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T ygodnik samorządowy „Wspólnota” opublikował ranking przygotowany przez profeso-
ra Pawła Swianiewicza dotyczący nadwyżki operacyjnej, która jest wskaźnikiem sku-

tecznej gospodarki finansowej gminy. Ożarów Mazowiecki zajął w tym rankingu 9. miejsce 
w skali kraju w kategorii „Małe Miasta”. Wynik ten świadczy o efektywnej pracy samorządu 
i przekroczeniu planowanych dochodów budżetowych.
 Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego wydania „Informatora Ożarowskiego” zamieści-
liśmy w obecnym numerze więcej wiadomości dotyczących budżetu Gminy na rok 2009, 
a także sprawozdanie z wykonania planu inwestycji i remontów, obejmujące najważniejsze 
zadania w latach 2007-2009 (połowa kadencji). Przedstawiając te materiały zachęcam Pań-
stwa do przyjrzenia się strukturze budżetu, ustalającej przeznaczenie środków na poszcze-
gólne zadania. Z pewnością wiele emocji wzbudzi wybór takich, a nie innych inwestycji lub 
wysokość nakładów zapisanych w uchwale. 
 Budżet roku 2009 jest o 20.000.000 zł wyższy od roku poprzedniego. Udało się też w nim 
przeznaczyć proporcjonalnie więcej pieniędzy na inwestycje niż w roku ubiegłym (38,5% ogó-
łu dochodów). Potrzeby są jednak wciąż większe od możliwości. Spośród wszystkich zgłoszeń 
do budżetu na rok 2009, które zostały wstępnie wycenione na sumę ponad 250.000.000 zł, do 
realizacji można było przyjąć 52 zadania, ponieważ środki przeznaczone na inwestycje wy-
noszą 34.483.000 zł. Jest to kolejna podwyżka budżetu Gminy, dająca szansę na zwiększenie 
gminnych inwestycji, co warto podkreślić wobec powszechnego kryzysu gospodarczego.
      

Kazimierz K. Stachurski

 Motto na marzec:

 Dobrze czynić ludziom jest jako przeciw wodzie płynąć.
        
        Ksiądz Piotr Skarga

Ortografia  mocną stroną uczniów Gimnazjum 
im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Maz.

12 stycznia 2009 r. w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym „Liga Ortograficzna”, w etapie rejono-

wym w Izabelinie Agata Rutkowska (kl. III E) zajęła I miejsce. Zakwalifikowała się do etapu wojewódz-

kiego.

12 lutego br. w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym „Ortografia na Medal”, w etapie rejonowym 

w Warszawie Agata Rutkowska zajęła II miejsce, przeszła do finału konkursu.

Michał Kanclerz (kl. II C) otrzymał wyróżnienie.
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z pracy Urzędu Miasta 
 Podpisano umowy:

na kompleksową obsługę informatyczną Urzędu Miejskiego z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Usługowe 

NETPOINT z siedzibą w Świeciu za cenę ofertową brutto za okres 12 miesięcy 144.000 zł

 Wszczęto postępowanie przetargowe:

na dostawę papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek komputerowych 

dla Urzędu Miejskiego

 Drużyna unihokeja - dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Święcicach zajęła III miejsce w XIII Lidze 

Warszawskiej oraz I miejsce w finale międzypowiatowym unihokeja dziewcząt rozegranego w Łomian-

kach.

 Od 19 stycznia do 30 stycznia w województwie mazowieckim trwały ferie zimowe. Różne formy 

wypoczynku przygotowały wszystkie szkoły z terenu Gminy Ożarów. Propozycja zajęć w poszczegól-

nych szkołach przedstawiała się następująco:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie w ramach akcji „Zima w mieście” 

zorganizowała m.in. zajęcia i zabawy integracyjne, zajęcia na basenie, zajęcia plastyczne, zajęcia tanecz-

ne, zabawy na lodowisku, nauka techniki origami (wykonanie papierowych zwierzątek, pudełek, ko-

pert, ozdób). W programie znalazło się także zwiedzanie wystawy edukacyjnej „Żyj zdrowo - sport 

 szpinak” w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

 • Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie w ramach akcji „Zima w mieście” zor-

ganizowała następujące zajęcia: szukanie śladów i tropów zwierząt w Puszczy Kampinowskiej. Piękna 

pogoda i ciekawe zajęcia zaproponowane przez leśniczego z Centrum Edukacji w Izabelinie dostarczały 

uczestnikom wielu wrażeń.

Nadrzędną ideą imprez zorganizowanych w czasie ferii było propagowanie zdrowego stylu życia zgod-

nego ze szkolnym programem wychowawczym. Dzieci dowiedziały się jak zdrowo i kolorowo można 

przygotować posiłki, jedząc smacznie i unikając zbędnych kalorii.

 Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim:

 • 19 stycznia rozpoczęła się akcja „Zima w mieście”. W Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie jak 

i w Filii Domu Kultury w Józefowie odbywały się bezpłatne zajęcia dla dzieci: plastyczne, kursy tańca 

towarzyskiego, warsztaty taneczne dla Zespołu Ludowego „Ożarowiacy”, nauka gry na fortepianie. 

 • W niedzielę 25 stycznia wystąpił teatrzyk dla dzieci pt: „Mama św Mikołaja”, a 26 i 30 stycznia naj-

młodsi widzowie oglądali filmy pt: „Panda Kung-Fu” i „Shrek III”.

 • Na zakończenie ferii w sobotę 31 stycznia odbył się spektakl cyrkowy w wykonaniu Agencji arty-

styczno- cyrkowej „POMPONI”.

 • 8 stycznia miłośnicy podróżowania i fotografii spotkali się z Bogumiłem Rzucidło na wernisażu 

jego wystawy fotografii z podróży do Indii i Nepalu. Podróżnik opowiadał zebranym o swoich przygo-

dach, tradycjach i zwyczajach odwiedzanych przez siebie krajów. Po wernisażu odbył się karnawałowy 

wieczorek taneczny dla seniorów.

INWESTYCJE
I REMONTY

ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE

OŚWIATA
I SPORT

KULTURA

Panu 

Wiesławowi Pszczółkowskiemu
Burmistrzowi Łomianek

wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Matki

składa
Kazimierz Stachurski 

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Panu 

Tadeuszowi Szmiglowi
Radnemu Rady Miejskiej

wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Matki

składają
Burmistrz 

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Ożarowie Mazowieckim
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UCHWAŁA Nr 292/08
w sprawie: uchwalenia budżetu mia-
sta i gminy na rok 2009. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Dochody budżetu gminy w wysoko-

ści 75.207.984 zł zgodnie z załącznikiem 

nr 1 i 1a.

§2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 

89.671.984 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 

w tym: na zadania inwestycyjne w wyso-

kości 34.483.000 zł zgodnie z załącznikiem 

nr 3 a. 

2. Limity wydatków na wieloletnie pro-

gramy inwestycyjne w latach 2009-2011, 

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 

14.464.000 zł, który zostanie pokryty 

przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w 

kwocie - 3.964.000 zł.

- zaciągniętych kredytów w kwocie - 

10.500.000 zł.

§4

Przychody budżetu w wysokości 

18.293.538 zł, rozchody w wysokości 

3.829.538 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 200.000 zł.

2. celową w wysokości 50.000 zł - z prze-

znaczeniem na realizację zadań własnych 

z zakresu zarządzania kryzysowego (na 

wypadek zagrożenia lub stanu klęski ży-

wiołowej).

§6

1. Dochody i wydatki związane z realiza-

cją zadań z zakresu administracji rządo-

wej i innych zadań zleconych odrębnymi 

ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realiza-

cją zadań z zakresu administracji rządowej 

wykonywanych na podstawie porozu-

mień z organami administracji rządowej, 

zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z reali-

zacją zadań własnych finansowanych 

z budżetu państwa, zgodnie z załączni-

kiem nr 7.

4. Dochody i wydatki związane z realiza-

cją zadań wykonywanych na podstawie 

porozumień między jednostkami samo-

rządu terytorialnego, zgodnie z załączni-

kiem nr 8.

§7

1. Ustala się dochody w kwocie 300.000 zł 

z tytułu wydawania zezwoleń na sprze-

daż napojów alkoholowych oraz wydatki 

w kwocie 285.000 zł na realizację zadań 

określonych w gminnym programie pro-

filaktyki i rozwiązywania problemów al-

koholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000 zł na 

realizację zadań określonych w gminnym 

programie przeciwdziałania narkomanii.

§8

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej 

kwocie dla zakładu budżetowego: przy-

chody - 4.200.000 zł, wydatki - 4.200.000 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§9

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu 

Usług Komunalnych z tytułu dopłaty do 

usług związanych z administrowaniem 

zasobów komunalnych - 1.100.000 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną 

kwotę - 1.150.000 zł, zgodnie z załączni-

kiem nr 11.

2) działających na terenie gminy publicz-

nych i niepublicznych przedszkoli, szkół 

i placówek oświatowo-wychowawczych 

w wysokości - 793.700 zł, zgodnie z za-

łącznikiem nr 12.

3. Dotacje celowe na zadania bieżące 

gminy realizowane na podstawie poro-

zumień między jednostkami samorzą-

du terytorialnego - 1.900.000 zł, zgodnie 

z załącznikiem nr 13.

4. Dotacje celowe na zadania realizowa-

ne przez podmioty nie należące do sek-

tora finansów publicznych - 1.000.000 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§10

1. Ustala się plan przychodów i wydatków 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 200.000 zł,

2) wydatki - 200.000 zł, zgodnie z załącz-

nikiem nr 15.

§11

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów 

zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu 

budżetu - w kwocie 5.000.000 zł.

- sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu - w kwocie 10.500.000 zł.

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobo-

wiązań z tytułu zaciągniętych kredytów                                                   

- w kwocie 3.829.538 zł.

2. Maksymalną wysokość kredytów krót-

koterminowych zaciągniętych w roku 

budżetowym w kwocie 5.000.000 zł. 

§12

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie 

występującego w ciągu roku przejścio-

wego deficytu budżetu do wysokości   

5.000.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wielo-

letnie programy inwestycyjne do wyso-

kości określonej w załączniku nr 3,

b) z tytułu umów, których realizacja 

w roku następnym jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania gminy 

i termin zapłaty upływa w 2010 roku na 

łączną kwotę 3.000.000 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydat-

ków z wyłączeniem przeniesień wydat-

ków między działami,

4) przekazania kierownikom jednostek 

budżetowych uprawnień do dokonywa-

nia przeniesień w planie wydatków,

5) przekazania kierownikom jednostek 

budżetowych uprawnień do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których re-

alizacja w roku następnym jest niezbęd-

na dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku 

następnym na łączną kwotę 500.000 zł.

6) udzielania w roku budżetowym poży-

czek do łącznej kwoty 2.000.000 zł,

7) udzielania w roku budżetowym po-

ręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 

2.000.000 zł,

W dniu 21 stycznia  2009r. na  XXXII sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:
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8) lokowania wolnych środków budże-

towych na rachunkach bankowych 

w innych bankach niż bank prowadzący 

obsługę budżetu gminy.

§13

Wykonanie Uchwały powierza się 

Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta i Gminy. 

UCHWAŁA Nr 293/08
w sprawie: wygaśnięcia mandatu 
radnego Pana Romana Jasińskiego.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

W związku ze złożonym w dniu 26 listo-

pada 2008 roku pisemnym zrzeczeniem 

się mandatu radnego przez Pana Roma-

na Jasińskiego stwierdza się wygaśnięcie 

mandatu radnego Romana Jasińskiego w 

okręgu wyborczym nr 1.

§2

O wygaśnięciu mandatu radnego posta-

nawia się powiadomić wyborców okręgu 

wyborczego nr 1 w sposób zwyczajowo 

przyjęty.

§3

Uchwałę o wygaśnięciu mandatu dorę-

cza się zainteresowanemu oraz przesyła 

Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisa-

rzowi Wyborczemu w Warszawie.

UCHWAŁA Nr 294/08
w sprawie: planu pracy Komisji Re-
wizyjnej na 2009 rok.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza plan pracy Komisji Rewizyj-

nej na 2009 rok, stanowiący załącznik do 

uchwały.

§2

Nadzór nad realizacją planu określo-

nego w §1 powierza się Przewod-

niczącemu Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ 

NA ROK 2009

Plan pracy komisji może ulec zmianie 

z uwagi na kontrole zlecone przez Radę 

Miejską.

UCHWAŁA Nr 295/08
w sprawie: zatwierdzenia planu pra-
cy Komisji do spraw budżetowych 
na 2009 rok.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza plan pracy Komisji do spraw 

budżetowych na 2009 rok, stanowiący 

załącznik do uchwały.

§2

Nadzór nad realizacją planu określonego 

w § 1 powierza się Przewodniczącemu 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim.  

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETOWEJ 

NA 2009 ROK

L.p. tematy

planowany 

termin 

realizacji

1. 1. Ocena realizacji 

inwestycji w roku 2008

2. Analiza działalności 

Burmistrza w kontek-

ście odpowiedzi na 

wnioski komisji stałych 

Rady w roku 2008.

3. Kontrola realizacji wy-

branych uchwał Rady 

Miejskiej za rok 2008

styczeń

luty

2. 1. Analiza wykonania 

budżetu w 2008 roku.

2. Wypracowanie opinii 

komisji dotyczącej wyko-

nania budżetu i wniosku 

w sprawie absolutorium 

za 2008 rok.

3. Kontrola działalności 

Burmistrza w kontek-

ście tworzenia planów 

przestrzennego zago-

spodarowania.

marzec

kwiecień

3. 1. Analiza kontroli 

wewnętrznych urzędu 

przeprowadzonych w 

2008 roku oraz realiza-

cji zaleceń pokontrol-

nych.

2. Kontrola realizacji 

wpływów i wydatków 

w dziale 900 gospo-

darka komunalna i 

ochrona środowiska.

maj

4. 1. Kontrola realizacji 

inwestycji miejskich.

2. Kontrola wybranej 

jednostki budżetowej. 

(Wybraną jednostkę 

oraz zakres kontroli 

komisja określi na 

posiedzeniu poprze-

dzającym kontrolę)

czerwiec

5. 1. Kontrola z wyko-

nania budżetu za I 

półrocze 2009 roku.

2. Kontrola nadzoru 

zadań inwestycyjnych, 

realizacji i terminów.

wrzesień

październik

6. 1. Kontrola realizacji 

uchwał Rady Miejskiej 

w 2009 roku.

2. Przygotowanie 

harmonogramu planu 

pracy komisji na rok 

2010.

listopad

grudzień

L.p. Tematyka posiedzenia

planowany 

termin 

realizacji

1. 1. Opracowanie planu 

pracy Komisji Budżeto-

wej na 2009 rok.

Podsumowanie działal-

ności Komisji Budżeto-

wej w roku 2008.

styczeń

2. Zapoznanie się z wy-

datkami związanymi 

z realizacją inwestycji 

zaplanowanych w 

budżecie na 2008 rok.

luty

3. Analiza projektów 

zgłoszonych do współ-

finansowania z fundu-

szy Unii Europejskiej.

marzec

4. Zapoznanie się z 

informacją z wykona-

nia budżetu Gminy za 

2008 r.

Opinia z wykonania 

budżetu.

kwiecień

5. Analiza finansowa 

(koszty i wydatki) 

jednostki organizacyj-

nej Gminy „Energetyka 

Ożarów”

maj

6. Analiza finansowa 

(koszty i wydatki) 

Straży Miejskiej.

czerwiec
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Opiniowanie projektów uchwał przed-
kładanych na sesje rady w roku 2009 
oraz opiniowanie wniosków o umorze-
nia zadłużeń czynszowych – dotyczy 
wszystkich miesięcy. Komisja zastrzega 
sobie prawo do zmiany planu pracy 
w trakcie roku.

 
UCHWAŁA Nr 296/08

w sprawie: zatwierdzenia planu pra-
cy Komisji do spraw obywatelskich 
na 2009 rok. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1

Zatwierdza plan pracy Komisji do spraw 
obywatelskich na 2009 rok, stanowiący 
załącznik do uchwały.

§2
Nadzór nad realizacją planu określo-
nego w §1 powierza się Przewod-
niczącemu Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim.

PLAN PRACY KOMISJI DS. 
OBYWATELSKICH NA ROK 2009

Zakłada się możliwość przesunięcia 
zaplanowanej tematyki na inne terminy 
oraz wprowadzenie dodatkowych tema-
tów pod obrady komisji wiążące się 
z zakresem działalności komisji.

UCHWAŁA Nr 297/08
w sprawie: zatwierdzenia planu pra-
cy Komisji do spraw gospodarczych 
na 2009 rok.

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1

Zatwierdza plan pracy Komisji do spraw 
gospodarczych na 2009 rok, stanowiący 
załącznik do uchwały.

§2
Nadzór nad realizacją planu określonego w 
§1 powierza się Przewodniczącemu Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.
 

PLAN PRACY KOMISJI DS. 
GOSPODARCZYCH NA ROK 2009.

I Kwartał 
1. Opracowanie planu pracy komisji do 
spraw gospodarczych na 2009 rok.
2. Ocena realizacji wniosków komisji 
gospodarczej kierowanych do Burmistrza 
za rok 2008. Sprawozdanie z planu pracy 
komisji gospodarczych za rok 2008 
roku.
3. Program rozwoju budownictwa 
gminnego oraz gospodarowanie miesz-
kaniowym zasobem Gminy.
4. Ocena realizacji zadań związanych 
z bezpieczeństwem oraz realizacja 
programu „Bezpieczna Gmina”.
II Kwartał 
1. Ochrona środowiska i gospodarka 
wodno – ściekowa na terenie Gmin.
2. Ocena realizacji „Gminnego planu 
gospodarowania odpadami”
3. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych 
za 2008 rok.
4. Ocena realizacji zadań związanych 
z bezpieczeństwem oraz realizacja 
programu „Bezpieczna Gmina”.
III Kwartał 
1. Analiza sytuacji stanu rolnictwa 
i rozwoju na terenie Gminy
2. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych 
za I – półrocze 2009 roku
3. Ochrona środowiska i gospodarka 
wodno-ściekowa
IV Kwartał 
1. Stan realizacji zadań inwestycyjnych 
w 2009 roku .

7. Analiza wykonania 

budżetu za I półrocze 

roku 2009 wybranej 

jednostki/zakładu 

budżetowego.

sierpień

8. Analiza wykonania 

budżetu w I półroczu 

2009 r.

Analiza kosztów re-

montów szkół i przed-

szkoli i ich zgodności z 

zapisami w dzienniku 

budowy

wrzesień

9. Zapoznanie się z 

propozycjami zadań 

budżetowych zgłoszo-

nymi do budżetu 2010 

roku.

październik

10. Analiza stawek podat-

kowych i opłat w roku 

2009 i opiniowanie 

stawek podatkowych i 

opłat na rok 2010.

listopad

11. Zapoznanie się z 

projektem budżetu na 

2010 rok.

Przygotowanie propo-

zycji zmian w projekcie 

budżetu na 2010 rok.

Przygotowanie zbior-

czej opinii o projekcie 

budżetu na 2010 rok.

grudzień

L.p. Tematy

planowany 

termin 

realizacji

1. Opracowanie planu 

pracy na rok 2009.

styczeń

2. Przyjęcie sprawozdania 

z realizacji planu pracy 

komisji za rok 2008 

– realizacja wniosków.

luty

3. Funkcjonowanie Stra-

ży Miejskiej.

marzec

4. Informacja z realizacji 

utrzymania czystości 

i porządku w Gminie. 

Segregacja odpadów, 

stan istniejący, plany 

(wysypiska, śmieci). 

Utylizacja eternitu.

kwiecień

5. Informatyzacja na 

terenie Gminy.

maj

6. Zapoznanie się z 

kontraktami z NFZ w 

zakresie opieki me-

dycznej: w tym POZ 

i specjalistycznych 

świadczeń medycz-

nych oraz stan opieki 

zdrowotnej na terenie 

Gminy ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci 

w wieku przedszkol-

nym i szkolnym, profi-

laktyka uzależnień.

czerwiec

7. Współpraca szkół 

i policji w zakresie 

patologii wśród dzieci i 

młodzieży

lipiec

8. Stan prawny wspólnot 

wiejskich.

wrzesień

9. Współpraca z miasta-

mi partnerskimi.

październik

10. Ocena pracy poza-

lekcyjnej szkół (koła 

przedmiotowe, 

artystyczne, sekcje 

sportowe i świetlice 

szkolne).

listopad

11. Opiniowanie projektu 

budżetu na rok 2010.

grudzień

12. Opiniowanie projek-

tów uchwał

w ciągu 

całego roku
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2. Opiniowanie projektu budżetu na 
2010 rok. 
3. Ocena stanu realizacji programu 
rozwoju budownictwa gminnego.
Opiniowanie projektów uchwał na Sesje 
Rady Miejskiej – przez cały rok.
Komisja zastrzega sobie możliwość 
zmian oraz przesunięć terminowych w 
zależności od potrzeb i sytuacji, a także 
możliwość rozpatrywania wszelkich 
spraw prze-kazanych Komisji.

WODOCIĄGI, KANALIZACJA, GOSPODARKA KOMU-
NALNA
 Wybudowano instalacje sieci kanalizacji sanitarnej: 

w ul. Broniewskiego w Duchnicach, na osiedlu Ołtarzew, 

w ul. Cichej w Ożarowie, rozbudowano kanalizację sanitarną 

na os. Zientarówka, wykonano remont kolektora głównego 

kanalizacji sanitarnej w ul. Kapuckiej i rozpoczęto przebudowę 

kolektora głównego w ul. Parkowej, wykonano przyłącze kanali-

zacji sanitarnej do budynku Przychodni Weterynarii na Osiedlu 

Ołtarzew, 

 Wybudowano sieci wodociągowe: w ul. Brzegowej i ul. Du-

chnickiej, w Duchnicach, w ul. Przyparkowa, Cisowa, Czere-

śniowa, Kwiatowa w Broniszach, w ul. Pallotyńskiej w Ożarowie, 

wykonano przyłącze wodociągowe do budynku przy ul. Umia-

stowskiej 68, i 72A w Umiastowie, przyłącze wodociągowe do 

budynku komunalnego przy ul. Poznańskiej 54 w Jawczycach, 

dokonano rozbudowy i modernizacji sieci wodno-kanalizacyj-

nej w Józefowie, połączono wodociągi grupowe Szeligi – Oża-

rów, w ul. Świerkowej w Broniszach.

 W 2006 r. rozpoczęto budowę sieci wodociągowej Jawczyce 

– Mory.

 Wykonano remont zbiornika wody ppoż. (w części doty-

czącej instalacji sanitarnej i elektrycznej) dla osiedla Kabel.

 Dokonano wymiany instalacji wewnętrznej wodociągo-

wo-kanalizacyjnej i CO w budynku przy ul. Poznańskiej 167A 

w Ożarowie

 Wybudowano 10 oczyszczalni przydomowych.

 Wybudowano ekologiczną - hydroponiczną oczyszczalnię 

ścieków w miejscowości Wolskie.

 Zakupiono i zamontowano piec grzewczy do kotłowni osie-

dlowej w Józefowie.  

 Opracowano I etap dokumentacji projektowo-kosztoryso-

wej:

- budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Piotrkówek 

Duży, Piotrkówek Mały, Strzykuły, Szeligi, Macierzysz, Wieru-

chów,

- budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Ożarów. 

 Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową 

i rozpoczęto budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami 

dla osiedla Wolica oraz dokumentację budowy kanalizacji sani-

tarnej w Broniszach i w ul. Duchnickiej w Duchnicach.

 Opracowano koncepcję sieci kanalizacji deszczowej w Józe-

fowie.

 Wykonano projekt koncepcyjny wraz z dokumentacją na 

budowę wodociągu i kanalizacji w Duchnicach.

 W grudniu 2006 r. oddano do użytku budynek komunalny 

w Józefowie. Dzięki tej inwestycji Gmina uzyskała dla mieszkań-

ców dodatkowe 55 mieszkań komunalnych.

PRZEBUDOWA i MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH
 Wykonano przebudowę i modernizację dróg gminnych:

- w Ożarowie - ul. Robotniczej, ul. Krzywej, ul. Małej, ul. Zamoy-

skiego, ul. Sikorskiego, ul. Kopernika, ul. Wybickiego, ul. Parkowej, 

ul. Zgody, ul. Żeromskiego

- w Duchnicach - ul. Duchnickiej 

- w Koprkach – ul. Jaśminowej, 

- w Płochocinie - ul. Długiej i ul. Kolejowej 

 Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową 

przebudowy: ul. Mickiewicza, ul. Pallotyńskiej, ul. Zgody, ul. Par-

tyzantów w Ożarowie

 Opracowano koncepcje ukształtowania infrastruktury tech-

nicznej potrzebnej dla budownictwa mieszkaniowego dla osie-

dli: Bronisze, Jawczyce, Ożarów Wieś. 

 Opracowano koncepcje przebudowy ulic na osiedlach: Oł-

tarzew w Ożarowie, Płochocin Płd., Płochocin Płn., Szeligi.

 Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe: w Ożaro-

wie - 2 sztuki, w Broniszach - 1 sztuka 

 Wybudowano chodniki: 

- w Szeligach przy ul. Szeligowskiej, 

- w Ożarowie: przy torach PKP na odcinku od ul. Kusocińskiego 

do ul. Mickiewicza, przy ul. Floriana, przy ul. Lipowej na Osiedlu 

Ołtarzew, 

- w Strzykułach przy ul. Sochaczewskiej, 

- w Święcicach przy ul. Poznańskiej

- w Koprkach przy ul. Jaśminowej 

Sprawozdanie z wykonania zadań za pierwszą połowę kadencji  
INWESTYCJE I REMONTY W ROKU 2007

Radnemu

 Panu Tadeuszowi Szmigiel

Wyrazy współczucia z powodu śmierci Matki
Śp. Weroniki Szmigiel

składają

Radni Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
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SPRAWOZDANIE - ROK 2008

 Wybudowano parking przy Szkole Podstawowej w Płocho-

cinie.

 Wykonano nakładkę asfaltową na dwóch odcinkach dróg:

- odcinek od ul. Floriana – blok Obrońców Warszawy nr 14 do 

bloku Obrońców Warszawy nr 8

- odcinek od bloku Obrońców Warszawy nr 8 do bloku Oża-

rowska nr 28.

 Wykonano utwardzenie poboczy (parkingi) ulic: 

- przy Szkole Podstawowej nr 2, ul. Lipowa na Osiedlu Ołta-

rzew 

- przy Przedszkolu w Broniszach, ul. Kwiatowa na Osiedlu Bro-

nisze

 Ustawiono tablice z nazwami ulic na osiedlach: Mickiewi-

cza, Franciszków, Ołtarzew w Ożarowie, a także w Płochocinie, 

Józefowie i Wolicy 

 Opracowano ewidencję dróg, system referencyjny, zakupio-

no i zainstalowano oprogramowanie do prowadzenia ewidencji 

dróg i przygotowywania decyzji zajęcia pasa drogowego oraz 

umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.

OŚWIETLENIE ULIC 
Zamontowano oświetlenie uliczne: 

- ul. Podgrodzie i ul. Sochaczewskiej w Macierzyszu, 

- ul. Michałowskiej w Wolskich, ul. Rataja w Pogroszewie i Ko-

  prkach, 

- ul. Rokickiej w w Wolicy, 

- ul. Nowowiejskiej w Umiastowie i Pogroszewie, 

- ul. Szeligowskiej w Macierzyszu i Szeligach, 

- ul. Okrężnej w Umiastowie, 

- drogi dojazdowej do budynku przy ul. Poznańskiej 202 w Oża-

rowie, 

- drogi dojazdowej do Cmentarza Józefowie-Wolicy,

- ul. Wiosennej, ul. Poznańskiej i ul. Kopytowskiej w Święcicach, 

- ul. Dalekiej w Ożarowie,

- ul. Broniewskiego w Duchnicach. 

OŚWIATA I WYCHOWANIE
 Wykonano remonty w placówkach oświatowych, m.in. 

w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Płochocinie, w Szkole 

Podstawowej w Święcicach, w Szkole Podstawowej i Gimna-

zjum w Ożarowie oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Ożarowie, 

a także w Przedszkolu nr 1 i 2 w Ożarowie i Przedszkolu w Bro-

niszach.

 Zakończono budowę sali gimnastycznej w Święcicach 

i Przedszkola w Józefowie. 

 Wybudowano boisko sportowe przy Szkole Podstawowej 

Nr 2 w Ożarowie 

 Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową:

- budowy stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Płocho-

cinie, 

- budowy przedszkola w Ożarowie Maz.,

- budowy boiska przy Gimnazjum w Płochocinie.

 Pamiętając o najmłodszych mieszkańcach Gminy zostały 

wybudowane lub zmodernizowane place zabaw: w Ożarowie, 

Strzykułach, Józefowie, Wolicy, Macierzyszu, 

 Wykonano modernizację nawierzchni boiska FC Płochocin, 

INWESTYCJE I REMONTY W ROKU 2008

BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH
 Ulica Parkowa w Ożarowie - szczególne przedsięwzięcie - 

ta  600 metrowa, oświetlona ulica wraz z chodnikiem i ścieżką 

rowerową stała się jedną z ważniejszych ulic miasta, w planach 

pozostaje jako ulica reprezentacyjna, łącząca osiedla położo-

ne  w północnej części miasta. Przy ciągle narastającym ruchu 

pojazdów w ulicy Poznańskiej, nowo wybudowany odcinek 

ul. Parkowej pozwala na szybsze i bezpieczniejsze poruszanie 

się mieszkańców zmotoryzowanych jak również rowerzystów 

i pieszych. 

 Ulica Zgody w Ożarowie -  szybką przebudowę tej ulicy za-

wdzięczamy min. mieszkańcom, którzy zgodzili się na  ustalenie 

kwoty odszkodowania za zajęte pod drogę części działek w wy-

sokości 10 zł/m² 

 Rozpoczęto przebudowę głównych ulic na osiedlu Ołta-

rzew: ul. Kościuszki  (1,3 km), ul. Reymonta (0,9 km) i ul. 1-go 

Maja (1,3 km), które po wykonaniu instalacji kanalizacyjnych 

wymagały pilnej przebudowy.   

 Zgodnie z porozumieniem podpisanym ze Starostwem Po-

wiatu Warszawskiego Zachodniego wybudowano ponad 2 kilo-

metrowy chodnik wraz ze ścieżką rowerową w ul. Strzykulskiej

 Złożono 2 wnioski aplikacyjne o dofinansowanie z UE prze-

budowy ulicy Mickiewicza w Ożarowie i Kasztanowej w Józefo-

wie, wartość tego zadania to blisko 7 milionów złotych, wnioski 

przeszły pozytywnie ocenę formalną i znajdują się w ocenie me-

rytorycznej. 

WODOCIĄGI I KANALIZACJA
 Zgodnie z harmonogramem w 2008 roku zakończono rów-

nież budowę  wodociągu Jawczyce – Mory. Kontynuowana jest 

budowa kanalizacji sanitarnej w Duchnicach, której zakończe-

nie przewidywane jest na III kwartał 2009 roku.

 Złożono w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2 wnioski aplikacyjne dotyczące 

dofinansowania budowy kanalizacji w Broniszach oraz  budowy 

kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piotrkówek - Wieru-

chów - Strzykuły - Macierzysz - Szeligi gm. Ożarów Mazowiecki 

- I etap: Macierzysz – Szeligi  

OŚWIATA I WYCHOWANIE
 W 2008 roku przybyła nowa placówka oświatowa , jaką jest 

Przedszkole w Józefowie. Ważną pozycję stanowiły też moder-

nizacje i inwestycje w placówkach oświatowych w szczególno-

ści remont Szkoły Podstawowej nr 2 w Ożarowie wykonany 



10 2/167 2009

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

przy współfinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego, remont 

w Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie – budowa szatni i re-

mont sal lekcyjnych.  

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
 Korzystając z dofinansowania pozyskanego z programu 

dla Ochotniczych Straży Pożarnych w roku 2008, przy zabez-

pieczeniu własnych środków budżetowych i z dofinansowaniu 

z Urzędu Marszałkowskiego zakupiony został samochód ra-

towniczo-gaśniczy dla OSP w Święcicach oraz samochód 

ratownictwa technicznego dla jednostki OSP w Ożarowie za-

kupiony z własnych środków, przy wsparciu z Wojewódzkiego 

Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dla po-

prawy bezpieczeństwa zakupiono również samochód osobo-

wy dla Straży Miejskiej i nowy autobus szkolny marki IRIBUS.

 Zakończono budowę i oddano do użytku Ośrodek Zdrowia 

w Józefowie, działający jako filia GSPZLO w Ożarowie

GOSPODARKA KOMUNALNA
 Wykonano remonty domów komunalnych w Józefowie 

i Ożarowie, polegające na wymianie okien, remoncie schodów 

i klatek schodowych, naprawie dachów i rynien,

 Rozebrano nieużyteczne i wyeksploatowane piwnice oraz 

komórki na osiedlach komunalnych Józefowa i Ożarowa przy-

gotowując działki pod przyszłą zabudowę mieszkaniową.

KULTURA, SPORT I REKREACJA
 Zakończono remont budynku dawnej szkoły podstawowej 

w Józefowie, z przeznaczeniem na filię Domu Kultury „Uśmiech” 

w Ożarowie, bibliotekę gminną, siedzibę administracji osiedlowej 

Zakładu Usług Komunalnych, oraz Dzielnicowy Rewir Policji

 We współpracy z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Ożarów”, wybudowano kompleks boisk osiedlowych o sztucz-

nej nawierzchni wraz z oświetleniem

 Na terenie Pływalni Miejskiej wybudowano dwie hale do gry 

w tenisa ziemnego z boiskami o sztucznej nawierzchni, ogrze-

waniem i oświetleniem. Inwestycja prywatna na użyczonym 

gruncie gminnym.

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
 W 2008 roku zrealizowaliśmy na terenie Gminy projekt  

współfinansowany w 89,5% ze środków Europejskiego Fundu-

szu Społecznego - Zmieniam swoją przyszłość  - upowszechnia-
nie aktywnej integracji społecznej w Gminie Ożarów Mazowiecki 
zakończony sukcesem - 70%  bezrobotnych uczestników pro-

jektu podjęło pracę. 

 W 2009 roku  planujemy do realizacji kolejny tego typu pro-

jekt.

GMINA W RANKINGACH
 W 2008 roku Gmina Ożarów Mazowiecki otrzymała tytuł 

GMINA FAIR PLAY - w znanym i cenionym ogólnopolskim 

konkursie oznaczającym certyfikowanie inwestycji. Jest to ko-

lejne wyróżnienie przyznane gminie po certyfikacie „Przejrzysta 

Polska”.  

 W lutym br Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła 9. miejsce 

w kraju w prestiżowym Rankingu Samorządów „WSPÓLNOTY”  

dotyczącym budżetowej nadwyżki operacyjnej. 

 Samorząd Ożarowa Mazowieckiego od roku 2005 posiada 

zaszczytny tytuł „Mistrza Zrównoważonego Rozwoju”.

Wybory uzupełniające
W związku z rezygnacją z mandatu radnego przez Pana Ro-

mana Jasińskiego w gminie Ożarów Mazowiecki w okręgu 

wyborczym Nr 1 odbędą się wybory uzupełniające do Rady 

Miejskiej. 

 Termin wyborów zarządzonych przez Wojewodę Mazo-

wieckiego ustalony został na dzień 29 marca 2009 roku.  
 Mieszkańcy Osiedla RSM Bloki w dniu 29 marca w godzi-

nach 6-20 będą mogli oddać swój głos w następujących loka-

lach wyborczych:

 - Przedszkole Nr 1 w Ożarowie Maz. - ul. Obrońców W-wy 

11a (mieszkańcy ulic: Obrońców Warszawy nr: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,17; Strzykulskiej nr nieparzyste od 1 do 

23; Partyzantów nr nieparzyste od 1 do 41; Poznańskiej nr od 

226 do 228; Floriana nr od 8 do 14; Ożarowskiej nr od 2 do 42) 

- Gimnazjum w Ożarowie Maz. ul. Szkolna 2 (mieszkań-

cy ulic: Obrońców Warszawy nr: 19, 21, 23, 25, 27; Poniatow-

skiego nr 2; Poznańskiej nr parzyste od 282 do 294; Floriana 

nr nieparzyste od 1 do 13).

 Zgodnie z informacją uzyskaną z Krajowego Biura Wybor-

czego zarejestrowane zostały następujące komitety wyborcze:

KWW Andrzeja Cichala,
KWW Michała Dąbrowskiego,
KWW Stefana Lewandowskiego,
KWW Młodzi Niezależni,
KWW Anity Nowińskiej,
KWW Osiedle.

 Termin zgłaszania kandydatów na radnych przez komitety 

wyborcze upływa 27 lutego 2009 r. 

  Bieżące informacje dotyczące wyborów samorządowych 

- w tym kandydatów na radnych - ukażą się na stronie inter-

netowej Urzędu Miejskiego www.ozarow-mazowiecki.pl

Jarosław Szmyt - Urzędnik Wyborczy
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Przydział lokali komunalnych
Uchwała Nr 320/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 9 czerwca 2005r określa zasady wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Oża-

rów Mazowiecki.

 Z mieszkaniowego zasobu gminy wynajmowane są lokale 

na czas nieoznaczony. Podstawą zawarcia umowy najmu lo-

kalu komunalnego jest umieszczenie rodziny (osoby) na liście 

osób oczekujących na lokal komunalny.

 Zawarcie umowy najmu uzależnia się od wpłacenia kau-

cji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu 

przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu  

w wysokości dwunastokrotności miesięcznego czynszu usta-

lonego za dany lokal.

 Za osoby spełniające warunki do wynajmu lokalu komu-

nalnego uważa się osoby które:

• nie mają tytułu prawnego do własnego lokalu, domu 

mieszkalnego, działki budowlanej, gospodarstwa rolnego,

• zameldowane są na pobyt stały co najmniej 5 lat, zarazem 

mieszkające na terenie Gminy,

• osiągające dochód nie przekraczający  100%  kwoty mini-

malnego wynagrodzenia za pracę (obecnie 1276,-zł) w gospo-

darstwie wieloosobowym i 150% w gospodarstwie jednooso-

bowym, 

• są najemcami bądź zamieszkują za zgodą wynajmujące-

go w lokalu, w którym na osobę przypada nie więcej niż 5m² 

powierzchni mieszkalnej (łącznej pokoi), a w przypadku jed-

noosobowego gospodarstwa domowego 10m² na osobę lub 

zamieszkują w pomieszczeniach nie nadających się na stały 

pobyt ludzi w rozumieniu prawa budowlanego,

• mieszkają w lokalach lub budynkach o bardzo złym stanie 

technicznym stanowiącym zagrożenie dla życia i mienia, co 

winno być potwierdzone przez organ nadzoru budowlanego.

Przydziały mieszkań komunalnych są dokonywane przez Bur-

mistrza na wniosek Gminnej Komisji Mieszkaniowej po prze-

prowadzeniu przez nią wizji lokalowych.

Iwona Rosłon  - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

STRAŻAK MIESIĄCA NAGRODZONY
Druh Tomasz Makulski należący do OSP w Ożarowie Ma-

zowieckim otrzymał tytuł „Strażaka Miesiąca 

Grudnia 2008”. W czasie uroczystości w dniu 18 lutego br. 

w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego 

Adama Struzika nagrodę laureatowi wręczył

 Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego 

Waldemar Roszkiewicz.

 

Wyróżnienie tytułem „Strażaka Miesiąca Grudnia 2008” jest 

wyrazem uznania bohaterskiej postawy w czasie akcji ratow-

niczej z dnia 4 grudnia 2008 roku. Druh Tomasz Makulski był 

świadkiem kolizji dwóch samochodów osobowych w miejsco-

wości Bronisze na trasie A2 i jako jedyny z uczestników ruchu 

przystąpił do profesjonalnej akcji ratowniczej. Bezzwłocznie 

powiadomił o zdarzeniu odpowiednie służby i nie zważając 

na zagrożenie pożarem zabezpieczył miejsce wypadku oraz 

udzielił skutecznej pomocy przedmedycznej uczestnikom 

wypadku. Po przybyciu służb ratowniczych Tomasz Makulski 

pomagał przy ewakuacji poszkodowanych z rozbitego samo-

chodu. 

 Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Walde-

mar Roszkiewicz podziękował laureatowi za pełną poświęce-

nia służbę. Podkreślił, że jako strażak ochotnik niejednokrotnie 

podejmuje działania polegające na ratowaniu ludzkiego zdro-

wia i życia podczas niebezpiecznych działań ratowniczo-gaśni-

czych. Życzył również wielu sukcesów w dalszych działaniach. 

 W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele organi-

zatora konkursu - Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 

OSP RP Województwa Mazowieckiego, przedstawiciele OSP 

z rodzimej jednostki uhonorowanego strażaka oraz burmistrz 

Ożarowa Mazowieckiego. W uznaniu zasług laureat otrzymał 

również list pochwalny oraz kurtkę strażacką.

(artykuł ze strony www.mazovia.pl )
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Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych 

na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbie-

rać faktury VAT: 

• w terminie od 2 marca 2009 r. do 31 marca 2009 r. należy 

złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezy-

denta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rol-

nych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi 

dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 

2008 r. do 28 lutego 2009 r., 

• w terminie od 1 września 2009 r. do 30 września 2009 r. 

należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia grun-

tów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowią-

cymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 

2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. w ramach limitu zwrotu podatku 

określonego na 2009 r.

 Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Ożarowie 

Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, II piętro, pok. 209.

 Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2009 r. wynosi 

73,10 zł * ilość ha użytków rolnych 

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 
4 maja - 1 czerwca 2009 r. w przypadku złożenia wniosku w 

pierwszym terminie 

2 - 30 listopada 2009 r. w przypadku złożenia wniosku w dru-

gim terminie 

gotówką w kasie urzędu albo przelewem na rachunek banko-

wy podany we wniosku. 

Dodatkowe informacje: Urząd Miejski w Ożarowie Mazo-

wieckim, ul. Kolejowa 2, II piętro, pok. 209, tel. (22) 722 22 07 

wew. 228.

Wniosek dostępny w Urzędzie Miejskim lub na www.ozarow-

-mazowiecki.pl 

Z  EUROPĄ  W  TLE 
Przypominamy – zwrot podatku akcyzowego 
w 2009 roku

KOMUNIKAT OPS
WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH 

ŚWIADCZENIA RODZINNE Z OŚRODKA POMOCY SPO-

ŁECZNEJ W OŻAROWIE MAZ. 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w ustawie o świadcze-

niach rodzinnych - bieżący okres zasiłkowy, który rozpoczął się 1 

września 2008 r., został przedłużony do 31 października 2009 r.

 W związku z powyższym informujemy, że o dodatek z ty-

tułu rozpoczęcia roku szkolnego można ubiegać się wyłącz-

nie w sierpniu - wrześniu- październiku 2009 r. za rok szkolny 

2009/2010. Prosimy o zgłaszanie się zainteresowanych osób 

w w/w terminie do działu świadczeń rodzinnych w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Ożarowie Maz. ul. Poznańska 165 (co-

dziennie oprócz środy w godz. 8-15.30 ). Należy dostarczyć 

zaświadczenie o podjęciu lub kontynuowaniu nauki przez 

dziecko. 

 Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazo-

wą zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również 

o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, 

wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego 

potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką 

lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do po-

rodu. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społeczne-

go, określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej 

oraz wzór wymaganego zaświadczenia. Powyższy warunek nie 

dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły 

do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy 

także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednora-

zowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku 

do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 li-

stopada 2009 r. 

 Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grud-

nia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 

1654). 

Kierownik OPS w Ożarowie Maz. - Bożena Wronikowska

Bezrobocie w gminie
Wg stanu na 31.12.2008 r.  liczba bezrobotnych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki wynosiła:

- zarejestrowanych ogółem – 336 osób: 

- w tym 177 kobiet

- w tym  uprawnieni do zasiłku – 63 osoby

W porównaniu z III kwartałem 2008 roku liczba bezrobotnych w Gminie zmalała o 8 osób tj. 2,38 %.
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UNIHOKEJ
Mamy przyjemność przedstawić Państwu drużynę dziewczę-

cą trenującą dyscyplinę sportową „unihokej”. 

 W ubiegłym roku sekcja ta włączona została do Uczniow-

skiego Klubu Sportowego Ambra Ołtarzew. Zajęcia treningo-

we i rozgrywki z dziewczynkami prowadzi Pani Lucyna Bielecka 

- nauczycielka wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej 

w Święcicach. 

 Systematyczna praca z utalentowanymi dziewczynkami 

przyniosła znakomite wyniki. W rundzie jesiennej 2008 dziew-

częta w kategorii szkół podstawowych startowały w XIII Li-

dze Warszawskiej z udziałem drużyn Mazowsza zajmując III 

miejsce. W listopadzie 2008 i styczniu 2009 rozegrane zostały 

turnieje eliminacyjne Mistrzostw Polski pod patronatem Pol-

skiego Związku Unihokeja. 

 Nasze juniorki młodsze zajęły w tych eliminacjach II miej-

sce i awansowały do ćwierćfinału krajowych rozgrywek!. W 

uzupełnieniu należy dodać, że dziewczęta ze Szkoły Podstawo-

wej w Święcicach trzykrotnie zajmowały I miejsca w lokalnych 

rozgrywkach: gminnych, powiatowych i międzypowiatowych, 

a w dwóch ostatnich turniejach nie straciły nawet jednej bram-

ki. Podobne sukcesy osiągają absolwentki tej szkoły, aktualnie 

uczęszczające do gimnazjum.

 W ramach Polskiego Związku Unihokeja UKS AMBRA OŁ-

TARZEW reprezentują w rozgrywkach ogólnopolskich nastę-

pujące dziewczęta:

1. Marta Sadłowska  7. Monika Błażejewska
2. Joanna Olejniczak  8. Karolina Żywek
3. Aleksandra Wróbel  9. Karolina Grabek
4. Beata Zelik - kapitan  10. Patrycja Ambroży
5. Justyna Włodarczyk  11. Tatiana Zalewska
6. Stella Guławska  12. Kinga Sadłowska
Trenerem jest Pani Lucyna Bielecka.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszych fazach Mi-

strzostw Polski.

Zarząd  UKS  AMBRA

Awans dziewcząt z Gimnazjum 
im. K. I. Gałczyńskiego w Płochcinie

13 lutego w Szkole Podstawowej w Łomiankach odbyły się 

Mistrzostwa Powiatu Warszawa Zachodnia w unihocu dziew-

cząt z gimnazjum. 

 Naszą gminę reprezentowały dziewczęta z Gimnazjum

 im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie, które gładko wygrały 

z gimnazjalistkami z Ożarowa w eliminacjach do turnieju po-

wiatowego. Skład drużyny to: Karolina Grabek, Stella Gu-
ławska Justyna Włodarczyk, Paulina Rosińska, Małgorza-
ta Kawecka, Aleksandra Grembocka, Monika Górniak, 
Beata Melik, Karolina Żywek, Marta Majewska oraz Pau-
lina Malecha i Paulina Grabek. Drużynę prowadziła pani 
Anna Grobelna. 
 Podczas rozgrywek zawodniczki z Płochocina rywalizowa-

ły z dziewczętami z Dziekanowa Leśnego, Zaborowa i Błonia. 

Nasza drużyna wygrała wszystkie mecze i awansowała do 

Mistrzostw Międzypowiatowych. Najlepszą zawodniczką za-

wodów powiatowych okazała się Justyna Włodarczyk, która 

wspaniale broniła bramki w zespole Płochocina.

 20 lutego w hali JCDS Łomiankach odbyły się rozgrywki 

międzypowiatowe. Powiat Warszawski Zachodni reprezento-

wały dwie drużyny: Płochocin i Dziekanów Leśny. W turnieju 

brały też udział zespoły z Józefina, Michałowic i Osochowa. 

 Rozegrano 10 meczy. Turniej był bardzo długi i wyczerpu-

jący. Najtrudniejszym przeciwnikiem Płochocina był zespół 

z Józefina. W pierwszej połowie nasze gimnazjalistki wygrywały 

2:0, ale w drugiej przeciwniczki niespodziewanie zaatakowały 

i na dwie minuty przed końcem zdobyły kontaktowego gola. 

Jednak dziewczęta z Płochocina znane z waleczności utrzyma-

ły wynik do końca, dzięki czemu wygrały mecz z wynikiem 2:1. 

Pozostałe mecze to: z Dziekanowem Leśnym 3:1, z Michałowi-

cami 5:0, z Osochowem 4:1. Królem Strzelców turnieju między 

powiatowego została Karolina Grabek. Warto wspomnieć, że 

bramki w obu turniejach zdobywały również: Stella Guławska, 

Paulina Rosińska, Małgorzata Kawecka, Aleksandra Gremboc-

ka, Monika Górniak, Karolina Żywek.

 Dziewczęta z Płochocina awansowały do Mazowieckich 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Paulina Malecha, 
Uczennica klasy III Gimnazjum w Płochocinie
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V Gminny Konkurs Literacki „Po ożarowskich ścieżkach”
Temat tegorocznej edycji: (Nie)zwykła przyjaźń

motto:  „Przyjaźń powiększa szczęście 

pomniejsza nieszczęście,

podwajając radość i dzieląc na pół smutki”
Adidison Joseph

Patronat honorowy nad konkursem objęli: 
Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki - Kazimierz Stachurski 

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

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusz Kusocińskiego w Ożaro-

wie Mazowieckim

Uczestnicy: 
Do udziału w konkursie serdecznie zapraszamy uczniów klas  III-VI szkół 

podstawowych i szkół gimnazjalnych z terenu naszej gminy.

Cele konkursu:
- ukazanie przyjaźni jako fundamentalnej wartości w życiu człowieka;

- zachęcanie młodych ludzi do indywidualnej twórczości;

- odkrywanie talentów literackich;  

- kierowanie uwagi  na to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu.

I. Organizacja i przebieg konkursu: 
1. Oczekujemy na opowiadania, których wiodącym tematem jest przyjaźń, 

a fabuła utworu rozgrywa się w dzisiejszych realiach na terenie gminy Oża-

rów Mazowiecki.

2. Opowiadanie musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział 

w konkursie. W żadnej części nie może być kopią lub fragmentem jakiego-

kolwiek innego utworu.

3. Objętość pracy nie powinna przekraczać:

- w przypadku maszynopisu: do 3 stron czcionką Times Roman, wielkość 

10 pkt.,

-w przypadku czytelnego rękopisu: do 7 stron papieru kancelaryjnego.

4. Utwór należy zatytułować.

5. Nauczyciele lub rodzice mogą zachęcić uczniów do udziału w konkursie 

i pomagać w kontaktach z organizatorem.

6. Pracę można wzbogacić rysunkami, zdjęciami (nie podlegają ocenie).

7. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do 15 maja 2009 r., na ad-

res: Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego, ul. Szkolna 2, 

05-850 Ożarów Mazowiecki.

8.  Dołączyć pisemną informację o autorze zawierającą: imię i nazwisko, wiek, 

klasa, nazwa i adres szkoły, telefon\faks, adres internetowy, imię i nazwisko 

nauczyciela (opiekuna). 

9. Konkurs będzie rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych:

a) uczniowie klas III-IV szkół podstawowych;

b) uczniowie klas V-VI szkół podstawowych;

c) uczniowie gimnazjum.

10. Na zwycięzców czekają wartościowe nagrody rzeczowe. (m. in. cyfrowy  

aparat fotograficzny) oraz dyplomy.

11. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej organiza-

tora oraz w mediach lokalnych.

12. Kryteria oceniania:

• merytoryczny związek pracy z tematem konkursu,

• poprawność językowa i stylistyczna, 

• szczególne walory utworu, np. poznawcze, artystyczne.

Złożone prace stanowią własność organizatora i mogą być wykorzystane do 

publikacji, wystaw oraz materiałów promocyjnych miasta i gminy.  

Nauczyciele-opiekunowie otrzymują zaświadczenia-podziękowania za po-

moc w przeprowadzeniu konkursu.

Konsultacji udzielają organizatorki: 

Grażyna Wojszczyk,  tel. 505 230 999 
Danuta Kwiek, tel. 721-10-19 w. 42

Zima w mieście - ferie  2009
Kolejny raz miło spędziliśmy wolny czas

w Szkole Podstawowej nr 1 

im. Janusza Kusocińskiego 

 Dzieciaki uczestniczyły w wielu zajęciach plastycznych i 

sportowych, jeździły do kina, zwiedziły wystawę interaktywną 

,,Szpinak i Zdrowie”,  grały w kręgle, szalały w Kolorado, próbo-

wały swoich umiejętności na lodowisku. Świetnie sprawdziły 

się w kuchni, przygotowując ulubione danie wielu dzieci ja-

kim jest pizza. Przyglądając się zajadającym później „naszym 

kucharzom” wiedziałyśmy, że potrawa była wyśmienita. Do-

pełnieniem zimowego wypoczynku były zajęcia w pracowni 

komputerowej, na basenie oraz seans filmowy w pracowni 

multimedialnej.

 Finałem naszej akcji miał być kulig w Gawartowej Woli, 

lecz niestety pogoda kolejny raz nie dopisała. Cóż- do trzech 

razy sztuka. Mimo to gospodarze zaplanowali dla nas wiele 

atrakcji, więc zmęczeni , z głowami pełnymi wrażeń wróciliśmy 

do Ożarowa.

 Serdeczne podziękowania dla sieci sklepów Biedronka za 

dofinansowanie naszej akcji.

Krystyna Kozłowska, Barbara Stefańska, Emilia Bielecka- Wochna, 
Barbara Stradomska, Edyta Cichal 



152/167 2009

Z ŻYCIA SZKÓŁ

WOŚP w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Tony Halika w Ożarowie

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 

im. T. Halika w Ożarowie Mazowieckim kwestowali 

dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Choć XVII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy powoli 

przechodzi do historii, to uczniowie Zespołu Szkół Ponadgim-

nazjalnych nr 1 im. T. Halika w Ożarowie Mazowieckim nadal 

z dumą wspominają udział w kwestowaniu dla Fundacji 

WOŚP.

 W naszej szkole sztab organizowany był po raz drugi. Pra-

ce i przygotowania do tego wydarzenia rozpoczęły się jeszcze 

w listopadzie ubiegłego roku, by na drugą niedzielę stycznia 

2009 wszystko było gotowe. 

 Do udziału w akcji zgłosiło się ponad 120 uczniów i ab-

solwentów, z których 60 otrzymało specjalne identyfikatory 

Wielkiej Orkiestry. Spora grupa też stworzyła tak zwane „mło-

dzieżowe grupy wsparcia”. Zajęły się one dekoracją siedziby 

sztabu, organizacją jego pracy na terenie szkoły w dniu Finału, 

a także zapewniły kwestującym kolegom ciepłe napoje i - dla 

osłody – samodzielnie upieczone ciasta. 

 11 stycznia 2009 wolontariusze rozpoczęli pracę już o 8.15. 

Dwu-, trzyosobowe patrole zaopatrzone w identyfikatory 

i puszki oznaczone logo WOŚP wyruszyły zbierać datki w swo-

ich miejscowościach, m.in. w Błoniu, Pruszkowie, Ożarowie 

Mazowieckim, Płochocinie, a także w Warszawie. 

 Do dziedziny sztabu w Szkole ostatni patrol wolontariuszy 

powrócił około godz. 18.00. Wtedy już wiedzieliśmy, że udało 

nam się zebrać niebagatelną sumę. Do ogólnej kwoty datków 

dla WOŚP – przeznaczonych w tym roku na zakup sprzętu 

umożliwiającego wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci- 

my dołożyliśmy w sumie 17 613,30 zł. 

 Rekordzistka wśród kwestarzy – uczennica klasy III B - ze-

brała 835 zł – gratulujemy. 

 Ale i tak najważniejsze jest to, że przez całą niedzielę obser-

wując „ducha wspólnego działania” odczuwaliśmy olbrzymią 

satysfakcję i radość. 

Bardzo dziękujemy wszystkim, za ofiarność 
i przyłączenie się do akcji. 

 Tegoroczną akcję WOŚP zakończyliśmy około godziny 

20.00, gdy zebrane pieniądze zostały przekazane przez grupę 

uczniów do Fundacji w gmachu Telewizji Polskiej na ul. Woro-

nicza w Warszawie. 

Monika Baraniak

Fotoreportaż na okładce „Informatora”

Studniówka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

im T. Halika w Ożarowie Mazowieckim

7 lutego 2009 roku odbyła się studniówka Zespół Szkół Ponad-

gimnazjalnych im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim. 

 Bal zorganizowany w Domu Gościnnym Zalewskich 

w Parzeniewie rozpoczął się punktualnie o godz. 19, oficjalnie 

otworzyła p. Izabela Łapińska-Panek wicedyrektor szkoły, wi-

tając zebranych gości i życząc młodzieży udanej zabawy i suk-

cesów na egzaminach maturalnych i zawodowych. Następnie 

zabrali głos przedstawiciele klas III, Wicestarosta Powiatu War-

szawskiego Zachodniego – p. Leszek Tokarczyk oraz Burmistrz 

Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki – p. Kazimierz Stachur-

ski, który przekazał maturzystom w prezencie księgę-album. 

Zostaną w niej umieszczone wspomnienia z lat nauki. Na 

końcu głos zabrali uczniowie klas maturalnych, dziękując wy-

chowawcom: klasy IV A - p. Monice Baraniak, kl. IV B - p. Sta-

nisławowi Cywińskiemu, kl. IV Th - p. Agnieszce Smoleńskiej-

Szymczak oraz wszystkim nauczycielom za wspólnie spędzo-

ne szkolne lata i wszystkie pozytywne przeżycia.

 Po krótkich przemówieniach padła sakramentalna formu-

ła: „...poloneza czas zacząć!” i tradycyjnym tańcem w wykonaniu 

uczniów czwartych klas Technikum Hotelarskiego oraz Tech-

nikum Usług Gastronomicznych rozpoczęła się zabawa, okra-

szana występami artystycznymi w wykonaniu cyrkowców 

i uczniów. 

 O wspaniałą zabawę do samego rana zadbali rodzice 

uczniów klas maturalnych, za co w tym miejscu chcielibyśmy 

serdecznie podziękować. 

Maturzyści Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

im T. Halika w Ożarowie Mazowieckim

Fotoreportaż na okładce „Informatora”

STUDNIÓWKA
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„Zielony Konstanty”
V edycja Konkursu Recytatorskiego w płochocińskim gimnazjum

Dnia 10 stycznia 2009 r. w Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego 

w Płochocinie już po raz piąty zagościł duch poezji. W Kon-

kursie Recytatorskim im. Patrona udział wzięło 42 uczniów 

z powiatu warszawskiego zachodniego. 

 Tym razem jurorzy - państwo: Wanda Kuleszyna, Regi-

na Krupniewska, Małgorzata Bojanowska, Antoni Zgorzałek 

i Marcin Możdżyński - wyłonili trzy kategorie. Nagrody przy-

znano za: recytację, małe formy teatralne oraz monodram po-

etycki. 

 W kategorii „Recytacja” I miejsce zajęła Justyna Binjo 

reprezentująca Teatr „Rapsod” z Domu Kultury „Uśmiech” 

w Ożarowie Mazowieckim. Drugą nagrodę uzyskał Jerzy 
Gmurzyński z Gimnazjum im. Ks. A. Fedorowicza w Izabeli-

nie. III miejsce przypadło w udziale ex aequo Monice Tramś 

z Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 

w Ożarowie Mazowieckim oraz Magdalenie Sternickiej 
z Gimnazjum im. Ks. A. Fedorowicza w Izabelinie Wyróżnienie 

otrzymał Łukasz Wiśniewski z Gimnazjum im. K. I. Gałczyń-

skiego w Płochocnie.

 W kategorii „Małe formy teatralne” bezkonkurencyjni 

okazali się również uczniowie z Gimnazjum im. Ks. Alek-
sandra Fedorowicza w Izabelinie. Scenka „Pozytywny góral” 

w wykonaniu Kamila Więcha i Huberta Ludwiczaka zajęła 

I miejsce ex aequo z utworem „Kominek zgasł” z Anną Ma-
rią Złocką, Jerzym Gmurzyńskim i Magdaleną Sternicką 

w rolach głównych.

 W kategorii „Monodram poetycki” przyznano I miejsce 

ex aequo Patrycji Sułkowskiej i Michałowi Kobeckiemu. 
Oboje nagrodzeni reprezentowali Teatr „Rapsod” z Domu Kul-

tury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim.

 Mimo, iż nagrodzono nielicznych, wszyscy uczestnicy kon-

kursu czuli się zwycięzcami. Pokonali tremę towarzyszącą pu-

blicznym wystąpieniom, pogłębili swą wrażliwość na poezję, 

udoskonalili dykcję i wyrazistość interpretacji. Ci, którzy nie 

sięgnęli po laur zwycięstwa w tym roku, z pewnością spróbują 

w następnej edycji.

 Dzięki hojności sponsorów każdy uczestnik konkursu 

otrzymał w nagrodę ciekawą książkę pogłębiającą huma-

nistyczne zainteresowania. Dziękujemy darczyńcom, dzięki 

uprzejmości których mogliśmy nagrodzić tak wielu zasługują-

cych na wyróżnienie uczniów.

 Z pomocą organizatorom konkursu przyszli: 

Jan Żychliński - Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Leszek Tokarczyk - Wicestarosta Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego

Agnieszka Pisarek - Dyrektor Oddziału Banku Polskiego 

w Błoniu

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy w imieniu własnym 
i młodzieży.

Organizatorzy konkursu: 
Alina Dominiak, Agnieszka Madej, Beata Zajączkowska

Uczennice Gimnazjum im. Ks. Aleksandra Fedorowicza 
w Izabelinie w scence Teatrzyku „Zielona Gęś”

Zdobywczyni I 
nagrody w kate-
gorii „Monodram 
poetycki” 
Patrycja Sułkowska z 
Teatru „Rapsod”

Panowie: Wicestarosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Leszek 
Tokarczyk i członek zarządu powiatu Paweł Kanclerz wręczają nagrody 

książkowe uczestnikom konkursu.
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Wielopokoleniowe rodziny 
podstawą rozwoju parafii i gminy

Do sformułowania tytułu tego artykułu upoważnia mnie, hi-

storyka, zarówno znajomość dziejów kościoła katolickiego jak 

i państwa polskiego, a w szczególności praca badawcza kroni-

karza rodzin ożarowskich. A na pilną potrzebę obrony rodziny 

katolickiej opartej na sakramentalnym związku małżeńskim 

wskazuje nie tylko Największy Autorytet Polaków - Papież 

Jan Paweł II, ale także wszyscy duszpasterze ludu chrześcijań-

skiego. Nasz Ojciec Święty w zakończeniu swej Adhortacji 

Apostolskiej Familiaris Consortio skierowanej do biskupów, 

kapłanów i wiernych całego Kościoła Katolickiego ogłoszonej 

w Rzymie 22 listopada 1981 roku stwierdził: ”Przyszłość ludz-
kości idzie przez rodzinę. Jest zatem rzeczą nieodzowną i 
naglącą, aby każdy człowiek dobrej woli zaangażował się 
w sprawę ratowania i popierania wartości i potrzeb ro-
dziny”. 
 W dniu, w którym redaguję te refleksje odbywają się 

w stolicy Rzeczpospolitej Warszawie, w najbardziej reprezen-

tacyjnym hotelu Holiday Inn „Targi Rozwodowe”, podczas któ-

rych detektywi, psychologowie i seksuologowie mają pomóc 

skłóconym małżonkom w bezstresowym rozwodzie małżeń-

skim. Trzeba przyznać, że wydarzenie to jest w skali polskiej 

bezprecedensowe, w skali ponad tysiącletnich dziejów pol-

skiego kościoła katolickiego i suwerennego państwa polskiego. 

 Równocześnie trwa antyrodzinna ofensywa medialna 

w środkach masowego przekazu zwłaszcza w serialach telewi-

zyjnych typu „Świat według Kiepskich” czy „Rodzina Badzie-

wiaków”, które upowszechniają kłamliwe mity o rodzinach 

zdeprawowanych i zacofanych. Przeciwko rodzinie występują 

lansowane we współczesnej Europie systemy filozoficzne ate-

istyczne, materialistyczne i liberalne, na postawie których for-

mułowane są ustawy tak zwanej „polityki prorodzinnej”.

 Dlatego w tym artykule pragniemy przypomnieć pod-

stawowe fakty historyczne, dokumentujące genezę rodziny 

chrześcijańskiej powstałej na podobieństwo Świętej Rodzi-

ny Marii Matki Boskiej i jej męża Świętego Józefa oraz dzie-

je rodzin chrześcijańskich w Polsce, które przyczyniły się do 

powstania suwerennego i niepodległego państwa polskiego 

w X wieku naszej ery. 

 Dopiero po przyjęciu chrztu i zawarciu związku małżeń-

skiego przez Mieczysława Piasta z księżniczką czeską Dobrawą, 

dzięki duszpasterzom kościoła katolickiego, powstały wielopo-

koleniowe rodziny rycerskie, mieszczańskie i kmiece oraz ich 

posiadłości, domy i majętności przekazywane i pomnażane  

przez kolejne pokolenia. Polska powstała dzięki wielopokole-

niowej rodzinie Polan, której, według legendarnego przekazu, 

budowniczym był Piast Kołodziej i jego małżonka Rzepicha, 

a ich chronologicznie udokumentowanymi potomkami Mie-

czysława I i koronowany na króla w XIV wieku Kazimierz Wielki. 

 W ciągu kilku stuleci legendarny pogański ród Piastów 

przekształcił się, po chrzcie świętym, w rodzinę katolicką, a ta 

w następnych pokoleniach w dynastię królewską. Dzięki koli-

gacjom rodzinnym i związkom małżeńskim, po wygaśnięciu  

wielopokoleniowej rodziny dynastycznej Piastów, rządy w Pol-

sce przejęła rodzina litewskich Jagiellonów, która po następ-

nych stuleciach przekazała Rzeczpospolitą obojga narodów 

polskiego i litewskiego rodzinie królewskiej Wazów, za których 

panowania nasza ojcowizna i Rzeczpospolita sięgała od Morza 

Bałtyckiego do Morza Czarnego. 

 Równocześnie wśród milionów rodzin polskich i litew-

skich wyrosły rodziny zwane po łacinie „familiami”, rodziny 

dzielnych, mądrych, wykształconych i szlachetnie urodzonych 

potomków chrześcijańskich, którzy założyli wielopokolenio-

we familije: Chodkiewiczów, Czartoryskich, Koniecpolskich, 

Radziwiłłów, Wiśniowieckich, Sobieskich, Zamojskich i Zół-

kiewskich. Dzięki nim powstały wielkie fortuny i ordynacje ro-

dzinne, ale także wspaniałe pałace i kościoły, które jako zabytki 

architektury i świadectwa chwały bożej możemy podziwiać 

do chwili obecnej.

 Dopiero w XX wieku do głosu i władzy w Rzeczpospolitej 

doszli rewolucyjni burzyciele historycznie ukształtowanego 

demokratycznego porządku państwowego opartego na mo-

ralności chrześcijańskiej i patriotycznej więzi rodzin obywatel-

skich. 

 Przełomowym momentem w dziejach polskiej rodziny 

stało się przejęcie władzy przez tak zwany „proletariat”, a ściś-

lej przez marksistowską partię komunistyczną, zwana Polską 

Partią Robotniczą, na której czele stanął desygnowany na pre-

zydenta Krajowej Rady Narodowej agent sowiecki Bolesław 

Bierut, zdeklarowany komunista i materialistyczny ateista, któ-

ry wraz powołanym na premiera rządu polskiego Edwardem 

Osóbką-Morawskim podpisał 25 września 1945 roku „Dekret z 

mocą ustawy sejmowej o prawie małżeńskim” zezwalający na 

zawieranie małżeństw przed urzędami cywilnymi i wprowa-

dzający prawo sądów do wyrokowania rozwodów z 11 powo-

dów przedstawionych przez jednego z małżonków. Między in-

nymi z powodu niezdolności do współżycia seksualnego oraz 

z powodu wyjazdu służbowego. 

 Prawo do rozwodów wielokrotnie modyfikowane w ok-

resie Polski Ludowej przepisach o aktach stanu cywilnego 

z 8 czerwca 1955 roku, kodeksie rodzinnym i opiekuńczym 

z 1964 roku i ustawie o aktach stanu cywilnego z 29 września 

1986 roku oraz zmodyfikowane  możliwością separacji wraz 
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z „Ustawą o warunkach przerywania ciąży” podpisaną przez 

innego towarzysza komunistycznego Aleksandra Zawadzkie-

go 27 kwietnia 1956 roku stworzyło formalne i legalne pod-

stawy do narastania systematycznego wzrostu rozwodów 

i aborcyjnego przerywania ciąży, to znaczy zabijania dzieci 

poczętych w szpitalach publicznych w majestacie prawa. 

 Co prawda liczba rozwodów w Gminie Ożarowskiej jest 

stosunkowo niewielka, a wskaźnik patologii rozwodniczej mie-

rzony stosunkiem procentowym rozwodów do liczby zawar-

tych w danym roku aktów małżeńskich jest średnio dwukrot-

nie niższy w Ożarowie niż w Warszawie, ale to wcale nie znaczy, 

że na ziemi ożarowskiej źle się nie dzieje i że tu żyją sami dobro-

dzieje. Świadczy o tym zarówno ponad 800 rozbitych poprzez 

rozwody i separacje rodzin jak również, w konsekwencji tego, 

rozbite i skłócone małżeństwa żyjące w tym środowisku od 

kilku do kilkudziesięciu lat. Świadczą o tym także liczne pro-

tokóły policyjne i kryminalne procesy w Sadzie Rejonowym  

w Pruszkowie i Apelacyjnym Warszawie w ciągu minionego 

60-lecia Polski Ludowej i Rzeczpospolitej Demokratycznej. 

Na podkreślenie poprawy tego stanu statystki małżeńskiej 

i rozwodniczej wskazuje jednak pewna poprawa jej wskaźni-

ków w początkach XXI wieku w Ożarowie.

 A mianowicie w latach 2001-2006 spadła wyraźnie liczba 

rozwodów, których akty małżeńskie zostały spisane w Urzę-

dzie Stanu Cywilnego w Ożarowie przy zachowaniu dotych-

czasowej liczby zawieranych małżeństw. Czyja to zasługa do-

kładnie nie wiadomo, ale wydaje się, że przede wszystkim tych, 

którzy je zawierali, ponieważ są lepiej przygotowani do życia 

w zgodnej i bogobojnej rodzinie. Pewien wpływ ma także 

poprawa sytuacji materialnej małżonków i jak sadzę dobry 

przykład rodziców i dziadków, którzy wspomagają w podjęciu 

decyzji małżeńskich swych wychowanków.

 Natomiast liczba urodzin w Ożarowie, podobnie zresz-

tą jak i Warszawie, jest stosunkowo niska. W gminie oża-

rowskiej liczącej ponad 19 tysięcy zameldowanych na stałe 

mieszkańców w 2008 roku w księgach meldunkowych zare-

jestrowano jedynie 225 nowonarodzonych, a przyrost rocz-

ny dzieci nowonarodzonych wynosi jedynie 40 chłopców 

i dziewcząt. Nadal liczba zgonów Ożarowie przekracza licz-

bę urodzeń, a wzrost liczby mieszkańców w mieście „ratują” 

przybysze z  innych miast i wsi Rzeczpospolitej. Z tego po-

wodu w Gminie Ożarowskiej spada liczba mężczyzn w wie-

ku produkcyjnym od 19 do 65 lat, a wzrasta liczba emerytów. 

 Konsekwencja rozwodów jest także odczuwalna przez bu-

dżet gminy, wzrost wydatków i świadczeń socjalnych dla ma-

tek samotnie wychowujących osierocone przez ojców dzieci, 

wzrost zasiłków dla samotnych staruszków opuszczonych 

przez wyrodnych synów i wnuków oraz dotacje dla porzuco-

nych dzieci wychowywanych w domach dziecka i rodzinach 

zastępczych.

 Na zakończenie tego materiału dokumentalnego pragnę, 

jako historyk i kronikarz, badający dzieje rodzin zamieszka-

łych w Gminie Ożarowskiej, wymienić nazwiska wielopoko-

leniowych rodzin zasłużonych dla rozwoju ekonomicznego 

i społecznego Miasta i Gminy Ożarowskiej oraz wzrostu or-

ganizacyjnego i ewangelizacyjnego Parafii Miłosierdzia Bożego 

w Ożarowie, a także należących do sąsiednich parafii w Babi-

cach, Borzęcinie, Rokitnie i Żbikowie. 

 Do tych zasłużonych należą katolickie rodziny: szlacheckie 

i ziemiańskie, kupieckie i inteligenckie, ogrodnicze i chłopskie 

Buholców, Chruścińskich, Dahlenów, Detkensów, Grabskich, 

Girdwoynów, Hozerów, Janaszów, Kamińskich, Kierbedziów, 

Kiljańskich, Leoniaków, Lubańskich, Łuczaków, Majewskich, 

Marszewskich, Matysów, Mikulskich, Nastów, Olędzkich, 

Orłowskich, Orsików, Pejkowiczów, Perzów, Puczkowskich, 

Rapackich, Reichertów, Rosiaków, Ryksów, Sobolów, Stachur-

skich, Szamockich, Szymanowskich, Święcickich, Złotnickich, 

Żychlińskich i Żychowskich.

Ożarów, 24 stycznia 2009 roku

kronikarz dr Stefan Lewandowski

I N F O R M A C J A

Paszporty dla mieszkańców Powiatów: Warszawskiego Zachodniego i Sochaczewskiego, o wydanie których 
wnioski zostały złożone przed 1 stycznia 2009 r. i do dnia 2 lutego 2009r. nie zostały odebrane w Mazowieckim 
Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie będą wydawane w Punkcie Paszportowym w Starostwie w Ożarowie 
Mazowieckim przy ulicy Poznańskiej 129/133 (na parterze pokój nr 12).
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MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

RZECZNIK PRASOWY WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

tel.: (0-22) 695 62 72, 695 60 63    fax: 620 13 75

e-mail: rzecznik@mazowieckie.pl

INFORMACJA PRASOWA 11.02.2009 r.

Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki, Adam Struzik, mar-

szałek województwa mazowieckiego, i Hanna Gronkiewicz-

-Waltz, prezydent Warszawy, objęli honorowym patronatem 

porozumienie „Szpitale przyjazne kombatantom”. List inten-

cyjny w tej sprawie został podpisany w środę 11 lutego w Ma-

zowieckim Urzędzie Wojewódzkim. W Warszawie do poro-

zumienia przystąpiły: Międzyleski Szpital Specjalistyczny, 
Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ, SP ZOZ Solec, 
Szpital Praski pw. Przemienienia Pańskiego SP ZOZ.
 „Jesteśmy to winni tym, którzy walczyli o naszą wolność. Chce-
my dać im coś więcej niż ordery czy uściski rąk” – zadeklarował 

wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. Celem programu jest 

poprawa dostępności, jakości i organizacji usług zdrowotnych 

w ramach rzeczywistych możliwości ochrony zdrowia przy za-

chowaniu pełnej równowagi finansowej. Jego osiągnięcie bę-

dzie możliwe dzięki zawarciu porozumienia pomiędzy grupą 

szpitali w województwie mazowieckim a Radą Kombatantów 

Województwa Mazowieckiego o realizacji świadczeń zdro-

wotnych poza kolejnością dla kombatantów i osób represjo-

nowanych.

 Intencją sygnatariuszy porozumienia jest, by pacjenci - 

kombatanci mieli poczucie bezpieczeństwa i rzeczywistego 

dostępu do świadczeń zdrowotnych, mimo trudności wy-

stępujących w polskim systemie opieki zdrowotnej. W woje-

wództwie mazowieckim wzorem dostępności opieki medycz-

nej dla kombatantów jest Szpital Praski w Warszawie.

Porozumienie obejmuje:
- podstawową opiekę zdrowotną,

- ambulatoryjną opiekę specjalistyczną,

- leczenie szpitalne,

- leczenie stomatologiczne,

- opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień,

- rehabilitację leczniczą,

- pomoc doraźną,

- transport sanitarny,

- ratownictwo medyczne,

- profilaktyczne programy zdrowotne.

 W województwie mazowieckim mieszka ok. 12 tys. kom-

batantów, 15 tys. wdów/wdowców po kombatantach i 13 tys. 

osób represjonowanych, w sumie ok. 40 tys. osób w wieku 

ok. 80-85 lat i starszych. Pilną sprawą jest zapewnienie tym 

osobom godnych warunków leczenia. Szczególny szacunek 

wobec walczących o wolną i niepodległą Polskę wynika z za-

pisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przepisów ustawy 

dotyczącej uprawnień kombatanckich, ustawy o świadcze-

niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-

nych, a przede wszystkim z tradycji i nakazu moralnego. 

Ivetta Biały
Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego

Szpitale przyjazne kombatantom

W dniu 5 lutego pożegnaliśmy Pa-
nią Izabellę Olędzką-Graffstein. 
Na wieczną wartę poszła od nas 
„Jagienka” - żołnierz NOW AK po-
rucznik Izabella Olędzka-Graffstein, 
która wstąpiła do organizacji w 1943 
roku. Złożyła wtedy przysięgę i przy-
brała pseudonim „Jagienka”. Odbyła 

szkolenie sanitarne oraz kurs obchodzenia się z bronią. Była 
kolporterką prasy podziemnej oraz materiałów szkolenio-
wych.
 W roku 1944 pracowała przez kilka miesięcy w ożarow-
skim szpitalu powstańczym, była więźniem pruszkowskiego 
Dulagu -121, skąd uciekła ukrywając się potem.
 W czasie okupacji niemieckiej uczęszczała na tajne kom-
plety gimnazjalne prowadzone przez siostry Urszulanki z Oł-
tarzewa.
 Po wojnie studiowała na SGGW, gdzie zdobyła tytuły 
magistra inżyniera nauk technicznych oraz architektury kra-
jobrazu. Do emerytury pracowała w biurze projektowym na-

czelnej organizacji technicznej. Była autorką 20-tu publikacji 
naukowych.
 W pierwszych latach powojennych aktywnie działała 
w Związku Harcerstwa Polskiego. Kiedy powstało Koło Świato-
wego Związku  Żołnierzy Armii Krajowej „jaworzyn”, jako jego 
członkini, zajmowała się współpracą z młodzieżą, upamięt-
niając etos AK wśród młodego pokolenia. Równie aktywnie 
włączyła się w nurt solidarnościowy lat 80-tych.
 Jest współautorką dwóch książek o kombatantach – „Wal-
ka mieszkańców Ożarowa z okupantem” i „Walka mieszkań-
ców Ożarowa i okolic z okupantem w latach 1939-1945”.
 Izabellę Olędzka-Graffstein odznaczono Krzyżem AK, srebr-
nym Krzyżem zasługi oraz medalem „Pro Memoria”.
 Żegnamy z bólem serca naszą dzielna Koleżankę, wielką 
patriotkę i dobrego człowieka, zawsze przychylnego innym lu-
dziom.

Kochana ”Jagienko” niech ta polska ziemia, o którą 

walczyłaś, będzie Ci lekka. Spoczywaj w spokoju!

Prezes Koła Kombatantów AK w Ożarowie - Janusz Orsik

Pożegnanie
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STRAŻ MIEJSKA

Najwięcej robimy wtedy, 
kiedy działamy wspólnie.

Na sesji Rady Miasta i Gminy Ożarów Ma-
zowiecki, która odbyła się na przełomie roku, 

z pomysłem wsparcia rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, wystąpiła 
wiceprzewodnicząca Pani Maria Skornia-Roszij. Wyraziliśmy 
poparcie dla tej inicjatywy.
 Nastąpiło uruchomienie szeregu kontaktów i… udało się!   
Dzięki ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Akademii Wila-
nowskiej w Warszawie na terenie Wilanowa, pozyskano: książki, 
komiksy, zabawki, które zostały przewiezione do siedziby Straży 
Miejskiej, a następnie przy dalszym stałym kontakcie z wiceprze-
wodniczącą Rady Miasta - przekazane dla dzieci. Mamy nadzie-
ję że ferie zimowe w tym roku, były bardziej oczytane. 

 Nasza współpraca z Ochroną Środowiska doprowadziła do 
ukarania wielu sprawców wykroczeń, które polegały na wyle-
waniu nieczystości ciekłych z dołu szambowego na zewnątrz.
 Widać, że w dalszym ciągu niektórzy jeszcze nie zdają sobie 
sprawy ze skutków ubocznych swojego niewłaściwego postę-
powania. Ponownie wzywam do zapoznania się z Uchwałą 
Rady Miasta Nr 419/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: 
szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości na tere-
nie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki. 
  Jak pokazują fotki, jesteśmy wyjątkowo czujni w tych spra-
wach.
Wspólny patrol z inspektorem Panem Piotrem Trentowskim 
i dokumentacja zdarzenia. Z pewnością to nie była woda.

W tym przypadku, sprawca skorzystał z ulgi - został ukarany 
mandatem w wysokości  500 zł. Ulgi, ponieważ przyjął man-
dat, a w wypadku odmowy jego przyjęcia, kierujemy wnioski 
o ukaranie do Sądu Grodzkiego, co jest o wiele bardziej bole-
sne /nie brakuje takich, którzy się już o tym przekonali/.

 Z czym walczymy? ...w dalszym ciągu z bałaganem. 

Przykład nielegalnego wysypiska śmieci, takie są w naszym za-
interesowaniu. W znacznym stopniu, ukrócony został proceder 
wyrzucania odpadów do przydrożnych rowów, w znacznym 
stopniu – dzięki Państwa czujności.  Nasi dzielni mieszkańcy,  
będący świadkami zaśmiecania szybko alarmują, spisują nu-
mery rejestracyjne pojazdu z którego pozbyto się odpadów 
w zasadzie często nam to wystarczy.
 Potem zostaje już tylko przywołać sprawcę, nakazać uprząt-
nięcie łącznie z potwierdzeniem gdzie śmieci zostały wywiezione, 
ukaranie mandatem. Najczęściej zostaje wstyd, w związku ze swo-
im występkiem. A my dalej działajmy wspólnie.

Pozdrawiam wszystkich czytelników - Komendant Piotr Dziemiańczyk

STRAŻ MIEJSKA
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POLICJA

KRONIKA KRYMINALNA

Ukradł psa i został zatrzymany
Policjanci z Ożarowa Maz. zatrzymali 

w pościgu Piotra J. 45-latek kilka minut 

wcześniej ukradł rasowego psa.  4 lute-

go br. wieczorem policjanci z komisariatu 

w Ożarowie Maz. zauważyli mężczyznę 

schylającego się przy ogrodzeniu, za którym biegał duży raso-

wy pies. Nie byłoby w tym nic podejrzanego, gdyby nie fakt, że 

mężczyzna po chwili wstał, odłożył na bok obcęgi i wyciągnął 

psa za ogrodzenie. Policjanci zareagowali natychmiast i podjęli 

pościg za Piotrem J., który trzymając psa na rękach, zaczął ucie-

kać. 45-latek już po kilku minutach został zatrzymanych.

 Pies został przekazany właścicielom. Jak się okazało, Piotr J. 

był nietrzeźwy. Miał prawie 3 promile alkoholu we krwi. Noc 

spędził w policyjnej celi. Teraz usłyszy zarzut kradzieży, za co 

grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

Nie miał prawa jazdy, ale miał narkotyki
8 lutego br. w nocy policjanci z Izabelina pełniący służbę na 

terenie gminy Ożarów Mazowiecki, zostali skierowani na 

miejsce zdarzenia drogowego. Jak się okazało na ulicy Mazo-

wieckiej w Macierzyszu kierowca forda spowodował kolizję 

z toyotą. Gdy policjanci podjęli czynności na miejscu zdarze-

nia ujawnili, że 25-letni kierowca nie tylko nie miał uprawnień 

do kierowania pojazdem, ale również posiadał narkotyki. Teraz 

Leszkowi R. za posiadanie środków odurzających grozi kara 

pozbawienia wolności do 3 lat.

Nie zapłacił za paliwo, bo zapomniał
Parę minut po 23.00 na stację paliw w Błoniu podjechał citro-

en. Z samochodu wysiadł mężczyzna i zatankował. Nie byłoby 

nic dziwnego w tej sytuacji, gdyby nie to, że kierowca odjechał 

nie płacąc rachunku. Pracownicy stacji natychmiast o kradzie-

ży powiadomili komisariat w Błoniu. Dyżurny, nie tracąc czasu, 

zarządził poszukiwania właściciela auta. Niedługo po tym po-

licjanci z Ożarowa Mazowieckiego zatrzymali pojazd do kon-

troli na krajowej „dwójce”.

 Kierowca oświadczył, że nie zapłacił za paliwo, bo po poro-

stu zapomniał. Jak się okazało, mężczyzna ukradł wcześniej dwie 

tablice rejestracyjne, a po tankowaniu wyrzucił je do przydroż-

nego rowu. Jego sprawą już zajęli się policjanci z Błonia.

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

POLICJA

W OŻAROWIE MAZ., ul. Poznańska 165

1 marca, niedziela godz. 12.30
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl „Zaczarowany las Jasia i Małgosi”. 

Sala widowiskowa DK „Uśmiech”. Wstęp wolny. 

8 marca, niedziela godz.17.00
Koncert z okazji Dnia Kobiet. 

Występ kabaretu „Babeczki z Rodzynkiem”. 

Sala widowiskowa DK „Uśmiech”. Wstęp wolny. 

12 marca, czwartek godz. 10.00
Eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego 

„Warszawska Syrenka”

Sala widowiskowa DK „Uśmiech”.

15 marca, niedziela godz. 12.30
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl „Nauka poszła w las”. 

Sala widowiskowa DK „Uśmiech”. Wstęp wolny.

22 marca, niedziela godz. 18.00
Wernisaż malarstwa Urszuli Zawiasa.

Sala widowiskowa DK „Uśmiech”.

26 marca, czwartek godz. 18.00
Koncert laureatów Konkursu Recytatorskiego 

„Warszawska Syrenka”

Sala widowiskowa DK „Uśmiech”.

29 marca, niedziela godz. 12.30
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl „Kuchnia pełna magii”. 

Sala widowiskowa DK „Uśmiech”. Wstęp wolny.

W JÓZEFOWIE, ul. Fabryczna 15

1 marca, niedziela godz.15.00
Teatrzyk dla dzieci „Zaczarowany las Jasia i Małgosi”.

Sala widowiskowa nr 12. Wstęp wolny. 

7 marca, sobota godz.14.00
Wystawa prac z pracowni rękodzieła pod kierunkiem 

Elżbiety Ragus. 

Sala klubowa nr 14. Wstęp wolny

15 marca, niedziela godz. 15.00
Teatrzyk dla dzieci „Nauka poszła w las”. 

Sala widowiskowa nr 12. Wstęp wolny.

28 marca, sobota godz. 8.00-14.00
Spotkanie Związku Niewidomych.

Sala widowiskowa nr 12.

29 marca, niedziela godz. 15.00
Teatrzyk dla dzieci „Kuchnia pełna magii”. 

Sala widowiskowa nr 12. Wstęp wolny.

MARZEC  -  KALENDARIUM  IMPREZ  W  „UŚMIECHU”



22 2/167 2009

OSP

OSP Ożarów Mazowiecki
W styczniu OSP w Ożarowie alar-

mowo wyjeżdżała 11 razy, w tym 

1 pożar, 7 akcji ratownictwa tech-

nicznego, 2 inne interwencje i 2 wy-

pompowania wody.

21 stycznia - ul. Szkolna, Ożarów - pożar pojemnika plastiko-

wego ze śmieciami na terenie szkoły podstawowej 

22 stycznia - ul. Sochaczewska, Kaputy - uderzenie w płot 

i drzewo sam. Osobowego Volkswagen Golf, przewrotka na 

bok, postawienie na koła, odłączenie akumulatora

23 stycznia - ul. Kamińskiego, Ożarów ; ul. Jesionowa, Szeligi 

- wypompowanie wód opadowych 

26 stycznia - ul. Poznańska , Mory - zderzenie 2 samochodów 

osobowych - odłączenie akumulatorów, wyciągnięcie jednego 

z rowu

30 stycznia - ul. Poznańska/Piastowska - zderzenie 3 samo-

chodów osobowych; odłączenie akumulatorów, zakręcenie 

gazu, ściągnięcie pojazdów na pobocze.

OSP Święcice 
W styczniu 2009 r. OSP Święcice wyjeżdżała alarmowo 5 razy:

6.01 – Święcice, ul. Kopytowska 56, wypompowanie wody 

z piwnicy (pęknięcie rury);

8.01 – os. Płochocin, ul. Łąkowa, zgłoszenie sąsiadów, duże 

zadymienie budynku (pora nocna – zabezpieczenie terenu 

i wyjaśnienie przyczyn);

17.01 – Płochocin, ul. Stołeczna 207, pożar pustostanu (2 sek-

cje);

22.01 – Józefów, ul. Kasztanowa 14, pompowanie – usunięcie 

wody z parkingu;

30.01 – akcja ratownictwa technicznego – udzielenie pomo-

cy kierowcy Fiata 126p (wyciągnięcie z rowu).
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Szanowni Państwo

W dniu 21 stycznia 2009 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr 292/09 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.

Uchwała budżetowa jest dokumentem szczegółowym liczącym wraz z załącznikami 
i objaśnieniami kilkadziesiąt stron. Przedstawiamy Państwu wyciąg z tej uchwały za-

wierający podstawowe dane dotyczące prognozowanych dochodów i wydatków, 
w tym bieżących i majątkowych, zaciągniętych kredytów, źródeł pokrycia deficytu 

oraz dotacji podmiotowych i celowych w roku 2009.
Informacje te otrzymują Państwo zgodnie z zasadą przejrzystości i jawności 

zarządzania majątkiem i budżetem gminy.
Mam nadzieję, że przyjmiecie Państwo ten budżet ze zrozumieniem, w tak trudnej 
sytuacji finansowej państwa, która przekłada się także na finanse gmin, budżet na 

rok obecny jest wyższy o 20 milionów złotych od budżetu poprzedniego, jest to dobry 
wskaźnik i sadzę, że wykorzystamy go z pożytkiem dla mieszkańców.

z poważaniem
Kazimierz Stachurski

burmistrz



W budżecie gminy na rok 2009 przyjęto:

 Dochody gminy w wysokości        75.207.984 zł
 Wydatki gminy w wysokości        89.671.984 zł
 Określono deficyt budżetu gminy w wysokości      14.464.000 zł
 Źródłami pokrycia deficytu gminy będą:  

 - kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w wysokości    10.500.000 zł
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości      3.964.000 zł
 Utworzono rezerwę ogólną w wysokości       200.000 zł
 Ustalono dotacje:

 • dla zakładów budżetowych w wysokości       1.100.000 zł
  z tego: 

  - dla Zakładu Usług Komunalnych        1.100.000 zł

 • dla innych jednostek w związku z ustawą o systemie oświaty     793.700 zł
  z tego:

  - dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Umiastowie     132.600 zł

  - dla Gimnazjum im. Wincentego Pallottiego w Ożarowie     309.200 zł

  - dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole w Umiastowie     70.400 zł

  - dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek 

    S.J.K.im.Bł.Urszuli Ledóchowskiej         281.500 zł

 • dla instytucji kultury w wysokości        1.150.000 zł
  z tego:

  - na pokrycie kosztów działalności Biblioteki      350.000 zł

  - na pokrycie kosztów działalności Domu Kultury      800.000 zł

 • na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w związku 

    z ustawą o działalności pożytku publicznego        1.000.000 zł
 • na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień              

    w zakresie lokalnego transportu drogowego       1.900.000 zł
 Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości    89.671.984 zł
 • na wydatki bieżące  zaplanowano kwotę      55.188.984 zł tj. 61,5%

 • na wydatki inwestycyjne kwotę        34.483.000 zł tj. 38,5%

 Zadania inwestycyjne gminy na rok 2009 określono na kwotę    34.483.000 zł

Główne zadania inwestycyjne gminy na rok 2009

 Gospodarka ściekowa i ochrona wód       11.830.000 zł
 w tym:  

 • kanalizacja sanitarna Bronisze         5.500.000 zł

 • kanalizacja sanitarna Macierzysz-Szeligi        3.000.000 zł

 • kanalizacja sanitarna i przebudowa wodociągu Ożarów wieś     500.000 zł

 • kanalizacja sanitarna Święcice - projekt        200.000 zł

 • kanalizacja sanitarna Wolica - projekt        100.000 zł

 • kanalizacja sanitarna Ołtarzew wieś - projekt       250.000 zł

 • kanalizacja sanitarna ul. Zabytkowa w Płochocinie      100.000 zł
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 • kanalizacja sanitarna ul. Stołeczna w Płochocinie - projekt     70.000 zł

 • koncepcja skanalizowania zachodniej części gminy      30.000 zł

 • budowa obiektów i urządzeń do poprawy jakości wody na terenie gminy   300.000 zł

 • wodociąg i kanalizacja w Duchnicach        200.000 zł

 • wodociąg we wsi Wolskie         150.000 zł

 • wodociąg w Strzykułach          200.000 zł

 • wodociąg ul. Rynkowa w Płochocinie        30.000 zł

 • Przebudowa SUW na Oś.Kabel w Ożarowie       200.000 zł

 Drogi publiczne gminne         11.864.000 zł
 w tym:

 - przebudowy dróg:

  • ul. Mickiewicza w Ożarowie        4.000.000 zł

  • ul. Poniatowskiego w Ożarowie - projekt       329.000 zł

  • ul. Spokojna w Ożarowie         300.000 zł

  • ul. Parkietowa w Ożarowie - projekt       20.000 zł

  • ul. Witosa w Ożarowie - projekt        60.000 zł

  • ul. Kolejowa w Ożarowie - projekt        100.000 zł

  • ul. Kościuszki, Reymonta, 1-go Maja w Ołtarzewie     3.000.000 zł

  • drogi na oś. Ołtarzew II etap - projekt       350.000 zł

  • ul. Kasztanowa w Józefowie        2.255.000 zł

  • drogi na oś. Płochocin Płd. i Płn.        700.000 zł

  • budowa ul. Handlowej w Płochocinie       300.000 zł

 - budowy chodników: 

  • chodnik ul. Sochaczewska w Macierzyszu       170.000 zł

  • chodnik  w ul. Duchnickiej w Duchnicach       70.000 zł

  • budowa ciągu pieszego w Wolicy        60.000 zł

  • kładka na ul. Floriana w Ożarowie        150.000 zł

 Budowa oświetlenia na terenie gminy - planowane nakłady     200.000 zł
 Inwestycje ekologiczne          300.000 zł
 z tego: 

 • budowa przydomowych oczyszczalni        300.000 zł

 Gospodarka mieszkaniowa         1.850.000 zł
 z tego:

 • budowa budynku socjalnego w Umiastowie       1.550.000 zł

 • modernizacja budynków komunalnych       300.000 zł

 Sport – budowa boisk          630.000 zł
 • boisko przy gimnazjum w Płochocinie        380.000 zł

 • boisko przy Szkole Nr 1 w Ożarowie        100.000 zł

 • budowa trybuny na boisku KS Ożarowianka       150.000 zł

 Oświata i Wychowanie          7.059.000 zł
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Płochocinie    2.839.000 zł

 • budowa Przedszkola w Ożarowie        3.620.000 zł

 • modernizacja placówek szkolnych        300.000 zł.

 • modernizacja placówek przedszkolnych       100.000 zł

 • modernizacja dachu na Sali Sportowej przy SP nr 1      150.000 zł

 • budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Józefowie      50.000 zł



Główne zadania remontowe na 2009 rok

 Remonty dróg gminnych          950.000 zł
 Oczyszczanie miasta i gminy         950.000 zł
 Utrzymanie zieleni na terenie gminy        190.000 zł
 Konserwacja oświetlenia i drobne prace elektryczne      350.000 zł


