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Na XXVII Sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce 29 października, Rada Miejska poprzez 
przyjęcie 6 uchwał  dokonała zmiany swego prezydium. Przyjęcie uchwał dotyczących 

zmian w Radzie Miejskiej odbyło się w głosowaniu jawnym większością głosów 8 do 7. Od-
wołani zostali Wiceprzewodnicząca - Blanka Jabłońska, która na początku  sesji złożyła rezy-
gnację ze swego stanowiska, Wiceprzewodnicząca - Krystyna Tenderenda i Przewodniczący 
Roman Jasiński.  Wnioskodawcy przyjętych uchwał uzasadniali ich wprowadzenie pod ob-
rady Rady utratą zaufania w stosunku do odwoływanych członków prezydium.  Następnie 
w wyniku przeprowadzonego głosowania zostało ustalone nowe Prezydium Rady: Wiceprze-
wodniczącymi zostali: Maria Skornia-Roszij i Robert Antoni Bieńko, a Przewodniczącą Blanka 
Jabłońska. 
 Na XXVIII Sesji Rady Miejskiej 26 listopada zostało odczytane pismo Przewodniczą-
cego Romana Jasińskiego, w którym informuje o złożeniu mandatu radnego. 
 W dniach 7-10 listopada w naszym mieście przebywała delegacja Gminy Bastia 
Umbra z Republiki Włoskiej w składzie: Francesco Lombardii - Burmistrz oraz Antonello Ca-
leri - Przewodniczący Komisji Urbanistycznej Rady Miejskiej. 8 listopada w obecności Rady 
Miejskiej Ożarowa Mazowieckiego, przedstawicieli Urzędu Miasta i zaproszonych gości pod-
pisałem wraz z Burmistrzem F. Lombardim umowę o współpracy międzygminnej na zasa-
dzie miast bliźniaczych. Umowa dotyczy współpracy, wymiany doświadczeń i informacji 
w dziedzinach: gospodarki, kultury, nauki i ochrony zdrowia. Gmina Bastia Umbra jest naszą 
drugą Gminą bliźniaczą; w roku 2005 podpisaliśmy podobną umowę o współpracy z Gminą 
Brusy leżącą w powiecie chojnickim, woj. pomorskie. 
 17 listopada 2008 r. w ramach wizyty kanonicznej w Parafii Miłosierdzia Bożego 
w Ożarowie Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr Jarecki odwiedził Urząd Miasta. Spotkanie 
z Burmistrzem trwało około pół godziny, następnie Dostojny Gość wpisał się do księgi pa-
miątkowej, spotkał się z pracownikami Urzędu i udzielił wszystkim błogosławieństwa na dal-
szą pracę dla dobra społeczności lokalnej.
 Najważniejszym zadaniem dla Samorządu na najbliższe tygodnie jest uchwalenie 
budżetu Miasta i Gminy. Projekt budżetu przygotowany w Urzędzie Miasta przekazałem 
Radzie Miejskiej 14 listopada. W projekcie zostały ustalone dochody i wydatki Gminy, któ-
re wynoszą: dochody - 73.463.984 zł, wydatki – 87.927.984 zł. Projekt został opracowany na 
podstawie wcześniej przyjętych uchwałami Rady Miejskiej inwestycji wieloletnich, projektów 
zgłoszonych do finansowego wsparcia ze środków UE oraz wniosków składanych w Urzędzie 
Miasta. Złożono 130 wniosków, w których zawartych jest 300 zadań na łączną, szacowaną 
sumę realizacji 255.000.000 zł.  Suma środków przeznaczonych w budżecie wynosi: na in-
westycje 33.089.000 zł, na remonty 1.910.000 zł. Jestem przekonany, że wzorem lat ubiegłych 
w grudniu zostanie ustalona ostateczna wersja budżetu Gminy, a uchwała budżetowa zo-
stanie podjęta do końca grudnia, aby od stycznia 2009 roku można było realizować zadania 
zapisane w ustawie budżetowej.

Kazimierz K. Stachurski

 Motto na grudzień:

 Bądź człowiekiem pośród stworzenia,
 a bratem pośród braci.
        
        Św. Franciszek z Asyżu
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z pracy Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
 W dniach 7-10 listopada w Ożarowie Mazowieckim przebywała delegacja Gminy Bastia Umbra 

z Włoch w składzie: Francesco Lombardi - Burmistrz Gminy Bastia Umbra oraz Antonello Caleri - Prze-

wodniczący Komisji Urbanistycznej Gminy Bastia Umbra.

 8 listopada 2008 r. w obecności Rady Miejskiej przedstawicieli Urzędu Miasta oraz zaproszonych 

gości została podpisana umowa o współpracy międzygminnej na zasadzie miast bliźniaczych. Umo-

wa dotyczy współpracy i wymiany doświadczeń i informacji w dziedzinach: gospodarki, kultury, nauki 

i ochrony zdrowia. W imieniu władz samorządowych Ożarowa Mazowieckiego umowę podpisał Bur-

mistrz Kazimierz Stachurski, natomiast w imieniu władz Bastia Umbra Burmistrz Francesco Lombardi.

Podczas uroczystości wystąpił zespół ludowy „Ożarowiacy”, a także zaprezentowany został film  o na-

szej Gminie. 

 11 listopada w ramach obchodów 90. rocznicy odzyskania niepodległości mieszkańcy i przedsta-

wiciele władz samorządowych wzięli udział w uroczystej Mszy Św. w intencji Ojczyzny, którą odprawił 

Ks. Proboszcz Jan Latoń – kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Po Mszy Św. odbył się koncert 

Warszawskiego Chóru Polonia im. Ignacego J. Paderewskiego i występ aktorów Teatru Słowa „Rapsod” 

z  DK „Uśmiech”. Artyści prezentowali pieśni i wiersze patriotyczne.

 17 listopada Urząd Miasta odwiedził J.E. Ksiądz Biskup Piotr Jarecki. Wizyta odbyła się w ramach pro-

gramu wizytacji kanonicznej Parafii Miłosierdzia Bożego w Ożarowie. Ksiądz Biskup przeprowadził rozmo-

wę z Burmistrzem wpisał się do księgi pamiątkowej i spotkał się z pracownikami Urzędu Miasta.

 Działając na podstawie art. 67a  ustawy Ordynacja podatkowa - wydałem decyzję w sprawie umo-

rzenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości na kwotę 995,00 zł.

 podpisano umowy:

- z wykonawcą „TRANSTOL” Sławomir Kalinowski Transport Drogowy, Wykopy Ziemne, Usługi Ogól-

nobudowlane; z siedzibą ul. Kilińskiego 52; 84-230 Rumia na wykonanie rozbiórki wolnostojących mu-

rowanych piwnic przy ul. Fabrycznej w Józefowie oraz komórek przy ul. Poznańskiej 167 i 167A w Oża-

rowie  Mazowieckim za cenę ofertową brutto: 94.750,10 zł

- z wykonawcą „PROJEKT-BUD” Edyta Psut; z siedzibą ul. Podwale 17; 00-252 Warszawa na moderniza-

cję instalacji elektrycznej i grzewczej w budynku Klubu Sportowego „Ożarowianka” za cenę ofertową 

brutto: 147.554,57 zł

- z wykonawcą z Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe KALBUD z siedzibą ul. Tymiankowa 9, 

05-502 Piaseczno-Kamionka na remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Umiastowie za cenę 

ofertową brutto: 58 336,55zł.

 wykonano następujące zadania:

- wymianę drzwi w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim,

- montaż systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Święcicach,

- remont kotłów grzewczych gazowych w kotłowni centralnej w Józefowie.

 przygotowano:

- dokumentację i złożono wniosek o nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy działek 

stanowiących drogi (ulica Zaciszna w Kręczkach i Urocza w Józefowie),

- wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem oraz przekazano 

do publicznej wiadomości (wywieszenie na tablicy ogłoszeń, opublikowaniu na stronie internetowej 

UMiG i Informatorze Ożarowskim) dla działek położonych we wsi Mory pod tymczasowe zaple-

cze modernizacji układu torowego PKP oraz wynajmu powierzchni reklamowej na ogrodzeniu przy 

ul. Poznańskiej 135.

- przekazano do referatu planowania przestrzennego i budownictwa 97 aktów notarialnych do nalicze-

nia renty planistycznej 

- wystąpienie do PKP o przekazanie do zagospodarowania i użytkowania przez Gminę działek położo-

nych wzdłuż ul. Kolejowej w Ożarowie (rejon Dworca PKP i Urzędu Miasta)

 Złożono 4 wnioski o w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego: 

1. Priorytet III - Regionalny system transportowy, Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa - Przebudowa 

ul. Mickiewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarowie Mazowieckim - wartość projektu - 

4 673 787,15 zł (w tym  dofinansowanie UE - 3 972 719,07 zł)

WYDARZENIA
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W ZAKRESIE DZIA-
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2. Priorytet III - Regionalny system transportowy, Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa - Przebudowa 

ul. Kasztanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Józefowie gm. Ożarów Mazowiecki - wartość 

projektu - 2 150 058,20 zł (w tym  dofinansowanie UE - 1 827 549,47 zł)

3. Priorytet IV - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.1 Gospodarka wod-

no-ściekowa - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronisze gm. Ożarów Mazowiecki - war-

tość projektu - 16 955 924,95 zł (w tym  dofinansowanie UE - 14 247 069,28 zł)

4. Priorytet IV - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.1 Gospodarka 

wodno-ściekowa - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piotrkówek-Wieruchów-Strzy-

kuły-Macierzysz-Szeligi gm. Ożarów Mazowiecki – I etap: Macierzysz - Szeligi” - wartość projektu - 

3 996 201,85 zł (w tym  dofinansowanie UE - 3 280 782,50 zł)

 Ogółem złożono wnioski na kwotę -  27 775 972,15 zł  w tym dofinansowanie z UE  - 23 388 120,32 zł.

 W dniu 14 listopada nastąpiło uroczyste zakończenie projektu systemowego „Zmieniam swoją 

przyszłość - upowszechnianie aktywnej integracji w Gminie Ożarów Mazowiecki” w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, który realizowany był przez Gminę Ożarów Mazowiecki oraz Ośrodek 

Pomocy Społecznej.  Projekt trwał 6 miesięcy, wzięło w nim udział 9 kobiet, z których 5 podjęło zatrud-

nienie po zakończeniu projektu.

 W Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie:

- W ramach co tygodniowych spotkań z teatrem dla dzieci w okresie od 9 do 26 października odbyły 

się 3 spektakle. Wstęp na występy teatralne jest bezpłatny. 

- 26 października otwarto wystawę prac najstarszej grupy pracowni plastycznej działającej w Domu 

Kultury „Uśmiech”.

- 8 listopada zespół Seniorów „Ożarowskie Kumoszki” brał udział w XI Przeglądzie Działalności Arty-

stycznej Seniorów  w MOK w Pruszkowie.

 W filii DK „Uśmiech” w Józefowie:

- 26 października odbył się koncert z okazji dni seniora zatytułowany „Kobieta w kolorze retro”. 

- 9 listopada odbył się koncert piosenek Bułata Okudżawy w wykonaniu Romana Ziemlańskiego.

- 12 listopada odbył się koncert pieśni i piosenek patriotycznych w wykonaniu mieszkańców Józefowa.

 Wojewódzki Urząd Mazowiecki przyznał dotację celową w wysokości 55 907,00 zł na realizację        

Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r.. W gminie reali-

zowane są dwa programy: „Rozwijamy twoje zainteresowania i umiejętności” oraz „Zauważamy proble-

my każdego ucznia”.

 W Bibliotece Publicznej Ożarowa Mazowieckiego zapisano 40 nowych czytelników. 

- Odnotowano 703 odwiedziny w wypożyczalniach.

- Wypożyczono 1.508 książek i 21 czasopism 

- Zakupiono 106 książek na kwotę 2.263,16 zł 

 W filiach:

- W placówkach wiejskich zapisano 26 nowych czytelników.        

- Odnotowano 363 odwiedziny w wypożyczalniach.

- Wypożyczono 786 książek w tym: dla dorosłych 469, dla dzieci 317 oraz  52 czasopisma.

 W okresie od 20 października do 13 listopada zakupiono 58 książek na kwotę 1.620,38 zł ze środków 

Biblioteki Narodowej.

 ustalono 14 warunków technicznych przyłączy wodno-kanalizacyjnych

 uzgodniono 22 dokumentacje projektowe przyłączy wodno-kanalizacyjnych  

 Prowadzono całodobowy nadzór nad pracą głównej pompowni strefowej (ul. Kapucka) oraz stacji 

uzdatniania wody (ul. Partyzantów), wykonano prace konserwacyjne ujęć wody i stacji uzdatniania 

wody.  Pogotowie wodn. - kan. w celu usunięcia awarii wyjeżdżało 94 razy. 

Pracownicy Działu Eksploatacji dokonali sprawdzania nowo wykonanych ulic objętych gwarancją pod 

względem prawidłowości zainstalowania hydrantów, studzienek ściekowych oraz prawidłowości dzia-

łania systemu odprowadzania wody deszczowej. 

Wszystkie zauważone nieprawidłowości zostały zgłoszone do usunięcia w ramach gwarancji.

 Kazimierz Stachurski

Burmistrz Miasta i Gminy
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UCHWAŁA Nr 250/08
w sprawie: przejęcia od Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego zadań 
w zakresie prowadzenia powiatowej 
biblioteki publicznej.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się wolę przyjęcia od Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego zadań 

w zakresie prowadzenia powiatowej 

biblioteki publicznej, o których mowa 

w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. 

o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 

539 ze zm.) i w innych przepisach 

do wykonywania przez Bibliotekę 

Publiczną Miasta i Gminy w Ożarowie 

Mazowieckim.

§2

Przyjęcie zadań nastąpi na podstawie 

porozumienia zawartego przez Burmi-

strza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiec-

ki z Zarządem Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego, które w szczególności 

określi wielkość środków finansowych 

wnoszonych przez Powiat niezbędnych 

do wykonywania zadań.

UCHWAŁA Nr 251/08
w sprawie: odwołania Wiceprzewod-
niczącego Rady Miejskiej w Ożaro-
wie Mazowieckim.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Odwołuje się radną, Panią Krystynę 

Tenderendę z funkcji Wiceprzewo-

dniczącego Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim. 

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia

2. Uchwała podlega podaniu do pub-

licznej wiadomości w sposób zwy-

czajowo przyjęty.

UCHWAŁA Nr 252/08
w sprawie: wyboru Wiceprzewodni-
czącego Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Stwierdza się wybór radnego, Pana 

Roberta Antoniego Bieńko na Wice-

przewodniczącego Rady Miejskiej w 

Ożarowie Mazowieckim. 

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do 

pub-licznej wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty.

UCHWAŁA Nr 253/08
w sprawie: odwołania Wiceprzewod-
niczącego Rady Miejskiej w Ożaro-
wie Mazowieckim.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Odwołuje się radną, Panią Blankę Jab-

łońską z funkcji Wiceprzewodniczą-

cego Rady Miejskiej w Ożarowie Mazo-

wieckim. 

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicz-

nej wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty.

UCHWAŁA Nr 254/08
w sprawie: wyboru Wiceprzewodni-
czącego Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Stwierdza się wybór radnej, Pani Marii 

Skornia-Roszij na Wiceprzewodniczą-

cego Rady Miejskiej w Ożarowie Mazo-

wieckim. 

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia

2. Uchwała podlega podaniu do publicz-

nej wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty.

UCHWAŁA Nr 255/08
w sprawie: odwołania Przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Odwołuje się radnego, Pana Romana Ja-

sińskiego z funkcji Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim. 

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicz-

nej wiadomości w sposób zwyczajowo  

przyjęty.

UCHWAŁA Nr 256/08
w sprawie: wyboru Przewodniczące-
go Rady Miejskiej w Ożarowie Mazo-
wieckim.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Stwierdza się wybór radnej, Pani Blan-

ki Jabłońskiej na Przewodniczącą Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim. 

§2 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicz-

nej wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty.

UCHWAŁA Nr 257/08
w sprawie: wprowadzenia zmian w 
budżecie miasta i gminy na rok 2008. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Zmniejszyć dochody gminy o kwotę                                        

284.003 zł. 

Zwiększyć dochody gminy o kwotę                                                  

983.037 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Plan dochodów po zmianach stanowi 

wielkość 67.553.976 zł.

§2 

Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę                                         

242.453 zł. 

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 

1.036.097 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Plan wydatków po zmianach stanowi 

wielkość 72.178.057 zł.      

§3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 

4.624.081 zł zostanie pokryty przycho-

dami pochodzącymi z:

W dniu  29 października i 4 listopada  2008r. na  XXVII 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 - 3.381.081 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 Mazowiec-

kim z dnia  14 lutego 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 170/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia  19 marca 2008 r.,

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 184/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia  29 kwietnia 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 200/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia  20 maja 2008 r.,

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 214/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 25 czerwca 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 222/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 16 lipca 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr 232/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 16 lipca 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 234/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 11 września 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 235/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 11 września 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 236/08 

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 Mazowiec-

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

wydatków na wieloletnie programy in-

westycyjne w latach 2008-2010”, zmie-

niony: 

- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 184/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 29 kwietnia 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 232/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 16 lipca 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 236/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 11 września 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 Mazowiec-

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

chody i rozchody budżetu w 2008 r.” 

zmieniony:

- Załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr 184/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 29 kwietnia 2008 r.

- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 200/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 20 maja 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 214/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 25 czerwca 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 222/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 16 lipca 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 232/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia  16 lipca 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr 234/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 11 września 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr 235/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 11 września 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr 236/08 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 11 września 2008 r., otrzymuje 

brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 

do niniejszej uchwały.

§7

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 236/07 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 11 września 2008 r. p.n. „Wy-

datki na programy i projekty realizowane 

ze środków pochodzących z funduszy 

strukturalnych i funduszu spójności”, 

otrzymuje brzmienie zgodnie z Załączni-

kiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§8

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

§10

Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepi-

sami prawa.

UCHWAŁA Nr 258/08
w sprawie: miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
Ożarów Mazowiecki dla obszaru Pło-
chocin-Święcice-Ołtarzew-Gołaszew.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

1. Uchwala się miejscowy plan zago-

spodarowania przestrzennego gmi-

ny Ożarów Mazowiecki dla obszaru 

Płochocin-Święcice-Ołtarzew-Gołaszew 

zwany dalej w treści niniejszej uchwały 

„planem”.

2. Plan obejmuje obszar, którego gra-

nice przebiegają; od północy osią Trasy 

Poznańskiej na dz. nr ew. 170 na grun-

tach wsi Święcice i na dz. nr ew. 87/1 

na gruntach wsi Płochocin, następnie 

wzdłuż Trasy Poznańskiej południo-

wą granicą wsi Michałówek i północną 

granicą Trasy Poznańskiej na dz. nr ew. 

293/3 we wsi Ołtarzew; od wschodu osią 

ul. Gołaszewskiej na dz. nr ew. 296/2 we 

wsi Ołtarzew; następnie wzdłuż północ-

nej i wschodniej granicy wsi Gołasze-

w(wspólnej z granicą wsi Ołtarzew) i da-

lej wzdłuż  granicy wsi Gołaszew (obręb 

Gołaszew i PGR Gołaszew) w Gminie 

Ożarów Mazowiecki wspólnej z granicą 

Gminy Brwinów; od południa południo-

wymi granicami wsi Gołaszew (obręb 

PGR Gołaszew), wsi Płochocin (obręb 

SHR Płochocin) która stanowi wspól-

ną granicę Gminy Ożarów Mazowiecki 

i Gminy Brwinów w osi rzeki Utraty; 

od zachodu: na gruntach SHR Pło-

chocin wzdłuż wschodniej granicy dz. 

nr ew. 27/6, wzdłuż terenów zabudowy 

na działce nr ew. 27/7, osią ul. Uroczej 

do ul. Lipowej; następnie od południa 

wzdłuż południowej granicy części 

ul. Lipowej na dz. nr ew. 811/3; ponow-

nie od zachodu: na gruntach wsi Płocho-

cin wzdłuż granicy ul. Fabrycznej na dz. 

nr ew. 806 do terenu PKP i dalej wzdłuż 

granicy ul. Fabrycznej na dz. nr ew. 

530/1, następnie na gruntach wsi Świę-

cice wzdłuż  osi ul. Warszawskiej na dz. 

nr ew. 286 do osi Trasy Poznańskiej.
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3. Z obszaru planu wyłącza się pięć te-

renów (oznaczone i opisane na rysunku 

planu), dla których sporządzono i obo-

wiązują następujące miejscowe plany za-

gospodarowania przestrzennego:

1) we wsi Płochocin, uchwalony Uchwa-

łą Nr 90/99 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 28 września 1999 r. 

opublikowaną w Dz. Urz. Wojewódz-

twa Mazowieckiego z 1999 r. Nr 91, poz. 

2420;

2) we wsi Płochocin, uchwalony Uchwa-

łą Nr 261/01 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 6 lutego 2001 r. 

opublikowaną w Dz. Urz. Województwa 

Mazowieckiego z 2001 r. Nr 55, poz. 525;

3) we wsi Płochocin, uchwalony Uchwa-

łą Nr 260/01 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 6 lutego 2001 r. 

opublikowaną w Dz. Urz. Wojewódz-

twa Mazowieckiego z 2001 r. Nr 75, poz. 

779;

4) we wsi Płochocin-Ołtarzew, dla któ-

rego obowiązuje miejscowy plan zago-

spodarowania przestrzennego uchwalo-

ny Uchwałą Nr 62/03 Rady Miejskiej w 

Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 kwiet-

nia 2003 r. opublikowaną w Dz. Urz. 

Województwa Mazowieckiego z 2003 r. 

Nr 156, poz. 3891;

5) we wsi Płochocin, dla którego obo-

wiązuje miejscowy plan zagospodarowa-

nia przestrzennego uchwalony Uchwałą 

Nr 358/02 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 19 lutego 2002 r. 

opublikowaną w Dz. Urz. Województwa 

Mazowieckiego z 2002 r. Nr 118, poz. 

2663.

4. Oznacza się na rysunku planu teren 

zamknięty (teren PKP).

5. Granice obszaru objętego planem 

oraz terenów, o których mowa w ust. 3 

i 4 wyznacza się odpowiednim symbo-

lem na rysunku plan, sporządzonym na 

mapie w skali 1:2000, stanowiącym za-

łącznik nr 1 do uchwały.

UCHWAŁA Nr 259/08
w sprawie: przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ożarowa Mazowieckiego 
z częścią wsi Ołtarzew dla terenu 
„Centrum”.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Przystępuje się do sporządzania zmia-

ny miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego miasta Ożarowa 

Mazowieckiego z częścią wsi Ołtarzew, 

uchwalonego Uchwałą Nr 453/06 Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 12 września 2006 r. opublikowaną 

w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 

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

w treści uchwały zmiana planu.

§2

Granica obszaru zmiany planu, oznaczo-

na jest linią przerywaną z kropka oraz 

numerami od 1 do 11, na załączniku gra-

ficznym stanowiącym załącznik Nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

§3

1. Przedmiotem zmiany planu, w zakresie 

wyszczególnionym w art. 15 ust. 2 usta-

wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), jest okre-

ślenie na terenach zabudowy, w obsza-

rze zmiany planu: nowych minimalnych 

współczynników zaspokojenia potrzeb 

parkingowych, współczynnika intensyw-

ności zabudowy oraz określenie spo-

sobów zagospodarowania i zabudowy 

przestrzeni publicznej „Centrum”.

2. Rysunek zmiany planu sporządzony 

zostanie na mapie w skali 1:1000.

UCHWAŁA Nr 260/08
w sprawie: zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta  Ożarowa Mazowieckiego 
z częścią wsi Ołtarzew.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

1. W uchwale Nr 453/06 Rady Miejs-

kiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 

12 września 2006 r. w sprawie „Miejsco-

wego planu zagospodarowania prze-

strzennego miasta Ożarowa Mazowiec-

kiego z częścią wsi Ołtarzew” opubliko-

wanej w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 

z 19 grudnia 2006 r. Nr 264, poz. 10384, 

dla terenów 11MW/U i 12MW/U, wpro-

wadza się następujące zmiany:

1) §52 ust. 3 pkt. 4 lit. „k” otrzymuje 

brzmienie:

„współczynnik intensywności: k) teren 

11MW/U – 2,0”; 

2) §52 ust. 3 pkt. 4 lit. „l” otrzymuje 

brzmienie:

„współczynnik intensywności l) teren 

12MW/U – 1,7”; 

3) §52 ust. 3 pkt. 5 lit. „l” otrzymuje 

brzmienie:

 „wysokość budynków: l) teren 12MW/U 

- dachy skośne do 5 kondygnacji (piąta 

kondygnacja w dachu) do 17m”.

2. Pozostałe ustalenia zawarte w tre-

ści Uchwały Nr 453/06 Rady Miejskiej 

w Ożarowie Mazowieckim z dnia 

12 września 2006 r. w sprawie „Miej-

scowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ożarowa Mazo-

wieckiego z częścią wsi Ołtarzew” oraz 

rysunek planu pozostają w dotychczaso-

wym brzmieniu.

§2 

Załącznikami do niniejszej uchwały i jej 

integralnymi częściami, są:

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrze-

nia uwag do projektu planu - 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 - załącznik nr 2 do ni-

niejszej 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 261/08
w sprawie: przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Ożarów Mazowiecki dla ob-
szaru Duchnice-Ołtarzew.

Rada Miejska uchwala, co następuje:
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§1 

Przystępuje się do sporządzania zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Ożarów Mazo-

wiecki dla obszaru Duchnice-Ołtarzew, 

uchwalonego Uchwałą Nr 410/06 Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 28 marca 2006 r. opublikowaną w 

Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2006 r., 

Nr 171, poz. 6743, zwanego dalej w treści 

uchwały zmianą planu, obejmującego 

działkę nr ew. 2.

§2 

Granica obszaru objętego zmianą planu, 

oznaczona jest linią przerywaną z kropką 

oraz literami A-B-C, na załączniku gra-

ficznym stanowiącym załącznik Nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

§3

1. Przedmiotem zmiany planu, w zakresie 

wyszczególnionym w art. 15 ust. 2 usta-

wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.1), jest 

określenie przeznaczenia terenów oraz 

linie rozgraniczające tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach za-

gospodarowania na działce nr ew.2.

2. Rysunek zmiany planu sporządzony 

zostanie na mapie w skali 1:1000.

UCHWAŁA Nr 262/08
w sprawie: przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Ożarów Mazowiecki dla ob-
szaru Duchnice-Ołtarzew.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Przystępuje się do sporządzania zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Ożarów Mazo-

wiecki dla obszaru Duchnice-Ołtarzew, 

uchwalonego Uchwałą Nr 410/06 Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 28 marca 2006 r. opublikowaną 

w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 

2006 r. Nr 171, poz. 6743, zwanego dalej 

w treści uchwały zmianą planu, obejmu-

jącej działki nr ew. 107/1 i 108/1.

§2

Granica obszaru objętego zmianą planu, 

oznaczona jest linią przerywaną z kropką 

oraz literami A-B-C- D-E-F-A, na załącz-

niku graficznym stanowiącym załącznik 

Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§3

1. Przedmiotem zmiany planu, w zakresie 

wyszczególnionym w art. 15 ust. 2 usta-

wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.1), jest 

określenie przeznaczenia terenów oraz 

linie rozgraniczające tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania na działkach nr ew. 

107/1 i 108/1.

2. Rysunek zmiany planu sporządzony 

zostanie na mapie w skali 1:1000.

UCHWAŁA Nr 263/08
w sprawie: przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru Duchnice-Ołtarzew.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Przystępuje się do sporządzania zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru Duchni-

ce-Ołtarzew, uchwalonego Uchwałą 

Nr 410/06 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 28 marca 2006 r. 

opublikowaną w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z dnia 

29 sierpnia 2006 r. Nr 171, poz. 6743, 

zwanego dalej w treści uchwały planem 

zagospodarowania przestrzennego.

§2

Granica obszaru zmiany planu, o którym 

mowa w § 1, oznaczona jest linią przery-

waną z kropką oraz literami od A do N 

na załączniku graficznym stanowiącym 

załącznik  do niniejszej uchwały. 

§3

Przedmiotem sporządzenia zmiany pla-

nu w zakresie wyszczególnionym w art. 

15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

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

późn. zm.¹) jest określenie przeznaczenia 

terenów oraz linie rozgraniczające tere-

ny o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania i zmiana 

przebiegu projektowanego przedłużenia 

drogi wojewódzkiej nr 701.

UCHWAŁA Nr 264/08
w sprawie: zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Ożarów Mazowiecki dla 
obszaru Umiastów-Kaputy-Kręczki

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

1. W uchwale Nr 64/07 Rady Miej-

skiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 

27 marca 2007 r. w sprawie „Miejsco-

wego planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy Ożarów Mazowiecki 

dla obszaru Umiastów-Kaputy-Kręczki 

opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Mazo-

wieckiego z 2007 r.,  Nr 166, poz. 4496, 

§35 ust. 2 pkt 2, otrzymuje brzmienie:

„2) zabudowa wielorodzinna - 1,3 miej-

sce postojowe na 1 mieszkanie (liczone 

na parkingach nadziemnych i w gara-

żach podziemnych)”.

2. Pozostałe ustalenia zawarte w tre-

ści Uchwały Nr 64/07 Rady Miejskiej 

w Ożarowie Mazowieckim z dnia 

27 marca 2007 r. w sprawie „Miejsco-

wego planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy Ożarów Mazowiecki 

dla obszaru Umiastów-Kaputy-Kręczki” 

oraz rysunek planu pozostają w dotych-

czasowym brzmieniu.

§2

Załącznikami do niniejszej uchwały i jej 

integralnymi częściami, są:

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrze-

nia uwag do projektu planu - 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 - załącznik nr 2 do ni-

niejszej uchwały.

UCHWAŁA Nr 265/08
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:
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§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 inwe-
stycyjnych wymienionych w załączniku. 
Zmienione projekty inwestycyjne wy-
mienione w załączniku oraz szczegółowy 
sposób ich finansowania będą ujmowa-
ne w kolejnych uchwałach budżetowych 
na lata 2008-2013.

UCHWAŁA Nr 266/08
w sprawie: ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla szkół, przed-
szkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego, prowadzonych na 
terenie Gminy Ożarów Mazowiecki 
przez podmioty niepubliczne.

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1 

Określa się tryb udzielania i rozliczania 
dotacji dla szkół, przedszkoli i innych 
form wychowania przedszkolnego, pro-
wadzonych na terenie Gminy Ożarów 
Mazowiecki przez podmioty niepublicz-
ne w brzmieniu określonym w załączni-
ku do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi.

§3
Traci moc Uchwała Nr 465/06 Rady Miej-
skiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 
17 października 2006 r. w sprawie ustale-
nia trybu udzielania i rozliczania dotacji 
dla przedszkoli i szkół prowadzonych 
na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki 
przez podmioty niepubliczne.

UCHWAŁA Nr 267/08
w sprawie: uchwalenia Statutu Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1 

Uchwala się Statut Gminy Ożarów Ma-
zowiecki stanowiący załącznik do niniej-
szej uchwały.

§2
Tracą moc uchwały Nr 163/03z dnia 
30 grudnia 2003 r., Nr 371/05, Nr 372/05, 
Nr 373/05z dnia 14 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr 268/08
w sprawie: zakazu palenia tytoniu 
na przystankach komunikacji miej-
skiej oraz miejskich placach zabaw 
dla dzieci.

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1 

Wprowadza się zakaz palenia tytoniu:
a) na przystankach komunikacji miej-
skiej, przez które należy rozumieć teren 
pod wiatami,
b) na całym obszarze placów zabaw dla 
dzieci.

§2
Zobowiązuje się odpowiednie jednostki 
miejskie do oznakowania miejsc obję-
tych zakazem.

§3
Za naruszenie zakazu wyznacza się karę 
grzywny wymierzoną w trybie i na zasa-
dach określonych w prawie o wykrocze-
niach.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Ożarów Mazo-
wiecki.

§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowiec-
kiego, z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2009 r.

UCHWAŁA Nr 269/08
w sprawie: desygnowania członków 
do Komisji Stypendialnej.

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1 

Desygnuje się następujących Radnych 
jako członków Komisji Stypendialnej:
Lech Toruszewski, Stanisław Traczyk.

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

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

UCHWAŁA Nr 270/08
w sprawie: uchylenia uchwały Nr 219/08 
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie lokali ko-
munalnych, wraz z udziałem w pra-
wie użytkowania wieczystego bądź 
z prawem własności gruntu oraz 
pozostałych działek położonych 
przy ulicy Strażackiej i Poznańskiej 
w Ożarowie Mazowieckim, stano-

wiących własność Gminy i działki 
będącej w użytkowaniu wieczystym 
Gminy. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1 

Traci moc uchwała Nr 219/08 z dnia 
25 czerwca 2008 roku w sprawie wy-
rażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieograniczonego lokali ko-
munalnych, wraz z udziałem w prawie 
użytkowania wieczystego bądź z pra-
wem własności gruntu oraz pozostałych 
działek położonych przy ul. Strażackiej 
i Poznańskiej w Ożarowie Mazowieckim, 
stanowiących własność Gminy i działki bę-
dącej w użytkowaniu wieczystym Gminy.

UCHWAŁA Nr 271/08
w sprawie: uchylenia uchwały nr 242/08 
z dnia 11 września 2008 r. w sprawie 
oddania w użyczenie na czas nieokre-
ślony na rzecz Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 
lokali w budynku położonym w Józe-
fowie stanowiącym własność Gminy 
Ożarów Mazowiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1 

Uchyla się uchwałę nr 242/08 z dnia 
11 września 2008r. w sprawie oddania 
w użyczenie na czas nieokreślony na 
rzecz Biblioteki Publicznej Miasta i Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki lokali w budyn-
ku położonym w Józefowie stanowiącym 
własność Gminy Ożarów Mazowiecki.

UCHWAŁA Nr 272/08
w sprawie: uchylenia uchwały nr 243/08 
z dnia 11 września 2008 r.  w spra-
wie oddania w użyczenie na czas 
nieokreślony na rzecz Domu Kultury 
„Uśmiech” lokali w budynku położo-
nym w Józefowie stanowiącym wła-
sność Gminy Ożarów Mazowiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1 

Uchyla się uchwałę nr 243/08 z dnia 11 
września 2008r. w sprawie oddania w 
użyczenie na czas nieokreślony na rzecz 
Domu Kultury „Uśmiech” lokali w bu-
dynku położonym w Józefowie stano-
wiącym własność Gminy Ożarów Ma-
zowiecki.

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
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Harcerze i instruktorzy Szczepu Szaniec 

im. Małego Powstańca w Płochocinie od pięciu lat 

uczestniczą w Rajdzie Palmiry. W tym roku w Rajdzie 

wzięło udział 24 harcerzy i 3 instruktorów ze Szczepu. 

Było to 20 października, a wybraliśmy trasę nr 10 prowadzącą 

z Wojcieszyna przez Zalesie, Stanisławów, Mały Truskaw, Za-

borów Leśny, Mogiłę Powstańców do Pociechy. Była to jedna 

z dłuższych tras, liczyła 14,5 km. Było trochę zimno, ale na 

szczęście nie padało i taki spacer po szeleszczących liściach 

w lesie był wielką przyjemnością, a dla niektórych wyzwaniem. 

Wszyscy dali radę i bez pomocy doszliśmy na polanę w Po-

ciesze. Tu czekała na nas gorąca grochówka i masa atrakcji 

przygotowanych przez organizatorów. Była i wspinaczka na 

wysoką dmuchaną wieżę, pokazy łucznicze, pokazy ratowni-

cze, przedstawienie o marszałku Piłsudskim. 

 Około godz. 16.30 poszliśmy na apel pod pomnik Jerzy-

ków. Tu ogłoszono wyniki Rajdu, a my dostaliśmy dyplom za 

wytrwałość na palmirskich szlakach. Następnie udaliśmy się 

na cmentarz w Palmirach. Nastąpiło uroczyste zakończenie 

Rajdu w pięknej scenerii oświetlonego pochodniami i tysiąca-

mi zniczy cmentarza z górującymi nad nim trzema krzyżami. 

W ciemności i ciszy lektor przedstawił historię Palmir, po czym 

odbył się apel poległych. Złożono wiązanki i wieńce, żołnierze 

oddali honorową salwę. 

 My też zapaliliśmy znicze na tym cmentarzu dla tych, któ-

rzy polegli, żebyśmy mogli żyć w wolnym kraju.

 A potem już poszliśmy do autokaru. Długo go szukaliśmy, 

bo wszyscy myśleli, że to ten stary, co nieco zużyty, który nas 

wszędzie woził. A tu była jeszcze jedna niespodzianka - czekał 

na nas przepiękny nowiusieńki autokar gminny, który nadzwy-

czaj szybko zawiózł nas do Płochocina. W czasie drogi umilali-

śmy czas panu kierowcy i sobie śpiewami przy gitarze. 

Był to piękny dzień.

 Anna Sakowska

Na palmirskim szlaku

Nie tylko w niebie 
Ci odmówią!

Od 1 października 2008 r. rodzice niepłacą-

cy alimentów trafiają do Krajowego Rejestru 

Długów. A to oznacza kłopoty z uzyskaniem 

kredytu, nabyciem sprzętu RTV lub AGD 

na raty, kupnem telefonu komórkowego w 

abonamencie itp. 

Wszyscy  wiemy, że zdrowie jest naszym najcenniejszym 

kapitałem. Jednak nic albo niewiele robimy byśmy były 

zdrowe. Brakuje nam czasu na kontrolne badania, nie-

kiedy lekceważymy ich wyniki i wciąż się spieszymy…. 

A statystyki są okrutne: Od ponad 10 lat rokrocznie o 4% 

wzrasta zachorowalność na raka piersi. Najwięcej zacho-

rowań na nowotwory i choroby cywilizacyjne notuje się 

wśród kobiet w wieku 45 – 59. 

Możemy to zmienić i w pełni cieszyć się życiem.

 Fundacja „Akademia Zdrowia i Urody”, Wojewódzki 

Urząd Pracy w Warszawie oraz Urząd Pracy m.st. War-

szawy zapraszają Panie w wieku 45-59 lat na bezpłatne 

badania:

- mammografii,  usg piersi, usg dopochwowego, cytologii

- ekg, densytometrii, spirometrii, słuchu 

- poziomu trójglicerydów, cholesterolu, cukru we krwi, 

ciśnienia tętniczego

Z badań mogą skorzystać kobiety, które:

- mieszkają w województwie mazowieckim

- są bezrobotne lub zagrożone zwolnieniem z pracy

- mają utrudniony dostęp do świadczeń medycznych

Badania odbędą się 6 grudnia br. na terenie Wojewódz-

kiego Urzędu Pracy w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 16, 

w godz. 9.00 – 18.00. 

Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny  lub mailo-
wy do 3 grudnia 2008; tel: 022 521 42 24
mail: aziu@akademiazdrowia.org. 

Liczba poszczególnych badań jest ograniczona. O zakwa-

lifikowaniu – decyduje kolejność zgłoszeń. Uwaga: Na ba-

dania mogą przyjść tylko osoby, które wcześniej dokona-

ły rejestracji (otrzymały nr rejestracyjny). Prosimy zabrać 

ze sobą dowód osobisty.

Więcej informacji na www.akademiazdrowia.org

Projekt częściowo finansowany jest ze środków otrzy-

manych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich

KONTROLUJĘ – NIE CHORUJĘ!
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XI  BIESIADA  PYRKOŻERCÓW  W  PŁOCHOCINIE
Do tradycji Szczepu Szaniec im. Małego Powstańca w Pło-

chocinie należy Święto Pieczonego Ziemniaka czyli Biesiada 

Pyrkożerców. Święto gromadzi całe rodziny, integruje je, daje 

możliwość świetnej zabawy z dziećmi. Tradycyjnie dopisuje 

cudowna słoneczna pogoda.

 Święto organizują starsi harcerze i wędrownicy ze Szczepu 

Szaniec. Zapraszają wszystkie zuchy, harcerzy, ich przyjaciół, 

kolegów oraz rodziców. Wszyscy mogą przyjść, pobawić się, 

usiąść przy ognisku, pojeść pieczonych w prawdziwym ogni-

sku, nie na żadnym grillu ziemniaków. Dzieciaki czekają na 

Święto cały rok i nie wyobrażają sobie bez niego rozpoczęcia 

roku harcerskiego. 

 26 września 2008 r. o godz. 16.00 na dziedziniec szkolny 

tłumnie przybyli zaproszeni goście.

 Było ich bardzo dużo: zuchy, harcerze, osoby niezrzeszone 

w naszej organizacji, mamy, tatusiowie, siostry, bracia, babcie, 

dziadkowie, ciocie, wujkowie - ok. 200 osób.

 Goście karnie ustawili się i przyzywali zaklętymi słowami 

Dwór Króla Ziemniaczanego. Wszyscy zgodnie wypowiadali 

zaklęcie, które brzmiało:

Banka! Kabanka! Sziszi! Szasza! Nija! Nulla! OOO1 Abara Ruroo! 
Elimik Amasaja! Da! 
 Słowa te przywołały z zaklętej Krainy: Króla Pyrka XI, Kró-

lową Pyrczankę XI, Dwórki Królewskie: Brzęczymuchę, Perz 

Ziemniaczany, Suchy Badyl oraz Straż Królewską z dowódcą 

Dzikiem Ziemniaczanym.

 Król odczytał mowę, z której wynikało, że w biesiadzie 

może uczestniczyć ten, kto będzie dotknięty czarodziejskim 

berłem oraz pocałuje pierścień Królowej. Jeżeli ktoś zakłóci 

uroczystości, straż będzie mała prawo nadać miano „zgniłego 

kartofla” i do lochu wtrącić.

 Wszyscy spełnili ten srogi warunek. Kolorowy orszak 

z Królową, Królem, Dworem i Strażą na czele ruszył do Krainy 

Ziemniaczanej. Tam już czekali Pomocnicy Królewscy, którzy 

zdążyli rozpalić trzy wielkie ogniska oraz przygotowali różne 

zabawy wokół ognisk. Wszyscy przybyli wrzucili do żaru ziem-

niaki i ruszyli do zabawy. A było ich wiele: wyścigi na nartach 

na trawie, pląsy, wyścig krabów, gra w ringo, przeciąganie liny, 

celowanie oszczepem do obręczy, hula- hop i inne. Wszyscy 

chętnie razem z Królem, Królową i Dworem uczestniczyli 

w zabawach. Po godzinie ziemniaki były gotowe. Zaczęła się 

uczta ziemniaczana. Pyrki z ogniska były pyszne. Wszystkie 

zostały zjedzone, a usmolone buzie najlepiej świadczyły o ich 

smaku. Jeszcze dwa razy wrzucano pyrki do ogniska. Uczta 

trwała do późna, dzieciom i ich rodzicom apetyt i humor do-

pisywał. Zuchy, harcerze, ich koledzy i rodzice bawili się wspa-

niale do wieczora do godz. 19.00.

 Takie Święta są potrzebne całemu naszemu środowisku. 

Tę tradycyjną już imprezę, jako niekonwencjonalny start har-

cerski, przygotowali harcerze z IX DH im. Alka i VII DH oraz 

phm Katarzyna Cackowska i Tomek Kotecki. Pomogła nam 

też nasza niezawodna przyjaciółka Sylwia. Serdecznie im za tĘ 

wspaniałą imprezę dziękujemy. 

Harcerka

Co nowego w Stowarzyszeniu 
Rozwoju Macierzysza …

23 września odbyło się walne zebranie członków Stowa-

rzyszenia Rozwoju Macierzysza, na którym dokonano wy-

boru nowych władz Stowarzyszenia. Do zarządu weszli:

Anna Leszczyńska - prezes

Magdalena Kacperska - wiceprezes

Anna Gromadka - sekretarz

Teresa Furmańczyk - skarbnik

Piotr Kłudkiewicz - członek

Do komisji rewizyjnej wybrani zostali :

Grzegorz Jezierski

Anna Skowrońska

Barbara Stefańska

Zarząd Stowarzyszenia
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Podróż do Walii

Edukacja jest bardzo ważnym elementem szeroko pojętego 

rozwoju kraju. Obecność Polski w Unii Europejskiej oznacza 

dla Polaków ogromne wsparcie finansowe zarówno w sekto-

rze gospodarki, jak i (co nas bardzo cieszy!) edukacji. 

 W październiku 2008 r. grupa 20 dyrektorów z wiejskich 

szkół podstawowych i przedszkoli oraz animatorów oświaty 

wyjechała do Walii. Polskie organizacje pozarządowe, Federacja 

Inicjatyw Oświatowych (FIO) i Towarzystwo Rozwoju Inicja-

tyw Oświatowych (TRIO) skorzystały z funduszy europejskie-

go programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” 

(Staże i Wymiany), aby zrealizować własny projekt „Nowe idee 

w oświacie wiejskiej - Mała Szkoła i Małe Przedszkole”. Wyjazd 

do Walii to pierwsza część tego projektu. Drugą zaplanowano 

na wiosnę 2009 r. Wtedy to Polacy poznają system oświaty 

fińskiej. Celem wizyty było podnoszenie kompetencji i wzbo-

gacanie doświadczeń w zakresie zarządzania i metod pracy 

w wiejskich placówkach, budowanie lokalnego partnerstwa 

do tworzenia centrów edukacyjnych oraz poszukiwanie środ-

ków dla działalności edukacyjnej na wsi.

 Szkoła w Umiastowie od kilku już lat współpracuje za-

równo z FIO jak i z TRIO, dlatego jeden z jej przedstawicieli 

- dyrektor Grażyna Pytkowska - został zaproszony do udziału 

w projekcie. 

 Dlaczego właśnie Wielka Brytania i Finlandia? Wybór kra-

jów partnerskich do projektu nie był przypadkowy. Powszech-

nie wiadomo o niezwykłych osiągnięciach oświaty fińskiej. 

Program Międzynarodowej Oceny Uczniów PISA przeprowa-

dzany od 2000 r. w krajach OECD i państwach współpracu-

jących (można o tym przeczytać na stronach internetowych 

MEN) w 42 państwach świata diagnozował problem: jak 

uczniowie czują się szkole, czy się z nią identyfikują, czy ucie-

kają z lekcji? Okazało się, że szkoła brytyjska ma najniższy od-

setek uczniów odczuwających lęki - 17%, najwyższy zaś - 41 % 

- osiągnęła Polska i Korea. W spóźnianiu się i ucieczkach z lek-

cji wyprzedziła nas jedynie Hiszpania 34% i Dania 33% (Polska 

29%, Wielka Brytania 15%). Brytyjczycy twierdzą, że tak dobre 

wyniki, to efekt wieloletniej walki z przemocą oraz wzmacnia-

nie roli szkoły jako centrum działań na rzecz społeczności lo-

kalnej. 

Polscy nauczyciele sami mogli przekonać się, jaka atmosfera 

panuje w placówkach, dopytać o metody pracy, sposoby ra-

dzenie sobie z problemami, współpracę z rodzicami, środo-

wiskiem lokalnym i o wiele, wiele innych interesujących ich 

zagadnień. W programie wizyty ujęto odwiedziny w szkołach 

(zarówno dużych, miejskich - Cardiff ok.400 uczniów, New-

port - 132 jak i wiejskich w Cynghordy 16 uczniów, Cilyewm-

-35), warsztaty w kolegium nauczycielskim Trinity College 

w Carmarthen oraz wizytę w Parlamencie Walijskim. 

 Wielka Brytania podzielona jest na cztery niezależne kraje: 

Anglię, Szkocję, Walię i Irlandię Północną. Walia słynie z rol-

nictwa, 80% powierzchni zajmują malowniczo położone na 

wyżynach i niewielkich górkach pastwiska dla owiec. Stare 

zamki, zadbane ogródki, piękne parki, urokliwe wybrzeże to 

inne, charakterystyczne elementy ich krajobrazu. Od 1999 r. 

mają swój Parlament, językiem urzędowym jest język walij-

ski i angielski. Dotychczasowy system edukacji był wspólny 

z angielskim, ale od 2001r. Walia zmienia go. Podstawą refor-

my stał się dokument Parlamentu „Walia; Kraj uczący się”. Po-

słowie, niezależnie od przynależności partyjnej, zdecydowali, 

że reformę należy przeprowadzić, ponieważ w porównaniu 

z innymi krajami Wielkiej Brytanii, Walia ma niską aktywność 

ekonomiczną ludności, niski poziom umiejętności, kwalifikacji 

zawodowych, niewielki procent młodzieży kontynuuje naukę 

na studiach wyższych. Reforma oświaty ma to zmienić, pod-

nieść standardy życia, zapewnić uczenie holistyczne, rozwinąć 

nowe umiejętności w społeczeństwie. 

 W Walii obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci w wieku 

od 5 do 16 lat. Szkoły publiczne są bezpłatne. Podstawówka 

jest podzielona, tak jak w Polsce, na dwie części: nauczanie 

początkowe (3 lata) i właściwą szkołę podstawową, która 

również trwa 3 lata. Przez cały ten okres uczeń jest oceniany 

w formie opisowej, ze wskazaniem mocnych i słabych stron. 

Jest to informacja zarówno dla niego jak i dla rodzica. Szkoła 

podstawowa kończy się egzaminem państwowym, który jest 

jednocześnie egzaminem wstępnym do szkoły średniej. Uczeń 

rozpoczyna ją w wieku 11 lat (tak jak nasze gimnazjum, ale 5-

-letnie) i pozostaje do 16 roku życia. Na tym etapie oswaja się 

z ocenami. Jest to system liter od A (najwyższa ocena) do F 

(najniższa).
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Reforma kładzie nacisk na uczenie małych dzieci od 3 roku 

życia (obowiązek jest nadal od 5 roku). W wybranych szkołach 

na poziomie nauczania podstawowego (Foundation Stage) 

w latach 2004-2008 realizowano pilotaż nowego programu 

(Curriculum). Szkoły, które zobaczyli Polacy, były szkołami pi-

lotażowymi i wprowadziły już nową Podstawę Programową. 

Pierwsza, którą ja widziałam, znajdowała się w dużym osiedlu, 

na peryferiach miasta Newport. Większość uczniów mieszkała 

w jej pobliżu, w okazałych domach, które nam wydawały się 

raczej luksusowe, ale nasi przewodnicy uważali je za biedne. 

Uczęszczało do niej 132 uczniów w wieku od 3 do 7 lat. Lekcje 

odbywały się w godzinach 9-12 i 13-15. Od 12 do 13 była prze-

rwa na lunch. Wtedy nauczyciele mieli odpoczynek, dziećmi 

opiekowali się np. rodzice. 

 Dzieci 3-4 letnie miały sale podzielone na kąciki. Były 

w nich zarówno zabawki, klocki jak i piaskownice, wanienki 

z wodą., co dawało możliwości twórczych zabaw, eksperymen-

towania. Nikt nie martwił się, że piasek się rozsypie, a woda 

rozleje. Do zabawy z wodą zakładały nieprzemakalne fartusz-

ki. Każda grupa miała swój plac zabaw. Na dwór mogło wyjść 

jednocześnie dwadzieścioro dzieci. Miały tam tory przeszkód, 

rowery, domki, ścianki do wspinania. 

 W pracy nauczycielom pomagali asystenci (wprowadziła 

to reforma; są to pracownicy szkoły, dzielą się na cztery grupy 

w zależności od poziomu wykształcenia, posiadanych umie-

jętności i stopnia odpowiedzialności; wspierają pracę nauczy-

ciela; obowiązuje zasada, że na ośmioro dzieci przypada jedna 

osoba dorosła) oraz rodzice. Młodsze dzieci mogły przycho-

dzić rano (9-12) lub po południu (13-16). 

 Prawdziwa nauka rozpoczynała się w grupie dzieci 5-6 let-

nich. Było ich czterdzieścioro i dzieliły się na cztery grupy: jedna 

uczyła się języka, druga - matematyki, trzecia przyrody, czwar-

ta - malowała. Gimnastyka odbywała się w dużej sali w środ-

ku budynku, która na godzinę zmieniała się w stołówkę. Było 

to możliwe dzięki składanym stołom jadalnym. Po posiłku stoły 

wyjeżdżały i stołówka znów stawała się salą gimnastyczną. 

 W szkole była (licząca dwanaścioro dzieci) specjalna grupa 

uczniów. Nie robiły wrażenia upośledzonych umysłowo, tylko 

były „trudne” w uczeniu się, nadpobudliwe, z „trudnych do-

mów”. Nauczyciel przerabiał z nimi wszystko to, co robiły dzie-

ci z „normalnej” grupy. Zwykle, po jednym trymestrze ucznio-

wie ci wracali do swoich zespołów.

 Szkołą zarządzała Rada Szkoły, która składała się z przed-

stawicieli rodziców (4 osoby), nauczycieli (3 osoby), a także 

przedstawicieli władz lokalnych, oświatowych. Szczególną ka-

tegorią były „osoby ważne w danej społeczności”, które szkoła 

chciała pozyskać do pracy w Radzie. 

 Praca we wszystkich placówkach była podobnie zorgani-

zowana. Każda była silnie powiązana z lokalną społecznością 

i jej tradycjami, regionem. To je różniło. We wszystkich z ła-

twością dawało się zauważyć, że w centrum zainteresowania 

dorosłych są dzieci.

 Wszędzie wisiały ich zdjęcia (w szatni przy wieszakach, na 

korytarzach, w klasach), prace plastyczne, gazetki. Wszystkie 

kształciły umiejętności efektywnej pracy w grupach, twór-

czego rozwiązywania problemów, rozwijały umiejętności in-

terpersonalne i społeczne uczniów. Uczniowie, podobnie jak 

ich nauczyciele, robili wrażenie szczęśliwych. Nie widziałyśmy 

żadnych aktów agresji.

 W świetle planowanych od 2009 r. zmian w Polsce, obser-

wacje reformy walijskiej mogą być interesujące i inspirujące nie 

tylko dla nauczycieli, ale i oświatowych decydentów, którzy te 

zmiany u nas przygotowują. Walijczycy nie twierdzą, że wy-

myślili je sami. Korzystali ze wzorów skandynawskich (Dania, 

Szwecja) oraz włoskich (region Reggio Emilia). Może to dodat-

kowa wskazówka dla autorów naszej reformy?

 W Parlamencie była okazja do pochwalenia się walorami 

regionu, w którym mieszkam. Parlamentarzystom wręczyłam, 

otrzymane od władz Powiatu Warszawskiego-Zachodniego 

i Gminy Ożarów Mazowiecki, piękne albumy i foldery. Był to 

mój, lokalny element wizyty w Walii. 

mgr Grażyna Pytkowska - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Umiastowie
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Oża-
rowie Maz. przystąpiła w październiku 2008 r. do akcji „Świę-
to Drzewa”, która poświecona jest sadzeniu i ochronie drzew 
oraz popularyzacji znaczenia drzew w biosferze. Do akcji przy-
stąpiły dzieci z klas „0”-VI.

 Pierwsze nasze kroki skierowaliśmy do Bronisz, gdzie 
uczestniczyliśmy w uroczystym otwarciu Święta Drzewa. 
Dzieci obejrzały pokaz przesadzania drzewa z bryłą bez naru-
szania korzeni. Chcąc bardziej uwrażliwić uczniów na piękno 
przyrody oraz ukazać jej ogromne znaczenie w życiu czło-
wieka przeprowadziliśmy lekcje tematyczne: „Od nasionka 
do drzewa”, „Drzewo w moim środowisku”, „Znaczenie drzew 
dla człowieka”, „Krajobrazy leśne”. W naszej szkole pojawiły się 
gazetki, plakaty mówiące o znaczeniu drzew i tematyce doty-
czącej ich ochrony. W dniu ślubowania klas I dzieci wspólnie                       
z wychowawczyniami posadziły obok szkoły wspaniały dąb 
czerwony ufundowany przez Burmistrza Ożarowa Maz. i Cen-
trum Ogrodnicze Bronisze. 
 Korzystając z pięknej jesiennej pogody uczniowie udali się na 
wycieczki do Puszczy Kampinoskiej. Pod bacznym okiem nauczy-
cieli, leśników z Centrum Edukacji KPN w Izabelinie, nie tylko po-
dziwiali piękno lasu w jesiennej szacie, jak również rozpoznawali 
nazwy drzew po kształcie liści, owocach, szyszkach i nasionach 
w czasie zajęć terenowych „Moje drzewo”, „Warstwy lasu”. 
 Wykorzystując ogromne zainteresowanie tą tematyką 
nauczyciele, organizatorzy akcji zaproponowali uczniom kon-
kurs - wykonanie klasowego plakatu oraz prace indywidualne 
pt. „Drzewo w czterech porach roku”. 

 Laureaci konkursu indywidualnego to: Ola Mikołajczyk 
IIIa,  Kasia Birus II b, Luba Briniuk If, Natalia Fittkau IVa, 
Piotr Marczak Vb, Kasia Jarzębowska VIb. Pozostałe pla-
katy i prace plastyczne wyeksponowano na pokonkursowej 
wystawie szkolnej, na którą byli zaproszeni rodzice oraz przed-
stawiciele UMIG Ożarów Maz. Najładniejsze prace zostały 
oprawione w ramki i wykorzystane do dekoracji korytarzy 
naszej szkoły.
 W ramach „Święta Drzewa” odbyły się również: wystawa 
zielników i albumów z liśćmi drzew, został przeprowadzony 
quiz-konkurs wiedzy o drzewach, konkurs literacki, fotogra-
ficzny i informatyczny. Nauczyciele matematyki przygotowali 
zadania matematyczne o tematyce ekologicznej. Uwieńcze-
niem naszych działań związanych ze „Świętem Drzewa” było 
przygotowanie przez uczniów uroczystego apelu.

 Nauczyciele, uczniowie, rodzice, włączyli się do akcji Święta 
Drzewa. Wszystkie nasze działania uwieczniliśmy na zdjęciach, 
które znajdują się na stronie naszej szkoły www.sp1ozarow.pl.  
 Z pewnością w przyszłym roku również, weźmiemy udział 
w tej akcji. Mamy nadzieję, że wprowadzane przez nas działa-
nia proekologiczne wpłyną pozytywnie na uwrażliwianie dzie-
ci, a w przyszłości nasi absolwenci będą prawdziwymi miłośni-
kami przyrody i otaczającego ich świata.

 Joanna Wożniak, Monika Wrońska

„Święto Drzewa” w Szkole Podstawowej 
nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Maz.
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PŁYWANIE

W związku z I. obchodami „Święta Drzewa” w naszej Gminie 

również uczniowie Gimnazjum im. Bohaterów Powstania 

Warszawskiego posadzili symboliczne drzewo - buk czerwo-

nolistny.

 Reprezentacja uczniów uczestniczyła także w gminnych 

obchodach święta na terenie Przedsiębiorstwa Hodowli Ro-

ślin Bronisze 10-12 października br. 

 Przez cały miesiąc w szkole realizowany był projekt edu-

kacyjny poświęcony tej tematyce. Przeprowadzono liczne 

konkursy m.in.: plastyczne, fotograficzny, ekologiczny, literacki 

i multimedialny. Zorganizowano wycieczki klasowe, lekcje wy-

chowawcze w terenie oraz wykonano gazetki ścienne.

 Podsumowaniem tego przedsięwzięcia był apel ekologicz-

ny „Poznajmy nasze drzewa”. Projekt „Święto Drzewa” spotkał 

się z dużym zainteresowaniem społeczności szkolnej

Agnieszka Maksymowicz – nauczycielka geografii

„Święto Drzewa” w Gimnazjum 
im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTW 
W PŁYWANIU MŁODZIKÓW 12-LETNICH 

W dniach 15-16 listopada br. na pływalni w Ożarowie Ma-

zowieckim odbyły się Mazowieckie Drużynowe Mistrzostwa 

Województw w pływaniu młodzików 12-letnich o Puchar Sta-

rosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego, będące jednocze-

śnie eliminacjami do Zimowych Mistrzostw Polski. Zawody 

zostały świetnie zorganizowane dzięki wysiłkowi pracowników 

GOSIR w Ożarowie Maz., działaczy i trenerów KS „1” Ożarów 

Mazowiecki oraz rodziców.

 Uroczystego otwarcia dokonali Starosta Powiatu Pan Le-

szek Tokarczyk oraz Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Ma-

zowiecki Pan Kazimierz Stachurski. W zawodach wzięły udział 

wszystkie liczące się w pływaniu kluby z naszego wojewódz-

twa - łącznie 27 klubów. Konkurencja była silna i wyrówna-

na, a poziom sportowy zawodów bardzo wysoki. Wśród 184 

startujących zawodników w zawodach wzięło udział ośmioro 

pływaków z KS „1” Ożarów Mazowiecki, którzy bardzo ambit-

nie starali się dorównać najlepszym. W gronie wyróżniających 

się pływaków, nagradzanych dyplomami znaleźli się także nasi 

młodzi sportowcy: Roksana Pikiołek, Karolina Białowąs, 
Marta Maciejewska, Michał Piskor i Adam Tlak. Ponadto 

sztafeta dziewcząt na dystansie 4x100 m stylem dowolnym 

odniosła sukces stając na 3-cim stopniu podium. Prym w za-

wodach wiodły od lat najsilniejsze kluby Mazowsza, które dzię-

ki posiadanym zdecydowanie większym środkom pieniężnym 

mają większe możliwości pracy z bardzo dużą liczbą dzieci 

w każdym roczniku. Całe zawody wygrał zespół Polonii War-

szawa, zdobywając Puchar Starosty Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego. Pływacy KS „1” Ożarów Mazowiecki mogą być 

zadowoleni, choć oczekiwania i ambicje były większe. Pięcioro 

z nich uzyskało kwalifikacje do Zimowych Mistrzostw Polski, 

które odbędą się w styczniu na pięknej pływalni w Ostrowcu 

Świętokrzyskim.

KS „1”
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KSIĄŻKI KSZTAŁCĄ I BAWIĄ

Tematem wiodącym tegorocznych 

obchodów będzie: Umiejętności czy-

tania, pisania oraz uczenie się w twojej 

bibliotece szkolnej (Literacy and Lear-

ning at your School Library)

 Ze względu na zwiększającą się co roku popularność Mię-

dzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych w IASL, które było 

organizatorem tego święta podjęto decyzję o rozszerzeniu tego 

święta na cały miesiąc. Od bieżącego roku obchodzimy zatem 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

 Poniedziałek 24 października 2005 r. był dniem szczegól-

nym w bibliotece. Obchodziliśmy bowiem po raz pierwszy 

w naszej szkole Światowy Dzień Bibliotek Szkolnych. Z tej 

okazji nauczyciele bibliotekarze przygotowali program, który 

obejmował m.in. niespodziankę dla pierwszego czytelnika, 

zakładki do książek dla najmłodszych uczniów, cukierki dla 

wszystkich odwiedzających w tym dniu bibliotekę, ogłosze-

nie plebiscytu „Wybieramy najciekawszą książkę”. Na tablicy 

wykonaliśmy gazetkę, przedstawiającą najsłynniejszych biblio-

tekarzy, do których należeli m.in. Adam Mickiewicz, czy Maria 

Konopnicka. 

 Głównym punktem programu był apel, podczas którego 

uczniowie wysłuchali krótkiego przestawienia „Książka czy 

komputer” w wykonaniu grupy z Koła Przyjaciół Biblioteki”. 

Nagrodzono także dyplomami zwycięzców konkursu ma-

tematycznego zorganizowanego podczas „Święta Drzewa”. 

Wszyscy uczniowie poznali również najlepszych czytelników 

z ubiegłego roku szkolnego i miesiąca września. 

 Święto biblioteki szkolnej było okazją do podziękowania 

wszystkim czytelnikom, bez których biblioteka nie mogłaby 

istnieć oraz Dyrekcji i Nauczycielom, za wspieranie wszel-

kich działań podejmowanych przez bibliotekę na rzecz pracy 

dydaktycznej i wychowawczej szkoły. 

 Miłym akcentem było nadanie tytułu „Przyjaciel Biblio-

teki Szkolnej” naszej sekretarce, pani Barbarze, my zaś (panie 

bibliotekarki) otrzymałyśmy kwiaty oraz życzenia dalszych 

sukcesów w pracy z czytelnikami. 

 Mamy nadzieję, że od tego dnia obchody ŚDBS staną się 

w naszej bibliotece tradycją.

 Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych obchodzony 

jest na całym świecie już po raz siódmy, a w naszej szkole po 

raz trzeci. Corocznie odbywa się on w czwarty poniedziałek 

października. Tym samym, w bieżącym roku, termin obcho-

dów przypadł na dzień 24 października 2005 r. Hasło tego-

rocznych obchodów brzmiało “Odkryj przygodę”. 

 Organizatorem święta jest Międzynarodowe Stowarzy-

szenie Bibliotekarzy Szkolnych (International Association of 

School Libriarianship - IASL). 

 My również świętowaliśmy. Jak? Przekonaj się sam. Z sa-

mego rana, wszystkich w szkole, powitały kolorowe plakaty, 

przybliżające święto, prezentujące program obchodów i za-

praszające do udziału w zabawach.

ŻYCZENIA DLA BIBLIOTEKI

Taki malutki podarek 

Dla Pań Bibliotekarek,

by słodko książki się wypożyczało

a wszystkim dzieciom czytać się chciało,

bo my czytamy to każdy wie

i życzenia składamy - klasy drugie A i Be.

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC 
BIBLIOTEK SZKOLNYCH
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HISTORIA ZIEMI OŻAROWSKIEJ

Rodzina Olędzkich z Ołtarzewa

 Rodzina Olędzkich w Ołtarzewie pojawiła się w 1921 roku 

w wyniku ożenku Romana Olędzkiego, rolnika z Kawęczyna 

z powiatu łukowskiego, z Krystyną Ryksówną ogrodniczką 

z Ołtarzewa, córką znanego ogrodnika Jerzego Ryksa, spadko-

biercy wielopokoleniowej rodziny Ryksów z Pilaszkowa i Praż-

mowa, potomków francuskiego emigranta Franciszka Ryxa 

kamerdynera królewskiego Stanisława Augusta Poniatow-

skiego, który otrzymał tytuł starosty piaseczyńskiego i herb 

szlachecki „Pierścień”. Bratanek tegoż kamerdynera, również 

Franciszek, major wojska polskiego, dosłużył się podczas Insu-

rekcji Kościuszkowskiej w 1794 roku krzyża „Virituti Militari” 

oraz dzięki ożenkowi z Ludwiką Collignon stał się założycielem  

wielopokoleniowej rodziny ziemiańskiej. Dzięki koligacjom 

małżeńskim z rodziną Ryksów, w Ołtarzewie zamieszkała ro-

dzina Olędzkich. 

 Dla uświadomienia czytelnikom tych skomplikowanych 

związków rodzinnych załączam drzewo genealogiczne ro-

dziny Ryksów, w którego „konarach dziejowych” może się 

odszukać niejeden mieszkaniec ziemi ożarowskiej. Małżon-

kowie Olędzcy byli ludźmi gruntownie wykształconymi. Ro-

man Olędzki był absolwentem Uniwersytetu Jagielońskiego, 

a jego małżonka Krystyna absolwentką Szkoły Głównej Go-

spodarstwa Wiejskiego. Wniosła ona w posagu 16-to hek-

tarowe gospodarstwo Ryksów posiadające doskonałe gleby 

i dworek szlachecki. To gospodarstwo stało się wzorcowym 

centrum upraw warzywniczych i zbożowych. Roman Olędzki 

był hodowcą nowych odmian truskawek i poziomek, których 

sadzonki rozprowadzał po całej niepodległej Polsce, a nawet 

eksportował za granicę. Jego małżonka hodowała kwiaty 

i krzewy oraz pielęgnowała piękny park i ogród przydomowy, 

a ich gospodarstwo stało się ośrodkiem instruktażu rolniczego 

i kształcenia ogrodniczego. Za wyhodowanie nowych odmian 

truskawek i zbóż, między innymi pszenicy ołtarzewskiej, oraz 

truskawek i poziomek Roman Olędzki otrzymał liczne dyplo-

my i patenty, a jego nazwisko figuruje do tej pory w „Słow-

niku odmian roślin rolniczych”. W gospodarstwie Olędzkich 

aklimatyzowano także wiele odmian warzyw, kwiatów i krze-

wów zagranicznych, których nazwy, takie jak: czumiza, trawa 

sudańska, jeżynka japońska czy asklepia, znają tylko hodowcy 

roślin najwyższej klasy. Sąsiedzi Romana Olędzkiego nazywa-

li go „królem truskawkowym, a studenci i studentki SGGW 

z Warszawy odbywały w gospodarstwie Olędzkich praktyki  

zawodowe. 

 Roman Olędzki wykładał także na kursach rolniczych 

i ogrodniczych. Pisał liczne artykuły do prasy fachowej mie-

dzy innymi do „Przeglądu Ogrodniczego”. Roman Olędzki jest 

także autorem czterech publikacji instruktażowych na temat 

hodowli truskawek i poziomek, które zostały przetłumaczone 

na języki obce. Jako człowiek gruntownie wykształcony biegle 

posługiwał się językiem rosyjskim i niemieckim. Dzięki temu 

utrzymywał liczne kontakty z ogrodnikami i naukowcami za-

granicznymi. Roman Olędzki był także otwarty na wspoma-

ganie i dokształcanie sąsiadów ogrodników i warzywników. 

Na jego plantacjach zastosowano pierwsze maszyny i nawozy 

sztuczne oraz sadzono nowe odmiany roślin. Równocześnie 

Roman Olędzki i jego małżonka brali aktywny udział w życiu 

społecznym i politycznym oraz wychowaniu patriotycznym 

i katolickim swych dwóch córek Aleksandry i Izabelli oraz syna 

Andrzeja. Dzieci, pomimo znacznej zamożności rodziców, 

 Kronika Rodzinna Gminy Ożarowskiej          
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angażowano do systematycznej nauki oraz pracy fizycznej 

na plantacjach warzywniczych i ogrodniczych. Dzięki temu, 

podobnie jak rodzice, obydwie córki ukończyły studia wyższe  

związane z rolnictwem w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiej-

skiego, a syn Andrzej jako potencjalny spadkobierca kształcił 

się w renomowanych gimnazjach warszawskich. 

 Niestety wybuch wojny w 1939 roku i represje okupacyj-

ne podczas drugiej wojny światowej doprowadziły do tragedii 

w życiu rodziny Olędzkich, to znaczy do aresztowania i za-

mordowania 18-letniego syna Andrzeja w 1940 r. w obozie 

hitlerowskim w Oświęcimiu. Już w 1939 r. podczas najazdu 

niemieckiego gospodarstwo warzywnicze Olędzkich zostało 

zniszczone, a jego właściciel Roman Olędzki, znany i szano-

wany hodowca warzyw i działacz Stronnictwa Narodowego, 

został poddany inwigilacji i zaborowi mienia przez niemieckie 

służby okupacyjne. Równocześnie jako członek Stronnictwa 

Narodowego wspomagał Pallotynów z sąsiedniego Semina-

rium oraz oficerów opuszczających Warszawę. Jego syn An-

drzej pełnił rolę łącznika z organizatorami konspiracyjnej Na-

rodowej Organizacji Wojskowej. Dlatego został aresztowany 

w Warszawie już 15 sierpnia 1940 r. Mimo to w budynkach 

gospodarczych Romana Olędzkiego przy Trakcie Poznańskim 

nr 18 zlokalizowano magazyn broni dla oddziałów Armii Kra-

jowej i bazę dla członków konspiracji, którzy pod pretekstem 

„pracy przy warzywach” organizowali działania partyzanckie. 

W domu Olędzkich Siostry Urszulanki organizowały także 

tajne nauczanie dla dzieci ołtarzewskich i ożarowskich. Z po-

wodu aktywnej działalności konspiracyjnej w 1944 r. Roman 

Olędzki wraz z córkami Aleksandrą i Izabellą zostali aresztowa-

ni i umieszczeni w obozie w Pruszkowie. Udało się jednak im 

z niego uwolnić się dzięki pomocy przyjaznych ludzi związa-

nych  współpracą konspiracyjną ze Stronnictwem Narodo-

wym.

 Po wyzwoleniu 

Rodzina Olędzkich 

została poddana 

kolejnym repre-

sjom politycznym 

i eksploatacji eko-

nomicznej przez 

kształtującą się w gminie ożarowskiej „władzę ludową”. Towa-

rzysze z Komitetu Gminnego w Ożarowie we współdziałaniu 

z towarzyszami z Komitetu Powiatowgo w Pruszkowie po kon-

sultacji z agentami NKWD i UB w Warszawie rozpoczęli roz-

kułaczanie rolników i warzywników gminy ożarowskiej, jako 

wyzyskiwaczy biedoty miejskiej i agentów imperialistycznych. 

Na liście prześladowanych i rozkułaczanych znalazł się między 

innymi „endek” Roman Olędzki, zwany także wówczas przez 

usłużnych satyryków „badylarzem”. Nazwiska tych budowni-

czych socjalizmu i grabarzy kapitalizmu znają wszyscy starsi 

mieszkańcy gminy ożarowskiej włącznie z żyjącą do tej pory 

córką Romana Olędzkiego Izabellą, ale ich nie wymieniam, 

ponieważ nie chcę im przysparzać hańby na stare lata. Jednak 

pani Izabella podkreśla, że wzorcowe gospodarstwo rolniczo-

-warzywnicze Olędzkich po zniszczeniach wojennych i domia-

rach komunistycznych już się nie podniosło z upadku. Dlatego 

jego ziemia orna została sprzedana już w 1952 r. po cenach 

wielokrotnie niższych od ich obecnej ceny rynkowej i trafiła 

w ręce tych posesjonatów, dla których „ziemia jest towarem 

rynkowym podlegającym prawom biznesowym”. A Roman 

Olędzki skoncentrował się na kształceniu swych dorastających 

córek i pracy naukowo-badawczej. Równocześnie komuniści 

dokwaterowali do domu mieszkalnego Olędzkich subloka-

torów kwaterunkowych, którzy go całkowicie zdewastowali. 

 Z powodu prześladowań i dokwaterowań rodzina Olędz-

kich przeniosła się z Ołtarzewa do Międzylesia z drugiej strony 

Warszawy, pozostawiając jedynie na cmentarzu w Ołtarzewie 

grób rodzinny, w którym spoczywają budowniczowie tej rodzi-

ny Roman zmarły w 1973 r., jego żona Krystyna z Ryksów oraz 

symbolicznie ich syn Andrzej zamordowany w Oświęcimiu. 

 Nad domem rodzinnym w Ołtarzewie przez długie lata 

sprawowała pieczę najmłodsza córka państwa Olędzkich pani 

dr Izabella Graffstein-Olędzka zakochana w posesji rodzinnej 

w Ołtarzewie, która jak pisze w swym przekazanym autorowi 

tej kroniki wspomnieniu „kochała wszystko, co żyło w rodzin-

nym gospodarstwie, zarówno zwierzęta i rośliny”. Zapamięta-

ła zarówno zapach kwiatów i krzewów z otaczającego dom 

parku oraz barwy motyli i owoców. Bardzo jej to pomogło 

w studiach na wydziale architektury krajobrazu w Szkole 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i pracy zawodowej przy 

projektowaniu parków i ogrodów w biurze projektowym 

Naczelnej Organizacji Technicznej. Dr Izabella Graffstein-

-Olędzka jest autorką ponad 20 publikacji naukowych oraz 

wielu referatów na sesjach naukowych. Jej siostra Aleksan-

dra Olędzka-Frybes jest również osobą wykształconą zna-

ną pisarką i wykładowczynią zamieszkałą w Warszawie. Ich 

dzieci to już dojrzali spadkobiercy tradycji rodzinnej Olę-

dzkich z Ołtarze-

wa, osiedlili się 

w Warszawie i na 

jej obrzeżach, ale 

wspominają mają-

tek w Ołtarzewie 

z sentymentem jako 

„Małą Ojczyznę”,

 Tymczasem dom i park w Ołtarzewie przeszedł w 1907 r. 

w „dobre posiadanie” pana Zbigniewa Matusiaka, budowni-

czego z Warszawy, który specjalizuje się w odbudowie dwo-

rów ziemiańskich na Mazowszu. Już w swej praktyce budow-

lanej dał tego świadectwo przy restauracji dworu w Kruszewie 

w gminie Tuszyn. W 2009 roku zamierza przewrócić do XIX-

-wiecznnej architektury posesję Olędzkich w Ołtarzewie.

 Dzięki temu szczęśliwemu zbiegowi okoliczności transak-

cyjnych Ołtarzew odzyska kolejny element swej tożsamości 

historycznej, a rodzina Olędzkich świadectwo swej dawnej 

świetności.

 Gdyby także żyzna ziemia ołtarzewska zaczęła przynosić 

przedwojenne ,wspaniałe plony –to pewnie i inżynier Roman 

Olędzki w niebie byłby zadowolony.                    

 dr Stefan Lewandowski
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O UNII SŁÓW KILKA ...

Projekt Zmieniam swoją przyszłość  upowszechnianie 
aktywnej integracji społecznej w Gminie Ożarów Ma-
zowiecki - współfinansowany przez Unię Europejską w ra-

mach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończony 

został w listopadzie.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim 

adresował swoje wsparcie do grupy kobiet z terenu Gminy 

Ożarów Mazowiecki w wieku aktywności zawodowej, które 

są długotrwale bezrobotne i korzystają z pomocy społecznej.  

 Wsparcie polegało na szeregu działań aktywizacyjnych 

oraz szkoleń dla uczestników projektu. Jednym z głównych 

celów była również integracja społeczna uczestników szkole-

nia. Podjęto działania mające na celu zwiększenie roli pracy 

środowiskowej, zindywidualizowane podejście do klientów 

Z  EUROPĄ  W  TLE 
Zmieniam swoją przyszłość 
zakończone sukcesem 

Kronika dyskryminacji chłopów w Polsce Ludowej 
w latach 1944 - 1990

W 2008 r. nakładem Wydawnictwa Akademickiego „ŻAK” 

ukazała się książka dr Stefana Lewandowskiego pod tytułem 

„Dyskryminacja chłopów w Polsce Ludowej”, którą przeczyta-

łem z wielkim zainteresowaniem i moim zdaniem powinna się 

znaleźć w każdej bibliotece domowej. Chociaż wiem, że to jest 

niemożliwe, ponieważ jej nakład liczy tylko 1000 egzemplarzy. 

 Publikacja ta wzbogaca naszą współczesną wiedzę histo-

ryczną. Dotychczas podręczniki szkolne wydane w czasach 

PRL celowo przemilczały pewne fakty historyczne ze wzglę-

dów ideologicznych i politycznych. Autor tej publikacji skru-

pulatnie zebrał liczne fakty historyczne wskazujące, że wbrew 

propagandzie o sojuszu robotniczo-chłopskim, rolnicy byli 

dyskryminowani i eksploatowani przez dogmatycznych ko-

munistów. Dokumentacja zebrana przez autora jest tym bar-

dziej przekonywująca, że sam autor będąc synem rolnika ma-

zowieckiego doświadczył tego typu dyskryminacji.

 Ja chciałbym te fakty dyskryminacji potwierdzić i wzboga-

cić. Urodziłem się na wsi lubelskiej w 1939 r. w pobliżu Kra-

śnika w rodzinie rolnika małorolnego. W 1951 r. w mojej ro-

dzinnej wsi została założona przez miejscowych aktywistów 

PZPR rolnicza spółdzielnia produkcyjna, na bazie reszty posia-

dłości dworskiej rozparcelowanej przez reformę rolną dekre-

tem z 6.09.1944 r., nazwana potocznie przez mieszkańców wsi 

„kołchozem”. W tym czasie założyciele spółdzielni naciskali na 

mojego ojca, żeby wstąpił do niej ponieważ pełnił funkcję soł-

tysa z wyboru społecznego i w ten sposób da! przykład innym 

rolnikom. Gdy ojciec nie wstąpił nazwano go „wrogiem kla-

sowym” i prześladowano pośrednio poprzez znaczący wpływ 

miejscowych aktywistów komunistycznych na władze gmin-

ne, a nawet powiatowe.

 Ponadto podczas mojej nauki w Liceum Ogólnokształ-

cącym w Urzędowie w latach 1952-54 naciskano na dyrek-

tora, żeby mnie skreślono z listy uczniów. Dyrektor okazał się 

przyzwoitym człowiekiem i skreślał z listy tylko tych uczniów, 

którzy nie chcieli się uczyć, ale już po przeniesieniu Liceum 

Ogólnokształcącego do Kraśnika w 1954 r. nie mógł być dy-

rektorem i przez następne lata uczył języka rosyjskiego, który 

znał z czasów zaboru rosyjskiego. Ja natomiast po ukończe-

niu Liceum w 1956 r. dostałem się na studia na Politechnice 

Warszawskiej, a po jej ukończeniu przez wiele lat pracowałem 

w dużych zakładach przemysłowych i biurach projektowych 

w Warszawie przenosząc się z Warszawy i zamieszkując od 

10 lat w Ożarowie Mazowieckim.

 Pragnę dodać, że od samego początku istnienia w/w rol-

nicza spółdzielnia produkcyjna, mimo ulg i dotacji, osiągała 

marne rezultaty i rozwiązując się podzieliła los innych tworów 

kolektywizacji. 

 Autor w swojej książce dostarcza wielu przykładów dyskry-

minacji włącznie z konkretnymi faktami mordowania działa-

czy ludowych, które miały miejsce w pierwszych latach PRL-u 

także w moich stronach rodzinnych. Oto fakt, zapisany na str. 

37 tej książki: „W dniu 22 lutego 1946 roku na zebranie koła 

ZMW „Wici” w Urzędowie wtargnęło kilku tajniaków z urzę-

du bezpieczeństwa z Kraśnika, którzy aresztowali, a następnie 

zamordowali wiciarza Edwarda Chruścielewskiego”.

 Tego typu faktów zebrał autor w tej kronice dokumen-

talnej, wiele wypełniając tzw. białe plamy w historii Polski Lu-

dowej. Dlatego polecam publikację dr. Lewandowskiego nie 

tylko młodzieży, ale także starszym dla „odświeżenia pamięci 

o czasach PRL-u”.

mgr inż. Aleksander Brzusek Ożarów Mazowiecki
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ZWIĄZKI GMIN EUROPEJSKICH

Ośrodka Pomocy Społecznej, podniesienie kwalifikacji zawo-

dowych i umiejętności społecznych uczestników projektu.   

 W ramach projektu przewidziano różnorodne działania 

skierowane do beneficjentów ostatecznych, w szczególności:

- kurs opieki nad osobami starszymi

- kurs aktywizacja społeczna

- konsultacje z doradca zawodowym

- konsultacje z psychologiem

- badania profilaktyczne

- działania i warsztaty dot. poprawy wizerunku

- wsparcie finansowe

  Realizacja projektu systemowego jest nową formą pracy 

z klientami pomocy społecznej, jest wyzwaniem dla kadry 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim, któ-

remu mamy nadzieję sprostaliśmy. Uczestniczki projektu wy-

kazały w ankietach przeprowadzonych na zakończenie swoje 

zadowolenie oraz satysfakcję z udziału w projekcie, otrzymały 

one również certyfikaty potwierdzające odbyte szkolenia.

 Kolejny projekt w ramach PO KL przygotowujemy do re-

alizacji w 2010 roku.
Jolanta Kołodyńska

Kierownik Referatu Funduszy Europejskich i Promocji Gminy

Idea związków bliźniaczych narodziła się w Europie krótko po 

II wojnie światowej. Związki bliźniacze europejskich gmin służą 

popularyzowaniu idei europejskiego zjednoczenia. Ostatnie 

lata przyniosły zmiany struktur politycznych i państwowych 

w Europie. Mimo wielu istniejących wciąż podziałów kraje 

europejskie mają jednak wspólną przeszłość, a ich przyszłość 

poprzez członkowstwo w Unii Europejskiej jest coraz bardziej 

powiązana ze sobą. Wspólne dziedzictwo kulturowe, rozwój 

gospodarczy i społeczny stanowią dobre fundamenty do 

tworzenia związków miast bliźniaczych. Zasadą tych kontak-

tów jest stworzenie przez władze miast formalnych podstaw 

współpracy i przyjaznego klimatu do ich rozwoju.

 Wola nawiązania i rozwoju wszechstronnej współpracy 

i wymiany doświadczeń i informacji w dziedzinach: gospodar-

ki, kultury, nauki i ochrony zdrowia przyświecała idei podpi-

sania najpierw porozumienia, a następnie umowy w sprawie 

współpracy pomiędzy Miastami Ożarów Mazowiecki i Bastia 

Umbra z Włoch. 

 W dniach 7-10 listopada 2008 r. w Ożarowie Mazowiec-

kim przebywała delegacja Gminy Bastia Umbra z Włoch w 

składzie: Francesco Lombardi - Burmistrz Gminy Bastia Umbra 

oraz Antonello Caleri - Przewodniczący Komisji Urbanistycz-

nej Gminy Bastia Umbra. 

 8 listopada 2008 r. w obecności Rady Miejskiej, przedsta-

wicieli Urzędu Miasta i Gminy Ożarowa Mazowieckiego oraz 

zaproszonych gości została podpisana umowa o współpracy 

międzygminnej na zasadzie miast bliźniaczych. W imieniu 

władz samorządowych Ożarowa Mazowieckiego umowę 

podpisał Burmistrz Kazimierz Stachurski, natomiast w imieniu 

władz Bastia Umbra Burmistrz Francesco Lombardi. Podczas 

uroczystości wystąpił zespół ludowy „Ożarowiacy” oraz zapre-

zentowany został film o Ożarowie Mazowieckim. Uroczystość 

przebiegła w miłej i podniosłej atmosferze.

 Bastia Umbra jest gminą regionu Umbria w prowincji Pe-

rugia we Włoszech. Zajmuje 27,6 km² i wg danych na 31 grud-

nia 2004 r. zamieszkiwało ją 20,5 tys. mieszkańców. Obecnie 

wraz z dynamicznym rozwojem przybywa nowych mieszkań-

ców.  Gmina Bastia Umbra graniczy z następującymi gminami: 

Asyż, Bettona, Perugia, Torgiano. Bastia Umbra jest położona 

w północnej części regionu Umbria przy trasie z Asyżu do Pe-

rugii. Jest jedną z gmin rolniczo-przemysłowych, wysoko roz-

winiętą gospodarczo i ekonomicznie. Jest ośrodkiem wystaw 

i targów handlowych. Burmistrzem Miasta jest Pan Francesco 

Lombardi.

 Miastami bliźniaczymi Bastia Umbra są: Höchberg z Nie-

miec, Sant Sadurnì z Hiszpanii i Luz-Saint-Sauveur z Francji. 

8 listopada do tego grona dołączył Ożarów Mazowiecki, dla 

którego Bastia Umbra jest pierwszym miastem bliźniaczym 

z innego kraju. 

 Samorząd Ożarowa Mazowieckiego będzie dążył do roz-

szerzenia współpracy międzynarodowej i pozyskania kolej-

nych gmin partnerskich.

fotoreportaż na okładce „Informatora”

Związki bliźniacze europejskich gmin
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DO SERCA PRZYTUL PSA ...

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.

UWAGA! PSEUDOHODOWLE
„Sprzedam piękne szczeniaczki rasy York bez rodowodu po 

rodzicach z rodowodem. Tel…” 

„Posiadam sunię bulterier bez rodowodu, 

poszukuję dla niej partnera do krycia. 

Zainteresowanych kryciem, proszę o kontakt...” 

Pewnie codziennie widzisz podobne ogłoszenia w internecie, 

gazetach... Czy zastanawiałeś się kiedyś, co kryje się pod kilko-

ma linijkami tego martwego tekstu?

Nadszedł czas, aby poznać prawdę ...
 Dziesiątki tysięcy psów cierpi w pseudohodowlach...

Te psy są więźniami ludzkiej chciwości... Wegetują w koszmar-

nych warunkach, zamarzają w zimie i prażą się w lecie podczas 

upałów, często zaniedbane i niedożywione nie mają nawet 

czystej wody do picia, nie wspominając już o opiece wetery-

naryjnej... 

 One nie poznały nigdy pieszczot i smaku miłości. Nie znają 

także dotyku ręki człowieka, dzikie i wystraszone, są trakto-

wane jak przedmioty, a pseudohodowca widzi tylko w nich 

„maszynki do robienia łatwych pieniędzy”. 

 Czy wiesz, że te psiaki nigdy nie wychodzą poza swoje wię-

zienia? Suki są eksploatowane co cieczkę, często niedożywione 

chudną, rodzą drobne i słabe szczenięta, a gdy już nie mają 

sił na kolejne mioty i nie nadają się do rozrodu, to stają się 

bezużyteczne i są porzucane... albo umierają w samotnosci, na 

zimnym betonie swych więzień, a wtedy ich miejsce zajmujĄ 

kolejne... i tak w nieskończoność. 

 Pseudohodowcy żerują na nieświadomości społeczeństwa 

i rozmnażają zwierzęta, mając na uwadze wyłącznie swoje ko-

rzyści finansowe z tego płynące... lecz los zwierząt zupełnie już 

ich nie interesuje, bo dla nich ważny jest tylko pieniądz. 

 Pseudohodowca, w przeciwieństwie do hodowcy z praw-

dziwego zdarzenia, nie chce ponosić absolutnie żadnej od-

powiedzialności za wyhodowane przez siebie psy. Rozmno-
żyć-sprzedać-zapomnieć - to cała jego filozofia, traktuje 

szczenięta jak zwykły towar. Im więcej uda się go „wyproduko-

wać” tym lepiej.

 Pseudohodowle bardzo często oferują szczenięta różnych 

ras, w większości tych, które są obecnie modne i jest na nie 

popyt, lecz w takiej hodowli nigdy ilość nie przechodzi w ja-

kość.

 Niestety w naszym kraju, zawsze tam gdzie można zarobić 

pieniądze pojawiają się ludzie mający na celu tylko robienie „biz-

nesu po polsku” w negatywnym rozumieniu tego wyrażenia. 

 Pseudohodowcy, to osoby które, kojarzą byle jak i byle co 

- byleby wyglądało podobnie jak rasowy pies i byleby szybko 

szczenię sprzedać... Bez szczepień, odrobaczeń, socjalizacji, bez 

dbałości o nowy dom - wszystko po najmniejszej lini oporu 

i aby ponieść minimum kosztów własnych, ale za to sprzedać 

z zyskiem i za trochę mniejsze pieniądze w porównaniu z ce-

nami psów rasowych. 

 Bardzo czesto bywa i tak, że szczenię wyglądem przypo-

mina daną rasę... a potem, gdy wyrasta z niego „mix” właści-

ciele są niemile zaskoczeni... i wtedy piesek najcześciej ląduje 

w schronisku. 

 Prawdziwa hodowla psów to kosztowne hobby i nie jest 

prostą rzeczą, jak to się niektórym wydaje. Na prawdziwej ho-

dowli raczej nie da się zarobić.

 Psy z prawdziwej hodowli są karmione najwyższej jakości 

karmą, mają zapewnioną stałą opiekę weterynaryjną, maluszki 

są dwukrotnie odrobaczone i szczepione, oraz rodzice szcze-

niąt są regularnie badani, a hodowca poświęca się wychowy-

waniu maluszków i ich socjalizacji ze światem. 

 Mały bulterier nie powinien się bać człowieka, bo wie, że 

człowiek jest jego przyjacielem i towarzyszem. W takiej rasie jak 

bulterier jest to wszystko szczególnie ważne, ponieważ rasa ta 

jest trudna w hodowli i w wychowaniu, a jedynie prawdziwy 

hodowca, który wkłada w swoją hodowlę ogrom serca, cierpli-

wości oraz wielkiej dbałosci jest w stanie umiejętnie dobierać 

pary hodowlane, tak aby przyszli opiekunowie mieli pewność, 

że kupili zdrowe szczenię o określonym charakterze.

 Często przez pseudohodowle ukrywany jest fakt, że jakiś 

osobnik jest agresywny, nadpobudliwy lub psychicznie nie-

zrównoważony. Dopiero potomstwo tego psa wykazuje nie-

pożądane cechy, a przyszli właściciele mają z psiakiem ogrom-

ne problemy wychowawcze. 

 W pseudohodowlach, gdzie priorytetem są tylko pienią-

dze i szybki zysk, nie ma również inwestycji w karmę, opiekę 

weterynatyjną, socjalizację szczeniąt itp. Suczki przeznaczone 

do rozrodu rodzą ile mogą aż się nie wykończą, bo nie regu-

lują tego żadne przepisy. Samce trzymane w piwnicy, bądź 

ciasnych klatkach wychodzą z nich tylko po to, aby pokryć 

partnerkę...

 Żadne zwierzę nie może i nie powinno być traktowa-

ne jak przedmiot, czy narzędzie do pozyskiwania korzyści 

finansowych. Zwierzę nie może być ofiarą chłodnej kalkula-

cji i bezdusznych poczynań mnożących się w naszym kraju 

Kącik adopcyjny
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pseudohodowców. Pseudohodowców - czyli ludzi, którzy 

w pogoni za zyskiem skazują zwierzęta na cierpienie, samot-

ność, choroby, oraz traktują je tylko jako materiał do repro-

dukcji i wykorzystują aż do utraty przez nie zdrowia. 

 Pamiętaj również, że pseudohodowca kryjąc nierodowo-

dową sukę nierodowodowym psem nie ma nawet pojęcia, 

kim byli ich przodkowie. Czy byli zdrowi? Może nie zakwali-

fikowali się do legalnej hodowli rodowodowej z powodu po-

ważnych wad? A może był wśród nich mieszaniec, przez co 

u potomstwa mogą się niespodziewanie ujawnić cechy niety-

powe dla rasy? 

 Należałoby się zastanowic nad tym wszystkim przed zaku-

pem psa bez rodowodu. No chyba, że chcesz mieć kundelka, 

lub psa w typie danej rasy, ale wówczas głupotą jest za psa 

z pseudohodowli zapłacić niemałe pieniądze i nabijać kiesze-

nie osobom, które na tych biednych pieskach żerują... Czy nie 

lepej pójść do schroniska? Jeżeli jednak koniecznie chcesz mieć 

rasowego pieska, a nie masz wystarczająco dużo pieniędzy, by 

kupic szczenię z dobrej linii i z prawdziwej hodowli, to lepiej 

się jednak wstrzymać z zakupem, do czasu gdy zgromadzisz 

odpowiednią kwotę. Pamiętaj też, że utrzymanie psa, również 

sporo kosztuje. 

 Jeśli mimo wszystko uważasz, że nie będziesz w stanie zgro-

madzić odpowiedniej sumy i nie będzie stać Cię na kupno psa 

z normalnej hodowli, to rozważ wszystkie inne mozliwe opcje. 

Możesz znaleźć tańsze, niewystawowe szczenię, możesz kupić 

również psa na raty, możesz też adoptować dorosłego już psa 

- oszczędzisz pieniądze, a jednocześnie zamiast przykładać 

rękę do psiej krzywdy, uratujesz jakieś psie istnienie i dasz mu 

dobry dom.

Warto też wiedzieć że...
Rasowy pies, to pies rodowodowy, nie ma psów rasowych bez 

rodowodu. Rodowód jest dokumentem poświadczającym, 

że dane zwierzę należy do rasy, a jego rodzice spełnili wymogi 

hodowlane.

 Miej pełną świadomość tego, że jeśli kupisz szczeniaka 

z pseudohodowli, to znaczy, że istnieje popyt na zwierzęta 

z takich miejsc i „produkcja” będzie trwała. 

Czy zdajesz sobie sprawę, że między innymi, przez takie decy-

zje, tak strasznie muszą cierpieć zwierzęta? „

http://www.pseudohodowle.ovh.org/

zdjęcia dzięki uprzejmości  PISDZ - likwidacja pseudohodowli 

yorków

Do serca przytul psa...
ENIA to duża czarna sunia z do-

mieszką owczarka niemieckiego. 

Sunia ma ok 2,5 roku. bardzo miła, 

sympatyczna lubi bawić się piłkami. 

Bez problemu do innych psów. Bar-

dzo czujna. Szuka domu z ogrodem.

DOBRUTKA to młoda sunia w wieku 1 roku. Jest średniej 

wielkości o umaszczeniu ciemnym podpalanym. Bardzo miła 

i sympatyczna. Przebywała w mieszkaniu i tylko mieszkania 

lub do domu z ogrodem szuka.

BABCIA to starsza sunia w wieku ok 

8 lat. jest spokojna, bezproblemo-

wa. Idealny pies dla starszych osob. 

Jedyna wada suni jest to, że nie lubi 

kotów. Ładnie chodzi na smyczy, nie 

bałagani w domu. Po prostu wycho-

wany stateczny pies. 

BRĄZOWY piesek szczeniak w wieku 3 m-cy. Po małych ro-

dzicach (mama jamniczka, a tata pudelek miniaturka). Piesek 

jest odrobaczony, zaszczepiony. Zdrowy.

SZCZENIAK sunia w wieku 3-ch miesiecy po owczarkowa-

tych rodzicach. Umaszczenie brązowe.

Struś Pędziwiatr to młody ok roczny pies o umaszczeniu pło-

wym. Gdy został znaleziony był bardzo przestraszony i bojacy. 

Po dwóch tygoniach stał sie ufny, a także pokazał, że lubi gła-

skanie. To miły pies który potrzebuje trochę czasu i miłosci. 

Szukamy opiekuna z dużą ilością miłości. 
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ŚREDNIEJ wielkości, czarny piesek. 

W wieku ok 2-3 lat. Bezproblemowy 

do innych psów i suczek. 

MOLI to młoda duża sunia w typie 

molosa. Umaszczenie brązwe pod-

palane. Sunia bardzo żywa, weso-

ła. Super lokum dla niej to domek 

z podwórkiem.

Sunia jamnika czarna podpalana, bardzo wesoła i przyjazna,.

Bezproblemowa do innych psów, a także kotów. 

Amelka to młoda sunia biszkoptowa. Prawdopodobnie me-

zalians labradorki z białym psiakiem. Sunia jest mila sympa-

tyczna.

Szukasz mruczącego przyjaciela? 

Czarne, burasy i łaciatki, koty i kotki 

szukają domów

,,Zwierzęta są naszym sumieniem‘’
Informujemy osoby zainteresowane, że wszystkie podane 

w ogłoszeniach psy są lub będą zaszczepione i odpchlone, a 

suczki wysterylizowane. Wszystkie psy posiadają książeczki 

zdrowia. Telefon kontaktowy: 507 415 468, Wydział Ochrony 

Środowiska (0-22) 722-22-07 wew. 236

GRUDZIEŃ  -  KALENDARIUM  
IMPREZ  W  „UŚMIECHU”

GRUDZIEŃ  -  KALENDARIUM  
IMPREZ  W  FILII  DK  „UŚMIECH”  

W JÓZEFOWIE
1 grudnia - poniedziałek - godz. 18.45

KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO - PIERWSZE ZAJĘ-

CIA. Cena 100 zł od osoby za CAŁY KURS (24 godziny 

lekcyjne). Zapisy i szczegółowe informacje 

w DK „Uśmiech” lub pod nr tel. (0-22) 722-14-45

5 grudnia - piątek - godz. 17.00
Rozświecenie choinki gminnej przed budynkiem 

Domu Kultury „Uśmiech”. 

7 grudnia - niedziela - godz. 12.30
Spotkanie z teatrem dla dzieci.

Spektakl pt. „Dziadek do orzechów”. 

Wstęp wolny!

14 grudnia - niedziela - godz. 12.30
Spotkanie z teatrem dla dzieci.

Spektakl pt. „Cztery pory roku - Zima”. 

Wstęp wolny!

21 grudnia - niedziela - godz. 12.30
Spotkanie z teatrem dla dzieci.

Spektakl pt. „Bajkowa Szopka”. 

Wstęp wolny !

7 grudnia - niedziela - godz. 15.00
Spotkanie z teatrem dla dzieci.

Spektakl pt. „Dziadek do orzechów”.

Wstęp wolny !

7 grudnia - niedziela - godz. 16.00
Wernisaż pokonkursowy „Mój projekt ożarowskiej 

kartki świątecznej”.

14 grudnia - niedziela - godz. 15.00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl pt. „Cztery pory roku - Zima”. 

Wstęp wolny!

21 grudnia - niedziela - godz. 15.00 
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl pt. „Bajkowa Szopka”. 

Wstęp wolny !

DK „UŚMIECH” ZAPRASZA
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POLICJA
KRONIKA KRYMINALNA

Areszt za handel heroiną 
Policjanci z naszego powiatu bezustan-

nie prowadzą kompleksowe działania 

wymierzone przeciw osobom rozpro-

wadzającym i posiadającym środki 

odurzające. W ręce ożarowskich stró-

żów prawa wpadła kolejna osoba, która zajmowała się „dealer-

ką”. Decyzją Sądu Rejonowego w Pruszkowie 31-letni Jacek T. 

został aresztowany na 3 miesiące za handel narkotykami.

 Policjanci z naszego powiatu dokładnie sprawdzają i re-

agują na każdą informację dotyczącą przestępczości narko-

tykowej. Dzięki systematycznej i wytężonej pracy operacyjnej 

policjanci zatrzymują osoby rozprowadzające i posiadające 

środki odurzające. Tak też było, gdy kryminalni ze Starych Ba-

bic wieczorem zauważyli 23-letniego Tomasza K., który nerwo-

wo się rozglądał. Wiedzieli, że mężczyzna może mieć związek 

z przestępczością narkotykową. Policyjny nos ich nie zawiódł. 

Mężczyzna posiadał przy sobie torebki foliowe z zawartością 

narkotyku, które kryminalni zabezpieczyli. Następnego dnia 

w Błoniu kryminalni ujawnili w portfelu Marka S. również to-

rebki z środkami odurzającymi. Jak się okazało w obu przypad-

kach była to amfetamina. Mężczyźni zostali zatrzymani, a noc 

spędzili w policyjnej celi. Następnego dnia usłyszeli zarzuty 

posiadania środków odurzających, za co grozi kara nawet do 

3 lat pozbawienia wolności. 

 Następnie policjanci z Ożarowa Mazowieckiego uzyskali 

informację, że na ich terenie ma dojść do transakcji zakupu 

narkotyków. Postanowili to sprawdzić. Gdy zobaczyli wycho-

dzącego z samochodu młodego mężczyznę podchodzącego 

do rowerzysty, z którym następnie dokonał „wymiany”, poli-

cjanci stali im już za plecami. W tym momencie jeden z męż-

czyzn zamarł pozostając w ręku z pieniędzmi. Jak się okazało 

przedmiotem transakcji była heroina. 

 31-letni Jacek T. za handel środkami odurzającymi od razu 

trafił do policyjnej celi. Sąd zastosował wobec niego środek 

zapobiegawczy w postaci aresztu, gdzie pozostanie przez naj-

bliższe 3 miesiące.

Jak zmniejszyć liczbę punktów karnych 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępo-

wania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego 

/par. 8/ każdemu kierującemu, który na swoim koncie zgro-

madził punkty karne, przysługuje raz na sześć miesięcy prawo 

odpłatnego szkolenia, po którym odejmuje się 6 punktów kar-

nych. Uczestnictwo w szkoleniu nie powoduje zmniejszenia 

liczby punktów wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem 

dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i 

wpisanych tymczasowo przekroczyła 24. Z przywileju tego nie 

mogą skorzystać kierujący, którzy posiadają uprawnienia do 

kierowania pojazdami krócej niż rok. 

• Kodeks Drogowy nakłada na policję obowiązek prowa-

dzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu 

drogowego, przy czym określonemu naruszeniu przypisuje 

się odpowiednią liczbę punktów w skali od 1 do 10 (np. spo-

wodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - 6 

punktów karnych, nie udzielenie pomocy ofiarom wypadku 

- 10 pkt, nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszych - od 5 

do 10 pkt). 

• Otrzymane i zaewidencjonowane punkty karne usuwane 

są po upływie roku od dnia naruszenia. 

• Kierowca naruszający przepisy ruchu drogowego, a więc 

taki który otrzymał punkty karne, może na własny koszt 

uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniej-

szenie liczby punktów karnych o sześć. 

• Zasada ta nie dotyczy wszystkich kierowców. Kierowcy w 

okresie jednego roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa 

jazdy możliwość odbycia szkolenia nie przysługuje. 

• Kierowca „młody” tzn. będący w okresie jednego roku od 

dnia wydania prawa jazdy po raz pierwszy, nie może przekro-

czyć 20 punktów karnych. Jeżeli otrzyma punktów więcej, to 

zostaje mu cofnięte uprawnienie do kierowania pojazdami sil-

nikowymi co oznacza, iż od początku musi odbyć szkolenie w 

Ośrodku Szkolenia Kierowców i zdać egzamin państwowy na 

prawo jazdy. 

• Kierowcy posiadający prawo jazdy powyżej roku nie mogą 

przekroczyć limitu 24 punktów karnych. Jeżeli kierowca otrzy-

ma 25 punktów i więcej, to czeka go skierowanie na kontrolne 

sprawdzenie kwalifikacji - czyli ponowny egzamin państwowy 

na prawo jazdy (teoretyczny i praktyczny), przeprowadzany 

w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego oraz badanie 

psychologiczne przeprowadzane w celu orzeczenia istnienia 

lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania 

pojazdem (art. 124 ust. 1 pkt 3b - Dz.U. z 2001 roku Nr 129, 

poz. 1444). 

• Mieszkańcy powiatu wołomińskiego mogą sprawdzić licz-

bę posiadanych na koncie punktów karnych w Komendzie 

Powiatowej Policji w Wołominie po okazaniu dokumentu 

tożsamości.

• Aby uzyskać pisemne zaświadczenie o ilości swoich punk-

tów karnych należy zgłosić się do Wydzialu Ruchu Drogowe-

go KSP w Warszawie, przy ul. Waliców 15, w pok. 7. 

• Szkolenie PUNKTY KARNE polega na jednorazowym spo-

tkaniu z policjantem i psychologiem. Odbywa się w formie 

prelekcji, pogadanki przy wykorzystaniu środków audiowizu-

alnych. Po ukończeniu szkolenia otrzymuje się zaświadczenie 

wydane przez Dyrektora WORD, na podstawie którego wła-

ściwy Komendant Wojewódzki Policji prowadzący ewidencję 

punktów karnych zmniejsza liczbę punktów karnych o 6. 

Zapisy na szkolenie: Wydział Szkoleń i Bezpieczeństwa Ru-

chu Drogowego , poniedziałek - piątek : w godz. 8.00 - 16.00

tel. (22) 59-76-741 lub 59-76-742, fax: 59-76-743,

e-mail: szkolenia@word.waw.pl 

wyk.mat. WORD

POLICJA



26 10/164 2008

Sprawca przemocy domowej zatrzymany 
Policjanci z Ożarowa Mazowieckiego zatrzymali mężczyznę 

tuż po awanturze domowej, którą urządził swojej żonie mając 

prawie 3 promile alkoholu we krwi. 40-latek znęcał się fizycz-

nie i psychicznie nad kobietą. Pokrzywdzona postanowiła po-

prosić o pomoc policjantów.

 Dyżurny komisariatu w Ożarowie Mazowieckim, gdy tylko 

otrzymał zgłoszenie o przemocy domowej, wiedział, że bez-

pieczeństwo kobiety może być zagrożone. Na prośbę o po-

moc zareagował natychmiast. Za swoje zachowanie mężczy-

zna został doprowadzony do Izby Wytrzeźwień.

 Za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliż-

szą grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

 Bicie, krzyki, awantury, znęcanie fizyczne i psychiczne - to 

tajemnica wielu polskich rodzin. „To, co dzieje się w domu 

powinno w domu pozostać.”, „To sprawa rodzinna.” - w taki 

właśnie sposób ofiary przestępstw związanych z przemocą w 

rodzinie tłumaczą często fakt nie informowania Policji o sytu-

acji, w jakiej się znajdują. Zdarza się, że ukrywane przez wiele 

lat problemy wychodzą na światło dzienne dopiero wówczas, 

gdy dochodzi do tragedii.

 Polskie prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko oso-

bom bliskim za:

- znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub 

nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym sto-

sunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą 

nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny - 

art. 207 kodeksu karnego (k.k.),

- grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szko-

dę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w za-

grożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona - art. 190 

k.k. (przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego),

- stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmu-

szenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub 

znoszenia określonego stanu - art. 191 k.k,

- doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego prze-

mocą, groźbą bezprawną lub podstępem (zgwałcenie) oraz do-

prowadzenie w ten sam sposób innej osoby do poddania się 

innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności - art. 

197 k.k. (przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego), 

UWAGA! Przestępstwo to popełnia również mąż, gwałcąc 

swoją żonę!

- uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego z mocy usta-

wy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie 

na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i narażanie jej 

przez to na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb 

życiowych (uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego) - art. 

209 k.k. (przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego, or-

ganu opieki społecznej lub właściwej instytucji),

- kradzież lub kradzież z włamaniem na szkodę osoby najbliż-

szej - art. 278 k.k. i art. 279 k.k. (przestępstwa ścigane na wnio-

sek pokrzywdzonego),

- niszczenie, uszkadzanie cudzej rzeczy lub czynienie jej nie-

zdatną do użytku - art. 288 k.k. (przestępstwo ścigane na 

wniosek pokrzywdzonego),

- porzucenie małoletniego poniżej lat 15 albo osoby niepo-

radnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, wbrew 

obowiązkowi troszczenia się - art. 210 k.k.,

- uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego poniżej lat 15, 

albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub 

fizyczny, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru 

- art. 211 k.k,

- doprowadzenie małoletniego poniżej lat 15 do obcowania 

płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej - art. 

200 k.k,

- rozpijanie małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholo-

wego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia 

takiego napoju - art. 208 k.k.

Pamiętaj! Masz prawo złożyć na Policji lub w prokuratu-
rze wniosek o wszczęcie postępowania karnego wobec 
osoby, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę!

 Postępowanie ofiar przemocy w rodzinie jest często bar-

dzo podobne. W przypadku osób dorosłych, po pierwszych 

przypadkach agresji, próbują one rozmawiać ze sprawcami na 

temat tego, co zrobili, starając się wzbudzić w nich poczucie 

winy. Cechą łączącą zdarzenia związane z przemocą domo-

wą jest również to, że wiele ofiar zgłaszających przestępstwo, 

po kilku dniach wycofuje się ze swoich zeznań tłumacząc to 

„obietnicą poprawy sprawcy”, „wiarą w jego zmianę”. Nieste-

ty w wielu przypadkach okazuje się, że „poprawa” była tylko 

chwilowa i sytuacja zaczyna się powtarzać. Warto zauważyć, 

że przemoc domowa ma miejsce nie tylko w rodzinach pato-

logicznych, ale również w tzw. dobrych, normalnych na pozór 

domach. Wśród sprawców takich przestępstw są zarówno 

mężczyźni, jak i kobiety, osoby młode i w podeszłym wieku, z 

wykształceniem podstawowym i tytułami naukowymi.

Ofiarami przemocy domowej są również dzieci. Nie zawsze 

jest to przemoc skierowana bezpośrednio w stosunku do nich. 

Dzieci cierpią i są krzywdzone także wtedy, gdy są świadka-

mi przemocy dorosłych. Przemoc domowa może wyrządzić 

dziecku szkody fizyczne i emocjonalne, które długo będą cią-

żyć na jego dorosłym życiu.

 Sprawcy przemocy w rodzinie często starają się dopro-

wadzić do izolacji społecznej ofiary. Dokładnie kontrolują i 

ograniczają jej kontakty z bliższą i dalszą rodziną, przyjaciółmi 

i sąsiadami. Odizolowanie i ukrywanie przed innymi swoich 

problemów sprawia, że ofiara przemocy staje się coraz bardziej 

bezsilna, a „władza” sprawcy systematycznie się zwiększa.

Policjanci apelują: Nie toleruj! Przemoc w rodzinie nie jest 

sprawą prywatną, jest przestępstwem ściganym przez prawo. 

Wykorzystywanie, bicie i krzywdzenie osób bliskich jest prze-

stępstwem, takim samym, jak przemoc wobec obcych.

Zareaguj! Przemoc domowa rzadko jest incydentem jedno-

razowym. Jeżeli wobec sprawcy nie podejmie się natychmia-

stowych, stanowczych działań - przemoc się powtórzy. Policja 

zwykle jest wzywana w ekstremalnych sytuacjach, czasami 

zbyt późno.
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Powiadom! Jeżeli wiesz, że osobie z twojego otoczenia dzieje 

się krzywda, nie czekaj! Powiadom Policję, Straż Miejską lub 

najbliższy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zadzwoń! /0-22/ 668 70 00 - to specjalny numer telefonu dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia.

Trzeźwość i Rozsądek 
13 października br. na terenie naszego powiatu w ramach „Eu-

ropejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” przepro-

wadzone zostały działania „Trzeźwość i Rozsądek”. Działania te 

ukierunkowane są na wzmożoną kontrolę stanu trzeźwości 

kierujących oraz zwalczanie wszelkiego rodzaju przejawów 

pośpiechu, w tym przekraczanie dozwolonej prędkości, nie-

stosowanie się do sygnalizacji świetlnej oraz naruszeń z zakre-

su bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego.

W działaniach wzięło udział 23 policjantów ze wszystkich jed-

nostek oraz funkcjonariusze z Sekcji Ruchu Drogowego ko-

mendy w Starych Babicach.

 W trakcie prowadzonych działań policjanci zatrzymali do 

kontroli drogowej 71 pojazdów, nałożyli 40 mandatów kar-

nych na kierujących, a 18 pouczono, zatrzymali 3 dowody re-

jestracyjne oraz 1 pojazd za brak polisy OC został odholowany 

na parking depozytowy. 

 Ponadto policjanci z Sekcji Ruchu Drogowego w miejsco-

wości Kaputy zatrzymali do kontroli drogowej rowerzystę. 

Szybko okazało się, że 45-letni Józef S. był nietrzeźwy. Prze-

prowadzone badanie wykazało, że miał 2,4 promila alkoholu 

we krwi. Po sprawdzeniu policjanci ujawnili, że mężczyzna był 

również poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia 

do aresztu śledczego lub zakładu karnego. Józef S. został za-

trzymany. 

Włamał się po... 8 butelek piwa 
Mężczyznę, który włamał się do magazynku, gdzie składowany 

był alkohol, zatrzymali 14 października br. policjanci z Ożaro-

wa Mazowieckiego. Janusz Z. skradł 8 piw. W chwili zatrzy-

mania miał 1,5 promila alkoholu we krwi. Policjanci odnaleźli 

w jego mieszkaniu nie tylko narzędzia służące do włamania, 

ale również puste butelki po skradzionym piwie.

 14 października br. rano dyżurny komisariatu w Ożaro-

wie Mazowieckim został powiadomiony o włamaniu do 

magazynku, gdzie składowany był alkohol. Policjantom, któ-

rzy dotarli na miejsce zdarzenia, szybko udało się ustalić, kto 

mógł dokonać włamania. Okazało się, że Janusz Z., po tym jak 

w nocy odmówiono mu sprzedaży alkoholu, postanowił zdo-

być go na własną rękę. Włamał się więc do magazynku i ukradł 

8 piw. 

 Gdy policjanci zapukali do jego drzwi mężczyzna miał 

jeszcze 1,5 promila alkoholu we krwi. W trakcie przeszukania 

funkcjonariusze ujawnili nie tylko narzędzia, którymi mężczy-

zna mógł dokonać włamania, ale także 8 butelek po piwie. Ja-

nusz Z. został zatrzymany i noc spędził w policyjnej celi. Gdy 

wytrzeźwiał usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi 

mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymany za narkotyki 
Kryminalni z komendy w Starych Babicach zabezpieczyli 

w jednym z mieszkań w Ożarowie Mazowieckim środki odu-

rzające. 28-letni Michał Ś. wpadł 30 października br. w połu-

dnie. W trakcie przeszukania mieszkania policjanci zabezpie-

czyli marihuanę, tabletki ekstazy oraz na poczet przyszłej kary 

prawie 3.500 złotych. Zatrzymanym zajęli się dochodzeniowcy 

z Ożarowa Mazowieckiego.

 Kryminalni nie lekceważą żadnych informacji dotyczą-

cych przestępstw narkotykowych, które do nich docierają. 

W ręce kryminalnych ze Starych Babic wpadła kolejna oso-

ba posiadająca narkotyki. Gdy tylko policjanci dowiedzieli się, 

że w jednym z mieszkań w Ożarowie Mazowieckim przeby-

wa mężczyzna, który może posiadać narkotyki, postanowili to 

natychmiast sprawdzić. 

 W mieszkaniu zastali 28-letniego Michała Ś. Policjanci 

gruntownie przeszukali mieszkanie. Znaleźli torebki foliowe 

z marihuaną i tabletki ekstazy. Mężczyzna od razu został za-

trzymany. Trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzy-

manych. Został przesłuchany. Za posiadanie środków odurza-

jących grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. 

Jak mało, to resztę, jak chcecie dam wam z bankomatu 
Policjanci z Ożarowa Mazowieckiego podjęli interwencję wo-

bec mężczyzny, który na ulicy gasił pragnienie piwem. Wszyst-

ko miało zakończyć się na mandacie. Jednak okazało się, 

że w przypadku Jarosława D. jest to niemożliwe. Najpierw my-

ślał, że łapówka załatwi sprawę i funkcjonariusze odstąpią od 

czynności. Gdy to nie pomogło, w ruch poszły słowa i ręce. 

Agresywny 24-latek na własne życzenie trafił do policyjnej celi. 

Dziś jego sprawą zajmie się prokurator.

 Policjanci patrolując ulicę Fabryczną w Józefowie spostrze-

gli stojącego w grupie mężczyznę, który na ich widok zaczął pić 

piwo. Funkcjonariusze natychmiast zareagowali. Jednak, gdy 

próbowali wytłumaczyć Jarosławowi D., że spożywanie alko-

holu w miejscu publicznym jest niezgodne z prawem, mężczy-

zna zaczął się wulgarnie odnosić do policjantów, utrudniając 

interwencję. Za szereg popełnionych wykroczeń mundurowi 

chcieli nałożyć na Jarosława D. mandat karny w wysokości 500 

złotych. Wtedy 24-latek zaproponował dobry obiad, wyraża-

jąc jednocześnie nadzieję, że jakoś „się dogadamy”. 

 Kiedy jednak Jarosław D. zrozumiał, że niewiele już może 

wskórać, rozzuchwalony wcześniej wypitym alkoholem, stał 

się agresywny i zaczął znieważać funkcjonariuszy. Policjanci 

zareagowali natychmiast. Mężczyzna został zatrzymany. Gdy 

już trochę ochłonął, zaproponował policjantom 50 zł za od-

stąpienie od czynności twierdząc, że „jak mało, to resztę jak 

chcecie dam wam z bankomatu”. Mężczyzna trafił do policyj-

nej celi. Miał 2,2 promila alkoholu we krwi. Prokurator Rejono-

wy w Pruszkowie zastosował wobec mężczyzny środek zapo-

biegawczy w postaci dozoru policyjnego.

Zatrzymani z marihuaną 
Tylko 2 listopada br. w ręce policjantów z Ożarowa Mazowiec-

kiego wpadły 3 osoby z narkotykami. Jeden z mężczyzn odrzu-
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cił nadpaloną fifkę, a drugi odsuwając się od interweniujących 

policjantów, zaczął przekładać z kieszeni torebki z marihuaną. 

Zatrzymani usłyszą zarzut posiadania narkotyków. Za to prze-

stępstwo grozi im kara pozbawienia wolności do 3 lat.

 2 listopada br. po południu policjanci z Ożarowa Mazo-

wieckiego zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy posiadali przy 

sobie narkotyki. Mężczyźni na widok funkcjonariuszy zaczęli 

nerwowo się zachowywać, a jeden z nich wyrzucił coś na zie-

mię. Nie uszło to uwadze mundurowych, którzy postanowili 

poznać powód tego zachowania. Szybko okazało się, że 21-

-letni Wojciech R. oraz 20-letni Igor G. posiadali torebki z ma-

rihuaną, a odrzucony przedmiot to fifka z nadpalonym narko-

tykiem. Mężczyźni przewiezieni zostali do komisariatu.

 Niespełna godzinę później w ręce ożarowskich policjan-

tów wpadła kolejna osoba posiadająca narkotyki. Tym razem 

stojący w grupie osób 25-letni Damian S. podczas legitymo-

wania, chcąc przełożyć narkotyki w inne miejsce, powoli odsu-

wał się od mundurowych. Nie wiedział, że temu wszystkiemu 

przygląda się stojący nieopodal nieumundurowany policjant. 

Przy zaskoczonym tą sytuacją Damianie S. funkcjonariusz 

ujawnił 2 torebki z marihuaną. 25-latek został zatrzymany. 

 Mężczyźni noc spędzili w policyjnym pomieszczeniu dla 

osób zatrzymanych. Następnego dnia policjanci przedstawili 

im zarzut posiadania środków odurzających. Grozi im kara do 

3 lat pozbawienia wolności. 

Poszukujemy świadków wypadku 
Poszukujemy świadków wypadku, do którego doszło 3 wrze-

śnia br. o godz. 23.20 w Błoniu na trasie krajowej nr 2. W wyni-

ku tego zdarzenia potrącony został pieszy. Mężczyzna w sku-

tek odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu. 

 Świadków tego wypadku oraz osoby mogące przyczy-
nić się do ustalenia okoliczności zdarzenia, a także inni 
użytkownicy drogi jadący w tym czasie drogą krajową 
nr 2 proszeni są o kontakt z mł. asp. Agnieszką Dobrzyń-
ską tel. (0-22) 604-32-37 lub całodobowo z Komendą Po-
wiatową Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
z siedzibą w Starych Babicach tel. (0-22) 752-80-00.

Ścigani listami gończymi zatrzymani w Warszawie 
Dwoma listami gończymi ścigany był 64-letni Andrzej Ł, zaś 

48-letni Andrzej S. poszukiwany był na podstawie listu goń-

czego i dwóch nakazów doprowadzenia do aresztu śledczego. 

Mężczyźni wpadli, gdy kryminalni z komendy w Starych Babi-

cach odkryli ich kryjówki w Warszawie.

 W Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszaw-

skiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach funkcjo-

nuje specjalna komórka zajmująca się poszukiwaniami osób 

mających na swoim sumieniu różnego rodzaju przestępstwa.  

 Funkcjonariusze Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób 

z Sekcji Kryminalnej wielokrotnie już zatrzymywali osoby poszuki-

wane listami gończymi, osoby ścigane w związku z wydanymi na 

nie nakazami doprowadzenia do zakładów karnych lub aresztów 

śledczych. Ustalali też miejsca pobytu osób w związku z prowa-

dzonymi postępowaniami przygotowawczymi. 

 Tym razem wpadli na trop 64-letniego Andrzeja Ł. poszu-

kiwanego dwoma listami gończym wydanymi przez Sąd Rejo-

nowy w Pruszkowie oraz 48-letniego Andrzeja S. poszukiwa-

nego listem gończym przez Prokuraturę Rejonową Warszawa 

Śródmieście oraz dwoma nakazami doprowadzenia do aresztu 

śledczego wydanymi przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Żo-

liborza. Kryminalni sprawdzali wiele miejsc, w których mogli 

ukrywać się mężczyźni. Uzyskiwali kolejne informacje o miej-

scu ich pobytu, które następnie bardzo skrupulatnie sprawdzali. 

Mężczyźni wpadli, gdy kryminalni odkryli ich kryjówki w War-

szawie. Andrzej Ł. oraz Andrzej S. zostali zatrzymani i osadzeni 

w areszcie śledczym.

Poszukujemy świadków wypadku 

Policjanci niejednokrotnie zwracali się z prośbą o ostrożną jaz-

dę i przestrzeganie zasad ruchu drogowego. Niestety mimo 

tych apeli na naszych drogach nadal dochodzi do wypadków.

 21 października około godz. 8:30 miejscowości Łubiec gm. 

Leszno na drodze nr 579 miał miejsce tragiczny w skutkach 

wypadek drogowy. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierują-

cy Iveco, jadąc z kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego 

w kierunku Leszna, podczas manewru wyprzedzania samo-

chodu ciężarowego, zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył 

się czołowo z jadącą w stronę Nowego Dworu Mazowieckie-

go Nubirą. Chwilę wcześniej kierująca Nubirą uderzyła w tył 

jadącego przed nią Chryslera, który przyhamował, aby unik-

nąć zderzenia z jadącym z przeciwnego kierunku Iveco. Chry-

sler, po uderzeniu przez Nubirę zjechał do przydrożnego rowu. 

Kierująca Nubirą młoda kobieta nie miała już możliwości wy-

konania żadnego manewru. W wyniku poniesionych obrażeń 

zmarła na miejscu wypadku. 

 Świadków tego wypadku oraz osoby mogące przyczy-
nić się do ustalenia okoliczności zdarzenia, a także inni 
użytkownicy drogi jadący w tym czasie drogą krajową nr 
2 proszeni są o kontakt z mł. asp. Agnieszką Dobrzyńską 
tel. (0-22) 604-32-37 lub całodobowo z Komendą Powia-
tową Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
z siedzibą w Starych Babicach tel. (0-22) 752-80-00.

Zatrzymany za rozbój
12 listopada około godziny 3.00 dyżurny w komisariacie ode-

brał zgłoszenie od mężczyzny, który poinformował, że został 

pobity i okradziony. Skierowani na miejsce policjanci szybko 

ustalili przebieg wydarzeń oraz dane dotyczące skradzionych 

rzeczy, w tym pieniędzy, dokumentów oraz kart bankomato-

wych. Policjanci ustalili rysopis sprawcy i udali się w penetrację 

terenu. W rejonie jednego z bankomatów ujawnili mężczyznę, 

który został rozpoznany przez pokrzywdzonego jako spraw-

ca. Policjanci zatrzymali mężczyznę. Podczas przeszukania 

ujawnili część skradzionych przedmiotów. Policjanci ujawnili, 

że w związku z popełnieniem innego przestępstwa jest on 

poszukiwany w celu umieszczenia w areszcie śledczym. 

 Na podstawie zebranego materiału dowodowy wystąpio-

no z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, 

do którego przychylił się Sąd Rejonowy w Pruszkowie.
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Radiowóz wyposażony w wideorejestrator
Policjanci z Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej 

Policji z/s w Starych Babicach po raz pierwszy wyruszyli no-

wym nieoznakowanym radiowozem wyposażonym w wi-

deorejestrator. Niechlubnym rekordzistą był kierowca Seata, 

który mknął trasą gdańską przez gminę Łomianki ponad 180 

km/h. Za przekroczenie o 50 km/h powyżej dopuszczalnej 

prędkości grozi 10 punktów karnych.

 Dochodziła godzina 1:00 11 listopada br., gdy policjan-

ci z Sekcji Ruchu Drogowego komendy w Starych Babicach 

patrolując krajową „dwójkę” ujawnili szereg wykroczeń po-

pełnionych przez kierowcę BMW. Rafał W. jadąc w kierunku 

Warszawy na skrzyżowaniu ulicy Sochaczewskiej z ulicą Ma-

zowiecką wjechał na pas drogi wyłączony z ruchu, a następ-

nie rozpoczął manewr wyprzedzania na przejściu dla pieszych 

w rejonie skrzyżowania przekraczając podwójną linię ciągłą 

i omijając wysepkę rozdzielającą pasy jezdni z lewej strony. 

Na popełnione wykroczenia policjanci zareagowali natych-

miast. Chcąc zatrzymać kierowcę, funkcjonariusze ujawnili 

kolejne wykroczenie popełnione przez Rafała W. Mężczy-

zna przekroczył dopuszczalną prędkość o 34 km/h. Dopiero 

w miejscowości Łaźniew mundurowi zatrzymali do kontroli 

drogowej nieodpowiedzialnego kierowcę. 

 W trakcie kontroli okazało się, że 23-latek był w stanie po 

spożyciu alkoholu. Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy 

i dowód rejestracyjny za stan techniczny pojazdu. Rafał W. za 

popełnione wykroczenia otrzymał łącznie 41 punktów kar-

nych. 

 Pamiętajmy: dobrym kierowcą nie jest ten, komu wy-
daje się, że potrafi dobrze jeździć, ale ten, kogo umiejęt-
ności przewidywania przewyższają umiejętności jazdy.

 Informujemy, że Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki w celu podniesienia poziomu bezpieczeń-
stwa na terenie gminy podpisał kolejne porozumienie 
dotyczące realizacji przez policję dodatkowych patroli. 

 Ponadto realizowane jest porozumienie dotyczące 
montażu na terenie naszej gminy dwóch masztów do 
fotoradarów, które już wkrótce znajdą się w miejscach 
najbardziej zagrożonych zdarzeniami drogowym, co po-
winno w sposób znaczący ograniczyć ilość zdarzeń dro-
gowych. 

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

 dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

STRAŻ MIEJSKA
Podejmowanie interwencji przez Strażni-

ków Miejskich w strefie zamieszkania oraz 

na drogach wewnętrznych budzi liczne wąt-

pliwości mieszkańców naszej gminy. Naj-

częstsze kontrowersje wywołują:

- parkowanie w strefie zamieszkana, w której nie ma wyzna-

czonych miejsc do postoju oraz

- parkowanie w strefie obowiązywania znaku D-40 „strefa za-

mieszkania” i umieszczonego na jednym słupku znaku D-46 

„droga wewnętrzna”.

Droga wewnętrzna jest to droga „niezaliczona do żadnej ka-

tegorii dróg publicznych” np.: drogi na osiedlach mieszkanio-

wych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe 

do obiektów użytkowych przedsiębiorców, place przed dwor-

cami kolejowymi, autobusowymi oraz pętle autobusowe.

Ustawa o drogach publicznych określa, że budowa, przebu-

dowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg we-

wnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, 

na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku 

-do właściciela tego terenu.

 Strefa zamieszkania to obszar obejmujący drogi publiczne 

lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ru-

chu drogowego, a wyjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowied-

nimi znakami drogowymi (D-40, D-41). W takiej strefie pieszy 

nie musi korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, ale może 

poruszać się po całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo 

przed pojazdem. 

 Ponadto zabroniony jest postój pojazdu w innym miejscu 

niż wyznaczone w tym celu /art. 49 ust. 2 pkt 4 Prawo o ruchu 

drogowym/. Strażnicy Miejscy mogą wydawać polecenia, po-

uczenia oraz karać kierowców pojazdów mandatami karnymi 

kredytowanymi do 500 zł oraz 1 punkt karny.

 Zasady poruszania się pojazdów, kompetencji Straży Miej-

skiej obowiązują w strefie zamieszkania niezależnie od tego, 

czy jest ona ustanowiona na drodze publicznej czy innej np. 

wewnętrznej. W pozostałym zakresie obowiązują takie same 

zasady jak na drogach publicznych.

 Utrzymanie porządku i kontrola zasad poruszania się na 

drogach wewnętrznych należy do zarządcy drogi, który z re-

guły nie posiada uprawnień do wystawienia mandatu , może 

jednak korzystać z innych środków wymuszających porządek 

na administrowanych przez niego drogach łącznie z usunię-
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OSP Ożarów Mazowiecki
W październiku 2008 r. OSP Oża-

rów wyjeżdżała alarmowo 12 razy:

- 4 pożary

- 4 akcji ratownictwa technicznego

- 2 inne interwencje

- 2 ćwiczenia na obiektach.

4 października - Umiastów, ul. Leszczynowa 15. Pożar barako-

wozu wraz z wyposażeniem. Pożar gasiły 4 zastępy strażaków. 

16 października - Bronisze, ul. Poznańska/Piastowska. Wypa-

dek drogowy z udziałem samochodu VW Golf i Renault Kan-

goo. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca 

zdarzenia, udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanym w 

wypadku, ściągnięciu wraków pojazdów na pobocze.

21 października - Ożarów Maz., ul. Poznańska/Mickiewicza. 

Kolizja drogowa ciągnika siodłowego z naczepą oraz dostaw-

czego Forda Transit.

26 października - Mory, ul. Poznańska. Wypadek drogowy 

na objeździe drogowym przy budowanym wiadukcie auto-

strady. 

31 października - Mory, ul. Wspólna Droga. Pożar samocho-

du osobowego Fiat Punto. Pożar gasiły dwa zastępy stażaków.

Zebrał  - Jacek Andrzejczak

OSP Święcice 
W miesiącu październiku 2008 r. Straż Święcice wyjeżdżała 

6 razy:

5.10 – uroczystości rocznicowe w OSP Biskupice,

13.10 – Święcice, ul. Poznańska 644, kolizja dwóch aut; zabez-

pieczenie terenu i sprzątanie jezdni,

18.10 – Msza Św. w Łaźniewie, poświęcenie nowego samo-

chodu strażackiego Volvo,

18.10 – os. Płochocin, zabezpieczenie studzienek kanalizacyj-

nych „taśmą” po kradzieży włazów,

20.10 – Błonie, ul. Powstańców 38, pożar magazynu, na we-

zwanie dowódcy akcji, wyjazd samochodu Jelcz na zabezpie-

czenie,
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ciem niewłaściwie zaparkowanego pojazdu na koszt właścicie-

la lub sporządzić zawiadomienie o wykroczeniu i skierować 

wniosek o ukaranie sprawcy grzywną. 

 W razie zaistnienia wypadku na drodze wewnętrznej Straż 

Miejska może zabezpieczyć miejsce wypadku a także zatrzy-

mać np., nietrzeźwego kierowcę do momentu przybycia Po-

licji  Ponadto  interwencje na drogach wewnętrznych mogą 

być podejmowane w celu udaremnienia przestępstwa lub 

schwytania sprawcy albo w celu usunięcia bezpośredniego 

zagrożenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

 Strażnicy Miejscy nie podejmują interwencji z własnej ini-

cjatywy lub na żądanie innego uczestnika ruchu (osoby ta-

kie powinny się kierować do zarządcy drogi) Jeżeli droga we-

wnętrzna przebiega przez strefę zamieszkania do której wjazd 

nie jest ograniczony Strażnicy Miejscy podejmują interwencje 

w ramach ustawowych kompetencji o ile zastosowane przez 

zarządcę drogi oznakowanie jest prawidłowe.

Kamień spadł mu z serca.
W dniu 28 września 2008 r. patrol Straży Miejskiej kontrolują-

cy okolice Parku Ołtarzewskiego natrafił na saszetkę, w której 

prócz dokumentów znajdowały się także inne wartościowe 

przedmioty. Jak się później okazało, właścicielem był mieszka-

niec Łodzi, zaskoczony, że nie posiada tej saszetki przy sobie. 

Dzięki sprawnie przeprowadzonej interwencji, zguba jeszcze 

tego samego dnia została odebrana. Strażnicy z patrolu otrzy-

mali pisemne podziękowanie od jej posiadacza, któremu......

kamień spadł z serca.

Ożarów to nie folwark, tu się pilnuje!
W dniu 6 października 2008 r nasi zmotoryzowani strażnicy 

doprowadzili do ujęcia mężczyzny, który prowadził pojazd po 

drodze publicznej, bedąc w  stanie wskazującym na  znaczne 

spożycie alkoholu. Taki kierowca jest przecież potencjalnym 

zabójcą! Zdziwienie funkcjonariuszy było tym większe, gdy po 

przekazaniu osoby w ręce Policji, okazało się dodatkowo, że 

jest on poszukiwanym do osadzenia w areszcie (na zimę jak 

znalazł). Dobry wynik – gratulacje.

Ulica Lipowa jak Marszałkowska w Warszawie.
W miesiącu październiku, najczęściej odwiedzaną przez nas 

ulicą była zapewne Lipowa.

 W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców dotyczą-

cymi tamowania drogi przez kierowców pojazdów ciężaro-

wych, odnotowaliśmy chyba największą ilość policzalnych in-

terwencji (policzalnych, ponieważ nałożono sporo mandatów 

karnych).

 Na obecną chwilę sytuacja poprawiła się, ale czy ten pro-

blem zniknie do końca?

 Na łamach tej gazetki, korzystajĄc z okazji, chceliśmy 

podziękować naszej lokalnej społeczności za okazywanie 

nam stale rosnącego zaufania. Przekłada się ono na ilość 

zgłoszeń, jakie Państwo kierujecie do nas, ilość przeprowa-

dzonych przez nas kontroli i interwencji. 

Dziękujemy!
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