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Czerwiec w naszym mieście i gminie jest miesiącem szczególnym, obfitującym 
w liczne wydarzenia wpisane do gminnego kalendarza. Są to: Dzień Dziecka, 

świętowany w mieście i gminie zawsze uroczyście i wesoło - w tym roku zorganizowa-
ny wspólnie przez Urząd Miasta oraz parafię Miłosierdzia Bożego w Ożarowie. Dni 

Ożarowa Mazowieckiego, obchodzone już po raz szósty, uroczyste wręczenie hono-
rowej nagrody Felicja przyznawanej osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym 
dla rozwoju i popularności miasta i gminy; Bieg im. Janusza Kusocińskiego organi-
zowany od wielu lat dla uczczenia znakomitego długodystansowca, mistrza olimpij-
skiego z Los Angeles w 1932 roku, a także żołnierza września 1939 i patrioty zamor-
dowanego przez hitlerowców w 1940 roku; Rajd rowerowy organizowany już po raz 
ósmy na trasie Ołtarzew-Palmiry-Ołtarzew, również dla uczczenia pamięci Janusza 
Kusocińskiego. Uczestnicy składają kwiaty przy pamiątkowej tablicy na Osiedlu Oł-
tarzew, gdzie blisko 20 lat mieszkał i na jego grobie na Cmentarzu w Palmirach. Las 
w Palmirach to miejsce masowych egzekucji Polaków dokonywanych przez hitle-
rowców od grudnia 1939 do lipca 1941 roku. W 20 egzekucjach rozstrzelanych zosta-
ło ponad 1700 osób, głównie więźniów przywożonych z Warszawy w ramach szeroko 
zakrojonej akcji eksterminacji polskiej inteligencji zmierzającej do wyniszczenia elit 
społecznych. Ofiarami tych zbrodni byli: nauczyciele, działacze polityczni, księża, arty-
ści, pisarze. Dokładny program wszystkich spotkań i uroczystości znajdziecie Państwo 
w tym numerze „Informatora Ożarowskiego”, jak i na stronach internetowych Urzę-
du Miasta. Gorąco zapraszam do licznego udziału we wszystkich imprezach, które jak 
zawsze powinny służyć spotkaniom rodzinnym i sąsiedzkim, gromadząc wszystkie 
pokolenia mieszkańców naszej Gminy.

Kazimierz K. Stachurski

 Motto na czerwiec:

 Cóż warte prawa bez obyczajów?
 Na co wielkie statuty i prawa pisane,
 gdy nie będą zwyczajami ludzkimi wzmacniane?

       z sentencji łacińskich 

Szanowni Państwo,

Sądzę, że nie trzeba odwoływać się do znajomości historii 
największych rodzin Rzeczypospolitej, aby przekonać Państwa, 
że na kształtowanie i rozwój Państwa Polskiego; jego struktury, 
miast i gmin miały ogromny wpływ wielopokoleniowe rody 
i rodziny: królewskie, książęce, szlacheckie i mieszczańskie 
w dawnej Rzeczypospolitej, a w czasach nam bliższych, kiedy 
zabrakło arystokracji, rodziny przemysłowców, inteligentów, 
robotników i rolników. Rodzina, ród z którego się wywodzi-
my jest dla nas jedną z ważniejszych wartości jaką posiadamy, 
zwłaszcza jeżeli chcemy zachować swą tożsamość. Historia 
rodziny, należącej do konkretnej parafii i położonej w konkret-
nej gminie jest jakby kamykiem wielkiej narodowej mozaiki, 
z której można ułożyć obraz większej społeczności. Kto z nas 
może z pamięci wymienić panieńskie nazwisko swojej prabab-
ki (ojczystej i macierzystej) albo przynajmniej babki? Chcemy 
w naszej małej ojczyźnie tę tradycję pielęgnować i zrobić jak 
najwięcej, aby ocalić od zapomnienia historię wielopokolenio-

wych rodzin w gminie Ożarów Mazowiecki. Chcemy pamię-
tać o nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II, który pozosta-
wił nam wiele przemyśleń dla podtrzymania trwałości rodzin 
i patriotycznego wychowania młodych pokoleń.
 Mało jest dzisiaj domów zamieszkałych przez rodziny 
wielopokoleniowe, gdzie obok rodziców i dzieci mieszka-
ją dziadkowie, a nawet pradziadkowie, ale w wielu domach 
zachowały się dokumenty, albumy, pamiątki, które należy za-
chować. 
 Wspólnie z dr Stefanem Lewandowskim - kronikarzem 
Ożarowa, podjęliśmy inicjatywę gromadzenia wspomnień 
seniorów rodzin osiadłych od pokoleń w naszej gminie, aby 
z czasem zredagować kronikę Miasta i Gminy opartą na au-
tentycznych dziejach jej mieszkańców. Poczynając od następ-
nego numeru „Informatora” rozpoczniemy publikację tych 
zapisów, począwszy od rodziny Państwa Kiliańskich zamiesz-
kałej w Duchnicach od 1849 roku, zebranych przez jej Seniora 
- Pana Józefa Kiliańskiego.

Kazimierz Stachurski

Kronika dziejów rodzinnych
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
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z pracy Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
 Podpisano umowy dotyczące wykonania:  

- projektów przebudowy ulicy Spokojnej w Ożarowie oraz ulicy Juliana Tuwima w Duchnicach

- projektów i budowy oświetlenia ulicy Dębowej w Wolicy, ulicy Szeligowskiej w Szeligach, ulicy Doma-

niewskiej w Ołtarzewie, ulicy Sezamkowej w Macierzyszu

- projektu i budowy oświetlenia drogi numer 0119028 od ulicy Stołecznej do ulicy Poznańskiej w Pło-

chocinie Wsi

 Podpisano umowy dotyczące wykonania:

- budowy chodnika przy ulicy Szeligowskej w Macierzyszu i w Szeligach za cenę ofertową brutto: 

157.004,98 zł

- obsługi prawnej Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostki organizacyjnej Energetyka Ożarów w latach 

2008-2009 za cenę ofertową brutto: 200.080,00 zł 

- dostawy podwozia z podwójną kabiną z przeznaczeniem na zabudowę samochodu specjalne-

go lekkiego ratownictwa technicznego dla Straży Pożarnej w Ożarowie za cenę ofertową brutto: 

163.297,00 zł

- opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg na osiedlach Płochocin 

Północny i Południowy (dotyczy ulic: Józefowskiej, Dworcowej, 1 Maja, Chopina, Słowackiego, Rynek, 

Szerokiej, 22 Lipca, Wiśniowej, Ogrodowej, Partyzantów, Mostowej, Łokietka, Mazowieckiej, Szerokiej, 

Przemysłowej, Zwierzynieckiej) za cenę ofertową brutto: 488.000,00 zł

 Zatwierdzono wynik postępowania w sprawie:

- usługi uzupełniającej do umowy na dowóz trojga dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy 

do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie za cenę ofertową brutto: 4.673,76 zł 

- opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy ul. Poniatowskiego w Ożarowie 

za cenę ofertową brutto : 248.880,00 zł 

 Wszczęto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na następujące zadania:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg na osiedlu Ołtarzew 

w Ożarowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (opracowanie dotyczy ulic: Sienkiewicza, Hallera, So-

wińskiego, Mazowieckiej, Kilińskiego, Kierbedzia, Tęczowej, Rolnej, Lipowej) 

- przebudowę ul. Zgody w Ożarowie Mazowieckim

- remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ożarowie

- remont budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Płochocinie

- remont Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ożarowie 

- dostawę samochodu osobowego dla UMiG 

- przebudowę dróg na osiedlu Ołtarzew: (dotyczy ulic: Kościuszki, Reymonta, 1-go Maja)

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji w Święcicach 

i Wolicy

 26 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy przeprowadzono etap mię-

dzyszkolny VI Gminnego Konkursu „O Pióro Burmistrza Gminy Ożarów Mazowiecki.” W konkursie 

wzięło udział 43 uczniów z klas IV-VI. 

 Po sprawdzeniu wszystkich prac komisja ustaliła listę laureatów, którym został nadany tytuł 

„Mistrz Ortografii 2008”. W kategorii:  klasa IV - Małgorzata Opozda, klasa V - Tatiana Zalewska, 

klasa VI - Dominik Ptaszek. Wszyscy laureaci są uczniami Szkoły Podstawowej w Święcicach 

 7 maja złożono w Kuratorium Oświaty w Warszawie wniosek o wyposażenie Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Ożarowie im. Obrońców Warszawy w urządzenia do monitoringu wizyjnego,

 W wyniku referendum strajkowego przeprowadzonego zgodnie z harmonogramem ZNP, pra-

cownicy czterech niżej wymienionych placówek, opowiedzieli się za przystąpieniem w dniu 27 maja 

do ogólnopolskiego strajku pracowników oświaty:

- Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie,

- Szkoła Podstawowa nr 1 im Janusza Kusocińskiego w Ożarowie, 

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie, 

- Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie. 

 W dnaich10-11 maja młodzi zawodnicy Klubu Sportowego „1” uczestniczyli w międzynarodo-

wych zawodach pływackich w Niemczech i w Czechach osiągając kolejne sukcesy: zdobyli w Niem-

czech 41 medali: 15 złotych, 13 srebrnych i 13 brązowych, zaś w Czechach - 5 złotych i 1 srebrny. 

INWESTYCJE
 I REMONTY

ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNE

OŚWIATA
I SPORT
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Więcej o sukcesach pływaków przeczytać mogą Państwo w artykule na dalszych stronach Informatora 

Ożarowskiego.

 26 kwietnia zespół ludowy Ożarowiacy brał udział w XXVIII Wojewódzkim Przeglądzie Zespo-

łów Tanecznych w Ośrodku Kultury Arsus w Ursusie. W przeglądzie tej rangi nasz zespół uczestniczył 

po raz pierwszy. Ożarowicy zajęli pierwsze miejsce w kategorii zespołów do lat 16. Jury podkreśliło 

wysoki poziom artystyczny zespołu. 

 W niedziele kwietnia i maja odbywały się spektakle teatralne dla młodych widzów. Dzieci obejrzały 

następujące spektakle: Pan Kleks, Czarowanie - bajka z 1000 i jednej nocy, Aborygeńska opowieść oraz 

Król Bul. Na wszystkie spektakle wstęp był bezpłatny.

 27 kwietnia po raz pierwszy odbył się spektakl w nowo uruchomionej Filii Domu Kultury w Józefo-

wie. Spektakl Czarowanie - bajka z 1000 i jednej nocy obejrzało ponad 40 widzów. Wstęp na spektakle 

był bezpłatny. 

 13 maja aktorzy Teatru Słowa Rapsod uczestniczyli w konkursie recytatorskim im. Jarosława Iwasz-

kiewicza w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. 16 maja odbył się koncert lau-

reatów tego konkursu. III miejsce w konkursie przyznano Justynie Binio. Nagrodę Burmistrza Gminy 

Ożarów Mazowiecki otrzymała Magda Głowacka. 

 W niedzielne popołudnie 18 maja odbyła się kolejna już zabawa dla seniorów. Zabawy te cieszą się 

dużym zainteresowaniem. Prowadzone są społecznie przez członków zespołu Ożarowskie Kumoszki. 

 18 maja zespół ludowy Ożarowiacy, jako laureat pierwszego miejsca, wystąpił w koncercie galo-

wym XXVIII Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych organizowanego przez Mazowieckie 

Centrum Kultury. Koncert ten odbył się w Teatrze na wodzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

OŚWIATA
I SPORT

W dniu  29 kwietnia 2008r. na  XXII sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 183/08
w sprawie: udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Oża-
rów Mazowiecki za 2007 r.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykona-

nia budżetu gminy za 2007 r. udziela się 

absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gmi-

ny Ożarów Mazowiecki za 2007 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 184/08
w sprawie: zmiany uchwały budże-
towej na rok 2008.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Zwiększyć dochody gminy o kwotę 

257.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Plan dochodów po zmianach stanowi 

wielkość 64.271.890 zł.

§2

Zmniejszyć wydatki o kwotę 539.500 zł.

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 

3.268.710 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Plan wydatków po zmianach stanowi 

wielkość 68.647.100 zł.

§3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 

4.375.210 zł zostanie pokryty przychoda-

mi pochodzącymi z:

 wolnych środków, jako nadwyżki środ-

ków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu gminy, w tym wynikających z 

rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubie-

głych w kwocie 3.472.210 zł.

 zaciągniętych kredytów w kwocie 

903.000 zł.

§4

Przychody budżetu w wysokości 

8.496.744 zł, rozchody w wysokości 

4.119.534 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§5

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów 

i pożyczek zaciąganych na:

 sfinansowanie przejściowego deficytu 

budżetu w kwocie 2.000.000 zł

 sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu w kwocie 903.000 zł

2. Maksymalną wysokość pożyczek i kre-

dytów krótkoterminowych zaciągnię-

tych w roku budżetowym - w kwocie 

2.000.000 zł

UCHWAŁA Nr 185/08
w sprawie: zmiany Programu Sanita-
cji Gminy przyjętego Uchwałą Rady 
Miejskiej nr 304 z dnia 22.03.2005 r. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Zatwierdzić zmieniony „Program sani-

tacji gminy” stanowiący załącznik do ni-

niejszej uchwały.

§2

Traci moc uchwała nr 304/05 z dnia 

22 marca 2005 r. w sprawie zatwierdze-

nia „Programu Sanitacjii Gminy”.
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UCHWAŁA Nr 186/08
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 
wynagrodzenia zasadniczego pra-
cowników zatrudnionych w jedno-
stce organizacyjnej gminy, Ośrodku 
Pomocy Społecznej.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Ustala się najniższe wynagrodzenie za-

sadnicze w pierwszej kategorii zaszere-

gowania miesięcznej stawki wynagro-

dzenia zasadniczego dla pracowników 

zatrudnionych w jednostce organizacyj-

nej gminy, Ośrodku Pomocy Społecznej 

- 850 zł /słownie: osiemset pięćdziesiąt 

złotych/.

§2

Ustala się wartość jednego punktu na kwo-

tę 7 złotych /słownie: siedem złotych/.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 

1 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA Nr 187/08
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, Zespole Eko-
nomiczno-Administracyjnym Szkół 
i Przedszkoli.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Ustala się najniższe wynagrodzenie za-

sadnicze w pierwszej kategorii zaszere-

gowania miesięcznej stawki wynagro-

dzenia zasadniczego dla pracowników 

zatrudnionych w jednostce organizacyj-

nej gminy, Zespole Ekonomiczno-Admi-

nistracyjnym Szkół i Przedszkoli - 800 zł 

/słownie: osiemset złotych/.

§2

Ustala się wartość jednego punktu na 

kwotę 8,5 złotych /słownie: osiem zło-

tych pięćdziesiąt groszy/.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 

1 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA Nr 188/08
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 
wynagrodzenia zasadniczego pra-
cowników zatrudnionych w jedno-
stce organizacyjnej gminy, Zakładzie 
Usług Komunalnych.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Ustala się najniższe wynagrodzenie za-

sadnicze w pierwszej kategorii zaszere-

gowania miesięcznej stawki wynagro-

dzenia zasadniczego dla pracowników 

zatrudnionych w jednostce organizacyj-

nej gminy, Zakładzie Usług Komunalnych 

- 850 zł /słownie: osiemset pięćdziesiąt 

złotych/.

§2

Ustala się wartość jednego punktu na 

kwotę 7 złotych /słownie: siedem złotych 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 

1 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA Nr 189/08
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 
wynagrodzenia zasadniczego pra-
cowników zatrudnionych w jed-
nostce organizacyjnej gminy, Gmin-
nym Ośrodku Sportu i Rekreacji.

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, Gmin-

nym Ośrodku Sportu i Rekreacji - 900 zł 

/słownie: dziewięćset złotych/.

§2

Ustala się wartość jednego punktu na 

kwotę 6,5 złotych /słownie: sześć złotych 

pięćdziesiąt groszy/.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 

1 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA Nr 190/08
w sprawie: sprzedaży w drodze bez-
przetargowej nieruchomości będą-
cej własnością Gminy Ożarów Mazo-
wiecki, położonej w Jawczycach przy 
ul. Poznańskiej.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości stano-

wiącej działkę nr 139/4 o pow. 355 m2 

położonej w Jawczycach przy ul. Poznań-

skiej, niezbędnej do poprawienia warun-

ków zagospodarowania nieruchomości 

przyległej stanowiącej dz.ew.nr 139/3. 

UCHWAŁA Nr 191/08
w sprawie: sprzedaży w drodze bez-
przetargowej  nieruchomości będą-
cej własnością Gminy Ożarów Mazo-
wiecki , położonej w Duchnicach.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości stano-
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wiącej działkę nr 104/9 o pow 419 m2 

położonej w Duchnicach przy ul. Zielnej, 

niezbędnej do poprawienia warunków 

zagospodarowania nieruchomości. 

UCHWAŁA Nr 192/08
w sprawie: zmiany uchwały Nr 33/07 
Rady Miejskiej w Ożarowie Ma-
zowieckim z dnia 9 lutego 2007 r. 
w sprawie nieodpłatnego przejęcia 
od Agencji Nieruchomości Rolnych 
działki położonej w obrębie SHR 
Wolica. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

W uchwale Nr 33/07 Rady Miejskiej 

w Ożarowie Mazowieckim z dnia 9 lute-

go 2007 r. zmianie ulega :

1. §1, który otrzymuje następujące 

brzmienie:

„Wyrazić zgodę na nieodpłatne przeję-

cie od Agencji Nieruchomości Rolnych 

działek:

- dz.ew.nr 30/2 o pow. 3438 m2

- dz.ew.nr 30/5 o pow. 4772 m2

- dz.ew.nr 30/6 o pow.1 0786 m2

położonych w obrębie SHR Wolica.”

2. §2, który otrzymuje następujące 

brzmienie:

„1. Działki ew.nr 30/2 i 30/5- przeznaczyć 

pod mieszkaniowy zasób Gminy z prze-

znaczeniem na lokale socjalne, zamienne 

i zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych 

gospodarstw o niskich dochodach,

2. Działkę ew.nr 30/6 – przeznaczyć pod 

tereny rekreacyjne i sportowe oraz tere-

ny zieleni gminnej (parkowej, zieleńce, 

skwery).”

UCHWAŁA Nr 193/08
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia 
od Agencji Nieruchomości Rolnych 
działek położonej w obrębie SHR 
Wolica. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Wyrazić zgodę na nieodpłatne przejęcie 

od Agencji Nieruchomości Rolnych na 

rzecz Gminy Ożarów Mazowiecki działek:

- dz.ew.nr 24/15 o pow. 0,27 ha 

- dz.ew.nr 24/42 o pow. 387 m2

- dz.ew.nr 24/43 o pow. 1069 m2

położonych w obr. SHR Wolica

§2

Działki opisane w § 1 przeznaczyć:

- dz.ew.nr 24/15 - pod drogę,

- dz.ew.nr 24/42 - pod drogę,

- dz.ew.nr 24/43 - pod plac zabaw, tereny 

kultury fizycznej i turystyki, w tym tere-

ny rekreacyjne i urządzeń sportowych.

 

UCHWAŁA Nr 194/08
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia 
od Agencji Nieruchomości Rolnych 
działki położonej w obrębie SHR 
Wolica. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Wyrazić zgodę na nieodpłatne przejęcie 

od Agencji Nieruchomości Rolnych na 

rzecz Gminy Ożarów Mazowiecki dział-

ki ew.nr 24/46 o pow. 1069 m2 położonej 

w obr.SHR Wolica.

§2

Działkę opisaną w §1 przeznaczyć na 

drogę gminną.

UCHWAŁA Nr 195/08
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia 
drogi w Ożarowie Mazowieckim.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Wyrazić zgodę na nieodpłatne przejęcie 

działek:

-dz.ew.nr 4/2 o pow. 1044m2 

-dz.ew.nr 36/2 o pow. 481m2 

-dz.ew.nr 36/7 o pow. 236m2

-dz.ew.nr 69/2 o pow. 458m2 

 położonych w Ożarowie Mazowieckim 

obr.06 stanowiących drogę. 

UCHWAŁA Nr 196/08
w sprawie: nadania nazwy ulicy 
w Szeligach i Macierzyszu.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Ulicy bez nazwy zlokalizowanej na dz. 

ew.nr 242/2 położonej w obr. PGR Szeligi 

gm. Ożarów Mazowiecki nadaje się na-

zwę Franciszki Marii Witkowskiej.

UCHWAŁA Nr 197/08
w sprawie: w sprawie rozpatrze-
nia skargi Państwa Anny i Eligiusza 

Górskich na działalność Burmistrza 
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiec-
ki złożonej w dniu 15 stycznia 2008 
roku. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Po rozpatrzeniu skargi na działalność-

Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Ma-

zowiecki złożonej przez Państwa Annę 

i Eligiusza Górskich i zapoznaniu się ze 

stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w spra-

wie zarzutów postawionych w skardze, 

Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim 

uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn 

określonych w uzasadnieniu, stanowią-

cym załącznik do niniejszej uchwały. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Prze-

wodniczącemu Rady, zobowiązując go 

do przygotowania odpowiedzi i przesła-

nia skarżącemu odpisu niniejszej uchwa-

ły wraz z załącznikiem.

UCHWAŁA Nr 198/08
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 177/08 
z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie 
przystąpienia Gminy Ożarów Ma-
zowiecki do realizacji projektu sys-
temowego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki pod 
tytułem „Zmieniam swoją przy-
szłość” – upowszechnianie aktyw-
nej integracji społecznej w Gminie 
Ożarów Mazowiecki”

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

W wyżej wymienionej Uchwale wpro-

wadza się następujące zmiany :

- w §1 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu: „Gmi-

na Ożarów Mazowiecki oświadcza, że 

przeznacza na realizację projektu, o któ-

rym mowa w §1 pkt.1 środki w wysoko-

ści 9 855 zł jako wkład własny, stanowiący 

10,5% ogólnej wartości projektu.

§2 

Pozostałe  zapisy Uchwały pozostają bez 

zmian.

Pełna treść uchwał oraz załączników do wglądu 
w UMIG w Ożarowie Mazowieckim, 

ul. Kolejowa 2, pok. 101 lub na stronie 
www.bip.ozarow-mazowiecki.pl



8 5/159 2008

W piątek 9 maja pożegnaliśmy Mieszkańca Ożarowa - Bogdana 

Bucholca. Urodził się 25 czerwca 1936 r., był powszechnie znanym 

i cenionym rolnikiem, przedsiębiorcą, hodowcą kwiatów, przy-

jacielem ludzi. Należy podkreślić - przyjacielem ludzi - bo rzadko 

kościół ołtarzewski w czasie uroczystości żałobnych wypełnia się 

tak licznym zgromadzeniem, jak podczas Jego pogrzebu. Na uro-

czystości pogrzebowe nie wysyła się zaproszeń, ten kto uczestniczy 

w ostatniej drodze zmarłego czyni to po prostu z potrzeby serca, 

kiedy dowie się, że odszedł ktoś bliski, ktoś kogo cenił, komu wiele 

zawdzięcza. 

Żył 73 lata i mógłby żyć dłużej, gdyby nie choroba, której nie sposób 

było zapobiec. Wśród rolników naszej gminy zaczął wyróżniać się 

już pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy wyczuł 

i zrozumiał w czasie scentralizowanej gospodarki poprzedniej epo-

ki, prawa, jakimi rządził się rynek płodów rolnych, a zwłaszcza wa-

rzyw, w które zawsze obfitowała ziemia naszej gminy. 

Daleko wcześniej, zanim wymyślono to w ministerstwach i uczel-

niach, organizował grupy producenckie zdolne do przygotowania 

dużych partii warzyw oraz zapewniał ich szybki odbiór. Szybciej niż 

dzisiaj następowały rozliczenia. Potrafił reagować na potrzeby od-

biorców, wyszukując tych, którzy byli solidni w interesach. Wiele ro-

dzin rolniczych w naszej gminie zawdzięcza Bogdanowi Bucholcowi 

dobry okres, kiedy jedyną troską rolnika było to, aby jak najwięcej 

uzyskać z uprawianego pola. Zachowamy Go w pamięci jako do-

brego gospodarza. Wszystko czego się podejmował było przemyśla-

ne w drobnych szczegółach i wykonane najlepiej jak było można. 

Zawsze ciekawy świata, wiele podróżował. Jako jeden z pierwszych 

współpracował z ogrodnikami holenderskim, uzyskując efektow-

ne odmiany tak popularnych w Polsce chryzantem. Jego ostatnie 

dzieło życia - gospodarstwo w Umiastowie - może zaimponować 

rozmachem każdemu hodowcy kwiatów, a także koni, które często 

nabywał ratując przed transportem do rzeźni. 

W 2005 roku w uznaniu szczególnego wkładu w rozwój rolnictwa 

na terenie gminy, wdrażanie nowoczesnych metod upraw i wzo-

rowe prowadzenie gospodarstwa rolnego, został wyróżniony przez 

ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaczeniem ”Zasłużony dla 

rolnictwa”.

Był człowiekiem, któremu dzięki ciężkiej pracy, powiodło się w życiu, 

ale też potrafił dzielić się swym dobrem z innymi. Wspierał przede 

wszystkim ludzi, którzy prosili go o pomoc, pomagał również para-

fii, szkołom, instytucjom gminnym.

Kazimierz Stachurski - Burmistrz

Pożegnanie

Żegnamy Cię 

Panie Bogdanie, 

zachowamy Cię 

we wdzięcznej 

pamięci, 

spoczywaj 

w pokoju



95/159 2008

NASZE ŚRODOWISKO

TAM GDZIE MIESZKAM JEST PIĘKNIE - edycja 2008
Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje o możliwości zgłaszania się do kolejnej edycji konkursu. 

Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy Wydziału tj: pn 9-17, wt-pt 8-16, tel. 022 722 22 07 w. 235, 236, 237.
Zgłoszenia przyjmowane są w 3 kategoriach: 1. posesja (dot. miasta), 2. zagroda (dot. wsi), 3. balkon

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, dokładny adres i telefon, kategorię.

Zwycięzców wyłoni Komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

Dla uczestników przewidziane są cenne nagrody.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyro-
dy /Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 880/ - usunięcie drzew lub krze-
wów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu ze-
zwolenia wydanego przez wójta, burmistrza, albo prezydenta 
miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz 
nieruchomości nie jest właścicielem do wniosku dołącza się 
zgodę właściciela.
 Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu 
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje woje-
wódzki konserwator zabytków. 
 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 
może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów 
w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastą-
pienia ich innymi drzewami lub krzewami w liczbie nie mniej-
szej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.
Nie wymagane jest zezwolenie na usunięcie drzew:
- owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nierucho-
mości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku 
narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobję-
tych ochroną krajobrazową
- w lasach
- usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów bota-
nicznych lub zoologicznych
- na plantacjach drzew i krzewów,
- których wiek nie przekracza 5 lat,
- usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z wa-
łów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej 
niż 3 m od stopy wału
- które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a 
także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych.
 Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew 
i krzewów, które ustala się w wydanym zezwoleniu.
Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew:
- na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie,
- na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na 
cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istnieją-
cych obiektach budowlanych,
- które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz ko-
lejowego.

- w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejo-
wych,
- z terenów zieleni komunalnej, w związku z zabiegami pielę-
gnacyjnymi drzew i krzewów.
- które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn 
niezależnych od posiadacza nieruchomości,
- topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na 
wysokości 130 cm, nie należących do gatunków rodzimych, 
jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym 
drzewami innych gatunków,
- jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt 
i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk 
przyrodniczych.
 Wójt, burmistrz albo prezydent wymierza karę za usu-
nięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, 
za zniszczenie terenów zieleni oraz za zniszczenie spowodo-
wane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni.
 Administracyjna kara pieniężna równa się trzykrotnej opła-
cie za usunięcie drzew.
 Uzyskania decyzji na wycinkę wymaga również usunięcie 
żywopłotu, krzewów.
 Zgodnie z art. 83 ust.4 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 
z 2004 r., Nr 92, poz.880 ze zm.) wniosek na usunięcie drzew 
i krzewów powinien zawierać:
1. Imię i nazwisko, adres albo nazwę i siedzibę posiadacza 
i właściciela nieruchomości
2. tytuł prawny władania nieruchomością
3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu
4. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm
5. przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew
6. przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub 
krzewu
7. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy
Ponadto do wniosku należy załączyć mapkę lub szkic sytuacyj-
ny z lokalizacją drzew lub krzewów
 Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Wydziale 
Środowiska i Rolnictwa  (tel.022 722 2207 w. 235, pokój 302 
III piętro, pn 9-17, wt-pt 8-16)

Katarzyna Rykowska - Wydział Środowiska i Rolnictwa

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
 DOTYCZĄCA USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

,,To, co przeżyło jedno pokolenie, 
drugie przerabia w sercu i pamięci”

W środę 21 maja 2008 roku odbyła się 

prezentacja projektu ,,Opowiem Ci o wolnej Polsce”. 

 

Uczniowie z Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszaw-

skiego w Ożarowie Mazowieckim: Aneta Chełchowska, 
Agata Kulesza, Monika Michalska, Katarzyna Pogoda, 
Aleksandra Radwan, Paulina Wasiak, Paweł Wieliczko 
i Michał Pawlak wraz z nauczycielem Dorotą Stępniak 

wyruszyli w świat, by prezentować informacje jakie udało się 

im zebrać podczas wywiadów przeprowadzonych z ludźmi 

żyjącymi i działającymi podczas II wojny światowej. Miejscem 

spotkania był budynek IPN - Instytutu Pamięci Narodowej, 

który jest zabytkiem i cały czas przeżywa nową, przewijają-

cą się przez niego historię widzianą oczami nowego poko-

lenia. Nasz projekt przyciągał oryginalnością i własną wizją. 

Natchnienie czerpaliśmy z wartości takich jak odwaga czy 

poświęcenie, jakże ważnych w tamtych czasach. Szkoły z wo-

jewództwa mazowieckiego przedstawiły zdobyte materiały, 

dzięki temu uczniowie mogli głębiej zapoznać się nie tylko ze 

swoim tematem projektu, ale także innymi, równie ciekawy-

mi. Eksperci mający na celu obejrzenie stanowisk prezentowa-

nych prze szkoły robili to szczegółowo i „na luzie”, nie stresu-

jąc uczestników swoją obecnością. Dziś wspominamy słowa 

wyrażające refleksje po obejrzeniu stanowiska Gimnazjum 

w Ożarowie Mazowieckim. Nasz projekt oglądał pan Karol 

Mazur reprezentujący Muzeum Powstania Warszawskiego. 

Były to słowa satysfakcjonujące i zachęcające nas do dalszych 

działań i badań historii. Otrzymaliśmy pamiątkowy dyplom 

oraz książki.

Paulina Wasiak

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim
ul Poznańska 129/131,   05-850 Ożarów Mazowiecki,   tel./fax (022) 722 41 93, tel. (022) 721 00 09

www.szkola.ozarow.prv.pl,  email: szkolaozarow@poczta.onet.pl

W roku szkolnym 2008/2009 oferujemy naukę 
w Technikum w zawodach:
 Technik hotelarstwa
 Technik organizacji usług gastronomicznych
 Technik żywienia i gospodarstwa domowego
Szkoła dodatkowo wyposażona jest:
 w profesjonalną siłownię
 dwie pracownie językowe
 bibliotekę multimedialną
Oferujemy także zajęcia pozalekcyjne w formie kół zain-
teresowań.
Wystarczy dostarczyć:
 zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 
wydane przez OKE
 świadectwo ukończenia gimnazjum
 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie

 3 zdjęcia
 podanie - druk dostępny na stronie internetowej 
szkoły lub w sekretariacie
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HARCERSKIE PODRÓŻE

Do Wilna pragnęliśmy pojechać od bardzo dawna. Do kwiet-

nia tego roku były to tylko pobożne życzenia. Teraz wreszcie 

marzenia udało się urzeczywistnić dzięki wielkiemu wsparciu 

psychicznemu i finansowemu wielu osób: pana Krzysztofa 

Rengel, starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego Lesz-

ka Tokarczyka, burmistrza gminy Ożarów Kazimierza Sta-

churskiego, oraz firm  Pana Karlickiego, Peri Polska i fundacji 

„Wszystko dla dziecka”. Bardzo im za to dziękujemy. Bez ich 

pomocy wyjazd nie doszedłby do skutku.

 W Wilnie byliśmy osiem dni – od 27 kwietnia do 4 maja 

2008 roku. Byliśmy gośćmi Szkoły Podstawowej im. Antoniego 

Wiwulskiego w Wilnie oraz jej dyrektorki pani Jolanty Suszyń-

skiej. Były to wspaniałe i niezapomniane dni. Pierwszego dnia 

pobytu zwiedziliśmy Stare Miasto; katedrę św. Stanisława, 

kościół św. Anny.

 Następnego dnia byliśmy na wieży telewizyjnej. Z wyso-

kości 300 m, na wygodnych siedzeniach obrotowej kawiarni  

podziwialiśmy panoramę Wilna z lotu ptaka.

 Środa była dniem obfitującym w wydarzenia. Rano uczest-

niczyliśmy we mszy świętej w kaplicy ostrobramskiej tej samej, 

do której matka Adama Mickiewicza przynosiła małego Ada-

sia. Potem byliśmy gośćmi szkoły na zajęciach ekologicznych 

– była to Rewia Mód Ekologicznych. Po południu z kolei my 

zaprosiliśmy dzieci i młodzież ze Szkoły na Wieczór bajek li-

tewskich przygotowany przez zastępy harcerskie. Wieczorem 

gościliśmy skautki, skautów, harcerki i harcerzy z Wilna na ko-

minku harcerskim. Były wspólne śpiewy i pląsy. Okazało się, 

że wiele tych samych pląsów i piosenek umiemy i my i oni. 

Poznaliśmy naczelniczkę harcerek Julię Darjina, drużynowych 

męskich drużyn. Zaprzyjaźniliśmy się z nimi, nawiązaliśmy 

wiele koleżeńskich kontaktów. Było niezwykle serdecznie 

i miło, nie chciało się rozstawać.

 Następnego dnia pojechaliśmy zwiedzać zespół zamków 

w Trokach. Zwiedziliśmy odrestaurowany zamek na wyspie 

oraz ruiny zamku na półwyspie. Potem trochę zaszaleliśmy 

przy zakupach.

 Drugiego maja Związek Polaków na Litwie organizował 

Dzień Polonii i Polaków za Granicą pod hasłem „Abyśmy 

byli jedno”. Oczywiście nie mogło nas zabraknąć. Obchody 

rozpoczęły się od złożenia wieńców na cmentarzu na Rossie. 

Nasi harcerze pełnili wartę przy Pomniku Mauzoleum Józefa 

Piłsudskiego Grób matki i serce syna. Potem razem z Polonią 

na Litwie przeszliśmy do Ostrej Bramy, gdzie wzięliśmy udział 

w uroczystej mszy świętej.

 Po południu pojechaliśmy do Akropolis - centrum roz-

rywkowo - handlowego. Tu największą atrakcją były zabawy 

na krytym lodowisku.

 Trzeciego maja mieliśmy niepowtarzalną okazję obchodzić 

rocznicę Konstytucji Trzeciego Maja przy pomniku marszałka 

na cmentarzu na Rossie. Nasi harcerze wzięli czynny udział 

w uroczystości: pomagali nieść wieńce delegacjom, ratowni-

cy harcerscy udzielali I pomocy potrzebującym. Poznaliśmy 

wielkie osobistości polskie: ambasadora polskiego w Wilnie, 

konsula, dowódcę wojsk lotniczych oraz przewodniczącego 

ZHP na Litwie druha Michała Kleczkowskiego. Podeszli do nas, 

rozmawiali, uścisnęli dłonie i podziękowali za pamięć i obec-

ność na tym miejscu i w tym czasie.

 Wyjazd dostarczył harcerzom, instruktorom wielu wzru-

szeń i łez; pokazał, jak dużo jest polskości w Wilnie i jak bar-

dzo Polacy na Litwie kultywują i szanują swe polskie korzenie, 

choć nie jest im łatwo.

 Dziękujemy wszystkim, którzy nam do tego wyjazdu po-

mogli. Gorąco dziękujemy instruktorom, którzy poświęcili 

swój wolny czas, żeby bezinteresownie opiekować się harce-

rzami. 

 Z pewnością kiedyś tam wrócimy, a teraz mamy nadzie-

ję, że będziemy gościć naszych nowych przyjaciół z Wilna 

na obozie harcerskim w Przerwankach na Mazurach.

hm Anna Sakowska

Wilno, Wilno …
w oczach harcerzy i instruktorów ze Szczepu Szaniec z Płochocina
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Z ŻYCIA HARCERZY

Tak to się zaczęło ...
Tak się złożyło, że nasi harcerze Monika i Michał mieszkali 

z rodzicami przez trzy lata w Wilnie. Przy okazji każdego 

pobytu w Polsce przychodzili na zbiórki, uczestniczyli w ko-

minkach, śpiewankach, jeździli z nami na obozy. Opowiadali 

wtedy o Wilnie, urokliwym Starym Mieście, a nade wszystko 

o Polakach mieszkających tam na stałe. Zazdrościliśmy im 

trochę tej zagranicy. Wszyscy po cichu marzyliśmy, żeby 

może kiedyś w bliżej nieokreślonym czasie pooglądać to 

wszystko, pogadać z ludźmi, popatrzeć i wzdychaliśmy.

 Aż tu pewnego sierpniowego popołudnia jeszcze w cza-

sie wakacji  zadzwoniła do mnie druhna Jadzia, która właśnie 

stamtąd wróciła. Opowiedziała o pewnej szkole wileńskiej, 

której dyrekcja pragnęłaby gościć harcerzy z Polski i nawiązać 

z nimi bliższe kontakty.

 Druhna Jadzia uważała, że to zadanie powinnam wykonać.  

Z grzeczności odpowiedziałam, że możemy włączyć współ-

pracę z harcerzami na Litwie do planu pracy Szczepu na naj-

bliższy rok. Pomyślałam, plan nie zawsze się musi udać, więc 

dla świętego spokoju niech będzie.

 Jakiś czas potem zostałam poproszona  przez rodziców 

Moniki i Michała, którzy w międzyczasie wrócili do Polski, 

żeby zorganizować taki wyjazd dla naszych harcerzy. Tata 

Michała opowiadał, jak bardzo harcerze z Litwy pragną roz-

mawiać i kontaktować się z Polakami, jak bardzo chcą reali-

zować wspólne zadania, poznać swoje korzenie. Dostałam 

adres poczty elektronicznej pana Michała Kleczkowskiego, 

przewodniczącego ZHP na Litwie. Napisałam do niego list, 

do tej pory przechowuję go w komputerze. Postanowiliśmy 

z panem Michałem realizować wspólne zadania. Takim faj-

nym zadaniem był Turniej Wiedzy o Szarych Szeregach. Pan 

Michał przystał na to; były plany przeprowadzenia w swoich 

środowiskach jednakowych eliminacji, a potem, przez Inter-

net, wspólnego udziału w II etapie Turnieju. Przewodniczący 

dał zadanie do realizacji jakiemuś harcerzowi, który niestety 

z niego się nie wywiązał. Posłałam pytania na eliminacje, nie 

było żadnego odzewu. Nie wyszło, nie udało się.

 I tu znów wkroczył tata Moniki. Dał adres szkoły, namia-

ry na dyrekcję szkoły panią Jolantę Suszyńską. Zadzwoniłam, 

dyrektorka okazała się osobą kontaktową, przystała na propo-

zycję wymiany dzieci z naszych środowisk. Ułożyliśmy tekst 

porozumienia, wysłaliśmy. Postanowiliśmy zorganizować obóz 

w Przerwankach, żeby dzieci z Wilna miały bliżej. Dogada-

liśmy się z komendantem zgrupowania w Przerwankach 

co do terminu i kosztów. Wilniacy mieli nam zafundować 

pobyt w Wilnie, my im pobyt na obozie.

 Wszystko było bardzo dobrze do 1 kwietnia, kiedy to ot-

rzymałam e-maila z informacją, że dzieci z Wilna do nas nie 

przyjadą. Na początku myśleliśmy, że to żart primaaprilisowy. 

Ale niestety była to prawda. I znów kolejny raz pomógł nam 

tata Moniki i Michała. Zadzwonił do pani dyrektor i uzgodnił, 

że nasi harcerze mogą jechać na osiem dni do Wilna.

 Oczywiście, byłam trochę rozczarowana, że na obozie nie 

będzie Wilniaków. Ale trudno, najważniejsze, że nasi harcerze 

zwiedzą Wilno, że będą, być może po raz pierwszy w życiu 

za granicą. 

 Wyjazd doszedł do skutku. Byliśmy całe osiem dni, czuli-

śmy się świetnie. Poznaliśmy harcerzy i harcerki z Wilna, ich na-

czelniczkę Julię Darjina, drużynowych kilku drużyn wileńskich. 

Zaprosiliśmy ich na nasz obóz. Mam nadzieję, że dziesiątka 

wileńskich harcerzy będzie gościć na naszym obozie. Już się na 

to wszyscy cieszymy.

 A ja najbardziej się cieszę, że tylu harcerzy i instruktorów 

mogło zwiedzić Wilno, zobaczyć cmentarz na Rossie, uczest-

niczyć w mszy świętej w Kaplicy Ostrobramskiej tej samej, 

do której przynosiła naszego wieszcza Adama Mickiewicza 

jego matka, zwiedzić tyle zabytków wileńskich, zobaczyć na 

własne oczy, ile tam jest polskości, jak tamtejsi Polacy kulty-

wują tradycje polskie, jak czczą swoje polskie korzenie.

hm Anna Sakowska

Wspomnienie  biwaku  w  Wilnie

po³¹czone  ze  Œpiewankami  Szczepowymi
(œpiewanki prowadzi 

VI DH im. Grup Szturmowych)
odbêdzie siê w harcówce

pi¹tek (9.05.08) - godz. 17.00 - 17.45

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Ożarowie Maz. 

zatrudni PSYCHOLOGA na cały etat

kontakt: (022) 722 41 93

JĘZYK  ANGIELSKI  I  NIEMIECKI

• Korepetycje, przygotowanie do egzaminów na poziomie 

  szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum

• Przystępna cena za 50 min. lekcji, częstotliwość i miejsce 

  do negocjacji

• Rzetelne metody nauki i systematyzowania wiedzy

kwalifikacje: certyfikat CAE (poziom zaawansowany)

Proszę o kontakt pod nr kom. 791 240 665
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WYMIANA MŁODZIEŻY

W dniach 14-11 maja uczniowie gimnazjum im. K.I Gałczyń-

skiego w Płochocinie Justyna Kurach, Tomasz Dziewicki, Pa-

trycja Żuczkowska pod opieką pani dyrektor Renaty Król 

i nauczycielki języka angielskiego pani Barbary Kołkiewicz 

uczestniczyli w wymianie międzyszkolnej w ramach progra-

mu Socrates Comenius. Tym razem odwiedzili Liebfrauen-

schule w Bensheim. W spotkaniu uczestniczyła także mło-

dzież ze szkół z Francji, Niemiec i Hiszpanii.  

 Bensheim położone jest 50 km od Frankfurtu. Na pięk-

no tego obszaru wpływa jego położenie na terenie geoparku  

Felsenmeer-Odenwald, gdzie znajdują się nietypowe forma-

cje geologiczne z paleozoiku. Uczestnicy mieszkali u rodzin 

uczennic ze szkoły w Bensheim, dzięki czemu mogli doświad-

czyć typowego życia w Niemczech. Podczas pobytu odbyło 

się wiele wycieczek, byliśmy między innymi w Heilderbergu, 

Frankfurcie, Felsenmeer i Worms. 

 Naszym głównym zadaniem podczas pobytu w Niem-

czech było przedstawienie prac wykonanych w Polsce oraz 

wspólne opracowanie rezultatów - kwestionariuszy dotyczą-

cych wartości ważnych dla młodych ludzi we współczesnym 

świecie. W opiniach rodziców oraz nauczycieli z Bensheim 

polska prezentacja wypadła najlepiej. 

 Podczas pobytu w Niemczech podobał mi się tamtejszy 

krajobraz, ponieważ bardzo lubię przyrodę. Najbardziej zain-

teresowała mnie wycieczka do Felsenmeer, gdzie wspinaliśmy 

się po wielkich paleozoicznych granitowych skałach, chociaż  

okazało się to wyczerpujące. Wielkim zaskoczeniem była dla 

mnie gościnność niemieckich rodzin. Mieszkałam u Magdale-

ny, która oprowadziła mnie po tutejszej okolicy.
Patrycja Żuczkowska

 

 Pobyt w Niemczech był jednym z najlepiej zorganizowa-

nych spośród wszystkich, w których uczestniczyłam w ramach 

programu Socrates Comenius. Spotkania i wycieczki były do-

pięte na ostatni guzik, z niemiecką precyzją. Zawdzięczamy to 

głównie koordynatorce naszego spotkania pani Cornelii Win-

dolf. Praca grupowa na temat praw człowieka oraz ochrony 

środowiska przebiegła sprawnie. Wraz z innymi uczestnikami 

spotkania stwierdziliśmy, że obecnie więzi rodzinne są zagro-

żone, więc naprawienie relacji międzyludzkich powinno być 

priorytetem dla przyszłych pokoleń. Podczas prezentacji na-

sza grupa wyróżniła się dobrą znajomością języka angielskiego. 

Byliśmy z wizytą u wiceburmistrza, gdzie otwarcie dyskutowa-

liśmy. Rodziny uczennic ze szkoły Liebfrauenschule troskliwie 

zaopiekowały się gośćmi, także zorganizowały nam dodatko-

we wycieczki, które nie były ujęte w programie. Fascynację 

wzbudziła tamtejsza okolica,  jej piękno oraz unikatowe oka-

zy drzew, zwłaszcza nie występujące u nas często platany czy 

kwitnące na różowo kasztany. Estetyka prowadzenia ogrodów 

w tym regionie stoi także na wysokim poziomie. Nawiązaliśmy 

przyjaźń pomiędzy szkołami i uczniami. Z żalem pożegnaliśmy 

się i w niedzielę wróciliśmy do Polski.

Justyna Kurach

 Nasza wizyta w Niemczech, była doskonale zorganizowana, 

co zawdzięczamy głownie pani Cornelii Windolf, nauczycielo-

wi ze szkoły w Bensheim oraz opiekunowi naszej wymiany. Bar-

dzo miło przyjęły nas Niemki z Liebfrauenschule w Bensheim. 

Również zaprzyjaźniliśmy się z Hiszpanami, mimo ich niedo-

skonałej znajomości języka angielskiego. Jednakowoż równie 

ciekawe były wycieczki po okolicy, a także w samym Ben-

sheim, gdzie znajdują się różnorakie punkty handlowe, które 

w pełni zaspokajały nasze potrzeby. Wraz z naszymi przyja-

ciółmi z Niemiec i Hiszpanii odbyliśmy wiele spotkań, między 

innymi na plaży nad Renem i przy stole pingpongowym oraz 

w szkole, gdzie skosztowaliśmy tradycyjnej kuchni europejs-

kiej. Nasz wielki entuzjazm wzbudziła degustacja francuskiego 

wina. Zawiązały się miedzy nami więzi przyjaźni i mamy na-

dzieję, że będziemy je mogli w przyszłości kontynuować.

Tomasz Dziewicki

więcej zdjęć na okładce „Informatora”

UCZNIOWIE  Z  GIMNAZJUM  IM.  K.I.GAŁCZYŃSKIEGO  
W PŁOCHOCINIE  Z  WIZYTĄ  W NIEMCZECH
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Z ŻYCIA GIMNAZJALISTÓW

W dniu 25 kwietnia 2008 roku obchodziliśmy w Gimnazjum 

im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie uroczysty wieczór eu-

ropejski przygotowany przez uczniów z klubu europejskiego 

i Panią Agnieszkę Madej. Wśród zaproszonych gości znaleź-

li się Panie Radne Blanka Jabłońska i Krystyna Tenderenda, 

Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Joanna Michrowska 

- Kamińska, Pani Dyrektor Renata Król, Rodzice i nauczyciele 

Gimnazjum.

 W scenerii przyulicznej kawiarenki uczniowie zaprezentowa-

li wiersze najpopularniejszych europejskich poetów oraz znane 

utwory muzyczne, wykonane przez klubowiczów na gitarze - Jo-

anna Piątkowska, wiolonczeli - Bogusław Hausenplas i keyboar-

dzie - Justyna Kurach. Nie zabrakło również wielkich przebojów 

muzycznych zaśpiewanych przez Natalię Możdżyńską, które 

uświetniły program artystyczny. W prezentacji multimedialnej 

Justyna Kurach przedstawiła tradycyjne tańce narodowe.

 Podczas występów kelnerzy podawali gościom kawę, her-

batę oraz przepyszne ciasta przygotowane przez uczniów.

 Uwieńczeniem spotkania była aukcja prac plastycznych 

uczniów gimnazjum. Przez dwa miesiące uczestnicy koła 

plastycznego pracowali nad przygotowaniem prac. Zgłębiali 

i doskonalili techniki malarskie: akwarele, akryl, olej. W czasie 

wykonywania kopii znanych malarzy uczyli się kompozycji, 

doboru barw, obserwacji i dostrzegania szczegółów. Zachwy-

cili się techniką akwareli i stworzyli własne, niepowtarzal-

ne i oryginalne prace. Zaprezentowali również swoje zdjęcia 

przedstawiające piękno przyrody. Wszystkie prace otrzymały 

pas partu i zostały oprawione w antyramy i zaprezentowane 

na wystawie. Zaproszeni goście przy wejściu do kawiaren-

ki mogli wybrać prace, które chcieli by wylicytować. Licyta-

cję prowadził Tomasz Dziewicki - główny inicjator całej akcji. 

Aukcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, wszystkie pra-

ce znalazły nabywców. O niektóre obrazy trwała prawdziwa 

walka. Celem aukcji było zdobycie środków na zakupienie 

dla koła plastycznego podobrazi, sztalug i profesjonalnych 

farb akrylowych, olejnych i akwarelowych. Uczniowie i pro-

wadząca koło plastyczne Anna Łęczek są usatysfakcjonowani 

zdobytymi funduszami. 

 Cel przyświecający imprezie integrowania środowiska 

lokalnego został osiągnięty. Mamy nadzieję, że to spotkanie 

zachęci innych do odwiedzania naszej szkoły i udziału w im-

prezach, na których najlepiej widać talenty i zaangażowanie 

uczniów.

Agnieszka Madej i Anna Łęczek

więcej zdjęć na okładce „Informatora”

Wieczór europejski 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Szarych Szeregów
zaprasza wszystkie środowiska noszące imię Aleksandra Kamińskiego lub Szarych Szeregów

ze sztandarami i proporcami na uroczystości odsłonięcia tablicy pamięci hm Aleksandra Kamińskiego,

które odbędą się 10 maja 2008 ( sobota) w kościele św,. Marcina na Starym Mieście w Warszawie, ul. Piwna 9/11

Program:

     godz. 12.00 – msza św.

     ok. godz. 12.45 – odsłonięcie tablicy pamięci hm A. Kamińskiego w wirydarzu.

Jedziemy autokarem. Zbiórka – godz.11.00 na parkingu szkolnym, powrót – ok. 13.45 – 14.00

Jedziemy w pełnym umundurowaniu z nakryciem głowy. Mogą być pałatki.

Zgłoszenia do piątku godz. 9.00

Komendantka Szczepu - hm Anna Sakowska
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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

IV  GMINNY  TURNIEJ
„MISTRZ  TABLICZKI  MNOŻENIA”

Publiczna Szkoła Podstawowa w Święcicach już po raz czwar-

ty była organizatorem Gminnego Turnieju „Mistrz Tabliczki 

Mnożenia”. Turniej odbył się 12 kwietnia. 

 Do rywalizacji o tytuł Mistrza stanęli uczniowie z klas dru-

gich, trzecich i czwartych reprezentujący następujące szkoły:

SP nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim

SP nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim

SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie

SP w Święcicach. 

 Uczestnicy konkursu musieli wykazać się świetną znajomo-

ścią tabliczki mnożenia, spostrzegawczością, sprawnością ma-

nualną i szybkością, i trzeba przyznać, że znakomicie się spisali. 

W wielu rozgrywkach uczniowie nie popełnili żadnego błędu.  

 Poszczególne konkurencje rozgrywane były z podziałem 

na grupy wiekowe. 

 Klasy drugie wzięły udział w trzech grach: „Olimpijczyk”, 

„Sokole Oko”, „Krzyżak”. 

 Klasy trzecie i czwarte rozegrały dodatkowo grę „Błyskawica”.

Tytuł „Mistrz Tabliczki Mnożenia” otrzymali uczniowie, którzy 

w łącznej klasyfikacji uzyskali najwięcej punktów.

KLASA II

1. Czyż Martyna - SP Święcice 

2. Kubiński Mateusz - SP nr 1 w Ożarowie Maz. 

3. Motylewska Weronika - SP nr 2 w Ożarowie Maz 

4. Kwiatkowski Patryk - SP nr 1 w Ożarowie Maz. 

 Mirowska Marika - SP Święcice

KLASA III

1. Grasiewicz Katarzyna - SP nr 1 w Ożarowie Maz.  

2. Sęk Natalia - SP nr 1 w Ożarowie Maz. 

3. Żywek Adrianna - SP Święcice 

4. Kędzierska Joanna - SP nr 1 w Ożarowie Maz.

 Stychlerz Ewelina - SP Święcice 

KLASA IV

1. Małgorzata Opozda - SP Święcice 

2. Grzęda Rafał - SP nr 1 w Ożarowie Maz. 

3. Skowroński Szymon - SP nr 1 w Ożarowie Maz. 

4.  Mazurkiewicz Anna - SP Święcice 

 Uczestnicy turnieju byli bardzo dobrze przygotowani 

do wszystkich konkurencji. Jest to efekt trwającego wiele ty-

godni treningu. To zasługa opiekunów, pod okiem których 

odbywały się ćwiczenia. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzy-

mali dyplomy, a szkoły puchary.

  Przygotowanie turnieju wymaga wielu zabiegów organiza-

cyjnych oraz środków pieniężnych. Te ostatnie są niezbędne, 

by można było zakupić nagrody dla uczestników konkursu 

i przygotować poczęstunek dla dzieci. Jest to możliwe dzięki 

naszym wspaniałym darczyńcom. 

 Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania Państwu Ma-
rzenie i Robertowi Reszczyńskim, Gabrieli i Tadeuszowi 
Sumkom, Jolancie i Romanowi Zalech, Annie i Henrykowi 
Fedoryk, członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Świę-
cicach za okazaną pomoc finansową. Dzięki Państwa hojności 

możemy sprawić wiele radości dzieciom. 

  Dziękujemy Dyrektorom szkół i Nauczycielom za umoż-

liwienie dzieciom udziału i wspaniałe ich przygotowanie 

do Turnieju. 

Jolanta Kasztelan 
nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej w Święcicach
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KULTURA

II Międzygminny Konkurs Pięknego Czytania 
„Więcej czytasz, mniej pytasz”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych, Peda-

gogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie - Filia w Błoniu 

zorganizowała II Międzygminny Konkurs Pięknego Czytania 

„Więcej czytasz, mniej pytasz”, przeznaczony dla uczniów klas 

4-6 szkół podstawowych. 

 W dniu 30 kwietnia br. w Ośrodku Kultury Poniatówka od-

było się przesłuchanie uczestników, wytypowanych w drodze 

eliminacji szkolnych (z każdej szkoły trzech). W tym roku udział 

wzięło osiem szkół m.in,: z Błonia SP nr 1 i 2, Bieniewic, Kam-

pinosu, Leszna, Ożarowa Maz., Płochocina i Zaborowa razem 

24 osoby.

 Każdy z uczestników miał 3 minuty na przeczytanie do-

wolnie wybranego fragmentu książki. Po zakończeniu prezen-

tacji, uczestnicy mieli chwilę wytchnienia, a Komisja Konkur-

sowa w składzie: Roman Nowoszewski - przewodniczący oraz 

Danuta Siekierska, Sylwia Bąbik i Agnieszka Kanabus, przystąpiła 

do podsumowania wyników i wyłonienia osób nagrodzonych 

i tak przyznano miejsce: 

I - Wojciech Cieślak z kl. IV SP nr 1 w Błoniu

II - Małgorzata Rykowska z kl. VI SP w Kampinosie

III - Paweł Basiak z kl. VI SP nr 1 w Ożarowie Maz.

 Ponadto przyznano sześć wyróżnień, otrzymali je:

1. Jagoda Michalska z Leszna

2. Piotr Chruślicki z SP nr 1 w Błoniu

3. Natalia Wiśniewska z SP nr 1 w Błoniu

4. Klaudia Sawicka z Kampinosu

5. Kinga Dobosz z Kampinosu

6. Cezary Stradomski z Ożarowa Maz.

 Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książkę Jana 

Miodka „ABC polszczyzny”. Gościem honorowym uroczystości, 

a zarazem fundatorem pięknych nagród książkowych i dyplo-

mów był Burmistrz MiG Błonie p. Zenon Reszka, za co serdecz-

nie dziękujemy. 

 Dziękujemy również nauczycielom, którzy uczestniczyli 

w przygotowaniu kandydatów, jak również za opiekę podczas 

samego konkursu.
Anna Buźniak 

Kierownik BP w Błoniu

CZERWCOWE  KALENDARIUM  IMPREZ  W  „UŚMIECHU”

1.06.2008 r. (niedziela) godz. 13.00
Impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka.

Plac przy Filii Domu Kultury w Józefowie, ul. Fabryczna 15.

1.06.2008 r.(niedziela) godz. 16.00
Impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka.

Boisko przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. 

6.06.2008 r. (piątek) godz. 8.00
Spektakle teatrale dla dzieci i młodzieży szkolnej 

pt.: “Opowieść o Świętoszku”, “Mały Książe”.

Sala widowiskowa DK “Uśmiech”, ul. Poznańska 165

7.06.2008 (sobota) godz. 15.00
Otwarcie Filii w Józefowie.

Filia DK „Uśmiech” w Józefowie. ul. Fabryczna 15.

14.06.2008 (sobota) godz. 9.30
Parada “Uśmiechu” - przemarsz ulicami miasta sekcji 

i zespołów działających na terenie gminy Ożarów Maz. 

Otwarcie “Dni Ożarowa”.

Boisko przy SP i Gimnazjum w Ożarowie Maz.

14.06.2008 (sobota) godz. 17.00
Wernisaż twórczości przedszkolnej.

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

15.06.2008 (niedziela)
Drugi dzień “Dni Ożarowa” - występy zespołów z DK 

“Uśmiech” podczas imprezy plenerowej. 

Boisko Ambry w Ołtarzewie.

18.06.2008 (środa) godz. 18.00
Zakończenie roku kulturalnego w Domu Kultury “Uśmiech”

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

19.06.2008 (czwartek) godz. 17.00-22.00
Zebranie Spółdzielni Mieszkaniowej “Ożarów”.

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

20.06.2008 (piątek) godz. 18.00
Koncert ogniska muzycznego Progress.

Sala widowiskowa DK “Uśmiech”, ul. Poznańska 165.
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O UNII SŁÓW KILKA ...

Podstawowy termin składania wniosków o przyznanie płatności 

bezpośrednich za 2008 r. minął 15 maja br. Część rolników wy-

słała wnioski pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data 

stempla pocztowego. Jeszcze przez kolejne 25 dni roboczych, 

czyli do 9 czerwca rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie 

płatności, ale już z sankcjami finansowymi. Należna rolnikowi 

dopłata będzie wtedy obniżona o 1% za każdy roboczy dzień 

spóźnienia.

 W okresie od 16 maja do 9 czerwca br. biura powiatowe 

ARiMR będą przyjmowały wnioski bez sankcji od tych rol-

ników, w gospodarstwach, których wystąpiły nadzwyczajne 

okoliczności lub przypadki działania siły wyższej. Rolnik powi-

nien na piśmie poinformować Kierownika Biura Powiatowego 

ARiMR o wystąpieniu takich okoliczności w terminie dzie-

sięciu dni roboczych od daty ustania tych okoliczności oraz 

dołączyć dowody potwierdzające ich wystąpienie.

 Przypadki działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwy-

czajnych okoliczności, określone zostały w art. 40 ust. 4 rozpo-

rządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r.

ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bez-

pośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i obejmują:

1. śmierć rolnika;

2. długookresową niezdolność rolnika do pracy;

3. poważną klęskę żywiołową w znacznym stopniu dotyka-

jącą grunty rolne gospodarstwa;

4. zniszczenie budynków inwentarskich gospodarstwa 

w drodze wypadku;

5. epidemia dotykająca część lub cały inwentarz rolnika.

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie rodzajów dowodów 

potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie nad-

zwyczajnych okoliczności, dowodami potwierdzającymi dzia-

łanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczno-

ści są:

1. protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych, spo-

wodowanych zwłaszcza klęską suszy, gradobiciem, nadmier-

nymi opadami atmosferycznymi, osuwiskami ziemi, wymar-

znięciem, powodzią, huraganem, pożarem lub plagą gryzoni, 

sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę wła-

ściwego ze względu na miejsce powstania szkody na podsta-

wie przepisów o szczegółowych kierunkach działań Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobach 

ich realizacji;

2. pisemne oświadczenie rolnika o położeniu gospodarstwa 

rolnego na obszarze, na którym został wprowadzony stan 

klęski żywiołowej na podstawie przepisów o stanie klęski 

żywiołowej;

3. decyzja właściwego wojewódzkiego inspektora ochro-

ny roślin i nasiennictwa, wydana na podstawie przepisów 

o ochronie roślin, nakazująca zniszczenie roślin, produktów 

roślinnych lub przedmiotów w przypadku wystąpienia lub 

podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych;

4. decyzja właściwego organu nadzoru budowlanego, wyda-

na na podstawie przepisów prawa budowlanego, określająca 

zakres i termin wykonania niezbędnych robót w celu upo-

rządkowania terenu katastrofy budowlanej i zabezpieczenia 

budynku służącego gospodarce rolnej do czasu wykonania 

robót doprowadzających budynek do stanu właściwego;

5. decyzja właściwego powiatowego lekarza weterynarii, 

wydana na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwie-

rząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, nakazująca 

zabicie lub ubój zwierząt chorych lub zakażonych, podejrza-

nych o zakażenie lub o chorobę albo zwierząt z gatunków 

wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt;

6. odpis postanowienia sądu o zastosowaniu albo przedłu-

żeniu tymczasowego aresztowania;

7. wezwanie sądu do odbycia kary pozbawienia wolności 

albo aresztu;

8. odpis skrócony aktu zgonu rolnika;

9. zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy w gos-

podarstwie rolnym, wydane na podstawie przepisów o ubez-

pieczeniu społecznym rolników.

 Rolnikowi, który złoży wniosek po terminie 15.05.2008 r. 

i nie dołączy dowodów potwierdzających wystąpienie nad-

zwyczajnych okoliczności lub siły wyżej będą naliczane sank-

cje z tytułu złożenia wniosku po terminie, w wysokości 1% 

należnej kwoty płatności za każdy roboczy dzień opóźnienia.

 Osoby zainteresowane więcej informacji uzyskać mogą 

w Biurze Powiatowym w Wojcieszynie, ul Trakt Królewski 91, 

nr tel. 752 02 19 lub na infolinię 0 800 380 084.

(na podstawie www.arimr,gov.pl) Jolanta Kołodyńska 

Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim

Z  EUROPĄ  W  TLE 
UWAGA ROLNICY !!!  

15 maja minął podstawowy termin 
składania wniosków 

o płatności bezpośrednie za 2008 r.
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POLAK ZA GRANICĄ

Zbliża się upragniony i wycze-

kiwany przez wszystkich sezon 

wakacyjny - czas urlopów i wy-

poczynku - z daleka od pracy, 

nauki i codziennych zajęć.

Część z nas wybiera odpoczy-

nek nad Bałtykiem, południe 

kraju lub inne regiony Polski. Jednak wielu z nas zdecydowa-

nie preferuje wyjazdy zagraniczne, w czasie których można 

połączyć wypoczynek i zwiedzanie ciekawego zakątka świata. 

 Zazwyczaj urlop za granicą planujemy z dużym wyprze-

dzeniem czasowym, choć niektórzy decydują się na oferty 

„last minute”.

 Bez względu na rodzaj wybranej oferty wypoczynku 

za granicą, musimy pamiętać o pewnych ogólnych zasadach, 

jakimi powinniśmy kierować się podczas pobytu w innym 

kraju.

 Niestabilna sytuacja w niektórych regionach świata, po-

jawiające się, na równi z istniejącymi, nowe ogniska zapalne 

i konflikty oraz wciąż aktualne zagrożenie aktami terrorys-

tycznymi - wszystko to przemawia za przemyślanym i ostroż-

nym planowaniem podróży turystycznych oraz wszelkiego 

rodzaju wyjazdów za granicę. Przy podejmowaniu tych decy-

zji należy również uwzględniać zagrożenia związane z epide-

miami chorób zakaźnych oraz kataklizmami występującymi 

na niektórych obszarach. 

 Wszelkie tego typu zjawiska Ministerstwo Spraw Zagra-

nicznych uważnie monitoruje, publikując stosowne komuni-

katy i przestrzegając przed podróżowaniem w zagrożone rejo-

ny. Ponadto na stronie internetowej MSZ (www.msz.gov.pl) 
na bieżąco dokonuje się zmian w elektronicznej wersji publi-

kacji „Polak za granicą” – dotyczą one aktualnej sytuacji w po-

szczególnych krajach w zakresie spraw związanych z ruchem 

turystycznym. 

 Aby podczas planowanej podróży zapewnić sobie bezpie-

czeństwo i w razie potrzeby uzyskać szybką pomoc, Minister-

stwo Spraw Zagranicznych zaleca polskim turystom:

PRZED WYJAZDEM Z POLSKI: 

 sprawdzić ważność paszportu oraz 

upewnić się co do konieczności po-

siadania innych dokumentów wy-

maganych przepisami kraju pobytu;

 zebrać informacje dotyczące kra-

ju podróży, uaktualnić posiadaną 

wiedzę poprzez odwiedzenie strony www.msz.gov.pl oraz 

zaopatrzyć się w informatory renomowanych wydawnictw 

turystycznych czy biur podróży;

 wykupić w rzetelnym towarzystwie ubezpieczeniowym od-

powiednie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wy-

padków i kosztów leczenia;

 w przypadku wyjazdów do państw członkowskich Unii 

Europejskiej uzyskać w najbliższym oddziale Narodowego 

Funduszu Zdrowia bezpłatną Europejską Kartę Ubezpiecze-

nia Zdrowotnego (EKUZ), uprawniającą do podstawowego 

leczenia na terytorium UE; należy jednak pamiętać, że EKUZ 

nie pokrywa kosztów transportu chorego czy zmarłego 

do kraju, tak jak i większości badań specjalistycznych; nale-

ży sprawdzić zasady leczenia na stronie www.nfz.gov.pl, 

a w przypadku dłuższych podróży rozważyć dodatkowe 

ubezpieczenie prywatne; 

 zaopatrzyć się w kartę kredytową oraz zabrać ze sobą re-

zerwową sumę pieniędzy pozwalającą na powrót do Polski 

w każdych okolicznościach; 

 sprawdzić i zabrać ze sobą numery telefonów Poland direct 

z kraju docelowego oraz dane najbliższej miejsca zamieszka-

nia firmy świadczącej usługi szybkiego transferu pieniędzy 

za granicę; 

 pozostawić rodzinie lub zaufanej osobie plan podróży i - je-

żeli jest to możliwe - adres lub numer telefonu, pod którym 

turysta będzie osiągalny; do rozważenia pozostaje zabranie 

ze sobą telefonu komórkowego z aktywnym roamingiem;

 podać organizatorowi wyjazdu dane osób, które należy 

powiadomić w przypadku zaistnienia problemów podczas 

pobytu za granicą;

 zaopatrzyć się w adresy i numery telefonów polskich przed-

stawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, 

a w przypadku ich braku - w dane teleadresowe przedstawi-

cielstw państw UE;

 zabrać ze sobą słownik lub rozmówki - jeśli nie zna się języka 

obcego w stopniu komunikatywnym;

 

W TRAKCIE PODRÓŻY: 

 utrzymywać regularny kontakt z rodziną w Polsce, szczegól-

nie podczas dłuższych pobytów poza krajem;

 korzystać z hoteli cieszących się dobrą opinią;

 nocować w namiotach i samochodach tylko w miejscach 

do tego wyznaczonych i chronionych;

 deponować w hotelu cenne przedmioty, bilety, środki płat-

nicze i dokumenty (w tym zwłaszcza paszport i dowód oso-

bisty);

 mieć kilka rodzajów środków płatniczych (gotówka, czeki 

podróżne, karty kredytowe, itp.) i przechowywać je w różnych 

miejscach;

 przestrzegać zasad higieny i spożywać wyłącznie sprawdzone 

produkty;

 unikać ekstrawaganckiego i prowokującego ubioru oraz 

takiegoż zachowania;

 podczas wypraw uwzględniać warunki klimatyczne oraz wła-

sne możliwości kondycyjne i zdrowotne; 

 unikać przygodnych znajomości, nie korzystać z autostopu 

oraz z usług osób postronnych, w tym szczególnie dotyczą-

Z  EUROPĄ  W  TLE 
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cych zakwaterowania, a także wystrzegać się ofert uzyskania 

łatwego zarobku;

 unikać miejsc zatłoczonych i zachować ostrożność w miej-

scach publicznych;

 unikać przebywania w nieznanych miejscach po zmroku;

 zachowywać wzmożoną ostrożność przy prowadzeniu po-

jazdów - w nieznanych warunkach na drodze nietrudno o ko-

lizję, której spowodowanie przysporzyć może wielu kłopotów, 

a w szczególnych sytuacjach doprowadzić nawet do zagroże-

nia bezpieczeństwa osobistego;

 unikać podróżowania nocą, szczególnie bocznymi drogami, 

zatrzymywać się wyłącznie w miejscach wyznaczonych i chro-

nionych;

 w miarę możliwości odbywać podróże w większej grupie; 

 unikać wypraw w tereny nieznane lub niebezpieczne;

 nie stawiać oporu w razie napadu z użyciem broni;

 w przypadku aresztowania lub zatrzymania domagać się 

kontaktu z polskim konsulem.

 Podczas podróży zagranicznych 

należy przestrzegać praw i zwycza-

jów kraju pobytu, pamiętając przy 

tym, że gospodarze mają prawo wy-

magać stosownego zachowania od 

turystów odwiedzających ich kraj.

Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych szczególnie przestrzega przed posiadaniem, prze-
wożeniem czy dystrybuowaniem środków odurzających. 
W wielu krajach czyn ten zagrożony jest sankcją wielolet-
niego pozbawienie wolności lub karą śmierci. 

NA JAKĄ POMOC ZE STRONY POLSKIEGO KONSULA 

MOŻE LICZYĆ POLAK ZA GRANICĄ? 

W przypadku utraty paszportu lub innych dokumentów po-

dróży konsul może, po uprzednim potwierdzeniu tożsamości, 

wydać paszport tymczasowy na powrót do kraju.

W razie utraty pieniędzy konsul może:
 pośredniczyć w nawiązaniu kontaktu z krewnymi lub znajo-

mymi w Polsce;

 w uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie ma innych możli-

wości przekazania pieniędzy, wypłacić wnioskującemu kwo-

tę, jaka zostanie wpłacona przez krewnych lub znajomych 

na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie; 

 w szczególnie uzasadnionych przypadkach udzielić pomo-

cy finansowej niezbędnej na powrót do Polski najtańszym 

środkiem transportu, o ile turysta zobowiąże się do jej zwrotu 

po powrocie.

 Należy pamiętać, że przekazywanie środków pieniężnych 

przez polskie przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularne 

ograniczone jest do wyjątkowych sytuacji. W zdecydowa-

nej większości państw istnieje możliwość transferu pieniędzy 

z Polski drogą bankową. Ponadto w kraju działają firmy świad-

czące płatne usługi transferu pieniędzy za granicę, które nie-

malże natychmiast po potwierdzeniu operacji wypłacają tury-

ście za granicą pieniądze przekazane z Polski.

 W przypadku zatrzymania, aresztowania lub pozbawienia 

wolności konsul zadba o to, aby obywatel RP nie był gorzej 

traktowany aniżeli obywatel państwa, w którym przebywa. 

Na wniosek zatrzymanego konsul może:
 powiadomić rodzinę o aresztowaniu;

 wystąpić do władz miejscowych, uzyskać informację i prze-

kazać zainteresowanemu powody zatrzymania, przewidywa-

ną w ustawodawstwie sankcję karną za popełnienie zarzuca-

nego czynu, czas trwania procedury sadowej oraz ewentualne 

możliwości zwolnienia, a także dostarczyć aresztowanemu 

listę adwokatów (wyboru pełnomocnika musi dokonać sam 

zainteresowany);

 utrzymywać kontakt z zatrzymanym. 

OPIEKA KONSULARNA ZE STRONY PRZEDSTAWICIELSTW 

DYPLOMATYCZNO-KONSULARNYCH PAŃSTW UNII EU-

ROPEJSKIEJ.

Na terytorium państw trzecich, w których Polska nie ma swo-

jego przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularnego (zawo-

dowego lub honorowego), obywatele polscy mogą korzystać 

z opieki konsularnej ze strony przedstawicielstw państw Unii 

Europejskiej reprezentowanych w danym kraju - na takich 

samych zasadach jak obywatele tych państw.

 Przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularne państw 

Unii Europejskiej mogą udzielić pomocy obywatelowi pols-

kiemu na jego wniosek i po ustaleniu jego tożsamości. 

Konsul państwa członkowskiego Unii Europejskiej może: 
 w razie poważnego wypadku lub choroby przekazać infor-

macje o jego stanie zdrowia polskim władzom;

 w razie zatrzymania, aresztowania lub pozbawienia wolności 

poinformować o tym fakcie władze polskie oraz czuwać, aby 

obywatel RP był traktowany w taki sam sposób jak inni pozba-

wieni wolności;

 w przypadku utraty dokumentu podróży, po potwierdze-

niu danych osobowych zainteresowanego i uzyskaniu zgo-

dy ze strony polskich władz, wydać tymczasowy dokument 

podróży na powrót do Polski;

 w przypadku utraty środków finansowych udzielić pomo-

cy finansowej za zgodą władz polskich, po podpisaniu przez 

obywatela RP zobowiązania do spłaty udzielonej mu pożyczki 

w określonym terminie po powrocie do kraju;

 W miarę możliwości konsul państwa Unii Europejskiej 

udziela pomocy również w innych niż opisane tu sytuacje. 

Należy jednak pamiętać, że zasady udzielania opieki konsu-

larnej w poszczególnych państwach członkowskich różnią się 

od siebie, w związku z czym zakres opieki, jaką można uzys-

kać od konsulów poszczególnych państw, nie jest jednakowy.

 W części „Adresy Polskich Placówek Dyplomatycznych” 

(www.msz.gov.pl) zamieszczone są również dane teleadreso-

we przedstawicielstw państw Unii Europejskiej w tych krajach, 

w których Polska nie ma własnych placówek dyplomatycz-

nych i konsularnych.

Jakich działań żaden konsul nie może podjąć?
 regulować jakichkolwiek zobowiązań finansowych, takich jak 
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Z INTERNETEM NA TY

uiszczanie długów, grzywien, mandatów, kosztów postępowa-

nia sądowego, itp.;

 świadczyć takich usług, które wykonują biura turystyczne, 

banki, firmy ubezpieczeniowe oraz firmy transportowe;

 pośredniczyć w uzyskaniu zgody na zatrudnienie czy uzyska-

nie zakwaterowania;

 ingerować w konflikty dotyczące niewywiązywania się z zo-

bowiązań jednej ze stron wynikających z zawartych przez nie 

umów cywilnoprawnych (zakup usług turystycznych, etc.); 

 pełnić funkcji adwokata lub angażować pełnomocnika w 

imieniu osoby zainteresowanej (może natomiast dostarczyć 

zainteresowanemu listę adwokatów cieszących się zaufaniem 

urzędu konsularnego).

Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych podkreśla, że bezpieczeń-
stwo oraz zachowanie zdrowia 
i życia w największym stopniu 
zależą od samych turystów. 
Zalecenia zawarte w poradniku 
mają na celu jedynie pomóc w za-
chowaniu ostrożności oraz zapo-
biec niepotrzebnym sytuacjom.

Mam nadzieję, że wszystkie wyjazdy urlopowe 

będą udane i dostarczą Państwu 

niezapomnianych, pozytywnych wrażeń.

Z  EUROPĄ  W  TLE 
 Bezprzewodowy Autobus Internetowy

Zapraszamy serdecznie wszystkich Mieszkańców do odwie-

dzenia „n@utobusu”, w godz. 14.00 – 18.00, w dniach:

21 czerwca br. – teren przy Gimnazjum w Ożarowie Mazo-

wieckim, 

22 czerwca br. – teren przy Gimnazjum w Płochocinie,

23 czerwca br. – teren przy Pływalni Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim.

„Świat możliwości w Twoim zasięgu” to hasło przewodnie 

projektu „n@utobus - Bezprzewodowy Autobus Internetowy” 

realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ad-

ministracji we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej 

oraz partnerami prywatnymi, a mającym na celu kształtowa-

nie świadomości technologicznej poprzez rozwijanie umiejęt-

ności korzystania z Internetu.

 Program szkoleń obejmuje zagadnienia związane ze społe-

czeństwem informacyjnym, a w szczególności: 

 dostęp szerokopasmowy do Internetu,

 internet na obszarach wiejskich, 

 rozwiązania dla e-urzędu, e-szkoły, e-szpitala, telemedycyna, 

e-zamówienia publiczne, e-podatki, 

 fundusze strukturalne w rozwoju społeczeństwa informacyj-

nego,

 podstawowe szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz 

Internetu,

 bezpieczeństwo w sieci. 

 Każdy, kto nie miał jeszcze kontaktu z Internetem, będzie 

mógł dowiedzieć się więcej o możliwościach jego wykorzysta-

nia w życiu codziennym czy pracy zawodowej, lub po prostu 

obejrzeć ten niespotykany pojazd.

Więcej informacji znajdziesz na www.nautobus.gov.pl 
lub w Urzędzie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, II piętro, 

pok. 209, tel. 722 22 07 wewn. 228 (Jolanta Kołodyńska, Anna 

Fedoryk).
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PIERWSZA POMOC

PROGRAM  RATUJEMY  I  UCZYMY  RATOWAĆ

Podczas XVI Finału, Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Pomocy, zbierała pieniądze na sprzęt ratujący życie dzieci 

poszkodowanych w wypadkach oraz na naukę pierwszej 

pomocy. 

 Justyna Kalita i Robert Chechłacz ze Szkoły Podstawo-

wej w Płochocinie, uczestniczyli w szkoleniu podczas które-

go, uczyli się podstawowych zasad oraz techniki udzielania 

pierwszej pomocy. Otrzymaliśmy również profesjonalne fan-

tomy i sporo materiałów dydaktycznych, wykorzystanych 

następnie podczas ćwiczeń. Wierzymy że każdy może nau-

czyć się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. 

Należy pamiętać że, od tego czy znajdzie się ktoś kto prawi-

dłowo wykona kilka prostych czynności, może zależeć czyjeś 

życie i zdrowie.

 Dlatego przeprowadziliśmy cykl szkoleń dla uczniów na-

szej szkoły, praktyczną naukę Resuscytacji Krążeniowo-Od-

dechowej oraz naukę elementów składających się na Łań-

cuch Przeżycia. Pod tymi skomplikowanymi pojęciami kryje 

się umiejętność postępowania w sytuacji zagrożenia czyje-

goś zdrowia lub życia. Wykonanie ucisków klatki piersiowej, 

oddechów ratowniczych oraz zapamiętanie czynności i kolej-

ności działania w kryzysowej sytuacji, w dowolnym miejscu: 

na ulicy, w szkole, w domu.

 Chodzi o to, aby w jak najbardziej zrozumiały sposób 

przekazać najważniejsze informacje młodemu człowiekowi. 

 Nasi uczniowie okazali się bardzo pojętni i otwarci na na-

ukę. W wielu miejscach byliśmy pozytywnie zaskoczeni wia-

domościami oraz pomysłowością naszych podopiecznych. 

Dzieci są wyjątkowo kreatywne i chętne do współdziałania 

trzeba tylko dać im możliwość wykazania się w praktyce. 

Nie mamy wątpliwości że, czasami brak wiedzy w tym zakre-

sie nie wynika z braku chęci do nauki. Wręcz przeciwnie, jest 

ogromna społeczna potrzeba szerzenia umiejętności prawi-

dłoweg zachowania się, gdy ktoś potrzebuje pomocy.

Dziękujemy Orkiestrze za stworzenie możliwości do nauki. 
Teraz możemy razem uczestniczyć w edukacji młodego po-

kolenia oraz cyklicznie przeprowadzać szkolenia z zakresu 

pierwszej pomocy.

Justyna Kalita, Robert Chechłacz

MATURY 2008
Wraz z końcem maja kończą się egzaminy maturalne, warto 

więc w kilku słowach podsumować statystycznie tegoroczny 

egzamin dojrzałości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim. 

 W Publicznym Technikum Hotelarskim oraz publicznym 

Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych w Zespo-

le Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tony Halika w Ożarowie 

Mazowieckim w bieżącym roku szkolnym do egzaminu 

maturalnego z języka polskiego przystąpiło 47 abiturientów 

oraz 3 absolwentów lat ubiegłych. Wszyscy rozwiązywali za-

dania na poziomie podstawowym.  Do egzaminu maturalne-

go z języka angielskiego przystąpiło zaś 55 naszych uczniów, 

większość wybrała poziom podstawowy, tylko jeden z abitu-

rientów zdecydował się na zadania z poziomu rozszerzonego.  

 Wśród dodatkowych przedmiotów największą popular-

nością cieszyła się geografia – wybrało ją  40 naszych uczniów. 

Reszta zdecydowała się na WOS lub biologię.

 Uczniowie pomyślnie przeszli egzaminy ustne z języka pol-

skiego oraz angielskiego, wygłaszając prezentację i odpowia-

dając na wskazany temat.

 Teraz wszyscy niecierpliwie czekamy na koniec czerwca 

i na wyniki tegorocznych matur. 

 W tym czasie również w naszym Zespole Szkół odbywać 

się będą egzaminy zawodowe. To najważniejszy dla abiturien-

tów sprawdzian wiadomości i umiejętności nabytych podczas 

czteroletniej nauki. Uczniowie starać się będą uzyskać dyplom 

z dwóch kierunków: technika hotelarstwa i technika organiza-

cji usług gastronomicznych.

M.B.
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SUKCESY PŁYWAKÓW

JULKA W CZECHACH,
KS „1” W BERLINIE

Pływacy KS „1” Ożarów Mazowiecki intensywnie przygoto-

wują się do letnich Mistrzostw Polski, które to zawody są dla 

zawodników najważniejszą imprezą sportową w roku. Cięż-

ka praca, jaką wykonują młodzi sportowcy pod okiem szko-

leniowców Tadeusza Staniszewskiego i Wiesława Kality jest 

urozmaicana zawodami kontrolnymi. W dniach 10-11 maja 

2008 roku Julia Jagoda startowała z kadrą narodową Polski 
w trójmeczu Polska-Czechy-Słowacja, natomiast pozosta-

łych 21 najlepszych zawodników startowało w międzynarodo-

wych zawodach pływackich „12 INTERNATONALER SPORT-

BAD-POKAL 2008” w Berlinie. Wszyscy nasi pływacy spisali się 

wspaniale!!!

 Julia Jagoda - wychowanka trenera Tadeusza Staniszew-
skiego, mimo iż startowała razem z zawodniczkami o rok 

starszymi, zdobyła indywidualnie 2 złote medale na dystan-

sach 50 m i 100 m stylem dowolnym i medal srebrny na dy-

stansie 200 m stylem dowolnym ustanawiając rekordy życiowe 

na tych dystansach oraz wydatnie przyczyniła się do zdobycia 

złotych medali przez 3 sztafety reprezentacji Polski. WIELKIE, 
WIELKIE BRAWA dla Julki i należy jej życzyć, żeby nadal 

obiła tak duże postępy jak do tej pory.

 Pozostali pływacy KS „1” Ożarów Mazowiecki nie chcie-

li pozostać w cieniu sukcesów Julki i robili wszystko, żeby 

na berlińskich zawodach wśród 31 klubów, reprezentowanych 

przez 779 zawodniczek i zawodników z Niemiec, Szwajcarii, 

Litwy, Holandii, Rosji i Danii wypaść jak najlepiej. Efektem ich 

ambitnej i walecznej postawy było zdobycie pucharu za 3-cie 

miejsce w klasyfikacji drużynowej oraz wywalczenie aż 41 

medali, w tym: 15-tu złotych, 13-tu srebrnych i 13-tu brązo-

wych oraz wielu punktowanych miejsc. Warto zaznaczyć, 

że w klasyfikacji drużynowej nasi zawodnicy zostali wyprze-

dzeni tylko przez 2 kluby niemiecki i szwajcarski, kilkakrotnie 

liczniej reprezentowane we wszystkich kategoriach wieko-

wych. Dla naszego klubu medale zdobywali:

- wśród zawodników 13-to letnich i starszych, trenowanych 

przez Tadeusza Staniszewskiego: Weronika Jagoda, zdobyw-

czyni 3-ch złotych medali na dystansach100 m stylem motyl-

kowym, 100 m stylem dowolnym i 200 m stylem zmiennym; 

Dagmara Pawłowska, zdobywczyni złotego medalu na dy-

stansie 200 m stylem motylkowym oraz Krzysztof Cholewo, 

zdobywca złotego medalu na dystansie 100 m stylem do-

wolnym. Ponadto 17-cie medali srebrnych i brązowych wy-

walczyli: Julia Chmielewska, Weronika Jagoda, Katarzyna 
Biernacka, Michał Ziółkowski, Kacper Jaworski, Przemy-
sław Kober, Radosław Kober, Mateusz Kuźma i Krzysztof 
Cholewo.

- wśród zawodników 12-to letnich i młodszych, trenowa-

nych przez Wiesława Kalitę: Karolina Białowąs, zdobywczyni 

3-ch złotych medali na dystansach 100 m stylem grzbietowym, 

100 m i 200 m stylem dowolnym; Roksana Pikiołek, zdobyw-

czyni złotego medalu na dystansie 200 m stylem klasycznym; 

Michał Piskor, zdobywca 2-ch złotych medali na dystansie 

100 m i 200 m stylem motylkowym, Adam Tlak, zdobywca 

2-ch złotych medali na dystansach 100 m ztylem dowolnym 

i 200 m stylem zmiennym, Bartosz Kuźma, zdobywca złote-

go medalu na 100 m stylem dowolnym oraz Kacper Chmie-
lewski, zdobywca złotego medalu na dystansie 100 m stylem 

motylkowym. Ponadto 9 medali srebrnych i brązowych wy-

walczyli: Roksana Pikiołek, Marta Maciejewska, Karolina 
Białowąs, Kacper Chmielewski, Michał Piskor, Adam Tlak 

oraz sztafeta 4x50 m stylem dowolnym dziewcząt.

 Należy zaznaczyć, że wszyscy wymienieni zawodnicy są 

uczniami Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskie-

go i Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Ożaro-

wie Mazowieckim. Dobrze zorganizowana współpraca na linii 

Klub-Szkoła przynosi wyżej opisane efekty sportowe.

 Serdeczne podziękowania należą się władzom w/w szkół 

za wkład w odniesione sukcesy oraz UMiG w Ożarowie Ma-

zowieckim, który w dużym stopniu wspiera działalność statu-

tową klubu.

 Podziękowania kierujemy również na ręce Dyrektora GOSiR 

w Ożarowie Mazowieckim, z którym klub współpracuje z do-

brym skutkiem od 4 lat, tj. od jego powstania 16.02.2004 r.

 Koszty związane z wyjazdem, pobytem i udziałem w zawo-

dach w Berlinie, klub był w stanie pokryć jedynie dzięki spon-

sorom – Starostwu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 

PZO oraz rodzicom, za co należą się serdeczne podziękowa-

nia. Jednakże szczupłość posiadanych środków finansowych 

nie pozwoliła na zorganizowanie dzieciom dłuższego pobytu 

w Berlinie, chociaż o 1 dzień, w celu zwiedzania miasta. 

Opiekunowie wygospodarowali jedynie 3 godziny wieczo-

rem pierwszego dnia zawodów na szybkie pokazanie chociaż 

najważniejszych miejsc. Miejmy nadzieję, że coraz liczniej-

sze i wyższej rangi sukcesy pływaków zachęcą w przyszłości 

firmy i osoby fizyczne do sponsorowania funkcjonowania 

KS „1” Ożarów Mazowiecki, co pozwoli na jeszcze bardziej 

wydajną i efektywną działalność sekcji pływackiej, a zawod-

nikom umożliwi osiąganie jeszcze większych osiągnięć, czego 

im z całego serca życzymy. 

Materiał zebrał i opracował Wojciech Cholewo

zdjęcia na okładce „Informatora”
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WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ ...

DZIEŃ  DZIECKA
„Skatowane przez rodziców dziecko zmarło …”

„I znów pobite przez rodziców niemowlę 
trafiło do szpitala…”

Coraz częściej w prasie, telewizji, czy internecie podrywają nas 
takie informacje. Informacje, które u normalnego, zdrowego 
człowieka wywołują skurcz serca.
 Co jest przyczyną tak zwyrodniałych zachowań zazwyczaj 
młodych ludzi - rodziców? Ja nie potrafię odpowiedzieć na 
te pytania.
 Sama jestem matką i babcią i często zastanawiam się nad 
motywami, które popychają ludzi do tego, by to, co najcen-

niejsze - ludzkie życie - obrócić w niwecz. A szczególnie życie 
małego dziecka, które w żaden sposób nie jest w stanie obro-
nić się przed agresją dorosłego.
 Nie zawsze są to alkohol i narkotyki. W tak zwanych po-
rządnych domach również dochodzi do tragedii, gdzie ofiarą 
jest dziecko.
 Czy można coś w tym temacie zmienić w pędzącym 
z prędkością światła świecie? Uważam, że należy przynaj-
mniej spróbować.
 Zamknęliśmy się w swoich domach, mieszkaniach, za-
mknęliśmy się w sobie. W gonitwie za lepszą pracą, nowym 
domem czy samochodem zapominamy o rodzinie, przyjacio-
łach,  znajomych. Dzieci stają się zbędnym balastem w drodze 
do kariery. 
 A jeszcze tak niedawno przy wiejskich płotach stały ła-
weczki - miejsce spotkań sąsiedzkich. Był czas na rozmowy 
o radościach i kłopotach. Również w miejskich domach są-
siedzi spotykali się przy herbacie, by wymienić plotki. Wie-
dzieliśmy o sobie więcej. I uważam, że dzięki temu łatwiej było 
zapobiec takim sytuacjom. Znaliśmy się lepiej.
 Tworzymy różne stowarzyszenia i instytucje, których ce-
lem jest udzielanie pomocy dzieciom. Organizujemy dla nich 
imprezy z różnych okazji, ale czy to wystarcz? Napewno nie.
 Musimy wszyscy rozejrzeć się wokół siebie i nie udawać, 
że nie widzimy bitych i zaniedbanych przez rodziców dzieci 
i właściwie na takie zjawiska reagować.
 Musimy też dążyć , by nie było takich sytuacji, aby nasze-
go państwa nie było stać na specjalistyczne leki, one nie mają 
prawa cierpieć.
 Jeśli tak się stanie, czego nam dorosłym życzę, to DZIEŃ 
DZIECKA będzie trwał cały rok.

Elżbieta Paleczna - radna Rady Miejskiej

Szanowni Rodzice dorastającej młodzieży!

Zbliża się okres letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Jest to czas odpoczynku od wielu obowiązków domowych 

i szkolnych. Wszyscy dobrze wiemy, jakie znaczenie dla na-

stolatków mają wakacje, wiążące się nieodzownie ze swobo-

dą, luzem, możliwością „wyrwania się” spod opieki rodziców 

i oderwania od codzienności.

 Młodzież w tym okresie, spędza więcej czasu poza do-

mem - na obozach, pod namiotem - najczęściej wśród rówie-

śników, zawierając nowe znajomości i przyjaźnie. 

 Warto sobie jednak postawić pytanie: - czy my rodzice, 
możemy w pełni przewidzieć sytuacje z którymi zmierzą 
się nasze dzieci, w szczególności te, kiedy nie ma w ich po-
bliżu nikogo dorosłego…? 
Zwracam tu uwagę na fakt, że większość zagrożeń wobec na-

stolatków występuje wtedy, gdy są oni pozbawieni opieki, przy 

równoczesnej pokusie przeżycia łatwej i szybkiej rozrywki. 

Używając terminu rozrywka mam na myśli „przyjemne” prze-

życie przygody z domieszką adrenaliny i ryzyka…- rówieśnicy, 

zabawa, alkohol, narkotyki czy seks. 

Zachęcam Państwa do spojrzenia na swoją pociechę nie tylko 

z perspektywy dobrze wychowanego młodego człowieka, cza-

sami nieco zbuntowanego… ale także poprzez pryzmat jego 

poczynań w sytuacjach kiedy wraca z miejsc przed Państwem 

niedostępnych (podwórko, dyskoteka, impreza u kolegi)…

Tomasz Pawluk - pedagog, terapeuta uzależnień

Na spotkanie dotyczące problematyki zagrożeń wynikających 

z kontaktu nastolatka z narkotykami i alkoholem oraz sygna-

łów ostrzegawczych świadczących o kontakcie z narkotykami, 

zapraszamy 18 czerwca 2008 r. o godz. 17.30 do Gimnazjum 

im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Maz.

Spotkanie odbędzie się w stołówce szkolnej, a poprowadzi je 

Tomasz Pawluk, pedagog i terapeuta uzależnień.

Jesteś odpowiedzialnym rodzicem - PRZECZYTAJ



24 5/159 2008

STRAŻ MIEJSKA
W związku ze zbliżającym się okresem 

wakacyjnym, pragniemy przyczy-

nić się do poprawy bezpieczeństwa 

naszej lokalnej społeczności. Nieste-

ty, ale ilość wypadków drogowych jakie zdarzają się głównie 

wzdłuż ul. Poznańskiej jest zatrważająca. Podjęcie szybkiej i fa-

chowej pomocy decyduje bardzo często o życiu człowieka. 

 W tym celu przekazujemy bardzo cenne wskazówki, jak 

należy postępować w razie konieczności udzielenia pierw-

szej pomocy przedmedycznej. Prezentujemy pierwszą część 

Poradnika Pierwszej Pomocy.

Na początek kilka zasad:
1. Udzielając pierwszej pomocy zawsze pamiętaj o własnym 

bezpieczeństwie. Musisz mieć świadomość istnienia zagro-

żenia i odpowiednio postępować. Pamiętaj o nakładaniu 

jednorazowych rękawiczek, pozwoli to na uniknięcie bezpo-

średniego kontaktu z krwią, śliną i innymi wydzielinami osoby 

poszkodowanej.

2. Wszystkie czynności, które wykonujesz, są jednakowo 

ważne. Zaopatrywanie ran, złamań, zwichnięć lub innych 

urazów, może wydawać Ci się mniej groźne niż np. utonię-

cie, czy zawał serca, jednak odstąpienie od tych podstawo-

wych czynności może doprowadzić do ciężkich powikłań, 

np. wstrząsu, a w konsekwencji do śmierci osoby poszkodo-

wanej.

3. Każdy ruch to utrata energii, dlatego ogranicz zbędne ru-

chy u osoby poszkodowanej. Jeśli to konieczne, nie przenoś 

poszkodowanego w inne miejsce. Pamiętaj także, że osoba 

leżąca lub siedząca w bezruchu, traci dużo szybciej ciepło, 

dlatego okryj ją dodatkowym kocem, ubraniem lub specjalną 

termiczną folią.

4. Rozmawiaj z poszkodowanym, spróbuj go uspokoić. Pod-

czas wykonywania jakiś czynności (np. zakładania opatrunku) 

poinformuj co robisz i dlaczego.

5. Nigdy nie pozostawiaj osoby poszkodowanej bez opieki, 

nawet jeśli jest ona przytomna. Stan ten może nieoczekiwanie 

ulec zmianie. Jeżeli kilka osób jest poszkodowanych do pomo-

cy zaangażuj innych np. świadka wypadku.

6. Nie podawaj osobie poszkodowanej nic do picia, ani do 

jedzenia - może to spowodować dalsze czynności ratownicze 

np. znieczulenie do operacji.

NAJWAŻNIEJSZE SĄ 4 MINUTY
Stan nagłego zagrożenia życia

 Współpraca układów oddechowego, krążenia i nerwowe-

go warunkuje prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Usta-

nie czynności jednego z nich, w krótkim czasie może dopro-

wadzić do ograniczenia, a następnie upośledzenia czynności 

dwóch pozostałych układów.

 Czas w jakim może przeżyć komórka organizmu człowie-

ka, podczas niedostatecznego lub całkowicie wstrzymanego 

zaopatrywania jej w tlen jest różny i zależy od poszczególnych 

organów. Dla mózgu jest on najkrótszy wynosi od 3-4 minut. 

Niedotlenienie komórek kory mózgowej trwające dłużej niż 

4 minuty, może spowodować ich obumarcie.

 Dla porównania obumarcie serca następuje po około 

45 minutach niedotlenienia ,natomiast obumarcie nerek lub 

wątroby po około 60 minutach niedotlenienia.

 Dlatego decydującym czynnikiem ,wpływającym na sku-

teczność resuscytacji jest CZAS, jaki upłynął od momentu 

zatrzymania krążenia (czyli od momentu ograniczonego 

zapotrzebowania komórek na tlen) do rozpoczęcia akcji 

resuscytacyjnej. 

OCENA STANU OSOBY POSZKODOWANEJ

Aby dokonać oceny podstawowych funkcji życiowych, należy 

sprawdzić czy poszkodowany:

1. JEST PRZYTOMNY

Próbujemy nawiązać kontakt ,w tym samym czasie sprawdza-

jąc reakcję na bodźce zewnętrzne. Pamiętajmy, że jeżeli po-

dejrzewamy uszkodzenie kręgosłupa lub mamy do czynienia 

z urazami szyi i głowy lepiej poszkodowanego nie ruszać ,nie-

prawidłowe poruszenie może doprowadzić do uszkodzenia 

rdzenia kręgowego i tym samym do paraliżu. Osobę poszko-

dowaną poruszamy wtedy gdy jest to niezbędne!

2. ODDYCHA

Zatrzymanie oddechu możemy stwierdzić gdy podczas do-

kładnej obserwacji brak jest widocznych ruchów klatki piersio-

wej oraz niesłyszalny i niewyczuwalny jest strumień powietrza 

wydychanego przez osobę poszkodowaną. Oddech chrapliwy 

i bulgoczący ,może świadczyć o częściowej niedrożności dróg 

oddechowych. Jak wspominałem wyżej współpraca trzech 

najważniejszych układów, czyli oddechowego, krążenia oraz 

nerwowego warunkuje prawidłowe funkcjonowanie organi-

zmu. Ustanie czynności jednego z nich w krótkim czasie ogra-

nicza funkcjonowanie dwóch pozostałych. Dla łatwiejszego 

zrozumienia współzależność działania tych  układów przedsta-

wię czas jaki od momentu zatrzymania krążenia doprowadza 

do ograniczenia czynności pozostałych układów:

po ok. 6-10 sekundach – następuje utrata przytomności

po ok. 15-20 sekundach – zatrzymanie oddechu lub wystąpie-

nie odruchu „chwytania powietrza”

po ok. 60-90 sekundach – źrenice są szerokie, bez reakcji 

na światło.

 Pamiętajmy jednak że, szerokie źrenice oraz zasinienie 

skóry nie stanowią jednak ostatecznych objawów zatrzyma-

nia krążenia ,objawy te mogą towarzyszyć także innym 

stanom chorobowym.

 U osoby poszkodowanej leżącej, która NIE REAGUJE NA 

ŻADNE BODŹCE (kontakt słowny ,reakcja na dotyk, reakcja 

na ból) oraz stwierdziliśmy zatrzymanie oddechu rozpoczyna-

my akcję resuscytacyjną. 

 Przebieg akcji resuscytacyjnej postaramy się przedstawić 

mieszkańcom naszego miasta i gminy w następnym wydaniu 

Informatora Ożarowskiego.

STRAŻ MIEJSKA



255/159 2008

 Na zakończenie tego artykułu chciałbym przypomnieć, 

że nieudzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej jest 

przestępstwem i stanowi o tym art. 162 KK oraz art. 93 KW. 

które mówią:

KODEKS KARNY

Art.162 §1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu 

grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia 

albo ciężkiemu uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, 

mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na nie-

bezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdro-

wiu ,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, 

do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskie-

mu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna 

pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

W art.162 chodzi o narażenie na poniższe skutki, a nie spowo-

dowanie tych skutków.

KODEKS WYKROCZEŃ

Art. 93 §1. Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w wy-

padku drogowym, nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze 

wypadku, podlega karze aresztu albo grzywny.

§2. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w §1 

orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

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...
 Lisek to około 3-letni biszkoptowy psiak, jest średniej wielkości, 

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.

 Zuzia to roczna biszkoptowa suczka, bardzo żywiołowa i za-

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

od ponad 7 miesięcy i pilnie oczekuje na nowy dom - dasz dom 

Zuzi?

 Około 3-miesięczna sunia rasy Sznaucer olbrzym szuka nowe-

go domu (506-403-514 )

 Przytulisko „Barnaban” szuka nowych domów dla swoich pod-

opiecznych szczeniaków w różnym wieku, a także psów doro-

słych (500-033-596)

 Około roczny, biały psiak z dłuższym włosem pilnie oczekuje 

na nowy dom. Piesek jest łagodny dla innych zwierząt i ludzi, 

uwielbia ganiać za piłką, czeka na nowy dom w schronisku.

 Szczenięta w różnym wieku PILNIE szukają domów (506-403-514)

 1,5-miesięczna suńka, która będzie bardzo małym psiakiem pil-

nie czeka na dom. Sunia jest cała czarna i przekochana - czy ma 

szansę na nowy dom ?

 Dora - 1,5-roczna sunia, mix Onka po sterylizacji pilnie czeka 

na nowy dom. Nauczona czystości w domu, łagodna dla dzieci 

i innych zwierząt - pilnie czeka na nowy dom!

 Enia to półtoraroczna czarna wilczyca, pil-

nie szuka domu. Lubi dzieci i akceptuje inne 

zwierzęta – czy ma szanse na dom???

 Roczny czarny mix jamnika szuka domu. 

Piesek jest bardzo żywiołowy, uwielbia za-

bawy z dziećmi, akceptuje inne zwierzęta 

– chcesz mieć przyjaciela? Chcesz mieć z kim 

chodzić na spacery? Jamniś czeka na nowy 

dom.

 Babcia to piękna, mała sunia o maści biszkoptowej, podobna 

do jamnika. Łagodna dla ludzi i innych psów ale nie akceptuje 

kotów – pilnie czeka 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 23 no-

wych domów, w tym 21 dla bezdomnych psów i 2 kotów.

Serdecznie dziękuję panu Naczelnikowi z Wydziału 
Ochrony Środowiska w Ożarowie Maz.  Zdzisławowi Le-
wandowskiemu za pomoc w znalezieniu domu dla moje-
go podopiecznego.

Z poważaniem - Dorota Sitnik

Dziękujemy mieszkańcom gminy Ożarów Maz. 
za reakcję na bezdomność psów w naszej gminie.

Serdecznie pozdrawiamy 

ZESPÓŁ KĄCIKA ADOPCYJNEGO

Kącik adopcyjny

DO SERCA PRZYTUL PSA ...
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OSP Ożarów Mazowiecki
W kwietniu Ochotnicza Straż Pożarna 

w Ożarowie wyjeżdżała alarmowo 7 razy.

4 pożary,

3 akcje ratownictwa technicznego.

4 kwietnia - Ożarów Mazowiecki, ul. Zamoyskiego 7B. Pożar 

budynku gospodarczego drewnianego ocieplanego trocinami. 

Pożar gasiło 5 zastępów strażaków.

19 kwietnia -  Ożarów Mazowiecki, ul. Ceramiczna. Zderzenie 

dwóch samochodów osobowych. Działania strażaków pole-

gały na neutralizacji rozlanych płynów samochodowych, zmy-

waniu jezdni, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.

26 kwietnia - Macierzysz. Pożar nielegalnego wysypiska śmie-

ci - około 30m2.
Zebrał Jacek Andrzejczak

OSP Święcice 
W kwietniu Ochotnicza Straż Pożarna w Święcicach wyjeż-

dżała alarmowo 12 razy:

9 pożarów,

2 akcje ratownictwa technicznego,

1  wypompowanie

1 kwietnia – w okolicach Święcic wypalanie traw i krzaków,

1 kwietnia – Józefów, ul. Rokicka – pożar budynku (prywatny 

zakład ślusarski) – 2 sekcje

5 kwietnia – wypalanie gałęzi wyciętych z sadu – Gołaszew

7 kwietnia – pożar trawy i krzaków, Józefów ul. Fabryczna 1 

(pożar obok budynku Polmosu)

6 kwietnia - Józefów, ul. Rokicka, wypalanie traw i krzaków

7 kwietnia – Józefów, ul. Fabryczna – pożar altanki

19 kwietnia – kolizja dwóch samochodów – odłączenie aku-

mulatorów, neutralizacja wylanych płynów na jezdnie

26 kwietnia – pożar wysypiska śmieci przy cmentarzu komu-

nalnym – Wolica, ul. Lipowa

26 kwietnia – Wolskie, ul. Michałowska 61 wypompowanie 

wody z piwnic bloku mieszkalnego,

26 kwietnia – Płochocin, ul. Józefowska 21 – wypalanie śmieci 

27 kwietnia – zbyt szybka jazda samochodu osobowego za-

kończyła się w rowie, po odłączeniu akumulatorów w porozu-

mieniu z właścicielem samochód został wyciągnięty i jezdnia 

sprzątnięta,

29 kwietnia – wypalanie śmieci w zagajniku za Polmosem 

Józefów

O S P

POLICJA
KRONIKA KRYMINALNA

W dniu 3.04.2008 r. policjanci z KP 

Ożarów Maz. zatrzymali mężczyznę 

poszukiwanego do odbycia kary. Męż-

czyzna został osadzony w Zakładzie 

Karnym.

W dniu 5.04.2008 r. policjanci z KP 

Ożarów Maz. zatrzymali 4 osoby po-

dejrzewane o nielegalne posiadanie środków odurzających. 

W samochodzie, którym się poruszali ujawniono środki odu-

rzające. Wszyscy zostali zatrzymani. Odpowiedzą przed są-

dem za swój czyn.

W dniu 11.04.2008 r. policjanci z KP Ożarów Mazowiecki 

zatrzymali kolejną osobę poszukiwaną do odbycia kary. Męż-

czyzna został osadzony w Zakładzie Karnym.

W dniu 23.04.2008 r. funkcjonariusze KP Ożarów Maz. oraz 

Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim ujawnili 2 nielet-

nich, którzy znajdowali się pod wpływem alkoholu. Nieletni 

zostali przekazani rodzicom. W naszej jednostce jest pro-

wadzone dochodzenie w sprawie rozpijania w/w nieletnich. 

Sprawcy rozpijania odpowiedzą przed sądem za swoje czyny.

W dniu 23.04.2008 r. policjanci z KP Ożarów Maz. zatrzymali 

dwóch mieszkańców naszej gminy podejrzewanych o niele-

galne posiadanie środków odurzających. W samochodzie, 

którym poruszali się ujawniono środki odurzające. Mężczyźni 

odpowiedzą za nielegalne posiadanie narkotyków.

W dniu 25.04.2008 r. funkcjonariusze KP Ożarów Maz. ujaw-

nili osobę poszukiwaną do ustalenia pobytu przez Komornika 

Sądowego. Mężczyznę zobowiązano do stawiennictwa w sie-

dzibie organu poszukującego.

 W związku z licznymi zdarzeniami drogowymi, w których 

uczestniczyli nietrzeźwi kierowcy, 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.  

 Informujemy, że w kwietniu br. policjanci z KP Ożarów 

Maz. zatrzymali 10 nietrzeźwych osób, które poruszały się 

w stanie nietrzeźwości pojazdami mechanicznymi oraz rowe-

rami.

opracował podinsp. Marek Kozłowski Komendant KP w Ożarowie Maz.

POLICJA, OSP




