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z pracy Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
 Podpisano umowy dotyczące równania mechanicznego oraz zagęszczania nawierzchni dróg 

nieutwardzonych na terenie Miasta i Gminy Ożarów Maz. Prace w tym zakresie zostaną rozpoczęte 

niezwłocznie po obsuszeniu się nawierzchni dróg z wód opadowych.

 Przy ul. Poniatowskiego w Ożarowie zamontowano barierkę energochłonną wzdłuż głębokiego 

rowu przydrożnego w celu poprawienia bezpieczeństwa kierowców i pieszych.

 Zakończono budowę wodociągu Jawczyce - Mory. W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego 

wykonano wodociąg w ulicach: Sadowa, Poznańska, Przyparkowa, Królowej Marysieńki, Niecała, Bie-

dronki, Wspólna Droga, Ogrodowa o łącznej długości 6.148,5 m. 

 Podpisano następujące umowy: 

- na wykonywanie prac pielęgnacyjnych w zakresie utrzymania zieleni, interwencyjnej wycinki i usu-

wania drzew i karp na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki do wysokości środków zabezpieczonych 

w budżecie tj. kwoty 101.000 zł

- na wykonanie remontów cząstkowych dróg nawierzchni asfaltowych do wysokości środków zabez-

pieczonych w budżecie tj. kwoty 150.000 zł

- na dostawę autobusu szkolnego za cenę ofertową brutto: 570.960 zł

- na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy stołówki w Szkole 

Podstawowej im. J. Kusocińskiego, za cenę ofertową brutto: 61.000 zł

 Zatwierdzono wynik postępowania na:

- dostawę tłucznia kamiennego na częściowe uzupełnienia ubytków wraz z wbudowaniem w drogi 

gminne do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie tj. kwoty 150.000 zł oraz konserwację 

oświetlenia ulicznego i drobne prace elektryczne na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za 

cenę ofertową brutto: 143.742,52 zł

 Ogłoszono i wszczęto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

- dostarczenie i zainstalowanie 15 szt. przydomowych hydroponicznych oczyszczalni ścieków socjal-

no-bytowych w gospodarstwach indywidualnych w ramach Programu Sanitacji Gminy

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg na os. Płocho-

cin Północny i Płochocin Południowy

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Poniatowskiego 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

- przebudowę przedłużenia ulicy Żeromskiego w Ożarowie Mazowieckim

- budowę chodnika przy ul. Lipowej w Ożarowie Mazowieckim

- nadzór inwestorski podczas realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie Mia-

sta i Gminy Ożarów Mazowiecki na 2008 i 2009 r.

 14 marca odbył się konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Broniszach. Kon-

kurs wygrała Pani Marzena Konecka.

 Zakończono negocjacje ze związkami zawodowymi w sprawie regulaminu wynagradzania nauczy-

cieli na 2008 rok, czego rezultatem są stosowne uchwały podjęte przez Radę Miejską w dniu 19 marca 

w sprawie:

• wynagradzania oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla na-

uczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki. 

• ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz za-

twierdzania wartości 1 punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki

 Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim zajęli 

3 miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych w pływaniu. Zawody odbyły się w Racibo-

rzu w dniach 15 i 16 marca. Brały w nich udział 32 szkoły. Nasi uczniowie zajęli drużynowo 3 miejsce. 

Wśród pokonanych szkół znalazły się wszystkie szkoły z Warszawy i województwa mazowieckiego. 

W rankingu medalowym zawodnicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego zajęli 2 miejs-

ce mając w dorobku 11 medali, w tym 4 złote, 4 srebrne i 3 brązowe. Najlepszą zawodniczką Mistrzostw 

Polski Szkół Sportowych została uczennica naszej szkoły Julia Jagoda. Sukces ten nie byłby możliwy bez 

współpracy szkoły z UKS „1” i trenerem Tadeuszem Staniszewskim. Szkołę reprezentowali następujący 

uczniowie: Julia Jagoda, Weronika Jagoda, Natalia Nowińska, Karolina Białowąs, Kacper Jaworski, Krzysz-

tof Cholewo, Michał Ziółkowski, Radosław Kober, Przemysław Kober.

INWESTYCJE
 I REMONTY

ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNE

OŚWIATA
I SPORT
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 1 marca w Domu Kultury dyżurowali pracownicy urzędu skarbowego. Udzielali oni porad dla 

mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki w zakresie wypełniania deklaracji PIT. 

 8 marca odbył się Koncert z okazji Dnia Kobiet. Wystąpił teatr „RAPSOD” z programem poetyckim 

pt. ”Wszystko dla Pań” oraz kabaret CEGŁA z Opola.

 W ramach cotygodniowych spotkań z teatrem, dzieci miały możliwość obejrzenia następujących 

spektakli „TOMCIO PALUSZEK”  „Księga dżungli”, „Tajemnica starego dębu” oraz „Opowieść kwitnącej 

wiśni”. Wstęp na wszystkie spektakle był bezpłatny.

 18 marca odbyło się spotkanie Wielkanocne dla Kombatantów. Uroczystość rozpoczęła się koncer-

tem w wykonaniu dzieci i młodzieży z Ogniska Muzycznego „PROGRESS” prowadzonego przez Pana 

Igora Giżewskiego.

Burmistrz Kazimierz K. Stachurski

KULTURA

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

Pan
Stefan Lewandowski 

Dr nauk humanistycznych

Szanowny Panie, 
W imieniu samorządu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

dziękujemy Panu za wieloletnią pracę
w budowaniu kroniki historii Gminy Ożarów Mazowiecki

oraz za przygotowanie do druku wydania 
Dziejów Ożarowa Mazowieckiego.

Wyrażając wolę mieszkańców, samorządu i organizacji kombatanckich,
licząc na dalszą Pana aktywność tyczącą

historii Ziemi Ożarowskiej i rodzin tu osiadłych
prosimy o przyjęcie tytułu

Społecznego Kronikarza 
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

 

Ożarów Mazowiecki 19 marca 2008 r.
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W dniu  13 -14 lutego 2008r. na  XX sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 165/08
w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyj-
nej Rady Miejskiej w Ożarowie Mazo-
wieckim zbadania zasadności skargi 
Pani Anny i Pana Eligiusza Górskiego 
na Burmistrza Miasta i Gminy Oża-
rów Mazowiecki. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miej-

skiej w Ożarowie Mazowieckim zbadanie 

w terminie do dnia 30 kwietnia 2008 r. 

zasadności skargi Pani Anny i Pana Eli-

giusza Górskiego na Burmistrza Miasta 

i Gminy Ożarów Mazowiecki i przedsta-

wienie wniosków Radzie Miejskiej z tego 

badania.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prze-

wodniczącemu Rady Miejskiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia.

UCHWAŁA Nr 166/08
w sprawie: wprowadzenia zmian w 
budżecie miasta i gminy na rok 2008. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Zmniejszyć wydatki budżetu gminy 

o kwotę 80.000 zł.

Zwiększyć wydatki budżetu gminy 

o kwotę 80.000 zł w pełnej szczegóło-

wości klasyfikacji budżetowej zgodnie z 

Załącznikiem Nr 1.

Plan wydatków po zmianach stanowi 

wielkość 64.692.021 zł.

§2

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 146/07 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 28 grudnia 2007 r. p.n. „Plan 

zadań inwestycyjnych na rok 2008” 

otrzymuje brzmienie zgodnie z Załączni-

kiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Miasta i Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia.

§5

Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa.

UCHWAŁA Nr 167/08
w sprawie: przystąpienia do sporzą-
dzania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Ożarów Mazowiecki dla ob-
szaru Duchnice- Ołtarzew - dotyczy 
terenu 13 U/MN.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

1. Przystępuje się do sporządzania zmia-

ny miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Ożarów Ma-

zowiecki dla obszaru Duchnice – Ołta-

rzew zatwierdzonego Uchwałą 410/06 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 28 marca 2006 r. opublikowa-

ną w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Mazowieckiego Nr 171, poz. 6743 

z dnia 29 sierpnia 2006 r., zwanej dalej 

w treści uchwały zmianą planu. 

2. Zmiana planu dotyczy terenu 13 U/MN 

oznaczonego na rysunku ww. miejsco-

wego planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy Ożarów Mazowiecki 

dla obszaru Duchnice – Ołtarzew za-

twierdzonego Uchwałą 410/06 Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 28 marca 2006r.  

§2

Granica obszaru zmiany planu, o któ-

rym mowa w §1 ust. 1 oznaczona jest 

na załączniku graficznym, stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały, jako gra-

nica obszaru objętego zmianą planu.

§3

1. Przedmiotem zmiany planu jest okreś-

lenie nowego przeznaczenia terenu oraz 

parametrów i wskaźników kształtowa-

nia zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu.

2. Ustalenia zmiany planu obejmować 

będą zakres wynikający z treści art. 15 

ust. 2 pkt 6 i 10 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym.

§4

Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów 

Mazowiecki.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia.

UCHWAŁA Nr 168/08
w sprawie: przystąpienia do spo-
rządzania zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-

nego miasta Ożarowa Mazowieckie-
go z częścią wsi Ołtarzew - dotyczy 
terenu 7 MW/U.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

1. Przystępuje się do sporządzania zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ożarowa Mazo-

wieckiego z częścią wsi Ołtarzew uchwa-

lonego Uchwałą Nr 453/06 Rady Miej-

skiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 

12 września 2006 r. (opublikowaną w 

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2006 r. 

Nr 264 poz. 10384 z dnia 19 grudnia 2006 

r.) zwanej dalej w treści uchwały zmianą 

planu. 

2. Zmiana planu dotyczy terenu 7MW/U 

oznaczonego na rysunku ww. miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzen-

nego miasta Ożarowa Mazowieckiego 

z częścią wsi Ołtarzew uchwalonego 

Uchwałą Nr 453/06 Rady Miejskiej w 

Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 wrze-

śnia 2006 r.

§2

Granica obszaru zmiany planu, o któ-

rym mowa w § 1 ust. 1 oznaczona jest 

na załączniku graficznym, stanowiącym 

W dniu  19 marca 2008r. na  XXI sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:
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załącznik  do niniejszej uchwały, jako gra-

nica obszaru objętego zmianą planu.

§3

1. Przedmiotem zmiany planu jest ok-

reślenie nowego współczynnika inten-

sywności na terenach 7MW/U .

2. Ustalenia zmiany planu obejmować 

będą zakres wynikający z treści art. 15 

ust. 2 pkt 6 i 10 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym.

§4

Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów 

Mazowiecki.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia.

UCHWAŁA Nr 169/08
w sprawie: przystąpienia do sporzą-
dzania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Ożarów Mazowiecki dla ob-
szaru Wolica - Józefów - dotyczy te-
renu 5 U.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

1. Przystępuje się do sporządzania zmia-

ny miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Ożarów Ma-

zowiecki dla obszaru Wolica - Józefów 

zatwierdzonego Uchwałą 454/06 Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z 

dnia 12 września 2006 r. opublikowaną 

w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Mazowieckiego Nr 271, poz. 10661 

z dnia 28 grudnia 2006 r., zwanej dalej w 

treści uchwały zmianą planu. 

2. Zmiana planu dotyczy terenu 5U oz-

naczonego na rysunku ww. miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzenne-

go gminy Ożarów Mazowiecki dla ob-

szaru Wolica- Józefów zatwierdzonego  

Uchwałą 454/06 Rady Miejskiej w Oża-

rowie Mazowieckim z dnia 12 września 

2006 r .

§2

Granica obszaru zmiany planu, o któ-

rym mowa w §1 ust. 1 oznaczona jest 

na załączniku graficznym, stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały, jako gra-

nica obszaru objętego zmianą planu.

§3

1. Przedmiotem zmiany planu jest okre-

ślenie nowego przeznaczenia terenu 

oraz parametrów i wskaźników kształto-

wania zabudowy oraz zagospodarowa-

nia terenu.

2. Ustalenia zmiany planu obejmować 

będą zakres wynikający z treści art. 15 

ust. 2 pkt 6 i 10 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy Ożarów Mazo-

wiecki.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 170/08
w sprawie: wprowadzenia zmian w 
budżecie miasta i gminy na rok 2008. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zmniejszyć dochody gminy o kwotę                                                           

3.105.798 zł.

Zwiększyć dochody gminy o kwotę                                                             

4.317.986 zł w pełnej szczegółowości kla-

syfikacji budżetowej zgodnie z Załączni-

kiem Nr 1.

Plan dochodów po zmianach stanowi 

wielkość 64.001.209 zł.

§2

Zmniejszyć wydatki o kwotę 2.114.298 zł.

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 

3.326.486 zł w pełnej szczegółowości kla-

syfikacji budżetowej zgodnie z Załączni-

kiem Nr 2.

Plan wydatków po zmianach stanowi 

wielkość 65.904.209 zł.

§3

Deficyt budżetu gminy w wysokości  

1.903.000 zł zostanie pokryty przycho-

dami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 

w kwocie - 1.500.000 zł.

- zaciągniętych kredytów w kwocie 

3.000 zł.

§4

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 146/07 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 28 grudnia 2007 r. p.n. „Zada-

nia inwestycyjne w 2008r” zmieniony:

- Załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr 166/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia  14 lutego 2008 r. , otrzymuje 

brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 

do niniejszej uchwały.

§5

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 146/07 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 28 grudnia 2007 r. p.n. „Do-

chody i Wydatki związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych odrębnymi 

ustawami w 2008r”, otrzymuje brzmie-

nie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 i Nr 5  

do niniejszej Uchwały.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

§8

Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie prze-

pisami prawa.

UCHWAŁA Nr 171/08
w sprawie: przyjęcia gminnego pla-
nu gospodarki odpadami dla gminy 
Ożarów Mazowiecki

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

1.Przyjmuje się gminny plan gospodar-

ki odpadami dla gminy Ożarów Mazo-

wiecki.

2.Gminny plan gospodarki odpadami 

dla gminy Ożarów Mazowiecki, o któ-

rym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik 

do niniejszej Uchwały oraz znajduje się 

w dokumentacji Wydziału Środowi-

ska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy 

w Ożarowie Mazowieckim

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy Ożarów Mazo-

wiecki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 172/08
w sprawie: przyjęcia gminnego pro-
gramu ochrony środowiska dla gmi-
ny Ożarów Mazowiecki
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Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

1.Przyjmuje się gminny program och-

rony środowiska dla gminy Ożarów 

Mazowiecki

2. Gminny program ochrony środowiska 

dla gminy Ożarów Mazowiecki, o któ-

rym mowa w ust. 1 stanowi załącznik 

do niniejszej Uchwały oraz znajduje się 

w dokumentacji Wydziału Środowiska 

i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy 

w Ożarowie Mazowieckim

§2

Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów 

Mazowiecki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia.

UCHWAŁA Nr 173/08
w sprawie: wyrażenia zgody na sprze-
daż lokali mieszkalnych położonych 
w Józefowie przy ul. Kasztanowej 
b. pracownikom b. Fabryki Kabli po-
siadającym umowy o przydział lokalu 
mieszkalnego.

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1

1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokali 
mieszkalnych będących własnością Gminy 
położonych przy ul. Kasztanowej w Józefo-
wie dotychczasowym najemcom, którzy 
mieli zawarte umowy o przydział lokali 
mieszkalnych z b. Fabryką Kabli i wpłacili 
20% wartości budowy mieszkania określo-
nej przedmiotową umową.
2. Ustala się kwotę sprzedaży mieszkań 
na 10% ich wartości rynkowej określonej 
przez rzeczoznawcę majątkowego. 

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 
podjęcia.

UCHWAŁA Nr 174/08
w sprawie: wynagradzania oraz trybu 
i kryteriów przyznawania nagród 
ze specjalnego funduszu nagród dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Ożarów Mazowiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi.

§3
Traci moc Uchwała Nr 71/07 Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie 
wynagradzania oraz trybu i kryteriów 
przyznawania nagród ze specjalnego 
funduszu nagród dla nauczycieli zat-
rudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Ożarów 
Mazowiecki.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Mazo-
wieckiego.

§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA Nr 175/08
w sprawie: ustalenia najniższego wy-
nagrodzenia zasadniczego w pierw-
szej kategorii zaszeregowania oraz 
uzgodnienia wartości 1 punktu w 
złotych, stanowiących podstawę do 
ustalenia miesięcznych stawek wy-
nagrodzenia zasadniczego pracow-
ników zatrudnionych w jednostce 
organizacyjnej gminy - Energetyce 
Ożarów.

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1

Ustala się najniższe wynagrodzenie zasad-
nicze w pierwszej kategorii zaszeregowania 
miesięcznej stawki wynagrodzenia zasad-
niczego dla pracowników zatrudnionych 
w jednostce organizacyjnej gminy - Ener-
getyce Ożarów w wysokości 800 zł /słow-
nie: osiemset zł/.

§2
Ustala się wartość jednego punktu na 
kwotę 8,50 złotych /słownie: osiem złotych 
pięćdziesiąt groszy/.

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

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 
stycznia 2008 r.

UCHWAŁA Nr 176/08
w sprawie: ustalenia najniższego wy-
nagrodzenia zasadniczego w pierw-
szej kategorii zaszeregowania oraz 
zatwierdzenia wartości 1 punktu 
w złotych dla pracowników nie bę-
dących nauczycielami, zatrudnio-
nych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Ożarów 
Mazowiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1 

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

§2
Ustala się wartość jednego punktu na 
kwotę 5,50 złotych /słownie: pięć zło-
tych pięćdziesiąt groszy/.

§3
Traci moc Uchwała Nr 406/06 Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z 
dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ustalenia 
najniższego wynagrodzenia zasadnicze-
go w pierwszej kategorii  zaszeregowania 
oraz zatwierdzenia wartości 1 punktu 
w złotych dla pracowników nie będących 
nauczycielami w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Ożarów 
Mazowiecki.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA Nr 177/08
w sprawie: przystąpienia Gminy 
Ożarów Mazowiecki do realizacji 
projektu systemowego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki pod tytułem „Zmieniam swo-
ją przyszłość – upowszechnianie ak-
tywnej integracji społecznej w Gmi-
nie Ożarów Mazowiecki”

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1

1. Zatwierdza się przystąpienie Gminy 
Ożarów Mazowiecki  do realizacji projektu 
systemowego „Zmieniam swoją przyszłość 
- upowszechnianie aktywnej integracji 
społecznej w Gminie Ożarów Mazowiec-
ki” w ramach Priorytetu VII - Promocja in-
tegracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Roz-
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wój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej
2. Zadanie o którym mowa w ust. 1 będzie 
realizowane przez jednostkę organizacyj-
ną Gminy Ożarów Mazowiecki - Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazo-
wieckim.

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

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

UCHWAŁA Nr 178/08
w sprawie: uchwalenia programu 
profilaktyki i rozwiązywania prob-
lemów alkoholowych i przeciw-
działania narkomanii.

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1 

Uchwala się gminny program profilak-
tyki i rozwiązywania problemów alko-
holowych i przeciwdziałania narkoma-
nii na rok 2008 w brzmieniu ustalonym 
w załączniku do niniejszej uchwały.

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

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

UCHWAŁA Nr 179/08
w sprawie: wyrażenia opinii do pro-
jektu planu aglomeracji Bronisze

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1 

Rada Miejska projekt aglomeracji Broni-
sze opiniuje pozytywnie.

§2
Przesłanie uchwały do Wojewody Ma-
zowieckiego powierza się Przewodniczą-
cemu Rady Miejskiej.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

UCHWAŁA Nr 180/08
w sprawie: wyrażenia opinii do 
projektu planu aglomeracji Ożarów 
Mazowiecki

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 
Rada Miejska projekt aglomeracji Oża-
rów Mazowiecki opiniuje pozytywnie.

§2
Przesłanie uchwały do Wojewody Ma-
zowieckiego powierza się Przewodniczą-
cemu Rady Miejskiej.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

UCHWAŁA Nr 181/08
w sprawie: przystąpienia do spo-
rządzania zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ożarowa Mazowiec-
kiego z częścią wsi Ołtarzew - dotyczy 
terenów U/MN.

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1 

1. Przystępuje się do sporządzania zmia-
ny miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Ożaro-
wa Mazowieckiego z częścią wsi Ołta-
rzew uchwalonego Uchwałą Nr 453/06 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 12 września 2006 r. (opubli-
kowaną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 
z 2006 r. Nr 264 poz. 10384 z dnia 
19 grudnia 2006 r.) zwanej dalej w treści 
uchwały zmianą planu. 
2. Zmiana planu dotyczy terenów U/MN 
oznaczonych na rysunku ww. miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ożarowa Mazowieckiego 
z częścią wsi Ołtarzew uchwalonego 
Uchwałą Nr 453/06 Rady Miejskiej w 
Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 wrze-
śnia 2006 r.

§2
1. Przedmiotem zmiany planu jest okre-
ślenie nowego przeznaczenie dopusz-
czalnego na terenach U/MN.
2. Granica obszaru zmiany planu, o któ-
rym mowa w §1 ust. 1 oznaczona jest na 
załączniku graficznym, stanowiącym za-
łącznik  do niniejszej uchwały, jako grani-
ca obszaru objętego zmianą planu.

§3
Ustalenia zmiany planu obejmować 
będą zakres wynikający z treści art. 15 
ust. 2 pkt 6 i 10 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

§4
Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

UCHWAŁA Nr 182/08
w sprawie: przystąpienia do spo-
rządzania zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Ożarów Mazowiecki dla 
obszaru Święcice- Wolica - dotyczy 
terenów U/P; U/MN.

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1 

1. Przystępuje się do sporządzania zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Ożarów Ma-
zowiecki dla obszaru Święcice - Wolica 
zatwierdzonego Uchwałą 50/07 Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 6 marca 2007 r. opublikowaną 
w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Mazowieckiego Nr 140, poz. 3791 
z dnia 21 lipca 2007 r. zwanej dalej w tre-
ści uchwały zmianą planu. 
2. Zmiana planu dotyczy terenów U/MN; 
U/P oznaczonych na rysunku ww. miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Ożarów Mazowiecki 
dla obszaru Święcice- Wolica zatwier-
dzonego Uchwałą Nr 50/07 Rady Miej-
skiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 
6 marca 2007 r.

§2
Granica obszaru zmiany planu, o któ-
rym mowa w §1 ust. 1 oznaczona jest 
na załączniku graficznym, stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały, jako gra-
nica obszaru objętego zmianą planu.

§3
1. Przedmiotem zmiany planu jest ok-
reślenie nowego przeznaczenia podsta-
wowego na terenach U/P; U/MN.
2. Ustalenia zmiany planu obejmować 
będą zakres wynikający z treści art. 15 
ust. 2 pkt 6 i 10 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

§4
Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

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
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Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo bu-

dowlane (Dz. U. z 2006 roku, Nr 156, poz. 118 z późn. zm.), 

roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem 

wypadków przewidzianych w art. 29-31 tejże ustawy. Dla 

szczegółowego wyjaśnienia przypadków, w których nie jest 

wymagane pozwolenia na budowę, poniżej przedstawiliśmy 

wynikające z ustawy wnioski. 

I. Nie wymaga pozwolenia na budowę m.in. budowa:
1. Obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną 

i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej 

działki siedliskowej:

a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni za-

budowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej 

niż 4,80 m,

b) płyt do składowania obornika,

c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o po-

jemności do 25 m3,

d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności 

do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,

e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;

2. Wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, 

wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimo-

wych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna 

liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch 

na każde 500 m2 powierzchni działki;

3. Indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków 

o wydajności do 7,50 m3 na dobę;

4. Altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych 

ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 

w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 

5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;

5. Przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni 

do 30 m2;

6. Pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;

7. Instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym 

zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasi-

lania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jedno-

rodzinnych;

8. Przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanali-

zacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

9. Urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami 

wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteoro-

logicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:

a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opa-

dowych oraz wód podziemnych,

b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz 

monitoringu jakości wód podziemnych,

c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;

10. Przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni 

do 30 m2;

11. Obiektów małej architektury;

12. Ogrodzeń;

13. Obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania 

w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na tere-

nie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy 

wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych 

i pomiarach geodezyjnych;

II. Pozwolenia na budowę nie wymaga także wykonywa-
nie robót budowlanych polegających na:
1. Remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń 

budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków;

2. Dociepleniu budynków o wysokości do 12 m;

3. Utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;

4. Instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem 

usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków 

w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetla-

nych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozu-

mieniu przepisów o ruchu drogowym; 

5. Wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegóło-

wych, z wyjątkiem:

a) ziemnych stawów hodowlanych,

b) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowa-

nych w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody 

i parków krajobrazowych oraz ich otulin;

6. Instalowaniu krat na obiektach budowlanych;

7. Instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych;

8. Montażu wolno stojących kolektorów słonecznych.

III. Pamiętać należy, iż pozwolenia na budowę nie wyma-
ga także rozbiórka:
1. Budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków 

oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poni-

żej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza 

niż połowa wysokość.

2. Obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie 

jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają 

ochronie jako zabytki.

 Właściwy organ może jednakże nałożyć obowiązek uzy-

skania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, jeżeli rozbiórka tych 

obiektów:

1) może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, wa-

runków sanitarnych oraz stanu środowiska lub

2) wymaga zachowania warunków, od których spełnienia 

może być uzależnione prowadzenie robót związanych z roz-

biórką.

 Warto jednak pamiętać, iż wiele z inwestycji, które nie 

wymagają zezwolenia na budowę, należy zgłosić właściwe-

mu organowi. Numery inwestycji, które należy zgłosić przed 

podjęciem robót budowlanych zostały podkreślone, w wyżej 

przedstawionym wyliczeniu.  

 Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę 

składamy w starostwie powiatowym w wydziale architektury 

i budownictwa (nazwa może się różnić w poszczególnych po-

Kiedy (nie) jest potrzebne pozwolenie na budowę
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nić w poszczególnych powiatach) na gotowym formularzu, 

który można dostać w tym urzędzie. 

 Do wniosku dołączamy: 

- cztery egzemplarze projektu budowlanego; 

- opinie, uzgodnienia, pozwolenia wymagane przepisami szcze-

gólnymi (na przykład projekt obiektu produkcyjnego i usłu-

gowego trzeba uzgodnić z sanepidem, inspektorem do spraw 

zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz z inspekcją pracy, jeśli 

będą w nim stanowiska pracy, a projekt prac budowlanych 

w obiekcie zabytkowym lub projekt budowy w strefie ochro-

ny konserwatorskiej należy uzgodnić z wojewódzkim konser-

watorem zabytków); 

- oświadczenie o posiadanym przez inwestora prawie do dys-

ponowania nieruchomością na cele budowlane (wzór otrzy-

mamy w urzędzie); 

- decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana 

zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (to znaczy gdy nie ma planu miejscowego; gdy plan 

jest, nie jest potrzebna decyzja, nie trzeba też dołączać wypisu 

i wyrysu z planu, gdyż urzędnicy powinni dysponować takim 

planem). 

 Decyzje o pozwoleniu na budowę wydaje starosta. Oprócz 

inwestora otrzymają ją także właściciele sąsiednich nierucho-

mości, które znajdą się w obszarze oddziaływania planowanej 

inwestycji (na przykład będą zacieniane).

 Odwołanie od decyzji wnosi się do wojewody - ale za po-

średnictwem organu, który wydał pozwolenie - w terminie 

14 dni od jej otrzymania. Z kolei na decyzję wojewody moż-

na wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego 

w terminie 30 dni od otrzymania decyzji organu II instancji.

Pozwolenie na budowę jest wydawane bezterminowo, ale 

budowę trzeba rozpocząć w ciągu dwóch lat, w przeciwnym 

razie decyzja wygaśnie. Przerwa w budowie dłuższa niż dwa 

lata również skutkuje wygaśnięciem decyzji.

 Według przepisów Kodeksu postępowania administracyj-

nego organy administracji powinny załatwiać sprawy bez zbęd-

nej zwłoki. Decyzja musi być wydana nie później niż w ciągu 

miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później 

niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

 W podsumowaniu niniejszego artykułu podkreślić należy, 

iż w niniejszym artykule zostały wskazane najważniejsze i naj-

bardziej typowe przypadki, w których zezwolenie na budowę 

nie jest potrzebne i w których należy zgłosić chęć przystąpie-

nia do robót. Ze względu na rozmiar artykułu nie jesteśmy 

uwzględnić wszystkich przypadków i wszystkich wariantów 

planowanych robót.

 Dlatego też sugerujemy, iż w przypadku jakichkolwiek wąt-

pliwości, czy planowany obiekt budowlany wymaga pozwole-

nia na budowę czy też zgłoszenia – należy zasięgnąć informa-

cji, które można uzyskać we właściwym organie administracji 

architektoniczno – budowlanej. 

Grzegorz Stępniewski - radca prawny

 KWIETNIOWE KALENDARIUM  IMPREZ  W  „UŚMIECHU”
2.04.2008 (środa) godz. 10.00

Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka XXXI

Sala widowiskowa DK “Uśmiech” ul. Poznańska 165

3.04.2008 (czwartek) godz. 10.00
Zajęcia dla małych dzieci “Wesołe nutki”

Sala 109 DK “Uśmiech” ul. Poznańska 165

5.04.2008 (sobota) godz. 17.00 lub 18.00
Wernisaż malarstwa Anny Komorowskiej

Sala Galeryjna DK “Uśmiech” ul. Poznańska 165

6.04.2008 (niedziela) godz. 12.30
Spektakl teatralny pt. “Szarmanckie maniery dzikich papug”

wstęp bezpłatny

Sala widowiskowa DK “Uśmiech” ul. Poznańska 165

13.04.2008 (niedziela) godz. 12.30
Spektakl teatralny pt. “Żółw i Zając” - wstęp bezpłatny

Sala widowiskowa DK “Uśmiech” ul. Poznańska 165

13.04.2008 (niedziela) godz. 15.00
Koncert uczniów uczęszczających 

do Ogniska Muzycznego „PROGRESS”

Sala widowiskowa DK “Uśmiech” ul. Poznańska 165

14.04.2008 (poniedziałek) godz. 15.30-21.30
Wynajem sali – firma Wellmax

Sala widowiskowa DK “Uśmiech” ul. Poznańska 165

19.04.2008 (sobota) godz. 9.00-15.00
Urząd Skarbowy – dyżur pracowników,

doradztwo w wypełnianiu deklaracji PIT

Sala widowiskowa DK “Uśmiech” ul. Poznańska 165

20.04.2008 (niedziela) godz. 12.30
Spektakl teatralny pt “Pan Kleks” -wstęp bezpłatny

Sala widowiskowa DK “Uśmiech” ul. Poznańska 165

20.04.2008 (niedziela) godz. 16.00
Zabawa dla Seniorów -wstęp bezpłatny

Sala widowiskowa DK “Uśmiech” ul. Poznańska 165

27.04.2008 r. (niedziela) godz. 12.30
Spektakl teatralny pt. “Czarowanie z 1000-ca jednej nocy” 

wstęp bezpłatny

Sala widowiskowa DK “Uśmiech” ul. Poznańska 165

27.04.2008 (niedziela) godz. 15.00
Spektakl teatralny pt. “Czarowanie z 1000-ca jednej nocy”

wstęp bezpłatny

Filia DK „Uśmiech”w Płochocinie ul. Fabryczna



113/157 2008

Z ŻYCIA HARCERZY

„Najmilsi Kochani Moi – Najdroższy Syneczku mój!
Już drugą kartkę wysyłam w nadziei, że Wam przecież 

doręczą. Taka jestem niespokojna o Was - co się z Wami 
dzieje? Czy zdrowi jesteście? Przechodziłyśmy okropne rze-

czy, ale jesteśmy wszystkie zdrowe i żyjemy – mieszkamy 
na Marszałkowskiej 59”.

To fragment jednego z listów - dokumentów z czasów po-
wstania warszawskiego. Ten i inne, odczytali harcerze z VIII DH 
im. Zawiszaków ze Szczepu Szaniec im. Małego Powstańca 
w Płochocinie 29 lutego 2008 roku podczas kominka „Poczta 
powstańcza”. Spotkanie odbyło się w harcówce. Na począt-
ku rozpaliliśmy symboliczne ognisko i wspólnie zaśpiewa-
liśmy pieśń „Płonie ognisko i szumią knieje”. Na tle dekoracji 
przedstawiającej szczątki zniszczonego miasta harcerze przy-
pomnieli czasy powstania warszawskiego. Recytowano wzru-
szające wiersze o małych powstańcach i ich służbie. Oto frag-
ment jednego z nich:

„Był taki jak ty,
dwanaście miał lat,

pod murem przekradał się chyłkiem
przez pożar i dym, nadzieje i łzy,

powstańczą niosąc przesyłkę”.

Podano wiele informacji o poczcie polowej, odczytano komu-
nikaty z sierpnia 1944 roku mówiące o utworzeniu poczty po-
wstańczej. Inicjatorem jej powstania był harcmistrz Kazimierz 
Grenda znany po pseudonimem „Granica”. Pierwsze skrzynki 
pocztowe były zwykłymi skrzynkami lub pudełkami drew-
nianymi, a nawet tekturowymi. Umieszczano je w pobliżu 
kwater, szpitali, komend wojskowych oraz przy „ruchliwych” 
ulicach, później zawisły w trudniej dostępnych punktach sto-
licy, by umożliwić całej ludności cywilnej korzystanie z usług 
harcerskiej poczty. Listy zwolnione były od wszelkich opłat 
pocztowych, lecz pod skrzynkami znajdowały się schowki na 
dowolna opłatę w postaci książek, czasopism, opatrunków 
i żywności dla rannych w szpitalach.
 W czasie 63 dni powstania pocztowcy w harcerskich mun-
durach przenieśli około 200 tysięcy przesyłek.
 Podczas kominka harcerze z drużyny Zawiszaków przed-
stawili również dwie scenki związane z pracą małych listono-

szy „Roznosiciele radości” i „Marysia”. Całość wzbogaciły pio-
senki powstańcze „Warszawskie dzieci”, „Pałacyk Michla” oraz 
współczesna „Pytania”, której refren:

„Gdzie jesteście Rudy, Alku, Zośko?
Gdzie jesteście, gdzie twe dzieci Posko?”

długo rozbrzmiewał w uszach zebranych.
 Kominek uświetniła obecność gości: kapitana AK Janiny 
Kulesza-Kurowskiej, dyrektora Szkoły Podstawowej im. Sza-
rych Szeregów w Płochocinie p. Urszuli Piechal, komendantki 
hufca Błonie phm Urszuli Galant, komendantki Szczepu Sza-
niec hm Anny Sakowskiej oraz rodziców, instruktorów, harce-
rzy i zuchów. Nasz gość honorowy Pani J. Kulesza – Kurowska 
była naocznym świadkiem wydarzeń opowiedzianych przez 
harcerzy i znała osobiście kilku harcerzy - pocztowców. Sama 
była w posiadaniu znaczków powstańczej poczty polowej, 
ale później oddała je choremu bratu.
 Spotkanie harcerskie byłą okazją do przypomnienia, 
że 22 lutego cały harcerski świat obchodzi Dzień Myśli Bra
terskiej. Nie zabrakło więc i u nas gawędy o braterstwie, pio-
senek: „Harcerskie ideały”, „Przyjaciele” oraz kręgu utworzone-
go z kawałków  sznura,  który każdy otrzymał i połączył pła-
skim węzłem braterskim. Na koniec sznury zostały rozcięte 
i każdy wziął węzeł braterski na pamiątkę, że wszyscy jesteśmy 
dla siebie braćmi.
 W czasie kominka komendantka Szczepu uroczyście 
odczytała rozkaz o przyznaniu stopnia podharcmistrza przez 
dh pwd Katarzynie Cackowską oraz wręczyła jej zieloną pod-
kładkę pod krzyż harcerski, a komendantka Hufca Błonie wrę-
czyła instruktorom: phm Sebastianowi Sakowskiemu i phm Kata-
rzynie Cackowskiej dyplomy uznania przyznane przez komen-
danta Chorągwi Stołecznej hm Waldemara Kowalczyka. 

 Komendantka Szczepu podziękowała instruktorom i har-
cerzom z XI DSHiW im. Szarych Szeregów za pomoc w prze-
prowadzeniu akcji „Zima we wsi” w czasie ferii zimowych.
 Kominek zakończyliśmy II i III zwrotką pieśni „Płonie ogni-
sko” oraz obrzędowym „Bratnie Słowo”. Symboliczną iskierkę 
przyjaźni puściła w krąg drużynowa VII DH im. Zawiszaków.

pwd Anna Jędrzejczyk,
drużynowa VIII DH im. Zawiszaków

Harcerski kominek „Poczta powstańcza” w Płochocinie
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

Po raz kolejny harcerze z 11 Drużyny Harcerskiej „Zielono-Czar-
ni” z Płochocina przygotowywali w czasie ferii (11-15.02.2008 r.) 
zajęcia dla dzieci, które nigdzie nie wyjeżdżały. Wspomogli ich 
instruktorzy szczepu, nauczyciele i organizator tradycyjnego 
Turnieju Szachowego, sędzia szachowy pan Mirosław Boro-
wicz.
 W tym roku na zajęcia zgłosiło się bardzo dużo dzieci, nie 
dla wszystkich wystarczyło miejsc. Ci, którzy przyszli w ponie-
działek na dziewiątą, zostali podzieleni na dwie grupy - star-
szą i młodszą. Pierwszy dzień przebiegał pod znakiem harców, 
uczestnicy po pierwszych zabawach integracyjnych bawili 
się w najlepsze właściwie do końca zajęć, czyli do szesnastej. 
Około dwunastej była wyczekiwana przerwa na jedzenie, któ-
ra szybko dla dzieci stała się jednym z ulubionych elementów 
każdego dnia.
 We wtorek dominowały teleturnieje, filmy i gra terenowa 
w szkole. Uczestnicy sprawdzali swoją wiedzę i wygrywali cie-
kawe nagrody. Rano wszyscy spotkali się z panem Januszem 
Orsikiem, który opowiadał o swojej młodości w Ożarowie 
w czasie niemieckiej okupacji. Zbieranie informacji na temat 
wojennej historii naszej okolicy to zadanie przedrajdowe, jakie 
realizowali starsi harcerze.
 W środę uczestnicy zajęć wyjechali na wycieczkę do War-
szawy. Młodsi oglądali ciekawą ekspozycję „Historia oręża 

polskiego od X do XVII wieku” w Muzeum Wojska Polskiego, 
a starsi odwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego. Póź-
niej wszyscy spotkaliśmy się na krótkim spacerze na Starym 
Mieście. Tak zakończył się ten wyjazd.
 Czwartkowe zajęcia były spotkaniem z różnymi grami. Pan 
Mirosław Borowicz przygotował i poprowadził tradycyjny 
Turniej Szachowy. Tym razem zwyciężył i zgarnął wszystkie 
nagrody Mateusz Orzechowski. W tym samym czasie oso-
by, które nie potrafią grać w szachy, rozgrywały turniej gry 
w Scrabble. Zasady tej wciągającej i przy okazji rozwijającej 
gry są tak łatwe, że mogą grać w nią wszyscy. Maluchy grały 
w memory, chińczyka i warcaby. Na koniec organizatorzy 
podsumowali wyniki i rozdali najlepszym nagrody.
 W piątek odbyła się kolejna wycieczka. Tym razem uczest-
nicy pojechali do Górek Kampinoskich w Puszczy Kampino-
skiej, bawili się na powietrzu, później rozpalili ognisko i upiekli 
kiełbaski, śpiewali piosenki. O czternastej wrócili do Płochoci-
na i pożegnali się po tygodniu spędzonym razem na dobrej 
zabawie.

 Zajęcia przebiegały sprawnie, organizacja była dobra, naj-
ważniejsze jest jednak to, że dzieci były zadowolone i miały 
ciekawe zajęcia. Praca, którą wykonali organizatorzy była duża, 
ale opłaciło się – dzieci miały ciekawe ferie.

phm. Katarzyna Cackowska 

„Zima we wsi” – sposób na ciekawe ferie w domu

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa 
Bielany pragnie serdecznie zaprosić wszyst-

kich podatników na kolejny już ogólnopolski 
„Dzień Otwarty” w Urzędach Skarbowych, 

który odbędzie się w dniu 19 kwietnia br.
w godzinach 10:00 - 14:00.

W tym dniu będziemy:
- wydawać druki zeznań w podatku dochodowym od 
osób fizycznych za 2007 r. PIT-36, PIT-36L,PIT-37,PIT-38 wraz 
z załącznikami i objaśnieniami, 
- wydawać druki rejestracyjne / aktualizacyjne NIP1, NIP3 
(druki niezbędne do nadania numeru NIP, zgłaszania zmian 

numeru dowodu osobistego, adresu zamieszkania, nazwiska, 
wskazania bądź zmiany numeru konta bankowego, na które 
urząd ma dokonać zwrotu nadpłaty itp.),
-  wydawać druki VZM tj. wnioski o zwrot  niektórych wy-
datków związanych z budownictwem mieszkaniowym,
- udzielać informacji i pomocy w zakresie rozliczenia rocz-
nego podatku dochodowego od osób fizycznych,
- przyjmować zeznania podatkowe oraz inne dokumenty 
kierowane do urzędu.
 W celu dotarcia do jak największej ilości mieszkańców pro-
simy o rozpropagowanie informacji o „dniu otwartym” rów-
nież w ramach Państwa możliwości.

Starszy Komisarz Skarbowy - Agnieszka Chojnacka

ZAPROSZENIE Naczelnika Urzędu Skarbowego
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JUBILEUSZ SZKOŁY W UMIASTOWIE

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickie-

wicza w Umiastowie obchodzi 50-lecie swojego 

istnienia. Obchody roku jubileuszowego rozpo-

częły się 15 lutego 2008 r. posiedzeniem Komi-

tetu Honorowego. Patronat nad świętem objął 

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 

Kazimierz Stachurski.

 24 lutego w kościele parafialnym w Ołtarzewie 

odbyła się uroczysta msza święta. Było to ogrom-

ne wyróżnienie dla naszej społeczności, ponieważ 

uczniowie, rodzice, nauczyciele, absolwenci szkoły otrzymali 

specjalne błogosławieństwo od papieża Benedykta XVI.

 28 lutego obchodziliśmy razem z uczniami Święto Szkoły. 

Z tej okazji dzieci otrzymały tarcze do przypięcia przy mun-

durku szkolnym, wystawiły inscenizację utworu Adama Mic-

kiewicza „Golono strzyżono”, a wieloletni sponsor Gminna 
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” ufundowała dla 

wszystkich słodycze. Ukoronowaniem święta 

było wspólne zjedzenie pysznego tortu.

 Główne obchody planowane są na 26 kwiet-

nia 2008 r. Zwracamy się do Państwa - byłych 

uczniów, sympatyków, lokalnych przedsiębior-

ców - z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwo-

ści finansowego wsparcia obchodów jubileuszo-

wych. Planujemy bowiem z tej okazji wydanie 

monografii szkoły oraz wmurowanie pamiąt-

kowych tablic dla wieloletnich nauczycieli Ewy 

Morus i Józefa Nitczyńskiego. Będziemy wdzięczni za każdą 

przekazaną kwotę. Wpłaty można dokonać na konto organu 

prowadzącego szkołę - Stowarzyszenia Wspierania Rozwo-
ju i Edukacji Dzieci Wiejskich - nr PKO BP S.A. 14 1020 
1185 0000 4402 0012 8447 z dopiskiem „50-lecie szkoły 
w Umiastowie”.

Dyrektor szkoły 
Grażyna Pytkowska

50 lat minęło

UWAGA  RODZICE!!!
Spełnianie obowiązku nauki i obowiązku szkolnego

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 
i Przedszkoli w Ożarowie Mazowieckim prosi o przekazanie 
informacji w formie oświadczenia rodzica lub opiekuna o speł-
nianiu obowiązku nauki przez młodzież, która ukończyła na-
ukę w gimnazjum.
Prosimy o przekazanie informacji w formie pisemnej na adres: 
ZEASiP, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 165 lub
zeasip1@wp.pl. Informacja powinna zawierać dane osobowe 
ucznia oraz oraz miejsce kontynuacji nauki.
Na podstawie ustawy o systemie oświaty :
- dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przy-
gotowanie przedszkolne w przedszkolu albo oddziale przed-
szkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
- nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
- obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem 
roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziec-
ko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłu-
żej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

 Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się przez:
- uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły po-
nadgimnazjalnej,
- uczęszczanie na zajęcia realizowane w formach pozaszkol-
nych w placówkach publicznych i niepublicznych posiada-
jących akredytację kuratora, stanowiącą potwierdzenie speł-
niania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości 
kształcenia,
- uczęszczanie na zajęcia realizowane w ramach działalności 
oświatowej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne,
- realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygoto-
wania zawodowego u pracodawcy.
 Na podst. art. 18 ustawy o systemie oświaty rodzice dziec-
ka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do 
powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiąz-
ku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 
16-18 lat i zmianach w tym zakresie.
Na zasadzie art. 20 ustawy o systemie oświaty nie spełnianie 
obowiązku, o którym mowa wyżej podlega egzekucji w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.



14 3/157 2008

COŚ DLA DUCHA

Dla dzieci
Tajemne bractwo pana Benedykta - Trenton Lee Stewart

Powieść intrygująca, zabawna i przerażająca, a zarazem warto-

ściowa, mądra i dyskretnie przekazująca ciekawe informacje. 

Wszystko zaczyna się od tajemniczego ogłoszenia w gazecie: 

Czy jesteś utalentowanym dzieckiem szukającym nowych 

możliwości? Zaciekawia ono Reyniego, który ma 11 lat, wy-

chowuje się w sierocińcu i jest niezwykle uzdolniony. Reynie 

decyduje się poddać tajemniczym sprawdzianom wiedzy, 

a w trakcie egzaminu poznaje dwójkę równie utalentowanych 

jak on dzieci: Sticky’ego i Kate. Wszyscy trafiają do wielkiego 

kamiennego domu podobnego do zamku, gdzie czeka na 

nich autor ogłoszenia, pan Benedykt. Tam też dołącza do gru-

py malutka Constance. Dzieci dowiadują się, że ich zadaniem 

będzie powstrzymanie bardzo złego człowieka, który wynalazł 

urządzenie do kontrolowania ludzkich umysłów. W tym celu 

wyruszają do prowadzonej przez niego szkoły. Zostają do niej 

przyjęte i nadchodzi dla nich czas wielkich wyzwań, nadzwy-

czaj trudnych prób, podczas których sprawdzone zostaną nie 

tylko zdolności umysłowe, ale i charaktery.

Dla dorosłych  

Niezwykłe akty prawdziwej miłości - Danny Scheimann 

Dramatyczny obraz dwójki mężczyzn, których przy życiu trzy-

ma wspomnienie miłości. Ta pełna głębokich emocji lektura to 

doskonały debiut niezwykle utalentowanego pisarza!

 Rok 1992. Leo Deakin budzi się w nieznanym mu szpita-

lu, gdzieś w Ameryce Południowej. Jego dziewczyna, Eleni, nie 

żyje, a on nie potrafi się z tym faktem pogodzić. Obarczając się 

bezustannie winą za wypadek, wpada w spiralę rozpaczy i bez-

nadziei. Czy Leo ma jeszcze szansę odkryć coś, co na zawsze 

zmieni jego życie?

 Rok 1917: Moritz Daniecki jest galicyjskim zbiegiem z sy-

beryjskiego obozu jeńców wojennych. Od jego miasteczka 

i ukochanej dzieli go siedem tysięcy kilometrów. Może i Wiel-

ka Wojna dobiegła końca, ale Moritz musi jeszcze stawić czoła 

wycieńczającej wyprawie przez targany wojną domową kon-

tynent. Czy kiedy w końcu dotrze w rodzinne strony, żeby pro-

sić o rękę ukochanej, ona wciąż będzie na niego czekać?

 Dwa mistrzowsko ze sobą splecione wątki, dwie fascynu-

jące historie miłosne, dwie opowieści o bólu i stracie, jedna 

niezapomniana podróż w głąb ludzkich emocji.

Coś dla miłośników thrillerów
Łowcy głów - Michel Crespy

Jérôme Carceville, chwilowo bezrobotny menedżer wysokie-

go szczebla, po licznych testach zostaje zakwalifikowany do 

ostatniego etapu rekrutacji: tygodniowego stażu na wyspie 

pośrodku alpejskiego jeziora. Tam, razem z piętnastką innych 

kandydatów, weźmie udział w symulacji wojny ekonomicznej. 

Przydzieleni do trzech fikcyjnych firm będą musieli wyelimi-

nować konkurentów. Ich bronią będzie komputer i garść in-

formacji o strategicznym znaczeniu... W napiętej atmosferze 

osaczenia przekonają się, że walka o stanowisko może stać 

się sytuacją ekstremalną. A w sytuacji ekstremalnej człowiek 

zdolny jest do wszystkiego. Pod rosnącą presją pękają i kruszą 

się charaktery, znikają skrupuły, a wirtualna gra przekształca się 

w walkę na śmierć i życie... 

Dla wszystkich     

Weź swój krzyż - Jan Twardowski 

Ta piękna edytorsko i treściowo książka to komentarz do drogi 

krzyżowej, który w sposób szczególny pomaga właściwie prze-

żyć tę niezwykle ważną, podstawową dla każdego chrześcija-

nina modlitwę, nabożeństwo. Skłania do rozmyślań zarówno 

nad istotą, celem Ofiary Chrystusa, jak i nad naturą ludzką, 

nad jej ciągłą niezmiennością, o czym świadczy zadziwiająca 

wciąż aktualność tamtych zdarzeń i zachowań naszych bra-

ci sprzed prawie dwóch tysięcy lat. Rozmyślania, które towa-

rzyszą tej lekturze są szczególnie bogate, bowiem inspirują je 

słowa jednego z największych poetów, ks. Jana Twardowskie-

go. Dokonujemy poruszającego duszę rachunku sumienia. 

Oczyszczamy się i stajemy się, choć na chwilę, lepsi. Taką bo-

wiem moc mają, z pozoru najprostsze, zawsze szczere i piękne 

słowa tego poety. Taką moc ma dobra modlitwa. Bo ta książka 

to wspaniały modlitewnik dla każdego. Także - dzięki wyjątko-

wej klarowności stylistycznej - dla dzieci.

Elżbieta Paderewska - dyrektor biblioteki

Nowości książkowe w Bibliotece Publicznej w Ożarowie

OGŁOSZENIE
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 
uprzejmie informuje, że od kwietnia br wydłuża godziny 
otwarcia dla czytelników. Biblioteka przy ul. Szkolnej 2 w Oża-
rowie Mazowieckim będzie czynna:
w poniedziałki i piątki w godzinach 12:30-18:30,
we wtorki i czwartki w godzinach10:00-18:00, 
we środy w godzinach 12:00-16:00.

Filia w Płochocinie z siedzibą w Józefowie przy ul. Fabrycznej 
15 będzie czynna:
od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-18:00.

Filia w Święcicach (w budynku OSP przy ul. Warszawskiej 50)
we wtorki i czwartki w godzinach 10:00-17:00,
we środy od 12:00 do 16:00

Filia w Macierzyszu (w budynku dawnej szkoły podstawowej 
przy ul. Sochaczewskiej 89a) czynna:
w poniedziałki w godzinach 10:00-16:00,
we wtorki i piątki w godzinach 16:00-19:00.

Przypominamy, że w Bibliotece w Ożarowie przy ul. Szkolnej 2 
można bezpłatnie skorzystać z internetu w poniedziałki, środy 
i piątki w godzinach otwarcia.
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INICJATYWY

DEMOKRACJA to ŚWIADOME UCZESTNICTWO…
czyli „Młodzi przeciw Korupcji” w Gimnazjum im. Bohate-

rów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim

Celem tego projektu jest pogłębienie wiedzy uczniów na temat 

skutków korupcji, braku uczciwości w życiu codziennym. Dzięki 

wsparciu i fachowej pomocy ze strony CEO rozpoczęliśmy 4 lata 

temu ten projekt w naszej szkole. Nasze działania są dokumen-

towane na stronie CEO w Serwisie szkół http://www.ceo.org.
pl/portal/serwisszkol_mpk - mamy możliwość swobodnego 

administrowania i kreowania tej podstrony. 

 Ponadto, co roku CEO jest organizatorem Festiwalu Działań 

Młodzieży. W ramach pracy nad różnymi projektami ucznio-

wie mają możliwość bezpośredniej prezentacji i konfrontacji 

swoich działań z młodymi ludźmi z całej Polski [w tym roku 

spotkanie odbędzie się w maju]. Od dwóch lat uczestniczy-

my też w konferencjach prasowych poświęconych problemo-

wi korupcji, których organizatorem jest CEO oraz Fundacja 

im. S. Batorego. Młodzież prezentuje na nich swoje stanowis-

ko, przedstawiając np. wyniki ankiet. Audytorium - to przed-

stawiciele organizacji samorządowych, ekipy rządzącej, po-

szczególnych partii.

 Czym jest projekt „Młodzi przeciw Korupcji”? - zmiana 

nawyków, przełamywanie stereotypów, wcielenie we własne 

życie zasad: uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności, 

solidarności jest bardzo czasochłonne, wymaga cierpliwości 

i żmudnej pracy kolejnych grup uczniów zaangażowanych 

w ten projekt. Każdego roku pragniemy uwrażliwiać na inny 

aspekt tego problemu, oczywiście wyjściowym pozostaje dla 

nas zjawisko korupcji. Do projektu należy grupa uczniów [licz-

ba uczestników waha się od 20 do 30], jest to „mózg” odpo-

wiedzialny za organizację działań na terenie szkoły. Głównym 

celem grupy jest angażowanie całej społeczności szkolnej jak 

i lokalnej w działania na rzecz uczciwego życia. 

 Jesteśmy przekonani, że nasze działania i wysiłki nie są od-

osobnione, gdyż znajdujemy zwolenników w Radzie Miejskiej.

 Corocznie jest organizowany Dzień Antykorupcyjny 

w naszej szkole, którego celem jest zaangażowanie całej spo-

łeczności szkolnej poprzez uczestnictwo w przedstawieniach 

poruszających zagadnienia: braku uczciwości w życiu zarówno 

politycznym, jak i prywatnym, konsekwencjach jakie za sobą 

niesie takie postępowanie, przedstawienia sytuacji typowo 

korupcyjnych jak i korupcjogennych. np.:

„Z perspektywy euro i dolara czyli co mówią pieniądze”,

„Debata na temat korupcji”,

„W krzywym zwierciadle - czyli korupcja nie popłaca”, czy 

„Duch Korupcji’

Prezentowane na okładce „Informatora” zdjęcia pochodzą 

z przedstawienia DUCH KORUPCJI.

Dorota Stępniak - opiekun projektu

DZIEŃ ZIEMI 2008
27 kwietnia 2008 r. już po raz dziewiąty w Polsce obchodzić 

będziemy Święto dnia Ziemi. Każdego roku obchody tego 

Święta koncentrują się wokół jednego z ważnych problemów 

dotyczących naszej planety. 

 W ubiegłych latach Organizato-

rzy Święta Dnia ziemi skupiali naszą 

uwagę m.in. na takich problemach jak: 

czysta energia, ochrona powietrza, 

wody, ptaków.

 Tego rocznym hasłem przewod-

nim będzie nie bez przyczyny KLIMAT 
W POTRZEBIE. 
 Dotychczasowe działania człowie-

ka powodują ciągły proces ocieplania 

się klimatu - spalanie gazów kopal-

nych przez elektrownie i samochody, 

zmniejszanie się powierzchni lasów, 

procesy przemysłowe to tylko kilka 

powodów tego, że na Ziemi jest coraz goręcej.

 Ekolodzy oraz organizację chroniące środowisko biją na 

alarm, bowiem z ich badań wynika, że ziemi grozi poważna ka-

tastrofa, która w konsekwencji może doprowadzić do zagłady. 

 Co nas czeka? Zniknięcie lodowców, a co za tym idzie per-

spektywa zatopienia znacznych połaci ziemi, nasilenie wystę-

powania huraganów, tropikalne sztormy w miejscach dotych-

czas wolnych od takich zjawisk, a z drugiej strony katastrofalne 

susze, wyginięcie 30% gatunków zwierząt na całym globie.

 Serdecznie zapraszam do bardziej 

szczegółowego przyjrzenia się problema-

tyce ochrony klimatu oraz wzięcia udziału 

w festynie zorganizowanym na tę uroczy-

stość na Polach Mokotowskich w Warsza-

wie dnia 27 kwietnia 2008 r. w godzinach 

10.00-22.00.

 Jednocześnie zachęcam szkoły do 

wzięcia udziału w organizowanych z okazji 

Święta Dnia Ziemi konkursach. Szczegóło-

we informacje można uzyskać pod adre-

sem: 

Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej 
ul. Raszyńska 32/44 lok.140, 02-026 Warszawa 

tel.: (0 22) 668 92 68, tel./fax (0 22) 883 50 96, 

e-mail: dzienziemi@mroee.pl; biuro@mroee.pl; 

fundacja@mroee.pl

Katarzyna Rykowska - Wydział Środowiska i Rolnictwa
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MŁODZIEŻ A HISTORIA

Rok szkolny 2007/2008 był bardzo pracowity dla zespołu 

uczniów z Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszaw-

skiego w Ożarowie Mazowieckim. Zespoły, pod opieką pani 

Doroty Stępniak i Barbary Zawady, w składzie: Aneta Cheł-

chowska, Paweł Wieliczko, Agata Kulesza, Michał Pawlak, Ka-

sia Pogoda, Hania Skirzyńska, Monika Michalska, Ola Radwan, 

Milena Polak, Paulina Wasiak, Aleksandra Baran, Piotr Piech, 

Marcin Łuczak, pracowały nad dwoma projektami. Projekty 

organizowane były przez Centrum Edukacji Obywatelskiej: 

„Opowiem Ci o wolnej Polsce” pod patronatem Instytutu Pa-

mięci Narodowej i Muzeum Powstania Warszawskiego, a tak-

że „Traces of the Past - Ślady przeszłości”. 

 Celem projektu „Opowiem Ci o wolnej Polsce” było przy-

bliżenie nam - młodzieży - wydarzeń, związanych z historią 

Polski z minionego półwiecza. Źródłem naszej wiedzy były 

losy ludzi, którzy przeżyli tamte wydarzenia. 

 Naszym zadaniem było odszukanie tych właśnie osób 

i wnikliwe przeprowadzenie z nimi wywiadów, które zostały 

utrwalone w formie audio i video, a następnie opracowane 

pisemnie i zweryfikowane ze źródłami historycznymi. 

 Świadkowie opowiedzieli nam o swoich wspomnieniach 

i przeżyciach, związanych z wydarzeniami z historii Polski, któ-

re nigdy nie zostały zapisane. Rozmawialiśmy z p. Zofią Głod-

kowską, p. Anną Skirzyńską - kobietami, które uczestniczyły 

w Powstaniu Warszawskim, p. Januszem Orsikiem, p. Zbignie-

wem Złotnickim - działaczami AK oraz z p. Andrzejem Kule-

szą - człowiekiem, który wraz z rodziną został wywieziony do 

Archangielska, a także z p. Wandą Kuleszą, która zawieruchę 

II wojny światowej opowiedziała nam z perspektywy 7-letniej 

dziewczynki, którą wtedy była. Wywiady wskazały nam wiele 

ciekawych spraw, pozwoliły odtworzyć wydarzenia i ich niesa-

mowity klimat z przeszłości. 

 Zadaniem naszym było również rozpowszechnienie wie-

dzy, zdobytej podczas wywiadów i przedstawienie historii 

świadków. Wszystkie działania podejmowane w ramach pro-

jektu rozbudziły i wzmocniły nasz patriotyzm oraz umocniły 

więzi z naszym krajem. 

 Praca w drugim projekcie „Traces of the Past - Ślady prze-

szłości” była równie interesująca. Naszym zadaniem było 

twórcze poszukiwanie na terenie Ożarowa i okolic wpływów 

rosyjskich, niemieckich i żydowskich, pozostawionych dawniej 

przez ludzi tych narodowości. Na pewien czas staliśmy się swe-

go rodzaju badaczami. Oprócz poszukiwania wpływów zaj-

mowaliśmy się także sporządzaniem historii starych domów, 

znajdujących się w Ożarowie, Ołtarzewie i Duchnicach. Praca 

ta okazała się bardzo ciekawa. Po rozmowach z właścicielami 

domów, obejrzeniu i sfotografowaniu budynków stwierdzili-

śmy, że niektóre z nich mają naprawdę niezwykłą historię, któ-

rej większość mieszkańców Ożarowa nie zna. Domy odkryły 

przed nami swoje drugie oblicze – poznaliśmy ich wewnętrz-

ne piękno.

 Oba projekty dobiegają już końca. Dzięki nim zdobyliśmy 

nową wiedzę nie tylko o swoim kraju, lecz także o mieście 

i jego mieszkańcach. Praca w projektach rozbudziła w nas 

jeszcze większą ciekawość świata i chęć pozyskiwania nowych 

wiadomości.

 Podsumowaniem naszej działalności będzie zorga-
nizowanie wystawy w naszej szkole – Gimnazjum im. 
Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Ma-
zowieckim, mającej na celu pokazanie efektów naszej 
pracy w ciekawy sposób. Wystawa zostanie otwarta 19 
kwietnia, dlatego też wszystkich mieszkańców Ożarowa 
i okolic serdecznie na nią zapraszamy. 
  

W imieniu wszystkich działaczy projektów

Agata Kulesza 

Śladami przeszłości Ożarowa
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Na terenie naszej gminy jedyną placówką udzielającą różno-

rodnego wsparcia jest Ośrodek Pomocy Społecznej (zgodnie 

z ustawą o pomocy społecznej jest to jednostka najniższego 

szczebla pracująca bezpośrednio z klientem i rodziną).

Ośrodek Pomocy Społecznej w swojej działalności realizuje 

ustawy: 

 o pomocy społecznej, 

 o świadczeniach rodzinnych,

 o zaliczce alimentacyjnej,

 o dodatkach mieszkaniowych

 jak również szereg ustaw tzw. okołopomocowych doty-

czących: ochrony zdrowia psychiczego, przeciwdziałania al-

koholizmowi, bezrobocia, zabezpieczenia społecznego (renty, 

emerytury, orzecznictwo o niezdolności do pracy).

 Ośrodek realizuje wypłatę świadczeń pieniężnych w ra-

mach zadań własnych i zleconych przez administrację rządo-

wą z tytułu:

 pomocy materialnej i w naturze, usług opiekuńczych - 

zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

 świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej

 dodatków mieszkaniowych

W 2007 roku w ogólnej kwocie wydatków 4 316 108 zł :

 20 % stanowią zadania własne

 6 % zadania własne finansowane z budżetu państwa

 74 % zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

 W ramach zadań własnych finansowanych ze środków 

budżety gminy oraz dotowanych ze środków Urzędu Woje-

wódzkiego realizowane są następujące zadania:

 wypłata zasiłków celowych i celowych specjalnych,

 wypłata zasiłków okresowych (dotacja z Urzędu Woje-

wódzkiego),

 finansowanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy 

Społecznej,

 finansowanie dożywiania dzieci w szkołach i placówkach 

oświatowo - wychowawczych (dotacja z Urzędu Wojewódz-

kiego),

 finansowanie usług opiekuńczych dla osób samotnych, 

niepełnosprawnych,

 wypłata dodatków mieszkaniowych,

 finansowanie usług pogrzebowych dla osób samotnych i NN.

 W okresie od stycznia do grudnia 2007 wypłacono zasiłki 

celowe i celowe specjalne 227 rodzinom (290 zasiłków) w tym  

118 rodzin otrzymało zasiłek kilkakrotnie.

 W ubiegłym roku sfinansowano pobyt na koloniach letnich 

dla 34 dzieci oraz zakupiono opał na zimę dla 128 rodzin.

 W ramach zadań własnych Ośrodek Pomocy Społecznej 

sfinansował także:

 usługi opiekuńcze dla 30 osób, 

 dodatki mieszkaniowe dla 70 rodzin, 

 pobyt 5 osób w domach pomocy społecznej, 

 pogrzeb dla 3 osób.  

 W ramach zadań własnych finansowanych z budżetu pań-

stwa wypłacono zasiłki okresowe 25 rodzinom.

 W zakresie „pozostałej działalności” sfinansowano:

 akcje; „Zima w mieście”, „Lato w mieście”,

 zakup artykułów spożywczych na paczki świąteczne dla 

podopiecznych,

 przewóz osób niepełnosprawnych

 W ramach zadań własnych finansowane jest także doży-

wianie dzieci w szkołach i placówkach oświatowo-wycho-

wawczych. Oprócz środków z budżetu Gminy, na ten cel 

Ośrodek otrzymuje dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkie-

go w ramach Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebują-

cych”. Ze środków tych przyznawane są także zasiłki celowe 

na żywność. W 2007 roku sfinansowano posiłki 92 uczniom 

oraz przyznano 79 zasiłków na żywność.

 W 2007 roku - również w ramach Programu Rządowego 

„Posiłek dla potrzebujących”, pozyskano środki finansowe 

z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 78 000,- z przeznacze-

niem na wyposażenie stołówki nowego przedszkola w Józe-

fowie.

 W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia ro-

dzinne (zasiłek rodzinny, różnego rodzaju dodatki, zasiłki pie-

lęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziec-

ka, zaliczki alimentacyjne) ponad 700 rodzinom. Zasiłki stałe 

(z tytułu wieku, niepełnosprawności) pobierało 90 osób.

 W ubiegłym roku dał się zauważyć spadek ilości klientów 

korzystających z pomocy finansowej, ze świadczeń rodzin-

nych a także zauważamy zmianę rodzaju problemów, z który-

mi zgłaszają się mieszkańcy gminy. 

 I tak, według naszej oceny bezrobocie nie jest znaczącą przy-

czyną ubiegania się o pomoc w OPS. Pojawiło się bardzo dużo 

ofert pracy i każdy ma realne szanse znalezienia zatrudnienia.

 Aktualnie główne problemy społeczne występujące na 

terenie naszej gminy to:

 niepełnosprawność związana z wiekiem,

 samotność, brak możliwości zapewnienia opieki na terenie 

naszej gminy (systematycznie wzrasta ilość osób skierowanych 

do domów pomocy społecznej,

 ciągle duży problem alkoholizmu, również wśród ludzi 

młodych (brak skutecznych metod leczenia),

 problemy wychowawcze z dziećmi, szczególnie w rodzinach 

wielodzietnych (niewydolność wychowawcza rodziców),

 nasilające się problemy psychologiczne i adaptacyjne w spo-

łeczeństwie (dotyczy ludzi z różnym statusem społecznym),

 nowym problemem zaczyna być sytuacja wychowawcza 

i prawna dzieci, których rodzice wyjechali do pracy za granicę 

i pozostawili dzieci pod opieką rodziny. 

 Ośrodek, oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy 

społecznej i innych ustaw, realizuje także różne programy rzą-

dowe, wspiera działalność różnych instytucji samorządowych, 

działających na rzecz osób potrzebujących, np. parafii, organi-

zacji kombatanckich itp.

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w 2007 roku
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 Współpracuje z innymi Ośrodkami Pomocy Społecznej na 

terenie całego kraju, organizacjami społecznymi, fundacjami, 

instytucjami oraz stowarzyszeniami i osobami fizycznymi. 

 Na co dzień współpracujemy z pedagogami szkolnymi, 

Sądem Rejonowym, kuratorami sądowymi, Komisją ds. Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych, ośrodkami zdrowia, 

lekarzami, policją, parafiami, Powiatową Komisją ds. Orzeka-

nia o Niepełnosprawności, Powiatowym Urzędem Pracy oraz 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – głównie w zakresie 

rodzin zastępczych oraz domów pomocy społecznej.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach swojej statutowej 

działalności i realizacji ustawy o pomocy społecznej udziela 

pomocy materialnej w różnych formach, ale nie tylko.

 Wykonujemy również zadania nie mniej ważne - w posta-
ci pracy socjalnej (wszelkiego rodzaju poradnictwo i doradz-

two). Są to działania niewymierne, czasem nigdzie nie ewiden-

cjonowane, a dotyczą właściwie każdego klienta i każdej spra-

wy. Bo nie sposób przecież prowadzić postępowania w celu 

udzielania pomocy materialnej i nie zareagować na fakty, które 

ujawniają się w trakcie badania sprawy, np.przemoc w rodzi-

nie, niewydolność wychowawczo - opiekuńcza, alkoholizm, 

konflikty rodzinne, samotność osób starszych. Obowiązkiem 

OPS jest reagowanie na każdy sygnał ze środowiska o koniecz-

ności udzielenia komuś pomocy.  

 I tak, w ramach omawianych działań w 2007 roku skiero-

wano m.in.: 

 1 wniosek do sądu o leczenie psychiatryczne bez zgody klienta,

 1 wniosek do prokuratury o podjęcie czynności w związku ze 

znęcaniem się nad członkami rodziny

 4 wnioski o ustalenie sytuacji opiekuńczo-wychowawczej 

nieletnich (rażące zaniedbania opiekuńcze rodziców, pijań-

stwo, narażenie dzieci na utratę zdrowia)

 wydano 9 decyzji dotyczących prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Pracownice OPS służą także pomocą w pisaniu pozwów 

do sądu (o alimenty, o rozwód, ustalenie ojcostwa).

 Niemalże każdego dnia mamy do czynienia z sytuacją, 

kiedy trzeba natychmiast interweniować; a wtedy pracownik 

socjalny (często razem z psychologiem) idą na miejsce i po-

dejmują niezbędne działania. Są to przypadki między innymi 

- pozostawienia dzieci bez opieki, żebractwo dzieci, pijańst-

wo w obecności dzieci, nieporozumienia rodzinne, awantu-

ry w obecności dzieci, ale także transport podopiecznego 

do lekarza czy szpitala. 

 W okresie styczeń-grudzień w OPS siedem osób odbywało 

praktyki studenckie - były to studenci kierunków społecznych.

 W maju, po kilku miesiącach przygotowań - przy aktyw-

nym współudziale Kierownika i Psychologa z OPS -  rodzice 

dzieci niepełnosprawnych zawiązali Stowarzyszenie, które bę-

dzie działało na ich rzecz.

 Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje swoje zadania 

zgodnie z wymienionymi we wstępie ustawami, statutem 

i .... zdrowym rozsądkiem. Jednak jest wiele czynników, które 

utrudniają nam pracę. Są to: niespójne i zbiurokratyzowane 

przepisy, tendencyjne, wrogie nastawienie niektórych me-

diów, agresywność, roszczeniowość i skłonność do matactwa 

niektórych klientów, nieżyczliwe i krytykanckie nastawienie 

opinii społecznej – przy całkowitym niezrozumieniu idei po-

mocy społecznej i pracy socjalnej.

 Najtrudniejszą grupę klientów stanowią ci, którzy przy-

chodzą z żądaniami, wymaganiami, że „im się należy”, chociaż 

nigdy nic nie zrobili, żeby sobie pomóc i zmienić swój los. Tak 

postępują już w drugim i trzecim pokoleniu. Potrafią świetnie 

poruszać się w przepisach pomocowych, wiedzą, jakie doku-

menty mają sobie „załatwić”, żeby zawsze zakwalifikować się 

na objęcie pomocą. 

 Dobrze by było, żeby pracownicy socjalni mogli korzystać 

z możliwości weryfikacji danych, tak, aby w sytuacjach wątpli-

wych mogli oprzeć się na rzeczywistych danych i faktach, a nie 

tylko na tych, przedstawionych przez interesantów (szczegól-

nie dotyczy to świadczeń rodzinnych). 

 Od wielu lat ośrodki pomocy społecznej są obciążane za-

daniami, które nie mają nic wspólnego z pomocą społeczną 

(dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne, realizacja wy-

płat świadczeń wynikająca z błyskotliwych pomysłów niektó-

rych polityków). W bliskiej przyszłości  planuje się obarczenie 

OPSów różnymi zadaniami, których nie chcą wykonywać inne 

instytucje, bo już tak się, niestety utarło, że jak nie ma co zrobić 

z jakąś ustawą społeczną, daje się ją do realizacji OPSom. 

 W podsumowaniu - i jest to opinia przeważającej części 

pracowników pomocy społecznej - życzyłabym sobie, aby były 

przyjmowane takie rozwiązania prawne, które będą wspierały 

nas jako środowisko i budowały autorytet dla pracy socjalnej.

 Na zakończenie chciałabym dodać kilka zdań na temat no-

wych działań podejmowanych w tym roku przez OPS.

 W bieżącym roku Ośrodek Pomocy Społecznej będzie 
realizatorem projektu systemowego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków 
unijnych (EFS). Projekt ten dotyczy klientek OPS, bezro-
botnych kobiet, które chcą znaleźć się na rynku pracy, 
a przy tym podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć zawód 
opiekuna osób starszych.
Projekt taki będzie realizowany po raz pierwszy na terenie 
naszej gminy (następne będą w kolejnych latach) a jego 
celem jest integracja społeczna kobiet poprzez nabycie 
nowych umiejętności, podniesienie samooceny i wzrost 
motywacji. O szczegółach projektu już wkrótce poinfor-
muję.
 Ponadto w najbliższych dniach powołany zostanie przez 

Burmistrza - Zespół Interdyscyplinarny d/s Rozwiązywa-
nia Problemów Społecznych. W jego skład wejdą przede 

wszystkim pracownicy OPS, Policji, Straży Miejskiej, pedago-

dzy szkolni, którzy w profesjonalny sposób skoncentrują się 

na badaniu problemu, strategii postępowania z danym przy-

padkiem i określeniu działań pointerwencyjnych. Powołanie 

Zespołu pozwoli na lepszą współpracę służb pomagających,

a w ten sposób zwiększy ich skuteczność.

Bożena Wronikowska
Kierownik OPS w Ożarowie Mazowieckim
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O UNII SŁÓW KILKA ...

Wnioski o płatności bezpośrednie 

za 2008 r. wypełniamy inaczej niż 

w poprzednim roku. Rolnicy muszą 

zwrócić uwagę na instrukcję wypeł-

niania wniosków lub zgłosić się o pomoc do doradcy ODR; 

by nie popełniać błędów , które skutkować będą sankcjami. 

Aby usprawnić wypełnianie wniosków Centrum Doradztwa 

Rolniczego w Radomiu przygotowało i udostępniło bezpłat-

nie na Agroportalu ODR aplikację ułatwiającą wypełnianie 

wniosków na 2008 r. - warto tam zajrzeć i skorzytać z ofero-

wanej pomocy.

 Do jednolitej płatności obszarowej kwalifikują się grunty 

rolne, które były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej na 

dzień 30 czerwca 2003 r. Do gruntów rolnych zalicza się użytki 

rolne obejmujące: grunty orne, trwałe użytki zielone, trwałe 

plantacje oraz ogródki przydomowe.

 Płatności przysługują do działek rolnych o minimalnej 

powierzchni wynoszącej 0,1 ha. Za działkę rolną uważa się 

zwarty obszar gruntu, na którym jeden rolnik prowadzi jedną 

grupę upraw. Jednak w przypadku, gdy wymagane jest od-

dzielne zgłoszenie użytkowania pewnego obszaru w ramach 

gruntów objętych grupą upraw, działka rolna jest ograniczona 

na podstawie tego konkretnego użytkowania. Obszary, które 

wymagają odrębnego zgłoszenia użytkowania obejmują: trwa-

łe użytki zielone, ONW, obszary, na których jest realizowane 

przedsięwzięcie rolno-środowiskowe i poprawy dobrostanu 

zwierząt oraz obszary, na których prowadzona jest uprawa lnu 

włóknistego  lub konopi włóknistych. 

 Rolnikowi przysługuje jednolita płatność obszarowa, na 

będące w dniu 31 maja danego roku w jego posiadaniu grunty 

rolne, wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, kwalifikują-

ce się do objęcia tą płatnością, jeżeli:

• w tym dniu posiada działki rolne o łącznej powierzchni nie 

mniejszej niż 1 ha; 

• wszystkie grunty rolne są utrzymywane zgodnie z norma-

mi przez rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek 

o przyznanie tej płatności; 

• posiada nadany numer identyfikacyjny w trybie przepi-

sów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności. 

 Do wniosku o przyznanie płatności obszarowych rolnik 

dołącza wypełnione załączniki graficzne otrzymane z ARiMR; 

w załączniku graficznym rolnik zaznacza obszar uprawy psze-

nicy, owsa, jęczmienia, żyta.

 Jeżeli rolnik po raz pierwszy występuje z wnioskiem o przy-

znanie płatności obszarowych i uprawia pszenicę, żyto, owies 

lub jęczmień, do wniosku dołącza oświadczenie zawierające 

wykaz działek ewidencyjnych, na których jest prowadzona 

uprawa pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa.

Jeżeli działki rolne są przedmiotem współposiadania, rolnik 

dołącza do wniosku oświadczenie o wyrażeniu zgody na ubie-

ganie się o przyznanie płatności przez współposiadacza.

 W przypadku przekazania całego gospodarstwa rolne-

go, do dnia 31 maja roku, w którym został złożony wniosek 

o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, o którą ubiegał 

się przekazujący płatność ta jest przyznawana przejmującemu, 

jeżeli w terminie do dnia 30 czerwca tego roku złoży wniosek 

o przyznanie płatności w wyniku przekazania gospodarstwa 

rolnego.

 W przypadku przekazania gospodarstwa rolnego po 31 maja 

roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie jednolitej 

płatności obszarowej płatność ta przysługuje przekazującemu, 

jeżeli zostaną spełnione warunki do jej przyznania.

 Termin składania wniosku i zmian do wniosku o przyzna-

nie płatności w 2008 roku

 W 2008 roku na jednym formularzu wniosku o przyznanie 

płatności rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie następują-

cych rodzajów płatności:

1)  jednolitą płatność obszarową ;

2)  krajowe uzupełniające płatności obszarowe, w tym: 

• płatność do grupy upraw podstawowych, 

• płatność do powierzchni uprawy chmielu, zadeklarowanej 

przez rolnika we wniosku o przyznanie płatności do gruntów 

rolnych na dany rok, 

• płatność do powierzchni uprawy chmielu, do której rolni-

kowi przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni upra-

wy chmielu za 2006 rok, 

• płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, 

uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwie-

rzęce); 

3)  płatność do upraw roślin energetycznych;

4)  oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność 

do pomidorów); 

5)  przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich;

6) płatność cukrową.

 Wnioski o przyznanie płatności na rok 2008, rolnicy mogą 

składać w biurach powiatowych ARiMR, właściwych ze wzglę-

du na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy oraz 

za pośrednictwem poczty, w terminie od dnia 15 marca do 

dnia 15 maja 2008 r. Dopuszczalne jest złożenie wniosku w ter-

minie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do dnia 

9 czerwca 2008r., jednakże za każdy dzień roboczy opóźnienia 

należna rolnikowi płatność będzie pomniejszana o 1% za każ-

dy dzień roboczy opóźnienia. 

 Zmiany do złożonego wniosku o przyznanie płatności (za 

wyjątkiem płatności cukrowej) rolnicy będą mogli składać 

do dnia 31 maja 2008 r. Dopuszczalne jest również złożenie 

zmiany do wniosku do dnia 9 czerwca 2008 r., jednak zmia-

na ta spowoduje zmniejszenie o 1% za każdy dzień roboczy 

opóźnienia kwoty płatności odnoszącej się do powierzchni 

działek, dla których dokonano zmian lub powierzchni działek 

Z  EUROPĄ  W  TLE 
Płatności bezpośrednie dla rolników  2008 – nowe zasady !!
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dodanych. Jeżeli przed ww. terminami ARiMR poinformo-

wała rolnika o stwierdzonych nieprawidłowościach we wnio-

sku lub jeśli powiadomiła rolnika o zamiarze przeprowadzenia 

kontroli na miejscu i jeśli ta kontrola ujawni nieprawidłowości, 

zmiany do wniosku nie będą uwzględnione w odniesieniu do 

działek rolnych, w przypadku których stwierdzono nieprawi-

dłowości. 

 Od dnia 16 maja do dnia 9 czerwca można:

- złożyć wniosek i dołączyć umowę,

- dołączyć samą umowę do złożonego w terminie wniosku 

- z tym, że w tych przypadkach stosuje się pomniejszenie kwo-

ty płatności w wysokości 1% należnej kwoty za każdy dzień  

roboczy  opóźnienia. 
(na podstawie www.arimr.gov.pl ) Jolanta Kołodyńska

Urząd Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

Czyżby narodziny nowej Otylii?
Pragniemy podzielić się z Państwem wspaniałą informacją 

o sukcesie naszej zawodniczki Julii Jagody na arenie między-

narodowej.

 W dniach 29.03-30.03.2008 r. w Istambule odbył się Mię-

dzynarodowy Wielomecz Pływacki juniorów młodszych 

(dziewcząt w wieku 13 i 14 lat i chłopców w wieku 15 i 16 

lat) z udziałem 9-ciu państw: Brazylia, Portugalia, Grecja, Cypr. 

Szwajcaria, Izrael, Czechy, Turcja, Polska 

 Do składu Reprezentacji Polski powołanych zostało z ca-

łej Polski 10 dziewcząt w wieku 13 i 14 lat oraz 10 chłopców 

w wieku 15 i 16 lat, w tym  siedem dziewcząt 14-letnich i trzy 

13-letnie (Julia Jagoda - 13 lat).

Zawody rozgrywane były na pływalni 50-metrowej.

 Julia Jagoda startowała w następujących konkurencjach:

- 100 metrów stylem dowolnym (start PK czyli poza konku-

rencją) - drugi wynik zawodów z czasem 1,00.54 sek.

- 200 metrów stylem dowolnym - brązowy medal z czasem 

2,11.34 sek.

 - sztafeta 4 x 200metrów stylem dowolnym - brązowy medal 

z czasem 8,55.14 sek.

- sztafeta 4 x 100 metrów stylem dowolnym - srebrny medal 

z czasem 4,04.82 sek.

 Julia Jagoda godnie reprezentowała Polskę i Ożarów Ma-

zowiecki i sama sobie sprawiła wspaniały prezent urodzinowy 

- właśnie 31.03.2008 r. skończya 13 lat.

PUNKTACJA KOŃCOWA ZAWODÓW

1 POLAND 286

2 GREECE 265

3 PORTUGAL 222

4 BRASİL 211

5 SWİTZERLAND 178

6 TURKEY 164

7 ISRAEL 161

8 CZECH REPUBLIC 105

9 CYPRUS 33

Serdecznie pozdrawiamy

Zarząd Klubu
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KONKURS LITERACKI

motto: „Kto tworzy – pracuje dla wszystkich przyszłych pokoleń...” (Wł. Grzeszczyk)

Temat tegorocznej edycji: „Scenariusz dla Ożarka”

Patronat honorowy nad konkursem objęli:

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki Pan Kazimierz Stachurski oraz

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim Pani Izabela Milde

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusz Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim

Uczestnicy: Do udział w konkursie serdecznie zapraszamy uczniów klas V i VI szkół

podstawowych i gimnazjalnych z terenu naszej gminy.

Cele konkursu:
   • pozyskanie wartościowych tekstów (scenariuszy) przeznaczonych na scenę;

   • wyzwalanie twórczej aktywności dzieci i młodzieży

   • odkrywanie talentów literackich, poprzez umożliwienie prezentacji 

     twórczości dzieci i młodzieży szerszemu kręgowi odbiorców;

   • pogłębianie poczucia własnej tożsamości regionalnej.

Organizacja i przebieg konkursu:
1. Czekamy na scenariusze przedstawienia na podstawie wybranej legendy naszego regionu; teksty legend są dostępne w ga-

zecie lokalnej „Informator Ożarowski” w nr 8, 9, 11 z 2005r. i 14, 15, 16 z 2006 r. (znajdują się w bibliotekach szkolnych i publicz-

nych oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Maz.), ponadto niektóre legendy zamieściliśmy na stronie 

internetowej organizatora www.sp1ozarow.pl

2. Scenariusz powinien być spójną opowieścią zainspirowaną wybraną legendą.

3. Treść legend może być modyfikowana. Konieczne jest zachowanie tematyki lokalnej Ożarowa Maz. i okolic.

4. Ma umożliwić stworzenie przedstawienia teatralnego prezentowanego w warunkach szkolnych.

5. Scenariusz należy zatytułować.

6. Konkurs będzie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych:

 • uczniowie szkół podstawowych;

 • uczniowie szkół  gimnazjalnych.

Spośród nadesłanych prac jury wyłoni najlepszy scenariusz (nagroda główna), według którego zostanie zrealizowane przedsta-

wienie. Sztukę przygotują uczniów z Teatrzyku Szkolnego „Ożarek”, działającego przy szkole organizatora. Przewiduje się wysta-

wienie przedstawienia dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu naszej Gminy oraz dla młodzieży szkół warszawskich w siedzibie 

Muzeum Niepodległości w Warszawie. Na zwycięzców czeka nagroda główna (cyfrowy aparat fotograficzny) ufundowana 

przez Honorowego Patrona konkursu oraz inne nagrody rzeczowe i dyplomy.

Kryteria oceniania:
   • zachowanie formy scenariusza (podział na akty i sceny);

   • jakość tekstu głównego; treść i język) (dialogi  i monologi postaci scenicznych);

   • obecność i zawartość tekstu pobocznego (didaskalia czyli tekst zawierający uwagi, 

     wskazówki autora, informacje o sytuacji, osobach, czynnościach itp.)

   • pomysłowość i oryginalność;

   • szczególne zalety utworu;

   • stopień adekwatności scenariusza do założeń konkursu; ocena szans na realizację.

Prace należy nadsyłać/składać do 30 maja 2008 r. na adres e-mail: gwojszczyk@tlen.pl lub (wydruki i płyty CD) Biblioteka 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Maz., ul. Szkolna 2. Scenariusze pozostają własnością organizatora. Wszel-

kich dodatkowych wyjaśnień udzielają organizatorki: Grażyna Wojszczyk, tel. 505230999; Danuta Kwiek tel. 721-10-19 
w. 42 do godz.15.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

IV Gminny Konkurs Literacki „Po ożarowskich ścieżkach”
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PIES CZEKA NA CZŁOWIEKA

Prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt

działający na terenie gminy Ożarów Mazowiecki

Jak postępować w przypadku zaginięcia psa
 Zawiadomić wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 

i Gminy Ożarów Maz., podając dokładne dane dotyczące 

zaginięcia, (datę, opis psa) oraz swoje dane.

 Zgłosić zaginięcie psa pod numer telefonu, który jest podany 

w kąciku adopcyjnym, „Informatora Ożarowskiego” oraz szu-

kać w pobliskich schroniskach.

Do serca przytul psa...
 Piękna 2-letnia czarna suczka wielkości wilka,miła i spokojna, 

oczekuje pilnie na nowy dom. Suczka jest po wypadku komu-

nikacyjnym, przeszła operację i czeka na nowy dom.

 Fiona to 7-mio miesięczna suczka, która została porzucona 

przez właściciela. Jest średniej wielkości o czarnym umaszcze-

niu z pięknym dużym białym krawatem. Jest bardzo spokojną 

suczką, lubi dzieci i jest nauczona czystości w domu. Pilnie 

oczekuje na nowy dom.

 Lisek to około 3 letni biszkoptowy psiak, jest średniej wiel-

kości, bardzo miły i nauczony czystości w domu. Pokocha Cię 

z całego serca.

 Rex to 4 letni psiak o biszkoptowym umaszczeniu. Jest psem 

spokojnym i zrównoważonym, nauczonym czystości w domu. 

Oczekuje na nowy dom.

 Sara to roczna biszkoptowa suczka, bardzo żywiołowa i za-

bawna, kocha dzieci i zabawy z nimi. Jest naszą podopieczną 

od ponad 4 miesięcy i pilnie oczekuje na nowy dom - dasz 

dom Sarze?

 Młodziutka sunia podobna do golden retrivera pilnie szuka 

domu. Suczka jest maści biszkoptowej z długą przepiękną sier-

ścią. Jest nauczona czystości w domu. Oczekuje bardzo pilnie 

na nowy dom.

 Zuzia to 5-cio miesięczna „kudłata” sunieczka, jest malut-

ka i przekochana. Obecnie przebywa w domu tymczaso-

wym i szukamy dla niej pilnie domu - może zechcesz być jej 

domem?

 3 miesięczny czarny szczeniaczek z białym 

krawatem i skarpetkami, pilnie oczekuje na 

nowy dom.

 Znaleziono czarnego podpalanego psiaka 

w Nowej Wsi, ma około 7 lat i nikt się po 

niego nie zgłosił, psiak pilnie oczekuje na 

nowy dom.

 Długowłosy 3-letni psiak po wypadku ko-

munikacyjnym pilnie czeka na nowy dom. 

Piesek nie ma oka, był w bardzo ciężkim stanie ale bardzo wal-

czył o życie i udało się go uratować. On tak bardzo pragnie żyć 

i mieć swój własny dom, czy jesteś w stanie mu go dać?

Szczenięta w różnym wieku, o różnym umaszczeniu pilnie 

szukają domów /500-033-596

 Pies bernardyn pilnie szuka domu /500-033-596

 Boksio - to półtoraroczny mix boksera po wypadku, jest po 

operacji łapy i czeka na swój nowy, ciepły kąt u dobrych ludzi.

 Szorstkowłosy roczny piesek, kolor biszkoptowy z ciemnym 

nalotem, pilnie oczekuje na nowy dom w schronisku.

,,Zwierzęta są naszym sumieniem”

Informujemy osoby zainteresowane, że wszystkie podane 

w ogłoszeniach psy są lub będą zaszczepione i odpchlone, 

a suczki wysterylizowane. Wszystkie psy posiadają książecz-

ki zdrowia. Telefony kontaktowe: 507415468, 603837761

Wydział Ochrony Środowiska (0-22) 722-22-07 wew. 236

Informujemy, iż w tym miesiącu udało nam się  znaleźć 16 no-

wych domów, w tym 12 dla bezdomnych psów i 4 kotów.

Serdecznie pozdrawiamy 

ZESPÓŁ KĄCIKA ADOPCYJNEGO

Serdecznie podziękowania dla Pana ZBIGNIEWA TCHÓ-
RZEWSKIEGO z wydziału Ochrony Środowiska w Ożaro-
wie Mazowieckim za pomoc w znalezieniu wspaniałego 
domu dla naszego podopiecznego.

Kącik adopcyjny

Pamiętajmy o sprzątaniu po swoim ulubieńcu !

Większość z nas razi widok chodników zanieczyszczonych psimi odchodami. Prosimy o prze-

strzeganie przepisów nakazujących sprzątanie psich odchodów przez właścicieli. Osoby wy-

prowadzające swoich pupili powinny zaopatrzeć się w łopatki i torebki na odchody i usuwać 

je z miejsc publicznych. Postępując w ten sposób poprawimy estetykę naszych ulic, trawników 

i skwerów oraz zmniejszymy niechęć a nawet agresję wielu osób do naszych czteronożnych 

przyjaciół.
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STRAŻ MIEJSKA
 Myślę, że zimę mamy już za sobą, 

a w związku z tym zmieniają się nasze 

priorytety. zmieniają się zadania pra-

cowników Straży Miejskiej. 

Zaczęły się więc kontrole związane z utrzymaniem porządku 

i czystości w naszej gminie.

 Strażnicy ruszyli w teren, wyposażeni w formularze pokon-

trolne, w których odnotowują następujące informacje: posia-

danie umowy z firmami wywozowymi nieczystości stałe i cie-

kłe,  tabliczki z numerem porządkowym posesji, świadectwo 

szczepienia psa.

Okazuje się niestety, że nadal niektórzy mają sobie za nic śro-

dowisko w jakim żyją a „o zgrozo!” nawet swoje własne najbliż-

sze otoczenie. Bo jak inaczej nazwać wylewanie nieczystości 

z dołu szambowego na zewnątrz! Nic dodać, nic ująć.

 Na szczęście są przykłady a tych jest b. wiele gdzie wszystko 

jest jak się należy i tu chciałbym podziękować serdecznie, wspo-

minając, że ci ludzie są wzorami godnymi naśladowania.

 W rozmowie z mieszkańcami często słyszę: Panie Komen-

dancie, my wiemy że musimy dbać o swoje dobro. Nic dodać nic 

ująć. Zaniedbane, zaśmiecone tereny, nieogrodzone przed do-

stępem osób trzecich - to leży mi na sercu. Aktualnie w porozu-

mieniu z Panem Burmistrzem tworzymy mapkę takich miejsc, 

wykonując dokumentacją fotograficzną. Często okazuje się, 

że wyegzekwowanie porządku nie jest łatwe. Działka ma nie-

uregulowany stan prawny, a ewentualni przyszli właściciele są 

w toku spraw sądowych regulujących ten stan.

 Odchodząc od tematu, chciałbym powiedzieć jeszcze Pań-

stwu, że otrzymujemy telefony od mieszkańców /coraz więcej 

zresztą/ nie tylko z prośbą o interwencje, ale także z podzięko-

waniami za ich przeprowadzenie.

 Mogę się tu pochwalić przykładem takich podziękowań 

ze strony Pani Kazimiery Król /imię i nazwisko podaję za jej 

zgodą/ zamieszkałej przy ul. Dąbrowskiego, która prosząc nas 

o pomoc, taką otrzymała i jest usatysfakcjonowana do tego 

stopnia, że zadzwoniła do mnie, aby osobiście podziękować.

 No kochani, właśnie o to mi chodziło, cieszę się niezmier-

nie z każdej dobrze załatwionej interwencji. Wspominałem już 

w poprzednim artykule, że słowo dziękuję w takich sytuacjach 

jest dla mnie czymś najcenniejszym.

 Układamy na bieżąco współpracę Straży Miejskiej z innymi 

służbami miejskimi odpowiedzialnymi za utrzymanie porząd-

ku, takimi jak ZUK, czy też WOiŚ. Mogę uchylić rąbka tajem-

nicy, szykujemy razem ale i nie tylko, taką akcję wobec tych 

którzy pozbywają się /przepraszam za określenie/ własnych 

odchodów, w sposób nielegalny, że będą bardzo zdziwieni 

czym dysponuje dzisiejsza technika. Będzie się to odbywało 

przy braku konieczności wchodzenia na teren posesji.

 Przy sankcjach w Sądzie Grodzkim do 5000 zł nie warto 

ryzykować. Jestem już przekonany o tym, że jednak takie będą, 

a kwotę z mandatu spożytkuje  gmina np. na dodatkowe kon-

tenery śmieciowe dla Państwa wygody. Przy czym sprawca 

i tak będzie musiał doprowadzić stan rzeczy  do porządku. 

 Od 1 marca dołączył do naszej jednostki  bardzo doświad-

czony w zakresie ruchu drogowego, inspektor Krzysztof Ko-

twicki ze Straży Miejskiej m. st. Warszawy, dołączają także 

następni co jest zgodne z moimi planami. W związku z tym 

należy się spodziewać że poskromimy zapędy kierowców, 

którym jest ciężko zdjąć nogę z gazu. Tak, będzie fotoradar 

a kwoty z mandatów będą zasilały budżet naszego miasta 

i gminy, co nie jest bez znaczenia.

 Wiosna przynosi nowe wyzwania, z którymi nasi funkcjo-

nariusze będą musieli się zmierzyć.

 Takim przykładem jest zgłoszenie Ochotniczej Straży Pożar-

nej z Ożarowa Mazowieckiego w dniu 11.03.2008 r. dotyczące 

wypalania trawy w rejonie miejscowości Pogroszew. Patrol mie-

szany w składzie Policjant i Strażnik Miejski udali się na miejsce 

zdarzenia i stwierdzili, że ktoś bezmyślnie podpalił trawę, co mo-

gło spowodować pożar  drewnianego domku usadowionego 

w pobliżu. Patrol wezwał do ugaszenia jednostkę Straży Pożar-

nej, która uporała się z pożarem i zapobiegła nieszczęściu. 

 Z doświadczenia wiem, że takich wezwań w najbliższym 

czasie będzie coraz więcej, a mentalność osób wypalających 

trawy się nie zmieni, bo tak robili ich rodzice i pradziadowie.

Uczulam na takie zjawiska, proszę o telefony w takich sprawach 

/dla przypomnienia 986 z aparatów stacjonarnych/. I to nie nam 

należy się tu pochwała, a osobie, która to zauważyła i przekazała 

informację do dalszej realizacji. Dziękujemy za postawę.

 Przy okazji współpracy z innymi służbami pragnę poin-

formować że Straż Miejska  włączyła się w akcję „Bezpieczne 

Miasto”, która powstała z inicjatywy Policji. Został uzgodniony 

zakres i tryb współpracy. Jest to bardzo dobra inicjatywa, my-

ślę że jest zapotrzebowanie na takie które służyć mają polep-

szeniu naszego bezpieczeństwa.

 Jeszcze powracam do tematu naszych czworonogów. Wio-

senne dni powodują wyjścia mieszkańców na spacery, wiele 

osób zabiera ze sobą ukochane pieski, aby te wybiegały się na 

wolnej przestrzeni. Na takich spacerach jest obowiązek towa-

rzyszenia zwierzętom na spacerze oraz stałego nadzorowania 

ich zachowania. Osoby trzecie nie mogą być przy tym - nara-

żone na bezpośredni kontakt ze zwierzęciem bez wyraźnego 

przyzwolenia. Ludzie zapominają o podstawowych zasadach 

bezpieczeństwa podczas wyprowadzania psów. Wierzą swo-

jemu pupilowi, że nie zrobi nikomu krzywdy. Jednak obowią-

zek to obowiązek.

 Spora grupa osób boi się czworonogów, w związku z tym 

różnie reaguje, pies to wyczuwa i może zaatakować czego nie 

jest w stanie przewidzieć właściciel.

 Przypominam o obowiązkach osób posiadających zwie-

rzęta domowe o zachowaniu środków ostrożności. 

Obowiązki dotyczą:

1) rejestracji psów ras uznawanych za agresywne

2) nie wprowadzania psów na teren placów zabaw i piaskow-

nic dla dzieci

3) nie wprowadzania psów do budynków użyteczności 

publicznej i obsługi ludności, w szczególności do urzędów, 

INTERWENCJE
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 W związku ze zdarzeniami dotyczą-

cymi kradzieży samochodów zwraca-

my się z gorącym apelem do właści-

cieli aut o ich właściwe zabezpiecze-

nie. Najczęściej do zdarzeń dochodzi 

w porze nocnej zarówno z terenu parkingów, jak i posesji. Od-

notowano także kradzieże pojazdów zaparkowanych na ulicy. 

W zainteresowaniu sprawców były pojazdy różnych marek. 

W związku z powyższym prosimy o przekazywanie wszelkich 

informacji na temat osób lub pojazdów, które wzbudzają 

u państwa podejrzenie. Informacje należy przekazywać dyżur-

nemu Komisariatu Policji pod numerem telefonu (0-22) 722-
-20-39 lub 997, 112.
 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 nie pozostawiać 

w altankach wartościowych przedmiotów. Mogą one stano-

wić pokusę dla sprawców kradzieży, którzy widząc wewnątrz 

elektronarzędzia bądź drobny sprzęt AGD, mogą dokonać ich 

kradzieży, nie licząc się z wyrządzonymi przez siebie zniszcze-

niami, tym samym narażając właścicieli na dodatkowe straty. 

Ponadto zwracamy się z prośbą o przekazywanie wszelkich in-

formacji mogących o podejrzanych osobach bądź pojazdach 

zuważonych w pobliżu kompleksu działek

 W związku z kradzieżami z włamaniem do domów i miesz-

kań w blokach zwracamy się z gorącym apelem do społe-

czeństwa Naszej Gminy o zwrócenie szczególnej uwagi na 

właściwe zabezpieczenie swojego dobytku. Ponadto prosimy 

o zwrócenie uwagi na podejrzanie zachowujące się osoby oraz 

„dziwnie” zaparkowane pojazdy. W razie jakiegokolwiek po-

dejrzenia, że pojazdem mogą poruszać się sprawcy przestęp-

stwa prosimy o natychmiastowe powiadomienie Komisariatu 

Policji w Ożarowie Mazowieckim tel. (0-22) 722-20-39 lub na 

numery alarmowe 997, 112.

INFORMACJA Nabór do Policji w 2008 roku
Do Policji zamiast do wojska. 

Informacja skierowana jest do grona młodych osób 

chętnych do odbycia służby kandydackiej w Policji 

w garnizonie stołecznym.

 Służba kandydacka umożliwia odbycie zastępczej służby woj-

skowej, a po jej zakończeniu przyjęcie w szeregi Policji na stałe. 

Procedurę kwalifikacyjną prowadzi Sekcja ds. Doboru Kadr Ko-

mendy Stołecznej Policji oraz Zespół Kadr KPP z/s w Starych Ba-

bicach Przyjmowanie podań o przyjęcie do służby kandydackiej 

w Oddziale Prewencji Policji prowadzone jest w sposób ciągły. 

 Poniżej prezentujemy treść ogłoszenia rekrutacji przez Ko-

mendanta Stołecznego Policji

KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI W WARSZAWIE 

PROWADZI REKRUTACJĘ DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ 

W ODDZIALE PREWENCJI POLICJI W WARSZAWIE. 

Przyjęcia poborowych do służby w Komendzie Stołecznej Po-

licji będą realizowane w pięciu terminach: 

• 11 lutego 2008 r.

• 14 kwietnia 2008 r.

• 14 lipca 2008 r.

• 13 października 2008 r.

• 15 grudnia 2008 r. 

Młodzi mężczyźni zainteresowani odbyciem tego rodzaju 

służby powinni spełniać następujące wymagania: 

• obywatelstwo polskie 

• niekaralność i nieposzlakowana opinia 

• wysoka sprawność fizyczna i psychiczna 

• wykształcenie min. średnie 

• bardzo dobry stan zdrowia ( kat A) 

zakładów opieki zdrowotnej i społecznej , szkół i placówek wy-

chowawczych, sportowo-rekreacyjnych itp.; zakaz nie dotyczy 

psów przewodników,

4) zabezpieczenie terenów nieruchomości przed wydosta-

niem się z niej psa,

5) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy.

 Chcę w tym miejscu podziękować społeczności z terenu 

spółdzielni „Kabel”, ponieważ z moich obserwacji wynika, że 

psy wyprowadzane są na smycz, w kagańcach, a większość 

osób nie wstydzi się porządku i zbiera psie odchody wrzucając 

je do śmietniczek. Tak trzymać!

 Właściciele sklepów powinni pamiętać o obowiązku 

umieszczenia informacji w miejscu widocznym o zakazie spo-

żywania alkoholu w okolicy sklepu oraz o niesprzedawaniu 

alkoholu osobom nieletnim i znajdującym się w stanie wska-

zującym na jego spożycie.

 Niestosowanie się do tych przepisów spowoduje wyciągnię-

cie konsekwencji prawnych. Odnotowujemy także zaśmiecenie 

zaplecza niektórych sklepów, w szczególności poprzez groma-

dzenie  łatwopalnych opakowań w bliskości budynku, już nie 

wspominając, że wpływa to negatywnie na estetykę sklepu. 

Dziwie się właścicielom że do tego dopuszczają.

 Dotychczas upominaliśmy za tego typu wykroczenia, jeżeli 

jednak te nie przyniosą pożądanego skutku, będzie postępo-

wanie mandatowe łącznie z możliwością cofnięcia koncesji 

na sprzedaż alkoholu np. w przypadku dopuszczania do jego 

spożycia w obrębie budynku.

 Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym jest wykro-

czeniem i zgodnie z taryfikatorem mandat wynosi 100 zł 

i takie zasilają już kasę miasta.

Pozdrawiamy - Straż Miejska.

POLICJA
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• przynależność ewidencyjna do WKU w Warszawie, Gar-

wolinie, Grójcu, Nowym Dworze Mazowieckim oraz Mińsku 

Mazowieckim 

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem tel: 

• 022 603 65 68 

• 022 603 63 34 

oraz w siedzibie Sekcji ds. Doboru Kadr Komendy Stołecznej 

Policji, Warszawa, Aleja Solidarności 126 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

(Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 23 stycznia 2006 r.) 

• Pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji 

• Wypełniony Kwestionariusz Osobowy 

• Odręcznie napisany życiorys 

• Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i 

kwalifikacje zawodowe – kserokopie ( oryginały do wglądu) 

• Dowód osobisty i książeczka wojskowa – kserokopie (ory-

ginały do wglądu) 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJ-

NEJ ORAZ KWESTIONARIUSZ OSOBOWY SĄ DOSTĘPNE 

NA STRONIE INTERNETOWEJ KOMENDY STOŁECZNEJ PO-

LICJI: www.policja.waw.pl 

Wszyscy, którzy w trakcie służby uznają, że chcą związać swoje 

losy z zawodem policjanta będą mieli możliwość ubiegania się 

o pozostanie w Policji zdobywając w ten sposób stałą, ciekawą 

prace. 

Po odbyciu rocznej służby w oddziale prewencji młodzi ludzie 

mają ułatwioną drogę do podjęcia służby zawodowej w szere-

gach policji.

 Komisariat Policji w Ożarowie Mazowieckim uczestniczy 

w rządowym programie „RAZEM BEZPIECZNIEJ”. Jednym 

z założeń tego programu jest podejmowanie wspólnie z przed-

stawicielami lokalnej społeczności, władz samorządowych i in-

nych podmiotów, działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

na terenie naszej gminy. 

 Komisariat Policji w Ożarowie Mazowiecki został włączony 

do ogólnopolskiego programu prewencyjnego „BEZPIECZNE 

MIASTA”. W ramach prowadzonej akcji na teren Naszej Gminy 

są kierowane wzmocnione siły zarówno umundurowane jak 

i w ubraniach cywilnych. W miesiącu marcu czterokrotnie były 

przeprowadzone takie działania. W ramach prowadzonej akcji 

wylegitymowano 262 osoby (w tym 48 nieletnich), kontrole 

pojazdów 38, ukarano mandatami karnymi - 25 osób. Łącznie 

policjanci interweniowali 158 razy. W ramach akcji zatrzyma-

no 5 sprawców przestępstw. Przeprowadzane działania spo-

tykają się z życzliwością miejscowej społeczności i życzeniem 

aby były prowadzone jak najczęściej.

 W związku z licznymi zdarzeniami drogowymi, w których 

uczestniczyli nietrzeźwi kierujący apelujemy do wszystkich 

kierujących pojazdami, aby wsiadając za kierownicę pojazdu 

rozważyli konsekwencje tego czynu, gdyż jest to przestępstwo 

i podlega odpowiedzialności karnej. Ponadto jazda na tzw. 

podwójnym gazie często kończy się tragediami i dramatami 

rodziny zarówno sprawcy jak i ofiary. 

 W związku z szeregiem złożonych zawiadomień dotyczących 

kradzieży rowerów na terenie Naszej Gminy Komisariat Policji w 

Ożarowie Mazowieckim zwraca się z apelem o szczególne zwra-

canie uwagi na swoje jednoślady i ich zabezpieczenie na terenie 

miejsca zamieszkania a także na terenie miejsc pracy, w trakcie 

zakupów i załatwiania spraw w urzędach.

KRONIKA KRYMINALNA
W dniu 1.02.2008 r. w Ożarowie Mazowieckim miała miej-

sce bójka między dwoma mężczyznami przebywającymi oka-

zyjnie na terenie naszej gminy. W wyniku uderzenia głową 

w twarz jeden z mężczyzn doznał obrażeń ciała. Sprawca od-

powie za swój czyn przed sądem karnym.

W dniu 2.02.2008 r. policjanci z KP Ożarów Mazowiecki za-

trzymali mężczyznę poszukiwanego do odbycia kary. Mężczy-

znę osadzono w Zakładzie Karnym.

W dniu 2.02.2008 r. policjanci z KP Ożarów Mazowiecki ujaw-

nili 3 dziewczynki w wieku 13 i 14 lat, które znajdowały się pod 

wpływem alkoholu. Dzieci zostały przekazane rodzicom. Spra-

wa zostanie przekazana Sądowi Rodzinnemu w Pruszkowie.

W dniu 4.02.2008 r. policjanci z KP Ożarów Mazowiecki re-

alizując własne ustalenia zatrzymali mieszkankę naszej gminy, 

która w stanie nietrzeźwości sprawowała opiekę nad dwoj-

giem nieletnich dzieci. Dzieci oddano pod opiekę najbliższej 

rodziny a nietrzeźwą kobietę osadzono areszcie. Odpowie 

przed sądem za swój czyn.

W dniu 6.02.2008 r. policjanci z KP Ożarów Mazowiecki za-

trzymali kolejną osobę poszukiwaną do odbycia kary w Za-

kładzie Karnym.

W dniu 10.02.2008 r. policjanci z KPP Warszawa Zachód za-

trzymali na terenie naszej gminy mieszkańca Ożarowa Ma-

zowieckiego, który posiadał przy sobie środki odurzające 

w postaci amfetaminy, ponadto kierował pojazdem pomimo 

prawomocnego zakazu sądowego. Sprawca odpowie za swoje 

czyny przed sądem w Pruszkowie.

W dniu 19.02.2008 r. policjanci z KP Ożarów po raz 3 w tym 

miesiącu zatrzymali poszukiwanego do odbycia kary w Zakła-

dzie Karnym.

W dniu 26.02.2008 r. policjanci z KP Ożarów Mazowiecki re-

alizując własne ustalenia zatrzymali pomysłowego mieszkańca 

naszej gminy, który dopuścił się nielegalnego poboru energii 

elektrycznej. Sprawcy postawiono zarzut kradzieży energii 

elektrycznej. Odpowie za swoje postępowanie przed sądem.

Podsumowując pierwsze dwa miesiące 2008 roku należy zazna-

czyć, iż Komisariat Policji w Ożarowie Mazowieckim odnoto-

wał spadek o 19,2% ilość zaistniałych przestępstw kryminalnych 

w odniesieniu do analogicznego okresu w roku 2007, przy jed-

noczesnym wzroście wykrywalności o 5%. Pomimo znaczące-

go spadku dynamiki i wzrostu skuteczności ścigania uważamy, 

iż nadal ilość zdarzeń kryminalnych jest na poziomie niezado-

walającym i zrobimy wszystko, aby ograniczyć maksymalnie 

ilość przestępstw kryminalnych na terenie naszej gminy.

Opracował: podinsp. Marek Kozłowski - Komendant Komisariatu Policji 
w Ożarowie Mazowieckim

POLICJA
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OSP Ożarów Maz.
W lutym 2008 r. Ochotnicza Straż Pożar-

na w Ożarowie Mazowieckim wyjeżdżała 

alarmowo 13 razy: 2 pożary, 10 akcji ra-

townictwa technicznego, 1 ćwiczenia na obiekcie.

8.02. - Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129 - pożar elek-

trycznej szafy sterującej w jednej z hal. 

14.02. - Bronisze, ul. Poznańska/Świerkowa - wypadek drogo-

wy - zderzenie Fiata Dukato i Hondy Civic. Działania strażaków 

polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu aku-

mulatorów w pojazdach, udzieleniu pomocy przedmedycznej 

osobom poszkodowanym oraz neutralizacji rozlanych płynów 

i olejów samochodowych.

15.02. - Piotrkówek Duży, ul. Świerkowa - zderzenie czołowe 

samochodu Daewoo Tico oraz Hondy Accord. Strażacy po-

mogli wydostać się z wraku pojazdu kobiecie kierującej jed-

nym z samochodów, zabezpieczyli miejsca zdarzenia, zneu-

tralizowali rozlane płyny samochodowe oraz ściągnęli wraki 

pojazdów z jezdni udrażniając ruch.

25.02. - Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 127 - blok 10-cio 

piętrowy SM Kabel - ćwiczenia na obiekcie. Po zapoznaniu się 

strażaków z rozmieszczeniem piwnic, klatek schodowych, ma-

szynowni wind rozpoczęło się założenie taktyczne – zapozo-

rowano pożar w lokalu mieszkalnym na IVp. W ćwiczeniach 

uczestniczyło 6 zastępów strażaków. 

W dniu 22 lutego zmarł długoletni 
Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Ożarowie Mazowieckim 

dh Robert Majer 
o czym informują 

Zarząd i Członkowie OSP Ożarów Mazowiecki.

Cześć jego pamięci.

OSP Święcice 
W lutym OSP Święcice wyjeżdżało alarmowo 6 razy: 3 pożary, 

2 pompowania, 1 ćwiczenia

7 luty - Święcice, ul. Poznańska 501 - awaria rury - wypompo-

wanie wody z posesji w celu umożliwienia usunięcia awarii,

9 luty - Wolskie, ul. Michałowska 61/3 - wypompowanie 

wody z zalanych piwnic w bloku mieszkalnym,

25 luty - Ożarów Maz., ul. Poznańska 127 A - ćwiczenia na 

obiekcie „Wieżowiec 2008 ”

27 luty - Płochocin, ul. Łokietka 2 - pożar trawy i krzaków

28 luty - Płochocin, pożar trawy i śmieci przy torach kolejo-

wych

29 luty - Wolica - pożar trawy i krzaków wokół opuszczonych 

magazynów

O S P

Biuro Poselsko–Senatorskie Partii
Prawo i Sprawiedliwość

Od 15 marca br. Ambula-

torium Chirurgiczne przy 

Samodzielnym Gminnym 

Publicznym ZOZ w Błoniu 

świadczy usługi medyczne 

codziennie w godzinach od 

10.00 do 22.00.
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w Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w O¿arowie Maz.


