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Już od miesiąca w odnowionych szkołach i przedszkolach trwają zajęcia nowego roku 
szkolnego, trzy tygodnie minęły od tegorocznych dożynek, rozpoczął się VI Festiwal 

Muzyki Kameralnej - Muzyka w barwach jesieni - patrząc na kalendarz odnotowuje-
my coroczne wydarzenia mówiące o zbliżającej się przedostatniej porze roku. Wszy-
scy chcielibyśmy, aby była ciepła i złocista, łaskawa dla prac polowych i budowlanych, 
zaplanowanych przez mieszkańców, inwestorów a także gminę.
 Obraz naszego miasta i gminy zmienia się z każdym rokiem. Nowe inwestycje 
są znakiem nowych planów i możliwości, bywa jednak, że zanim zostaną ukończone, 
utrudniają nieco codzienne życie. Szczególnie odczuwamy to korzystając z dróg gmin-
nych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, gdzie zwykły ruch pojazdów spotyka 
się dodatkowo z transportem materiałów budowlanych. Proszę szczególnie inwesto-
rów: tych, którzy budują domy jednorodzinne, jak i tych, realizujących osiedla czy 
przedsięwzięcia gospodarcze, aby starali się te utrudnienia zmniejszać. Szczególnie pro-
szę o zachowanie porządku na budowach, które realizowane są przy drogach i ulicach 
gminnych już przebudowanych. Nowe inwestycje nierzadko zostawiają przykre ślady 
na jezdniach, a nawet chodnikach.
 Od kilku lat 10 października obchodzone jest w Polsce międzynarodowe świę-
to drzewa. Święto to zaproponował amerykański znawca i miłośnik przyrody Juliusz 
Morton w 1872 roku. Dewizą Mortona stało się powiedzenie: „inne święta służą jedy-
nie przypomnieniu, dzień drzewa wskazuje zaś na przyszłość”. Do Europy idea ta tra-
fiła w 1951 roku, kiedy Światowa Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa ONZ - FAO 
postanowiła, że we wszystkich krajach członkowskich obchodzony będzie Światowy 
Dzień Drzewa. Zachęcam Państwa do sadzenia drzew i krzewów w przydomowych 
ogródkach, i proponuję skorzystać z fachowej pomocy gminnego Wydziału Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska oraz właścicieli szkółek, których w naszej gminie nie brakuje. 
Warto także przyjrzeć się dawniej posadzonym drzewom, często już sędziwym, i zasta-
nowić się czy nie powinien zająć się nimi fachowiec - ogrodnik. 
 W październiku, częściej niż w innych miesiącach, bywamy na cmentarzach 
przygotowując groby naszych bliskich do listopadowego Święta Zmarłych. Pamiętajmy 
o obowiązku zadbania o porządek na całym cmentarzu i postarajmy się, aby zeschłe 
liście, zwiędłe kwiaty i wypalone znicze trafiły we właściwe miejsce.
 Pamiętając, że muzyka łagodzi obyczaje zapraszam Państwa na koncerty 
VI Festiwalu Muzyki Kameralnej, aby na żywo obserwować zaproszonych gości w ich 
wspaniałych wykonaniach bardziej i mniej znanych kompozycji, staramy się, aby Mu-
zyka w barwach jesieni była lekka, łatwa i przyjemna.

Kazimierz K. Stachurski

 Motto na październik:

 Nie musimy dokonywać rzeczy wielkich,
 wystarczą rzeczy małe – spełniane z pasją i miłością.

Matka Teresa z Kalkuty
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z pracy Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
 podpisano umowy dotyczące wykonania :

- remontu kotłów grzewczych w kotłowni ZUK w Józefowie

- dostawy i montażu systemu monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Święcicach

- dokumentacji projektowej - kosztorysowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Umiastowie

- dokumentacji projektowej - kosztorysowej przebudowy ulicy Handlowej w Płochocinie

- dokumentacji projektowej - kosztorysowej wodociągu w miejscowości Wolskie

- dokumentacji projektowej - kosztorysowej wodociągu w miejscowości Bronisze, Mory

 zakończono:

- przebudowę ulicy Parkowej w Ożarowie 

- budowę chodnika przy ul. Szeligowskiej w Macierzyszu

- budowę chodnika przy ul. Lipowej w Ożarowie

- przebudowę pomieszczeń z przeznaczeniem na szatnię w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie

 podpisano umowy dotyczące:

- dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy do placówek szkolno-wychowawczych w roku 

szkolnym 2008/2009 z wykonawcą Przewóz Osób Niepełnosprawnych Paweł Mońko z Pruszkowa za 

cenę brutto: 249.417 zł

- dowozu młodzieży szkolnej z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki do Szkół Podstawowych, Gimna-

zjów oraz na pływalnię miejską w roku szkolnym 2008/2009 na trasach A, B, C z wykonawcą MK-2 

Katarzyna Ponichter z Piastowa za cenę brutto: na część A – 72.169,24 zł, na część B – 71.159,88 zł, 

na część C – 69.273,99 zł

- dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla UMiG w Ożarowie z wykonawcą „DELIVE-

RIT” Grzegorz Kasperek z Warszawy za cenę brutto: 137.127,20 zł

- dostawy samochodu bojowego dla OSP w Święcicach z wykonawcą P.S „BOCAR” Sp. z o.o z siedzibą 

w Korwinowie za cenę brutto: 417.300 zł

- wykonania zabudowy pożarniczej wraz z częściowym wyposażeniem samochodu ratownictwa tech-

nicznego straży pożarnej na bazie nowego fabrycznie podwozia samochodu MERCEDES SPRINTER 

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

Leszek Chmiel z Kielc za cenę brutto: 119.840 zł

- budowy dwóch studni głębinowych czwartorzędowych dla zaopatrzenia w wodę Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowości Gołaszew - Gmina Ożarów Mazowiecki z wykonawcą „WODROL” – PRUSZ-

KÓW S.A. z Pruszkowa za cenę brutto: 194.224 zł

- modernizacji stawów na terenie Parku Ołtarzewskiego z wykonawcą Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Wodnego z Warszawy za cenę brutto: 496.053,92 zł

- budowy sieci kanalizacji w miejscowości Duchnice – Gmina Ożarów Mazowiecki z wykonawcą 

„WODROL” – PRUSZKÓW S.A. z siedzibą w Pruszkowie za cenę brutto: 790.107,05 zł

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

wości Ołtarzew z wykonawcą „ETGAR” Krzysztof Wójcik z  Krakowa za cenę ofertową brutto: 280.600 zł

 zatwierdzono wynik postępowania w sprawie

- na remonty dachów na budynkach mieszkalnych przy ulicy: cz. A Fabrycznej 11 w Józefowie; cz. B 

11-go Listopada 1 w Ożarowie Mazowieckim; cz. C Poznańskiej 354 w Ożarowie Mazowieckim z wyko-

nawcą „ABC DACHY” Mariusz  Dźwigała z Wołomina za cenę ofertową brutto: cz. A 142.672,49 zł cz. B 

46.891,62 zł cz. C 65.926,48 zł

 wszczęto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na następujące zadania:

- odśnieżanie ulic w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

- modernizacja instalacji elektrycznej i grzewczej w budynku Klubu Sportowego „Ożarowianka”

- wykonanie rozbiórki wolnostojących murowanych piwnic przy ul. Fabrycznej w Józefowie oraz ko-

mórek przy ul. Poznańskiej 167 i 167A w Ożarowie Mazowieckim

 Aktem Notarialnym z dnia 23 września 2008 roku (Repertorium nr 3334/2008) dokonano prze-

niesienia na rzecz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki budynku wielorodzinnego przy ul. Witosa 34 

zawierającego 12 lokali mieszkalnych wartości 1.186.423  zł, wraz z najemcami, w trybie ustawy o zasa-

dach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych (Dz.U.nr 119 z 1994 r. poz. 567)

INWESTYCJE
 I REMONTY

ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNE

GEODEZJA 
I GOSPODARKA 

GRUNTAMI
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 dwóch nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie - Janusz 

Migda i Andrzej Cichal - oraz jeden nauczyciel ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy 

w Ożarowie - Bożena Mieszkowska - uzyskali stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

 nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Józefowie - Aneta Brzezińska - uzyskał stopień zawodowy 

nauczyciela kontraktowego

 Mazowiecki Kurator Oświaty i Wychowania przyznał dofinansowanie w wysokości 6400 zł na reali-

zację rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”; dofinansowanie przezna-

czone jest na instalacje monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy 

w Ożarowie Mazowieckim

 we wszystkich placówkach oświatowych odbyły się uroczyste inauguracje roku szkolnego 

 w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z dniem 01.09. został otwarty dodatkowy oddział przedszkolny;

do Przedszkola uczęszcza 25 dzieci więcej

 przyjęto 109 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkół gminnych 

 złożono wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej subwencji 

ogólnej z 0,6% rezerwy w roku 2008 z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw 

dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na 

emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela

 na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w nowym roku szkolnym 2008/2009 do szkół i przedszkoli 

uczęszcza:

• do Przedszkoli - 403 dzieci,

• do Szkół Podstawowych - 1263 uczniów,

• do Gimnazjów - 635 uczniów.

 6 września w Galerii Domu Kultury odbył się Wernisaż Twórczości Amatorskiej (malarstwo i rysu-

nek) Jakuba Krzysztofa Nowaka i Patryka Sadowskiego

 8-10 września zespół seniorów “Ożarowskie Kumoszki” przebywał na wycieczce w Zakopanem; 

wycieczka-nagroda zorganizowana została w ramach jubileuszu 30-lecia zespołu przypadającego na 

październik br.

 21 września po raz pierwszy w nowym roku kulturalnym odbył się teatrzyk dla dzieci; w sali wido-

wiskowej w Ożarowie Maz. i w Józefowie młodzi widzowie obejrzeli spektakl teatralny pt. “W pustyni 

i w puszczy”; wstęp na teatrzyki, tak jak w poprzednim roku kulturalnym, jest bezpłatny; teatrzyki cieszą 

się dużym zainteresowaniem wśród małych mieszkańców naszej gminy

 21 września - wieczorek taneczny dla seniorów, cieszył się on dużym zainteresowaniem wśród 

seniorów z naszej gminy; w nowym roku kulturalnym będą również organizowane w naszej filii 

w Józefowie

 od września rozpoczęły działalność stare i nowe sekcji w Domu Kultury “Uśmiech” i w filii DK 

w Józefowie, m.in.: język angielski dla dzieci metodą Helen Doron, nauka tańca HIP-HOP, zajęcia bale-

towe dla dzieci, nauka gry na instrumentach, zajęcia z rękodzieła, zajęcia plastyczne; szczegółowe infor-

macje na stronie www.dkusmiech.eu 

OŚWIATA
I SPORT

 
KULTURA
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UCHWAŁA Nr 233/08
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 215/08 
z dnia 25 czerwca 2008 w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie 
miasta i gminy na rok 2008.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wprowadza się zmiany do Uchwały 

Nr 215/08 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2008 r. 

w sprawie: wprowadzenia zmian w bud-

żecie miasta i gminy na rok 2008. 

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 

2.000.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Plan wydatków po zmianach stanowi 

wielkość 71.170.285 zł.

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu gminy w wysokości 

5.051.281 zł zostanie pokryty przy-

chodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki 

środków pieniężnych na rachunku bie-

żącym budżetu gminy, w tym 

wynikających z rozliczeń kredytów i po-

życzek z lat ubiegłych w kwocie - 

3.308.281 zł.

- zaciągniętych kredytów w kwocie - 

1.743.000 zł.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 233/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 11 września w sprawie zmiany 

uchwały nr 215/08 z dnia 25 czerwca 

2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian 

w budżecie miasta i gminy na rok 2008.

W związku z Uchwałą nr 176/K/08 Ko-

legium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2008 r. 

stwierdzającą nieważność Uchwały 

Nr 214/08 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 25 czerwca 

2008 roku w sprawie wprowadzenia 

zmian w budżecie miasta i gminy 

na 2008 rok, w części dotyczącej 

wydatków zaplanowanych w dziale 754 

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa”, w rozdziale 75412 

„Ochotnicze Straże Pożarne” w kwocie 

90.000 zł., na zadanie inwestycyjne pn. 

„Modernizacja strażnicy w Święcicach” 

z powodu sprzeczności z prawem, 

wprowadza się zmiany w Uchwale 

Nr 215/08 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2008 r. 

w sprawie: wprowadzenia zmian w bud-

żecie miasta i gminy na rok 2008:

zmienia się brzmienie §2 i §3 Uchwały 

Nr 215/08 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2008 r. 

w wyniku wprowadzonych zmian:

• Plan wydatków budżetu gminy stanowi 

wielkość 71.170.285 zł. 

• Deficyt budżetu gminy w wysokości 

5.051.281 zł zostanie pokryty przy-

chodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki 

środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu gminy, w tym 

wynikających z rozliczeń kredytów 

i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 

3.308.281 zł.

- zaciągniętych kredytów w kwocie - 

1.743.000 zł.

UCHWAŁA Nr 234/08
w sprawie: zmiany Uchwały nr 222/08 
z dnia 16 lipca 2008 w sprawie wpro-
wadzenia zmian do budżetu. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Wprowadza się zmiany do Uchwały 

Nr 222/08 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 16 lipca 2008 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do bu-

dżetu:

1) §2 otrzymuje brzmienie:

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 

447.690 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Plan wydatków po zmianach stanowi 

wielkość 71.631.135 zł.

2) §3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu gminy w wysokości 

5.114.471 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 - 3.371.471 zł.

- zaciągniętych kredytów w kwocie - 

1.743.000 zł.

3) Załącznik Nr 3 p.n. „Zadania inwesty-

cyjne w 2008 r.” otrzymuje brzmienie 

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniej-

szej uchwały.

4) Załącznik Nr 4 p.n. „Przychody i roz-

chody budżetu w 2008 r.” otrzymuje 

brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 

do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepi-

sami prawa.

UCHWAŁA Nr 235/08
w sprawie: zmiany Uchwały nr 232/08 
z dnia 16 lipca 2008 w sprawie wpro-
wadzenia zmian w budżecie miasta 
i gminy na rok 2008. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Wprowadza się zmiany do Uchwały 

Nr 232/08 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 16 lipca 2008 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w bu-

dżecie miasta i gminy na rok 2008.

1) §2 otrzymuje brzmienie:

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 71.131.135 zł.

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu gminy w wysokości 

4.614.471 zł. zostanie pokryty przycho-

dami pochodzącymi z:

W dniu  11 września  2008r. na  XXV sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:
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• wolnych środków, jako nadwyżki 

środków pieniężnych na rachunku bie-

żącym budżetu gminy, w tym wynika-

jących z rozliczeń kredytów i pożyczek 

z lat ubiegłych w kwocie - 3.371.471 zł.

• zaciągniętych kredytów w kwocie - 

1.243.000 zł.

3) Załącznik Nr 2 p.n. „Zadania inwesty-

cyjne w 2008 r.” otrzymuje brzmienie 

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniej-

szej uchwały.

4) Załącznik Nr 4 p.n. „Przychody i roz-

chody budżetu w 2008 r.” otrzymuje 

brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 

do niniejszej uchwały.

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepi-

sami prawa.

UCHWAŁA Nr 236/08
w sprawie: wprowadzenia zmian 
w budżecie miasta i gminy na rok 
2008. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Zwiększyć dochody gminy o kwotę 

321.069 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Plan dochodów po zmianach stanowi 

wielkość 66.837.733 zł.

§2

Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę - 

1.129.775 zł. 

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę - 

1.365.844 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Plan wydatków po zmianach stanowi 

wielkość 71.367.204 zł. 

§3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 

4.529.471 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 - 3.286.471 zł.

- zaciągniętych kredytów w kwocie - 

1.243.000 zł.

§4

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 146/07 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

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

nia inwestycyjne w 2008 r.” zmieniony:

- Załącznikiem Nr 2 do Uchwały 

Nr 166/08 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 14 lutego 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały 

Nr 170/08 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 19 marca 2008 r.,

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały 

Nr 184/08 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały 

Nr 200/08 Rady Miejskiej w Ożarowie  

Mazowieckim z dnia 20 maja 2008 r.,

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały 

Nr 214/08 Rady Miejskiej w Ożarowie  

Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały 

Nr 222/08 Rady Miejskiej w Ożarowie  

Mazowieckim z dnia 16 lipca 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 2 do Uchwały 

Nr 232/08 Rady Miejskiej w Ożarowie  

Mazowieckim z dnia 16 lipca 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr /08 

Rady Miejskiej w Ożarowie  Mazowiec-

kim z dnia 11 września 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr /08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 11 września 2008 r., otrzymuje 

brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 

do niniejszej uchwały.

§5

Załącznik Nr 3 do Uchwały 

Nr 146/07 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2007 r. 

p.n. „Limit wydatków na wieloletnie 

programy inwestycyjne w latach 2008-

2010”, zmieniony: 

- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały 

Nr 184/08 Rady Miejskiej w Ożarowie  

Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 232/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 16 lipca 2008 r., otrzymuje brzmienie 

zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej 

uchwały.

§6

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 146/07 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

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  

Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2008 r.

- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały 

Nr 200/08 Rady Miejskiej w Ożarowie  

Mazowieckim z dnia 20 maja 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały 

Nr 214/08 Rady Miejskiej w Ożarowie  

Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały 

Nr 222/08 Rady Miejskiej w Ożarowie  

Mazowieckim z dnia 16 lipca 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały 

Nr 232/08 Rady Miejskiej w Ożarowie  

Mazowieckim z dnia 16 lipca 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr /08 

Rady Miejskiej w Ożarowie  Mazowieckim 

z dnia 11 września 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr /08 

Rady Miejskiej w Ożarowie  Mazowieckim 

z dnia 11 września 2008 r., otrzymuje 

brzmienie zgodnie z  Załącznikiem Nr 5 

do niniejszej uchwały.

§7

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 146/07 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 28 grudnia 2007 r. p.n. „Plan 

przychodów i wydatków zakładu bud-

żetowego na 2008 r.”, zmieniony:

- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały 

Nr 222/08 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 16 lipca 2008 r.,

otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącz-

nikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§8

Do Uchwały Nr 146/07 Rady Miejskiej 

w Ożarowie Mazowieckim z dnia 

28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu na 2008 r. wprowadza się 

załącznik p.n. „Wydatki na programy 

i projekty realizowane ze środków 

pochodzących z funduszy strukturalnych 

i funduszu spójności” w brzmieniu 

zgodnym z Załącznikiem Nr 7 do 

niniejszej Uchwały.

§9

Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia.

§11

Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa.
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UCHWAŁA Nr 237/08
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 

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. 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepi-

sami prawa.

UCHWAŁA Nr 238/08
w sprawie: o współpracy z Gminą 
Bastia Umbra – Republika Włoska

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Akceptując w całej pełni przedłożony 

tekst, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały, Rada wyraża zgodę na zawar-

cie porozumienia o współpracy z Gmi-

ną Bastia Umbra w Republice Włoskiej 

i upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy 

Ożarów Mazowiecki do podpisania tego 

porozumienia.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy Ożarów Mazo-

wiecki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 239/08
w sprawie: zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Ożarów Mazowiecki dla 
obszaru Pogroszew- Koprki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

1. W uchwale Nr 443/06 Rady Miejskiej 

w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 lip-

ca 2006 r. w sprawie „miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru 

Pogroszew- Koprki opublikowanej w 

Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2006 

r. Nr 264, poz. 10383

§ 44 ust. 3 pkt. 5 lit. „a” otrzymuje brzmie-

nie:

„wysokość budynków:

a) usługowych w terenie 1U/MN do 3 

kondygnacji-do 15m,

b) usługowych w terenie 2U/MN, w czę-

ści od linii rozgraniczającej Trasy Poznań-

skiej- KDGP do rowu melioracyjnego, do 

5 kondygnacji-do 22m,

c) usługowych w terenie 2U/MN w czę-

ści na północ od rowu melioracyjnego 

do linii rozgraniczającej ul. Jaśminowej- 

2KDD do 3 kondygnacji-do 15m,

d) budynków mieszkalnych do 3 kondy-

gnacji- do 11m,

e) gospodarczych w zabudowie zagro-

dowej do 2 kondygnacji do 7m,

f) budynków gospodarczych i garaży do 

2 kondygnacji do 6m,

g) reklam i masztów oświetleniowych do 

25m wysokości”.

2. Pozostałe ustalenia zawarte w tre-

ści Uchwały Nr 443/06 Rady Miejskiej 

w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 lip-

ca 2006r. w sprawie „miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Ożarów Mazowiecki dla obszaru Pogro-

szew –Koprki” oraz rysunek planu pozo-

stają w dotychczasowym brzmieniu.

§2

Załącznikami do niniejszej uchwały i jej 

integralnymi częściami, są:

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrze-

nia uwag do projektu planu –stanowiące 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, 

zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą 

do zadań własnych gminy oraz zasadach 

ich finansowania-stanowiące załącznik 

nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy Ożarów Mazo-

wiecki.

§4

1. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Mazo-

wieckiego i wywieszenia na tablicy ogło-

szeń Urzędu Miasta i Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Mazo-

wieckiego.

UCHWAŁA Nr 240/08
w sprawie: przyznania dotacji celo-
wej Miastu Stołecznemu Warszawy 
naprowadzenie Izby Wytrzeźwień 
w Warszawie

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

1. Przyznaje się dotację celową Miastu 

Stołecznemu Warszawy na prowadzenie 

Izby Wytrzeźwień w Warszawie w kwo-

cie 8.000 zł (osiem tysięcy zł).

2. Środki przekazane przez Gminę Oża-

rów Mazowiecki będą wykorzystane na 

pokrycie nie uiszczonych kosztów po-

bytu w Izbie Wytrzeźwień osób zatrzy-

manych i przekazanych do Izby z terenu 

Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

3. Podstawą przekazania środków na re-

alizację pomocy jest umowa określająca 

przeznaczenie i zasady rozliczeń środków.

§2

 Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Miasta i Gminy Ożarów Ma-

zowiecki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 241/08
w sprawie: wyrażenia zgody na prze-
dłużenie umowy dzierżawy na czas 
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nieokreślony na rzecz dotychczaso-
wego dzierżawcy. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Wyraża zgodę na przedłużenie umowy 

dzierżawy na czas nieokreślony części 

działki ew. nr 7 o pow. 35 m2, położonej 

w obrębie 07, Ożarów Mazowiecki na 

rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 242/08
w sprawie: oddania w użyczenie na 
czas nieokreślony na rzecz Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki lokali w budynku po-
łożonym w Józefowie stanowiącym 
własność Gminy Ożarów Mazowiecki 
 
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Wyraża zgodę na oddanie w użyczenie 

na czas nieokreślony lokali o pow. 70m2 

w budynku stanowiącym własność Gmi-

ny Ożarów Mazowiecki, położonym 

w Józefowie k/Błonia przy ul. Fabrycznej 

15, na działce ew.nr 2/2 w obrębie SHR 

Płochocin na rzecz Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 243/08
w sprawie: oddania w użyczenie na 
czas nieokreślony na rzecz Domu 
Kultury „Uśmiech” lokali w budynku 
położonym w Józefowie stanowiącym 
własność Gminy Ożarów Mazowiecki 
 
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Wyraża zgodę na oddanie w użycze-

nie na czas nieokreślony lokali o pow. 

456,72m2 w budynku stanowiącym 

własność Gminy Ożarów Mazowiecki, 

położonym w Józefowie k/Błonia przy 

ul.Fabrycznej 15, na działce ew.nr 2/2 

w obrębie SHR Płochocin na rzecz Domu 

Kultury „Uśmiech”.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 244/08
w sprawie: nadania nazwy drodze 
w Ożarowie Mazowieckim.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Drodze bez nazwy zlokalizowanej na dz. 

ew. nr 27/5 położonej w Ożarowie Ma-

zowieckim obr.04 gm. Ożarów Mazo-

wiecki, nadaje się nazwę ulica Księstwa 

Warszawskiego.

§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 245/08
w sprawie: nadania nazwy drodze 
w Płochocinie.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Drodze bez nazwy zlokalizowanej na dz. 

ew. nr 447/1 położonej w Płochocinie 

gm. Ożarów Mazowiecki, nadaje się na-

zwę ulica Żurawia.

§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 246/08
w sprawie: wyrażenia zgody na od-
stąpienie od obowiązku przetargo-
wego trybu zawarcia umowy dzier-
żawy na czas nieokreślony. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Wyraża zgodę na odstąpienie od obo-

wiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy na czas nieokreślony 

dla działki ew.nr 108/5 o pow. 0,1581ha, 

położonej w Święcicach na polepszenie 

zagospodarowania nieruchomości przy-

ległej - dz.ew.nr 108/4.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 247/08
w sprawie: sprzedaży w drodze bez-
przetargowej nieruchomości po-
łożonej w Ożarowie Mazowieckim 
przy ul. Poznańskiej 282 oraz udzie-
lenia bonifikaty z tytułu sprzedaży 
tej nieruchomości będącej własno-
ścią Gminy Ożarów Mazowiecki 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

1.Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości stano-

wiącej działkę ew. nr 11 o pow. 0,2555 ha 

położonej w Ożarowie Mazowieckim, 

obr.07, przy ul. Poznańskiej 282, niezbęd-

nej do poprawienia warunków zagos-

podarowania nieruchomości przyległej 

stanowiącej działkę ew. nr 12, o pow. 

0,0606 ha.

2. Udziela się bonifikaty w wysokości 

98% z tytułu sprzedaży nieruchomości 

opisanej w §1 pkt.1. 

§2

Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia.

UCHWAŁA Nr 248/08
w sprawie: udzielenia bonifikaty 
od opłaty z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy po-
łożonej w Ożarowie Mazowieckim 
przy ul. Poznańskiej 282
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Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Udziela się bonifikaty w wysokości 98 % 

od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo wła-

sności nieruchomości stanowiącej wła-

sność Gminy Ożarów Mazowiecki dla 

użytkowników wieczystych dz. ew. nr 12 

o pow.0,0606ha obr.07 w Ożarowie Ma-

zowieckim przy ul. Poznańskiej 282.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 249/08
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia 
dróg od Skarbu Państwa

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Wyraża zgodę na nieodpłatne przejęcie 

od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Oża-

rów Mazowiecki następujących działek 

stanowiących drogi:

 -dz. ew .nr 23 o pow.0,44 ha obr. SHR 

Płochocin uregulowana w KW 31914

 -dz. ew. nr 5 o pow.1,57 ha obr. PGR 

Kręczki Kaputy uregulowana w KW 

32855

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia. 

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

Bożennie Gontkiewicz z powodu śmierci ojca

składają: Burmistrz, Koleżanki i Koledzy 
z Urzędu Miasta i Gminy oraz Biblioteki Publicznej 

w Ożarowie Mazowieckim

Serdeczne wyrazy współczucia

Księdzu Zbigniewowi Babickiemu
Proboszczowi Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów 

w Ołtarzewie

z powodu śmierci ojca
składają

Radni Rady Miejskiej i Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Najserdeczniejsze wyrazy współczucia

Panu Wiesławowi Badowskiemu 
z powodu śmierci ojca

składają 
Burmistrz, Dyrektor oraz Koleżanki i Koledzy 

z Zakładu Usług Komunalnych w Ożarowie Mazowieckim
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W dniu 10 września bieżącego roku w Urzędzie Miasta 

i Gminy w Ożarowie Mazowieckim w Sali Ślubów 

odbyła się uroczystość wręczenia Medali 

za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Pary, które przeżyły razem co najmniej 50 lat Prezydent Rze-

czypospolitej Polskiej odznacza specjalnym medalem. Ma on 

kształt sześcioramiennej gwiazdy, w środku której znajduje się 

napis „ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”, a z drugiej 

strony widnieją dwie srebrzyste róże.

 W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odzna-

czenia wręczał Burmistrz Kazimierz Stachurski. Uroczystość 

zaszczycił swoją obecnością Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bo-

żego w Ożarowie Mazowieckim ksiądz Jan Latoń. 

 Prezydent odznaczył medalami 6 par z terenu Miasta 

i Gminy Ożarów Mazowiecki:

Alinę i Tadeusza Berskich
Tamarę i Mariana Jugo
Halinę i Jana Kiełbasów

Wacławę i Stanisława Nowakowskich 
Eugenię i Edwarda Urbanów
Feliksę i Mieczysława Wojdatów
 Jedna z wyżej wymienionych par Państwo Eugenia i Edward 

Urban obchodzili diamentowe wesele, czyli sześćdziesiątą 

rocznicę ślubu.  

 Na uroczystość przybyły rodziny i znajomi jubilatów. Dla 

wszystkich gości był szampan oraz tort. Jubilaci otrzymali od 

Burmistrza listy gratulacyjne bukiety kwiatów oraz pamiątko-

we dyplomy.

 Ze względu na długą procedurę zgłoszeniową, osoby, które 

mają w rodzinie, wśród swoich znajomych pary obchodzące 

w przyszłym roku 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego, 

prosimy o zgłaszanie jubilatów do Urzędu Stanu Cywilnego.  

 Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska jubilatów 

oraz odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli związek małżeński 

zawierany był w innej gminie.  

 Jolanta Dragan Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Jubileusz 50 –lecia pożycia małżeńskiego

 BEJO ZADEN POLSKA 

 MT DEVELOMPNET GROUP 

 ROLNICZA SPÓDZIELNIA PRODUKCYJNA DUCHNICE

 DELIKATESY „U BOGUSI” 

  BOGUSŁAWA I JACEK MIZIOŁEK

 BITTNER SP.J - ANDRZEJ I ROMAN BITTNER

 F K - FIRMA KSIĘGARSKA - JACEK OLESIEJUK

 AMBRA - HURTOWNIA OBUWIA

 INTRA - HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA

 BIOTON S.A - FIRMA FARMACEUTYCZNA

 SPÓŁDZIENIA USŁUG ROLNICZYCH - OŻARÓW MAZO-

WIECKI

 DIESEL TRUCK SP. Z.O.O

 PERI-POLSKA SP. Z.O.O.

 GEOTERMIA MAZOWIECKA S.A. - PRODUKCJA ENERGII 

CIEPLNEJ 

 KROKUS - HURTOWNIA KWIATÓW

 EWT TRUCK & TRAILER POLSKA

 WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY - 

BRONISZE

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW, KTÓRZY UFUNDOWALI 
NAGRODY ORAZ PRZEKAZALI FANTY NA LOTERIĘ ZORGANIZOWANĄ PODCZAS 

DOŻYNEK GMINNYCH W PŁOCHOCINIE
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Dzień Wiosny w Europie to inicjatywa mająca na celu 

zachęcenie szkół do organizacji wydarzeń poświęconych 

tematom europejskim. Jest organizowany przez European 

Schoolnet (EUN), który realizuje projekt we współpracy 

i ze wsparciem finansowym Komisji Europejskiej.

Dzień Wiosny w Europie po raz pierwszy odbył się w 2002 

roku. Była to kampania zmierzająca do: 

• zwiększenia świadomości nt. Unii Europejskiej, 

• promocji europejskiej edukacji obywatelskiej w szkołach za-

równo poprzez tradycyjne, jak i oparte na wykorzystaniu tech-

nologii informacyjno-komunikacyjnych zajęcia edukacyjne.

 Ze względu na odniesiony sukces wydarzenie to organizo-

wane jest od tamtego czasu corocznie. Z roku na rok rośnie 

liczba szkół uczestniczących w Dniu Wiosny, dzięki czemu jest 

to jedna z najbardziej udanych inicjatyw dla szkół w Europie

 W kolejnych latach szkolnych kampanii Dnia Wiosny 

w Europie przyświecały różne tematy przewodnie. W 2008 

roku głównym jej celem było zwiększenie świadomości mło-

dych ludzi na temat różnorodności kulturowej.

Dzień Wiosny 2008 w SP 2
 Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ożarowie Ma-

zowieckim już po raz kolejny uczestniczyli w kampanii. 

W bieżącym roku zainteresował nas konkurs: „Mój zagranicz-

ny przyjaciel”. Uczniowie wyobrażali sobie, że są w innym kra-

ju. Następnie tworzyli krótkie historie obrazkowe, na których 

przedstawiali sami siebie i to, czego doświadczali. 

 W kampanii wzięło udział ponad 4300 szkół z całej Europy, 

nadesłano ponad 5000 prac. Projekty oceniane były według 

kilku kryteriów, takich jak: kreatywność, oryginalność oraz 

jakość. 

 2 lipca 2008 roku w Brukseli jury, w skład którego weszli 

eksperci m.in. ds. pedagogiki, sztuki i technologii informacyj-

no-komunikacyjnych wybrało 10 zwycięzców.

 Z radością informujemy, że wśród zwycięzców z całej Euro-

py, znalazły się prace dwóch naszych uczennic. 

1. Karolina Laskowska - klasa I b (obecnie II b).

2. Monika Gołębiewska - klasa VI b (obecnie I gimnazjum).

 Zwycięzcy otrzymają specjalne certyfikaty, a szkoła została 

nagrodzona cyfrowym aparatem fotograficznym. 

 Prace można obejrzeć na stronie: http://www.springday-
2008.net

Elżbieta Maliszewska SP 2 Ożarów Mazowiecki

Konkurs - Dnia Wiosny 2008 roku:
„Mój zagraniczny przyjaciel” rozstrzygnięty

Monika Gołębiewska -Together in Sudan                                                  Karolina Laskowska - We are happy
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Gmina Ożarów Mazowiecki wzięła udział w Ogólnopolskiej 

Kampanii Społecznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 

organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów 

i Dziennikarzy Radiowych z Poznania w 2008 roku.

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” rozpoczyna się od 

1 kwietnia i trwała do końca czerwca.

Główne cele kampanii dla Szkół Podstawowych
 Cel główny:

Budowanie poczucia własnej wartości i wykorzystania swojego 

potencjału rozwojowego do czerpania zadowolenia w życiu.

 Cele szczegółowe:

1/ poznawanie swoich mocnych stron i czerpanie z nich siły 

do unikania zachowań ryzykownych,

2/ poznawanie swoich mocnych stron i wykorzystanie ich do 

niesienia pomocy innym,

3/ wykorzystywanie swoich mocnych stron do podnoszenia 

sprawności fizycznej i promowanie zdrowego stylu życia.

Główne cele kampanii dla Gimnazjów
 Cel główny:

Budowanie tożsamości człowieka sukcesu.

 Cele szczegółowe:

1/ rozwijanie umiejętności wytyczania sobie celów prowadzą-

cych do zadowolenia z życia,

2/ rozwijanie umiejętności realizacji zadań pozwalających osią-

gać założone cele,

3/ rozwijanie cech dojrzałej osobowości pozwalającej na bycie 

otwartym na innych ludzi.

 Szkoły Podstawowe i Gimnazja otrzymały materiały edu-

kacyjne dla dzieci do przeprowadzenia Kampanii i materiały 

dla rodziców i nauczycieli.

 W 2008 roku w ramach kampanii odbyło się 5 konkursów  

indywidualnych:

 dla uczniów szkół podstawowych

- „W poszukiwaniu kwiatu paproci”

- „Szybciej ,wyżej, mocniej”

 dla gimnazjalistów

- „Zdobywamy Mount Everest”

- „Citius, altius, fortius”

- „Szukamy młodych mistrzów”

 oraz 2 konkursy zespołowe:

- „Odkrywamy nasze mocne strony” /dla szkoły podstawowej/  

- „Nasze mocne strony /dla gimnazjalistów/.

 Do biura kampanii napłynęły tysiące prac. Wśród laure-

atów znaleźli się przedstawiciele naszej Gminy:

 ze Szkoły Podstawowej w Święcicach:

- Katarzyna Zalewska z kl. II /otrzymuje grę planszową 

„W poszukiwaniu kwiatu paproci” w konkursie plastycznym,

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” 
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- Łukasz Wróbel z kl. II /otrzymuje grę planszową „W poszuki-

waniu kwiatu paproci” w konkursie plastycznym/.

 ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie:

- Zofia Zwierzchowska z kl. V /otrzymuje odtwarzacz mp3 

w konkursie ulotowym/.

- uczniowie szkoły /otrzymują zegar, w konkursie dla klas 

i świetlic/

- uczniowie kl. IV b /trzymują zegar, w konkursie dla klas i świetlic/

 z Gimnazjum w Ożarowie Mazowieckim:

- Monika Michalska /otrzymuje grę planszową „Zdobywamy 

Mount Everest” w konkursie plastycznym/.

 z Gimnazjum w Płochocinie: 

- Paweł Woźniak
- Marta Pałyska
- Kamil Lipiński
- Mateusz Orzechowski /wszyscy otrzymują grę karcianą 

„Fair Play” w konkursie ulotowym/.

 Nagrody wręczą Dyrektorzy Szkół na uroczystych apelach.

Dziękuję Pedagogom szkolnym, którzy byli koordynato-
rami Kampanii w szkołach, Kadrze pedagogicznej przy-
gotowującej dzieci do konkursów, a szczególnie gratuluję 
Laureatom tegorocznej Kampanii.

mgr Elżbieta Dobrzyńska - Khafagy

Bliżej Europy
Jesienią 100 osób z naszego 

miasta będzie mogło skorzystać 

z dofinansowanych kursów 

językowych prowadzonych 

Metodą SITA w ramach akcji 

„Bliżej Europy”.

Ośrodek Językowy SITA, 3WAY 

Dynamiczne Centrum Językowe, 

CNJ wspólnie ze sponsorami oraz 

Urzędem Miasta i Gminy Oża-

rów Mazowiecki organizują akcję 

“Bliżej Europy”. Dzięki niej będzie 

można poznać lub udoskonalić 

znajomość takich języków jak: an-

gielski, niemiecki lub hiszpański, 

nowoczesnym i szybkim sposo-

bem SITA. Akcją objętych zostało 

300 miast i placówek naukowych 

w całej Polsce. 

Dla wszystkich
 Propozycja ta skierowana jest dla wszystkich osób prze-

bywających w Ożarowie Mazowieckim. Aby wziąć udział 

w kursie niepotrzebne są żadne wymagania. Są to kursy dla 

każdego! W salach Gimnazjum im. Bohaterów Powstania 

Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Szkolnej 2 

utworzone zostaną małe 6-8 osobowe grupy, które uczyć się 

będą języka metodą SITA. Każdy uczestnik kursu płaci za szko-

lenie jedynie 429 złotych, czyli zaledwie 50 procent wartości. 

Jeden poziom nauki języka obcego metodą SITA porówny-

walny jest z siedmiomiesięcznym kursem metodą klasyczną. 

W tej kwocie uczestnik otrzymuje dodatkowo komplet 6 płyt 

CD i podręcznik o wartości 239 zł, zajęcia z lektorem SITA oraz 

opiekunem w godzinach popołudniowych przez 10-11 tygo-

dni. Po 3 miesiącach nauki kursanci poradzą sobie w wielu sy-

tuacjach życia codziennego. Będą znali język praktyczny, bez 

tak typowej dla kursów tradycyjnych „blokady językowej”. 

Metoda SITA
 SITA to obecnie najnowocześniejszy, najszybszy i najbardziej 

skuteczny system językowy w Polsce. Wielokrotnie doceniany 

przez świat nauki, może się poszczycić licznymi nagrodami 

i wyróżnieniami, m.in. pierwszym miejscem jako „NAJLEPSZY 

PRODUKT JĘZYKOWY” przyznany na IV Ogólnopolskich  

Targach Językowych zorganizowanych na Uniwersytecie War-

szawskim, a także „EUROPEJSKIM CERTYFIKATEM JAKOŚCI”.

 Nauka metodą SITA w znacznym stopniu podnosi efek-

tywność przyswajania języka obcego w porównaniu z nauką 

realizowaną metodami tradycyjnymi. Cechuje ją wysoka sku-

teczność zapamiętywania nowych informacji w krótkim cza-

sie. Główny nacisk położony jest na umiejętność swobodnego 

porozumiewania się w języku obcym, na bardzo praktyczne 

rozmówki i dialogi.

Jak się zgłosić?
Warunkiem wzięcia udziału jest przysłanie formularza zgłosze-

niowego z www.blizejeuropy.pl do:

firmy SITA - Ośrodek Językowy SITA, ul. Chełmińska 7, 87-100 

Toruń, tel. (056) 649 49 29, (042) 298 56 16, faks (056) 475 48 

38 lub e-mailem: gbe@blizejeuropy.pl 
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Kronika dziejów rodzin ożarowskich
Dzieje wielopokoleniowej 

rodziny Matysów.

Rodzina Matysów jest związana z ziemią ożarowską od pięciu 

pokoleń. Protoplastą tej rodziny jest Fryderyk Matys urodzony 

we wsi Wawrzyszew, gmina Błonie w 1860 roku, który osiedlił 

się w Ożarowie w drugiej połowie XIX wieku. Dokładnej daty 

jego osiedlenia w Ożarowie nie znamy. Wiemy natomiast, 

że ożenił się z Rosjanką - Anastazją z d. Akientiew. Zamieszkali 

w tzw. kamienicy przy trakcie poznańskim. Piętrowa kamieni-

ca z zabudowaniami gospodarczymi w podwórku przetrwała 

przy ulicy Poznańskiej 266 do chwili obecnej. Aktualnie jest 

rekonstruowana i będzie pełniła, tak jak pierwotnie, funkcje 

lokalu usługowego gastronomiczno-noclegowego. Poza ka-

mienicą, w której Matysowie zlokalizowali karczmę Fryderyk 

i Anastazja posiadali również w Ożarowie kilka hektarów zie-

mi - w rejonie obecnego osiedla Mickiewicza, Huty Szkła oraz 

Kościoła. Być może był to posag Anastazji, ale tego niestety 

nie wiemy.

 Młodzi małżonkowie Matysowie cechowali się dużą przed-

siębiorczością. Fryderyk był nie tylko aktywnym przedsiębior-

cą kierującym karczmą, w której szefowała jego żona Anastazja 

ale również prowadził gospodarstwo, handlował produktami 

rolnymi i przeprowadzał rozliczne transakcje finansowe od-

notowywane w księdze hipotecznej. Mieli 5 dzieci. 2 synów 

- Stefana i Grzegorza oraz 3 córki - Helenę, Marię oraz Natalię. 

Fryderyk Matys zmarł mając 43 lata i został pochowany na 

Cmentarzu Ewangelicko –Augsburskim przy ul. Młynarskiej 

w Warszawie. Po śmierci Fryderyka w 1903 roku Stefan, jego 

najstarszy syn, przejął na swoje barki prowadzenie interesów 

rodzinnych. Bardzo poważnie traktując swoje obowiązki wo-

bec matki i rodzeństwa sam nie decyduje się na dalsze kształ-

cenie i całkowicie poświęca się rodzinie. Dzięki temu pozostałe 

rodzeństwo może zdobyć wykształcenie. Dwie starsze siostry 

kończą gimnazjum, najmłodsza szkołę dentystyczną, a brat 

Grzegorz po maturze wstępuje do szkoły kadetów w Orle. 

Siostry Helena i Maria wychodzą za mąż za Rosjan i wyjeżdża-

ją z Polski. Helenie z 4 dzieci udaje się, po wybuchu rewolucji 

i stracie męża, uciec z Rosji i w 1918 roku dociera do domu 

rodzinnego w Ożarowie. 

 Stefan, solidny i pracowity, z czasem staje się znanym i 

szanowanym rolnikiem. Dopiero po zabezpieczeniu przyszło-

ści rodzeństwu zaczyna myśleć o sobie. W 1911 roku żeni się 

z młodszą o prawie 10 lat córką warszawskich kupców z Woli 

Stanisławą Kosińską. 

 Stefan i Stanisława zamieszkali w Ożarowie w „kamienicy 

nad karczmą” z resztą rodziny Matysów. Tutaj przychodzi na 

świat ich troje starszych dzieci: Irena, Włodzimierz i Maria. 

Wspólne mieszkanie zaczyna być uciążliwe. Stefan zaczyna 

więc rozglądać się za miejscem, które stałoby się nowym gniaz-

dem rodzinnym. Znajduje w odległości 5 km od Ożarowa, 

w gminie Blizne 200 hektarowy podupadający majątek Ma-

cierzysz. Wartość zakupu przekraczała jego możliwości finan-

sowe, ale w związku z korzystnymi warunkami sprzedaży (ni-

ska pierwsza wpłata, a następne spłaty w dogodnych ratach 
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i w naturze) kupuje Macierzysz i wyprowadza się z Ożarowa, 

nie zrywając jednak więzi ze swoim gniazdem. W Ożarowie 

nadal mieszka nestorka rodu Anastazja i jej pozostałe dzieci.

 Po przeniesieniu do Macierzysza Stefan przedsiębiorczy 

i pełen innowacyjnych pomysłów staje się znanym i cenionym 

producentem warzyw, bierze udział w licznych wystawach rol-

niczych. Prowadzi duże gospodarstwo z rozmachem, ciągle in-

westując w nowe działy produkcji. Nie zapomina też o swoim 

rodzinnym Ożarowie działając na rzecz lokalnej społeczności. 

Był między innymi fundatorem sprzętu dla nowopowstałej 

ochotniczej straży pożarnej. 

 Macierzysz staje się gniazdem rodzinnym z prawdziwego 

zdarzenia. Przychodzą tu na świat kolejne dzieci: Eugeniusz, 

Maciej, Stefan i Stanisław. 

 Niestety kryzys gospodarczy w latach 20-tych XX wieku nie 

ominął też Macierzysza. Gospodarstwo staje się niewydolne. 

Rośnie zadłużenie i przybywa wierzycieli. Stefan nie chce zre-

zygnować z kształcenia dzieci, ale nie chce też zdecydować się 

na sprzedaż części majątku, ponieważ liczy, że po jego śmierci 

każde z 7 dzieci otrzyma 

z ojcowizny część, która 

ułatwi mu start życiowy.

 Jak wynika z zapi-

sów w księdze hipo-

tecznej „Osady Karczem-

nej w Ożarowie” w 1922 

roku zadłużenie Stefana 

i Stanisławy Matysów 

wynosiło 12 milionów 

marek polskich. Zadłu-

żenie to obciążało po-

siadłości Matysów za-

równo w Ożarowie jak 

i Macierzyszu.

 W 1926 roku u Stefana wykryto cukrzycę. W tamtych la-

tach nie stosowano jeszcze insuliny, a ciężka praca i stres zwią-

zany z rozpoczynającą się złą passą w gospodarce robią swoje. 

Rodzinie, która próbuje wszystkich sposobów, żeby ratować 

głowę rodziny udaje się nawet umieścić go w prywatnej kli-

nice w Warszawie, do której sprowadzono z Wiednia insulinę, 

którą właśnie zaczęto tam stosować. 

 Niestety pomoc była już niemożliwa. 29 lutego 1928 roku 

Stefan Matys umiera w wieku 46 lat. Historia się powtarza. Tak 

jak ojciec (Fryderyk) zostawia żonę i gromadkę (7) nieletnich 

dzieci, z których najstarsza Irena ma 15 lat, a najmłodszy Stani-

sław zaledwie 2 lata (zdjęcie dzieci Stefana i Stanisławy  

 Trzydziestokilkuletnia wdowa Stanisława nigdy przedtem 

nie musiała zajmować się gospodarstwem i kompletnie się na 

tym nie znała. Sytuacja z dnia na dzień staje się dramatycz-

na. Sporządzony po śmierci Stefana spis inwentarza wykazał 

olbrzymie zadłużenie, do którego doszedł jeszcze podatek 

spadkowy. W księgach hipotecznych posiadłości Matysów 

z lat międzywojennych znajdują się liczne reskrypty nota-

rialne i zobowiązania dłużne egzekwowane przez wierzycieli. 

Wierzyciele zaczęli masowo występować na drogę sądową. 

Dla spłacenia „kaucji” hipotecznego zadłużenia Stanisława Ma-

tys aktem notarialnym z dnia 30 maja 1939 roku zmuszona 

jest sprzedać niejakiej Muszce Pines z Churynów za kwotę 

26 500 złotych „Osadę Karczemną” w Ożarowie o powierzchni 

1 hektar 8249 metrów kwadratowych. Transakcję tę zapisano 

w kancelarii notarialnej Juliana Siennickiego w Warszawie. 

 W celu zabezpieczenia interesów nieletnich spadkobier-

ców przy Sądzie Pokoju w Babicach utworzono tzw. Radę 

Familijną składającą się z 7 osób będących rodziną oraz przy-

jaciółmi zmarłego Stefana. W wyniku działania Rady Sąd Rejo-

nowy w Warszawie postanowił o odroczeniu płatności oraz 

ustanowił nadzorcę sądowego nad majątkiem w osobie inż. 

Jerzego Kuhna. Sytuacja 

chwilowo się ustabilizo-

wała. 

   Niemniej jednak z cza-

sem Stanisława z resztą 

rodziny oraz Radą Fami-

lijną zaczyna wyprzeda-

wać część nieruchomo-

ści zarówno w Ożarowie 

jak i Macierzyszu. W le-

cie 1939 roku zostaje 

przez sąd w Warszawie 

przeprowadzony podział 

mocno już okrojonego 

majątku w Macierzyszu 

pomiędzy rodzeństwo Matysów. Niestety wybucha wojna 

i ślad po tym podziale w postaci zapisu w nowej księdze wie-

czystej przepada na zawsze. 

 Żona i dzieci Stefana podczas wojny mieszkali nadal 

w zarekwirowanym przez Niemców Macierzyszu w budynku 

dla służby (czworakach). Młodsi bracia korzystając z bliskości 

Kampinosu pomagali oddziałom AK. Starszy Włodzimierz 

- inżynier rolnik, już żonaty mieszkał na Żoliborzu i działał 

w oddziale AK „Żywiciela”. Najstarsza siostra (Irena) lekarka 

stomatolog z mężem lekarzem pracowali w Szpitalu Ujazdow-

skim. W 1943 roku zginęli Stefan i Maciej. Jeden rozstrzelany 

w nieznanym miejscu po łapance ulicznej w Warszawie drugi 

zastrzelony przez nieznanych sprawców (prawdopodobnie 

zwykłych bandziorów) na oczach rodziny w Macierzyszu. 
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W czasie wojny i Powstania Warszawskiego przez Macierzysz 

przewija się cały korowód dalszej i bliższej rodziny i znajomych 

znajdując tam zawsze dach nad głową i strawę.

 Rok 1945 zastaje część rodziny w Ożarowie, część w Ma-

cierzyszu część w Warszawie. Do Macierzysza wchodzi przed-

stawiciel UB w osobie tow. Józefa Światły. W 24 godziny Ma-

tysowie musieli się wynieść ze swojego domu. Żadne przed-

stawiane przez Włodzimierza argumenty potwierdzające, że 

majątek przed wojną został podzielony i jego nacjonalizacja 

nie może być podciągnięta pod przepisy Dekretu o Reformie 

Rolnej nie znalazły zrozumienia u tow. Światły. W obecności 

rodziny Matysów tow. Światło niszczy jedyny zachowany do-

wód podziału majątku z 1939 roku. To spowodowało, że do 

tej pory potomkowie Ma-

tysów muszą udowadniać 

przed urzędami i sądami, 

że to „ich okradziono, a nie 

oni ukradli”. Bezsilni wobec 

funkcjonariuszy UB Ma-

tysowie opuścili dom tak 

jak stali. Znaleźli dach nad 

głową u krewnych i rodziny 

we Włochach i Gołąbkach. 

Starsi bracia Włodzimierz 

i Eugeniusz, tak jak wielu 

gospodarzy z okolic Oża-

rowa w nagrodę za patriotyczną postawę podczas okupacji 

niemieckiej, zostali aresztowani i wysłani do kopalni węgla na 

Uralu. Przez dwa lata rodzina praktycznie nic o nich nie wie-

działa. Los był jednak dla nich łaskawy. Pod koniec 1947 roku 

powrócili żywi do Polski. Przez jakiś czas mieszkają na Wybrze-

żu ponieważ nie wolno im przebywać w okolicy Warszawy. Po 

zakończeniu tej swoistej „kwarantanny” zaczęli gospodarować 

na ocalałych jeszcze po dziadku Fryderyku działkach w Oża-

rowie. 

 Z dzieci Fryderyka Matysa jedynie Grzegorz i Helena Pozd-

niakowa z domu Matys mieszkali do śmierci w Ożarowie.

 Najmłodsza córka Natalia po ukończeniu szkoły denty-

stycznej i ślubie z Wiktorem Wąsikiem, filozofem i późniejszym 

profesorem KUL wyprowadziła się do Warszawy, gdzie miesz-

kała do śmierci. Żona i dzieci Stefana, po wyrzuceniu z Macie-

rzysza, zamieszkali w Warszawie oraz Gołąbkach i Włochach 

pod Warszawą. Włodzimierz przedwojenny inżynier rolnik 

zamieszkał z żoną Marią w Warszawie. Pracował przez jakiś 

czas na SGGW, a potem w Ministerstwie Rolnictwa. Eugeniusz 

przeprowadził się do domu rodzinnego swojej żony Ireny w 

Morach i gospodarzył na ziemi Bucholców. Obaj bracia prowa-

dzili jednocześnie małe gospodarstwa rolne na ziemi Matysów 

w Ożarowie dając się poznać jako postępowi rolnicy i działacze 

lokalni. Maria zaraz po wyrzuceniu z Macierzysza przedarła się 

„przez zieloną granicę” do Niemiec, do swojego narzeczonego 

Tadeusza Benedykcińskiego oficera w dywizji gen. Maczka. Po 

ślubie wyjechali do Anglii, a potem do USA gdzie mieszkali do 

śmierci. Maria bardzo aktywnie działała wśród polonii polskiej 

w USA. Irena, najstarsza z dzieci Stefana i Stanisławy, która już 

w 1936 roku uzyskała dyplom lekarza na Uniwersytecie War-

szawskim wyszła w 1941 roku za mąż za Kazimierza Szczepań-

skiego, też lekarza. Pracowali wspólnie, początkowo podczas 

wojny w Szpitalu Ujazdowskim, gdzie pomagali członkom 

różnych organizacji podziemnych rannym w akcjach przeciw 

Niemcom, a po wojnie w różnych palcówkach służby zdrowia. 

Irena przez wiele lat była 

pracownikiem Akademii 

Medycznej w Warszawie 

pełniąc tam różne funkcje 

i osiągając stopień profe-

sora. Najmłodszy Stanisław 

początkowo pomagał star-

szym braciom w gospodar-

stwie, a potem pracował 

w FSO w Warszawie

 Do dziś na tej samej zie-

mi co protoplasta rodziny 

Fryderyk Matys gospoda-

rzy jego praprawnuk Edward Kulisiewicz (wnuk Grzegorza) 

syn z żoną Katarzyną oboje inżynierowie rolnicy. W Ożaro-

wie mieszka również jego starszy brat Wojciech Kulisiewicz 

- prawnik, dyrektor Biblioteki Sejmowej, a także najmłodsza 

wnuczka Stefana i Stanisławy Matysów - Elżbieta Badowska 

(córka Stanisława) z rodziną. Tak jak wielu członków tej rodzi-

ny ma zaszczepioną miłość do ziemi. Kieruje gospodarstwem 

ogrodniczym w Łazienkach Królewskich. 

 Potomkowie Fryderyka, choć los nie szczędził im razów, 

nigdy się nie poddawali. Czuli się zawsze Polakami i Polsce słu-

żyli. Ciężko pracowali i zawsze szli do przodu. Najlepiej niech 

o tym świadczy fakt, że wśród 5 dzieci Fryderyka 1 miało wyż-

sze wykształcenie. Wśród jego wnuków co najmniej 4, a wśród 

prawnuków co najmniej 5.

 Gniazdo rodzinne - dawna kamienica do lat 90 była w rę-

kach rodziny. Dopiero na początku lat 90 została sprzedana 

i obecnie jest przebudowywana na hotel. Nie wszyscy Maty-

sowie są nadal związani miejscem zamieszkania z Ożarowem, 

ale większość potomków Fryderyka i Anastazji Matysów iden-

tyfikuje się z ziemią ożarowską jako kolebką rodziny.

Stefan Lewandowski

KARTY HISTORII
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Z ŻYCIA HARCERZY

W sobotę, 20 września 2008 r., w Ołtarzewie odbyła się już 

V Harcerska Olimpiada Uśmiechu i Humoru. Organizatorem 

tej imprezy jest Hufiec ZHP Błonie (Ożarów Maz., Kampinos 

i Leszno), ale inicjatorką i pomysłodawcą pierwszej, i każdej 

kolejnej takiej imprezy - Komendantka Hufca phm. Urszula 

Galant. 

Rozpoczęcie Harcerskiej Olimpiady w tradycyjnym kręgu harcerskim.

 Od rana padał deszcz i było bardzo zimno. Pogoda nie 

zapowiadała ani dobrej zabawy, ani dużej liczby harcerzy, ani 

tym bardziej ogniska …

 Gdy wszyscy już dotarli, stanęliśmy wokół miejsca przezna-

czonego na ognisko. Wtedy druhna Komendantka policzyła 

wszystkie zgromadzone osoby, łącznie z naszymi gośćmi było 

nas około 40-stu osób. Nikt nie spodziewał się tylu harcerzy 

przy niesprzyjającej pogodzie, tym bardziej, że samych instruk-

torów z Hufca było obecnych tylko kilku: hm. Anna Sakowska, 

pwd. Renata Soprych, hm. Barbara Zielińska, pwd. Monika 

Psujek i pwd. Alicja Galant. 

 Na wstępie druhna Komendantka (organizatorka spotka-

nia) przywitała wszystkich gości oraz nas harcerzy specjalnym 

harcerskim Czuj-Czuj-Czuwaj. Z zaproszonych przez Hufiec 

gości na uroczystość przybyli: Zastępczyni Komendanta Cho-

rągwi Stołecznej - hm. Elżbieta Pokropek, Burmistrz Miasta 

i Gminy Ożarów Mazowiecki- p. Kazimierz Stachurski, Wi-

cestarosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego – p. Leszek 

Tokarczyk.

 Panowie Burmistrz i Wicestarosta przy powitaniu obiecali 

nam, że mimo mokrego drewna rozpalą ognisko. I jak obiecali, 

tak zrobili. Po małych trudach wspaniałe ognisko rozświetliło 

ponury dzień. A my w tym czasie rozpoczęliśmy grę harcer-

sko-sportową. Na przygotowanych stanowiskach były różne 

konkurencje sportowe, po harcersku zakodowane. Na każdym 

punkcie można było otrzymać różne słodycze za wykonane 

zadanie.

 Jedna z pierwszych zabaw polegała na tym, aby przejść sla-

lomem z książką na głowie. Najwięcej cukierków dostawał ten, 

kto przeszedł najszybciej i nie zrzucił z głowy ani razu książki. 

Jednak niewielu to się udawało.

 W następnej grze trenowaliśmy pamięć. Musieliśmy, biega-

jąc, zapamiętać liczby i przekazać je koledze z zespołu.

 Na innym punkcie czekała nas przeprawa rowerowa wokół 

starego boiska z przeszkodami takimi jak rów czy staw.

 Kolejna zabawa polegała na skoku ze związanymi nogami 

na czas. Kto był najszybszy z zespołu, dostawał najwięcej cu-

kierków. Na podobnej zasadzie polegało bieganie na drewnia-

nych nartach.

 Na następnym punkcie musieliśmy biegać z piłką mijając 

pachołki jak zawodników, a na końcu trzeba było celnie wrzu-

cić piłkę do kosza i szybko wrócić na linię mety.

 Ostatnim zadaniem było zrobienie 30 skoków przez ska-

kankę. Niepowodzenie w tej konkurencji groziło wypiciem 

tajemniczego napoju.

 Po wykonaniu wszystkich zadań i zdobyciu jak największej 

ilości słodyczy, znów wszyscy stanęliśmy w kręgu, lecz tym ra-

zem wokół ogniska. Druhna Komendantka chciała, żebyśmy się 

jakoś rozgrzali, więc zapląsaliśmy sobie razem z naszymi gośćmi. 

A potem wszyscy rzucili się na kiełbaski jak wygłodniałe wilki. 

Pieczenie kiełbasek na zakończenie Olimpiady

 W tym miejscu chcielibyśmy jeszcze raz podziękować 

panu Burmistrzowi i panu Wicestaroście za rozpalenie ogniska 

i za to, że mogliśmy zakończyć naszą V Harcerską Olimpia-

dą Uśmiechu i Humoru tradycyjnym pieczeniem kiełbasek. 

Chcielibyśmy podziękować również naszej druhnie Komen-

dantce Hufca phm. Urszuli Galant, ponieważ cała ta nasza 

zabawa nie odbyłaby się bez niej i jej wiary w harcerzy. DZIĘ-

KUJEMY!
Harcerze B.Celewski i P.Palimąka ze Szczepu Harcerskiego „BAZA”

 przy Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie

V Harcerska Olimpiada Uśmiechu i Humoru 
w Ołtarzewie
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SPORT

OŻAROWSKI TENIS
To już kolejny rok działalności klubu UKS NET, 

który działa przy Szkole Podstawowej Nr 1 

w Ożarowie Mazowieckim. Dzięki aktywności 

i wsparciu sympatyków, rodziców, trenerów 

oraz prezesów klubu p. A. Przybyszewskiego 

i p. W. Markiewicza coraz więcej dzieci z Oża-

rowa i okolic może uprawiać tę piękną dyscy-

plinę, jaką jest tenis ziemny. 

 Nasz klub kolejny rok z rzędu zajmuje bar-

dzo wysoką pozycję w klasyfikacji UKS-ów 

w Polsce. W klubie na różnych szczeblach za-

awansowania, trenuje ok. 40 dzieci, część z nich posiada już li-

cencje zawodnicze i uczestniczy w turniejach organizowanych 

przez Polski Związek Tenisowy. Nasi młodzi tenisiści reprezen-

tują klub i gminę na turniejach różnych szczebli w tym woje-

wódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich, a kończąc na 

mistrzostwach Polski. Do naszych najlepszych zawodniczek 

należy zaliczyć przede wszystkim Paulinę Rustecką, Zu-
zannę Łuczak, Karolinę Rogulską i Wiktorię Tymczyszyn. 

Wizytówką klubu jest Paulina, która zajmuje wysoką 8 po-

zycję w rankingu do lat 12 PZT. Na swoim koncie ma kilka 

wygranych turniejów między innymi w Ostródzie, Olsztynie, 

Poznaniu, Warszawie na turniejach I kategorii oraz udział 

w kończącym sezon turnieju Masters w So-

pocie. Za plecami tej utytułowanej zawod-

niczki klubowej w dobrym kierunku rozwija 

się również talent Z. Łuczak, która startując 

w turniejach wojewódzkich osiąga wysokie 

wyniki sportowe goniąc swoją koleżankę 

w rankingu tenisistek. Paulina i Zuzia to pod-

opieczne trenerów p. J. Gogacza i p. W. Gałec-

kiego.

 Dbamy również o to, aby nasz klub kojarzył 

się nie tylko z ciężkim sportowym wysiłkiem 

i zawodami, ale przede wszystkim z dobrą zabawą i rekreacją. 

W tym celu kilka razy w roku organizujemy turnieje teniso-

we i obozy sportowe przy okazji ferii zimowych i wakacji. 

Do tej pory odbyło się kilka takich wyjazdów miedzy innymi 

do Zakopanego, Olecka i Dąbek. Ostatni wakacyjny wyjazd 

w terminie 04.08-16.08.2008 r. do Dąbek był obozem teniso-

wo-windsurfingowym. Dzieci pod okiem wykwalifikowanych 

instruktorów doskonaliły nie tylko swoje umiejętności teniso-

we, ale poznawały również podstawy żeglarstwa deskowego. 

 Sukcesy, jakie odnosi klub nie byłyby możliwe bez wspar-

cia finansowego, jakie otrzymujemy z UMiG w Ożarowie Ma-

zowieckim i pomocy w postaci udostępnienia przez GOSiR 

kortów i hal sportowych do treningów. Za pomoc w propa-

gowaniu naszej działalności dziękujemy przede wszystkim 

p. Burmistrzowi K. Stachurskiemu i dyrektorowi GOSiR 

p. A. Kowalskiemu. 

 Zarząd, trenerzy i rodzice liczą na dalszy rozwój naszego 

klubu i promocję tenisa ziemnego na terenie Ożarowa Mazo-

wieckiego i okolic. 

 Wszystkich zainteresowanych działalnością klubu UKS 

NET zapraszamy na naszą stronę internetową www.uksnet.
win.pl gdzie można znaleźć informacje na temat naszej do-

tychczasowej aktywności, obejrzeć zdjęcia z imprez przez nas 

organizowanych oraz zapoznać się z ofertą.

Wojtek Gałecki - trener UKS NET
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WYDARZENIA

Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski 

dla Burmistrza
4 września z rąk Wojewody 

Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego 

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów 

Mazowiecki - Kazimierz Stachurski 

odebrał Krzyż Kawalerski Orderu 

Odrodzenia Polski - wysokie 

odznaczenie cywilne 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Odznaczenie przyznane zostało 

Postanowieniem Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

30 czerwca 2008 r. na wniosek 

Prezesa Rady Ministrów, zaopi-

niowany przez Kapitułę Orderu 

Odrodzenia Polski. W uzasadnie-

niu podkreślono wybitne zasługi 

w pracy zawodowej i działalności 

społecznej Burmistrza - Kazimierza 

Stachurskiego. Wyróżnienie to jest 

wyrazem uznania dla pracy 

Burmistrza na rzecz Gminy 

 jej Mieszkańców.
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O UNII SŁÓW KILKA ...

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało na 

swoich stronach internetowych, że ewentualne nałożenie 

przez Komisję Europejską sankcji finansowej na Polskę, nie bę-

dzie miało wpływu na wysokość dopłat przyznawanych pro-

ducentom rolnym. 

 W sierpniu br. Komisja Europejska zagroziła Polsce zmniej-

szeniem o 5% funduszu na płatności bezpośrednie za lata 

2005-2006. Przyczyną są uchybienia dotyczące funkcjonowa-

nia systemu ewidencji gruntów i budynków obejmującego 

tzw. ortofotomapy. Służby Komisji uważają, iż niepełne do-

stosowanie systemu w latach 2005-2006 mogło doprowadzić 

do zawyżonych wypłat dla rolników, ponieważ możliwe były 

przypadki deklarowania we wnioskach powierzchni większej 

niż zapisana w bazie ewidencji gruntów i budynków. W tej sy-

tuacji zdaniem Komisji sankcja nałożona na Polskę powinna 

wynieść ok. 150 mln EURO. Strona Polska utrzymuje, iż nad-

mierne wypłaty wyniosły najwyżej 27,5 mln EURO. 

 Rozmowy wyjaśniające między przedstawicielami Komi-

sji i Polski w tej sprawie toczą się już od października 2005 r. 

i nie zostały jeszcze rozstrzygnięte. Zgodnie ze wspólnotową 

procedurą Polska zwróciła się o rozpoczęcie procedury po-

jednawczej w celu pogodzenia stanowisk. W grudniu 2008 r. 

planowane jest spotkanie w tej sprawie, a ostatecznego roz-

strzygnięcia należy się spodziewać w przyszłym roku. 

 Zastrzeżenia Komisji dotyczą niezgodności systemu iden-

tyfikacji działek rolnych, jaki Polska posiadała już w roku 2004 

z prawem wspólnotowym, które wymagało, aby system ten 

od roku 2005 działał w tzw. technologii GIS (Geograficznych 

Systemów Informacyjnych). Niezbędne dostosowania zostały 

jednak zakończone w 2006 roku i od roku 2007 system spełnia 

wszystkie unijne wymagania.
(na podstawie strony www.minrol.gov.pl)

Jolanta Kołodyńska - Referat Funduszy Europejskich i Promocji Gminy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych roz-

poczęła kampanię edukacyjną nt. Funduszy Unijnych na ante-

nie Radia Dla Ciebie. 

 Głównym celem projektu jest promocja i upowszechnia-

nie wiedzy nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Mazowieckiego oraz komponentu regionalnego 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

 Kampania edukacyjna w radiu obejmuje emisję 22 audycji 

radiowych, w tym 12 poświęconych tematyce Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz 

10 komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapi-

tał Ludzki .

 Cykl audycji radiowych pozwoli na przedstawienie 

dobrych praktyk z poprzedniego okresu programowania 

2004-2006 oraz relację z przedsięwzięć, które są obecnie re-

alizowane ze środków unijnych. Jest to najbardziej efektywna 

forma przekazania potencjalnym beneficjentom informacji 

o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach poszczegól-

nych działań RPO WM, PO KL. Dodatkowo, umożliwia dysku-

sję słuchaczy z ekspertami oraz zadawanie nurtujących pytań 

na temat dostępnych funduszy.

 Cykl audycji pt. Fundusze Unijne dla Mazowsza jest emito-

wany w środy oraz piątki o godzinie 11.30 na antenie Radia Dla 

Ciebie w październiku b.r., a od 1 listopada do 12 grudnia 2008 

roku w każdy piątek.

 Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w dyżurze 

eksperta, który będzie miał miejsce na antenie Radia Dla Cie-

bie po każdej emisji programu o 11:50. 

(na podstawie www.mazowia.eu)

Jolanta Kołodyńska Referat Funduszy Europejskich i Promocji Gminy

Z  EUROPĄ  W  TLE 

Rusza kampania edukacyjna 
na antenie Radia dla Ciebie
na temat „Fundusze Unijne 
dla Mazowsza”!

W tym tygodniu temat Kultura!

Informacja w sprawie 
dopłat przyznawanych 
producentom rolnym 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim

W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 został wywieszony 

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Dodatkowe informacje pok. 212 tel. 22 722-22-07 wew. 208 lub 209.
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DK „UŚMIECH” ZAPRASZA

PAŹDZIERNIK  -  KALENDARIUM  
IMPREZ  W  „UŚMIECHU”

PAŹDZIERNIK  -  KALENDARIUM  
IMPREZ  W  FILII  DK  „UŚMIECH”  

W JÓZEFOWIE

5 października - niedziela - godz. 12.30
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl pt. „Duch Indianina”. 

Wstęp bezpłatny !!!

12 października - niedziela - godz. 12.30
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl pt. „Opowieść o Alladynie”. 

Wstęp bezpłatny !!!

19 października - niedziela - godz. 12.30
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl pt. „Czarodziejski flet”. 

Wstęp bezpłatny !!!

19 października - niedziela - godz. 17.00
Koncert z okazji 30-lecia zespołu seniorów 

„Ożarowskie Kumoszki”.

26 października - niedziela - godz. 12.30
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl pt. „Tadek Niejadek”. 

Wstęp bezpłatny !!!

26 października - niedziela - godz. 18.00
Wernisaż IV grupy pracowni plastycznej z DK 

„Uśmiech”.

5 października - niedziela - godz. 15.00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl pt. „Duch Indianina”. 

Wstęp bezpłatny !!!

5 października - niedziela - godz. 16.00
Zabawa taneczna dla Seniorów.

Bilet w cenie 5 zł/osoba

(z opłaty za wstęp zwolnione są osoby miesz-

kające na terenie gminy Ożarów Mazowiecki). 

12 października - niedziela - godz. 15.00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl pt. „Opowieść o Alladynie”. 

Wstęp bezpłatny !!!

12 października - niedziela - godz. 16.00
Wystawa pt. „Dzień z historią” poświęcona 

wojsku polskiemu z okresu 1918-45. Wystawa 

przygotowana przez Stowarzyszenie historycz-

no-rekonstrukcyjne „Patria” 

oraz Filię Domu Kultury „Uśmiech” .

18 października - sobota - godz. 8.00-13.00
Spotkanie Związku Niewidomych.

19 października - niedziela - godz. 15.00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl pt. „Czarodziejski flet”. 

Wstęp bezpłatny !!!

26 października - niedziela - godz. 16.00
Koncert z okazji Dnia Seniora - „Kobieta 

w kolorze retro”. 
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STRAŻ MIEJSKA

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 

w Ożarowie Mazowieckim Nr 419/06 z dnia 

27 kwietnia 2006 r. w sprawie: szczegółowych 

zasad utrzymania czystości i porządku na terenie 

miasta i gminy Ożarów Mazowiecki 

 Właścicieli psów obowiązują przepisy porządko-

we związane z zachowaniem szczególnych środków 

ostrożności przy wyprowadzaniu zwierząt w miejsca 

publiczne:

- terminowego prze-

prowadzania szczepień 

ochronnych przeciwko 

wściekliźnie, oraz in-

nym chorobom zakaź-

nym, jeżeli wymagają 

tego odrębne przepisy;

- wyprowadzanie psów 

na smyczy, a jeżeli uza-

sadnia to agresja psa, 

także w kagańcu;

- nie pozostawiania 

psów bez opieki w 

miejscach gdzie istnieje prawdopodobieństwo spo-

wodowania zagrożenia bezpieczeństwa lub uciążli-

wości dla ludzi;

- nie wprowadzania psów na place zabaw, kwietniki, 

boiska szkolne, piaskownice;

- dopuszcza się zwalnianie psów ze smyczy z nałożo-

nym kagańcem, lecz tylko w miejscach mało uczęsz-

czanych przez ludzi, jeżeli osoba nadzorująca ma 

możliwości sprawowania bezpośredniej kontroli nad 

zachowaniem psa;

- usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez 

zwierzęta domowe w miejscach publicznych należy 

do ich właścicieli;

- obowiązek towarzyszenia zwierzętom na spacerze 

oraz stałego nadzorowania ich zachowania.

 Osoby trzecie nie 

mogą być przy tym na-

rażone na bezpośredni 

kontakt ze zwierzę-

ciem, bez wyraźnego 

pozwolenia.

 Zabrania się wpro-

wadzania zwierząt na 

place zabaw dla dzieci, 

tereny placówek oświa-

towych, do innych 

pomieszczeń użytecz-

ności publicznej, na 

obiekty sportowe (za 

wyjątkiem imprez organizowanych z udziałem zwie-

rząt).

 Przestrzeganie powyższych wymogów zapewni 

większe bezpieczeństwo mieszkańcom i zachowanie 

czystości naszego miasta i gminy. 

STRAŻ MIEJSKA
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM 

INFORMUJE

telefony
986

022 721 26 51
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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.

 MAX to bardzo miły, kochany, 

przesympatyczny pies miesza-

niec boksera lub amstaffa. Nie-

stety po wypadku samochodo-

wym pozostała mu w niepełni sprawna tylna łapka. Max jest 

bardzo spokojnym, bez problemowy do innych psów. szuka 

domu pełnego miłości . 

 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.

 RUDA sunia, średniego wzrostu bar-

dzo miła, sympatyczna lubiaca gła-

skanko.To taki typowy kundelek który 

ujmuje swoim wzrokiem. Została zna-

leziona w ok. Pruszkowa. szuka nowe-

go domu.

 Prawie jeszcze szczeniaczki. ro-

dzeństwo. Jasny brązowy piesek 

i ciemniejsza podpalana sunia. 

Bardzo wesołe, lubiace zabawy, 

energiczne.

 Amelka to młoda sunia. Mieszaniec 

labradora. Miła wesoła, zabawna. 

Bez problemu do innych psów. Szu-

ka nowego opiekuna.

 Moli to duża mloda suka 

w typie molosowatych. 

brązowa sierśc. Bardzo 

wesola i milusińska. Lu-

biąca zabawy. Znaleziona 

szuka nowego domu.

 Kotka bardzo miła, przytulaśna, 

bezproblemowa do innych ko-

tów, a także psów. Ma umaszcze-

nie biało-tygrysio-rude. Po steryli-

zacji. Szuka kochającego domku.

 Szukamy domów dla piesków w różnym wieku oraz w typie 

różnych ras. Własnego domku szukaja zarówno psiaki w typie 

pona jak i owczarka niemieckiego jak równiez zwykłe kundel-

ki. Wszystkie psiaki są zadbane, odrobaczone, zaszczepione, 

a suczki po sterylizacji. Malutkie pieski mieszkają w domu 

z opiekunką, a duże w specjalnie przygotowanym pomiesz-

czeniu. Psiaki są miłe i sympatyczne. Na temat każdego jeste-

śmy 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 5 no-

wych domów, w tym 1 dla bezdomnych psów i 4 kotów.

Serdecznie pozdrawiamy 

ZESPÓŁ KĄCIKA ADOPCYJNEGO

Kącik adopcyjny
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CZŁOWIEK I ZWIERZĘ

Średni, czarny, podpalany, gładko włosy – zwyczajny, przecięt-

ny kundel z posiwiałą od starości kufą. Widocznie żyje za dłu-

go. Wczoraj w nocy ktoś wrzucił go na teren schroniska. Jak 

łatwo można pozbyć się problemu, zachowując krystalicznie 

czyste sumienie. Ludzka hipokryzja nie zna granic. 

 Nie ma urody czempiona, daleko mu do inteligencji Cywi-

la czy Szarika. Ot, zwykły, niepozorny, Burek, co życie by oddał 

za pana, co służył najwierniej jak umiał. Tak bardzo bolał ten 

upadek ... Jak starą ścierką rzucili nim przez płot. Długo nie 

mógł się podnieść, świat wirował mu przed oczami, zbolałe 

łapy odmówiły posłuszeństwa. Był sam, otulony mrocznym 

płaszczem nocy, a ich był tak dużo, po kilku chwilach nie czuł 

już nic - to cud, że nie zagryzły intruza.

 Leży zbolały w gabinecie weterynaryjnym, gdy do niego 

podeszłam podniósł z wielkim trudem łeb i wlepił we mnie 

swoje wielkie, przenikliwe oczy, przepełnione goryczą cierpie-

nia. Patrzył, a jego spojrzenie zdawało się krzyczeć – dlaczego 

... Nie wiem piesku, nie wiem dlaczego ludzie są tak okrutni 

i bezwzględni.

 Psiak ma już ponad dziesięć lat, staruszek, nie ma realnych 

szans na adopcję. Schronisko jest przepełnione. Stare psy 

muszą złożyć ofiarę życia, by inne młodsze, mające szansę na 

znalezienie nowego domu, mogły żyć. Rzeczywistość jest bez-

względna.

 Głaszczę jego posiwiały łepek, mruży oczy, uspokaja się, za-

sypia wreszcie. Śpij piesku, śpij biedaku. Wiernie służyłeś czło-

wiekowi przez całe swoje życie, a on zgotował ci taki los. Śpij, 

zamknij oczy, wiem, że ciągle czekasz, leżysz nieruchomo, wpa-

trzony w drzwi. Za tymi drzwiami ukrywa się nadzieja - złudna 

nadzieja. Wiem, czekasz na swojego pana, wierny i lojalny, jak 

zawsze, ale on nie przyjdzie. Zaśnij, twój maleńki psi rozumek, 

nie jest w stanie pojąć okrucieństwa drzemiącego w czło-

wieku. Potrafisz kochać tylko bezwzględnie i bezgranicznie. 

My nie potrafimy, jesteśmy tylko ludźmi ...

 Nie bój się piesku. Wszystko będzie dobrze, zniknie ból 

i cierpienie. Tam już nikt cię nie skrzywdzi, nikt nie zdradzi. 

Może tam zaznasz szczęścia. Byłeś dobrym psem, zasłużyłeś na 

nie. Śpij piesku, śpij. Posłusznie podał łapę lekarzowi. Trzyma-

łam jego łebek w ramionach, był spokojny, patrzył mi prosto 

w oczy. Jakby ciągle zadawał to samo pytanie – dlaczego ...

Może kiedyś spotka cię podobny los, człowieku o krysta-
liczne czystym sumieniu ... Może kiedyś też będziesz upo-
rczywie pytać - dlaczego ... 

TOZ „FAUNA”

Taki zwyczajny Burek

Akademia Zdrowia i Urody zaprasza na Weekendowy Uni-

wersytet Zdrowia

- panie, które skończyły 45 lat;

- poszukują pracy lub obawiają się, że ją stracą;

- chcą być wciąż atrakcyjne i pewne siebie.

Zajęcia odbędą się 18-19 października b.r. w Centrum Finanso-

wym Puławska w Warszawie

 Wraz z wiekiem zdobywamy doświadczenie i mądrość, 

których nie oddałybyśmy nawet za cenę młodości. Ale równo-

cześnie dojrzałość przynosi utratę pewności siebie, gorsze sa-

mopoczucie. Pojawiają się liczne dolegliwości, trudniej skupić 

nam uwagę, zdobyć pracę. Kolejne próby odchudzania się  nie 

dają rezultatu, patrząc w lustro przestajemy się sobie podobać. 

Tak nie musi być. Możemy nadal być zdrowe, atrakcyjne i spo-

kojne.

 Przekonanie, że do tego potrzebne są pieniądze jest nie-

prawdziwe. Wystarczy wiedza, odrobina konsekwencji i silnej 

woli. Trzeba po prostu chcieć!

 Akademia Zdrowia i Urody - Fundacja prowadzona przez 

kobiety i dla kobiet - organizuje w dniach 18-19 październi-

ka br w CFP w Warszawie warsztaty dla kobiet po 45 r. ży-

cia. Zajęcia poprowadzą wybitni eksperci i lekarze - specjaliści 

z różnych dziedzin medycyny. 

 Powiedzą, jak radzić sobie ze stresem wieku dojrzałego, 

przeciwdziałać chorobom i dolegliwościom (menopauza)  

pojawiającym się w tym okresie życia, jak skutecznie reduko-

wać masę ciała, dobrze wyglądać, a także jak przygotować się 

do rozmowy z pracodawcą (umiejętność autoprezentacji).  

 Ponadto wszystkie uczestniczki zajęć mogą skorzystać 

z badań skryningowych w kierunku m.in.: otyłości (BMI), cu-

krzycy, ciśnienia tętniczego i cholesterolu i trójglicerydów.

 Warsztaty i badania są bezpłatne, Fundacja pokrywa kosz-

ty dojazdu, wyżywienia i ewentualnie noclegu.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do 10 października br  
tel: (022) 521 42 24, e-mail: aziu@akademiazdrowia.org
Adres: Akademia Zdrowia i Urody, ul. Puławska 15 (CFP), 
02-515 Warszawa

Ilość miejsc jest ograniczona. 

O zakwalifikowaniu na warszaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie jest współfinansowane ze środków otrzyma-
nych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ra-
mach Rządowego Programu  Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich.

Akademia Zdrowia i Urody 
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POLICJA

POLICJA
KRONIKA KRYMINALNA

Mała Basia odnaleziona! 
Dziesięcioletnia dziewczynka zaginęła 

po wyjściu ze szkoły w Ożarowie Ma-

zowieckim. Dzięki dużemu zaangażo-

waniu policjantów została odnalezio-

na przez funkcjonariuszy z Ożarowa 

Mazowieckiego kilka godzin później w Pruszkowie. 

 Dyżurny Komisariatu Policji w Ożarowie Mazowieckim 

został powiadomiony przez opiekunów dziesięcioletniej Basi 

o jej zaginięciu w dniu 15 września 2008 roku. Dziewczynka 

wyszła ze szkoły po zajęciach i od tego czasu ślad po niej za-

ginął. Wszyscy funkcjonariusze za punkt honoru postawili 

sobie odnalezienia dziecka. W ciągu 10 minut od odebrania 

zgłoszenia, zaginionej dziewczynki poszukiwały na terenie na-

szej gminy 4 załogi z komisariatu w Ożarowie Mazowieckim. 

W poszukiwaniach uczestniczyli również inni policjanci z te-

renu powiatu warszawskiego zachodniego. Policjanci biorący 

udział w poszukiwaniach dysponowali zdjęciem zaginionej 

dziewczynki, które było okazywane przechodniom na ulicach, 

przystankach, stacji PKP, w sklepach, w aptekach, w bankach. 

Policjanci penetrowali teren miasta począwszy od szkoły, 

z której wyszła zaginiona do jej miejsca zamieszkania. Na-

stępnie teren poszukiwań uległ rozszerzeniu i objął cały teren 

Miasta Ożarów Mazowiecki. Każda uzyskana informacja była 

natychmiast sprawdzana. Według jednej z nich dziewczynka 

była widziana na jednej z ulic w Pruszkowie. Szeroko zakrojo-

na akcja, którą prowadzili policjanci z całego powiatu szybko 

dała efekt. Dziewczynkę, błąkającą się po Pruszkowie, odnalazł 

jeden z patroli z Ożarowa Mazowieckiego. 

 Była zziębnięta, zapłakana i przestraszona, ale na szczęście 

cała i zdrowa. Szybko przekazano ją babci. Sytuacja ta od-

zwierciedla jak ważne jest sprawowanie stałego dozoru nad 

małoletnimi dziećmi. Miejmy nadzieję, że funkcjonariusze nie 

będą już mieli takich „okazji do wykazania się”. Należy pod-

kreślić profesjonalizm i ogromne zaangażowanie wszystkich 

policjantów, którzy brali udział w poszukiwaniach zaginionej 

nieletniej. Policjanci szybko, sprawnie prowadzili poszukiwania 

zaginionej, ulica za ulicą, obiekt za obiektem sprawdzali w celu 

odnalezienia zaginionej.

Chciał wsadzić jej głowę w gorący olej 
 30 sierpnia Sąd Rejonowy w Pruszkowie aresztował na 3 

miesiące 28-letniego Pawła H., po tym jak policjanci z Ożarowa 

Mazowieckiego zatrzymali go w pościgu. Mężczyzna wspólnie 

ze swoim kolegą po wejściu do baru zażądał od obsługującej 

ich kobiety pieniędzy, grożąc jej wsadzeniem głowy w rozgrza-

ny olej i użyciem tasaka. 

 29 sierpnia nad ranem do jednego z barów znajdujących 

się na terenie Giełdy Rolno-Spożywczej w Broniszach weszło 

dwóch mężczyzn. Gdy zamówili jedzenie jeden z nich ze swoją 

porcją poszedł do stolika, zaś drugi oczekiwał przy ladzie, za 

którą stała młoda kobieta. W pewnym momencie mężczy-

zna podszedł do niej i zażądał pieniędzy, grożąc, że jeśli ich 

nie otrzyma, to wsadzi jej głowę do gorącego oleju, a potem 

potnie tasakiem, który leżał nieopodal. 

 Kobietę uratowało wejście kolejnych gości do lokalu. Męż-

czyźni na ich widok stracili animusz i pośpiesznie wyszli z baru 

rzucając szklaną butelką w stoliki. Obserwując to zdarzenie 

goście również szybko opuścili lokal. Kobieta w tym czasie nie 

tracąc zimnej krwi, od razu zadzwoniła po pomoc do ożarow-

skich policjantów. Mundurowi natychmiast udali się na miejsce, 

gdzie przeprowadzili penetrację pobliskiego terenu za sprawca-

mi i dokonali wstępnych ustaleń. Gdy powrócili do zgłaszającej, 

do baru wszedł jeden z poszukiwanych mężczyzn i na widok 

umundurowanych policjantów szybko odwrócił się i zaczął 

uciekać. Gdy kobieta potwierdziła, że jest to jeden ze sprawców, 

mundurowi nie tracą ani chwili podjęli natychmiast pościg. 

 Jak się okazało 28-letniemu Pawłowi H. nie udało się uciec za 

daleko. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyj-

nej celi. Sąd Rejonowy w Pruszkowie zastosował wobec niego 

środek zapobiegawczy w postaci aresztu na okres 3 miesięcy. 

Kupiłem na własny użytek 
 Policjanci z Ożarowa Mazowieckiego zatrzymali 17 sierp-

nia br w nocy 23-letniego kierowcę „małego” fiata. Piotr B. nie 

tylko posiadał przy sobie narkotyki, ale badanie przeprowa-

dzone narkotesterem potwierdziło ich obecność w organi-

zmie mężczyzny. 23-latek został osadzony w pomieszczeniu 

dla osób zatrzymanych. 

 Dochodziła godz. 22.00, gdy policjanci z komisariatu w Oża-

rowie Mazowieckim zauważyli w Józefowie fiata 126p. Kierowca 

chcąc uniknąć kontaktu ze stróżami prawa, na ich widok skręcił 

w ulicę Kasztanową. Tam też został zatrzymany do kontroli dro-

gowej. Policjanci szybko poznali powód zdenerwowania kierow-

cy. Mundurowi znaleźli najpierw na siedzeniu pasażera szklaną 

fifkę z nadpalonym suszem. To wzbudziło czujność funkcjona-

riuszy. Wykonane badanie narkotesterem potwierdziło obecność 

narkotyków w organizmie 23-letniego kierowcy. 

 W trakcie przeszukania Piotra B. policjanci ujawnili i zabez-

pieczyli torebki z marihuaną i tabletkami. Jak sam mężczyzna 

oświadczył było to extasy, a narkotyki kupił na własny użytek. 

Piotr B. został zatrzymany, a noc spędził w policyjnym po-

mieszczeniu dla osób zatrzymanych. 

 Przypominamy, że za posiadanie nawet niewielkiej ilości środ-

ków odurzających grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Odjechali z jej bramą
 W ręce policjantów z Ożarowa Mazowieckiego wpadli 

8 sierpnia Piotr S. i Marek S.. Mężczyzna zostali zatrzymany 

w chwili, gdy próbował sprzedać w skupie złomu skradzioną 

wcześniej bramę metalową. 

 Gdy tylko dyżurny z Ożarowa Mazowieckiego otrzymał 

informację o mężczyznach, którzy ukradli bramę metalową, 

a teraz próbuje sprzedać ją w skupie złomu, natychmiast pod-

jął czynności. Na miejsce skierował patrol. Policjanci szybko 
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ustalili, że sprawcy ukradli bramę z jednej z posesji. Zaalar-

mowana przez sąsiadów poszkodowana najpierw na własną 

rękę udała się w pościg za sprawcami informując jednocześnie 

o swoich krokach ożarowskich policjantów. Samochód, który 

śledziła dojechał do punktu skupu złomu i tu stróże prawa za-

trzymali 37-letniego Piotra S. i 44-letniego Marka S. Mężczyźni 

noc spędzili w policyjnej celi. Następnego dnia usłyszeli zarzut 

kradzieży, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

1 sierpnia br w południe policjanci z Ożarowa Mazowieckie-

go zauważyli na ulicy Kamieńskiej dwóch młodych mężczyzn 

jadących na skuterze. Niestety pasażer nie miał założonego 

kasku ochronnego. Policjanci zatrzymali, więc motorower 

do kontroli drogowej. Szybko też okazało się, że kierowcą był 

nieletni, który nie posiadał w ogóle uprawnień do kierowania 

motorowerem. Nieletniego policjanci przekazali pod opiekę 

rodzicom.

Trwa ogólnopolska kampania pt. „Kocham, nie biję” 

 Do 31 października z inicjatywy Fundacji Krajowe Cen-

trum Kompetencji oraz Biura Prewencji KGP realizowana jest 

ogólnokrajowa kampania pn. „Kocham, nie biję”. Akcja ma na 

celu ograniczenie przestępczości i aspołecznych zachowań 

w rodzinie, opiera się między innymi na spotach informa-

cyjnych emitowanych w stacjach radiowych, telewizyjnych 

i portalach internetowych. Przedsięwzięcie zostało objęte pa-

tronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Komendanta Głównego Policji.

 Jak wielkim problemem społecznym jest przemoc w ro-

dzinie wiedzą o tym najlepiej wszyscy Ci, którzy doświadczyli 

tego osobiście. My o tego typu dramatach dowiadujemy się 

najczęściej z mediów, kiedy sprawa ujrzy „światło dzienne”, a na 

pomoc najczęściej jest już wtedy za późno. Jaka jest prawdziwa 

liczba tego typu przestępstw tak naprawdę nie wiadomo. Nie 

wszystkie tego typu sprawy są przez ofiary zgłaszane.

 Dlatego tak ważna jest wspomniana wcześniej szeroko po-

jęta kampania informacyjna w tym zakresie. Nieodłącznym ele-

mentem akcji jest telefon zaufania dla ofiar dotkniętych przemo-

cą, (0 800 109 801) który obsługiwany jest przez pracowników 

Fundacji Krajowe Centrum Kompetencji. W przypadku, kiedy 

zgłaszający będzie potrzebował pomocy niewymagającej szyb-

kości działania, KCK po wnikliwej analizie każdego z przypad-

ków uruchomi własną pomoc. W nagłych przypadkach nie-

zwłocznie powiadamiana będzie policja i załogi interwencyjne.

 Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego 

Policji.

Bezpieczna droga do szkoły 
Za kilka dni zaczyna się nowy rok szkolny, a wraz z nim kolej-

na edycja akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Funkcjonariusze 

Policji, Straży Miejskiej i Żandarmerii Wojskowej podobnie jak 

w latach ubiegłych zadbają, aby uczniowie, rozkojarzeni jesz-

cze wakacjami, bezpiecznie dotarli do szkoły. 

 Z policyjnych statystyk wynika, że w pierwszych dniach 

roku szkolnego odnotowuje się wzrost wypadków i kolizji 

z udziałem dzieci i młodzieży, szczególnie w okolicach szkół. 

Dlatego tak ważne jest każde przedsięwzięcie mające zapewnić 

bezpieczeństwo najmłodszym. Jak co roku przy placówkach 

szkolnych, gdzie dochodzi do największej liczby wypadków, 

wystawione zostaną specjalne posterunki, które umożliwią 

dzieciom bezpieczne dotarcie na zajęcia i powrót do domu. 

Policjanci dokładnie sprawdzą właściwe oznaczenie rejonów 

przyszkolnych. 

 Dlatego też zwracamy się z prośbą do rodziców, jako osób 

najlepiej znających okolice szkół swoich dzieci, aby zgłaszali 

uwagi dotyczące braku odpowiednich znaków drogowych, 

niewłaściwego oznaczenia przejść dla pieszych, czy uszko-

dzonej sygnalizacji świetlnej do najbliższej jednostki Policji lub 

bezpośrednio do Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powia-

towej Policji w Starych Babicach pod nr tel. (0-22) 604-32-61 

w godz. 8.00-16.00 lub czynny całą dobę (0-22) 752-80-00 do 

dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach. 

W trosce o bezpieczeństwo uczniów wszystkich placówek 

oświatowych, apelujemy również do kierowców, którzy 

w najbliższych dniach znajdą się w pobliżu szkół, aby zacho-

wali szczególną ostrożność. Przypominamy o obowiązku jaz-

dy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz konieczności 

stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby kierujące 

ruchem. Zwróćmy szczególną uwagę na najmłodszych uczest-

ników ruchu drogowego, aby bezpiecznie i szczęśliwie mogli 

rozpocząć rok szkolny. 

 Poniżej prezentujemy kilka rad, których należy bezwzględ-

nie przestrzegać w drodze do szkoły ... i nie tylko.... 

• zawsze przechodź przez jezdnię w miejscach do tego prze-

znaczonych najlepiej na przejściu dla pieszych z sygnalizacją 

świetlną, 

• zawsze przechodź przez jezdnię na zielonym świetle – miga-

jące zielone światło mówi o konieczności opuszczenia przej-

ścia dla pieszych, 

• przed wejściem na jezdnię nawet, gdy jest sygnalizacja świetl-

na spójrz w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo. Dopiero po 

upewnieniu się, że nie zbliża się żaden pojazd, możesz przejść 

na drugą stronę, 

• przez jezdnię przechodź zdecydowanym krokiem, nie mo-

żesz przebiegać przez jezdnię, 

• nie wchodź na jezdnię bezpośrednio zza samochodu lub in-

nej przeszkody, 

• pamiętaj przejście dla pieszych nie jest miejscem zabawy. 

Spychanie na jezdnię kolegi lub koleżanki może zakończyć się 

tragicznie, 

• poza terenem zabudowanym zawsze idź lewą stroną drogi 

(poboczem), abyś widział pojazd nadjeżdżający z naprzeciwka, 

• na ubraniu lub tornistrze noś znaczki odblaskowe, dzięki któ-

rym będziesz bardziej widoczny na drodze, 

• przechodząc przez przejazdy kolejowe sprawdź, czy nie nad-

jeżdża pociąg, nigdy nie przechodź, gdy szlabany są opuszczone.

kom. Ewelina Gromek-Oćwieja, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji dla 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

POLICJA
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OSP Ożarów Mazowiecki
W sierpniu 2008 r. OSP Ożarów wyjeż-

dżała alarmowo 23 razy:

- 5 pożarów

- 16 akcji ratownictwa technicznego

- 2 pompowania rozlewisk wody

3 sierpnia - Ożarów Maz., ul. Ożarowska. Pożar izolacji ter-

micznej w ścianach budynku baru. Pożar ugaszono jednym 

prądem wody.

4 sierpnia - Usuwanie skutków burz i poryswistych wiatrów. 

Działania polegały na usuwaniu powalonych drzew z ulic i po-

sesji, zabezpieczaniu zerwanych przewodów energetycznych, 

usuwanie lokalnych podtopień.

7 sierpnia - Piotrkówek, ul. Świerkowa. Wypadek drogowy z 

udziałem samochodu osobowego opel, kierowca którego stra-

cił panowanie nad pojazdem i uderzył w słup energetyczny. 

Działania strażaków polegały na uwolnieniu poszkodowanego 

z wraku pojazdu, zabezpieczeniu pojazdu, udzieleniu pierw-

szej pomocy przedmedycznej.

15-16 sierpnia - Usuwanie skutków kolejneych burz i hu-

raganowych wiatrów. Odnotowano kilkanaście interwencji, 

najczęściej polegały one na usuwaniu powalonych przez wiatr 

drzew.

23 sierpnia - Pogroszew, ul. Nowowiejska. Pożar słomy po 

skoszeniu przez kombajn rolniczy. 

Zebrał Jacek Andrzejczak

OSP Święcice 
W sierpniu OSP wyjeżdżała 32 razy:

24 inne zdarzenia w tym:

5 pożarów,

2 wypompowania,

1 akcja ratownictwa technicznego

4 sierpnia - Święcice, ul. Poznańska, Warszawska, Zaborowska 

- usunięcie drzew z ulic po przejściu gwałtownej burzy i pory-

wistego wiatru

6 sierpnia - Błonie, ul. Powstańców 9 - pożar budynku miesz-

kalnego

15 sierpnia - Józefów, ul. Lipowa 30 - wypompowanie wody 

z piwnicy bloku

31 sierpnia - Michałówek, ul. Poznańska - wypadek dwóch 

samochodów – podjęte działania ; uprzątnięcie jezdni

3, 8, 11, 12, 20, 30 - usuwanie owadów (os i szerszeni) na 

terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
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Podziękowania

Dla Pani Alicji Kuczyńskiej 
za opiekę nad kapliczką w Szeligach 

Dla Pana Marka Paska 

za wielkie zaangażowanie w odnowienie kapliczki 

i uporządkowanie jej otoczenia

Dla Pana Zbigniewa Genei 
za odrestaurowanie figurki do kapliczki

Radna Rady Miejskiej Maria Skornia - Roszij
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