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Z PRACY BURMISTRZA

Okładka „Informatora” prezentująca roześmiane buźki pierwszoklasistów przypo-
mina, że wakacje dobiegły końca i pora wracać do szkoły. Wszystkie szkoły gmin-

ne zostały przygotowane na przyjęcie uczniów: dokonano niezbędnych remontów, 
odnowiono szkolne wnętrza, przybyło nowych mebli. Na terenach sportowych Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Płochocinie trwają jeszcze prace przy budowie nowo-
czesnego, wielofunkcyjnego boiska i bieżni o sztucznej nawierzchni. Składam serdeczne 
podziękowanie radom rodziców, które dołożyły wielu starań, aby wnętrza klas prezen-
towały się świeżo i okazale.
 W roku szkolnym 2008/2009 w szkołach naszej gminy przybyło uczniów - 
w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym będzie ich o kilkadziesiąt więcej, doty-
czy to głównie klas „O” oraz pierwszych. W niektórych szkołach przewiduje się naukę 
na dwie zmiany. Wszystko to wymaga coraz lepszej koordynacji i współpracy dyrekcji 
szkół, nauczycieli i pedagogów, rad rodziców i oczywiście Urzędu Miasta i Gminy. Mam 
nadzieję, że poradzimy sobie z tymi zadaniami i kolejny rok szkolny będzie można 
zaliczyć do udanych. 
 U progu nowego roku szkolnego życzę nauczycielom wielu sił w trudnej i od-
powiedzialnej pracy. Rodzicom życzę, aby byli dumni ze swych pociech i chętnie współ-
pracowali ze szkołą, gdyż od tej współpracy wiele zależy. Dzieciom, zwłaszcza pierwszo-
klasistom i najmłodszym, którzy rozpoczynają edukację szkolną w klasach „O”, życzę 
jak najmniej stresów i wielu nowych koleżanek i kolegów. Szkoła podstawowa czy gim-
nazjum spełnią swoje zadania i oczekiwania, jeżeli będą w nich panowały właściwe 
relacje pomiędzy: nauczycielami, uczniami, rodzicami oraz samorządem gminy, który 
zapewnia placówkom oświatowym godne warunki pracy i nauki. 

Kazimierz K. Stachurski

 Motto na wrzesień:

 Być zdystansowanym przez ucznia,
 to prawdziwa nagroda dla dzielnego mistrza

Tadeusz Kotarbiński
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z pracy Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
 podpisano umowy dotyczące wykonania:

- wyposażenia w meble Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim

 zakończono:

- wykonanie placów zabaw w miejscowości Wolskie i Duchnice

- budowę ogrodzenia  spichlerza podworskiego w Gołaszewie

 Podpisano umowy dotyczące:

- opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Święci-

cach z wykonawcą „ETGAR” z Krakowa za cenę brutto: 274.000 zł

- na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wo-

licy z wykonawcą „ETGAR” z Krakowa za cenę brutto: 112.240 zł

- na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na os. Ołtarzew w Ożarowie z wykonawcą Konsorcjum: 1. CLOTHOS Sp. z o.o; ul. Ba-

śniowa 3; 02-349 Warszawa, 2. CLOTHOS S.L; Avda. Fuente de la Mora,2, edificio I - 1a, 28050 Madryt, 

Hiszpania za cenę brutto: 329.000 zł

- na remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Ożarowie z wykonawcą „VILLA STU-

DIO” M. Perkowski z Ołtarzewa za cenę brutto: 159.200,80 zł 

- na przebudowę ul. Zgody w Ożarowie z wykonawcą DROG-REM Sp. z o.o; z Warszawy za cenę brut-

to: 1.014.432,64 zł

- na remont budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Płochocinie z wykonawcą - Firma Inwesty-

cyjno-Budowlana IN-TEC-PLAN z Sannik za cenę brutto: 144.620,50 zł

- na remont dróg gminnych; część A: utrwalenie emulsją asfaltową nawierzchni dróg tłuczniowych 

ulicy Muzycznej w Ożarowie Mazowieckim, część B: utwardzenie nawierzchni kruszywem drogowym 

ulic: Boczna, Dębowa, Sienkiewicza, Brzegowa, droga gminna nr 410630 łącząca ul. Stołeczną z ul. Ra-

taja, ul. Wąska z wykonawcą - Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo-Usługowe J. Kołodziejczyk 

z siedzibą w Płochocinie za cenę brutto: część A - 84.119 zł, na część B - 261.813,30 zł

- dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Umiastowie

 Zatwierdzono wynik postępowania na następujące zadania:

- dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki do placówek szkolno-wy-

chowawczych w roku szkolnym 2008/2009 z wykonawcą Przewóz Osób Niepełnosprawnych Paweł 

Mońko z siedzibą w Pruszkowie za cenę brutto: 249.417 zł

- dowóz młodzieży szkolnej z terenu gminy Ożarów Mazowiecki do Szkół Podstawowych, Gimnazjów 

oraz na pływalnię miejską w roku szkolnym 2008/2009 z wykonawcą MK-2 K. Ponichter z siedzibą 

w Piastowie za cenę brutto: na część A - 72.169,24 zł, na część B - 71.159,88 zł, na część C - 69.273,99 zł

- na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla UMiG w Ożarowie Mazowieckim z wy-

konawcą „DELIVERIT” G. Kasperek z siedzibą w Warszawie za cenę brutto: 137.127,20 zł

- na dostawę samochodu bojowego dla OSP w Święcicach z wykonawcą P.S „BOCAR” Sp. z o.o z siedzi-

bą we Wrzosowej za cenę brutto: 417.300 zł

- na wykonanie zabudowy pożarniczej wraz z częściowym wyposażeniem samochodu ratownictwa 

technicznego straży pożarnej na bazie nowego fabrycznie podwozia samochodu MERCEDES SPRIN-

TER 518 CDI z podwójną kabiną z wykonawcą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MOTO-

-TRUCK” z siedzibą w Kielcach za cenę brutto: 119.840 zł

 Wszczęto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na następujące zadania:

- remont dachu na budynkach mieszkalnych przy ulicy: Fabrycznej 11 w Józefowie - część A, 11-go 

Listopada 1 w Ożarowie Mazowiecki – część B, Poznańskiej 354 w Ożarowie Mazowieckim – część C

- budowę dwóch studni głębinowych, czwartorzędowych dla zaopatrzenia w wodę Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowości Gołaszew - Gmina Ożarów Mazowiecki

- budowę sieci kanalizacyjnej ul. Duchnicka w miejscowości Duchnice

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ołtarzew

 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim w lipcu zorganizowano 

akcję „Lato w mieście”, w której udział wzięło 40 uczniów.

 dwóch nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie oraz jeden 

nauczyciel ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie uzyskali stopień zawo-

dowy nauczyciela dyplomowanego. 

INWESTYCJE
 I REMONTY

ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNE

OŚWIATA
I SPORT
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17 czerwca br. pożegna-
liśmy śp Sergiusza 

Grudkowskiego, 
artystę malarza, akware-
listę - ucznia Jana Cybisa, 
żołnierza września i II 
wojny światowej, wspa-
niałego i wielce zasłużone-
go człowieka, mieszkańca 
naszej gminy.

 Nabożeństwo żałobne odbyło się w Cerkwi Błogosła-
wionego Jana Klimaka na Warszawskiej Woli.
 Sergiusz Grudkowski urodził się w 1916 r. w nowogródz-
kich Borowiczach. Młodość spędził na Wileńszczyźnie i tam 
ukończył szkołę średnią. Był harcerzem Wileńskiej Chorą-
gwi ZHP. Dla harcerza lat dwudziestych XX wieku, oczywi-
stą drogą po maturze było wstąpienie do podchorążówki 
20. Dywizji Piechoty WP. Studia przyszło już kończyć po 
wojnie. Kapral-podchorąży Grudkowski został zmobilizo-
wany w marcu 1939 r. i skierowany do budowy polowych 
fortyfikacji w rejonie Mławy. Tu zastał go wybuch II wojny 
światowej i tu przeszedł swój chrzest bojowy.
 W 1944 roku, kiedy na Nowogródczyznę wkroczyły woj-
ska sowieckie, wstąpił do Armii Wojska Polskiego i szybko 
awansował do stopnia podporucznika. Walczył na przed-
polach Pragi, którą znał jeszcze z Kampanii Wrześniowej, 
a także o uwolnienie lewobrzeżnej Warszawy. W szeregach 
II Armii, w 32 Pułku Piechoty, podporucznik Grudkowski - 
dowódca plutonu artylerii dział 45 mm, przemierzył szlak 

bojowy przez Toruń, Bydgoszcz, Osiek, Poznań, Krotoszyn, 
Dobroszów do walk pod Wrocławiem. Brał udział w forso-
waniu Nysy, walczył pod Dreznem, pod Horką, Omskiem 
i Kamenz.
 Od 1947 roku Sergiusz Grudkowski rozpoczął swoją 
27-letnią pracę w rolnictwie. Pracował w Państwowych 
Nieruchomościach Ziemskich, następnie Państwowych 
Zakładach Hodowli Roślin.
 Malarstwo Sergiusza Grudkowskiego to przede wszyst-
kim ukochana przez niego akwarela. Wśród setek obra-
zów, szkiców i kompozycji jakie pozostawił, dominuje kra-
jobraz, przyroda, architektura. Przebija się w tym dążenie 
do zachowania od zapomnienia. Stąd tak często występu-
ją stare chaty wiejskie, kapliczki, kościoły, cerkwie i synago-
gi, także domy starego miasta w Płocku i ginącej warszaw-
skiej Pragi. Część obrazów znajduje się w zbiorach Muzeum 
Narodowego, Muzeum Historycznego Warszawy oraz 
w Muzeach: Płocka, Ciechanowca, Mławy, Sandomierza 
w Muzeum Polskim w Raperswilu w Szwajcarii. Poza Pol-
ską wystawiał w 11 krajach; Austrii, Anglii, Niemczech, Ro-
sji, Japonii, Izraelu, Bułgarii, Jugosławii, Włoszech, Łotwie i 
na Węgrzech.
 Żegnamy Cię Panie Sergiuszu mając świadomość, 

że byłeś postacią wyjątkową, tak jak wyjątkowe 

było Twoje malarstwo. Zachowamy Cię życzliwej pa-

mięci jako żołnierza, ogrodnika, miłośnika przyrody 

i wrażliwego artystę malarza.

Spoczywaj w pokoju.

Kazimierz Stachurski - Burmistrz

Pożegnanie

 nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Józefowie uzyskał stopień zawodowy nauczyciela kontrak-

towego

 została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki na 

rok 2008 o kwotę 67.500 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek sa-

morządu terytorialnego. Powyższa kwota jest przeznaczona na dofinansowanie wydatków związanych 

z przeprowadzeniem remontów bieżących w placówkach oświatowych. 

 w czasie wakacji w Domu Kultury “Uśmiech” i w Filii Domu Kultury w Józefowie pod szyldem “Wa-

kacje z Uśmiechem” odbywały się zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży,

 od 23 czerwca do 4 lipca odbywały się zajęcia wokalne w ramach Studia Piosenki oraz nauka gry na 

pianinie, keyboardzie, gitarze i akordeonie

 przez cały lipiec dzieci i młodzież mogły korzystać również z pracowni plastycznej w Filii Domu 

Kultury w Józefowie gdzie również odbywały się zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży 

 od 23 czerwca do 11 lipca odbywały się, cieszące się dużym zainteresowaniem, zajęcia cyrkowo-

-pantomimiczne

Wszystkie zajęcia odbywające się w ramach akcji “Wakacje z Uśmiechem” były bezpłatne. 

OŚWIATA
I SPORT

KULTURA
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UCHWAŁA Nr 214/08
w sprawie: wprowadzenia zmian w 
budżecie miasta i gminy na rok 2008. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zwiększyć dochody gminy o kwotę 

367.152 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Plan dochodów po zmianach stanowi 

wielkość 64.119.004 zł.

§2

Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 70.500 zł.

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 

363.723 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Plan wydatków po zmianach stanowi 

wielkość 69.260.285 zł.

§3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 

5.141.281 zł zostanie pokryty przycho-

dami pochodzącymi z:

 wolnych środków, jako nadwyżki 

środków pieniężnych na rachunku bie-

żącym budżetu gminy, w tym wyni-

kających z rozliczeń kredytów i pożyczek 

z lat ubiegłych w kwocie 3.398.281 zł.

 zaciągniętych kredytów w kwocie 

1.743.000 zł.

§4

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 146/07 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

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

inwestycyjne w 2008 r.” zmieniony:

- Załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr 166/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowie-

ckim z dnia 14 lutego 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 170/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowie-

ckim z dnia 19 marca 2008 r.,

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 184/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowie-

ckim z dnia 29 kwietnia 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 200/

08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowie-

ckim z dnia 20 maja 2008 r., otrzymuje 

brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 

do niniejszej uchwały.

§5

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 146/07 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowie-

ckim z dnia 28 grudnia 2007 r. p.n. 

„Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.” 

zmieniony:

- Załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr 184/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowie-

ckim z dnia 29 kwietnia 2008 r.

- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 200/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowie-

ckim z dnia 20 maja 2008 r., otrzymuje 

brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 

do niniejszej uchwały.

§6

Wprowadza się zmiany do planu przy-

chodów i wydatków Gminnego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§7

Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Miasta i Gminy.

UCHWAŁA Nr 215/08
w sprawie: wprowadzenia zmian w 
budżecie miasta i gminy na rok 2008. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Zwiększyć dochody gminy o kwotę 

2.000.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Plan dochodów po zmianach stanowi 

wielkość 66.119.004 zł.

§2

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 

2.000.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Plan wydatków po zmianach stanowi 

wielkość 71.260.285 zł.

§3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 

5.141.281 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 

ubiegłych w kwocie 3.398.281 zł.

 zaciągniętych kredytów w kwocie 

1.743.000 zł.

UCHWAŁA Nr 216/08
w sprawie: przeznaczenia środków 
finansowych na pomoc zdrowotną 
dla  nauczycieli, określenia rodzajów 
świadczeń przyznawanych w ramach 
tej pomocy oraz warunków i sposo-
bu ich przyznawania.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Przeznacza się środki finansowe w wy-

sokości 0,3% planowanych środków na 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 

z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną 

dla nauczycieli.

§2 

Rodzaje świadczeń oraz warunki i spo-

sób przyznawania zasiłku pieniężnego ze 

środków finansowych przeznaczonych 

na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, 

o których mowa w §1, określa załącznik 

do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA Nr 217/08
w sprawie: ustanowienia stypen-
diów dla zawodników z terenu Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki osiągających 
wysokie wyniki sportowe.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Ustanawia się stypendia sportowe dla 

wybitnie uzdolnionych sportowców, 

uzyskujących wysokie wyniki sportowe 

we współzawodnictwie krajowym i mię-

dzynarodowym zamieszkałych na tere-

nie Gminy Ożarów Mazowiecki.

§2

Szczegółowe warunki i tryb przyznawa-

nia, wstrzymywania i pozbawiania sty-

pendiów sportowych oraz ich wysokość 

określa regulamin, który stanowi załącz-

nik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Środki finansowe na stypendia sportowe 

określa się corocznie w budżecie Gminy.

§4

Wzór wniosku o przyznanie stypendium 

sportowego stanowi załącznik Nr 2 do 

niniejszej uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów 

Mazowiecki.

§6

Uchwała wchodzi w życie po upły-

wie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazo-

wieckiego.

W dniu  25 czerwca 2008r. na  XXIV sesji Rada Miejska 
 w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:



77/161 2008

Z PRACY RADY MIEJSKIEJ

UCHWAŁA Nr 218/08
w sprawie: nadania nazwy drodze 
w Osiedlu Płochocin. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Drodze bez nazwy zlokalizowanej na 

dz. ew. nr 811/7 położonej w Osiedlu 

Płochocin gm. Ożarów Mazowiecki, 

nadaje się nazwę Handlowa.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§3

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Mazo-

wieckiego i wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia. 

UCHWAŁA Nr 219/08
w sprawie: wyrażenia zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu nie-
ograniczonego lokali komunalnych, 
wraz z udziałem w prawie użytkowa-
nia wieczystego bądź z prawem wła-
sności gruntu oraz pozostałych dzia-
łek położonych przy ul. Strażackiej 
i Poznańskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim, stanowiących własność Gminy 
i działki będącej w użytkowaniu wie-
czystym Gminy. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze 

przetargu nieograniczonego lokali komu-

nalnych, wraz z udziałem w prawie użyt-

kowania wieczystego bądź z prawem wła-

sności gruntu oraz pozostałych działek 

położonych przy ul. Strażackiej i Poznań-

skiej w Ożarowie Mazowieckim, stano-

wiących własność Gminy i działki będącej 

w użytkowaniu wieczystym Gminy zgod-

nie z procedurami określonymi w usta-

wie o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. u. z 2004 roku, Nr 261, poz. 2603 - 

tekst jednolity) oraz przepisami określo-

nymi w ustawie o własności lokali (Dz. U. 

z 2000 r., Nr 80, poz. 903 ze zm.). 

§2

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gmi-

ny Ożarów Mazowiecki do zbycia lokali 

mieszkalnych w Ożarowie Mazowieckim 

przy ulicy Strażackiej i Poznańskiej według 

zasad określonych w załączniku nr 1. 

§3

Przedmiotowe nieruchomości stanowią 

działki ew. nr 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16/3, 18/8, 18/9, 18/14, 47/1 zlokalizo-

wane w Ożarowie Mazowieckim obręb 

09, przy ulicy Strażackiej i Poznańskiej.

§4

Nabywca zobowiązany będzie do wy-

budowania domów komunalnych na 

wskazanym przez Gminę terenie osiedla 

Huta, pozostającym własnością Gminy, 

według zaakceptowanego przez Gminę 

projektu i na jej koszt, po cenie nie prze-

kraczającej 3200zł/m² brutto, gdzie zo-

staną przesiedleni mieszkańcy domów 

komunalnych. Mieszkania komunalne, 

w liczbie nie mniej niż 130, będą znaj-

dowały się w nowopowstałych domach 

wielorodzinnych.

§5

Szczegółowe zobowiązania stron umowy 

sprzedaży określać będzie akt notarialny, 

który uwzględniać będzie gwarancję dla 

dotychczasowych mieszkańców zobo-

wiązań nabywcy co do metrażu i lokali-

zacji nowych domów komunalnych.

§6

1. Mieszkańcy otrzymają nowe mieszka-

nia w budynkach komunalnych o me-

trażu nie mniejszym niż w dotychczas 

użytkowanym lokalu.

2. Osoby, które wykupiły mieszkanie ko-

munalne na własność przy ul. Strażackiej 

albo przy ul. Poznańskiej w Ożarowie 

Mazowieckim będą miały zagwaran-

towane notarialnie prawo własności 

mieszkania, o metrażu nie mniejszym niż 

w przypadku dotychczasowego lokalu, 

wraz z udziałem w gruncie, w nowych 

budynkach mieszkalnych. 

3. Inwestor po przesiedleniu wszystkich 

mieszkańców do nowych domów ko-

munalnych, będzie na tym terenie mógł 

wybudować osiedle domów mieszkal-

nych i rozdysponować nim według swe-

go uznania. 

UCHWAŁA Nr 220/08
w sprawie: zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Ożarów Mazowiecki dla ob-
szaru Ożarów Wieś-Bronisze-Jawczyce.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

Zakres regulacji planu

§1 

1. Uchwala się zmianę miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru 

Ożarów Wieś-Bronisze-Jawczyce zwaną 

dalej w treści niniejszej uchwały „planem” 

terenu położonego we wsi Ożarów Wieś 

obejmującego działkę nr ew. 225.

2. Granice obszaru objętego planem wy-

znacza się odpowiednim symbolem na 

rysunku planu sporządzonym na mapie 

w skali 1:1000, stanowiącym załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Stwierdza się, że ustalenia niniejszej 

uchwały są zgodne ze „Studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ożarowa Mazo-

wieckiego i gminy Ożarów Mazowiecki.

UCHWAŁA Nr 221/08
w sprawie: przystąpienia Gminy 
Ożarów Mazowiecki do spółki kapi-
tałowej Geotermia Mazowiecka S.A.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Wyraża się zgodę na przystąpienie Gmi-

ny Ożarów Mazowiecki do Spółki Kapi-

tałowej „Geotermia Mazowiecka” S. A. 

z siedzibą w Mszczonowie.

§2

I. Wyraża się zgodę na przeznaczenie ni-

żej wymienionych składników jako wkład 

niepieniężny (aport) do Spółki Kapitało-

wej Geotermia Mazowiecka S.A.

1. Udział w prawie użytkowania wie-

czystego działki nr ewid 44/21 o łącznej 

powierzchni ok. 3350 m2 położonej przy 

ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Ma-

zowieckim

2. Naniesienia na w/w działkach - budyn-

ki i budowle.

3. Maszyny, urządzenia i instalacje tech-

nologiczne wraz z kotłami stanowiące 

wyposażenie budynków i budowli.

4. Sieć cieplna przesyłowa.

II. Wartość wkładu niepieniężnego /apor-

tu/ zostanie ustalona przez rzeczoznaw-

cę zatwierdzonego przez KRS.
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UCHWAŁA Nr 222/08
w sprawie: wprowadzenia zmian do 
budżetu. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Zwiększyć dochody gminy o kwotę 

384.500 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Plan dochodów po zmianach stanowi 

wielkość 66.516.664 zł.

§2

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 

447.690 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Plan wydatków po zmianach stanowi 

wielkość 71.721.135 zł.

§3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 

5.204.471 zł. zostanie pokryty przycho-

dami pochodzącymi z:

 wolnych środków, jako nadwyżki środ-

ków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu gminy, w tym wynikających

z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 

ubiegłych w kwocie 3.461.471 zł.

 zaciągniętych kredytów w kwocie 

1.743.000 zł.

§4

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 146/07 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowie-

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

nia inwestycyjne w 2008 r.” zmieniony:

- Załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr 166/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowie-

ckim z dnia 14 lutego 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 170/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowie-

ckim z dnia 19 marca 2008 r.,

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 184/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowie-

ckim z dnia 29 kwietnia 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 200/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowie-

ckim z dnia 20 maja 2008 r

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 214/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowie-

ckim z dnia 25 czerwca 2008 r., otrzy-

muje brzmienie zgodnie z  Załącznikiem 

Nr 3 do niniejszej uchwały.

§5

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 146/07 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowie-

ckim z dnia 28 grudnia 2007 r. p.n. „Przy-

chody i rozchody budżetu w 2008 r.” 

zmieniony:

- Załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr 184/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowie-

ckim z dnia 29 kwietnia 2008 r.

- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 200/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowie-

ckim z dnia 20 maja 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 214/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowie-

ckim z dnia 25 czerwca 2008 r., otrzy-

muje brzmienie zgodnie z Załącznikiem 

Nr 4 do niniejszej uchwały.

§6 

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 146/07 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowie-

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

przychodów i wydatków zakładu budże-

towego na 2008 r.”, otrzymuje brzmienie 

zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniej-

szej Uchwały.

§7

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 146/07 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowie-

ckim z dnia 28 grudnia 2007 r. p.n. „Dota-

cje przedmiotowe w 2008 r.”, otrzymuje 

brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 

do niniejszej Uchwały.

UCHWAŁA Nr 223/08
w sprawie: zakresu i formy informa-
cji o przebiegu wykonania budżetu 
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 
za pierwsze półrocze oraz informa-
cji o przebiegu wykonania planów 
finansowych samorządowych insty-
tucji kultury oraz samodzielnego 
publicznego zakładu lecznictwa 
otwartego.
 
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Określa się zakres i formę informacji 

o przebiegu wykonania budżetu Miasta 

i Gminy Ożarów Mazowiecki za pierw-

sze półrocze:

1. zestawienie w ujęciu tabelarycznym 

wykonania dochodów gminy według 

źródeł i działów klasyfikacji - kwota 

i procent wykonania, w podziale na do-

chody bieżące i majątkowe, wraz z ana-

lizą opisową,

2. zestawienie, w ujęciu tabelarycznym 

wykonania wydatków budżetu gminy - 

kwota i procent wykonania, w podziale 

na działy i rozdziały klasyfikacji wydat-

ków, z wyodrębnieniem:

a) wydatków bieżących, w tym w szcze-

gólności:

• wynagrodzeń i pochodnych od wy-

nagrodzeń,

• dotacji:

- przedmiotowej dla zakładu budżeto-

wego, 

- podmiotowych dla instytucji kultury, 

- dla publicznych i niepublicznych placó-

wek oświatowo-wychowawczych, 

- celowych na zadania realizowane na 

podstawie porozumień między jst, 

- dla podmiotów nie zaliczonych do sek-

tora finansów publicznych realizujących 

zadania własne gminy na podstawie 

zawartych umów,

• wydatków na obsługę długu gminy,

• wydatków na realizację zadań zleco-

nych i powierzonych z zakresu admini-

stracji rządowej, wraz z analizą opisową.

b) wydatków majątkowych.

3. zestawienie w ujęciu tabelarycznym 

wydatków poniesionych na finansowa-

nie inwestycji wraz z częścią opisową 

dotyczącą stanu realizacji prowadzo-

nych inwestycji,

4. omówienie przychodów i rozchodów 

budżetu gminy oraz ustalenie wyniku 

finansowego.

§2

Określa się zakres i formę informacji 

o przebiegu wykonania planów finanso-

wych samorządowych instytucji kultury 

oraz samodzielnego publicznego zakła-

du lecznictwa otwartego za pierwsze 

półrocze:

1) dane o przebiegu wykonania planów 

finansowych,

2) stan należności i zobowiązań, w tym: 

wymagalnych w ujęciu tabelarycznym 

wraz z analizą opisową.

UCHWAŁA Nr 224/08
w sprawie: ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych, prowadzo-

Z PRACY RADY MIEJSKIEJ

W dniu  16 lipca 2008r. na  XXV sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:
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nych bezpośrednio z uczniami lub 
wychowankami albo na ich rzecz, 
nauczycieli zatrudnionych w pełnym 
wymiarze zajęć.
 
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Ustala się obowiązkowy wymiar godzin 

zajęć gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć 

z zakresu pomocy psychologicznej i pe-

dagogicznej, prowadzonych bezpośred-

nio z dziećmi i młodzieżą przez nauczy-

cieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta 

Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym 

wymiarze godzin w szkołach i placów-

kach prowadzonych przez Gminę Oża-

rów Mazowiecki, według następujących 

norm: 

L.p Stanowisko - typ (rodzaj) 
szkoły

Tygodnio-
wa liczba 
g o d z i n 
obowiąz-
k o w e g o 
w y m iaru 
zajęć

1. Pedagodzy i psycholodzy 
w szkołach i przedszkolach

20

2. Nauczyciele przedszkoli 
prowadzący specjalistycz-
ne zajęcia korekcyjno-kom-
pensacyjne, logopedyczne 
oraz zajęcia o charakterze 
terapeutycznym

20

3. Nauczyciele wszystkich ty-
pów szkół prowadzących 
zajęcia:
-dydaktyczno-wyrównaw-
cze
-zajęcia specjalistyczne o cha-
rakterze korekcyjno-kom-
pensacyjnym, logopedycz-
nym, socjoterapeutycznym 
oraz terapeutycznym, zaję-
cia reedukacyjne i rewalida-
cyjne

18

20

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§3

Traci moc Uchwała Nr 181/2000 Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie us-

talenia tygodniowego obowiązkowe-

go wymiaru godzin nauczycieli prowa-

dzących gimnastykę korekcyjną oraz 

nauczycieli udzielających uczniom po-

mocy psychologicznej i pedagogicznej 

w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Gminę Ożarów Mazowiecki.

§4

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Mazo-

wieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązu-

jącą od 1 września 2008 r.

UCHWAŁA Nr 225/08
w sprawie: zasad udzielania i rozmia-
ru zniżek oraz ustalenia tygodniowe-
go obowiązkowego wymiaru zajęć 
nauczycieli w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Gminę Ożarów 
Mazowiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Nauczycielom, którym powierzono sta-

nowiska kierownicze w szkołach i pla-

cówkach prowadzonych przez Gminę 

Ożarów Mazowiecki, obniża się tygo-

dniowy obowiązkowy wymiar godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta 

Nauczyciela o liczbę godzin zajęć stano-

wiącą różnicę między obowiązującym 

nauczyciela tygodniowym wymiarem 

zajęć a wymiarem określonym w niniej-

szej tabeli:

L.p Stanowisko kierownicze Tygodnio-
wy wymiar 
zajęć

1. Dyrektor przedszkola czyn-
nego ponad 5 godz. dzien-
nie, liczącego:
2 oddziały 
3 oddziały 
4 oddziały 
5 oddziałów
6 i więcej oddziałów
 
Wicedyrektor przedszkola 
liczącego 6 i więcej oddzia-
łów

14
12
10
8
6
 
10

2. Dyrektor szkoły (zespołu 
szkół) każdego typu, liczą-
cej:
5- 7 oddziałów
8-16 oddziałów
17 i więcej oddziałów
 
Wicedyrektor szkoły każ-
dego typu, liczącej:
12-16 oddziałów
17 i więcej oddziałów

8
5
3
 

9
7

2. Wicedyrektor szkoły peł-
niący dodatkowo obo-
wiązki koordynatora klas 
sportowych w placówce 
liczącej 17 i więcej oddzia-
łów

3

3. Kierownik świetlicy szkolnej:
od 41 do 80 wychowanków
od 81 do 120 wychowan-
ków
powyżej 120 wychowan-
ków

14
12

10

§2

Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 od-

nosi się również do nauczycieli zajmują-

cych stanowiska kierownicze w zastęp-

stwie nauczycieli, którym powierzono te 

stanowiska, z tym, że obowiązuje on ich 

od pierwszego dnia miesiąca następu-

jącego po miesiącu, w którym zlecono 

nauczycielowi zastępstwo.

§3

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar 

godzin zajęć nauczycieli realizujących w 

ramach stosunku pracy obowiązki okre-

ślone dla stanowisk o różnym tygodnio-

wym obowiązkowym wymiarze godzin 

ustala się proporcjonalnie w odniesieniu 

do łącznej liczby realizowanych przez 

nauczyciela godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych.

2. Godziny realizowane powyżej tak 

ustalonego pensum stanowią godziny 

ponadwymiarowe zgodnie z art. 35 ust. 

2 ustawy Karta Nauczyciela.

3. Przykładowy sposób wyliczenia ty-

godniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć oraz liczby godzin po-

nadwymiarowych stanowi załącznik do 

uchwały.

§4

Traci moc Uchwała Nr 180/2000 Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie zasad 

udzielania i rozmiarów zniżek tygodnio-

wego obowiązkowego wymiaru godzin 

nauczycielom, którym powierzono sta-

nowiska kierownicze w szkołach i pla-

cówkach prowadzonych przez Gminę 

Ożarów Mazowiecki.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
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Urzędowym Województwa Mazowie-

ckiego z mocą obowiązującą od 1 wrze-

śnia 2008 r .

UCHWAŁA Nr 226/08
w sprawie: środków finansowych na 
pomoc zdrowotną dla nauczycie-
li, określenia rodzajów świadczeń 
przyznawanych w ramach tej po-
mocy oraz warunków i sposobu ich 
przyznawania.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Przeznacza się środki finansowe w wy-

sokości 0,3% planowanych środków na 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 

z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną 

dla nauczycieli.

§2

Rodzaje świadczeń oraz warunki i spo-

sób przyznawania zasiłku pieniężnego 

ze środków finansowych przeznaczo-

nych na pomoc zdrowotną dla na-

uczycieli, o których mowa w §1, określa 

załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Traci moc Uchwała Nr 216/08 Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie 

przeznaczenia środków finansowych na 

pomoc zdrowotną dla nauczycieli, okre-

ślenia rodzajów świadczeń przyznawa-

nych w ramach tej pomocy oraz warun-

ków i sposobu ich przyznawania.

UCHWAŁA Nr 227/08
w sprawie: zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Ożarowa Mazowieckiego 
z częścią wsi Ołarzew.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

Zakres regulacji planu
§1 

1. Uchwala się zmianę miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Ożarowa Mazowieckiego z czę-

ścią wsi Ołtarzew, zwaną dalej w treści 

niniejszej uchwały „planem”, dla terenu 

położonego w Ożarowie Mazowieckim 

pomiędzy ulicą Partyzantów i Kanałem 

Ożarowskim, obejmującego działki i czę-

ści działek nr ew. 47/1, 49/1, 51/1, 52, 53/4, 

53/3, 53/5, 54, 55/1, 56/1, 56/2.

2. Granice obszaru objętego planem wy-

znacza się odpowiednim symbolem na 

rysunku planu sporządzonym na mapie 

w skali 1:1000, stanowiącym załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Stwierdza się, że ustalenia niniejszej 

uchwały są zgodne ze „Studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ożarowa Mazo-

wieckiego i gminy Ożarów Mazowiecki.

UCHWAŁA Nr 228/08
w sprawie: przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Ożarowa Mazowieckiego 
z częścią wsi Ołtarzew dla Osiedla 
Mickiewicza.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Przystępuje się do sporządzania zmiany 

„Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ożarowa Mazo-

wieckiego z częścią wsi Ołtarzew”, 

uchwalonego Uchwałą Nr 453/06 Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 12 września 2006 r. opublikowaną 

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2006 r. 

Nr 264, poz. 10384, zwanego dalej 

w treści uchwały zmianą planu.

§2

Granica obszaru zmiany planu, o którym 

mowa w § 1, oznaczona, linią przerywaną 

z kropką oraz numerami od 1 do 7, na 

załączniku graficznym stanowiącym 

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§3

Przedmiotem sporządzania zmiany pla-

nu, jest określenie wielkości działek 

budowlanych na terenie Osiedla Mic-

kiewicza oraz określenie sposobów 

ich zagospodarowania i zabudowy w 

zakresie wyszczególnionym w art. 15 

ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 

z późn. zm.).

UCHWAŁA Nr 229/08
w sprawie: przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Ożarowa Mazowieckiego 
z częścią wsi Ołtarzew dla terenu 
„Huty”.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Przystępuje się do sporządzania zmia-

ny miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego miasta Ożarowa 

Mazowieckiego z częścią wsi Ołtarzew, 

uchwalonego Uchwałą Nr 453/06 Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 12 września 2006 r. opublikowaną 

w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 

2006 r. Nr 264, poz. 10384, zwanego dalej 

w treści uchwały zmianą planu.

§2

Granica obszaru zmiany planu, oznaczo-

na jest linią przerywaną z kropką oraz 

numerami od 1 do 5, na załączniku gra-

ficznym stanowiącym załącznik Nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

§3

1. Przedmiotem zmiany planu jest do-

puszczenie realizacji zabudowy mieszka-

niowej wielorodzinnej, usług towarzyszą-

cych, dróg publicznych i infrastruktury 

technicznej.

2. Ustalenia zmiany planu obejmować 

będą zakres wynikający z treści art. 15 

ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.).

3. Rysunek zmiany planu sporządzony 

zostanie na mapie w skali 1:1000.

UCHWAŁA Nr 230/08
w sprawie: zmiany uchwały Nr 92/07 
z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie: 
określenia wykazu projektów pla-
nowanych do realizacji z udziałem 
środków z budżetu Unii Europej-
skiej, w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007-2013.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Dokonać zmiany uchwały Nr 92/07 

z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie: 

określenia wykazu projektów planowa-

nych do realizacji z udziałem środków 

z budżetu Unii Europejskiej, w ramach 
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Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

w ten sposób, że:

w §2

Zmienia się zakres projektów inwestycyj-

nych wymienionych w załączniku. Zmie-

nione projekty inwestycyjne wymienione 

w załączniku oraz szczegółowy sposób 

ich finansowania będą ujmowane w ko-

lejnych uchwałach budżetowych na lata 

2008-2013. 

UCHWAŁA Nr 231/08
w sprawie: zmiany uchwały Nr 144/07 
z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie 
określenia stawek dotacji przed-
miotowych dla zakładu budżetowe-
go „Zakładu Usług Komunalnych” 
w Ożarowie Mazowieckim.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

W uchwale Nr 144/07 z dnia 28 grud-

nia 2007 r. w sprawie określenia stawek 

dotacji przedmiotowych dla zakładu 

budżetowego „Zakładu Usług Komu-

nalnych” w Ożarowie Mazowieckim §2 

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dotacje dla Zakładu Usług Komunal-

nych w Ożarowie Mazowieckim ustala 

się według następującej stawki miesięcz-

nej:

- w wysokości 2,92 zł do 1m2 powierzch-

ni użytkowej w zakresie działalności 

związanej z administrowaniem zasobów 

komunalnych.”

UCHWAŁA Nr 232/08
w sprawie: wprowadzenia zmian 
w budżecie miasta i gminy na rok 
2008. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę                                                 

2.030.000 zł. 

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 

1.530.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Plan wydatków po zmianach stanowi 

wielkość 71.221.135 zł.

§2

Deficyt budżetu gminy w wysokości 

4.704.471 zł. zostanie pokryty przycho-

dami pochodzącymi z:

 wolnych środków, jako nadwyżki środ-

ków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu gminy, w tym wynikających 

z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 

ubiegłych w kwocie 3.461.471 zł.

 zaciągniętych kredytów w kwocie 

1.243.000 zł.

§3

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 146/07 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowie-

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

nia inwestycyjne w 2008 r.” zmieniony:

- Załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr 166/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowie-

ckim z dnia 14 lutego 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 170/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowie-

ckim z dnia 19 marca 2008 r.,

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 184/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowie-

ckim z dnia 29 kwietnia 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 200/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowie-

ckim z dnia 20 maja 2008 r.,

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 214/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowie-

ckim z dnia 25 czerwca 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 222/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowie-

ckim z dnia 16 lipca 2008 r., otrzymuje 

brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 

do niniejszej uchwały.

§4

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 146/07 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowie-

ckim z dnia 28 grudnia 2007 r. p.n. „Li-

mit wydatków na wieloletnie programy 

inwestycyjne w latach 2008-2010”, zmie-

niony: 

- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 184/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowie-

ckim z dnia 29 kwietnia 2008 r., otrzy-

muje brzmienie zgodnie z Załącznikiem 

Nr 3 do niniejszej uchwały.

§5

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 146/07 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowie-

ckim z dnia 28 grudnia 2007 r. p.n. „Przy-

chody i rozchody budżetu w 2008 r.” 

zmieniony:

- Załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr 184/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowie-

ckim z dnia 29 kwietnia 2008 r.

- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 200/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowie-

ckim z dnia 20 maja 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 214/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowie-

ckim z dnia 25 czerwca 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 222/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowie-

ckim z dnia 16 lipca 2008 r., otrzymuje 

brzmienie zgodnie z  Załącznikiem Nr 4 

do niniejszej uchwały.

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

Najserdeczniejsze wyrazy współczucia Naszej Koleżance

Dorocie Misztal z powodu śmierci męża

składają
Burmistrz, Koleżanki i Koledzy 

z Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim
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PORADY PRAWNE

Od 1 października wraca Fundusz Alimentacyjny1,

będą wypłacane wyższe świadczenia, wzrośnie również 

wysokość dochodów uprawniająca do otrzymania 

pomocy, jest to skutkiem wejścia w życie od 

1 października 2008 r. ustawy z dnia 7 września 2007 r. 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

Dostarczanie środków utrzymania osobom, które nie są 
w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, 
a w szczególności dzieciom, jest w pierwszej kolejności 
obowiązkiem wskazanych w Kodeksie rodzinnym i opie-
kuńczym członków ich rodziny. Konstytucyjna zasada 
pomocniczości nakłada na państwo obowiązek wspiera-
nia jedynie osób ubogich, które nie są w stanie samodziel-
nie zaspokoić swoich potrzeb 
i nie otrzymują należnego im 
wsparcia od osób należących 
do kręgu zobowiązanych wo-
bec nich do alimentacji. Wspie-
ranie osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej 
z powodu niemożności wyeg-
zekwowania alimentów należy 
łączyć z działaniami zmierzają-
cymi do zwiększenia odpowie-
dzialności osób zobowiązanych 
do alimentacji. (Dz. U. z 2007 r., 
nr 192, poz. 1378).
 Kierując się powyższymi wy-

tycznymi, ustawodawca posta-

nowił, aby fundusz alimentacyjny, 

który ma zmienić sytuację mate-

rialną osób uprawnionych do alimentów, został przywrócony. 

Uprawnienie do alimentów będzie przysługiwało na dziecko, 

na które zasądzone są alimenty, a ich egzekucja jest bezsku-

teczna.

 Po pierwsze, zgodnie z ustawą wzrośnie kryterium docho-

dowe uprawniające do pomocy ze strony państwa. Szansę na 

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego będą mieć rodziny, 

których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 725 zł (do 

października było to 583 zł). Maksymalnie z Funduszu można 

będzie otrzymać 500 zł (dotąd do 170 zł zaliczki, a gdy sytu-

acja finansowa rodziny była bardzo zła, można było dostać ok. 

300 zł). Pamiętać jednakże należy, iż starający się o pienią-
dze nie dostaną więcej, niż przyznał sąd. Kto ma wyrok na 

niższe alimenty, może jedynie wystąpić do sądu o ich pod-

wyższenie.

 Po drugie powrót Funduszu Alimentacyjnego to do-

bra wiadomość dla rodziców po rozwodach, którzy zawarli 

nowy związek albo żyją w konkubinacie. Do tej pory świad-

czenia przysługiwały jedynie samotnym rodzicom. Zgodnie 

z nowymi przepisami nie stracą oni, jak to jest teraz, prawa 

do alimentów.

 Po trzecie uprawnienie do alimentów będzie przysługiwa-

ło na dziecko, na które zasądzone są alimenty, a ich egzekucja 

jest bezskuteczna do ukończenia 18. roku życia lub do ukoń-

czenia 25. roku życia, jeśli uczy się w szkole lub szkole wyż-

szej. Uprawione do alimentów będzie także dziecko, które po 

ukończeniu 25 roku życia ma orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności. Jeśli dziec-
ko skończyło szkołę i w tym 
samym roku zostało przyjęte 
do szkoły wyższej, to należą się 
świadczenia także za wrzesień.
 Wartym podkreślenia jest 

także fakt, iż alimenty z Funduszu 

nie będą się należały na dziecko, 

które zostało oddane do rodziny 

zastępczej lub instytucji zapew-

niającej całodobowe utrzymanie 

(np. dom dziecka); jest pełnolet-

nie i ma własne dziecko; ożeniło 

się/wyszło za mąż.

 Po czwarte znaczącą zmia-

ną jest zapis, zgodnie z którym 

o alimenty można będzie się sta-

rać szybciej niż teraz o zaliczkę. 

Mianowicie już po dwóch miesiącach bezskutecznej egzekucji 

będzie można złożyć dokumenty o przyznanie zasiłku.

 Dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecz-

nej w Ożarowie Mazowieckim, jeśli chodzi o mieszkańców 

naszej Gminy. Zadaniem wskazanego organu jest uzyskiwa-

nie wszelkich informacji o dłużniku, w szczególności poprzez 

współpracę z organem prowadzącym postępowanie egzeku-

cyjne. Następnie zostaje przeprowadzony szczegółowy wy-

wiad środowiskowy o sytuacji rodzinnej i majątkowej dłużni-

ka. Finalnym punktem wywiadu i stwierdzeniu rzeczywistej 

niemożności ściągnięcia wierzytelności przekraczającej 2 mie-

siące jest wystąpienie przez wskazany organ o przyznanie oso-

bie uprawionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Pod-

 FUNDUSZ ALIMENTACYJNY PO ZMIANACH

1 Alimenty (z łaciny alimentum – pokarm), zazwyczaj sądownie ustalone środki utrzymania, na ogół kwoty pieniężne, przysługujące nie mogącym się 

samodzielnie utrzymać dzieciom lub osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, obowiązek 

dostarczania alimentów obciąża przede wszystkim krewnych w linii prostej (np. rodziców, dziadków, wnuków) oraz rodzeństwo, spoczywa również na 

osobach związanych stosunkiem przysposobienia.
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czas wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej oprócz danych 

typu: imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, numer 

NIP, należy dołączyć oświadczenia, że przekazaliśmy wszelkie 

znane informacje dotyczące dłużnika i postępowania przeciw-

ko niemu. Do wniosku musimy także dołączyć zaświadczenie 

o dochodzie z fiskusa; dokument stwierdzający wiek dziecka; 

zaświadczenie od organu prowadzącego postępowanie egze-

kucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji; ewentualne 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka; odpis orze-

czenia sądu zasądzającego alimenty; zaświadczenie o uczęsz-

czaniu do szkoły; a w przypadku ścigania dłużnika, który wyje-

chał za granicę lub pochodzi z innego kraju - informację z sądu 

o podjęciu ścigania go za granicą.

 Przy składaniu wniosku zostaniemy także pouczeniu o od-

powiedzialności za składanie fałszywych zeznań.

 Po piąte wreszcie świadczenia alimentacyjne przyznawa-

ne będą na tzw. okres świadczeniowy - od 1 października do 

30 września następnego roku. Wnioski będzie można składać 

od 1 sierpnia 2008 r. Aby do końca października dostać pierw-

szą wypłatę, z wnioskiem trzeba będzie zdążyć do końca sierp-

nia. Kto złoży dokumenty między 1 września a 31 październi-

ka, otrzyma pieniądze do 30 listopada.

 Pamiętać należy, że osoba, która pobrała nienależne 

świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu wraz z ustawo-

wymi odsetkami. Dłużnik alimentacyjni będzie z kolei zobo-

wiązany do zwrotu należności w wysokości świadczeń wy-

płaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, 

łącznie z ustawowymi odsetkami.

 W ustawie zostały także ujęte procedury, zgodnie, z który-

mi dłużnicy będę mieć mniejsze możliwości uniknięcia odpo-

wiedzialności za niezapłacone alimenty.

 Od października dłużników „ścigać” ma już nie tylko ko-

mornik jak jest to obecnie, ale także urzędy skarbowe. Warto 

w tym miejscu wymienić kilka procedur, które ułatwić mają 

ściąganie należności. Często sytuacja przedstawia się w ten 

sposób, że dłużnik twierdzi, że nie płaci, bo nie pracuje. Gmi-

na, w której on mieszka, zobowiązuje go do zarejestrowania się 

jako bezrobotny lub poszukujący pracy. Urząd gminy zwraca 

się do starosty o skierowanie go do pracy, robót publicznych 

lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych. Jeśli 

dłużnik odmawia zarejestrowania się, odmawia podjęcia pra-

cy albo utrudnia przeprowadzenie wywiadu środowiskowego 

na swój temat czy nie chce złożyć oświadczenia majątkowego, 

gmina wnioskuje o karne ściganie. Grozi mu nawet kara po-

zbawienia wolności do 2 lat (na podstawie art. 209 par. 1 ko-

deksu karnego). Wydaje się, że skutecznym uprawnieniem jest 

także możliwość zwrócenia się Gminy do starosty, by zabrał 

dłużnikowi prawo jazdy. Kolejna kara to wpis do Centralne-

go Rejestru Dłużników. Zostanie stamtąd wykreślony, dopie-

ro kiedy gmina zawiadomi, że wszystko zostało uregulowane 

(nastąpiła spłata zadłużenia lub umorzono je).

 Cierpieć za długi alimentacyjne niesolidnego ojca czy mat-

ki mogą nawet jego nowi partnerzy. Komornik będzie mógł 

zająć nie tylko rzeczy dłużnika, ale także należące do osoby, 

która z nim mieszka. Chyba że ta osoba udowodni, że to jej 

wyłączna własność. Ciągle też możliwe będzie pozwanie do 

sądu rodziców dłużnika.

 Wszystkie wskazane wyżej procedury mają na celu jak naj-

większą ściągalność należności alimentacyjnych, a tym samo 

dobro dziecka i wychowującego je rodzica.

 Fundusz alimentacyjny winien przyczynić się w znacznym 

stopniu do poprawy sytuacji materialnej rodziców samotnie 

wychowujących dzieci. Nieskuteczna egzekucja należności 

alimentacyjnych powinna w przyszłości należeć do rzadkości. 

Mam nadzieje, iż praktyka stosowania ustawy osiągnie cele, 

które ustawodawca zawarł w preambule do ustawy, a które 

zostały przedstawione na wstępie niniejszego artykułu.

Grzegorz Stępniewski - radca prawny

* w artykule wykorzystano materiały opublikowane w portalu gazeta.pl

W pierwszym dniu wakacji, w sobotę 21 czerwca, rozegra-

no już 3. wyścig na rolkach ,,Pożegnanie wakacji”. Rywaliza-

cja odbyła się tradycyjnie przy ładnej, słonecznej pogodzie 

na asfaltowej uliczce osiedlowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

OŻARÓW, laureata dorocznej nagrody nagrody FELICJA. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Zarząd Osiedla RSM BLoki, 

koordynowany w działaniach przez jego przewodniczącego 

pana Wojciecha Cholewo, byli głównymi organizatorami wy-

ścigu. W organizacji tych ciekawych i atrakcyjnych zawodów 

wzięli udział Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki  

Kazimierz Stachurski, Starostwo Powiatu Warszawskiego Za-

chodniego oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zapisów 

do zawodów, sędziowania, drukowania dyplomów oraz opra-

cowywania wyników dokonali społecznie mieszkańcy Spół-

dzielni, za co należą im się serdeczne podziękowania. Szczegól-

ne słowa podziękowania należą się Panu Tomaszowi Szulcowi, 

który za darmo opracował graficznie i wydrukował plakaty 

i dyplomy. Wszyscy zawodnicy, nawet ci najmłodsi - ścigający 

się na dystansie 100 m, otrzymali poważne numery startowe. 

Mężczyźni startowali na dystansie 1200 m, a pozostali uczest-

nicy jechali na dystansie 600 m. Na zawodach walczono do 

ostatniego tchu, w sportowej atmosferze, przestrzegając zasad 

„Powitanie Wakacji”
Relacja z 3. wyścigu na rolkach 
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„OŻAROWIACY” NA FESTIWALU

„Ożarowiacy” w Bułgarii
W dniach od 6 lipca do 15 lipca zespół ludowy 

„Ożarowiacy” po raz trzeci w swojej karierze wyjechał 

na międzynarodowy festiwal folklorystyczny 

„BALKAN FOLK FEST” tym razem do Bułgarii.

Po krajoznawczej podróży przez Słowację, Węgry i Rumunię 

dotarliśmy do miasteczka Kiten nad Morzem Czarnym.

 Ceremonia otwarcia festiwalu odbyła się w miejscowości 

Primorsko, gdzie zaprezentowały się wszystkie zespoły będące 

jego uczestnikami. 

 Zespół ”Ożarowiacy” na koncertach zaprezentował się 

w suicie tańców i pieśni regionu łowickiego oraz regionu kra-

kowskiego wschodniego. Polki, oberki i krakowiaki urzekały 

widownię dynamiką oraz zmiennością rytmów. „Ożarowiacy” 

byli gorąco oklaskiwani i podziwiani za żywiołowość i profe-

sjonalizm w tak młodym wieku.

 Wyjazd na festiwal to nie tylko koncerty to także wspania-

ły wypoczynek dla członków zespołu, to codziennie kąpiele 

w Morzu Czarnym, wspaniałe słońce, które nas nie opuszczało, 

zabawy na plaży. Wieczorami organizator festiwalu zapewniał 

wszystkim uczestnikom imprezy integracyjne, dyskoteki na 

basenie, naukę tańców i pieśni bałkańskich, a w szczególności  

serbskich i bułgarskich, rozgrywki sportowe w piłkę nożną siat-

kówkę pomiędzy zespołami. Nawiązywały się nowe przyjażnie 

i znajomości. 

 Udział w festiwalu zespołu to szansa na  nowe kontakty 

oraz spotkania z zespołami tanecznymi  z innych państw, ob-

cowanie z zupełnie inną  i odmienną kulturą, a także poznawa-

nie historii i ludzi z innych krajów.

 W wolnych chwilach zwiedzaliśmy przepiękną miejsco-

wość KITEN /gdzie byliśmy zakwaterowani w hotelu położo-

nym 300 m od plaży/. Wielkim atutem tego miasteczka jest 

malownicza zatoka z szeroką i piaszczystą plażą. To właśnie 

w Kiten możemy zobaczyć jedno z najbardziej urokliwych 

miejsc na świecie, gdzie błękit morza harmonijnie współgra 

z krajobrazem rezerwatu leśnego. Zwiedzaliśmy także najstar-

sze miasto w Bułgarii - Sozopol, położonego nad Morzem 

Czarnym miasteczko założone w VII w.p.n.e. przez Greków 

jako Apollonia. Miasto to urzekło nas  niespotykaną architek-

turą, pozostałością budowli greckich, rzymskich i bizantyjskich, 

murów obronnych, cerkwiami z XVIII w oraz przepięknymi 

widokami na Morze Czarne.

 W niedzielę przed wyjazdem do Polski zespół uczestniczył 

w porannej mszy św., która odbyła się na tarasie naszego hote-

lu. Mszę św. celebrował polski ksiądz, który był członkiem pol-

skiego zespołu ludowego „Powiślanie” ze Sztumu. Zespół ten 

także uczestniczył w festiwalu. Po mszy św. poszliśmy ostatni 

raz na plażę, aby pożegnać się ze złotymi piaskami, słońcem 

i błękitem Morza Czarnego - żal było wracać z tak uroczego 

miejsca. 

 Wyjazd zespołu został w dużej mierze sfinansowany ze  

środków budżetowych Domu Kultury „Uśmiech”. Pomo-

cy przy organizacji wyjazdu zespołu udzielił również Urząd 

Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, Starostwo Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego oraz rodzice.

 W imieniu dzieci z zespołu „Ożarowiacy” bardzo dziękuję 

wszystkim, dzięki którym nasze dzieci mogły po raz pierwszy 

ujrzeć lazur Morza Czarnego i zanurzyć się w nim.

Małgorzata Brykała - kierownik artystyczny zespołu „Ożarowiacy”

Fotoreportaż z tego wyjazdu na okładce „Informatora”

fair play. Tym razem obyło się bez urazów i Pani Jolanta Gu-

mińska, mieszkanka naszego osiedla sprawująca opiekę me-

dyczną, mogła w przyjemnej atmosferze obserwować prze-

bieg sportowej rywalizacji.

 Po zakończonym wyścigu każdy uczestnik został poczęsto-

wany przez organizatorów smacznym pączkiem oraz sokiem. 

Po rozegraniu ostatniego wyścigu młodzi uczestnicy spor-

towej rywalizacji oraz młodzi widzowie bawili się śpiewając 

piosenki karaoke, wykorzystując do tego celu sprzęt zakupio-

ny przez Spółdzielnię Mieszkaniową. W tym czasie w biurze 

Spółdzielni wydrukowano dyplomy dla wszystkich uczestni-

ków, wykorzystując sprzęt udostępniony przez Polskie Zakła-

dy Optyczne, którym szefuje pan Wojciech Cholewo. Zawo-

dy zakończyły się w miłej atmosferze. Zwycięzcy wszystkich 

wyścigów otrzymali, przy dźwięku fanfar, medale i nagrody, 

a pozostali uczestnicy, nie stający na podium, otrzymali wy-

losowane przez nich upominki. Specjalne upominki wręczo-

no najmłodszemu i najstarszemu uczestnikowi zawodów. 

Nagrody i upominki wręczali obecni na ceremonii zakończe-

nia imprezy Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 

Kazimierz Stachurski, Wicestarosta Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego Leszek Tokarczyk, Przewodniczący Rady 

Osiedla RSM Bloki Wojciech Cholewo, Prezes Spółdziel-

ni Mieszkaniowej OŻARÓW Pan Eugeniusz Zawadzki oraz 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

OŻARÓW Tadeusz Złotkowski.

 Oprócz istotnego wsparcia materialnego przekazanego 

organizatorom przez Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Ma-

zowiecki Kazimierza Stachurskiego oraz Starostwo Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego, pomocy udzielili następujący 

sponsorzy: BRICOMAN, JUNGHEINRICH, INSTAL-BUD, Apte-

ka mgr Iwony Jabłońskiej, Polskie Zakłady Optyczne, DELIKA-

TESY ,,U Bogusi”, sklep „Truskaweczka”, sklep pani E. Palecznej, 

pizzeria „Jerry”, którym organizatorzy pragną serdecznie po-

dziękować.

 Już teraz zapraszamy na czerwcową, przyszłoroczną, rywa-

lizację w 4. edycji wyścigu na rolkach.

 Przypominamy także o zbliżającym się biegu ,,Pożegnanie 

wakacji”, który zostanie rozegrany tradycyjnie we wrześniu na 

trasie wiodącej uliczkami osiedlowymi Spółdzielni Mieszka-

niowej OŻARÓW.

Henryk Koszczuk
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W ROCZNICĘ BITWY OŁTARZEWSKIEJ

Wrześniowa biografia bohaterskiego 
porucznika Artura Radziwiłła

Urodził się 17 stycznia 1901 roku w Warszawie, w pałacu 

Tyszkiewiczów. Dzieciństwo spędził w rodzinnych majątkach 

Radziwiłłów w Zegrzu i Sichowie (k. Staszowa). Ojciec Ma-

ciej wysłał do wraz z braćmi do Wrocławia, by uczył się 

w tamtejszym gimnazjum. Następnie młodzi Radziwiłłowie 

w czasie I wojny światowej znaleźli się w Moskwie, gdzie 

w latach 1914-1916 nadal uczyli się w gimnazjum. Wydawał 

tam pismo „Światło z zachodu” na prawach rękopisu. Do kraju 

wrócili przez Szwecję po ustaleniu działań wojennych. Artur 

gimnazjum skończył w Warszawie i musiał się zająć gospoda-

rowaniem w rodzinnym majątku. Ale mimo to się stało tak, 

że przeszedł kampanię wojenną 1919-1920. Wstąpił do 5 puł-

ku piechoty Legionów, gdzie był dowódcą plutonu. W czasie 

walk kilkakrotnie ranny - otrzymał m.in. dwa Krzyże Walecz-

nych. Po rekonwalescencji objął rodzinny majątek w Zegrzu 

i zajął się jego administrowaniem i opieką nad młodszym 

rodzeństwem po śmierci ojca.

 Wskutek powikłań giełdowych i strat majątkowych wy-

jechał do Indochin, gdzie pracował na plantacjach kauczuku. 

Po powrocie do Polski osiadł w Rytwianach i objął rozległy 

majątek ziemski. Przebudował istniejący dom dyrektora 

cukrowni i dostosował do potrzeb mieszkalnych swej rodziny.

 Po kilkunastu latach gospodarowania stały się Rytwiany 

jednym z najprężniejszych ośrodków gospodarczych w re-

gionie. Artur Radziwiłł unowocześnił produkcję polową, roz-

budował lokalny przemysł rolny (rozbudował tartak, założył 

cegielnię, młyny). Uczestniczył aktywnie w miejscowym ruchu 

społecznym. Dał się poznać nie tylko jako znakomity gospo-

darz ale i rozumny filantrop. Chcąc zmniejszyć skutki kryzy-

su gospodarczego zaciągnął pożyczkę w kieleckim banku na 

stworzenie około 500 miejsc pracy dla ludności Rytwian i oko-

lic. W wyniku tych robót powstały w Rytwianach stawy rybne. 

Wyznawał  bowiem chwalebną zasadę życiową, która głosiła, 

iż majątki produkcyjne to dobra publiczne.

 W przededniu II wojny światowej Artur Radziwiłł został 

zmobilizowany i chociaż był porucznikiem rezerwy został do-

wódcą 2 kompanii i Starzowskiego Batalionu 2 Pułku Piechoty 

Legionów. Ze Staszowa batalion ruszył na front pod koniec 

sierpnia. Pieszo doszli do Sandomierza, a stamtąd pociągiem 

pojechał w okolice Pabianic. Stąd zaś dostał się na stanowiska 

bojowe w rejonie Księżego Młyna  tak to wyznaczył dowódca 

Armii „Łódź”, w skład której wchodził 2 Pułk Piechoty.

 Pierwsze zażarte boje kampania Artura Radziwiłła stoczyła 

w pobliżu Borowskich Gór i Księżego Młyna. Po morderczej 

walce z nacierającymi, przeważającymi siłami niemieckimi, 

sandomierski pułk nie opuścił pozycji. Odwrót w kierun-

ku Warszawy wzdłuż szosy piotrkowskiej nastąpił dopiero 

po kilku dniach. Do twierdzy w Modlinie (tam wyznaczono 

miejsce obrony) nie wszyscy dotarli. Podczas marszu bata-

lion staszowski  został zaatakowany przez 4 Dywizję Pancerną 

w okolicach podwarszawskiego Błonia i Ożarowa. 13 września 

w czasie ataku batalionu na ukryte w zabudowaniach pod 

Ołtarzewem stanowiska niemieckie walczyła również kom-

pania porucznika Artura Radziwiłła, która w wyniku mor-

derczego starcia z wrogiem poniosła duże straty. W następ-

stwie ciężkiego zranienia w głowę zmarł dowódca kompanii. 

Zwłoki bohaterskiego oficera pochowano w pobliżu miejsca 

śmierci pod krzyżem wraz z 10-cioma żołnierzami przy polu 

de Flassierów - dziś ulicy Nizinnej.

 Staraniem rodziny Radziwiłłów i prowadzonej korespon-

dencji z władzami niemieckimi i czerwonym Krzyżem ustalo-

no, ze Artur Radziwiłł zginął pod Ołtarzewem. W lutym roku 

1942 w obecności dwóch niemieckich generałów, dwóch bra-

ci Radziwiłłów, księdza z zakonu Kamedułów i matki Radziwił-

ła, dokonano ekshumacji zwłok. Ustalono, że jest to ciało jest 

Artura Radziwiłła, dzięki znalezieniu na lewym ramieniu pod 

pagonem małej książeczki od nabożeństwa z testamentem 

osobiście wszytym przez matkę.

 Zwłoki przewieziono do rodzinnych Rytwian, gdzie spo-

częły w Kaplicy kościoła pokamedulskiego, natomiast ciała 

poległych 10 żołnierzy na cmentarz wojskowy do Ołtarze-

wa. Zostali pochowani głowami na północ po prawej stronie 

dużego krzyża.

Zbigniew Antoni Leoniak

Uczniowski Klub Sportowy „Ambra” Ołtarzew informuje,
że mecze KLASY „A” GRUPY I rundy jesiennej 2008/2009 będą się odbywały na boisku piłkarskim 

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Mazowiecka 12/13 w następujących terminach:

UKS AMBRA Ołtarzew – KS Partyzant Leszno – (sobota) 23 sierpnia, godz. 11.00

UKS AMBRA Ołtarzew – GKS Pogoń II Grodzisk – (sobota) 30 sierpnia, godz. 11.00

UKS AMBRA Ołtarzew – KS Błonianka – (czwartek) 11 września, godz. 17.30

UKS AMBRA Ołtarzew – GLKS Relax Radziwiłłów – (sobota) 11 września, godz. 17.30

UKS AMBRA Ołtarzew – LKS  Chlebnia – (sobota) 04  października, godz. 11.00

UKS AMBRA Ołtarzew – KS Milan II Milanówek– (sobota) 11 października, godz. 11.00

UKS AMBRA Ołtarzew – LKS  Naprzód II Zielonki – (sobota) 25 października, godz. 11.00

Serdecznie zapraszamy!
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UNIJNE DOTACJE

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 

ogłosiła konkurs na nabór wniosków o dofinansowanie 

projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Priorytetu I:Tworzenie warunków dla 

rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na 

Mazowszu, Działanie 1.5: Rozwój przedsiębiorczości - dla pro-

jektów o wartości powyżej 40 tys. PLN obejmujących m.in.:

 realizację nowych inwestycji: środki trwałe oraz warto-

ści niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowego 

przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, 

dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wpro-

wadzenie nowych dodatkowych produktów na rynek bądź 

zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego 

w istniejącym przedsiębiorstwie;

 usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania 

i doskonalenia m.in.: nowego produktu lub usługi, systemów 

zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzanie, 

zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji 

wyrobów, usług, maszyn i urządzeń;

 unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadze-

nia działalności gospodarczej (m.in. zakup maszyn, urządzeń).

Nową inwestycją nie jest:

 inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności 

produkcyjnych;

 nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.

Minimalna/maksymalna wartość projektu
 Dla inwestycji innowacyjnych spełniających warunki okre-

ślone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 

11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomo-

cy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyj-

nych maksymalna wartość projektu wynosi 8 mln PLN.

 Dla inwestycji nie mających charakteru innowacyjnego 

wartość pomocy będzie zgodna z:

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 

2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de mini-

mis w ramach regionalnych programów operacyjnych.

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 

11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 

inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych.

 Jednocześnie wartość projektów realizowanych przez mi-

kroprzedsiębiorstwa na obszarach wiejskich lub miastach li-

czących do 5 tys. mieszkańców i tworzących miejsca pracy 

powinna wynosić powyżej 300 tys. PLN. 

 Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji. Zgodnie 

z harmonogramem naborów wniosków zatwierdzonym 

przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na dofinanso-

wanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu 

nr RPOWM/1.5/1/2008 przeznaczona jest indykatywna kwo-

ta 291 310 244 PLN. 

 Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumen-

cie „Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”, 

dostępnych na stronach internetowych: www.mazowia.eu 
i www.mazovia.pl
 Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu w formie 

papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach można 

składać osobiście oraz za pośrednictwem kuriera lub poczty 

od 30 czerwca 2008 r. do 8 września 2008 r. w Punkcie Przyjmo-

wania Wniosków, w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdraża-

nia Programów Unijnych ul . Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa. 

Decyduje data wpływu wniosku do siedziby MJWPU.
 Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą 

rozpatrywane.

 Termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczony na 

stronach internetowych: www.mazowia.eu i www.mazovia.pl

 Okres finansowy realizacji projektu nie może być dłuższy 

niż do 30 czerwca 2010 r.

 O dofinansowanie projektów ubiegać mogą się przed-

siębiorcy, którzy spełniają kryteria określone w regulaminie 

konkursu, z wyłączeniem podmiotów, do których mają zasto-

sowanie przepisy w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

 Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku oraz regula-

min konkursu są dostępne w siedzibie Mazowieckiej Jednost-

ki Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 

Warszawa oraz na stronach internetowych: www.mazowia.eu 

i www.mazovia.pl
Źródło: mazowia.eu 

 Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wyda-

nych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powi-

nien zbierać faktury VAT  

 W terminie od 1 września 2008 r. do 30 września 2008 r. 
należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów 

rolnych wraz fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju 

napędowego w okresie od 1 marca 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r. 

w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2008 r. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2008 r. wynosi 
73,10 zł * ilość ha użytków rolnych 
Pieniądze wypłacane będą w terminach: 3 - 30 listopada 2008 r. 

w przypadku drugiego wniosku 

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy,
 ul. Kolejowa 2, pok 209 tel. 722 22 07 wew. 228

Z  EUROPĄ  W  TLE 
Ruszyły na Mazowszu konkursy 
o unijne dotacje dla przedsiębiorców

Wrzesień – rolnicy składają 
wnioski o zwrot podatku 
akcyzowego 
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„UŚMIECH” ZAPRASZA

Zapowiedzi zajęć w Domu Kultury „Uśmiech” 
Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowiecki 

proponuje następujące zajęcia:

 Nauka języka angielskiego dla dzieci w wieku od 1 roku do 14 

lat metodą Helen Doron (więcej informacji na www.antie.pl).

 Nauka gry na instrumentach: keyboard, pianino, skrzypce, 

gitara, akordeon (lekcje indywidualne, w godzinach przedpo-

łudniowych i popołudniowych).

 Studio piosenki - nauka śpiewu - (zajęcia indywidualne 

i w grupach).

 Pracownia plastyczna dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat oraz 

dorosłych - zajęcia przedpołudniowe (2 razy w tygodniu po 

2 godziny).

 Pracownia plastyczna dla dzieci w wieku od 5 do 18 lat oraz 

dla dorosłych – zajęcia popołudniowe (2 razy w tygodniu po 

2 godziny).

 Kurs tańca towarzyskiego dla młodzieży i dorosłych.

 Kurs tańca HIP-HOP dla młodzieży.

 Taniec dla Pań.

 Kurs języka angielskiego dla młodzieży i dorosłych:

Język ogólny, maturalny, FCE/CAE, Business English

(więcej informacji na www.antie.pl )

 Zespół ludowy „Ożarowiacy” - zajęcia w Ożarowie Maz., 

Ołtarzewie i Józefowie.

 Zajęcia muzyczno – rytmiczne dla najmłodszych.

 Teatr Słowa RAPSOD.

 Zespół muzyczno-wokalny dla seniorów „Ożarowskie Ku-

moszki”.

Zapisy na w/w zajęcia przyjmujemy w sekretariacie DK 

„Uśmiech” od poniedziałku do piątku (Ożarów Mazowiecki, 

ul. Poznańska 165, pierwsze piętro, pokój 113) w godzinach od 

8.00 do 16.00 lub pod numerem telefonu (0-22) 722-14-45.

Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie 
proponuje następujące zajęcia:

 Studio piosenki - nauka śpiewu - (zajęcia indywidualne 

i w grupach).

 Nauka gry na instrumentach: keyboard, pianino, skrzypce, 

gitara, akordeon (lekcje indywidualne, w godzinach przedpo-

łudniowych i popołudniowych).

 Pracownia plastyczna dla dzieci w wieku od 5 do 18 lat oraz 

dla dorosłych (2 razy w tygodniu po 2 godziny).

 Zajęcia plastyczno - techniczne dla dzieci od lat 10.

 Zajęcia baletowe dla dzieci od lat 5.

 Zajęcia teatralno - pantomimiczne w różnych grupach wie-

kowych.

 Zajęcia muzyczno – rytmiczne dla najmłodszych.

 Nauka języka angielskiego dla dzieci i dorosłych (więcej infor-

macji na www.antie.pl).

 Kurs tańca dla Pań.

 Kurs tańca HIP-HOP dla młodzieży.

 Klub gier stolikowych – warcaby, brydż.

 Zajęcia wokalno – muzyczne dla seniorów.

 Zajęcia z rękodzieła - hafciarstwo, gobeliny, koronkarstwo itp.

Zapisy na w/w zajęcia przyjmujemy w sekretariacie Filii DK 

w Józefowie (ul. Fabryczna 15, pierwsze piętro pokój numer 13) 

od poniedziałku do piątku:

w sierpniu w godzinach 10.30-14.30

od września w godzinach 12.30-20.30

lub pod numerem telefonu (0-22) 355-29-46.

WRZESIEŃ  -  KALENDARIUM  IMPREZ  W  „UŚMIECHU”
2 września (wtorek) godz.16.15

Język angielski dla najmłodszych metodą HELEN DORON 

- pierwsze zajęcia

Sala 109 DK „Uśmiech”, ul. Poznańska 165

6 września (sobota) godz. 18.00

Wernisaż twórczości amatorskiej - malarstwo 

Patryka Sadowskiego i Jakuba Krzysztofa Nowaka

Galeria DK „Uśmiech”, ul. Poznańska 165

7 września (niedziela) Dożynki Gminne
Występy zespołów z Domu Kultury „Uśmiech”

„Ożarowiacy” i „Ożarowskie Kumoszki”.

Boisko przy SP i Gimnazjum w Płochocinie

21 września (niedziela) godz. 12.30
Spektakl teatralny dla dzieci - „W pustyni i w puszczy”

Sala widowiskowa DK”Uśmiech”, ul. Poznańska 165

21 września (niedziela) godz. 15.00
Spektakl teatralny dla dzieci - „W pustyni i w puszczy”

Sala widowiskowa Filia DK w Józefowie, ul. Fabryczna 15

21 września (niedziela) godz. 16.00
Zabawa dla Seniorów

Sala widowiskowa DK”Uśmiech”, ul. Poznańska 165

28 września (niedziela) godz. 12.30
Spektakl teatralny dla dzieci - 

 „Japońska baśń o dobrym sercu”

Sala widowiskowa DK”Uśmiech”, ul. Poznańska 165

28 września (niedziela) godz. 15.00
Spektakl teatralny dla dzieci - 

 „Japońska baśń o dobrym sercu”

Sala widowiskowa Filia DK w Józefowie, ul. Fabryczna 15
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ZWIERZĘTA SĄ NASZYM SUMIENIEM 

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...

 Enia to młoda ok. 2-letnia sunia 

o budowie owczarka niemiec-

kiego, czarna, piękna błyszczą-

ca sierśc. Wesoła, energiczna, 

uwielbia zabawy z piłką. Bez pro-

blemowa do innych psów. Jest 

sunią bardzo czujną. Doskonale 

pilnuje posesji.

 Piękna suka owczarka niemiec-

kiego w wieku ok. 2 lat. Domi-

nująca w stosunku do innych 

psów. Szuka domu.

 Babcia to średniej wielkości sunia 

o umaszczeniu biszkoptowym. Jest 

miłym spokojnym psem, niestety 

lubi gonić koty. To doskonały pies 

dla starszej osoby.

 Czarny, średniej wielkości młody 

piesek. Troszeczkę przestraszony, ale 

gdy pozna opiekuna bardzo wylew-

ny i przyjacielski. Został znaleziony. 

Szuka nowego opiekuna.

 Młody psiak ok. 1 roku. Rodzice sznau-

cer oraz owczarek niemiecki. Przyjaciel-

ski, wesoły, przyjazny. Bezproblemowy 

do dużych i małych psiaków. Szuka no-

wego opiekuna. 

 Prawie jeszcze szczeniaczki. ro-

dzeństwo. Jasny brązowy piesek 

i ciemniejsza podpalana sunia. 

Bardzo wesołe, lubiace zabawy, 

energiczne.

 Amelka to młoda sunia. Miesza-

niec labradora. Miła wesoła, za-

bawna. Bez problemu do innych 

psów. Szuka nowego opiekuna.

 Szukamy domów dla piesków w różnym wieku oraz w typie 

różnych ras. Własnego domku szukają zarówno psiaki w typie 

pona jak i owczarka niemieckiego, jak równiez zwykłe kun-

delki. Wszystkie psiaki są zadbane, odrobaczone, zaszczepio-

ne a suczki po sterylizacji. Malutkie pieski mieszkają w domu 

z opiekunką a duże w specjalnie przygotowanym pomieszcze-

niu. Psiaki są miłe i sympatyczne. Na temat każdego jesteśmy 

w stanie powiedzie czy może przebywa z innymi psami, czy 

gania koty itd. 

Zadzwoń, a my postaramy się przedstawić Tobie 
psiego przyjaciela na wiele lat..

Informujemy osoby zainteresowane, że wszystkie podane 

w ogłoszeniach psy są lub będą zaszczepione i odpchlone, 

a suczki wysterylizowane. Wszystkie psy posiadają ksią-

żeczki zdrowia. Telefony kontaktowe: 507 415 468, Wydział 

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

Informujemy, iż w tym miesiącu udało nam się znaleźć 8 no-

wych domów, w tym 7 dla bezdomnych psów i 1 kota.

Serdecznie pozdrawiamy 

ZESPÓŁ KĄCIKA ADOPCYJNEGO

Kącik adopcyjny

Język angielski i niemiecki
studentka lingwistyki stosowanej UW, certyfikat CAE

- Korepetycje, przygotowanie do egzaminów
   na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum
- Przystępna cena (zniżki dla grup 2-os.), częstotliwość i miejsce lekcji do negocjacji
- Rzetelne metody nauki i systematyzowania wiedzy

Proszę o kontakt pod nr kom. 791 240 665 
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CZŁOWIEK I ZWIERZĘ

Był późny wieczór, na schronisko opadała z wolna kurtyna 

mroku, a wraz z nią cisza i spokój. Nagle błoga ciszę rozdarł 

potworny jazgot, wszystkie psy jednocześnie wyrwane zostały 

z leniwego letargu wieczoru. Szczek był tak głośny i przejmują-

cy, że od razu wzbudził zaniepokojenie pracowników schroni-

ska. Psy kłębiły się i ujadały z największym zawzięciem, tuż przy 

drodze, na skraju schroniska. Pobiegli tam szybko, przedarli się 

z wielkim trudem przez psi tłum i zobaczyli leżący na ziemi 

karton. Podnieśli go do góry, z wielkiej paczki dobywały się ci-

chutkie popiskiwania, ostrożnie go otworzyli, ze środka zaczę-

ły gramolić się małe, kudłate kuleczki. 

 Niczym na pokazie mistrza iluzjonisty, wyciągaliśmy z cze-

luści kartonu trzytygodniowe szczeniaki, jeden, drugi,... szósty. 

Sześć psich nieszczęść, wcale nie stanowiło iluzji, lecz szarą, 

brutalną rzeczywistość.

 Ktoś teraz siedzi sobie w wygodnym fotelu domowego 

zacisza, z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku i krysz-

tałowo czystym sumieniem. No cóż, suczka uciekła - wielkie 

rzeczy, każdemu się może zdarzyć, a potem co, te szczeniaczki 

były takie śliczne i niewinne, szkoda byłoby ... W schronisku się 

nimi zajmą ...

 Szczeniaki były zbyt młode, by utrzymać je przy życiu 

w schroniskowych warunkach. Może i dobrze, bo nie zdąży-

ły zakosztować w swym smutnym psim życiu, tego wielkiego 

nieszczęścia, bycia niechcianym, bezimiennym, bezdomnym 

psem ...

 O ludzka ironio, gdzie twoje krystalicznie czyste sumienie 

człowieku - gdzie... Szczeniaków z pudełka już nie ma. Być może 

gdzieś tam w zaświatach psiego Edenu będzie im lepiej, ale to 

tylko podnóże ogromnej góry lodowej zwierzęcych drama-

tów. Wszyscy mamy czyste sumienia i niesplamione złem ręce. 

Jesteśmy dobrymi ludźmi... tym czasem za chwilę do schro-

niska trafi kolejne z setek zwierząt, jutro kolejny dobry prze-

cież człowiek wrzuci przez płot następny karton wypełniony 

psim nieszczęściem. Za chwilę rozegra się kolejny, niezliczony 

dramat wyrzuconego na ulicę psa.

 Wieczorami, w błogim spokoju, w ciepłym domu kon-

templujemy dobrze przeżyty dzień, a one czekają na swojego 

pana nieświadome zdrady i ludzkiej bezduszności. Wpatrzone 

w dal, przepełnione naiwną nadzieją, siedzą wtulając się w kąt 

klatki, drżą z przerażenia i strachu, a serca pękają im z tęsknoty. 

To my zgotowaliśmy im ten los - jesteśmy dobrymi ludźmi ... 

TOZ „FAUNA”

To były takie śliczne szczeniaczki ....

Zagadnieniem podstawowym dla człowieka jest tzw. poczu-

cie zakorzenienia. Człowiek musi mieć takie poczucie, jeśli 

chce być w pełni podmiotem, a nie przedmiotem toczących 

się procesów kulturowych.

 Brak możliwości identyfikacji z określonym, bliskim mu 

środowiskiem sprawia, że czuje się zagubiony we współcze-

snym świecie.

 W świetle tego twierdzenia wydaje się oczywiste, że edu-

kacja młodego pokolenia powinna zaczynać się od poznania 

najbliższego każdemu człowiekowi kawałka świata, jego „małej 

ojczyzny”. Za wyposażenie młodych ludzi w tę wiedzę i kształ-

towanie poczucia więzi emocjonalnej ze środowiskiem lokal-

nym odpowiedzialna jest przede wszystkim rodzina i szkoła, 

jako dwa najważniejsze środowiska wychowawcze.

 Chcąc wspierać te środowiska w realizacji tego ważne-

go zadania Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusz Kusocińskiego 

w Ożarowie Mazowieckim już od czterech lat organizuje Gmin-

ny Konkurs Literacki pod hasłem „Po ożarowskich ścieżkach”. 

 W tegorocznej edycji uczniowie szkół podstawowych klas 

V i VI i oraz uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu naszej 

Gminy mogli napisać scenariusz  dowolnie wybranej legendy 

ożarowskiej (dorobek pierwszej edycji tego konkursu).

 Komisja oceniająca wyłoniła najlepsze prace w dwóch ka-

tegoriach wiekowych, biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

- zachowanie formy scenariusza

- jakość tekstu głównego

- treść i język (dialogi i monologi postaci scenicznych)

- obecność i zawartość tekstu pobocznego (didaskalia czyli 

tekst zawierający uwagi, wskazówki autora, informacje o sytu-

acji, osobach, czynnościach itp.)

- pomysłowość i oryginalność

- szczególne zalety utworu; stopień adekwatności scenariusza 

do założeń konkursu; ocena szans na realizację.

Oto lista nagrodzonych:

W kategorii uczniowie szkół podstawowych klas V-VI szkól 

podstawowych:

I miejsce - nie przyznano

II miejsce - Joanna Olejniczak kl. V, Szkoła Podstawowa 

w Święcicach; Paulina Pietrzak kl. VI, Szkoła Podstawowa 

nr 1 w Ożarowie Maz.

III miejsce - Emilia Piłat kl. VI Szkoła Podstawowa nr 1 

w Ożarowie Maz., Klaudia Potocka kl VI, Szkoła Podstawowa 

w Święcicach

W kategoriach szkół gimnazjalnych;

I miejsce (nagroda główna) - Magdalena Sośnia kl. I Gimnazjum 

im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Maz.

II miejsce - Noemi Kujawa; Agata Rutkowska - Gimnazjum 

im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Maz.

III miejsce - Olga Basiak kl. II Gimnazjum im. Bohaterów Po-

wstania Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim

 Nagrody (cyfrowy aparat fotograficzny, odtwarzacze MP3, 

książki) i dyplomy dla wszystkich uczestników wręczono na 

uroczystościach zakończenia roku szkolnego. 

Serdecznie dziękujemy Uczestnikom konkursu!
Gratulujemy Zwycięzcom!

D. Kwiek, G. Wojszczyk

Po ożarowskich ścieżkach ...
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I TY MOŻESZ URATOWAĆ CZYJEŚ ŻYCIE

Z uwagi na wielość zdarzeń drogo-

wych występujących na naszej „prze-

lotówce” A2, przedstawiliśmy Państwu 

wskazówki dotyczące prawidłowego 

zachowania się w razie konieczności 

udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wy-

padkach. Obiecaliśmy że uzupełnimy artykuł o przebieg akcji 

resuscytacyjnej.

Co oznacza słowo resuscytacja?
 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (w skrócie RK-O) 

jest zespołem zabiegów, których zadaniem lub skutkiem jest 

przywrócenie podstawowych objawów życia, tj. co najmniej 

krążenia krwi lub krążenia krwi i oddychania. Nazywana jest 

także podstawowym podtrzymaniem życia.

 Do takiej akcji należy przystąpić po ocenie stanu osoby po-

szkodowanej leżącej, która nie reaguje na żadne bodźce (kontakt 

słowny, reakcja na dotyk, reakcja na ból - o tym pisaliśmy). W dal-

szym ciągu pamiętajmy o ocenie miejsca zdarzenia pod kątem 

bezpieczeństwa! Poinformowaniu o zdarzeniu 112 lub 999.

NOWE, ŁATWIEJSZE, CZYLI 30:2
 W porównaniu z poprzednimi wytycznymi z 2000 r. zde-

cydowano o zmianie częstości uciśnięć klatki piersiowej do 

oddechów ratowniczych z 15:2 na 30:2 stosowanych zarów-

no podczas resuscytacji krążeniowo- oddechowej dorosłych, 

jak również i dzieci przezjednego ratownika (wyjątek pozostał 

jedynie wprzypadku noworodków 3:1).

 Wprowadzenie większej liczby uciśnięć w serii, ma zmniej-

szyć ilość przerw, a co za tym idzie-zmniejszyć ryzyko hiper-

wentylacji. Natomiast ujednolicenie schematu ma ułatwić za-

pamiętanie zarówno profesjonalistom, jak i laikom. Algorytm 

wykonywania RK-0 przez jedną osobę

- udrożnij drogi oddechowe odchylając głowę trzymając jed-

ną ręką za czoło a drugą za żuchwę i zapewniając dostęp do 

powietrza

- sprawdzaj przez 10 s. oddech próbując usłyszeć go, wyczuć 

na policzku i obserwując ruchy klatki piersiowej poszkodo-

wanego. Powinieneś wyczuć co najmniej 2 oddechy. Jeśli nie 

oddycha przystąp do sztucznego oddychania.

- zapewnij poszkodowanemu „krążenie”, je-

śli nie wyczuwasz pulsu przystąp do masażu 

serca.

Sztuczne oddychanie
Sztuczne oddychanie stosowane jest w przypadku sytuacji 

stwierdzenia bezdechu ofiary. Do jego wykonania stosuje się 

dwie podstawowe metody przywracania oddechu, opisane 

poniżej. Celowością tego zabiegu jest przedłużenie funkcji ży-

ciowych ofiary lub nawet pobudzenie do własnego oddechu 

poprzez „oddech zastępczy”.

Metoda usta-nos
Jest to najskuteczniejsza metoda wentylacji. Zapewnia lepsze 

uszczelnienie, zmniejsza ryzyko rozdęcia żołądka i wywołania 

wymiotów.  Postępowanie:

l. OdchyI głowę pacjenta jedną rękę kładąc najego czole, drugą 

pod brodą jednocześnie zamykając mu usta

2. Nabierz głęboki wdech, obejmij ustami nos i mocno 

wdmuchnij powietrze.

3. Pod koniec wdechu otwórz usta pacjenta, aby ułatwić 

ucieczkę powietrza.

Metoda usta-usta/usta-usta i nos
Nie jest to mniej skuteczna metoda wentylacji niż omówiona 

powyżej a jest wygodniejsza i szybsza (trzeba tylko wszystko 

robić z wyczuciem).  Postępowanie:

l. Odegnij głowę pacjenta do tyłu jedną rękę kładąc najego 

czole, a drugą złap za żuchwę.

2.Nabierz głęboki wdech, obejmij szczelnie ustami usta pacjen-

ta (u dzieci usta i nos). Wdmuchuj powietrze tak jakbyś sam 

oddychał jednocześnie trzymając kciukiem i palcem wskazu-

jącym zatkany nos pacjenta.

3. Pod koniec wdechu uwolnij usta pacjenta. Słuchaj czy po-

wietrze ucieka i obserwuj ruchy klatki piersiowej poszkodo-

wanego.

Pamiętaj, o prawidłowo prowadzonej wentylacji świadczą 

ruchy klatki piersiowej! Jeśli klatka piersiowa się nie porusza, 

a rozdęciu ulega okolica brzucha, oznacza to, że powietrze 

zamiast do płuc dostaje się do żołądka. Grozi to sprowokowa-

niem wymiotów. Świadczy to o tym, że najprawdopodobniej 

głowa nie została dostatecznie odgięta do tyłu i opadający 

język zatyka drogi oddechowe.

Zatrzymanie krążenia
Zatrzymanie krążenia w ciągu 10-15 s prowadzi do utraty 

przytomności. Objawy:

 brak tętna na dużych tętnicach (np. szyjnej). Zgodnie z obo-

wiązującymi obecnie standardami postępowania, podczas 

wykonywania Podstawowych Zabiegów Reanimacyjnych nie

sprawdza się tętna, a jedynie poszukuje jego oznak 

 charczący oddech lub bezdech, obecność „rybich wde-

chów”

 sina lub blada skóra

Zasady masażu serca:
 Pacjenta zawsze należy ułożyć na plecach, koniecznie na 

twardym podłożu,

 Pacjent w trakcie masażu serca musi być wentylowany,

STRAŻ MIEJSKA
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STRAŻ MIEJSKA I POLICJA

 Najnowsze wytyczne nie zalecają długotrwałego wyszukiwa-

nia odpowiedniego miejsca ucisku. Ręce kładziemy na środku 

klatki piersiowej i w tym miejscu prowadzimy masaż.

 Aby ratownik mógł skutecznie uciskać przez odpowiednio 

długi czas i skutecznie prowadzić masaż serca musi trzymać 

wyprostowane ręce. Ucisk wynika z oparcia się ciężarem swo-

jego ciała na mostku.

 Zwalniając ucisk należy nie odrywać rąk i nie zmieniać ich 

położenia

Uderzenie pięścią w okolicę przedsercową.
Uderzenie przedsercowe ma w założeniu zastąpić pierwszą 

defibrylację. Wykonywane jest w to samo miejsce, na któ-

rym jest wykonywany masaż serca, zaciśnięta w pięść dłonią, 

z dość dużą siła z wysokości około 20 centymetrów. Zastoso-

wanie uderzenia przedsercowego jest zasadne tylko i wyłącz-

nie w przypadku zauważonego zatrzymania krążenia w me-

chanizmie migotania komór. Aby móc zastosować uderzenie 

przedsercowe muszą zostać spełnione następujące elementy:

 pacjent jest cały czas podłączony do kardiomonitora

 zatrzymanie krążenia zostało zauważone natychmiast po 

jego wystąpieniu i potwierdzone przez personel medyczny 

(pielęgniarka, lekarz lub jakakolwiek inna osoba z personelu 

medycznego znajdująca się przy pacjencie)

 uderzenie zostanie wykonane w czasie maksymalnie 10 se-

kund od momentu wystąpienia migotania komór.

Jak wynika z powyższego, uderzenie przedsercowe w praktyce 

może być wykonane tylko i wyłącznie na oddziałach szpital-

nych lub na bloku operacyjnym. W każdym innym wypadku, 

akcje reanimacyjną zaczyna się od sprawdzenia przytomności, 

oddechu i masażu pośredniego serca.

Kontrola skuteczności
Resuscytacja jest skuteczna, jeśli pojawią się następujące ob-

jawy:

 unoszenie się i opadanie klatki piersiowej w rytm wentylacji

 tętno na dużych tętnicach

 zaróżowienie skóry

 Jesteśmy przekonani o tym że propagowanie umiejętność 

prawidłowego zachowania się w trakcie konieczności ratowa-

nia życia ludzkiego jest bardzo potrzebne.

 Z dużym niepokojem spoglądam na zwiększającą się 

ilość niezrównoważonych, młodych kierowców jednośladów 

którzy często nie stosując się do przepisów, stanowią realne 

zagrożenie bezpieczeństwa również dla pozostałych uczestni-

ków ruchu.

 W walce z brakiem czyjejś wyobraźni, wszyscy jesteśmy 

mało skuteczni. Natomiast skuteczni powinniśmy być przy 

niesieniu pomocy drugiej osobie.

 Pozdrawiam serdecznie naszych czytelników, życząc 

wszystkim tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.

Trochę statystyki.
Do tej pory Straż Miejska w Ożarowie Mazowieckim podjęła 

blisko 2 tys. interwencji (łącznie z kontrolami)

- nałożono mandatów karnych na kwotę ok 14 tys. zł

- ujęto i wspólnie z Policją dokonano wielu zatrzymań

- w dalszym ciągu systematycznie przeprowadzane są kon-

trole prawidłowości przestrzegania koncesji na sprzedaż al-

koholu, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży osobom 

nieletnim jak również nietrzeźwym

- systematycznie kontrolujemy posiadanie umów na wywóz 

nieczystości stałych i ciekłych, postępujące od południowej 

strony naszej gminy tj. Mory, Jawczyce, Bronisze, Konotopa, 

Duchnice, Oltarzew itd. /w związku z tym, prosimy o przygo-

towanie się do naszej wizyty/.

W związku z podpisaniem między Burmistrzem Miasta i Gmi-

ny Ożarów Mazowiecki a Komendantem Powiatowym Policji 

porozumienia w sprawie organizacji służb ponadnormatyw-

nych Policji na terenie gminy Ożarów Mazowiecki. W lipcu br. 

służby te pełniło 13 policjantów ze stanu Komisariatu Policji 

w Ożarowie Mazowieckim, którzy łącznie przepracowali 424 

godzin.    

 W toku realizacji zadań wynikających z przedmiotowego 

porozumienia policjanci zatrzymali 11 sprawców przestępstw, 

wylegitymowali 177 osób, w tym 8 osób nieletnich, dokonali 

79 kontroli miejsc szczególnie zagrożonych przestępczością,. 

Funkcjonariusze przeprowadzili łącznie 128 interwencji w tym 

37 zgłoszonych przez mieszkańców gminy. Ponadto policjanci 

ujawnili łącznie 124 wykroczeń z tego 62 zostało zakończo-

nych w drodze postępowania mandatowego, skierowano 8 

wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego, w stosunku do 54 

osób zastosowano środki poza karne w postaci pouczenia.

 W czasie pełnionych służb policjanci dokonywali syste-

matycznych kontroli miejsc zagrożonych przestępczością, 

rejonów gromadzenia się młodzieży i elementu przestępcze-

go ustalonych na podstawie analizy stanu zagrożenia, zgło-

szeń obywateli gminy. Ponadto policjanci objęli szczególnym 

nadzorem rejony, w których odnotowano zakłócenia ładu i 

porządku publicznego, zakłócenia ciszy nocnej oraz dewasta-

cje mienia. Kontroli poddano także place zabaw oraz rejony 

obiektów rekreacyjno-sportowych. 

 Czynności podjęte przez policjantów w toku pełnionych 

służb spotkały się z dużą życzliwością mieszkańców i życze-

niem, aby prowadzone były możliwie jak najczęściej, bowiem 

widok znacznej ilości patroli odbierany jest pozytywnie i wpły-

wa na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa lokalnej społecz-

ności.

kom. Ewelina Gromek-Oćwieja, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji 
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

Służby ponadnormatywne 
na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
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Stop narkotykom 
 Policjanci z Ożarowa Mazowiec-

kiego pełniący służbę ponadnorma-

tywną zatrzymali 24 czerwca br. mło-

dego mężczyznę, przy którym ujawnili 

narkotyki. Jak się okazało Robert J. miał 

przy sobie marihuanę. Zatrzymany 

noc spędził w policyjnej celi. Następnego dnia usłyszał zarzut 

posiadania środków odurzających, za co grozi kara nawet do 3 

lat pozbawienia wolności. 

W ciągu jednej nocy złamał dwa razy zakaz 
 Policjanci z Ożarowa Mazowieckiego tylko w ciągu jednej 

nocy dwukrotnie zatrzymali do kontroli drogowej Łukasza P. 

Mężczyzna pomimo sądownie orzeczonego zakazu kierowa-

nia, prowadził „malucha”. 25-latek dwukrotnie już w tym roku 

był zatrzymywany za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeź-

wości. Teraz w trybie przyśpieszonym odpowie przed sądem 

za nie stosowanie się do orzeczonego zakazu.

 2 lipca br. parę minut przed północą policjanci z Ożarowa 

Mazowieckiego na ulicy Poznańskiej zatrzymali do kontroli 

drogowej Fiata 126p. Szybko okazało się, że kierujący Łukasz 

P. nie powinien siedzieć za kierownicą, gdyż w ubiegłym roku 

sądownie zostały mu odebrane uprawnienia do prowadzenia 

samochodów. Mężczyzna po przeprowadzonym badaniu na 

zawartość alkoholu miał 0,18 promila alkoholu we krwi. Poli-

cjanci zabezpieczyli na poczet przyszłej kary telefon komórko-

wy i pieniądze oraz wypisali 25-latkowi wezwanie, by stawił się 

w komisariacie w późniejszym terminie. 

 Kilka godzin później ten sam patrol ponownie zatrzymał 

mężczyznę, tym razem w Ołtarzewie. Łukasz P. od razu trafił 

do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Teraz 

w trybie przyśpieszonym odpowie przed sądem za nie sto-

sowanie się do orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów. 

W tym roku ożarowscy policjanci dwukrotnie już zatrzymy-

wali mężczyznę za kierowanie w stanie nietrzeźwości.

Twierdził, że ma brata bliźniaka 
W ręce policjantów z Ożarowa Mazowieckiego wpadł 21 lipca 

br.  40-letni Sławomir P. Mężczyzna został zatrzymany w chwili, 

gdy próbował sprzedać w skupie złomu skradzione elementy 

metalowe. Szybko też okazało się, że Sławomir P. był nietrzeź-

wy. Miał 2,1 promila alkoholu we krwi. Noc spędził w policyj-

nej celi. Dziś jego sprawą zajmą się dochodzeniowcy.

 Gdy tylko dyżurny z Ożarowa Mazowieckiego otrzymał in-

formację o mężczyźnie, który ukradł przekładnie kierownicze 

od wózków widłowych, a teraz próbuje sprzedać je w skupie 

złomu, natychmiast podjął czynności. Na miejsce skierował 

patrol. Policjanci szybko ustalili, że w trakcie weekendu te ele-

menty zostały skradzione z terenu jednej z ożarowskich firm. 

Pracownicy od razu rozpoznali części, które Sławomir P. przy-

niósł na skup złomu. Mężczyzna najpierw stwierdził, że ma 

brata bliźniaka, potem, że to jakiś nieznany mężczyzna kazał 

mu je sprzedać, a w kolejnej wersji oświadczył, że wszystkie 

te elementy po prostu znalazł. Szybko też okazało się, że Sła-

womir P. był nietrzeźwy. Miał 2,1 promila alkoholu we krwi. 

Mężczyzna został zatrzymany, a noc spędził w policyjnej celi. 

Następnego dnia jego sprawą zajęli się policjanci z dochodze-

niówki, którzy wyjaśnią okoliczności zarówno samej kradzieży, 

jak i posiadania przez zatrzymanego przedmiotów pochodzą-

cych z przestępstwa.

Zniszczyli przystanek i wpadli 
 23 lipca br. policjanci z Ożarowa Mazowieckiego przedsta-

wili Patrykowi F. oraz Danielowi M. zarzut zniszczenia wiaty 

przystankowej. O dewastacji przystanku dyżurnego Policji 

powiadomili mieszkańcy. Gdy funkcjonariusze dojechali na 

miejsce, zastali dwóch nietrzeźwych mężczyzn. Teraz za znisz-

czenie mienia odpowiedzą przed sądem.

 Wszystko zaczęło się w nocy, gdy parę minut przed półno-

cą dyżurny komisariatu w Ożarowie Mazowieckim otrzymał 

zgłoszenie o tym, że młodzi ludzie demolują przystanek au-

tobusowy. Na miejsce natychmiast został skierowany patrol. 

Jak się okazało, szyby były wyrwane z mocowań, a wokół przy-

stanku leżały odłamki tłuczonego szkła. Policjanci spostrzegli 

dwóch młodzieńców siedzących na przystanku. Obaj męż-

czyźni byli pod wpływem alkoholu. 

 Dochodzeniowcy ustalili, że starty spowodowane przez 

wandali sięgają 650 złotych. Wczoraj Patryk F. oraz Daniel M. 

usłyszeli zarzuty zniszczenia mienia. Teraz za swój czyn odpo-

wiedzą przed sądem, grozi im kara pozbawienia wolności na-

wet do 5 lat.

Wszystko rozegrało się 4 lipca br., gdy policjanci pełniący 

służbę patrolowo-interwencyjną zauważyli pojazd, który stał 

zaparkowany w trudno dostępnym miejscu. Przy samocho-

dzie znajdowało się trzech młodych mężczyzn. To wzbudziło 

podejrzenie stróżów prawa, którzy postanowili to sprawdzić. 

Podczas kontroli ujawnili, że mężczyźni ci dokonali kradzieży 

przewodów telekomunikacyjnych, które obecnie zwijali. Po-

licjanci zatrzymali mężczyzn, a następnie zabezpieczyli ślady 

przestępstwa.

16 lipca br. policjanci z komisariatu w Ożarowie Mazowiec-

kim podczas patrolu na terenie miejscowości Józefów zainte-

resowali się garażem, skąd dochodziła bardzo głośna muzyka. 

Jak się okazało wewnątrz przebywała spora grupa młodzieży. 

Funkcjonariusze podjęli interwencję w trakcie, której ujawnili 

znajdującą się w pomieszczeniu torebkę z zawartością marihu-

any. Żadna ze znajdujących się na miejscu osób, nie przyzna-

wała się jej posiadania. W celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji 

policjanci zatrzymali sześć osób. Dopiero czynności podjęte 

w komisariacie pozwoliły na ustalenie właściciela feralnej to-
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rebki. Młody człowiek usłyszał zarzuty posiadania i udostęp-

niania środków odurzających.

25 lipca br. około godz. 22.00 policjanci z tutejszego komisaria-

tu otrzymali zgłoszenie że w pociągu relacji Łowicz - Warszawa 

została napadnięta i okradziona młoda kobieta. Na stację PKP 

natychmiast udała się załoga interwencyjna. Policjanci szyb-

ko ustalili przebieg zdarzenia. Jak się okazało funkcjonariusze 

Służby Ochrony Kolei podczas patrolu składu, zauważyli mło-

dego mężczyznę z dziewczyną, który bardzo dziwnie się za-

chowywał. W momencie, gdy podjęli wobec niego interwen-

cję, dziewczyna, przy której stał, rozpłakała się i powiedziała, 

że została przez niego napadnięta. Funkcjonariusze ochrony 

przekazali policjantom pokrzywdzoną oraz sprawcę. W opar-

ciu o zebrany materiał dowodowy wystąpiono do Prokuratury 

Rejonowej w Pruszkowie o zastosowanie środka zapobiegaw-

czego i decyzją Prokuratora wobec mężczyzny został zastoso-

wany dozór policyjny.

 Informujemy, że Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazo-

wiecki w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa na tere-

nie gminy podpisał porozumienia dotyczące realizacji przez 

policję dodatkowych patroli. Będą to służby w formie patroli 

pieszych w godzinach i miejscach, gdzie występuje największe 

zagrożenie przestępstwami.

Uwaga konkurs „Policjant, który mi pomógł” 
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

„Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia ogłasza kon-

kurs pod nazwą „Policjant, który mi pomógł”. Idea przedsię-

wzięcia ma na celu promowanie postaw i umiejętności po-

licjantów służących ochronie osób dotkniętych przemocą 

w rodzinie, zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami.

 Konkurs objęty został patronatem komendanta głównego 

Policji i wpisuje się w jeden z priorytetów przyjętych przez kie-

rownictwo polskiej Policji podkreślający znaczenie społecznej 

oceny pracy funkcjonariuszy.

 Finał konkursu i uroczyste wyróżnienie laureatów nagro-

dą komendanta głównego Policji odbędzie się 20 listopada 

br. podczas międzynarodowego seminarium realizowanego 

w ramach wdrażania w Polsce Programu szczegółowego Unii 

Europejskiej Daphne III na rzecz zapobiegania i zwalczania 

przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz ochrony ofiar 

i grup ryzyka na lata 2007-2013.

 Zgłoszenia od osób indywidualnych, organizacji i instytucji 

będą przyjmowane od 10 sierpnia do 10 października 2008 r. 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.niebie-

skalinia.pl. Propozycje kandydatów do wyróżnienia można 

również przesyłać pocztą na adres: Pogotowie „Niebieska 

Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa.

 Kandydatów do nagrody wyłoni kapituła złożona z zespo-

łu Pogotowia „Niebieska Linia”, a rozstrzygnięcie konkursu na-

stąpi 31 października br.

 Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń do konkursu, tj. 

10 października br. wśród osób, podmiotów zgłaszających 

kandydatów do konkursu rozlosowanych zostanie 10 nagród 

książkowych z zakresu problematyki związanej z psychologią 

i przemocą w rodzinie.

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie poprzez 

zgłoszenie policjanta, którego pomoc spełniła Państwa 

oczekiwania.

informacja ze strony Komendy Głównej Policji www.policja.pl

POLICJA OSTRZEGA
Handel ludźmi - UWAŻAJ - szczególnie w wakacje 
 Zwykle zaczyna się niewinnie. Ciekawa oferta pracy, możli-

wość wyjazdu za granicę, wysokie zarobki, nowa przygoda. Po-

tencjalny pracodawca wydaje się być przemiłym człowiekiem, 

który nie pragnie niczego innego, jak tylko dać nam szansę 

na spełnienie marzeń. Ale bądźmy czujni, nie dajmy się zwieść 

pozorom! Policjanci w 2007 roku zatrzymali 23 osoby podej-

rzewane o handel ludźmi.

 W dzisiejszych czasach ludzie stają się coraz bardziej mo-

bilni. Poszukują lepszego miejsca do zamieszkania, lepszej pra-

cy. Ta tendencja jest szczególnie zauważalna wśród ludzi mło-

dych, ciekawych świata, z głową pełną planów i marzeń. Ale 

niestety nie brakuje też osób, które starają się to wykorzysty-

wać do własnych celów, dlatego zanim podejmiemy decyzję 

o wyjeździe za granicę lub podjęciu nowej, na pozór niezwykle 

atrakcyjnej pracy, należy się najpierw dobrze zastanowić.

 Przykładowa sytuacja. Marta jest wysoką, atrakcyjną blon-

dynką. Ma swój profil ze zdjęciem w jednym z portali interne-

towych. Któregoś dnia w jej skrzynce z wiadomościami znalazł 

się nietypowy list. Miła dziewczyna zachęcała do wyjazdu do 

Singapuru. Wysokie zarobki, praca kelnerki w luksusowym lo-

kalu. „Mnie się udało, przeżyłam wspaniałą przygodę, zarobi-

łam pieniądze na studia, spróbuj i Ty”, pisała. Takich ofert jak 

ta jest bardzo wiele, zwłaszcza w Internecie. Z drugiej jednak 

strony musimy pamiętać, że ofiarą handlu ludźmi można stać 

się nie tylko odpowiadając na ogłoszenie o pracę. Częste są też 

przypadki uprowadzeń, możemy też zostać zwerbowani przez 

osobę, którą znamy i której ufamy lub poprzez małżeństwo 

z obcokrajowcem, zdarza się też sprzedaż dzieci przez rodzi-

ców. Z pewnością nie wszyscy pracodawcy są oszustami, tylko 

pojawia się pytanie, jak poznać tych uczciwych.

 Przede wszystkim nie dajmy się zwodzić obietnicom „zło-

tych gór”. Każdego pracodawcę, a także pośredników, należy 

bardzo dokładnie sprawdzić. Nie zaszkodzi poprosić o referen-

cje, które też warto sprawdzić. Cenną wskazówką może oka-

zać się informacja, jaka jest średnia płaca za oferowaną nam 

pracę w danym kraju. Należy też zwrócić szczególną uwagę, 

na wszystkie dokumenty i umowy, które podpisujemy. Kiedy 

już zdecydujemy się na wyjazd, też należy się odpowiednio za-

bezpieczyć. Powinniśmy zabrać ze sobą kserokopie wszystkich 

dokumentów, a zwłaszcza paszportu. Tego dokumentu należy 

szczególnie pilnować, nie wolno go nikomu oddawać. Trze-

ba też pamiętać, aby zostawić rodzinie wszelkie informacje, 

które umożliwią odnalezienie osoby przebywającej za granicą, 

a więc adres zamieszkania i telefon kontaktowy, a także dane 

pracodawcy.
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 Handel ludźmi to szeroki i wieloaspektowy problem. Ofiarą 

można stać się poprzez podstęp, oszustwo, groźbę, użycie siły, 

wykorzystanie słabości czy odurzenie środkami chemicznymi. 

Potem tacy ludzie są zmuszani do nierządu, wykorzystuje się 

ich seksualnie, zmusza do popełniania przestępstw, żebractwa, 

a także do niewolniczej pracy ponad siły. Dlatego trzeba so-

bie uświadomić, że ofiarą handlarzy „ludzkim towarem” może 

stać się każdy z nas! Nie ma czegoś takiego jak grupa zwiększo-

nego ryzyka, bo wszyscy znajdujemy się w tej grupie. Dlatego 

w każdej sytuacji musimy wykazywać się rozsądkiem i nie 

dać się nabrać na puste obietnice. Jeśli jednak staniemy się już 

ofiarą handlu ludźmi, są instytucje, które mogą nam pomóc. 

Za granicą należy szukać wsparcia wszędzie, gdzie tylko się da, 

ponieważ nie zawsze znajdziemy w pobliżu posterunek policji 

czy konsulat. Jeśli jest to możliwe, dobrze jest się skontaktować 

z jedną z organizacji pozarządowych, które zajmują się walką 

z handlem ludźmi. Po powrocie do kraju powinniśmy zgłosić 

się na Policję bądź do prokuratury. Nie należy się obawiać. Po-

licjanci są odpowiednio przeszkoleni, jak należy postępować 

z ofiarami handlu ludźmi i jak zapewnić im bezpieczeństwo. 

Poszkodowany może nawet zostać objęty programem ochro-

ny ofiary, podobny program jest przewidziany dla świadków. 

Trzeba w tym miejscu zaakcentować konieczność współpra-

cy z policją, jak niezwykle istotny czynnik pomocny w ujęciu 

handlarzy żywym towarem. Nie można pozwolić na bezkar-

ność przestępców.

Statystyka za lata 1999-2007 - handel ludźmi
 Każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje decyzje. Mimo, 

że nie zawsze możemy uniknąć niebezpieczeństwa, czę-

sto możemy zminimalizować ryzyko. Jeśli zdecydujesz się 

na wyjazd:

 ubezpiecz się od następstw nieszczęśliwych wypadków 

i ewentualnych kosztów leczenia,

 zrób kserokopię dokumentów tożsamości, wizy, pozwolenia 

na pracę itp. i zostaw je bliskim razem z aktualną fotografią,

 zostaw bliskim lub przyjaciołom adres pobytu za granicą, na-

zwę i adres pośrednika oraz pracodawcy i osób towarzyszą-

cych w podróży, jeśli je znasz,

 ustal z bliskimi częstotliwość i sposób kontaktów, a także 

hasło, które zostanie użyte w razie niemożności przekazania 

wprost informacji o kłopotach, niebezpieczeństwie i innych 

zagrożeniach,

 ustal adres i numer telefonu konsulatu w państwie docelo-

wym,

 zabierz słownik i rozmówki w razie braku dostatecznych 

umiejętności językowych.

ZAPAMIĘTAJ ! ! !
 numer telefonu POLAND DIRECT z kraju docelowego (po-

zwala na połączenie się z rozmówcą w Polsce na jego koszt, 

jeśli wyrazi na to zgodę), wykaz numerów POLAND DIRECT 

znajduje się m.in. w książce telefonicznej (numer dostępu do 

Polski z Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Belgii i Holandii: 

00 800 0480 0480, z Irlandii i Francji: 0 800 0480 0480,

 zabierz ze sobą numer telefonu organizacji udzielającej po-

mocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem handlu 

ludźmi,

 zabierz ze sobą telefon komórkowy i nie oddawaj go innym 

osobom,

 informuj bliskich o zmianie miejsca pracy i pobytu,

 w razie niespodziewanej zmiany trasy podróży, zastania po 

dotarciu za granicę stanu znacznie odbiegającego od zapew-

nień pośrednika lub osoby zapraszającej, zaobserwowania 

niepokojących zachowań pośrednika lub osób mu towarzy-

szących, nabrania wątpliwości, co do ich zamiarów, uciekaj 

i szukaj pomocy.

Komenda wojewódzka Policji w Szczecinie prowadzi kampa-

nię informacyjną dotyczącą zagadnienia handlu ludźmi pod 

hasłem „Nie każdy pociąg jedzie do Hollywood”. Więcej infor-

macji na stronie www.szczecin.kwp.gov.pl

Jak ustrzec się przed kradzieżą 
 Domy i mieszkania, w których jest zgromadzony dorobek 

naszego życia, stanowią łakomy kąsek dla złodzieja. Zastanów 

się, czy zrobiłeś wszystko, aby do minimum ograniczyć zagro-

żenie włamania do Twojego mieszkania. Żadna Policja nawet 

najskuteczniejsza nie ochroni w pełni naszej własności, jeżeli 

sami nie będziemy o nią dbali. 

 Złodziej - włamywacz wchodzi najczęściej drzwiami. Próba 

wejścia do domu, mieszkania przez okno, balkon czy piwnicę 

będzie przez przypadkowego obserwatora odebrana jako dzia-

łanie przestępcze. Włamywacz wybierze, więc drzwi, w których 

zamki może otworzyć szybko i bez hałasu. Często się zdarza, że 

nie musi otwierać zamka, bo drzwi są otwarte, a gospodarze 

siedzą przed telewizorem i nic nie słyszą. Tymczasem złodziej 

wchodzi bezszelestnie do mieszkania, kradnie torebki i plecaki z 

przedpokoju, po czym przez nikogo niezauważony wychodzi. 

 Pamiętaj, nawet będąc w domu czy mieszkaniu, zawsze za-

mykaj drzwi na klucz, chwila nieuwagi może nas bardzo drogo 

kosztować. Taki przypadek odnotowali wczoraj piaseczyńscy 

policjanci. Drzwi do jednego z domów nie były zamknięte 

na klucz, złodziej ukradł torebkę z pieniędzmi (1000 zł) oraz 

dokumenty firmowe właścicieli domu. 

 Jak ustrzec się przed włamaniem - zaufaj sąsiadowi i po-

licji, oto nasze rady: 

1) Najbezpieczniejszym miejscem dla przechowywania pie-

niędzy, biżuterii, akcji i obligacji jest bank. Amatorzy cudzego 

mienia stosunkowo szybko znajdują ukryte precjoza i pienią-

dze w różnego rodzaju schowkach. 

2) Nie zostawiaj kluczy pod wycieraczką, nie wieszaj ich tak-

że na szyi swej pociechy. Zabezpiecz należycie drzwi i okna 

swojego mieszkania, załóż dobre zamki. Warto zamontować 

domofon albo też instalację świetlną. Na działce z domem jed-

norodzinnym, wykonaj solidne (lecz przejrzyste) ogrodzenie, 

kup psa, załóż oświetlenie na podwórku. 

3) Zanotuj marki i typy posiadanych urządzeń, ich cechy 

charakterystyczne oraz numery fabryczne (radio, telewizor, 

aparat fotograficzny, rower, itp.) Te, które nie posiadają nume-

rów, oznacz swymi inicjałami lub np. numerem telefonu albo 
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datą urodzenia (można znakować tajnopisem, a w przypadku 

kradzieży lub zagubienia łatwiej będzie można je rozpoznać 

i udowodnić, że są naszą własnością). 

4) Nie opowiadaj o swoim bogactwie. Unikaj przygodnych zna-

jomości, zwłaszcza zawieranych przy kieliszku, nigdy zaś w ten 

sposób poznanych ludzi nie zapraszaj do swego mieszkania. 

5) Zwróć uwagę na kręcących się po klatkach schodowych 

i w pobliżu domu ludzi. Zainteresuj się nimi, zapytaj kogo lub 

czego szukają, przyjrzyj się im, by zapamiętać wygląd. Two-

je spostrzeżenia mogą być bardzo pomocne przy ustalaniu 

tożsamości ewentualnych włamywaczy. Przezorność może 

uchronić przed kradzieżą mienie Twoje lub sąsiadów, zadane 

pytania mogą spłoszyć potencjalnego złodzieja. 

6) Nie wpuszczaj bez uzasadnionych powodów nieznanych 

Ci osób. Sprawdzaj tożsamość i wiarygodność obcych osób, 

przychodzących do twojego mieszkania np. w sprawie prze-

glądu instalacji gazowej. Z policyjnych doświadczeń wyni-

ka, że prawie połowa kradzieży miała swój początek i źródło 

w nawiązywanych wcześniej tego typu kontaktach. Takie oso-

by, nawet jeśli same nie dokonują kradzieży, mogą przeprowa-

dzać tzw. złodziejski wywiad i dzielić się ustaleniami z grupą, 

która dokonuje włamań. 

7) Współdziałaj z sąsiadami w ochronie waszych mieszkań. 

Zwracaj uwagę także na ich mieszkanie. Podczas ich nieobec-

ności interesuj się ludźmi stojącymi pod ich drzwiami, zwracaj 

uwagę na hałasy i niecodzienne odgłosy dochodzące z klatki 

schodowej. 

8) Wyjeżdżając na dłużej z mieszkania (wczasy, odwiedziny 

u znajomych,) nie zostawiaj widocznych oznak swej nieobecno-

ści. Poproś sąsiadkę, by podlewała kwiaty, otwierała na krótko 

okna, opróżniała skrzynkę z korespondencji, wieczorem włącza-

ła na jakiś czas światło w kuchni lub w którymś z pokoi. 

9) Ubezpiecz swoje mieszkanie. W przypadku nieszczęścia 

zminimalizujesz swoje straty, poprzez uzyskanie stosownego 

odszkodowania. 

Jeżeli zauważysz coś niepokojącego REAGUJ, POWIA-
DOM, NIE TOLERUJ, dzwoń telefony alarmowe są do 
Twojej dyspozycji 997 lub 112 lub powiadom swojego 
dzielnicowego. 

Opracował:
asp. Jacek Wąsowski – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji 

w Ożarowie Mazowieckim
kom. Ewelina Gromek-Oćwieja, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji 

dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

Dyżur Policji w Józefowie
Informujemy, iż w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców uruchomiliśmy dyżury Policji 

w Józefowie - w budynku starej szkoły dyżury pełni dzielnicowy 

w każdy wtorek w godz. 10.00-12.00 i w czwartek w godz. 16.00-18.00. 

OSP Ożarów Mazowiecki
W czerwcu OSP w Ożarowie Mazowiec-

kim wyjeżdżała 36 razy :

- 16 pożarów

- 12 akcji ratownictwa technicznego

- 8 inne interwencje

Ważniejsze podjęte interwencje to :

1 czerwca - Bronisze, ul. Poznańska/Świerkowa - zderzenie 

3 samochodów osobowych: Fiat Seicento, VW Transporter, 

Skoda Fabia. Podjęte działania to pierwsza pomoc przedme-

dyczna, neutralizacja i odłączenie akumulatorów - 1 osoba 

w szpitalu.

1 czerwca - Jawczyce, ul. Poznańska/Wojska Polskiego - zde-

rzenie motocykla Honda z samochodem osobowym Fiat 

126p - udzielono pomocy przedmedycznej oraz uprzątnięto 

miejsce zdarzenia; motocyklista trafił do szpitala.

2 czerwca - Ożarów Maz. ul. Poznanska/Poniatowskiego - zde-

rzenie motocykla Honda z samochodem osobowym Audi 

A4. Udzielono pomocy przedmedycznej, odłączono i za-

bezpieczono akumulatory; motocyklista z urazem nogi trafił 

do szpitala.

3 czerwca - Ożarów Maz. ul. Poznańska 133 - najechanie 

samochodu ciężarowego na samochody osobowe stojące 

w korku - uprzątnięcie miejsca zdarzenia.

6 czerwca - Bronisze, ul. Poznańska/Świerkowa - zderzenie sa-

mochodu ciężarowego VW z samochodem osobowym VW 

Golf - kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia; podjęte działania 

to pomoc przedmedyczna, zabezpieczenie miejsca zdarze-

nia, odłączenie akumulatorów, zamknięcie gazów, neutraliza-

cja płynów, ściągnięcie wraków na pobocze oraz kierowanie 

ruchem. Kierowca VW Golfa trafił do szpitala.

6 czerwca - Macierzysz - ugaszono palące się w polach dzikie 

wysypisko śmieci ok. 300 m2. 

8 czerwca - Ożarów Maz., ul. Poniatowskiego - ugaszono pa-

lone śmieci za posesją.

9 czerwca - Ożarów Maz. - ugaszono pożar pojemników 

śmieci przy Hotelu Mazurkas.

9 czerwca - Ożarów Maz., ul. Zgody - gaszono pożar komór-

ki drewnianej pokrytej papą, nadpaleniu uległ dach budynku 

mieszkalnego oraz budynków gospodarczych.

10 czerwca - Wolskie - gaszono pożar budynku garażowego, 

spaleniu uległo wyposażenie warsztatu. 

O S P
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11 czerwca - Umiastów - zderzenie czołowe dwóch samo-

chodów osobowych marki Citroen oraz Honda Accord - do-

konano neutralizacji płynów, odłączono akumulatory i instala-

cje gazowa oraz uprzątnięto miejsce zdarzenia

15 czerwca - Ołtarzew, ul. Kilińskiego - zderzenie dwóch sa-

mochodów osobowych marki VW oraz Opel - 1 osoba po-

szkodowana; zabezpieczono miejsce zdarzenia, udzielono 

pierwszej pomocy przedmedycznej, odłączono akumulatory

16 czerwca - Ołtarzew, ul. Parkowa - pożar drzewa gat. Jawor; stu-

letnie drzewo o wysokości ok. 30 m i ponad 2 m średnicy pnia.

17 czerwca - Bronisze, ul. Świerkowa - zabezpieczono miej-

sce zdarzenia po zderzeniu dwóch samochodów osobowych; 

jedna osoba w szpitalu.

18 czerwca - Jawczyce, ul. Sadowa 49 - ugaszono pożar traw 

i nieużytków na powierzchni ok. 400 m2.

W lipcu OSP w Ożarowie Mazowieckim wyjeżdżała 27 razy:

- 10 pożarów

- 11 akcje ratownictwa technicznego

- 3 pompowania

- 3 inne interwencje

Ważniejsze wydarzenia :

2 lipca - Bronisze, ul. Sadowa - zderzenie 2 samochodów do-

stawczego i osobowego, 2 osoby w szpitalu.

4 lipca - Ożarów, ul. Poznańska 280 - zderzenie 2 samocho-

dów osobowych, 1 osoba w szpitalu.

8 lipca - Strzykuły, ul. Strzykulska/Sochaczewska - zderzenie 

dwóch samochodów osobowych - 1 osoba w szpitalu.

11 lipca - Ożarów, ul. Reymonta - pożar poddasza budynku 

parterowego, pustostan, wypaleniu uległo ok. 1 m2 stropu.

21 lipca - Bronisze, Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy 

- pożar samochodu Opel Vectra, opaleniu uległ osprzęt silnika.

24 lipca - sprzątanie powalonych drzew Umiastów i trasa Po-

znańska.

Pozostałe to pożary traw, zabezpieczenie zerwanych linii ener-

getycznych.

OSP Święcice 
W czerwcu OSP w Święcicach wyjeżdżała 30 razy 

- 18 pożarów

- 2 akcje ratownictwa technicznego

- 1 fałszywy alarm

- 9 innych zdarzeń

1 czerwca - Józefów, ul. Fabryczna - obchody Dnia Dziecka 

- zabezpieczenie terenu.

6 czerwca - Święcice, ul. Poznańska 521 - pożar dachu - pustostan.

9 czerwca - Michałówek, ul. Poznańska - wyciek oleju napę-

dowego ze zbiornika samochodu Scania

10 czerwca - Wolskie, ul. Michałowska - pożar garażu samo-

chodowego.

19 czerwca - Płochocin, ul. Stołeczna 156 - pożar składu drew-

na w szklarni.

22 czerwca - Józefów, ul. Fabryczna 1 - Polmos PGWS GEA-

-NOVA Sp. z o.o. - spaleniu uległy pakiety tworzywa sztuczne-

go do oczyszczalni ścieków.

26 czerwca - Święcice, ul. Warszawska 35 - zerwanie ściany 

szczytowej przez wiatr z budynku mieszkalnego - zabezpiecze-

nie folią przed padającym deszczem.

27 czerwca – Święcice, ul. Warszawska 39 - pochylenie ściany 

szczytowej przez wiatr w budynku mieszkalnym - zabezpie-

czenie ściany przed dalszym pochyleniem, postawienie belek 

i spięcie pasami.

28 czerwca - Pociecha, gmina Izabelin - odbyły się Manewry 

Leśne (ćwiczenia).

29 czerwca - Płochocin SHR - pożar sterty słomy.

W dniach 8, 20, 24, 25, 27 czerwca – usuwanie os na terenie 

Gminy Ożarów Mazowiecki.

W lipcu OSP Święcice wyjeżdżała 27 razy w tym :

- 7 pożarów

- 2 akcje ratownictwa technicznego

- 1 pompowanie

- 17 pozostałe zdarzenia

2 lipca - Święcice, ul. Warszawska - zderzenie dwóch samo-

chodów marki Mercedes oraz Honda - zabezpieczenie miej-

sca wypadku, kierowanie ruchem.

14 lipca - Józefów, ul. Kasztanowa oraz Fabryczna - wypompo-

wanie wody z parkingu oraz zalanych studzienek burzowych.

25 lipca – Święcice, ul. Poznańska - przewrócenie się samocho-

du dostawczego Lublin spowodowane pęknięciem opony

27 lipca – Rokitno, gm. Błonie - pożar zboża; gaszenie pożaru 

zasilenie innych jednostek.

29 lipca - Błonie - pożar zboża.

W dniach 3, 4, 12, 15, 22, 23, 24, 25, 28, oraz 30 lipca usu-

wanie owadów (os i szerszeni) na terenie gminy Ożarów Ma-

zowiecki oraz 3 wyjazdy na teren gm. Błonie.
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