do 
dnia obecnego i informacji znajdzie czy-
telnik zarówno młody jak i starszy, bo 
jakież było moje zdumienie, gdy jako   
mieszkanka Warszawy wyczytałam, iż 
Ożarów jest związany z rodziną Kierbe-

dziów (most Kierbedzia) i że inżynier ko-
munikacji Mieczysław Marszewski znany 
jako budowniczy Mostu Poniatowskiego,  
z zamiłowania rolnik, mieszkał w Pilasz-
kowie.
 Jego pogmatwane losy, jak i innych  
wybitnych ludzi, przedstawił autor ob-
szernie w końcowych rozdziałach książki  
bogato ilustrowanych dokumentalnymi   
fotografiami. 
 Historia hojnej dobrodziejki Tekli Ra-
packiej, która była fundatorką dwóch 
kościołów, (w Borzęcinie i Św Barbary 
w Warszawie) napawa mnie optymi-
zmem i wiarą w ludzi, którzy wbrew ogó-
łowi myślą o innych i przez to pozostaną 
w naszej pamięci na zawsze pomimo ich 
fizycznej nieobecności, a przez to powin-
ni  być stawiani innym za wzór.
 Natomiast dzieje Ożarowskiej Huty 
Szklanej powinien znać każdy młody 
ożarowianin, a już na pewno zapoznać 
się ze szczegółową kroniką chronolo-
giczną ziemi Ożarowskiej, aż do dnia  
dzisiejszego 
 Wydaje mi się, że każdy, kto jest 
w jakiś sposób związany z Ożarowem, 
powinien koniecznie przeczytać mo-
nografię dr Stefana Lewandowskiego, 
aby sobie uświadomić, że właśnie jest 
związany z tak bogatą dziejowo jak 
i w zasoby naturalne ziemią ożarowską 
historycznego  terenu Mazowsza i może 
wnieść swój wkład w najnowszą historię 
tej Małej Ojczyzny. 

mgr inż. Grażyna Kurek

Monografia  dla  każdego  mieszkańca 
Ożarowa  Mazowieckiego  
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sport

OSIEM MEDALI
W MISTRZOSTWACH POLSKI W PŁYWANIU

 Uwieńczeniem całorocznego ciężkie-
go treningu pływackiego, w czasie które-
go zawodnicy KS „1” Ożarów Mazowiecki 
przepłynęli od 1000 do 1200 kilometrów 
były starty w Korespondencyjnych Mi-
strzostwach Polski dzieci 10- i 11-letnich 
(2-3 czerwca 2007 r.), Mistrzostwach 
Polski Młodzików 12-letnich w Dębicy 
(29 czerwca-1 lipca 2007 r.) oraz Mi-
strzostwach Polski Młodzików 13-letnich 
w Oświęcimiu (6-8 lipca 2007 r.).
 Najlepszymi zawodnikami KS „1” w 
Korespondencyjnych Mistrzostwach Pol-
ski 10-11 latków zostali:

10-LATKI
Federowicz Julia
26 miejsce /100 m stylem grzbietowym
24 miejsce /200 m stylem grzbietowym
24 miejsce /100 m stylem zmiennym

Pawłowska Żaneta
32 miejsce /100 m stylem klasycznym

Florczyński Radosław
36 miejsce /200 m stylem dowolnym
33 miejsce /200 m stylem grzbietowym

Madej Damian  
23 miejsce /100 m stylem grzbietowym
36 miejsce /200 m stylem grzbietowym

Chmielewski Kacper 
13 miejsce /50 m stylem klasycznym
13 miejsce /100 m stylem klasycznym
33 miejsce /50 m stylem motylkowym

11-LATKI
Maciejewska Marta  
30 miejsce /100 m stylem dowolnym
30 miejsce /200 m stylem dowolny

Białowąs Karolina  
14 miejsce /200 m stylem grzbieto-
wym
17 miejsce /50 m stylem motylkowym
7 miejsce /100 m stylem motylkowym

Pikiołek Roksana  
24 miejsce /100 m stylem klasycznym
12 miejsce /200 m stylem klasycznym
36 miejsce /100 m stylem zmiennym

Tlak Adam   
14 miejsce /50 metrów stylem dowol-
nym
8 miejsce /100 metrów stylem dowol-
nym
6 miejsce /200 metrów stylem dowolnym
24 miejsce /100 metrów stylem zmiennym

Piskor Michał   
13 miejsce /50 m stylem motylkowym
17 miejsce /100 m stylem motylkowym

Mistrzostwa Polski Młodzików 12-let-
nich w Dębicy

 W Mistrzostwach Polski brało udział 
118 klubów. Pierwszy dzień zawodów 
(piątek) okazał się dla naszych zawodni-
ków szczęśliwy. Zdobyliśmy 4 medale (3 
złote i 1 srebrny):
Złoty medal - Weronika Jagoda 50 m 

stylem motylkowym
Złoty medal - Julia Jagoda 200 m stylem 
dowolnym
Złoty medal - sztafeta dziewcząt 4x100 m 
stylem dowolnym w składzie:
Natalia Nowińska
Katarzyna Biernacka
Weronika Jagoda
Julia Jagoda
Srebrny medal - sztafeta chłopców 
4x100 m stylem dowolnym w składzie:
Michał Ziółkowski
Radosław Kober
Krzysztof Cholewo
Kacper Jaworski

Drugi dzień zawodów (sobota):
Brązowy medal - Weronika Jagoda 200 
m stylem zmiennym
Brązowy medal - sztafeta dziewcząt 
4x100 m stylem zmiennym w składzie:
styl grzbietowy - Julia Jagoda
styl klasyczny - Weronika Jagoda
styl motylkowy - Katarzyna Biernacka
styl dowolny - Natalia Nowińska

Trzeci dzień zawodów (niedziela):
Srebrny medal - Julia Jagoda 100 m sty-
lem dowolnym

Brązowy medal - Weronika Jagoda 200 m 
stylem klasycznym
 Serdeczne podziękowania składamy 
Arkadiuszowi Kieruzalowi i Radosławowi 
Nasielskiemu, kibicom z Ożarowa Mazo-
wieckiego, za wspaniały doping w Dębicy.

Ranking Medalowy Mistrzostw Polski  
Młodzików 12-letnich w Dębicy 
1. MKS JORDAN Kraków
2. KS WISLA Puławy
3. MKP SLOWIANKA Gorzów Wlkp.
4. KS „1” Ożarów Mazowiecki

Mistrzostwa Polski Młodzików 13-let-
nich w Oświęcimiu:

Wyniki zawodników:
Paczkowska Zuzanna   
35 miejsce /50 m stylem motylkowym
35 miejsce /100 metrów stylem motylkowym

Pawłowska Dagmara   
36 miejsce /100 m stylem motylkowym

Kuźma Mateusz
18 miejsce /200 m stylem dowolnym
20 miejsce /100 m stylem klasycznym
17 miejsce /200 m stylem klasycznym

Chmielewska Julia   
35 miejsce /100 m stylem klasycznym
20 miejsce /400 m stylem dowolnym

Jaworski Maksym
32 miejsce /200 m stylem dowolnym
30 miejsce /400 m stylem dowolnym

Niemyski Patryk
27 miejsce /100 m stylem klasycznym
14 miejsce /200 m stylem zmiennym
25 miejsce /200 m stylem klasycznym

 Gratulujemy wszystkim zawodnikom 
oraz trenerom Tadeuszowi Staniszew-
skiemu i Wiesławowi Kalicie i życzymy 
dalszych sukcesów.
 Po udanych startach w Mistrzostwach 
Polski zawodnicy doskonalili technikę 

pływania na zgrupowaniu 
letnim w Puławach. Zawod-
nicy trenowali 2 x dziennie 
na 50-metrowej odkrytej pły-
walni otoczonej lasem.
 Zakończeniem rocz-
nego pływackiego cyklu tre-
ningowego było sierpniowe 
tygodniowe zgrupowanie 
kondycyjne w Zakopanem, 
podczas którego dzieci 
przemaszerowały po górach 
około 70 kilometrów.
 Dziękujemy Burmi-
strzowi i Radzie Miejskiej 
Ożarowa Maz. za wsparcie. 
Dzięki Waszej pomocy zgru-
powania KS „1” dały dzie-
ciom wiele radości i zadowo-
lenia, a całoroczny program 

szkoleniowy mógł zostać zrealizowany 
zgodnie z planem. Dziękujemy również 
Dyrektorowi GOSiR Andrzejowi Kowal-
skiemu, Dyrekcji SP nr 1 im. Janusza 
Kusocińskiego Izabeli Milde oraz Radzie 
Pedagogicznej, sponsorom i wszystkim 
sympatykom za okazaną pomoc.

Zapraszamy do odwiedzania naszej 
strony, gdzie znajdą Państwo więcej 
informacji i szczegółowe wyniki zawo-
dów: www.jedynka-ozarow.pl 

Zarząd Klubu
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 Rozpoczęło się lato kalendarzowe. 
Pogoda jednak nas nie rozpieszcza. Na 
razie musimy znosić huśtawki temperatur 
i ciśnienia, które jednakowo doskwierają 
i „młodym i starym”. No cóż, nie mamy na 
to wpływu. Możemy jednak kontynuować 
nasze postanowienia z zeszłego miesią-
ca dotyczące letniej diety.
 Nadal zachęcałam Państwa do spo-
rządzania lekkostrawnych, głównie wa-
rzywnych posiłków. Na pewno pomogą 
one zrzucić zbędne kilogramy. 
 Mniej kilogramów to lżejsze i zgrab-
niejsze ciało, swobodniejsze ruchy, i su-
per samopoczucie.
 Dzisiaj podaję więc kolejny przepis 
na lekkie dania letnie. Mam nadzieję, 
że zasmakują w nim Państwo, i nawet w 
innych porach roku będzie serwowane 
na różnego typu uroczystościach i spo-
tkaniach.

Życzę zdrowia i smacznego

Włoska trójkolorowa sałatka z maka-
ronem

Składniki:
550 g makaronu „świderki” /lub innego  
wg uznania/
5 suszonych na słońcu pomidorów w ole-
ju
150 g sosu winegret
5 łodyg świeżego majeranku
3 łodygi świeżej bazylii
225 g sera mozarella, pokrojonego 
w kostkę
120 g czarnych oliwek bez pestek

Sos Winegret:
3 części oliwy z oliwek extra virgin /tło-
czonej na zimno/
1 część octu winnego lub soku z cytryny
sól
pieprz
½ łyżeczki musztardy wg uznania

Przepis:
1. Makaron ugotować, odcedzić i opłu-
kać w dużej ilości zimnej wody /aby się 
nie sklejał/. Przesypać do dużej miski.
2. Pociąć suszone pomidory na małe 
paski. Składniki sosu zmieszać, potrzą-
sając je w butelce albo rozbijając w mik-
serze.
3. Majeranek i bazylię pociąć albo drob-
no posiekać. Do przestudzonego maka-
ronu dodać ser, oliwki i pomidory. Wlać 
wystarczającą ilość sosu /aby lekko po-
krył makaron/, a następnie dodać zioła. 
Wszystkie składniki dobrze wymieszać, 
przykryć misę z sałatką, i odstawić na 
ok. godzinę. Podawać w temperaturze 
pokojowej.
4. Serwować z włoską bułką, lub pieczy-
wem i zielona sałatą.

Ewa Misiołek

Spotkania z cyklu „ KULINARIA” 

 Od 3 do 28 września ROLNIK, któ-
ry chce odzyskać część pieniędzy wy-
danych na olej napędowy używany do 
produkcji rolnej, a w 2007 roku jeszcze 
tego limitu nie wykorzystali mogą składać 
wnioski o jego zwrot.
 We wrześniu należy złożyć odpo-
wiedni wniosek do wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta, w zależności od po-
łożenia gruntów rolnych wraz z fakturami 
VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi do-
wód zakupu oleju napędowego w okresie 
od 1 marca 2007 r. do 31 sierpnia 2007 r. 
w ramach kwoty zwrotu podatku określo-
nej na 2007 r. 
 Zwrot podatku w 2007 r. wynosić bę-
dzie: 47,30 zł x ilość ha użytków rolnych

(czyli blisko 9 zł więcej niż w roku ubie-
głym) do wysokości limitu ustalonego na 
2007 r.
 Pieniądze wypłacane będą w termi-
nie od 2 - 30 listopada 2007 r. gotówką 
w kasie Urzędu  Miasta i Gminy albo 
przelewem na rachunek bankowy poda-
ny we wniosku.
 W przypadku, gdy grunty gospodar-
stwa rolnego stanowią przedmiot współ-
posiadania, zwrot podatku akcyzowego 
przysługuje temu współposiadaczowi, 
co do którego pozostali współposiada-
cze wyrazili pisemną zgodę (zgoda bę-
dzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy 
współmałżonków).
 W przypadku, gdy producent rolny 
podlega wpisowi do Krajowego Rejestru 
Sądowego do wniosku załącza się odpis 
z tego rejestru.
 Wzór wniosku o zwrot podatku akcy-
zowego zawartego w cenie oleju napę-
dowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej jest dostępny na stronie interneto-
wej urzędu Miasta i Gminy Ożarów Ma-
zowiecki www.ozarow-mazowiecki.pl    

oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi (www.minrol.gov.pl), 
 Faktury załączane do wniosku powin-
ny spełniać wymogi określone w rozpo-
rządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 
maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku 
niektórym podatnikom, zaliczkowego 
zwrotu podatku, wystawiania faktur, spo-
sobu ich przechowywania oraz listy towa-
rów i usług, do których nie mają zastoso-
wania zwolnienia od podatku od towarów 
i usług (DZ. U. Nr 95, poz. 798). Możliwe 
jest dołączenie do wniosku kopii faktur, 
jednakże muszą one zostać potwierdzo-
ne za zgodność z oryginałem przez upo-
ważnionego pracownika urzędu gminy   
lub miasta.
Miejsce składania dokumentów:
Wnioski należy składać w terminie od 3 
do 28 września w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Ożarowie Mazowieckim, Wy-
dział Finansowy , II piętro, pokój 209.

Jolanta Kołodyńska (na podstawie informacji 
ze  strony http://www.minrol.gov.pl)

                       Z EUROPĄ W TLE
ROLNICY !!!
II transza zwrotu podatku akcyzowego za 2007 rok

rozmaitości
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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...
• Urocza średniej wielkości, 3-miesięczna, czarna z białymi skarpetkami sunia czeka na życzliwych ludzi.
• 2-letni sznaucer średniej wielkości o maści pieprz i sól, czeka na człowieka, który go w końcu pokocha.
• Porzucona 4-miesięczna, brązowo-podpalana, posłuszna i grzeczna sunia. Tęskni za nowym opiekunem.
• 2-letni, średniej wielkości, rudy o gęstej sierści pies to Lisek, który czeka na nowy dom.
• 2-letni Piegus, duży, energiczny, łagodny pies. W wieku szczenięcym został potrącony przez samochód, w wyniku czego  
 stracił przednią prawą łapę. Jednak jej brak nie sprawia mu problemu.
• 6-miesięczna ruda nieduża, sympatyczna, ułożona sunia czeka na ciepły dom.
• 3-letni, mały, biały piesek z łapkami jak u foczki, czeka już rok w schronisku na wspaniały dom.
• Czarny, nieduży Mars to ok. roczny, mądry, bardzo życzliwy człowiekowi, energiczny pies. Czekający na dobrego pana 
 i dach nad głową.
• Piękna około 1,5-roczna sunia podobna do psa gończego o maści rudej, czeka w schronisku na wspaniały i kochający  
 domek.
• Około roczny Poker to mały, biały z czarną plamką na prawym oku piesek, pilnie szukający nowego pana. Obecna właści-
 cielka nie może go zatrzymać z powodów zdrowotnych.

tel. kontakt. 507415468, 603837761

Weź na kolana kota...
• 2-miesięczna czarno-biała kotka tęskni za nowym właścicielem.
• dwie 4-miesięczne czarne kotki do oddania w dobre ręce.
• dwa 4-miesięczne kocurki bury i szaro-biały czekają na ciepły dom.
• Szaro-bura, cętkowana, 4-miesięczna kotka bardzo towarzyska i wesoła szuka domu
• Pręgowana, bura kotka z białymi dodatkami, bardzo kontaktowa i milutka do oddania
• Koty i kocięta w różnym wieku, różnej maści i płci czekają na nowych właścicieli w prywatnym azylu.
• Dwa maleńkie czarno – białe kotki czekają na nowych właścicieli i ciepłe posłanko.
Wszystkie kocięta są zdrowe, odrobaczone i odpchlone, nauczone czystości.

tel. kontakt. 500195529 i 503666946

,,Zwierzę jest jedynym stworzeniem na ziemi, które kocha Cię bardziej niż siebie”

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 okresie wakacyjnym udało nam się znaleźć domy dla 42 naszych podopiecznych, w tym 38 domków 

dla psów i 4 domy dla kotów.
Barbara Woynarowska

przygarnij pieska lub kotka

 Technologia informacyjna jako 
jedna z najszybciej rozwijających 
się dziedzin wymaga ciągłej mo-
dernizacji sprzętu komputerowego, 
aby w pełni korzystać z jej zdoby-
czy. Możliwość wyposażenia w no-
woczesny sprzęt daje szkołom Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej we 

współpracy z Europejskim Fundu-
szem Społecznym (EFS).
 Na przełomie czerwca i lipca 2007 
roku w Szkole Podstawowej nr 1 
im. Janusza Kusocińskiego oraz 
Gimnazjum im. Bohaterów Powsta-
nia Warszawskiego w Ożarowie 
Mazowieckim powstały pracownie, 

Nowe pracownie komputerowe
w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ożarowie Mazowieckim
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Święcice
W czerwcu OSP Święcice wyjeżdżała alarmowo 5 razy 
w tym:

3 pożary:
8 czerwca – Święcice, ul. Kopytowska 54 – zasilenie w wodę 
i pomoc w dogaszaniu pożaru
10 czerwca – Płochocin , stacja PKP – pożar śmieci
23 czerwca – Józefów, ul. Długa – pożar magazynu z opo-
nami i różnego rodzaju plastikowymi częściami

2 akcje ratownictwa technicznego:
15 czerwca – Płochocin, ul. Poznańska  - wypadek z udzia-
łem dwóch samochodów osobowych – zabezpieczenie tere-
nu, pomoc poszkodowanym, kierowanie ruchem, postawie-
nie samochodu na koła, uprzątnięcie jezdni.
22 czerwca – Płochocin, ul. Zabytkowa/Lipowa – wypadek, 
samochód osobowy wpadł w poślizg i uderzył w drzewo, 
podjęte działania to zabezpieczenie terenu i pomoc poszko-
dowanym.

W lipcu OSP Święcice wyjeżdżała alarmowo do 4 razy, 
w tym :
- pożary 2
- akcje ratownictwa technicznego – 1
- pompowanie – 1

3 lipca – Wolskie,  ul. Michałowska 44 – pożar mieszkania 
na parterze, działania strażaków to ewakuacja osób z pierw-
szego piętra, zasilenie innej jednostki wodą, zabezpieczenie 
miejsca objętego pożarem.
4 lipca – Święcice, skrzyżowanie ulic Poznańskiej i Zabo-
rowskiej – kolizja dwóch samochodów osobowych; działa-
nia strażaków to zabezpieczenie miejsca wypadku, odcięcie 
prądu i gazu, kierowanie ruchem i sprzątnięcie ulicy.
22 lipca – Płochocin, ul. Dworcowa 10 – zalana piwnica 
w domu, użycie pompy pływającej NIAGARA
28 lipca – Wolica, pożar opuszczonych magazynów – podję-
te działania: użyto 1 prądu wody oraz sprzętu burzącego

OSP

Ożarów Mazowiecki

OSP

W ostatnim kwartale Ochotnicza Straż 
Pożarna w Ożarowie Mazowieckim wy-
jeżdżała alarmowo 56 razy. W czerwcu 
18 razy, w lipcu 14 razy, w sierpniu 24 
razy.

Czerwiec 2007 r.

8 pożarów, 7 akcji ratownictwa tech-
nicznego, 3 pompowania rozlewisk wody.
01.06 - Ożarów Maz., ul. Witosa. Pożar poddasza użytkowego 
– spaleniu uległo 75 % boazerii poddasza oraz 2 m2 podłogi. 
Pożar gasiły 3 zastępy strażaków.
10.06 - Bronisze, ul. Przyparkowa 13. Pożar magazynu go-
spodarczego o wymiarach 35m x 15m x 9m. Pożar czterema 
prądami wody gasiło siedem zastępów strażaków z Pożarowa 
i JRG Błonie.

Lipiec 2007 r. 

1 pożar, 10 akcji ratownictwa technicznego, 1 pompowanie 
rozlewiska wody, 2 fałszywe alarmy. 
07.07 - Jawczyce, ul. Przyparkowa. Zderzenie dwóch samo-
chodów osobowych. Działania strażaków polegały na zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu pierwszej pomocy, 
neutralizacji rozlanych płynów i olejów samochodowych oraz 
usunięciu wraków pojazdów z jezdni.
24.07 - Jawczyce ul. Poznańska / Sadowa. Wypadek drogowy 
z udziałem samochodu osobowego i dostawczego.

Sierpień 2007 r.

9 pożarów, 10 akcji ratownictwa technicznego, 5 pompowań 
rozlewisk wody
03.08. Wolskie ul. Michałowska. Pożar mieszkania na wysokim 
parterze. Strażacy z palącego się mieszkania wydostali dwie 
osoby, którym pożar odciął drogę ucieczki. Pożar gasiło sie-
dem zastępów strażaków. 
09.08 Strzykuły ul. Sochaczewska / Strzykulska. Wypadek dro-
gowy – zderzenie czterech samochodów na jednym z najbar-
dziej niebezpiecznych skrzyżowań w naszej gminie. 
Od 23 sierpnia strażacy z Ożarowa wypompowywali wodę ze 
stawów w Ołtarzewie. Strażacy wypompowywali wodę przez 
kilkadziesiąt godzin wykorzystując często jednocześnie 3 mo-
topompy.  

w których uczniowie będą rozwijać 
swoje umiejętności informatyczne ko-
rzystając z nowoczesnego sprzętu. 
 W ramach projektu każda ze 
szkół została wyposażona w nową 
pracownię, składającą się z: 10 sta-
nowisk komputerowych, serwera 
z oprogramowaniem, drukarki sie-
ciowej, skanera, projektora, laptopa 
oraz oprogramowania służącego 
opanowaniu biegłego pisania na kla-
wiaturze, szybkiego rozwiązywania 

zadań matematycznych, tworzenia 
prezentacji multimedialnych, two-
rzenia stron WWW.
 Każdy komputer wyposażony jest 
w program filtrujący niepożądane 
treści w Internecie.

Izabela Milde
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 

w Ożarowie Maz.
Halina Władyka

Dyrektor Gimnazjum w Ożarowie Maz. 
 



Gmina O¿arów Mazowiecki od 9 wrzeœnia 2007 roku przystêpuje
do Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej pod has³em „CI¥¯A BEZ
ALKOHOLU”
Jej g³ównym celem jest:
• zmniejszenie liczby kobiet pij¹cych w czasie ci¹¿y
• promocja abstynencji w tym okresie oraz zwiêkszenie wiedzy

o negatywnym wp³ywie alkoholu na p³ód.

Grup¹ docelow¹ kampanii bêd¹:
• kobiety w wieku rozrodczym, kobiety w ci¹¿y, a tak¿e ca³e

spo³eczeñstwo (zwykle jest ktoœ, kto czêstuje kobietê alkoholem,
kto jest œwiadkiem tego, jak pije ona alkohol,
albo ktoœ zachêcajacy j¹ do picia czerwonego wina w ci¹¿y).

Prezentujê badania przeprowadzone przez PBS
w Sopocie na zlecenie PARPA w 2005 r.
• Co trzecia kobieta (33% ) w wieku prokreacyjnym

(18 - 40 lat)pi³a alkohol w czasie ci¹¿y.
• Niemal dwie trzecie kobiet w ci¹¿y nie by³o ostrzegane

przez lekarzy przed negatywnymi konsekwencjami
picia alkoholu w czasie ci¹¿y.

• Zdecydowana wiêkszoœæ badanych (88%) jest zdania,
i¿ nawet niewielka iloœæ alkoholu wypitego przez kobietê
w ci¹¿y mo¿e mieæ negatywny wp³yw na zdrowie jej dziecka.

• Kobiety, które w trakcie ci¹¿y nie spo¿ywa³y alkoholu,
w wiêkszoœci ( 93%) uznaj¹, ¿e picie alkoholu w czasie ci¹¿y
jest szkodliwe dla dziecka, podczas gdy w grupie kobiet,
w której zdarza³o siê spo¿ywaæ alkohol, gdy by³y w ci¹¿y,
pogl¹d ten podziela niewiele ponad po³owa (53%) .

Ogólnopolska Kampania Edukacyjna pod has³em
„CI¥¯A BEZ ALKOHOLU”

Badania œwiatowe (wybór)

• Badania przeprowadzone w Czechach wskazuj¹,
¿e 3/4 kobiet pije alkohol 1/3 z nich kontynuuje picie alkoholu
podczas pierwszych trzech miesiêcy ci¹¿y, a 16% pije nawet
do 6 miesi¹ca.

• W Niemczech co roku rodzi siê oko³o 2.200 dzieci
z FAS Fetal Alkohol Syndrome (P³odowy Zespó³ Alkoholowy).
Dodatkowo liczbê dzieci z niepe³noobjawowym FAS,
m.in. takich, które nie posiadaj¹ anomalii fizycznych,
ale które s¹ opóŸnione umys³owo i u których wystêpuj¹
zaburzenia zachowania szacuje siê rokrocznie na 10-15 tys.

• We Francji i Anglii ponad 6 tys. dzieci przychodz¹cych
na œwiat ka¿dego roku cierpi z powodu wad fizycznych
i szkód psychicznych spowodowanych przez to,
¿e bêd¹c w ³onie matki, chc¹c niechc¹c, by³y biernymi
konsumentami alkoholu.

• Co roku w USA rodzi siê 5.000 dzieci z FAS,
dziesiêæ razy wiêcej rodzi siê z „l¿ejszymi” formami
uszkodzeñ spowodowanych przez picie matek w czasie ci¹¿y.
FAS wystêpuje czêœciej ni¿ zespó³ Downa i jest wiod¹c¹
przyczyn¹ chorób umys³owych.

W za³¹czeniu prezentujê ulotkê wydan¹ przez PARPA
“Ci¹¿a bez alkoholu” z informacjami na temat ww. kampanii.

Picie alkoholu przez kobiety w ci¹¿y

El¿bieta Dobrzyñska -Khafagy


