
NR 9 (152) LISTOPAD ’07

o Unii s³ów kilka

medale za d³ugoletnie po¿ycie

k¹cik adopcyjny

wymieñ dowód

Policja, OSP

jesienne spotkania
z muzyk¹ i ksi¹¿k¹

wyniki wyborów

z ¿ycia szkó³

z pracy rady miejskiej

z pracy burmistrza

40 lat
Praw Miejskich
O¿arowa Maz.

102,7 FM

Radio Niepokalanów

cotygodniowy
"Kwadrans Samorz¹dowy"

Miasta i Gminy O¿arów Mazowiecki
w ka¿dy czwartek o godz. 13:30

w ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca
o godz. 19:20





3Informator Ożarowski nr 9 (152) listopad 2007

z pracy burmistrza

Szanowni Państwo,

 W niedzielę 28 października br. zakończył się 
V Festiwal Muzyki Kameralnej w naszej gminie. Muzyki 
instrumentalnej, dobranej tak, aby dobrze brzmiała 
w salach koncertowych, jak i w naszych parafialnych 
kościołach.
 Program tegorocznego festiwalu zatytułowanego, 
jak co roku, Muzyka w barwach jesieni, był szczególnie 
interesujący. Zawdzięczamy go młodym muzykom pro-
wadzącym w Ożarowie ognisko muzyczne Pani Kai 
Giżewskiej-Stachlewskiej i Panu Igorowi Giżewskiemu 
oraz znanemu u nas z wielu występów Panu Józefowi 
Kolinkowi.
 Wydarzeniem rzadko spotykanym był występ 
Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej Sonata im. Bo-
gumiła Łepeckiego, połączony z obchodami kolejnego 
Dnia Papieskiego. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
znakomicie nadaje się do prezentowania utworów 
muzycznych, zwłaszcza większych zespołów muzyków, 
dlatego pamiętajmy - szczególnie wtedy, kiedy poświę-

camy koncert pamięci naszego ukochanego Ojca 
Świętego – aby nie zabrakło nas w kościele, chociażby 
z wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II.
 Dziękuję wszystkim, którzy pomimo nieraz nie 
najlepszej pogody, uczestniczyli w pięciu koncertach 
festiwalowych. Dziękuję Księdzu Dyrektorowi Edwar-
dowi Sobierajowi za użyczenie wnętrz dworku w Pi-
laszkowie, dziękuję Księżom Proboszczom: Zbignie-
wowi Babickiemu i Jarosławowi Buchholzowi za 
możliwość zorganizowania koncertów we wnętrzach 
sakralnych. Gorące podziękowania składam sponsorom 
festiwalu - zarządom firm:
PANATTONI EUROPE, J.W.CONSTRUCTION, PERI 
Polska, AMBRA, BAKOMA i HOTEL MAZURKAS.
 Wszystkich, którzy cenią dobrą muzykę instru-
mentalną zapraszam na tradycyjny koncert noworoczny 
w pierwszą niedzielę nowego roku.

Kazimierz K.Stachurski - Burmistrz

W TRYBIE USTAWY – PRAWO ZAMÓ-
WIEŃ PUBLICZNYCH:
Ogłoszono przetargi na następujące re-
alizacje:
- budowę wodociągu w Wolicy 
- renowację cmentarza wojennego Wrze-
śnia 1939 r. w Ołtarzewie  
- zakup i montaż wyposażenia placu zabaw 
dla dzieci do Przedszkola w Józefowie
- utwardzenie ul. Sienkiewicza na odcinku od 
ul. 1-go Maja do ul. Kościuszki w Ożarowie 
Zatwierdzono wyniki przetargów:
- zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w 
sezonie zimowym 2007/2008,  za cenę ofer-
tową brutto: 200.000 zł (wykonawca Urzą-
dzanie i Utrzymywanie Zieleńców Chirurgia 
Drzew - Petroniusz Frejlich – Milanówek)
Podpisano umowy:
- z wykonawcą „STD NASIŁOWSKI” z sie-
dzibą w Zielonce na przebudowę kolektora 
głównego kanalizacji sanitarnej  - Etap I od 
przepompowni ścieków przy ul. Kapuckiej 
do ul. Szkolnej (dł. 486 m), za cenę oferto-
wą brutto: 2.650.000 zł 
- z dostawcami wyposażenia technologicz-
nego i mebli dla nowego Przedszkola w Jó-
zefowie: z wykonawcą „I.T.P. GASTRO” Sp. 
z o.o. z siedzibą w Łodzi na cz. A – dosta-
wa i montaż wyposażenia technologiczne-
go, za cenę ofertową brutto 159.936,25 zł, 
- z wykonawcą „NOVUM” – S. Chmieliński z 
siedzibą w Szczytnie na cz. B – zakup i montaż 
mebli, za cenę ofertową brutto 60.555,70 zł
- z wykonawcą K. Jarzyna z siedzibą w Ożaro-
wie na dowóz dzieci z terenu Gminy Ożarów 
do szkół i gimnazjów, za cenę ofertową brutto 
72.944,04 zł (na część A przedmiotu zamó-
wienia), za cenę ofertową brutto 75.383,64 zł 
(na część B przedmiotu zamówienia)
- z wykonawcą Przewozy Autokarowe – J. Przy-
bysz z siedzibą w Płochocinie na dowóz dzie-
ci z terenu Gminy Ożarów do szkól i gimna-
zjów za cenę ofertową brutto 83.678,28 zł (na 
część C przedmiotu zamówienia)
- z wykonawcą ARBUD – A. Rączkowski z 

siedzibą w Pruszkowie na opracowanie kom-
pletnej dokumentacji projektowo-kosztoryso-
wej budowy chodnika ul. Poznańska w Świę-
cicach, za cenę ofertową brutto 28.060 zł
- z wykonawcą „PANINSTAL” – S. Lipka z 
siedzibą w Warszawie na roboty dodatko-
we do umowy na zakup i montaż czopucha 
do kotła grzewczego do kotłowni osiedlo-
wej w Józefowie, za cenę ofertową brutto 
5.765,32 zł  
- z dostawcami wyposażenia techniczne-
go, aparatury i mebli dla Gminnego Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa 
Otwartego w Ożarowie Mazowieckim – filia 
w Józefowie:
- z wykonawcą „ZALIMP-O” Z. Suchodol-
ska z siedzibą w Otwocku – cześć A, za 
cenę ofertową brutto: 28.060 zł 
- z wykonawcą „EURO-MEBLE” z siedzibą 
w Katowicach – część B, za cenę ofertową 
brutto: 88.444,40 zł 
- z wykonawcą „JARD” Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie – część C, za cenę ofertową 
brutto: 9.223,20 zł 
- z wykonawcą „Emergency Medical System 
Poland” – R. Pałka, z siedzibą w Lublinie – 
część E za cenę ofertową brutto: 4.622,82 zł 
- z wykonawcą „EKA” – Knypel z siedzibą 
w Żelechowie – część G, za cenę ofertową 
brutto: 4.721,40 zł 
- z wykonawcą „ETGAR” – E. Wójcik z sie-
dzibą w Krakowie na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci 
wodociągowej i sieci kanalizacji w Duchni-
cach za cenę ofertową brutto 250.100 zł
- z wykonawcą „KOPBUD” R. Traczyk z sie-
dzibą w Sieczychach na zagospodarowanie 
terenu działki przy ul. Witosa w Ożarowie 
za cenę ofertową brutto 100.225,07 zł
- z wykonawcą ZUIS M. Dybiec z siedzibą 
w Ożarowie na remont przepompowni ście-
ków przy ul. Kapuckiej za cenę ofertowa 
brutto 428.345 zł
- z wykonawcą „DOMBRUK” Bończak z 
siedzibą w Ożarowie na budowę chodnika 

i ścieżki rowerowej przy ul. Strzykulskiej w 
Ożarowie za cenę brutto 853.933,29 zł
- z wykonawcą „Planeta” Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Warszawie na budowę przepustów 
pod zjazdami przy ul. Zamoyskiego w Oża-
rowie w ilości 5 sztuk za cenę brutto 5.978 zł
- z wykonawcą DELTA S.A. z siedzibą w 
Warszawie na budowę chodnika ul. Po-
znańska w Święcicach za cenę brutto  
259.898,99 zł
W ZAKRESIE INWESTYCJI I REMONTÓW
Podpisano umowy na:
- projekty i remonty urządzeń na terenie „Ener-
getyki Ożarów” przy ul. Poznańskiej 129/133:
1/wykonanie projektu przebudowy magi-
strali ciepłowniczej, wykonawca: Pracownia 
Projektowa „WOJSAN” Warszawa, koszt: 
6.710 zł brutto
2/czyszczenie pompowni ścieków deszczo-
wych oraz remont pomostu technicznego, 
wykonawca: „GEA-NOVA” Babice Stare, 
koszt: 9.753,90 zł brutto
3/czyszczenie kanalizacji sanitarnej wyko-
nawca: PUH „KOZAK” Warszawa, koszt: 
3.538 zł brutto 
- pomiar natężenia ruchu drogowego na 
przejazdach PKP linii Warszawa Zach.-Ku-
nowice kat. „A”:
1/krzyżującego się z ulicą Mickiewicza w 
Ożarowie 
2/krzyżującego się z ulicą  Gołaszewską 
w Gołaszewie, wykonawca: „BUM MOST” 
A.Barański Warszawa, koszt jednego po-
miaru: 1.900 zł brutto
- opracowanie projektów założenia do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwo gazowe dla Gminy, wykonawca: Biu-
ro Rozwoju Warszawy S.A, koszt; 34.160 zł 
brutto
- remont dachu hali basenu Gminnego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji, wykonawca: firma NE-
TROS- USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE D. 
Jasionek Pruszków, koszt: 23.978,99 zł
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych 
z nazwami ulic na osiedlu Ołtarzew, wyko-

Działania i decyzje podjęte w Urzędzie Gminy w okresie od  3 września  do 31 października



4 Informator Ożarowski nr 9 (152) listopad 2007

z pracy burmistrza

nawca: „URAL” Sp. z o.o. Poznań Grusz-
czyk, koszt: 26.753,60 brutto
- zakup 600 ton tłucznia na utrzymanie dróg 
gminnych, wykonawca: PPHU J. Kołodziej-
czyk - Płochocin, koszt: 65.880 zł brutto
- utrwalenie emulsją asfaltową nawierzchni 
dróg tłuczniowych na osiedlu Ołtarzew, wy-
konawca: DROG-REM Sp. z o.o. Warsza-
wa, koszt: 74.816,50 zł brutto
Zakończono:
- przegląd automatyki kotłowni gazowej i 
montaż zaworów przelotowych w instalacji 
sieci cieplnej na terenie „Energetyki Oża-
rów” przy ul. Poznańskiej 129/133
- utrwalenie nawierzchni tłuczniowej emul-
sją asfaltową z grysem w Święcicach 
ul. Rzeczna i Słoneczna
- utwardzenie kruszywem drogowym i utrwa-
lenie emulsją asfaltową ul. Kilińskiego i Ma-
zowieckiej na osiedlu Ołtarzew
- remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 
w Ożarowie Maz.
- remont Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Płochocinie
- budowę przedszkola w Józefowie 
- budowę sieci wodociągowej w Broniszach
- montaż progów zwalniających na ul. Połu-
dniowej w Domaniewku I
- uzupełnianie asfaltu przy na ulicy Szeli-
gowskiej w Szeligach
- wykonanie aktywnego przejścia dla pie-
szych na skrzyżowaniu ulic: Poniatowskie-
go i Dmowskiego w Ożarowie Maz. 
Wydano decyzje i wydziałowe warunki 
techniczne:
- 48 decyzji na prowadzenie robót w pasie 
drogowym
- 17 decyzji na lokalizację zjazdu
- 38 decyzji  zezwalających na umieszczenie 
w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicz-
nej niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami  ruchu drogowego
W ZAKRESIE GEODEZJI I GOSPODARKI 
NIERUCHOMOŚCIAMI
Wydano decyzje i postanowienia:
- 8 postanowień o możliwości podziału nie-
ruchomości.
- 16 decyzji o podziale nieruchomości
- 1 postanowienie o rozgraniczeniu nieru-
chomości
- 26 zaświadczeń o adresie nieruchomości
- przejęto w drodze darowizny od Agen-
cji Nieruchomości Rolnych zabudowaną 
działkę nr 1/7 w Gołaszewie oraz działkę 
nr 22/58 w Wolicy stanowiąca drogę.
- sfinalizowano transakcje wykupu gruntu sta-
nowiącego poszerzenie ul. Duchnickiej.
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY:
Wydano decyzje i postanowienia:
- 13 decyzji warunkach zabudowy 
- 1 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji  
celu  publicznego        
- 159 wypisów z miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego                 
W ZAKRESIE EDUKACJI 
• Wszystkie szkoły uczestniczyły w obchodach 
z okazji 68. rocznicy Bitwy Ołtarzewskiej.
• Rodzice uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zło-
żyli wnioski o przyznanie stypendium szkol-
nego dla 89 dzieci.
• 27 września Szkoła Podstawowa im. Sza-

rych Szeregów w Płochocinie po raz drugi 
obchodziła Święto Szkoły. W ramach uro-
czystości odbyło się ślubowanie uczniów 
klas pierwszych. 
• W ramach programu MEN „Podróże histo-
ryczno – kulturowe w czasie i przestrzeni”, 
Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów 
w Płochocinie, otrzymała dofinansowanie wy-
cieczki edukacyjnej do miejsc pamięci naro-
dowej. Dzieci zwiedziły Kruszwicę, Strzelno, 
Gniezno, Biskupion oraz Ostrów Lednicki.
• Od września br. we wszystkich szkołach 
podstawowych realizowana jest akcja 
„Szklanka mleka” dofinansowana przez 
Agencję Rynku Rolnego. 
• Szkoła Podstawowa im. Szarych Szere-
gów w Płochocinie otrzymała z MEN dota-
cję na realizację zadania „nauczanie języka 
angielskiego w klasie pierwszej i drugiej w 
roku szkolnym 2007/2008”
• Z okazji Sprzątania Świata oraz obchodów 
Światowych Dni Patrona Ekologów w Szko-
le Podstawowej Nr 1 oraz w Gimnazjum w 
Ożarowie odbył się spektakl „Zielona afera 
czyli ostatnie śledztwo inspektora Zgrozy”.
• Dyrektorzy placówek oświatowych oraz 
poczty sztandarowe szkół gminnych uczes-
-tniczyły w uroczystości nadania imienia 
Tony Halika Zespołowi Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 1 w Ożarowie. 
• 12 października odbyły się Mistrzostwa Po-
wiatu Szkół Gimnazjalnych Chłopców w pił-
ce nożnej, I miejsce zajęła reprezentacja 
chłopców z Gimnazjum w Ożarowie. 
• 12 października w sali widowiskowej DK 
„Uśmiech” odbyła się uroczystość z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości 
uczestniczyła Pani M. Kołakowska – wizy-
tator Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, 
która wręczyła – Pani Renacie Król  - Dy-
rektor Gimnazjum w Płochocinie – nagrodę 
Kuratora I-go stopnia. 
• Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pięciu 
nauczycieli z naszej gminy otrzymało za 
szczególne zasługi dla oświaty i wycho-
wania Medale Komisji Edukacji Narodo-
wej: Halina Jędras, Bożena Kośka, Anna 
Sakowska, Zbigniew Wójcik, Zofia Wójcik. 
Burmistrz K.Stachurski wręczył nauczycie-
lom nagrody za osiągnięcia dydaktyczno 
– wychowawcze.
• Szkoły naszej Gminy otrzymały środki 
finansowe na realizację rządowego pro-
gramu pomocy uczniom w 2007 roku pn. 
„Dofinansowanie zakupu podręczników dla 
dzieci rozpoczynających roczne przygoto-
wanie przedszkolne lub naukę w klasach 
I–III szkoły podstawowej oraz dofinansowa-
nie zakupu jednolitego stroju dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów”, a także 
dofinansowanie na realizację rządowego 
programu „Monitoring wizyjny w szkołach i 
placówkach” 
• 25 października uczniowie Gimnazjum 
w Ożarowie zajęli III miejsce w Międzypo-
wiatowym Finale X Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej Szkół Gimnazjalnych w 
piłce nożnej chłopców. 
Wszyscy uczniowie z klasy sportowej Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Ożarowie zostali 
przebadani w Centralnym Ośrodku Medy-
cyny Sportowej. 

• Uczniowie z Gimnazjum w Ożarowie oraz 
z Gimnazjum w Płochocinie przystąpili do 
akcji „Ratujmy kasztanowce”, której inicja-
torem był Wydział Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa .
W ZAKRESIE KULTURY:
• 9 września zespół ludowy „Ożarowiacy” 
wystąpił na festynie „Ekopiknik” w Kampino-
sie. Tego samego dnia w godzinach popołu-
dniowych „Ożarowiacy” wystąpili również na 
Dożynkach Gminnych w Grodzisku Maz.
• 16 września zespół ludowy „Ożarowiacy” 
oraz zespół Seniorów „Ożarowskie Kumosz-
ki” wystąpił na Dożynkach Gminnych w Oł-
tarzewie. „Ożarowiacy” zaprezentowali suitę 
łowiacką a „Kumoszki” program kabaretowy.
• 21 września odbył się wernisaż wystawy 
prac uczestników zajęć pracowni malar-
stwa i rysunku. Wystawę prezentowano w 
Domu Kultury do końca października.
• 23 września odbyło się pierwsze po waka-
cjach spotkanie z teatrem dla dzieci. Młodzi 
widzowie obejrzeli spektakl  „Chichotka w Eu-
ropie”. W obecnym roku kulturalnym spekta-
kle dla dzieci i rodziców są bezpłatne.
• Od września rozpoczęły się zajęcia w sek-
cjach działających w DK „Uśmiech”, tj: pra-
cownia malarstwa i rysunku, zespół ludowy 
„Ożarowiacy” (grupa młodsza od 5 lat i gru-
pa starsza), taniec dla Pań, nowa sekcja 
- taniec nowoczesny dla młodzieży, teatr 
słowa RAPSOD, zespół Seniorów „Ożarow-
skie Kumoszki”,  język angielski dla dzieci – 
nauczanie metodą HELEN DORON, nauka 
gry na fortepianie i skrzypcach prowadzona 
przez instruktora z DK „Uśmiech”, ogni-
sko muzyczne PROGRESS (nauka gry na 
skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, pianinie, 
keyboardzie). Ponadto prowadzony jest do-
datkowy nabór do w/w sekcji oraz do  studia 
piosenki i na zajęcia teatralne. 
• Od października prowadzone są zajęcia 
taneczne z grupą 5-cio i 6-cio latków w 
Przedszkolu nr 1 w Ożarowie Mazowiec-
kim. Szczegółowe informacje znajdują 
się na stronie internetowej Domu Kultury: 
www.dkusmiech.eu.
• 1-2 października zespół Seniorów „Oża-
rowskie Kumoszki” pojechał na wycieczkę 
do Trójmiasta i Malborka. Wycieczka była 
nagrodą za całoroczną pracę i zdobyte na-
grody w roku kulturalnym 2006/2007.
• 13 października odbyła się uroczystość z 
okazji 5-lecia zespołu ludowego „Ożarowia-
cy”. Wśród zaproszonych gości były władze  
gminne oraz władze powiatowe jak również  
rodziny dzieci z zespołu. 
• 14 października młodzi widzowie obejrzeli 
spektakl “Wyspa pacynek” w wykonaniu te-
atru “Pod Orzełkiem” z Białegostoku. 
• 27 października odbył się koncert z okazji 
Dnia Seniora pt. “Seniorzy-Seniorom” w sali 
koncertowej. W koncercie wzięły udział za-
proszone zespoły: “Sami Swoi” z Borzęcina 
Dużego, “Ballada” z Leszna oraz  “Ożarow-
skie Kumoszki”. 
• 28 października w Domu Kultury “Uśmiech” 
gościł Teatr Czarodziej z Warszawy ze 
spektaklem  “Leśna przygoda”.

Burmistrz - Kazimierz Stachurski 
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  w sprawie: przyjęcia informacji o 
przebiegu wykonania budżetu Miasta 
i Gminy Ożarów Maz. za pierwsze pół-
rocze 2007 oraz informacji o przebiegu  
wykonania planów finansowych: sa-
morządowych instytucji kultury oraz 
samodzielnego publicznego zakładu 
lecznictwa otwartego.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjąć informację o przebiegu wykona-
nia budżetu Miasta i Gminy Ożarów Maz. 
za pierwsze półrocze 2007 r. oraz infor-
macje o przebiegu wykonania za I półro-
cze planów finansowych:
a. Samorządowych instytucji kultury,
b. Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Lecznictwa Otwartego.

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

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepi-
sami prawa.

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

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zmniejszyć dochody gminy o kwotę 
24.000 zł. Zwiększyć dochody gminy o 
kwotę 1.526.665 zł w pełnej szczegó-
łowości klasyfikacji budżetowej zgodnie 
z Załącznikiem Nr 1. Plan dochodów po 
zmianach stanowi wielkość 60.195.744 zł.

§ 2
Zmniejszyć wydatki o kwotę 653.948 zł.
Zwiększyć wydatki gminy o kwotę                                                              
2.142.047 zł w pełnej szczegółowości 
klasyfikacji budżetowej zgodnie z Za-
łącznikiem Nr 2. Plan wydatków po zmia-
nach stanowi wielkość 63.610.412 zł.

§ 3
Deficyt budżetu gminy w wysokości  
3.414.668 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 
ubiegłych w kwocie - 1.199.038zł. 
- zaciąganych kredytów w kwocie          
2.215.630 zł.

§ 4
Załącznik Nr 3 do Uchwały  Nr 31/07 
Rady Miejskiej w Ożarowie Maz. z dnia 
25 stycznia 2007 r. p.n. „Plan zadań in-
westycyjnych na rok 2007” zmieniony:
- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 57/07 
Rady Miejskiej w Ożarowie Maz. z dnia 
27 marca 2007 r. 
- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 73/07 
Rady Miejskiej w Ożarowie Maz. z dnia 

18 maja 2007 r. 
- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 80/07 
Rady Miejskiej w Ożarowie Maz. z dnia 
18 czerwca  2007 r. 
- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 88/07 
Rady Miejskiej w Ożarowie Maz. z dnia 
29 czerwca 2007 r.
- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 96/07 
Rady Miejskiej w Ożarowie Maz. z dnia 
28 sierpnia 2007 r. otrzymuje  brzmienie 
zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniej-
szej Uchwały.

§ 5
Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 31/07  
Rady Miejskiej w Ożarowie Maz. z dnia 
25 stycznia 2007 r. pn.” Limity wydatków 
na wieloletnie programy inwestycyjne w 
latach 2007-2009 „zmieniony:
- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 96/07 
Rady Miejskiej w Ożarowie Maz. z dnia 
28 sierpnia 2007 r. otrzymuje brzmienie 
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniej-
szej uchwały.

§ 6
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 31/07  
Rady Miejskiej w Ożarowie Maz. z dnia 
25 stycznia 2007 r. p.n. ”Przychody i roz-
chody budżetu w 2007 r.”  zmieniony:
- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 68/07 
Rady Miejskiej w Ożarowie Maz. z dnia 
27 kwietnia 2007 r. 
- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 73/07 
Rady Miejskiej w Ożarowie Maz. z dnia 
18 maja 2007 r. 
- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 80/07 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 18 czerwca  2007 r.
 -Załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr 88/07 
Rady Miejskiej w Ożarowie Maz. z dnia 
29 czerwca 2007 r. 
- Załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr 96/07 
Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 
sierpnia 2007 r. otrzymuje brzmienie 
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej 
Uchwały.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

§ 9
Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepi-
sami prawa.

 w sprawie: wyrażenia zgody na od-
stąpienie od obowiązku przetargowe-
go trybu zawarcia umowy użyczenia 
na okres 15 lat części nieruchomości 
położonej w Ożarowie Maz.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
1. Wyraża zgodę na odstąpienie od obo-
wiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy użyczenia na okres 15 lat części 
o powierzchni 700 m2 nieruchomości po-

łożonej w Ożarowie Maz., stanowiącej 
część dz.ew.nr 378/6 obr.05 o pow. 3,22 ha 
z przeznaczeniem na centrum tenisowe 
dla Pana Jerzego Bratosiewicza prowa-
dzącego działalność gospodarczą pod 
firmą Sportin-bis.
2. Pan Jerzy Bratosiewicz z tytułu zawar-
cia przedmiotowej umowy użyczenia bę-
dzie zobowiązany do budowy krytego kor-
tu tenisowego o sztucznej nawierzchni.

§ 2
W umowie określonej w § 1 uchwały na-
leży wprowadzić klauzulę o możliwości 
korzystania z kortu tenisowego przez 
uczniów Szkoły Podstawowej  Nr 1, Gim-
nazjum w Ożarowie Maz., gminnych klu-
bów tenisowych oraz nieodpłatnym prze-
kazaniu kortu tenisowego wraz z halą na 
rzecz Gminy Ożarów Maz. po wygaśnię-
ciu umowy użyczenia kortu tenisowego.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

 w sprawie: zatwierdzenia zmiany 
statutu GSPZLO w Ożarowie Maz. za-
twierdzonego uchwałą Nr 303/05 Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z 
dnia 22 marca 2005r. z późniejszymi 
zmianami Uchwałą Nr 101/07 z dnia 28 
sierpnia 2007 r. „w sprawie: zatwier-
dzenia Statutu Gminnego Samodziel-
nego Publicznego Zakładu  Lecznictwa 
Otwartego w Ożarowie Maz.”.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się zmianę Statutu Gminne-
go Samodzielnego Publicznego Zakła-
du Lecznictwa Otwartego w Ożarowie 
Maz., polegającą na zmianie treści § 9 
Statutu, który otrzymuje brzmienie:
- „1. Jednostkami organizacyjnymi Za-
kładu są:
- kod 01 – Gminny Samodzielny Publicz-
ny Zakład Lecznictwa Otwartego w Oża-
rowie Maz. przy ul. Konopnickiej 8,
- kod 02 – Gminny Samodzielny Pu-
bliczny Zakład Lecznictwa Otwartego w 
Ożarowie Maz. Filia w Józefowie przy ul. 
Lipowej 28A.”
- dotychczasowe „ust. 1” i „ust. 2” w § 9 Sta-
tutu stają się odpowiednio „ust. 2” i „ust. 3”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowiec-
kiego.

Pełna treść uchwał oraz załączników do wglądu 
w UMIG w Ożarowie Maz., ul. Kolejowa 2, pok. 101 

lub na stronie WWW.bip.ozarow-mazowiecki.pl

z pracy rady miejskiej

W dniu 28 września  2007 r. na  XV sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

U C H W A Ł A Nr 103/07

U C H W A Ł A Nr 104/07

U C H W A Ł A Nr 105/07

U C H W A Ł A Nr 106/07
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wyniki wyborów parlamentarnych

O G Ł O S Z E N I E
Ważność dowodów przedłużono do 31 marca 2008 r.,

ale wnioski o nowy dowód osobisty można składać tylko do 31 grudnia 2007 !!! 
 Wydłużenie terminu ważności starych książeczkowych dowodów osobistych nie oznacza, że można dłużej składać wnioski o nowe dokumen-
ty. Terminem ostatecznym do składania wniosków pozostaje 31 grudnia 2007 roku. Okres ważności starych - książeczkowych dowodów osobi-
stych wydłużony do 31 marca będzie po to, aby osoby oczekujące na wydanie nowego dokumentu nie były pozbawione możliwości załatwienia 
spraw urzędowych.   
 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 niepełnosprawnym oraz w pode-
szłym 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 sprawie wydłuża się.

Burmistrz - Kazimierz Stachurski

Wyniki wyborów do Sejmu
Nr obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Razem %

PPP 14 2 4 3 5 16 4 1 3 4 10 15 8 7 96 1,01

LPR 7 15 7 11 14 5 8 7 5 13 10 19 9 6 136 1,43

PiS 298 292 268 182 457 298 145 159 210 183 433 399 213 160 3697 38,99

PO 492 251 341 254 551 273 147 182 163 167 310 507 278 129 4045 42,66

PSL 59 45 57 29 86 47 35 42 58 56 58 60 35 64 731 7,71

Samoobrona 10 2 4 3 9 8 0 8 8 7 5 13 9 7 93 0,98

LiD 73 64 45 62 85 37 24 19 31 46 24 101 51 21 683 7,20

Wyniki wyborów do Senatu
Nr obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Razem

Abgarowicz Łukasz Maria 
Platforma Obywatelska

523 266 370 279 588 285 146 187 181 202 351 579 316 134 4407

Andrzejewski Piotr Łukasz 
Prawo i Sprawiedliwość

274 273 232 175 416 284 115 141 179 178 423 395 208 153 3446

Barszcz Jacek Tomasz 
Lewica i Demokraci

165 121 106 123 191 96 44 56 75 77 107 263 133 61 1618

Borecki Tomasz
Polskie Stronnictwo Ludowe

223 198 189 111 291 150 84 112 121 128 243 270 165 131 2416

Sasin Jacek Robert
Prawo i Sprawiedliwość

275 263 246 162 379 239 125 140 180 149 423 363 208 166 3318

Frekwencja w wyborach parlamentarnych
w Gminie Ożarów Mazowiecki

Nr obwodu Liczba 
uprawnio-
nych do 

głosowania

Liczba gło-
sujących

Frekwencja

1 1375 976 70,98%

2 1115 678 60,81%

3 994 733 73,74%

4 977 552 56,50%

5 1975 1221 61,82%

6 1134 691 60,93%

7 548 369 67,34%

8 690 422 61,16%

9 1073 488 45,48%

10 886 494 55,76%

11 1354 876 64,70%

12 2126 1144 53,81%

13 908 608 66,96%

14 879 405 46,08%

Razem 16034 9657 60,23%

Wybory parlamentarne w Gminie Ożarów Mazowiecki - podsumowanie

W dniu 21 października odbyły się wybory do Sejmu RP i do Senatu RP. Głoso-
wanie w 14 obwodowych komisjach wyborczych w Gminie Ożarów Mazowiecki 
odbyło się bez żadnych komplikacji. W wyborach udział wzięło 9657 osób spo-
śród 16034 uprawnionych do głosowania, co stanowi 60,23 % frekwencji. 
Zwycięstwo na terenie Gminy w wyborach do Sejmu RP odniosła Platforma 
Obywatelska uzyskując 4045 głosów,  co stanowi 42,66% wszystkich ważnie od-
danych głosów. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość otrzymując 3697 
głosów, co stanowi 38,99%. Pozostałe Komitety wyborcze uzyskały następujące 
ilości głosów:
Polskie Stronnictwo Ludowe 731 głosów (7,71%), Lewica i Demokraci 683 głosy 
(7,20%), Liga Polskich Rodzin 136 głosów (1,43%), Polska Partia Pracy 96 gło-
sów (1,01%), Samoobrona 93 głosy (0,98%),
Najwięcej głosów, bo aż 2881 uzyskał wicemarszałek Sejmu poprzedniej kaden-
cji Bronisław Komorowski.
W wyborach do Senatu RP mieszkańcy mogli głosować na dwie, spośród pię-
ciu kandydujących osób.
Najwięcej głosów, bo aż 4407  otrzymał Łukasz Abgarowicz z PO. Na Piotra An-
drzejewskiego z PiS swoje głosy oddało 3446 osób. Pozostali kandydaci otrzy-
mali następującą ilość głosów: Jacek Sasin z PiS 3318 głosy, Tomasz Borecki z 
PSL 2416 głosów, Jacek Barszcz z LiD - 1618 głosów.

sekretarz Gminy - Jarosław Szmyt
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z życia szkół

 Rokrocznie nasza szkoła bierze 
udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie 
świata”. W tym roku szkolnym pracowali-
śmy pod hasłem „Oszczędzaj. Wyłączaj. 
Odzyskuj. Świeć przykładem”.

Celem akcji było:
- pobudzenie do aktywnych postaw 
wobec przyrody
- wzbogacenie słownictwa o treściach 
ekologicznych
- uwrażliwienie na piękno przyrody 
i konieczność jej ochrony przez wszyst-
kich ludzi.
- wiązanie teorii z praktyką: zbieranie 
odpadów i ich segregacja (sprzątanie 
wyznaczonych terenów).
 Akcja w naszej szkole przebiegała 
w dwóch etapach:

I. Część teoretyczna
 Najpierw nauczyciele, wychowawcy 
w swoich klasach przeprowadzali roz-
mowy, dyskusje i pogadanki na temat te-

gorocznego hasła. W klasach starszych 
pracowali w grupach i podawali przykła-
dy, w jaki sposób oszczędzać energię 
i wodę oraz jak świecić przykładem.
 W klasach O – III uczniowie układali 
hasła z rozsypanki literowej dotyczące 
ochrony środowiska, rozwiązywali zagad-
ki o treściach ekologicznych, w zespołach 
segregowali odpady. Następnie ucznio-
wie klas IV – VI pisali listy do zaśmie-
conej Ziemii, w których zostały zawarte 
postanowienia dotyczące oszczędzania 
wody, energii elektrycznej, pozyskiwa-
nia nowych produktów z odpadów oraz 
innych działań do zastosowania w życiu 
codziennym. Oto, jakie postanowienia 
składały dzieci zaśmieconej Ziemi: 

Droga Ziemio!
 Mam na imię Justyna i chodzę do 
szóstej klasy. Wczoraj byłam z rodzicami 
na wycieczce. Pojechaliśmy podziwiać 
przyrodę. Ten widok zapamiętam do 
końca życia. Z jednej strony widziałam 
piękne drzewa, kwiaty, rośliny a z dru-
giej – stosy odpadów, góry śmieci, dymy, 
uschłe drzewa, umierające rośliny. To był 
straszny widok!
 Ja osobiście kocham czyste lasy, 
świeże powietrze, śpiew ptaków, czystą 
wodę w jeziorach i rzekach.
 Chciałabym Ziemio, abyś była pięk-
niejsza. Żeby każdy mógł cieszyć się 
Tobą tak samo, jak ja w tym dniu. Obie-
cuję dbać o Ciebie. W związku z tym 
przyrzekam:
- nie zaśmiecać środowiska
- oszczędzać wodę i energię
- zbierać makulaturę
- segregować śmieci
Będę pamiętać o Tobie. I zrobię wszyst-
ko, żebyś była jeszcze bardziej urocza.
Pozdrawiam Cię serdecznie.

Twoja droga przyjaciółka
Justyna Włodarczyk

 Za najciekawsze prace poprawne 
stylistycznie i ortograficznie uczniowie 
zostali wyróżnieni. Uczniowie wszystkich 
klas przystąpili do prac plastycznych. 
Wykonywali rysunki i plakaty promujące 
tegoroczne hasło „Oszczędzaj, Wyłączaj, 
Odzyskuj, Świeć przykładem”, różnymi 
technikami: wyklejanka, kolorowanka.
Chętni uczniowie wzięli udział w ekolo-
gicznym konkursie wiedzy. 
II. Ważną praktyczną częścią akcji 
było sprzątanie najbliższej okolicy. Z wiel-
kim zapałem i zaangażowaniem dzieci 
pracowały nad poprawą stanu czystości 
terenu wokół trasy Poznańskiej. 
 Tegoroczna akcja uświadomiła dzie-
ciom, jak ważna jest ochrona środowiska, 
oszczędzanie wody i energii. Zrozumiały 
one też, co znaczy świecić przykładem. 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Święcicach 
- Zdzisława Lesińska

AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA 2007”

04.11.2007 (niedziela), godz. 12:30
Projekcja filmu dla dzieci pt. “Tupot małych stóp”.

Sala widowiskowa DK “Uśmiech”, ul. Poznańska 165.

09.11.2007(piątek), godz. 13:15
Spotkanie z uzdrowicielem Clivem Harrisem.

Sala widowiskowa DK “Uśmiech”, ul. Poznańska 165.

09.11.2007 (piątek), godz. 19:00
Wernisaż malarstwa Jarosława Bułki.

Sala widowiskowa DK “Uśmiech”, ul. Poznańska 165.

10.11.2007 (sobota)
X Przegląd Działalności Artystycznej Seniorów 

w Pruszkowie.

11.11.2007 (niedziela), godz. 17:00
Koncert dla kombatantów z okazji Dnia Niepodległości połączony z 
odsłonięciem pomnika przekazanego przez Panią Bożenę Kałużną.

Sala widowiskowa DK “Uśmiech”, ul. Poznańska 165.

18.11.2007 (czwartek), godz. 12:30
Teatrzyk dla dzieci pt. “Piotrek kolorowy nos i jego sztuczki” w wykona-

niu teatru z Agencji ART.-ES.
Sala widowiskowa DK “Uśmiech”, ul. Poznańska 165.

25.11.2007 (niedziela), godz. 12:30
Teatrzyk dla dzieci pt. “Wilk Gwizdała”

w wykonaniu Teatru Czarodziej.
Sala widowiskowa DK “Uśmiech”, ul. Poznańska 165.

25.11.2007 (niedziela), godz. 16:00
Zabawa andrzejkowa dla seniorów.

Sala widowiskowa DK “Uśmiech”, ul. Poznańska 165.
Cena biletu 4 zł.

30.11.2007 r. (piątek), godz. 18:00
Andrzejki dla dzieci z sekcji działających w DK

oraz dla dzieci z terenu gminy Ożarów Maz.
Sala widowiskowa DK “Uśmiech”, ul. Poznańska 165.

LISTOPADOWE  KALENDARIUM  IMPREZ  W  „UŚMIECHU”
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z życia szkół

 W sobotę 29 września br. 27 zu-
chów z gromad: Czerwone Tulipany, 
Leśne Duszki i Słoneczne Promyki 
oraz trzech instruktorów ze Szcze-
pu Szaniec im. Małego Powstańca 
w Płochocinie wzięły udział w rajdzie 
„Starówka inaczej” organizowanym 
przez  Komendę Chorągwi Stołecz-
nej ZHP oraz 423 WDH i GZ „Dąbro-
wa” z Warszawy. Na miejsce startu 
- plac Krasińskich przy Pomniku Po-
wstania Warszawskiego – dojecha-
liśmy autokarem gminnym. Każda 
gromada otrzymała piękną koloro-
wą mapę Starówki z zaznaczony-
mi na czerwono 17 posterunkami. 
Należało znaleźć każdy posterunek 
i wykonać zadanie. Były to pytania 
dotyczące miejsca, do którego zu-
chy z drużynowymi dotarły. Pytania 
były nietypowe i pozwoliły inaczej 
spojrzeć na piękną warszawską 
Starówkę.
 Pytania dotyczyły np. liczby Sy-
renek na Szerokim Dunaju, ilości 
schodków na Kamiennych Schod-
kach, ilości herbów miast na bu-

dynku przy ulicy Długiej, co dźwiga 
Atleta, jaki jest adres najmniejszej 
działki, na której zbudowano dom w 
Warszawie, ile gołębi przyleciało na 
obiad do restauracji „Pod gołębiami” 
i wiele innych, równie ciekawych .
 Zuchy z naszego Szczepu 
same, bez pomocy dorosłych odpo-
wiedziały na wszystkie pytania i jako  
pierwsze z patroli biorących udział 
w Rajdzie przyszły na metę, która 
znajdowała się przy pomniku Małego 
Powstańca. Tu czekała na wszystkich 
uczestników słodka niespodzianka.
 Rajd zakończył się uroczystym 
apelem przy Małym Powstańcu na 
Podwalu. Delegacje wszystkich pa-
troli zapaliły znicze. Śpiewaliśmy pio-
senki powstańczej Warszawy. Każdy 
uczestnik otrzymał piękną pamiątkę 
z fotką Starówki oraz potwierdzenie 
udziału w Rajdzie w ramach zdoby-
wania odznaki chorągwianej.
 Był to świetnie zorganizowany, 
piękny rajd, zwłaszcza, że pogoda 
była wymarzona. 

druhna

Zuchy z Płochocina na Rajdzie

 Od dziesięciu lat co roku na początku 
września w Płochocinie jest organizo-
wane tradycyjne pieczenie ziemniaków 
w prawdziwym ognisku znane pod na-
zwą Święta Pieczonego Ziemniaka czyli 
Biesiady Pyrkożerców.

 Na X jubileuszową Biesiadę Pyrkożer-
ców organizatorzy – starsi harcerze i wę-
drownicy ze Szczepu Szaniec im. Ma-
łego Powstańca w Płochocinie zaprosili 
wszystkie zuchy, harcerzy, ich przyjaciół, 
kolegów oraz rodziców i mieszkańców.
 20 września 2007 r. o godz. 15:30 na 
dziedziniec szkolny tłumnie przybyli za-
proszeni goście.
 Było ich bardzo dużo – ok. 200 osób.
Goście karnie ustawili się i przyzywali 
zaklętymi słowami Dwór Króla Ziemnia-
czanego. Wszyscy zgodnie wypowiadali 
zaklęcie, które brzmiało:
Banka! Kabanka! Sziszi! Szasza! Nija! 
Nulla!OOO1 Abara Ruroo! Elimik Ama-
saja! Da! 

 Słowa te przywołały z zaklętej Krainy: 
Króla Pyrka X, Królową Pyrczankę X, 
Dwórki Królewskie: Brzęczymuchę, Perz 
Ziemniaczany, Suchy Badyl oraz Straż 
Królewską z dowódcą Dzikiem Ziemnia-
czanym. Król odczytał mowę, z której 
wynikało, że w biesiadzie może uczest-
niczyć ten, kto będzie dotknięty czaro-
dziejskim berłem oraz pocałuje pierścień 
Królowej. Jeżeli ktoś zakłóci uroczysto-
ści, straż będzie miała mu prawo nadać 
miano „zgniłego kartofla” i do lochu wtrą-
cić.
 Wszyscy spełnili ten srogi warunek. 
Kolorowy orszak z Królową, Królem, 
Dworem i Strażą na czele ruszył do Krainy 

Ziemniaczanej. Tam już czekali Pomocni-
cy Królewscy, którzy zdążyli rozpalić trzy 
wielkie ogniska oraz przygotowali różne 
zabawy wokół ognisk. Przybyli wrzuci-
li do żaru ziemniaki i ruszyli do zabaw. 
A było ich wiele: wyścigi na nartach na 

trawie, pląsy, wyścigi krabów, gra w rin-
go, przeciąganie liny, celowanie oszcze-
pem do obręczy, hula-hop i inne. Wszy-
scy chętnie razem z Królem, Królową 
i Dworem uczestniczyli w zabawach. Po 
godzinie ziemniaki były gotowe. Zaczęła 
się uczta ziemniaczana. Pyrki z ogniska 
były pyszne. Wszystkie zostały zjedzone, 
a usmolone buzie najlepiej świadczyły 
o ich smaku. Jeszcze dwa razy wrzucano 
pyrki do ogniska. Uczta trwała do późna. 
Zuchy, harcerze, ich koledzy i rodzice 
bawili się wspaniale do wieczora. 
 Tę tradycyjną już imprezę, jako nie-
konwencjonalny start harcerski, przygo-
towali harcerze z IX DH im. Alka oraz 
instruktorzy: pwd Katarzyna Cackowska, 
pwd Kinga Bańkowska, phm Sebastian 
Sakowski. Serdecznie im za tę wspaniałą 
imprezę dziękujemy. 

hm Anna Sakowska

X JUBILEUSZOWA BIESIADA PYRKOŻERCÓW
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z życia szkół

 26.09.2007 roku delegacja z projek-
tu „Młodzi przeciw korupcji” w składzie: 

Ola Woźniak, Majka Graczyk, Wojtek 
Gawrych, Magda Majsterek, Justyna Na-
sielska, Iza Nojszewska, Michał Kwiat-
kowski, Monika Tramś i Olga Szczepa-
niak, pod opieką pani Jolanty Gawrych, 
pojechała do instytutu im. Stefana Batore-
go na konferencję prasową. Było to spo-
tkanie podsumowujące realizację obietnic 
wyborczych dotyczących przeciwdzia-

łania korupcji, złożonych przez partie 
polityczne podczas kampanii wyborczej 
w 2005 roku. 
 Spotkanie zorganizowała Antykorup-
cyjna Koalicja Organizacji Pozarządo-
wych.
 Mieliśmy okazję posłuchać, co na 
temat korupcji mają do powiedzenia 
eksperci m.in. Mirosława Grabowska, 
Andrzej Zoll, Edmund Wnuk-Lipiński. 
Po ekspertach wypowiadali się przedsta-
wiciele partii politycznych: PiS - Łukasz 
Zbonikowski, PO - Paweł Olszewski, 

Samoobrona - Bogdan Socha, SLD - 
Ryszard Kalisz i Ryszard Pawlak z PSL. 
My byliśmy wolontariuszami CEO, nie-
którzy z nas przed konferencją bardzo się 
stresowali, ponieważ to było ich pierwsze 
wystąpienie w ramach projektu „Młodzi 
przeciw korupcji”. Każdy chciał reprezen-
tować naszą szkołę - Gimnazjum im. Bo-
haterów Powstania Warszawskiego jak 

najlepiej i myślę, że się to udało. Wiele 
osób zainteresował nasz projekt, udzie-
laliśmy nawet kilku wywiadów do telewizji 
TV BIZNES i do Radia TOK FM. Przez 
całą konferencję pracowaliśmy w bardzo 
miłej atmosferze. Wszyscy byli do nas 
pozytywnie nastawieni.

Monika Tramś

M³odzi przeciw korupcji

 We wrześniowym numerze „Informa-
tora Ożarowskiego” ukazał się artykuł 
o konkursie „Odważmy się być wolny-
mi” wygranym przez grupę uczniów 
z Gimnazjum im. Bohaterów Powstania 
Warszawskiego. Konkurs polegał na ze-
braniu materiałów i opisaniu bohatera lo-
kalnego z lat 1918- 22.

 Tym razem znów o nas. 29.09 udzie-
laliśmy wywiadu dla TVP Historia doty-
czącego konkursu i postaci Ignacego 
Kiljańskiego - naszego bohatera.
 O godz. 11:00 do gimnazjum przyje-
chała ekipa telewizyjna. Po rozstawieniu 

sprzętu, proszono każdego uczestnika 
projektu o udzielenie odpowiedzi na za-
dawane przez redaktora pytania. Doty-
czyły one pracy nad konkursem i osoby 
Ignacego Kiljańskiego (m.in. dlaczego go 
wybraliśmy, jakie cechy jego charakteru 
najbardziej się nam spodobały).
 Po przeprowadzeniu wywiadu z nami, 
ekipa telewizyjna udała się na rozmowę 
z Józefem Kiljańskim - synem Ignacego 
Kiljańskiego, który udzielił szczegóło-
wych informacji dotyczących życia swo-
jego ojca.
 Jedno z pytań dotyczyło tego, czy 
gmina robi coś, aby rozsławić postać 
Ignacego Kiljańskiego. Niestety, nie mo-
gliśmy udzielić twierdzącej odpowiedzi. 
Miejmy nadzieję, że po takimi wydarze-
niu, które niewątpliwie rozsławia miasto, 
postać Ignacego Kiljańskiego, a także in-
nych bohaterów lokalnych, będzie znana 
mieszkańcom Ożarowa Mazowieckiego 
i okolic.
 Ponowne zainteresowanie mediów 
naszą pracą i lokalnym bohaterem, któ-
rego opisaliśmy, było dla nas zaskocze-

niem. Oby więcej takich „zaskoczeń”, 
dzięki pracy uczniów i nauczycieli gimna-
zjum.
 Reportaż o Ignacym Kiljańskim był 
emitowany 6 października o godz. 18:00 
w TVP HISTORIA.

Karolina Pytkowska

Uczestnicy konkursu: Aleksandra Ryng, 
Marzena Federowicz, Karolina Pytkow-
ska, Piotr Sierzputowski i Mateusz Le-
wandowski - już absolwenci Gimnazjum  
w Ożarowie Maz.

Reportaż o Ignacym KilJAńskim w TVP HISTORIA
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nie tylko dla bibliofilów

 Biblioteka Pedagogiczna w Błoniu 
już na stałe wpisała się w życie kultural-
ne i oświatowe naszego miasta. Oprócz 
podstawowych zadań, jakimi są udostęp-
nianie zbiorów i udzielanie informacji, 
prowadzi inne działania. Należą do nich 
m.in. spotkania autorskie organizowane 
w cyklu Jesienne Spotkania z Książką. 
Od kilku lat, na specjalne życzenie bi-
bliotekarzy z powiatu warszawskiego 
zachodniego, naszym gościem jest pani 
Mariola Pryzwan; z wykształcenia huma-
nistka, z zawodu bibliotekarka, z zamiło-
wania autorka wyjątkowych wspomnień, 
poświęconych ludziom pióra, filmu i es-
trady. Co roku gości u nas z nowo wy-
daną książką, można by rzec – czasami 
jeszcze ciepłą, i swymi gawędami, peł-
nymi ciepła i serdeczności, przenosi nas 
w inny, nieznany świat.

 3 października, w pięknej, jesiennej 
scenerii zabytkowego dworku Poniatów-
ka, pisarka zachwyciła nas opowieścią 
o kolejnej bohaterce swojej książki. Wypi-
sałam całą siebie - to zbiór listów i wspo-
mnień poświęconych Marii Dąbrowskiej, 
wybitnej polskiej pisarce, autorce ponad-
czasowej powieści, która od lat nie prze-
staje nas wzruszać i zachwycać. Któż 
z nas nie zna losów Barbary i Bogumiła, 
bohaterów sfilmowanej powieści Noce i 
dnie. Nie ujmując nic z wielkości pisar-
ki, autorka książki opowiedziała nam 
o Dąbrowskiej, jakiej nie znamy, o jej ży-
ciu codziennym, o jej przyzwyczajeniach 
i słabostkach, nie szczędząc przy tym 
pikantnych szczegółów, które pobudziły 

wyobraźnię słuchaczy i wzmogły zainte-
resowanie lekturą.
 Przyjaciele, krewni i znajomi wspo-
minają Dąbrowską jako osobę „wielkie-
go formatu”. Kandydatka do literackiej 
Nagrody Nobla „imponowała polskim 
pisarzom szczerością i celnością sądu 
w sprawach nie tylko literackich, ale spo-
łecznej, czy politycznej wagi”. Mówiono, 
że była „sumieniem narodu”. Ten za-
szczyt jej nie cieszył, wręcz przeciwnie,    
„(…) z gniewem tłumaczyła, że nikt nie 
ma prawa uzurpować sobie przywile-
ju reprezentowania sumienia narodu”. 
Chociaż „nie była łatwa we współżyciu 
(…), ludzie do niej lgnęli, jak spragnieni 
do źródła”.
 Melania Andruszkiewicz wspomina 
swoją panią jako osobę bardzo uporząd-
kowaną, „nauczyłam się to szanować. 
(…) Śniadanie musiało być obowiązko-
wo (…) punktualnie o siódmej. Obiad 
o pierwszej, kolacja o dziewiętnastej”. 
Wrażliwa na cudze nieszczęście, chęt-
nie pomagała tym, którzy o taką pomoc 
prosili. „Nikt nie odchodził z pustymi rę-
kami”.
 „Uwielbiałem Marię Dąbrowską”, wspo-
mina Jerzy Andrzejewski, ale jednocze-
śnie wytyka jej staroświeckość i pro-
wincjonalność. „Drobna, choć figuralnie 
niezbyt udana, lekko zezowata z pło-
wą czuprynka piastowskiego chłopka 
– umiała być despotycznym, zaborczym 
mężczyzną i uległą kobietką. (…) Zdra-
dzała zadziwiający brak gustu wobec 
samej siebie”. Mieczysław Jastrun tak 
mówił o pisarce: „robi wrażenie osoby 
dobrej, ale jest w niej coś ciemnego, ja-
kaś jadowitość, czy też szorstkość. Wolę 
czytać jej książki, niż z nią rozmawiać”. 
Maria Kownacka – koleżanka po piórze 
– mówi: „Prostolinijna – i niesłychanie 
skomplikowana. Skromna do przesady 
– i pełna poczucia własnej godności, 
graniczącej z pychą”. Anna Kowalska 
była uważana przez wszystkich za naj-
bliższą przyjaciółkę Maryjki, wspomina 
Henryk Józewski. Sama Anna mówi 

o sobie: „Będąc tą, która była jej przy-
jaciółką”. Jayanti de Viron, żona Jurka 
Szumskiego, tak mówi o swojej cioci: 
„Bardzo dbała o siebie, była estetką (…). 
Miała klasę i silną osobowość. Była go-

ścinna, ciepła i inteligentna. Bała się bólu 
i śmierci. Ogromnie chciała żyć”. Zmar-
ła w maju 1965 mając 76 lat. Mówienie 
o Marii Dąbrowskiej: „Jest miarą czasu 
i odległości. Jest przemijaniem i nieosią-
gnięciem” 
 Gośćmi honorowymi spotkania byli 
przedstawiciele: Dyrekcji PBW w War-
szawie, lokalnych władz oświatowych,  
bibliotek publicznych w Błoniu i Ożaro-
wie Maz., nauczyciele-bibliotekarze z po-
wiatu warszawskiego zachodniego, mło-
dzież z LO im. Wł. Broniewskiego w Bło-
niu oraz sympatycy biblioteki i spotkań 
z  Autorką.  Po skończonej prelekcji był 
czas na pytania i wyjaśnienia. Chętni do 
głębszego poznania biografii Dąbrow-
skiej mogli nabyć książkę i uzyskać au-
tograf oraz dedykację.
 Po spotkaniu autorskim odbyła się in-
formacyjna część konferencji skierowana 
tylko do nauczycieli-bibliotekarzy. Zainte-
resowanym przekazano informacje na 
temat oferty kształcenia wewnętrznego 
na rok szkolny 2007/2008. Następnie 
odbyło się spotkanie z przedstawicielem 
wydawnictwa WSiP Maciejem Kowal-
czykiem, który zaprezentował ofertę wy-
dawniczą i propozycje programowe dla 
nauczycieli.

Anna Buźniak 
kierownik Biblioteki Pedagogicznej 

VI Jesienne Spotkania z Książką

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
zaprasza na spotkanie autorskie z doktorem Stefanem Lewandowskim, 

na temat m. in. ostatniej publikacji Autora - „Dzieje Ziemi Ożarowskiej”.
Spotkanie obędzie się w dniu 5 listopada br. o godz. 17:00 w siedzibie biblioteki przy ul. Szkolnej 2.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych historią naszej małej ojczyzny.

Elżbieta Paderewska
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z życia gminy

„Zachowaj Trzeźwy Umysł”
Szanowni  Państwo!

 Zakończyła się szósta edycja ogólnopolskiej kampanii 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł 2007” pod 
patronatem Ministra Edukacji Naro-
dowej i Ministra Sportu z udziałem 
młodych ludzi z naszej gminy.
 W ramach kampanii odbyło się 5 
konkursów indywidualnych:
I. dla uczniów szkół podstawowych
   „Lubię ruch”
   „Lubię siebie”
II. dla gimnazjalistów
    „Poznaję siebie i innych”
    „Lubię sport”
    „Napisz do Marka Kamińskiego”
oraz 2 konkursy zespołowe:
III. „Wiem i umiem” (mapa konkurso-
wa dla szkoły podstawowej)
IV. „Sprawdzam i wybieram” (mapa 
konkursowa dla gimnazjalistów).

 Do biura kampanii napłynęły tysią-
ce prac. Wśród laureatów znaleźli się 
przedstawiciele szkół podstawowych i 
gimnazjalnych z naszej gminy.
 Miło mi poinformować, że nagrody 
otrzymali :
• z Gimnazjum w Ożarowie Mazowieckim 
- Monika Michalska – otrzymuje puzzle w ramach konkursu 
„Poznaję siebie i innych”

• kl. II G - nagroda zespołowa w ramach konkursu „Spraw-
dzam i wybieram” 
• ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożaro-
wie Mazowieckim 
- Magdalena Bachanek – otrzymuje puz-
zle w ramach konkursu „Lubię siebie”
- Damian Grudniewski – otrzymuje puz-
zle w ramach konkursu „Lubię ruch”
- Piotr Szczepaniak – otrzymuje grę w 
ramach konkursu „Lubię ruch”
• ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ożaro-
wie Mazowieckim
- kl. IV B – nagroda zespołowa w ramach 
konkursu „Wiem i umiem”
• z  Gimnazjum w Płochocinie
- Agnieszka Czajkowska – otrzymuje grę 
w ramach konkursu „Lubię sport”
- Joanna Piątkowska otrzymuje piłkę w 
ramach konkursu „Lubię sport”
- kl. I A – nagroda zespołowa w ramach 
konkursu”Sprawdzam i wybieram”
 Laureaci konkursów otrzymali 
pamiątkowe dyplomy za twórcze zaan-
gażowanie, a kadrze pedagogicznej ser-
decznie dziękuję za pomoc w realizacji 
kampanii.

Z życzeniami wielu wspaniałych sukcesów 
mgr Elżbieta Dobrzyńska - Khafagy

SPOTKANIA  Z  MUZYKĄ
 Witold Lutosławski, jeden z najwybit-
niejszych współczesnych kompozytorów 
powiedział, że „sztuka istnieje nie po 
to, aby powielać świat realny…, jej 
celem jest coś innego, a domeną w 
której działa - świat idealny: świat na-
szych pragnień i marzeń, naszych wy-
obrażeń o doskonałości, świat niezna-
ny z doświadczeń życia codziennego. 
Dotyczy to w szczególności muzyki..”, 
takim przesłaniem Filharmonia Narodo-
wa prezentuje w szkole comiesięczne 
koncerty edukacyjne. 
 Szkoła Podstawowa im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie od kilku lat 
współpracuje z Filharmonią Narodową.  
Celem tej współpracy jest przygotowanie 
i otwarcie młodych słuchaczy do rozu-
mienia i potrzeby obcowania z wartościo-
wą muzyką.  
 Koncerty mają znakomitą obsadę 
wykonawczą. Wśród artystów znajdują 
się znani soliści i kameraliści oraz uta-
lentowani młodzi wykonawcy. Dla wielu 
uczniów jest to jedyny kontakt z muzyką, 
instrumentem, artystą. Dzięki koncertom 
nasi uczniowie poznają muzykę polską  
oraz innych regionów świata. Uczniowie 

słuchają muzyki, pogłębiają wiadomości 
z zakresu historii muzyki, poznają budo-
wę oraz techniki gry na instrumentach 
muzycznych, zapoznają się z biografią 
wybitnych kompozytorów. 
 Wielu Rodziców naszych uczniów bo-
ryka się z trudnościami finansowymi. Po-
szukiwaliśmy sponsorów tego wspania-
łego przedsięwzięcia. W roku szkolnym 
2007/2008 sponsorami koncertów są:
• PERI Polska Sp z o.o.,
• Zakład Produkcyjno Montażowy 
 PRO – AL Pan Henryk Pałubiński,
• TENDER W. Młot - Pan Włodzimierz 
 Młot,
• KARO Karlicki Sp. z o. o Pan Grze-
 gorz Karlicki, 
Dziękując Państwu chcemy zacyto-
wać słowa Cypriana Kamila Norwida
„Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez 
serce”
 Koncerty odbywają się we wtorki 
o godzinie 9:00.

Tematyka koncertów:
19 września 2007 r. – Od liryki do groteski
16 października 2007 r. – Józef Elsner 
– Echo w lesie 

13 listopada 2007 r. – Con Brawura – po-
pisy na trzy głosy
11 grudnia 2007 r. –  Kwintet instrumen-
tów  dętych blaszanych- błyszczą trąby 
złote
22 stycznia 2008 r. – Muzyczne metropo-
lie – pocztówki z wielkich miast
26 luty 2008 r.  – Koncert na życzenie 
– open folk w celtyckim kręgu
4 marca 2008 r. – Nowoczesność i  trady-
cja – opowiemy wam muzyką
2 kwietnia 2008 r. – Koncert dla meloma-
na – strunowe fantazje
maj - Roztańczona Europa – Tancerze 
baletu
3 czerwca 2008 r. – Wielcy ludzie jazzu 
– swingujące rytmy.
 Zdolność wrażliwego odbioru muzyki 
jest cenną wartością wzbogacającą życie 
duchowe. Nie wszystkich natura wyposa-
żyła w tę wrażliwość. Dzięki koncertom 
edukacyjnym z Filharmonii Narodowej 
oraz Sponsorom, nasi uczniowie mają 
możliwość być przygotowanymi i otwar-
tymi do rozumienia muzyki i obcowania 
z muzyką. 

Urszula Piechal – dyrektor szkoły
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I Turniej Wiedzy o Ziemi Ożarowskiej

 Dyrektor ZEASiP, Dyrektorzy Szkół Miasta i Gminy Oża-

rów Mazowiecki, Dyrektor Domu Kultury „Uśmiech” w Oża-

rowie Mazowieckim oraz Dyrektor Biblioteki Publicznej 

w Ożarowie Mazowieckim zapraszają do udziału w I Gmin-

nym Turnieju Wiedzy. 

O NASZEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE - 
MIEŚCIE I GMINIE OŻARÓW MAZOWIECKI

 Celem turnieju jest pogłębienie  świadomości patriotycz-

nej oraz upowszechnienie wiedzy historycznej wśród gimna-

zjalistów i licealistów, mieszkańców naszej Małej Ojczyzny 

– Gminy Ożarów Mazowiecki na podstawie m. in. publika-

cji pt. „Dzieje Ziemi Ożarowskiej” opracowanej przez history-

ka dr Stefana Lewandowskiego. 

 Patronami Turnieju są Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów 

Mazowiecki Kazimierz Stachurski oraz  Starosta Powiatu War-

szawskiego Zachodniego Jan Żychliński 

REGULAMIN:
I. W konkursie biorą udział uczniowie szkół gimnazjalnych 

i uczniowie szkół licealnych

II. Turniej prowadzony będzie w trzech etapach:

1) Pisemne eliminacje klasowe przeprowadzone będą 9 listo-

pada 2007 r. o godz. 9:00 we wszystkich szkołach gimnazjal-

nych i ponadgimnazjalnych. W eliminacjach uczestniczą wszy-

scy uczniowie. Udzielają odpowiedzi pisemnych na 10 pytań, 

trzech najlepszych uczniów z każdej klasy awansuje do etapu 

szkolnego.

2) Półfinały turniejów w szkołach – odbędą się 3 grudnia br. 

o godz. 13:00. W półfinałach uczestniczą zwycięzcy eliminacji 

klasowych. Odpowiadają pisemnie na 10 pytań. Odpowiedzi 

ocenia komisja powołana przez dyrektorów szkół i wyłania 

trzech najlepszych uczniów - reprezentantów szkoły, którzy 

awansują do finału.

3) Gminny Finał Turnieju Wiedzy przeprowadzony będzie 

w dniu 14 grudnia o godz. 17:00 w sali widowiskowej DK 

„Uśmiech”. W finale uczestniczyć będą 3-osobowe reprezenta-

cje trzech szkół gimnazjalnych oraz 3-osobowe reprezentacje z 

dwóch szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy finału losują po 

5 pytań z właściwego dla siebie poziomu.

III. W skład jury turnieju wchodzą: starosta Jan Żychliński, 

burmistrz Kazimierz Stachurski, historyk Stefan Lewandow-

ski, poseł Ziemi Ożarowskiej, dyrektor DK „Uśmiech”, dyrektor 

Miejskiej Biblioteki Publicznej, dyrektor ZEASiP w Ożarowie 

Mazowieckim.

 Jury będzie punktowało trafność wypowiedzi w skali od 1 

do 5.

IV. Organizatorzy zapewniają nagrody w dwóch kategoriach:

1) dla gimnazjalistów (ufundowane przez  Burmistrza Miasta 

i Gminy Ożarów Mazowiecki)

I miejsce – rower,

II miejsce  - odtwarzacz MP 3,

III miejsce - rakiety tenisowe;

2) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (ufundowane przez  

Starostę Powiatu Warszawskiego  Zachodniego)

I miejsce - aparat fotograficzny,

II miejsce - odtwarzacz MP 3,

III miejsce - zestaw do koszykówki.

V. Wszyscy finaliści turnieju otrzymają dyplomy uznania oraz 

monografie historyczne „Dzieje Ziemi Ożarowskiej”.

 Informacji na temat konkursu udziela dyrektor Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki Elżbieta Pade-
rewska tel: 022 722-12-65, biblioteka.ozarowska@neostrada.pl

Elżbieta Paderewska

TURNIEJ  WIEDZY  O  OŻAROWIE

PEDAGOGICZNA   BIBLIOTEKA   WOJEWÓDZKA  w   WARSZAWIE  FILIA  w  BŁONIU
ul. Narutowicza 20,  tel.  (22) 725-36-91   www.pbw.waw.pl ; e-mail: pbw.blonie@pbw.waw.pl

ZAPRASZA nauczycieli, pedagogów i innych pracowników oświaty oraz studentów wszystkich kierunków z powiatu warszaw-
skiego zachodniego do korzystania z bogatego, fachowego i na bieżąco aktualizowanego księgozbioru codziennie w godzinach:
od 9:00 do 18:00,   w środy nieczynne,   w soboty od 9:00 do 15:00

BIBLIOTEKA gromadzi : książki, czasopisma, broszury oraz zbiory audiowizualne, które obejmują bogatą, fachową i aktualną 
literaturę z różnych dziedzin wiedzy. Priorytetem gromadzonych zbiorów jest: 
• pedagogika i psychologia  oraz  szeroko pojęta oświata, m.in.: historia wychowania, reforma i organizacja szkolnic-
 twa, dydaktyka, metodyka nauczania, scenariusze zajęć oraz literatura na temat Awansu Zawodowego Nauczycieli,
• prenumeruje  35 czasopism, w większości pedagogicznych i metodycznych, 
• posiada bogatą kartotekę regionalną, pomocną w realizacji ścieżek edukacyjnych,
• przygotowuje zestawienia bibliograficzne na wybrany temat,
• posiada zbiór około 200 kaset wideo oraz płyty CD i DVD o  ciekawych treściach edukacyjnych,
• przyjmuje od nauczycieli zdobywających kolejne stopnie awansu zawodowego tzw. publikacje: referaty, scenariusze zajęć 
 lub inne i wydaje stosowne zaświadczenia,
• w bibliotece funkcjonuje ICIM – Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, z którego czytelnicy mogą korzy-
 stać nieodpłatnie,
• placówka posiada kserograf.      
W zakresie działalności pedagogicznej i instrukcyjno-metodycznej Biblioteka udziela porad, prowadzi indywidualne konsulta-
cje, organizuje  konferencje, spotkania autorskie, warsztaty metodyczne dla nauczycieli bibliotekarzy, lekcje biblioteczne  dla 
uczniów na temat warsztatu informacyjnego placówki oraz pokazowe lekcje koleżeńskie. Ponadto prowadzi działalność pro-
mującą czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży poprzez konkursy m.in.: konkurs czytelniczy „Wydajemy własną książkę” oraz 
konkurs pięknego czytania „Kto czyta – nie błądzi . W ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” organizowane 
są bajkowe spotkania z przedszkolakami.
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o Unii słów kilka ...

Regionalny Program Operacyjny Wo-
jewództwa Mazowieckiego 2007–2013  
(RPO WM) jest najważniejszym instru-
mentem służącym realizacji celów Stra-
tegii Rozwoju Województwa Mazowiec-
kiego do roku 2020, przy wykorzystaniu 
środków z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego. Jednocześnie wpi-
suje się w cele i priorytety Narodowych 
Strategicznych Ram Odniesienia 2007-
-2013 wspierających wzrost gospodarczy 
i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spój-
ności , które są podstawą przygotowania 
w ramach polityki spójności poszczegól-
nych Programów Operacyjnych. Jest to 
również główne źródło przy pomocy, któ-
rego gmina będzie starała się pozyskać 
środki unijne na inwestycje w kolejnych 
latach.
 RPO WM jest wynikiem wielomie-
sięcznych prac, warsztatów i konsultacji 
z przedstawicielami Rządu oraz Komisji 
Europejskiej. Oto jak przebiegały te pra-
ce w skrócie:
- 27 lutego 2007 r. zakończyła się pro-
cedura akceptacji na szczeblu krajowym 
projektu Regionalnego Programu Opera-
cyjnego województwa mazowieckiego. 
- 6 marca 2007 r. projekt został przekaza-
ny do Komisji Europejskiej.
- 13 czerwca br. w Warszawie odbyło się 
pierwsze spotkanie negocjacyjne z Ko-
misją Europejską dotyczące RPO WM 
na lata 2007-2013 
- 12 września 2007 r. w Brukseli odbyło 
się drugie spotkanie negocjacyjne z Ko-
misją Europejską dotyczące RPO WM na 
lata 2007-2013 
- 11 października 2007 r. podczas Euro-
pejskiego Tygodnia Regionów i Miast w 
Brukseli Komisja Europejska oficjalnie 

zatwierdziła Regionalny Program Ope-
racyjny dla województwa mazowieckiego 
na lata 2007-2013 
 Celem Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2007 – 2013 jest poprawa konku-
rencyjności regionu i zwiększanie spój-
ności społecznej, gospodarczej i prze-
strzennej województwa. Cel ten będzie 
realizowany poprzez niżej wymienione 
priorytety:

Priorytet I: Tworzenie warunków dla roz-
woju potencjału innowacyjnego i przed-
siębiorczości na Mazowszu.

Priorytet II: Przyspieszenie e-Rozwoju 
Mazowsza – w priorytecie tym zawarte 
zostały działania nakierowane na rozwój 
społeczeństwa informacyjnego poprzez 
wsparcie przedsięwzięć wynikających ze 
Strategii e-Rozwoju Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2007-2013.
Jest to priorytet ukierunkowany jest na:
• rozwój nowoczesnej infrastruktury in-
formatycznej, w tym infrastruktury teleinfor-
matycznej nauki, administracji samorządo-
wej, publicznej ochronie zdrowia i MSP 
• zwiększenie dostępności e- usług dla 
ludności, nauki, administracji samorządo-
wej, publicznej ochrony zdrowia i MSP, 
• wzrost bezpieczeństwa e- usług, 
• wzrost wykorzystania technologii in-
formatycznych przez społeczeństwo. 
 Beneficjentami tego działania mogą 
być w szczególności : jednostki samo-
rządu terytorialnego, ich związki i sto-
warzyszenia, jednostki organizacyjne 
JST posiadające osobowość prawną,  
zakłady opieki zdrowotnej działające w 
publicznym systemie ochrony zdrowia, 
jednostki naukowe, szkoły wyższe, orga-
nizacje pozarządowe, kościoły i związki 
wyznaniowe oraz osoby prawne kościo-
łów i związków wyznaniowych, instytucje 
otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcy. 

Priorytet III: Regionalny system trans-
portowy - Poprawa spójności komuni-
kacyjnej i przestrzennej województwa 
mazowieckiego. Priorytet ten ma na celu  
poprawę standardu i jakości regionalnej 

sieci drogowej oraz bezpieczeństwa ru-
chu drogowego, poprawę dostępności 
i jakości usług w zakresie regionalnego 
transportu publicznego oraz rozwój re-
gionalnego transportu lotniczego. 

Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie 
zagrożeniom i energetyka , jego celem 
jest poprawa stanu środowiska natu-
ralnego województwa mazowieckiego 
poprzez realizację projektów w wyniku 
których nastąpi :
- ograniczenie ilości zanieczyszczeń 
przedostających się do powietrza, wód i 
gleb oraz przeciwdziałanie ich negatyw-
nym skutkom.
- rozbudowa i modernizacja infrastruktu-
ry elektroenergetycznej i ciepłowniczej 
regionu 
- wzrost bezpieczeństwa mieszkańców 
województwa mazowieckiego poprzez 
tworzenie systemów zapobiegania i 
zwalczania zagrożeń naturalnych i ka-
tastrof ekologicznych oraz usprawnienie 
zarządzania środowiskiem.

Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w 
rozwoju regionu obejmujący  m.in. popra-
wę stanu systemów komunikacji publicz-
nej w miastach oraz odnowę obszarów 
zdegradowanych i zagrożonych margi-
nalizacją.

Priorytet VI: Wykorzystanie walorów 
naturalnych i kulturowych dla rozwoju 
turystyki i rekreacji poprzez promocję i 
zwiększanie atrakcyjności turystycznej 
regionu i poprawę oferty kulturalnej oraz 
wzrost dostępności do kultury.
Priorytet VII: Tworzenie i poprawa wa-
runków dla rozwoju kapitału ludzkiego, 
co powinno wpłynąć na poprawę dostęp-
ności infrastruktury o charakterze spo-
łecznym.
 Więcej informacji na temat projek-
tów możliwych do realizacji w ramach 
poszczególnych priorytetów RPO, kon-
kretnych wytycznych i procedur kon-
kursowych znajdą Państwo na stronie 
www.mazovia.pl. 
   Jolanta Kołodyńska

Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie Maz.

                       Z EUROPĄ W TLE
Województwo Mazowieckie ma już podpisany 
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2007–2013

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim

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

Dodatkowe informacje pok. 212 tel. 22 722-22 -07 wew. 208 lub 209.
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ważne

I. Trzy grupy pomocowe Anonimowych Alkoholików:
1/ Grupa AA „Trzeźwość”, działąjaca w Punkcie Konsultacyjno 
–Informacyjnym UZALEŻNIEŃ w Ożarowie Maz., ul. Poznań-
ska 167A - w soboty w godz. 17:00-19:00 (7 rok)
2/ Grupa AA „Jedynka” działająca w Płochocinie na terenie 
Szkoły Podstawowej przy ul. Lipowej 3 - w środy w godz. 18:00-
-20:00 (5 rok)
3/ Grupa AA „Dzwon”, działająca w salkach przy Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Maz., ul. Poznańska 183, we 
wtorki w godz. 18:00-20:00 (3 rok)

II. W Ożarowie Maz. działalność prowadzi Stowarzyszenie 
„QUO VADIS”, w klubie abstynenta, przy ul. Strażackiej 3a 
w Ożarowie Maz. - w poniedziałki, w środy i w piątki w godz. 
17:00-19:00, we wtorki od godz. 18:00 - spotkania dla kobiet.

III. W ramach Punktu Konsultacyjno–Informacyjnego UZALEŻ-
NIEŃ w Ożarowie Maz., ul.Poznańska 167A, tel. 022 722 20 09
prowadzona jest działalność według następującego grafiku:
Poniedziałek:
10:00-11:00 - przyjmuje interesantów inspektor d/s. R.P.A. 
17:00-18:00 - konsultacje indywidualne dla osób z problemem
alkoholowym
18:00-20:00 - zajęcia edukacyjne w zakresie terapii podstawo-
wej dla uzależnionych.
Wtorek:
16:00-17:00 - Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
informacja i motywowanie do leczenia

17:00-19:00 - Grupa dalszego zdrowienia - dla osób uzależnio-
nych po terapii lub z długim okresem trzeźwienia
19:00-20 00 - konsultacje indywidualne dla osób z problemem 
alkoholowym z długim okresem trzeźwienia.
Środa:
16:00-20:00 - grupa edukacyjno -pomocowa dla współuzależ-
nionych i ofiar przemocy.
Czwartek:
15:00-18:00- zajęcia socjoterapii dla dzieci KL/O-III/
Piątek:
10:00-11:00 - przyjmuje interesantów inspektor d/s. R.P.A.
15:00-16:30 - zajęcia socjoterapii dla dzieci kl.IV- VI 
16:30-19:00 - zajęcia socjoterapii dla młodzieży od 13 do 19 lat 
15:00-17:00 - telefon zaufania GKRPA
Sobota:
17:00-19:00 - mityng AA „Trzeźwość” 

 Gimnazjum w Płochocinie:
Piątek:
15:30-17:00- zajęcia socjoterapii dla dzieci z klas gimnazjal-
nych
Szkoła Podstawowa w Płochocinie:
Poniedziałek:
13:30-15:00- zajęcia socjoterapii dla dzieci z kl. 0 do kl. III
Czwartek:
14:30-16:00 - zajęcia socjoterapii dla dzieci z kl. IV do kl. VI

ZAPRASZAMY!

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Gmina Ożarów Mazowiecki uruchomiła punkt odbioru 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych 
świetlówek i baterii (pochodzących z gospodarstw domo-
wych - osób fizycznych), w którym można zgodnie z pra-
wem i nieodpłatnie pozbyć się niepotrzebnych urządzeń.

Punkty odbioru (kontenery) zużytego sprzętu będą ustawione 
na terenie siedzib:  
1) Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Stra-
żackiej 
2) Straży Pożarnej w Święcicach, przy ul. Warszawskiej.
Terminy odbioru:
W miesiącu październiku 2007 r. zużyty sprzęt można odda-
wać w każdą środę w godz. 9–17, natomiast począwszy od 
listopada 2007 r. do końca 2008 r. zużyty sprzęt można od-
dawać w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 9–17 w ww. 
miejscach.

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Informacja prawna w tym zakresie:
W myśl  ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektro-
nicznym ( ZSEE) z dnia 29 lipca 2005 oraz z dnia 13 września 
1996 r. ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(UCiPwG) konsument: 
• zobowiązany jest oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny zbierającemu taki sprzęt (art. 35 ustawy ZSEE)
• nie może wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpa-
dami. (art. 36 ustawy ZSEE)
• za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie 
przeznaczonym (np. wyrzucenie do śmietnika, wystawienie 
przed blok czy porzucenie w lesie) grozi kara grzywny od 20 
do 5000 zł (art.74 ustawy ZSEE)
• od 1 lipca 2006 r. konsument ma prawo do nieodpłatnego 
oddania swojego zużytego sprzętu elektrycznego lub elektro-
nicznego w sklepie, który przyjmuje zużyty sprzęt w ilości nie 
większej niż sprzedawany nowy sprzęt na zasadzie „1 za 1”, 
czyli lodówka za lodówkę, telewizor za telewizor, suszarka do 
włosów za suszarkę, świetlówka za świetlówkę itp. (art. 42 ust. 
1 ustawy ZSEE)
• konsument ma prawo nieodpłatnie oddać zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny w punkcie zbierania. (art. 37 pkt 2 w 
związku z art. 35 ustawy ZSEE)
• konsument od 1 października 2006 roku może zapoznać się 
z informacją obejmującą adresy punktów zbierania zużytego 
sprzętu działających na terenie danej gminy, która to informa-
cja winna być zamieszczana przez gminę na stronie interneto-
wej oraz winna być podawana do wiadomości w inny zwycza-
jowo przyjęty sposób np. w gablotach informacyjnych. (art. 3 
ust. 2 pkt. 6a ustawy UCiPwG)

Informacja dotycząca działających na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki grup pomocowych
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 Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2007 
roku zapisami art. 45 ust. 5c–5g ustawy z dnia 26 
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) 
oraz art. 21 ust. 3a-3d ustawy z dnia 20 listopada 
1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fi-
zyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.) urzędy 
skarbowe zostały zobowiązane do przekazywania 
na wniosek podatnika kwoty 1% podatku należne-
go, wynikającego z zeznania podatkowego na rzecz 
organizacji pożytku publicznego (OPP). 
 W związku z tym, że numery rachunków banko-
wych OPP, które są zgłaszane w urzędach skarbo-
wych podczas rejestracji służą do rozliczeń podat-
kowych, a nie przyjmowania darowizn, zwracamy 
się z uprzejmą prośbą do przedstawicieli Organiza-
cji Pożytku Publicznego o złożenie w terminie do 

dnia 20 listopada 2007 r. naczelnikowi urzędu skar-
bowego, właściwego ze względu na siedzibę OPP, 
informacji zawierającej numer jednego rachunku 
bankowego, właściwego do przekazywania zade-
klarowanych przez podatników darowizn.
 Przedmiotowa informacja musi zostać opatrzona 
podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania 
OPP oraz zawierać dodatkowe dane identyfikujące 
organizację takie jak pełną nazwę, NIP, adres sie-
dziby i nr KRS. Dane w tym zakresie będą na bie-
żąco weryfikowane przez naczelników właściwych 
urzędów skarbowych.
 Mając na uwadze skuteczny przekaz części po-
datku należnego podatników na właściwy numer 
rachunku bankowego odpowiedniej OPP, prosimy 
również o przedkładanie wraz z przedmiotową infor-
macją potwierdzenia zgłaszanego rachunku przez 
bank prowadzący ten rachunek.

INFORMACJA
Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany

 W dniu 9 października bieżącego 
roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Oża-
rowie Mazowieckim w Sali Ślubów odby-
ła się uroczystość wręczenia Medali za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Osoby, 
które przeżyły w jednym związku 50 lat 
są nagradzane w naszym kraju specjal-
nym medalem przyznanym przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej. Medal 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zo-
stał ustanowiony ustawą z dnia 
17 lutego 1960 r. W imieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej jubilatom odznaczenia 
wręczał burmistrz Kazimierz 
Stachurski oraz Przewodni-
czący Rady Miejskiej Roman 
Jasiński. 
 Prezydent odznaczył me-
dalami 10 par z terenu Miasta i 
Gminy Ożarów Mazowiecki: 
• Annę i Tadeusza de Flassi-
lier z Ożarowa Maz.
•. Mariannę i Feliksa Grud-
niewskich z Ożarowa Maz.
• Zofię i Stanisława Kopeć 
z Ożarowa Maz.

• Krystynę i Edmunda Kowalczyków
z Ożarowa Maz.
• Bożennę i Grzegorza Kwiatkowskich 
z Ożarowa Maz.
• Genowefę i Mariana Ludwisiaków 
z Ożarowa Maz.
• Irenę i Bronisława Olesińskich 
z Ożarowa Maz.
• Barbarę i Józefa Osińskich z Macie-
rzysza 

• Annę i Franciszka Rapaczów z Oża-
rowa Maz.
• Czesławę i Władysława Salińskich
z Domaniewka Pierwszego. 
 Na uroczystość przybyły rodziny i zna-
jomi dostojnych Jubilatów. Dla wszystkich 
gości był szampan oraz tort. Były również 
życzenia, kwiaty i łzy wzruszenia. Jubilaci 
otrzymali od burmistrza bukiety kwiatów 
oraz pamiątkowe dyplomy. 

 Osoby, które mają w 
rodzinie, wśród swoich zna-
jomych pary, obchodzące w 
przyszłym roku 50. rocznicę 
zawarcia związku małżeń-
skiego, prosimy o zgłaszanie 
jubilatów do Urzędu Stanu 
Cywilnego w Ożarowie Ma-
zowieckim. Zgłoszenie po-
winno zawierać imiona i na-
zwiska jubilatów oraz odpis 
skrócony aktu małżeństwa, 
jeżeli związek małżeński był 
zawierany w innej gminie. 

Jolanta Dragan - Kierownik USC

Medale za długoletnie pożycie

Zasady przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

z życia gminy
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do serca przytul psa

„Jedynym całkowicie bezinteresow-
nym przyjacielem, którego można 
mieć na tym interesownym świecie, 
takim, który nigdy go nie opuści, nig-
dy nie okaże się niewdzięcznym lub 
zdradzieckim, jest pies... Pocałuje 
rękę, która nie będzie mogła mu dać 
jeść, wyliże rany odniesione w starciu 
z brutalnością świata... Kiedy wszy-
scy inni przyjaciele odejdą, on pozo-
stanie”
 Psy i koty od wieków należą do naj-
wierniejszych przyjaciół człowieka. To, 
dlatego właśnie należą do najbardziej 
popularnych zwierząt domowych. Za-
pewne tak wiele osób decyduje się na 
przyjęcie ich pod swój dach. Niektórzy 
decydują się na wybraną rasę, zaś inni 
szukają swego przyszłego przyjaciela, 
wiedząc, że tak zwane mieszańce prze-
wyższają inteligencją i odpornością na 
czyhające choroby, swoich krewnych z 
rodowodem. 
 Decydując się na wybór odpowied-
niego zwierzaka, powinniśmy zastanowić 
się, jaką rolę będzie On odgrywał w życiu 

całej naszej rodziny i czy podołamy na-
szym obowiązkom?
 Podejmując decyzję powinniśmy 
pamiętać, że nasze obowiązki ulegną 
znacznemu pomnożeniu, dlatego też 
powinniśmy zadać sobie pytanie: Czy 
będziemy w stanie je wypełnić? Jakie 
warunki będziemy w stanie zapewnić 
pupilowi? Dochodzą tu również kwestie 
organizacyjne, zwłaszcza w okresie wa-
kacyjnym. Pamiętajmy, że nie zawsze 
możemy zabrać ze sobą czworonoga i 
czy podczas wspólnego wyjazdu będzie-
my mogli zadbać o opiekę dla niego. Lista 
obowiązków i wyrzeczeń jest naprawdę 
długa, jednakże żadnego z jej punktów 
nie wolno bagatelizować. Wszystkie 
zwierzęta, bowiem, oprócz dostarczania 
im zdrowego pełnowartościowego pokar-
mu, zapewnienia godnych warunków by-
towych jak i właściwej higieny, wymagają 
również umiejętnego i stronnego wycho-
wania oraz nadzoru. Niestety nie wszy-
scy biorą sobie te uwagi do serca, często 
widzimy zwierzęta błąkające się po ulicy 
zaniedbane, porzucone przez swych pa-

nów lub skrzywdzonych. Tak oto ludzie 
zniechęceni nadmiarem swych obowiąz-
ków związanych z utrzymaniem zwierzę-
cia, skazują je na bezdomność. Pamię-
tajmy również, że biorąc zwierzę pod 
swój dach, nie traktujmy go jak zabawki 
dla swych dzieci, lecz pamiętajmy, że jest 
to żywe stworzenie, za które jesteśmy 
odpowiedzialni, tak jak za przyjaciela. 
Chociaż nie potrafią porozumiewać się z 
nami za pomocą słów, to potrafią okazać 
nam swoją miłość, oddanie, wdzięczność 
i niezawodną przyjaźń. Czworonożny 
członek naszej rodziny, wnosi do nasze-
go ogniska domowego atmosferę ciepła, 
radości i czegoś niezwykłego, co składa 
się na jego poczucie bezpieczeństwa. 
Takiej nagrody życzymy państwu za trud 
i serce włożone w wychowanie państwa 
podopiecznych.
 Jest twoim przyjacielem, partnerem, 
obrońcą, twoim psem. Jesteś jego ży-
ciem, miłością, przewodnikiem. Będzie 
twój, wierny i oddany do ostatniego ude-
rzenia serca. Winien mu jesteś zasłużyć 
na to oddanie.

Przyjaciel  pies

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 zaginięcia, (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.

Wydział Ochrony Środowiska (0-22) 722-22-07 wew. 236
Do serca przytul psa...   Tel. kontakt. 507415468, 603837761
• Poszukujemy właściciela ok.4 letniego psa mix-amsaffa, pręgowanego, który w połowie września w Ołtarzewie wpadł pod samochód. W chwili obecnej 
 pies jest po operacji i wraca do zdrowia.
• W dniu 11.10.07 w Łomiankach znaleziono ok.5-letniego, brązowego, zagłodzonego mix-amstaffa. Prosimy o kontakt właściciela bądź osobę, 
 która zechciałaby go zaadoptować. Pies jest zdrowy i wraca do odpowiedniej masy ciała.
• Laki jest 7-miesięcznym, czarnym, energicznym, posłusznym psem, niestety wciąż bezdomnym.
• Róża to mała, kudłata 6-miesięczna zadbana suczka. Czekająca na nowy ciepły dom.
• 5-miesięczna piaskowa, grzeczna, średniej wielkości suczka do oddania w dobre ręce. 
• 8-letnia biszkoptowa, nieduża, spokojna sunia czeka na człowieka, który w końcu ją pokocha.
• Urocza średniej wielkości, 5-miesięczna, czarna z białymi skarpetkami sunia czeka na życzliwych ludzi.
• Porzucony 3-miesięczny, czarny, posłuszny i grzeczny piesek. Tęskni za nowym opiekunem.
• 3-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.
• Ok. roczna ruda nieduża, sympatyczna, ułożona sunia czeka na życzliwego człowieka.
• Czarny, nieduży Mars to ok. roczny, mądry, bardzo życzliwy człowiekowi, energiczny pies czeka na dobrego pana i dach nad głową.
• Około roczny Poker to mały, biały z czarną plamką na prawym oku piesek, pilnie szukający nowego pana. Obecna właścicielka nie może go zatrzymać 
 z powodów zdrowotnych.
• Dwa ok.2-miesięczne szczeniaki, czarny-podpalany i biały, tęsknią za nowym ciepłym domem.
• 1,5-roczny czarny mix-labrador, przyjazny w stosunku do ludzi i innych zwierząt prosi o przygarnięcie.
• 5-letni, duży, czarno-podpalany, przyjazny w stosunku do ludzi i zwierząt pies mieszaniec. Będzie idealnym stróżem posesji i wiernym przyjacielem.
• Duża z średniej długości czarną lśniącą sierścią 2-letnia sunia o łagodnym usposobieniu szuka odpowiedzialnego przyjaciela.

Weź na kolana kota...   Tel. kontakt. 507415468 i 503666946
• Czarny dorosły kot z białymi dodatkami, bardzo kontaktowy i milutki.
• Koty i kocięta w różnym wieku, różnej maści i płci czekają na nowych właścicieli w prywatnym azylu.

,,Z miłości do zwierząt wyrasta zrozumienie dla ich cierpień”
Informujemy osoby zainteresowane, że wszystkie podane w ogłoszeniach psy są lub będą zaszczepione i odpchlone a suczki wysterylizowa-
ne. Wszystkie psy posiadają książeczki zdrowia. Informujemy, iż w tym miesiącu udało nam się znaleźć domy dla 8 naszych podopiecznych,
w tym 7 domów dla psów i 1 dla kota.

Dorota Sitnik
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informacje

A  P  E  L
W związku z licznymi kradzieża-
mi samochodów zwracamy się 
z gorącym apelem do właści-

cieli aut o ich właściwe zabezpieczenie. Najczęściej do zda-
rzeń dochodzi w porze nocnej, zarówno na terenach parkin-
gów, jak i posesji. Odnotowano także kradzieże pojazdów 
zaparkowanych na ulicy. W związku z powyższym prosimy 
o przekazywanie wszelkich informacji na temat osób lub po-
jazdów, wzbudzających Państwa podejrzenie. Informacje na-
leży przekazywać dyżurnemu Komisariatu Policji pod nume-
rem telefonu 0-22-722-20-39 lub 997.
 Ponadto zwracamy się z apelem do właścicieli altanek 
na terenie ogródków działkowych, w szczególności chodzi tu 
o kompleks działek w Ołtarzewie przy ul. Ceramicznej, aby 
odpowiednio zabezpieczyli swoje mienie. W związku z zakoń-
czonym sezonem letnim przypominamy, aby zabrać z altanek 
wszystkie wartościowe przedmioty. Mogą one stanowić poku-
sę dla sprawców kradzieży. Ponadto zwracamy się z prośbą o 
przekazywanie wszelkich informacji mogących się przyczynić 
do ustalenia sprawców dotychczasowych czynów oraz odzy-
skania skradzionego mienia.
 Komisariat Policji w Ożarowie Mazowieckim wdraża rzą-
dowy program „RAZEM  BEZPIECZNIEJ”. Jednym z założeń 
tego programu jest podejmowanie wspólnie z przedstawiciela-
mi lokalnej społeczności, władz samorządowych i innych pod-
miotów, działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie 
naszej gminy. 
 Należy też podsumować dotychczasową służbę 8 policjan-
tów Oddziałów Prewencji Komendy Stołecznej Policji. Koszty 
związane z utrzymaniem tych policjantów są opłacane przez 

Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim. Pełnią oni 
służbę w systemie 8-godzinnym. Pieszo patrolują najbardziej 
zagrożone rejony naszej gminy. Policjanci obecni są również 
na wszelkich uroczystościach naszej gminy, m. in. uczestni-
czyli w zabezpieczeniu pikników, festynów, rajdów, biegów, 
przejść pielgrzymek oraz wielu innych imprezach okoliczno-
ściowych.  Policjanci pełnią służby na terenie Miasta i Gminy 
w Ożarowie Mazowieckim od połowy maja 2007 roku i do koń-
ca września br. Odbyli 607 ośmiogodzinnych służb, osiągając 
następujące wyniki:
• Zatrzymano 3 sprawców przestępstw
• Wylegitymowano 962 osób, w tym 135 nieletnich
• Dokonano 955 kontroli miejsc szczególnie zagrożonych 
 przestępczością
• Dokonano 453 kontroli parkingów niestrzeżonych
• Dokonano 419 kontroli placówek handlowych
• Przeprowadzili 560 różnego rodzaju interwencji w tym: 
117 zgłoszonych przez obywateli naszej gminy, 443 podjętych 
z własnej inicjatywy 
• Ujawniono 498 wykroczeń z tego: 
 - 23 zakończono postępowaniem mandatowym
 - sporządzono 4 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego 
   w Pruszkowie.
 - w stosunku do 471 osób zastosowano środki oddziaływania 
   pozakarnego w postaci pouczenia.
W miesiącach lipiec i sierpień br. funkcjonariusze z Komisaria-
tu Policji w  Ożarowie Mazowieckim uczestniczyli w akcji „Bez-
pieczne Wakacje 2007” mającej na celu zapewnienie bezpie-
czeństwa dzieciom i młodzieży podczas letniego wypoczynku. 
Ponieważ na terenie gminy nie było zorganizowanych form 
wypoczynku, mając na uwadze zminimalizowanie zagrożeń i 

KRONIKA 
POLICYJNA

Brak możliwości skorzystania z ulgi inwestycyjnej w po-
datku rolnym w związku z inwestycją wspieraną w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obsza-
rów wiejskich 2004-2006”
 Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 15.11.1984r. o podatku 
rolnym podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwe-
stycyjna w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na 
inwestycje wymienione w tym artykule. Powyższe inwestycje 
podlegają również dofinansowaniu w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-
-2006” (SPO).
 Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie Uzupełnie-
nia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja 
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich 2004-2006” (Dz. U. Nr 207, poz. 2117 z późn. zm.) 
„projekt współfinansowany w ramach działania nie może być 
realizowany z udziałem innych środków publicznych przyzna-
nych w związku z realizacją tego projektu „.
 Ulga podatkowa, uzyskana w związku z realizacją projektu 
w ramach SPO, stanowi naruszenie powyższego zakazu tzw. 
podwójnego finansowania.
 W świetle przytoczonych przepisów, w przypadku uzyska-
nia wsparcia ze środków SPO, jako wkładu środków publicz-
nych w realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, stosowanie 
jakiejkolwiek ulgi podatkowej nie powinno być dopuszczone. 
Skorzystanie z ulgi podatkowej w związku z realizacją pro-
jektu współfinansowanego ze środków SPO, spowodowałoby 
przekroczenie maksymalnych dopuszczonych przepisami UE 
poziomów wsparcia (50-65%, w zależności od położenia go-
spodarstwa i wieku beneficjenta). Interpretacja przedstawiona 
powyżej została potwierdzona stanowiskiem Ministerstwa Fi-
nansów.

 Powyższej interpretacji nie stoją jednak na przeszkodzie 
przepisy ustawy o podatku rolnym, zgodnie z którą podatnikom 
podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydat-
ków poniesionych na inwestycje służące ochronie środowiska, 
bez względu na źródła pochodzenia środków finansowych wy-
korzystywanych na tą inwestycję. Stanowisko to nie jest również 
sprzeczne ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, zgodnie z 
którym urząd gminy nie ma podstaw do odmowy przyznania 
ulgi osobom, które uzyskały na daną inwestycję wsparcie ze 
środków krajowych oraz unijnych.
 Beneficjent SPO jest jednak zobowiązany do niekorzystania 
z innych, dodatkowych środków publicznych na realizację danej 
inwestycji na mocy przepisów ww. rozporządzenia. Dodatkowo, 
beneficjenci SPO oświadczają, że nie korzystają i nie będą ko-
rzystać z innych środków publicznych przyznanych w związku 
z realizacją projektu określonego w umowie o dofinansowanie 
projektu. Umowa o dofinansowanie projektu przewiduje również 
konsekwencje złożenia przez beneficjenta fałszywych oświad-
czeń w zakresie korzystania z innych środków publicznych:
1) Agencja odmawia wypłaty całości lub części pomocy m.in. 
w przypadku stwierdzenia „niezgodności ze stanem faktycz-
nym  co   najmniej jednego z oświadczeń, o których mowa w 
§ (...)”, a jednym z takich oświadczeń jest wspomniane wyżej 
oświadczenie beneficjenta o tym, że „nie korzysta i nie będzie   
korzystał z innych środków publicznych przyznanych w związ-
ku z realizacją projektu określonego w umowie „;
2) w przypadku wystąpienia ww. okoliczności po wypłacie po-
mocy beneficjent zobowiązuje się do zwrotu otrzymanej pomo-
cy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych, liczonymi od dnia wypłacenia beneficjentowi po-
mocy przez Agencję.
 Wzór stosownej informacji dla beneficjentów SPO od-
nośnie powyższych ograniczeń został zawieszony na stro-
nie internetowej ARiMR pod adresem http://www.arimr.gov.
p1/pliki/6/l 3/1

Informacja Mazowieckiego Oddziału Regionalnego
Biura Wsparcia Inwestycyjnego
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Policja, OSP
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Ważniejsze akcje OSP Ożarów w miesiącach 
wrzesień i październik 
Wrzesień: 18 akcji, w tym 3 pożary, 8 akcji 
ratownictwa technicznego i 7 innych inter-
wencji
6.09 – ul. Obrońców Warszawy, w Ożarowie 
– pożar pościeli w mieszkaniu
10.09 – Płochocin ROL NAS – pożar dachu 
budynku inwentarskiego
10.09 – zderzenie 3 samochodów (ul. Poz-

nańska) ciężarowego Renault, osobowego VW Passat oraz Mercedesa
21.09 – ul. Ożarowska – pożar budynku gospodarskiego
21.09 – Poznańska/Strzykulska – zderzenie samochodu  ciężarowego 
Mercedes z Polonezem- po zderzeniu pożar Poloneza pod maską, który 
ugaszono, 
23.09 – Bronisze, ul. Świerkowa – zderzenie samochodu Żuk z Merce-
desem – 1 osoba poszkodowana

Październik: 12 akcji w tym : 1 pożar, 7 akcji ratownictwa technicznego, 
3 inne interwencje i 1 fałszywy alarm
9.10 – ul. Poznańska/ul. Sadowa – zderzenie 2 samochodów osobo-
wych – 3 osoby poszkodowane
9.10 - ul. Poznańska/ul. Sadowa zderzenie 4 samochodów ( Man cią-
gnik siodłowy z naczepą, Nissan Navara, Volkswagen Turan Volkswa-
gen Golf, Ford Scorpio) – 1 osoba poszkodowana
12.10 – Mory, ul. Poznańska – uderzenie samochodu osobowego Audi 
w tył naczepy do przewozu samochodów osobowych w trakcie rozła-
dunku. Uszkodzono 3 samochody
16.10 – Ożarów, ul. Zamoyskiego - pożar domku działkowego – spłonę-
ło 60 % konstrukcji
18.10 – Strzykuły, ul. Strzykulska/ ul. Sochaczewska – zderzenie dwóch 
samochodów osobowych ( Audi i Renault Talia) – 1 osoba poszkodo-
wana
25.10 – Ożarów – ul.1 Maja/ul.Parkowa – zderzenie samochodu Fiat 
Punto z samochodem Lublin – 1 osoba poszkodowana

OSP Święcice
Ważniejsze akcje OSP Święcice w miesiącach sierpień, wrzesień i 
październik 

Sierpień: 9 akcji, w tym : 6 pożarów, 2 akcje ratownictwa technicz-
nego i 1 inna interwencja
2.08 – Józefów, ul. Fabryczna – pożar garażu
2.08 - Józefów, ul. Fabryczna – pożar koszy plastikowych
6.08 – Płochocin, ul. Długa – pożar trawy i krzewów
13.08 – Józefów, ul. Rokicka - wypadek
19.08 – Myszczyn, ul. Zaborowska – pożar słomy
22.08 – Święcice , ul. Warszawska - drzewo powalone na ulice, dzia-
łania strażaków polegały na pocięciu i uprzątnięciu drzewa z jezdni
28.08 – Wolica – pożar opuszczonych magazynów
31.08 – Święcice, ul. Poznańska -  pożar łazienki na parterze, 
w budynku mieszkalnym
31.08 – Święcice, ul. Warszawska – wypadek samochodu. Podjęte 
działania strażaków to odłączenie instalacji gazowej i elektrycznej, 
zabezpieczenie miejsca zdarzenia, kierowanie ruchem. Wyciągnię-
cie samochodu z rowu.

We wrześniu i październiku: 6 akcji w tym: 3 pożary, 2 akcje ratow-
nictwa technicznego i 1 inna interwencja
10.09. – Wolica, ul. Rokicka – pożar pustostanu
14.09 – Święcice – wypadek samochodu osobowego
24.09 – Michałówek – wypadek samochodowy
7.10 – Józefów, ul. Fabryczna – pożar samochodu osobowego
13.10 – Płochocin, ul. Stołeczna – wycinanie drzewa
27.10 – Wolskie – pożar trawy i śmieci

OSP

Ożarów Mazowiecki

przeciwdziałanie wszelkim negatywnym zjawiskom oddziały-
wującym na dzieci i młodzież, policjanci dokonywali systema-
tycznych kontroli miejsc grupowania się osób nieletnich.
W pierwszej połowie września 2007 roku funkcjonariusze 
z Komisariatu Policji w Ożarowie Mazowieckim brali czynny 
udział w akcji „Bezpieczna Droga do Szkoły” w trakcie, której 
przeprowadzili liczne kontrole rejonów szkół na terenie na-
szej gminy pod kątem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Po-
licjanci w szczególności patrolowali drogi, którymi najmłodsi 
poruszają się do szkoły. Zdecydowanie rozliczano sprawców 
wykroczeń drogowych, którzy drastycznie naruszali zasady 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
W dniu 4.08.2007 roku policjanci z Komisariatu Policji 
w Ożarowie Mazowieckim zatrzymali do kontroli drogowej ro-
werzystę. Sposób jazdy oraz fakt, że młody cyklista przewoził 
na ramie „pasażera” zwrócił uwagę policjantów. Czujne poli-
cyjne oko nie myliło się. Jak się okazało byli to nieletni miesz-
kańcy naszej gminy. Policjanci przekazali chłopców, którzy 
znajdowali się pod wpływem alkoholu, pod opiekę rodziców.
W dniu 6.08.2007 roku dyżurny z Komisariatu Policji w Oża-
rowie Mazowieckim został powiadomiony o kradzieży, do któ-
rej doszło na terenie jednego z kościołów. Na miejsce udał się 
natychmiast patrol Policji, który dokonał zatrzymania spraw-
cy. Podczas zatrzymania mężczyzna znieważył słowami wul-
garnymi interweniujących policjantów. Ponadto przy zatrzy-
manym ujawniono przedmioty pochodzące z innej kradzieży. 
W wyniku podjętych działań ustalono, że przedmioty te zo-
stały skradzione przez zatrzymanego z jednego ze sklepów 
samoobsługowych na terenie naszego miasta. 
W dniu 21.09.2007 roku do dyżurnego Komisariatu Policji w 

Ożarowie Mazowieckim zadzwoniła kobieta, która poprosiła 
o natychmiastową pomoc. Poinformowała, że jej mąż będąc 
w stanie nietrzeźwym wszczyna awantury i zachowuje się 
agresywnie w stosunku do członków rodziny. Policjanci nie-
zwłocznie udali się pod wskazany adres. Gdy tylko mężczy-
zna ich zobaczył swoją agresję przeniósł na interweniujących 
funkcjonariuszy. Policjanci zatrzymali mężczyznę do wytrzeź-
wienia, a następnego dnia usłyszał on zarzut znieważenia 
funkcjonariuszy.
W dniu 23.09.2007r. w Broniszach na terenie giełdy u jed-
nego ze sprzedających ujawniono oferowany do sprzedaży 
obraz z podpisem „Jerzy Kossak”. Handlujący nie potrafił 
wytłumaczyć i udokumentować posiadania wymienionego 
obrazu, w związku z czym został on zabezpieczony w celu 
wyjaśnienia jego autentyczności oraz pochodzenia.
W dniu 30.09.2007 roku około godziny 2:00 w Ożarowie Ma-
zowieckim na ulicy Poznańskiej policjanci zatrzymali do kon-
troli drogowej kierującego ciągnikiem rolniczym mężczyznę. 
Podczas czynności stwierdzili, że kierujący znajduje się w 
stanie nietrzeźwości. Kierowca nie posiadał żadnych doku-
mentów i nie potrafił wskazać właściciela pojazdu. W związku  
z tym kierujący został zatrzymany do wyjaśnienia, natomiast 
policjanci ustalili, że ciągnik stanowi własność jednej z firm w 
Ożarowie Mazowieckim. Wezwany do komisariatu kierownik 
stwierdził, że tej samej nocy włamano się do hali i skradzio-
no wymieniony ciągnik. Zebrany materiał dowodowy pozwolił, 
aby po wytrzeźwieniu wielbiciel sprzętów rolniczych usłyszał 
zarzut kradzieży i kierowania pojazdem w stanie nietrzeź-
wym, a Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie zastosowała 
wobec niego dozór policyjny. 



Obchodz¹cy w tym roku 60-lecie istnienia Zespó³ Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych nr 1 w O¿arowie Mazowieckim od 12 paŸdziernika 2007 roku
mo¿e w pe³ni szczyciæ siê now¹ nazw¹: Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Tony Halika w O¿arowie Mazowieckim.

To wa¿ny moment dla historii szko³y i dla nas wszystkich obecnych
uczniów i pracowników. Dzieñ ten poprzedzi³y wielogodzinne przygotowania
i próby. Specjalnie na tê okazjê przygotowano wydanie ksi¹¿ki opisuj¹cej historiê
60 lat istnienia Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w O¿arowie Mazowieckim -

, któr¹ obdarowywano wszystkich przyby³ych goœci.
Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas znakomici goœcie: pani El¿bieta Dzikowska -
¿ona Tony Halika, Jan ¯ychliñski - Starosta Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego, Kazimierz Konstanty Stachurski - Burmistrz Miasta i Gminy O¿arów
Mazowiecki, Leszek Tokarczyk - Wicestarosta Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego, cz³onkowie zarz¹du oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek powiatowych
i gminnych.

Pierwsza czêœæ spotkania rozpoczê³a siê na piêtrze szko³y, przy uroczyœ-
cie ods³oniêtej przez pani¹ El¿bietê Dzikowsk¹ pami¹tkowej tablicy poœwiêconej
patronowi. Przy tej okazji ¿yciorys s³ynnego podró¿nika, odkrywcy, pisarza,
i dziennikarza przypomnia³a Aneta Michalska, uczennica kl. III. Duszpasterz
nauczycieli Kurii Metropolitarnej w Warszawie ks. Tadeusz Bo¿e³ko dokona³
poœwiecenia tablicy pami¹tkowej. Uczniowie z³o¿yli kwiaty pod tablic¹, a pani
El¿bieta Dzikowska wpisa³a siê do ksiêgi pami¹tkowej szko³y. Nastêpnie zapro-
szeni goœcie udali siê przed budynek szko³y, gdzie uroczyœcie otwarto i poœwiê-
cono nowo oddane boisko szkolne.

Kolejna czêœæ obchodów Œwiêta Szko³y mia³a miejsce na sali
gimnastycznej. Tu po przywitaniu goœci przez pani¹ dyrektor Jagodê Rybak,
s³owach Starosty Warszawskiego Zachodniego, Burmistrza i wzruszaj¹cym prze-
mówieniu pani El¿biety Dzikowskiej spo³ecznoœæ uczniowska przyjê³a sztandar,
a uczniowie z³o¿yli uroczyste przyrzeczenie godnego reprezentowania szko³y.
Nastêpnym widowiskowym punktem programu by³o wbicie pami¹tkowych
gwoŸdzi w drzewiec sztandaru. Dokonali tego sponsorzy, fundatorzy, rodzice
i nauczyciele.

Po czêœci oficjalnej nadszed³ czas na zaprezentowanie czêœci artystycznej -
wspomnieñ, anegdot i ciekawostek przybli¿aj¹cych postaæ patrona szko³y.
Jego osi¹gniêcia prezentowa³ tak¿e wyrecytowany przez uczennicê kl. II wiersz

autorstwa pani Danuty Kluczyñskiej, rodzica jednego
z uczniów. Czêœæ artystyczn¹ przygotowan¹ przez uczniów klas I-IV pod kie-
runkiem polonistki Moniki Baraniak, uœwietni³ wystêp grupy Ayustan Wanin
Chikana Wacisa promuj¹cej kulturê i folklor indiañski.

Widzowie mieli wra¿enie, ¿e znajduj¹ siê w cieniu ogromnego baobabu,
a to dziêki okaza³ej dekoracji przygotowanej przez pani¹ Jadwigê Chylick¹.

Po wystêpach zakoñczonych wspólnym indiañskim tañcem, goœcie zostali
zaproszeni na poczêstunek, wystawê prac plastycznych zwi¹zanych z ¿yciem
i podró¿ami Tony Halika oraz rekwizytów rêkodzie³a folkloru indiañskiego.
Uczniowie zaœ mieli okazjê wys³uchaæ przygotowanych przez grupê Ayustan
Wanin Chikana Wacisa opowieœci o kulturze, historii i dzisiejszej codziennoœci
plemion indiañskich.

Dyrektor Szko³y, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i spo³ecznoœæ
uczniowska sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania w³adzom samorz¹dowym oraz
sponsorom i ludziom dobrej woli, bez których ta uroczystoœæ nie mog³aby siê odbyæ.

Szko³a wczoraj i dzisiaj

Tony Halik - Patron Szko³y

Monika Baraniak
nauczyciel Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1

im. Tony Halika w O¿arowie Mazowieckim



17 paŸdziernika br. w Urzêdzie Marsza³kowskim
Województwa Mazowieckiego odby³o siê uroczyste
spotkanie ze „Stra¿akiem Miesi¹ca Wrzeœnia 2007”
druhem Paw³em Mañkowskim.

W spotkaniu uczestniczyli równie¿ cz³onek zarz¹du
województwa mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz,
dyrektor Kancelarii Marsza³ka Magdalena Flis-Lichota,
wiceprezes Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego Zwi¹zku
OSP RP Zbigniew Go³¹bek oraz przedstawiciele ZOSP RP
z terenu Miasta i Gminy O¿arów Mazowiecki.

Podczas spotkania Cz³onek Zarz¹du Waldemar
Roszkiewicz wrêczy³ Laureatowi okolicznoœciowy list
gratulacyjny oraz nagrodê pieniê¿n¹. Podziêkowa³ tak¿e
Stra¿akowi za uratowanie ¿ycia cz³owieka oraz po-
gratulowa³ odwagi i poœwiêcenia.

Druh Pawe³ Mañkowski reprezentuje OSP O¿arów
Mazowiecki w powiecie warszawskim zachodnim. Kapi-
tu³a konkursu „Stra¿ak Roku 2007” uhonorowa³a go tytu³em
„Stra¿aka Miesi¹ca Wrzeœnia 2007” za niesienie bezin-

teresownej pomocy podczas ratowania ¿ycia ludzkiego
w wypadku samochodowym. Laureat by³ œwiadkiem
zderzenia samochodów w dniu 21 wrzeœnia br. Dziêki jego
szybkiej reakcji i odwadze zosta³ uratowany kierowca
jednego z samochodów. Druh Pawe³ Mañkowski nara¿aj¹c
swoje ¿ycie i zdrowie wyci¹gn¹³ z p³on¹cego auta
oszo³omionego kierowcê, a nastêpnie ugasi³ ogieñ.

Organizatorem Konkursu jest Zarz¹d Oddzia³u
Wojewódzkiego Zwi¹zku OSP RP Województwa Mazo-
wieckiego. Do tytu³u „Stra¿aka miesi¹ca” mog¹ byæ
zg³aszani kandydaci, którzy w sposób szczególny i bo-
haterski wyró¿nili siê w dzia³aniach ratowniczych. Spoœród
„Stra¿aków miesi¹ca” po zakoñczeniu roku wybierany jest
„Stra¿ak roku”.

�ród³o ( tekst oraz zdjêcia):
http://www.mazovia.pl/?a=news&id=4354

O¿arowski stra¿ak - ratownik Pawe³ Mañkowski nagrodzony
za bezinteresown¹ pomoc poszkodowanemu w wypadku.


