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Pierwszy krzy¿, który stan¹³ w Kozielsku.
(fot. w tle)

Pomnik wagon.
Podk³ady kolejowe z nazwami miejsc
pomordowanych na wschodzie.

Miejsce spotkañ Warszawskiej
Rodziny Katyñskiej
Warszawa, ul. Pow¹zkowska 14
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Z PRACY BURMISTRZA

J ako załącznik do marcowego wydania „Informatora Oża-
rowskiego” chcę Państwu zarekomendować kolorowe pi-

smo pt.: „Ogrodniczka” wydane przez Spółkę Hodowli Roślin 
Bronisze. Efektowny poradnik przygotowany przez Pana Pre-
zesa Andrzeja Aranowskiego i jego fachowych współpracow-
ników, przeznaczony jest dla tych, co kochają kwiaty i drzewa 
i chcieliby zdobywać wiedzę na temat prawidłowej pielęgnacji 
i komponowania zieleni we własnych ogrodach, czy na domo-
wych balkonach. Jest to wydawnictwo pilotażowe, które bę-
dziemy z przyjemnością dołączać jako pożyteczny dodatek do 
„Informatora”. 
 Chciałbym także gorąco podziękować wszystkim „ludziom 
sportu” działającym w naszej Gminie: a więc władzom i dzia-
łaczom klubowym, trenerom, zawodnikom, a także rodzicom 
młodych sportowców – bez ich wsparcia nie osiągnęlibyśmy 
tak znacznych sukcesów sportowych. Słowa podziękowania 
kieruję dlatego, że 25 marca odebrałem z rąk Pana Wicemar-
szałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Profesora Marka 

Ziółkowskiego, nagrodę specjalną za aktywny udział w Kon-

kursie Oskary Sportowe Gminess 2008. Do konkursu tego 
zgłosiliśmy cztery projekty: Najsławniejszy sportowiec gminny, 
Gminne wydarzenie sportowe, Sport dzieci i młodzieży i Gmin-
ny działacz, nauczyciel, trener. Dziękuję Pani Joli Kołodyńskiej za 
przygotowanie i udokumentowanie wszystkich projektów. Ta-
kie wyróżnienie dodaje sił i zachęca do jeszcze lepszej pracy w 
klubach i towarzystwach sportowych, oraz czynnego uprawia-
nia, sportu do czego zwłaszcza wiosną, bardzo namawiam. 

Kazimierz K. Stachurski

 Motto na kwiecień:

 Dwie są zwłaszcza namiętności silne 
 i przeciwne rozumowi:
 gniew oraz pożądliwość
        
     Erazm z Rotterdamu

z pracy Urzędu Miasta 
 Podpisano umowy dotyczące:

- na dostawę papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek komputerowych dla Urzę-
du Miejskiego w Ożarowie z wykonawcą: Lyreco Polska S.A. z siedzibą ul. Sokołowska 33; Komorów za cenę 
ofertową brutto: 174.292,72 zł
 Wszczęto postępowanie przetargowe na:

- remont dróg gminnych asfaltowych i gruntowych
- usługi w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego 
- przebudowę ul. Kasztanowej w Józefowie
- przebudowę ul. Mickiewicza (odcinek od ul. Duchnickiej do torów PKP) w Ożarowie 
- budowę kanalizacji sanitarnej – Macierzysz – Szeligi I etap
- budowę kanalizacji sanitarnej Bronisze 
- konserwację oświetlenia ulicznego 
- naprawy cząstkowe, utwardzenie nawierzchni dróg gminnych tłuczniem kamiennym
 uczniowie z klas VI ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego  uczestniczyli w konkursie ortograficz-

nym „Ortografia na medal” organizowanym przez gminę Warszawa Bemowo, II miejsce uzyskała Magdalena 
Bachanek uczennica klasy VIc.
 9 marca odbyło się spotkanie z nauczycielami wychowania fizycznego oraz przedstawicielami klubów spor-

towych z terenu gminy w celu przystąpienia do „Programu przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii 
wśród dzieci i młodzieży”. Ideą programu jest podniesienie sprawności fizycznej nieletnich i poprawienie ich 
stanu zdrowia poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Celem programu jest promowanie 
pozytywnych zachowań, kształcenie postawy prospołecznej i poszanowania wobec prawa oraz odwrócenie 
uwagi młodzieży od korzystania ze środków odurzających – alkoholu i narkotyków. 
 10-12 marca odbyły się w Naszych Parafiach Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów szkół gimnazjalnych. Trze-

ciego dnia rekolekcji uczniowie z Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie wyjechali do Częstochowy. 
Głównym celem wyjazdu było zapoznanie się z historią Klasztoru Jasnogórskiego, kultu Maryjnego w Polsce oraz 
wpojenie postawy odpowiedzialności, koleżeńskości oraz szacunku dla wartości etycznych i patriotycznych. 
 Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim

- 22 marca otwarto wystawę malarstwa Pani Urszuli Zawiasa. 
- 26 marca – odbył się koncert laureatów Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. 
 Filia Domu Kultury w Józefowie.

- 15 lutego - otwarto wystawę malarstwa Pani Joanny Michrowskiej – Kamińskiej.
- 7 marca - otwarto wystawę rękodzieła pracowni plastycznej prowadzonej  przez Panią Elżbietę Ragus 
- 19 marca - odbyła się gala konkursu literackiego i fotograficznego pt.”Moja miejscowość” zorganizowana przez 
Szczep „Szaniec” im. Małego Powstańca z Płochocina.
- 28 marca - odbyło się spotkanie jubileuszowe Polskiego Związku Niewidomych- Okręg Mazowiecki .

ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE

OŚWIATA
I SPORT

KULTURA
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List Otwarty burmistrza! 
Szanowni Państwo,

W obecnym numerze „Informatora Ożarowskiego” ośmioro 

radnych Rady Miejskiej zamieściło List Otwarty wyjaśniając 

w nim swój punkt widzenia na ważne wydarzenia w naszej 

Gminie jakie miały miejsce w ostatnich miesiącach. Przeczy-

tałem ten list z uwagą (wszak też jestem mieszkańcem Miasta 

i Gminy Ożarów Mazowiecki) i zgadzając się ze zdaniem „Jed-

nak warto dochodzić prawdy” pozwalam sobie przedstawić 

Państwu mój punkt widzenia. 

 Minęło sześć lat i cztery miesiące od kiedy w pierwszych 

bezpośrednich wyborach burmistrza w naszej gminie powie-

rzyliście mi Państwo ten zaszczytny i bardzo odpowiedzialny 

urząd. W tym czasie współpracowałem z wieloma radnymi 

kontynuując dzieło poprzednich burmistrzów i radnych. Nig-

dy nie zabiegałem o jednomyślne głosowanie przedkładanych 

Radzie Miejskiej uchwał, radni podejmowali lub nie podejmo-

wali zaproponowane przez burmistrza projekty uchwał po 

wysłuchaniu uzasadnienia i opinii prawnych, opinii stałych ko-

misji Rady Miejskiej oraz dyskusji przeprowadzonej na sesjach. 

Gmina przez te lata rozwijała się w sposób zrównoważony 

i harmonijny co można udowodnić wykazując wzrost budże-

tu o blisko 300% oraz dzięki inwestycjom infrastruktury: tech-

nicznej, drogowej, oświatowej, ochrony zdrowia transportu 

publicznego i kultury. W najnowszym rankingu dotyczącym 

budżetowej nadwyżki operacyjnej nasza Gmina zajmuje 9 

miejsce w kraju co potwierdza dobre gospodarowanie Urzę-

du Miasta. W okresie minionych 6 lat zostały przygotowane, 

wyłożone do dyskusji i uchwalone plany zagospodarowania 

12 obrębów planistycznych, które znacznie unormowały ruch 

inwestorski i budowlany w gminie. Nie można mówić o wi-

szących nad gminą zagrożeniach bo ich nigdy nie było. Prze-

prowadzenie zmian w Radzie Miejskiej przez grupę ośmiu 

radnych bez jakichkolwiek wcześniejszych dyskusji czy zapo-

wiedzi, poprzez wprowadzenie do porządku obrad 27 Sesji 

Rady Miejskiej 29 października 2008 roku 6 uchwał odwołu-

jących dotychczasowe prezydium rady i powołujące nowe, 

było skutecznym „zamachem stanu” wynikającym z uzyskania 

większości w Radzie przez grupę niezadowolonych radnych. 

Dalej podtrzymuję swoją opinię, że na wydarzenia 27 sesji 

miały wpływ wyniki kontroli finansowej w Gminnym Ośrodku 

Zdrowia ujawniające 19 nieprawidłowości w tym nieprzestrze-

ganie ustawy o zamówieniach publicznych dotyczące dwojga 

radnych. Nieprawdziwym jest zapis w liście ośmiu radnych 

mówiący o ignorowaniu i utrudnianiu sprawowania funkcji 

nowo wybranej 29 października 2008 przewodniczącej Rady 

Miejskiej, która na swoją prośbę otrzymała do dyspozycji te-

lefon służbowy oraz przenośny komputer. Przypomnę zapis 

ustawy o samorządzie gminnym gdzie zapisano: wyłącznym 

zadaniem przewodniczącego rady gminy jest zwoływanie 

i prowadzenie posiedzeń rady. Natomiast nie do przyjęcia 

jest fakt zarzucenia urzędu, a zwłaszcza burmistrza lawiną 

wniosków i skarg, zapytań prawnych, niejednokrotnie na ten 

sam temat, które mają za zadanie dołożyć pracy urzędnikom. 

Mnogość posiedzeń komisji zwłaszcza rewizyjnej, żądanie opi-

nii prawnych w ciągu kilku dni paraliżuje pracę urzędu, którego 

głównym zadaniem w pierwszym kwartale jest wdrożenie jak 

największej ilości postępowań inwestycyjnych. Niezrozumia-

łym działaniem Rady jest bezprecedensowe skierowanie do 

prokuratury doniesienia o nieprawidłowościach przy uchwa-

leniu planu zagospodarowania obrębu Kręczki – Kaputy. Plan 

ten przyjęła obecna Rada jednomyślnie. Doniesienia dokona-

no w trybie ekspresowym decydując o tym na nadzwyczajnej 

sesji rady bez zgody na jakąkolwiek dyskusję ze strony urzędu. 

Składając takie zawiadomienie wnioskodawcy przyznali, że ich 

działania były nieprawidłowe!

 Szanowni Państwo, dlaczego w gminie, która ma tak dobre 

wskaźniki rozwoju i dokonania, gdzie jeszcze tyle zostało do 

zrobienia w dziedzinie gminnych inwestycji, a jest to zadanie 

tak samo Rady Miejskiej jak i burmistrza, dochodzi do sporów 

pomiędzy organami samorządu? Moim zdaniem dzieje się tak 

dla tego, że działają w naszej gminie siły, które nie pogodziły 

się z wynikami ostatnich wyborów samorządowych i próbu-

ją na niespełna dwa lata przed wyborami rozstrzygnąć przy-

szłe wybory na swoją korzyść zarzucając burmistrzowi gminy 

i urzędowi miasta nieudolność, brak działania, lub działanie na 

szkodę gminy.

 Tę część swojego listu kieruję do Pana Pawła Kanclerza, 

dzisiaj mieszkańca gminy Błonie, mojego kontrkandydata 

w ostatnich wyborach, a obecnie radnego i członka zarzą-

du powiatu Warszawskiego Zachodniego, który nie kryje 

w swych wypowiedziach, że: „rządzi gminą ponieważ ma wpływ 
na 8 radnych czyli większość w radzie”. Panie Pawle, dwukrotnie, 

w tym raz publicznie, podczas przedwyborczej debaty odmó-

wił Pan współpracy z burmistrzem Ożarowa Mazowieckiego, 

niech Pan zaczeka do przyszłych wyborów, (jesień 2010), kam-

pania pomówień i doniesień nie prowadzi do niczego dobrego 

(podobnie nie skutkowała w roku wyborczym 2006 - podczas 

awarii wodociągu miejskiego). Działalność publiczna polegają-

ca na kierowaniu z „tylnego siedzenia” jest w ostatecznym ra-

chunku nie skuteczna i ma w naszym kraju niedobre tradycje.

Proszę, aby zechciał Pan współpracować z burmistrzem jako 

radny powiatu z gminy Ożarów Mazowiecki, przecież mamy 

wiele do zrobienia razem, zwłaszcza przy poprawianiu powia-

towej infrastruktury drogowej i komunikacji publicznej.

Kazimierz K. Stachurski 
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UCHWAŁA Nr 298/08
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zmniejszyć dochody gminy o kwotę 

603 zł.

Zwiększyć dochody gminy o kwotę                                                                

345.535 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Plan dochodów po zmianach stanowi 

wielkość 75.552.916 zł.

§2

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 

345.535 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Plan wydatków po zmianach stanowi 

wielkość 90.017.519 zł.

§3

Deficyt budżetu gminy w wysokości  

14.464.603 zł. zostanie pokryty przycho-

dami pochodzącymi z:

• Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w 

kwocie 3.964.603 zł.

• Zaciągniętych kredytów w kwocie 

10.500.000 zł.

UCHWAŁA Nr 299/08
w sprawie: kredytu długotermino-
wego w roku budżetowym 2009 na  
realizację zadania inwestycyjnego 
pod nazwą „Budowa kanalizacji sa-
nitarnej w miejscowości Bronisze”. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zaciąga się kredyt preferencyjny długo-

terminowy w Banku Ochrony Środowi-

ska S.A. I.O/Warszawa z siedzibą przy Al. 

Wilanowskiej 372 w Warszawie w wyso-

kości 4.000.000 zł. /słownie: cztery miliony 

złotych/ na realizację zadania inwestycyj-

nego pod nazwą „Budowa kanalizacji sa-

nitarnej w miejscowości Bronisze”.

§2

Prawne zabezpieczenie uzyskanego kre-

dytu stanowi:

- weksel własny in blanco wraz z deklara-

cją wekslową.

§3

1. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi 

w latach 2010-2013 w ratach  miesięcz-

nych.

2. Źródłem pokrycia zaciągniętego zo-

bowiązania będą wpływy z podatku od   

nieruchomości w latach 2010-2013.

UCHWAŁA Nr 300/08
w sprawie: zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w roku budże-
towym 2009 na realizację zadania 
inwestycyjnego „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Piotrkó-
wek - Wieruchów-Strzykuły-Macie-
rzysz - Szeligi ”.

§1

Zaciąga się kredyt preferencyjny długo-

terminowy w Banku Ochrony Środo-

wiska S.A. I.O/Warszawa z siedzibą przy 

Al.Wilanowskiej 372 w Warszawie w 

wysokości 1.500.000 zł. /słownie: jeden 

milion pięćset tysięcy złotych/ na realiza-

cję zadania inwestycyjnego pod nazwą „ 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsco-

wości Piotrkówek-Wieruchów-Strzykuły-

-Macierzysz-Szeligi ”.

§2

Prawne zabezpieczenie uzyskanego kre-

dytu stanowi:

- weksel własny in blanco wraz z deklara-

cją wekslową.

§3

1. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi w 

latach 2010-2013 w ratach miesięcznych.

2. Źródłem pokrycia zaciągniętego zobo-

wiązania będą wpływy z podatku od nie-

ruchomości w latach 2010-2013.

UCHWAŁA Nr 301/08
w sprawie: zaciągnięcia kredytu dłu-
goterminowego w roku budżetowym 
2009 na spłatę wcześniej zaciągnię-
tych kredytów. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zaciąga się kredyt długoterminowy w 

wysokości 3.829.538 zł (słownie: trzy 

miliony osiemset dwadzieścia dziewięć 

tysięcy pięćset trzydzieści osiem zł.) na 

spłatę wcześniej zaciągniętych kredy-

tów.

§2

Prawne zabezpieczenie uzyskanego kre-

dytu stanowi:

- weksel własny in blanco wraz z deklara-

cją wekslową.

§3

1. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi w 

latach 2010-2013 w ratach kwartalnych.

2. Źródłem pokrycia zaciągniętego zobo-

wiązania będą wpływy z podatku od nie-

ruchomości w latach 2010-2013.

UCHWAŁA Nr 302/08
w sprawie: określenia stawek dotacji 
przedmiotowych dla zakładu budże-
towego Gminy Ożarów Mazowiecki 
- „Zakładu Usług Komunalnych” w 
Ożarowie Mazowieckim 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Określa się stawki dotacji przedmio-

towych obowiązujące w zakresie wyli-

czania kwot dotacji należnej z budżetu 

Miasta Ożarów Mazowiecki dla zakładu 

budżetowego Gminy Ożarów Mazo-

wiecki - Zakładu Usług Komunalnych w 

Ożarowie Mazowieckim.

§2

1. Dotacje dla Zakładu Usług Komu-

nalnych w Ożarowie Mazowieckim 

ustala się według następującej stawki 

miesięcznej:

- w wysokości 3,37 zł do 1m2 powie-

rzchni użytkowej w zakresie działalności  

związanej z administrowaniem zasobów 

komunalnych.

§3

Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów 

Mazowiecki.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia i ma zastosowanie do dotacji 

udzielanych od dnia 1 stycznia 2009 r.

UCHWAŁA Nr 303/08
w sprawie: przekazania w drodze 
darowizny na rzecz Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich działki 
z przeznaczeniem na cel publiczny, 
będącej własnością Gminy Ożarów 
Mazowiecki, położonej w Ożarowie 
Mazowieckim przy ul. Umiastow-
skiej.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyraża zgodę na przekazanie w drodze 

W dniu 10 marca  2009r. na  XXXIII sesji Rada Miejska
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:
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darowizny działki ew. nr 82/2 o pow. 

0,0016 ha położonej w Ożarowie Mazo-

wieckim obr. 01 przy ul.Umiastowskiej 

stanowiącej cześć ul.Sienkiewicza, z prze-

znaczeniem na cel publiczny ,niezbędnej 

do przebudowy drogi wojewódzkiej nr 

718.

UCHWAŁA Nr 304/08
w sprawie: przekazania w drodze 
darowizny na rzecz Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich działki 
z przeznaczeniem na cel publiczny, 
będącej własnością Gminy Ożarów 
Mazowiecki, położonej w Ożarowie 
Mazowieckim przy ul. Umiastow-
skiej.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyraża zgodę na przekazanie w drodze 

darowizny działki ew. nr 82/2 o pow. 

0,0016 ha położonej w Ożarowie Mazo-

wieckim obr .01 przy ul.Umiastowskiej 

stanowiącej cześć ul.Sienkiewicza, z prze-

znaczeniem na cel publiczny ,niezbędnej 

do przebudowy drogi wojewódzkiej nr 

718. 

UCHWAŁA Nr 305/08
w sprawie: zezwolenia mazowieckiej 
Wytwórni Wódek i Drożdży Polmos 
S.A. na uzytkowanie w znaku towa-
rowym nazwy „ Józefów k/ Błonia”

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Postanawia się wyrazić zgodę na umiesz-

czenie przez mazowiecką Wytwórnię 

Wódek i Drożdży POLMOS  S.A. nazwy 

Józefów k/Błonia w znaku towarowym 

„RED SUN” na czas nieoznaczony.

nia 1992r. w sprawie ustanowienia wspól-

nych zasad dla niektórych typów trans-

portu kombinowanego towarów między 

państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE 

L 368 z 17.12.1992).

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

List Otwarty ! 
Szanowni mieszkańcy 

Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki!

Po raz pierwszy od blisko pięciu miesięcy, czyli czasu dokona-

nia zmian w składzie personalnym prezydium rady miejskiej  

zwracamy się do Państwa z informacją na temat istotnych wy-

darzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie w naszej „małej 

ojczyźnie. Jesteśmy przekonani, że ten czas był niezbędny, aby 

nasze stanowisko cechował umiar i obiektywizm. Zdecydo-

waliśmy się na opublikowanie tego listu w celu zapobieżenia 

szerzącym się spekulacjom i opiniom wygłaszanym pod wpły-

wem informacji nie mających nic wspólnego z prawdą.

 Pragniemy przypomnieć, że rada miejska ukonstytuowana 

w wyniku wyborów samorządowych w 2006 obdarzyła Bur-

mistrza Kazimierza Stachurskiego zaufaniem wpierając jego 

pomysły i zamierzenia – zarówno w kwestiach budżetu gmi-

ny, jak też planowania przestrzennego, czy innych dziedzinach 

życia istotnych dla mieszkańców. Należy zwrócić uwagę, że 

nie brakowało głosowań jednomyślnych, gdzie radni wznosili 

się ponad reprezentowane poglądy polityczne, aby w swym 

przekonaniu skutecznie zabezpieczać interesy gminy. Dla czę-

ści lokalnych mediów było to nawet powodem do żartów i 

drwin. Patrząc z perspektywy – chyba słusznie. Jak się bowiem 

okazało Rada Miejska Ożarowa Maz. stała się uosobieniem 

powiedzenia „Od jednomyślności do bezmyślności”

 Kierując się dobrą wolą i zaufaniem do wyjaśnień i zapew-

nień składanych przez Pana Stachurskiego wspieranego z od-

daniem przez ówczesnego przewodniczącego Rady Miejskiej 

radni uchwalili wiele istotnych przystąpień do zmian planów 

zagospodarowania przestrzennego. Niestety, jak się okazało 

w toku dalszego postępowania, przynajmniej część z nich nie 

była przygotowana zgodnie ze sztuka planistyczną, a przede 

wszystkim mogła narazić gminę na istotne, negatywne skut-

ki finansowe oraz ograniczenie możliwości zrównoważone-

go rozwoju całej gminy. Niestety, takiego zagrożenia nie do-

strzegał ówczesny Przewodniczący Rady Miejskiej, co więcej 

w sposób nie budzący najmniejszej wątpliwości przekraczał 

także swoje kompetencje wynikające z przepisów prawa. Nie 

dostrzegał zagrożeń wiszących nad gminą i utracił kontakt z 

większością członków Rady Miejskiej .

 Aby zapobiec pogłębianiu się niebezpiecznego dla gmi-

ny stanu rzeczy konieczne było zdecydowane działanie. Stąd 

wydarzenia w dniu 29.10.2009 r. na XXXII zakończone zmianą 

prezydium rady. Była to decyzja radykalna, wymagająca deter-

minacji, odporności na różnego rodzaju naciski i wielkiej od-

wagi. W naszym przekonaniu jak najbardziej właściwa i uza-

sadniona, mająca swoją podstawę w art. 19 . ptk. 4 u.o.s.g z 

którego wynika, że jest to suwerenna decyzja Radnych. 

 Zapewniamy Państwa, że dokonane zmiany nie miały na 

celu ukrycia łamania prawa w GSPZLO w Ożarowie Maz., co 

w niewybredny sposób podnosił p. Burmistrz, dążąc po pro-

stu do przerwania sesji, aby w ten sposób zapobiec podjęciu 

decyzji w sprawie odwołania byłego przewodniczącego. Bur-

mistrz, niejako przy okazji – z powodu silnego wzburzenia, 

jak można sądzić – po prostu wbrew obowiązującym zapi-

som w ustawach przekazał do komisji rewizyjnej materiały z 

niezakończonej kontroli w przychodni zdrowia. Rzekomo dla 

dobra funkcjonowania GSPZLO z powodu podejrzenia o po-

pełnienie przestępstw. Wypowiedź ta była rozpowszechniana 

w lokalnych mediach elektronicznych, a niezweryfikowany 

„protokół pokontrolny” ukazał się na oficjalnej stronie inter-

netowej gminy. Ze względu na oczywiste i grubiańskie pomó-

wienie zwrócono się do p. Burmistrza z prośbą o sprostowanie 

oczywistej nieprawdy. Zainteresowanych, oprócz odmowy 

przeprosin, spotkały jedynie kolejne kontrole i presja. Każde 

pytanie, wątpliwość czy uwaga odbierane są jako personalny 

atak na Burmistrza i tak przedstawiane opinii publicznej. Rze-

telna praca komisji rewizyjnej traktowana jest jako działanie o 
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charakterze politycznym i niemal wywrotowym. Opóźnianie 

wydawania opinii prawnych dla potrzeb rady stało się po-

rządkiem dziennym. Ignorowanie i utrudnianie sprawowania 

funkcji nowo wybranej Przewodniczącej Rady Miejskiej jest 

aż nadto widoczne. Należy też zwrócić uwagę, że większość 

wniosków kierowanych przez radę, będących wypadkową 

próśb i wystąpień mieszkańców nie jest przez Burmistrza re-

alizowana, przekraczane są terminy załatwiania spraw lub za-

łatwiane są w sposób pozorny. Ze względu na nie zrozumiałą 

opieszałość spowolniony został proces projektowania i wyko-

nywania gminnych inwestycji, nie wspominając o rozpisywa-

niu przetargów. 

 Nie jest prawdą, że budżet gminy został uchwalony póź-

no i stąd popadamy w kłopoty. Rozumiemy, że to wygodne 

tłumaczenie, tyle tylko, że nie mające nic wspólnego z rzeczy-

wistością. Przykłady łamania dobrych praktyk urzędniczych 

można mnożyć i z całą pewnością nie jest to wina Radnych 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim .

 Czujemy się w obowiązku poinformować Państwa, że 

stwierdzono nieprawidłowości, które miały miejsce przy 

uchwalaniu planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru Kręczki- Kaputy, gdzie swe olbrzymie zamierzenia in-

westycyjne w zakresie budownictwa mieszkaniowego chciał  

realizować jeden z największych w Polsce deweloperów. W 

związku z uzyskaniem potwierdzonych na piśmie informacji i 

opinii zarówno służb marszałka województwa mazowieckiego 

jak wojewody zmuszeni byliśmy wystąpić do organów ścigania 

o dogłębne zbadanie sprawy bez jakiegokolwiek głosu prze-

ciwnego podczas obrad nadzwyczajnej sesji RM poświęco-

nej tej sprawie. Wg podmiotów wymienionych powyżej plan 

uchwalony przez Radę Miejską na wniosek burmistrza nie od-

powiadał uzgodnieniom i wiążącym opiniom poczynionym 

przez uprawnione do tego organy. Co więcej – na żadnym 

etapie uchwalania planu radni nie byli o tak istotnej dla podej-

mowanych decyzji korespondencji informowani. Dopiero po 

zmianie Przewodniczącego okazało się także, że taki sposób 

funkcjonowania gminy już dłuższy czas jest w kręgu zainte-

resowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Skutkowało 

to przesłuchaniami w roli świadków radnych i urzędników. 

Właśnie brak przejrzystości, ukrywanie prawdy i liczne ma-

nipulacje doprowadziły do opisywanych powyżej wydarzeń. 

Oczywiście można się nie zgadzać z naszą oceną sytuacji, ale 

nie sposób nie zgodzić się z faktami i dokumentami, w któ-

rych posiadaniu jesteśmy. Nie jesteśmy radnymi dla kariery 

jak twierdzą niektórzy. Być może dla wielu z nas, skutecznie 

zniechęcanych i atakowanych, przygoda z samorządem za-

kończy się wraz z końcem obecnej kadencji. Jednak warto jest  

dochodzić prawdy – mimo precyzyjnej kampanii półprawd 

i pomówień, mimo wykorzystywania aparatu urzędniczego 

wobec nas samych i naszych bliskich. Bycie radnym postrze-

gamy jako obowiązek działania – a nie przymus trwania za 

wszelką cenę – dla stanowiska, diety czy załatwiania prywat-

nych interesów, nie zawsze zgodnych z interesem publicznym. 

Zostaliśmy wybrani, aby reprezentować swoich mieszkańców 

i pracować dla dobra całej gminnej społeczności, dlatego w 

naszym przekonaniu nie mogliśmy postąpić inaczej. Z per-

spektywy minionych pięciu miesięcy ośmiu radnych, którzy 

wzięli odpowiedzialność za podjęte wtedy decyzje może ze 

spokojem poddać się Państwa ocenie. 

Z wyrazami szacunku Radni:
 Bieńko Robert, Jabłońska Blanka, Kowalski Sławomir, Laska Barbara,

Paleczna Elżbieta, Skornia-Roszij Maria, Szmigiel Tadeusz, Toruszewski Lech 

Szanowni Państwo !

Serdecznie zapraszamy Państwa do większej aktywności i 

osobistego uczestnictwa w lokalnym życiu samorządowym.  

 Zgodnie z art. 11b. ust. 1, ust. 2, Działalność organów 

gminy jest jawna i obejmuje w szczególności prawo obywa-

teli do uzyskania informacji , wstępu na sesje rady gminy 

i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów 

wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym z 

protokołów posiedzeń organów i komisji rady gminy . 

 Żeby ułatwić Państwu orientację w sprawach będących 

przedmiotem obrad sesji, na stronie internetowej urzędu  

wprowadziliśmy publikację projektów uchwał, które za-

mieszczone zostały w porządku obrad. Dzięki temu możecie 

Państwo zapoznać się z ich treścią jeszcze przed ich podję-

ciem .

 W każdy poniedziałek w Urzędzie w pokoju rady (I pię-

tro) w godz. 16-17, dyżuruje wyznaczony kolejno radny, 

który jest zobowiązany przyjąć Państwa wnioski, petycje, 

uwagi, czy zażalenia. 

 Codziennie możecie Państwo skontaktować się z pra-

cownikiem biura obsługo rady, który udzieli wyjaśnień 

i odpowiedzi lub skontaktuje z radnym, przekaże wiado-

mość, czy umówi na spotkanie. Szczegółowe informacje na 

ten temat zamieścimy w kolejnym numerze „Informatora”. 

Biuro obsługi rady pokój nr 101 tel. 22 722 22 07 wew. 216 

mail: rada miejska@ozarow-mazowiecki.pl

Przewodnicząca Rady Miejskiej - tel.  725 695 377    

Kolejne dyżury radnych :

- 6 kwietnia – Maria Skornia-Roszij

- 20 kwietnia – Krystyna Tenderenda

- 27 kwietnia – Lech Toruszewski

Życzymy wszystkim Państwu spokojnych, 

zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych i jeszcze raz 

gorąco zachęcamy do uczestnictwa w posiedzeniach 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim. 

Z wyrazami szacunku 

Przewodnicząca Blanka Jabłońska 

oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Robert Antoni Bieńko, 

Maria Skornia-Roszij 
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KATYŃ - PAMIĘTAMY

Pierwszego dnia września 1939 roku hitlerowskie Niemcy na-

padły na Polskę, od północy i zachodu, bez wypowiedzenia 

wojny. 17 września rząd radziecki wysłał Armię Czerwoną (od 

wschodu) „na pomoc ludności białoruskiej i ukraińskiej” wo-

bec „bankructwa państwa polskiego”, łamiąc zawarte wcze-

śniej porozumienia. Londyński „Times” określił napaść Armii 

Czerwonej jako „pchnięcie Polski nożem w plecy”. Do niewoli 

niemieckiej dostało się ok. 400.000 żołnierzy, do sowieckiej - 

250.000, w tym 15 tysięcy polskich oficerów. Tych oficerów 

osadzono w trzech obozach.. 

 W Kozielsku - największym oficerskim, położonym na 

płd.-wsch. od Smoleńska - 4500, w tym 4 generałów, 1 admirał, 

100 pułkowników, 300 majorów, około 1000 kapitanów i rot-

mistrzów, 2500 poruczników i podporuczników, 500 podcho-

rążych.  Połowę stanowili oficerowie rezerwy a wśród nich 21 

profesorów, wykładowcy wyższych uczelni, ponad 300 lekarzy 

(często wybitni specjaliści), kilkuset inżynierów, nauczyciele, 

dziennikarze, poeci, przemysłowcy, handlowcy - słowem lu-

dzie czynu, kształtujący społeczeństwa. Podobnie było w Sta-
robielsku położonym na wschód od Charkowa. Wśród 4000 

polskich oficerów znalazło się 8 generałów, 150 pułkowników 

i odpowiednio więcej oficerów niższych rangą. Połowę, może 

więcej, stanowili też oficerowie rezerwy - profesorowie, inży-

nierowie, księża kapelani i inni wspaniali ludzie. Obóz trzeci 

- największy, ale nie oficerski, był w Ostaszkowie nad górną 

Wołgą, gdzie na 6500 więzionych było 400 oficerów (3/4 to 

oficerowie policji). Generalnie byli tam policjanci, żołnierze i 

pracownicy straży granicznej, służba więzienna. Przebywali w 

obozach od późnej jesieni 1939 roku. Mogli, choć sporadycz-

nie i przez cenzurę, korespondować z rodzinami.

 Raptem, wiosną 1940 r., ta korespondencja urywa się bo 

od marca (do połowy maja) zaczęto ludzi wywozić w niezna-

ne. Wcześniej poddawano jeńców szczepieniom ochronnym i 

pytano dokąd chcą jechać? Panowała tam ogólna radość a ci, 

którzy zostawali zazdrościli tym, którzy wyjeżdżali.

 Rok później, w czerwcu 1941, dotychczasowi sojusznicy 

przestają nimi być. Wojska hitlerowskie uderzają na Związek 

Radziecki. Dokonuje się porozumienie „londyńskiego” rządu 

polskiego z rządem sowieckim w kwestii tworzenia armii pol-

skiej w Związku Radzieckim, armii Andersa. I wtedy okazuje 

się, że nie ma dla niej kadr!. Z tych 15000 oficerów ocalało rap-

tem 400. Oni wiedzieli, gdzie ich więziono a pytanie sojuszni-

ków radzieckich o pozostałych pozostawało bez odpowiedzi. 

 W kwietniu 1943 roku Niemcy odkryli osiem zbiorowych 

mogił, z których ekshumowano ponad 4000 ludzi. Niezbicie 

stwierdzono, że leżą tu od 1940 roku, co potwierdzili wybitni 

specjaliści medycyny sądowej. Czas określono także na pod-

stawie notatek znalezionych przy oficerach. Szczególny był 

pamiętnik majora Solskiego, który posłużył Wajdzie za kanwę 

scenariusza filmu „Katyń”. 

 Emigracyjny rząd Polski wystąpił do Czerwonego Krzyża, 

by zbadał tę zbrodnię, na co Sowieci odpowiedzieli zerwa-

niem stosunków dyplomatycznych. Związek Radziecki na-

zwał to prowokacją „gebelsowską” i ogłosił światu zbrodnie 

jako niemieckie, powołując się na własne dowody. Sowieci 

powołali komisję Budrenki sugerującą, że zbrodnię popełnili 

Niemcy w lipcu 1941 roku. Przeczyły temu odnalezione wcze-

śniej notatki, badania medyków sądowych, porządne obuwie 

(sugerowano, że pomordowani to zwykli robotnicy drogowi) 

i grube płaszcze sukienne (choć w dacie podano ciepły lipiec). 

Radzieckie „kłamstwo katyńskie” szyte grubymi nićmi  konty-

nuowała władza komunistyczna, która przyszła do Polski  wraz 

z Armią Czerwoną w 1944 roku.

 Zachód od początku wiedział kto jest sprawcą zbrodni, 

ale wolał poświęcić małego sojusznika, ponieważ na wojnie 

liczyły się niezliczone dywizje sowieckie. Nad całą sprawą za-

ciągnięto kurtynę milczenia i rodziny tam pomordowanych 

wciąż oczekiwały powrotu bliskich. Późniejszy czas stalinow-

ski był okresem prześladowań i każdy, kto odważył się mówić 

prawdę katyńską narażał się na szykany.

 Dopiero z początkiem lat 90-tych XX wieku polscy i rosyj-

scy historycy ustalili niezbicie, że tej zbrodni dokonało NKWD, 

co sama Rosja przyznała. Ustalono wreszcie wszystkie miejsca 

pochówku. Okazało się, że jeńcy wojenni z Ostaszkowa zostali 

wymordowani w Twerze a pochowani w Miednoje, natomiast 

Ci ze Starobielska - wymordowani w Charkowie i pochowani 

w pobliskich Piatichatkach.

 Choć to zbrodnia, o której już można mówić, to ciągle nie 

dociera do nas ogrom nieszczęścia jaki spowodowała. Tam 

nasz naród stracił elity i dlatego później komunistom było tak 

łatwo rządzić Polską. Musimy o tym pamiętać i chylić czoła 

przed prochami tych naszych bohaterów.

oprac. dzięki uprzejmości p. Wojciecha Kudzi 
na podstawie prelekcji dr. Jerzego Kirszaka 

wygłoszonej 5 IX 2008 w Katyniu.

Fotoreportaż na okładce „Informatora”.

 W związku z przypadającym 13-go kwietnia Dniem 
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Zarząd Stowarzysze-
nia „Rodzina Katyńska” w Warszawie składa serdeczne 
podziękowania Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i mło-
dzieży Gimnazjum im. „Bohaterów Powstania Warszaw-
skiego” w Ożarowie Maz. za życzliwe wspieranie naszych 
działań utrwalających pamięć o Ofiarach stalinowskiej 
Zbrodni. 
 Szczególnie istotne jest zaangażowanie uczniów w roczni-

cowe uroczystości katyńskie oraz w kwesty na budowę Cmen-

tarzy Katyńskich na Ukrainie i Białorusi. Gorąco dziękujemy 

wszystkim, którzy 1-go listopada 2008 r. wzięli udział w 8-mej 

kweście na Cmentarzu Powązkowskim, zwłaszcza - Patrycji 
Sułkowskiej, Joannie Olszak, Aleksandrze Smolińskiej i 

Katyń – pamiętamy...
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Aleksandrze Szwajce, godnie reprezentującym swoje Gim-

nazjum. Dziękujemy wychowawczyni pani Katarzynie Cho-
dziuk. Szczególne podziękowania należne są pani dyrektor 

Halinie Władyce, której osobisty wkład i zaangażowanie 

dobrze służą rozwijaniu patriotycznych postaw wśród wycho-

wanków.

 W dniach 4-7 września 2008 roku odbyła się pielgrzymka 

do Katynia zorganizowana przez naszą Rodzinę Katyńską oraz 

Dom Polski w Smoleńsku, dla zaangażowanej młodzieży. 

 Trasa pielgrzymki przebiegała od Warszawy przez Brześć, 

Baranowicze (tu zwiedzono muzeum Tadeusza Kościuszki 

odbudowane z funduszy USA), Smoleńsk do Katynia, gdzie 

odbyła się uroczysta Msza św. z udziałem młodzieży smoleń-

skiego Domu Polskiego i władz miasta. W uroczystościach 

licznie udział wzięli także motocykliści VIII Katyńskiego Rajdu 

Motorowego. Nabożeństwo odprawiono nad „dołami śmnier-

ci” polskich oficerów przy płonących pochodniach. Pielgrzy-

mi modlili się też na sąsiednim cmentarzu prawosławnym. W 

drodze powrotnej do Rzeczpospolitej najpierw przejechano 

Smoleńsk, zatrzymując się przy głównym budynku NKWD 

- miejscu straceń naszych oficerów  w 1940 roku. Do Barano-

wicz jechano przez Mereczowszczyznę (ziemię Kościuszki). 

 W drodze do Mińska miał miejsce postój w Kuropatach, 

gdzie zostały złożone wieńce i zapalone znicze pamięci po-

mordowanym przez Stalina w latach 1937-1948. Pielgrzymka 

była doskonałą, niezapomnianą lekcją historii.

TAM GDZIE MIESZKAM JEST PIĘKNIE
 edycja 2009

Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje o możliwości zgła-

szania się do kolejnej edycji konkursu. Zgłoszenia przyjmowa-

ne są w godzinach pracy Wydziału tj: pn 9-17, wt-pt  8-16, tel. 

022 722 22 07 w. 235, 236, 237.

Zgłoszenia przyjmowane są w 3 kategoriach:

1. posesja (dot. miasta)

2. zagroda (dot. wsi)

3. balkon

W zgłoszeniu należy podać:

1. imię i nazwisko

2. dokładny adres i telefon

3. kategorię

Zwycięzców wyłoni Komisja powołana przez Burmistrza Mia-

sta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

Dla uczestników przewidziane są cenne nagrody. Zgłoszenia 

przyjmowane są od 01.03.2009 do 30.06.2009 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

„GOSPODARSTWO ROLNE BEZPIECZNE 
DLA CZŁOWIEKA I ŚRODOWISKA”

Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje o możliwości zgła-

szania się do kolejnej edycji konkursu. Zgłoszenia przyjmowa-

ne są w godzinach pracy Wydziału tj: pn 9-17, wt-pt  8-16, tel. 

022 722 22 07 w. 235, 236, 237.

Konkurs organizowany jest przez KRUS Warszawa oraz Bur-

mistrza Ożarowa Mazowieckiego. Zgłoszenia przyjmowane są 

do 30.06.2009 r. Na laureatów czekają cenne nagrody. 

INFORMACJA 
O KONKURSACH 

GMINNYCHW dniu 29 marca 2009 roku przeprowadzono w Okręgu Wy-

borczym Nr 1 wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Oża-

rowie Mazowieckim.

Uprawnionych do głosowania było 2469 osób, udział w wybo-

rach wzięły 224 osoby. Frekwencja wyniosła 9.07%

Głosów ważnych oddano 221.

Głosów nieważnych oddano 3.

Poszczególni kandydaci
 otrzymali następującą ilość głosów:

Wojciech Paweł Cholewo - 49 głosów

Robert Górski - 18 głosów

Andrzej Stanisław Cichal - 44 głosy

Michał Andrzej Dąbrowski - 42 głosy

Anita Nowińska - 53 głosy

Stefan Lewandowski - 15 głosów

Urzędnik Wyborczy

Jarosław Szmyt 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE
wyniki
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Z ŻYCIA GMINY

Gmina Ożarów Mazowiecki
 wyróżniona w Konkursie Oskary Sportowe Gminess 2008

Gmina Ożarów Mazowiecki nagrodzona została 

nagrodą specjalną za udział w konkursie 

Oskary Sportowe Gminess w edycji 2008. 

Wystartowaliśmy w czterech kategoriach konkursu zgłaszając 

do nagród :

- Julię Jagodę jako najsławniejszego sportowca Gminy,

- Korespondencyjne Mistrzostwa Polski 10 i 11 latków jako 

gminne wydarzenie sportowe

- opis działalności klubów sportowych na terenie Gminy 

Ożarów Mazowiecki, organizowanych imprez sportowych, 

działań samorządu na rzecz sportu dzieci i młodzieży w kate-

gorii Sport dzieci i młodzieży,

- pana Tadeusza Staniszewskiego jako gminnego działacza, 

nauczyciela , trenera sportowego.

 25 marca w Senacie odbyła się gala I Edycji Konkursu Oska-

ry Sportowe Gminess 2008, w której uczestniczył również Bur-

mistrz Ożarowa Mazowieckiego – Kazimierz Stachurski.

 W uroczystości uczestniczyli reprezentanci samorządów 

wszystkich szczebli z różnych stron Polski, biorący udział 

w konkursie, a także przedstawiciele świata polityki, kultury 

i znani olimpijczycy, dla których upowszechnianie sportu, 

turystyki i rekreacji jest ważne.

 Idea Oskarów Sportowych to promowanie aktywności fi-

zycznej i sportowej oraz turystyki i rekreacji wśród Polaków. 

Celem konkursu jest uhonorowanie miast, gmin, powiatów 

i aglomeracji, a także osób i firm zaangażowanych w rozwój fi-

zyczny człowieka oraz całych gminnych społeczności. Organi-

zatorzy zamierzają aktywizować środowiska „małych ojczyzn”, 

prezentować i propagować dokonania samorządów, organi-

zatorów sportu, menadżerów, sportowców i osób fizycznych 

w sporcie, turystyce i rekreacji.

 Na konkurs nadesłano ponad 300 zgłoszeń. Nagrody spe-

cjalne konkursu Oskary Sportowe Gminess 2008 wręczał wi-

cemarszałek Senatu RP Marek Ziółkowski. Przyznano je „najak-

tywniejszym z aktywnych”. Medale Senatu otrzymały urzędy 

miasta w Płocku i Śremie, a album Senatu - Urząd Miasta 

w Głownie. Samorządowcy z Łącka, Mławy, Tarnowa Podgór-

nego, Ożarowa Mazowieckiego, Lubiewa, Koźmin Wielkopol-

skich.  

 Jolanta Kołodyńska

Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim

4 marca 2009 r. 
zmarł

Śp. Marian Domagała

wieloletni nadleśniczy nadleśnictwa Chojnów, 
do którego należą lasy 

z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki

rodzinie 
oraz współpracownikom 
z Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Warszawie

wyrazy współczucia składa
Kazimierz Stachurski

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

19 lutego 2009 r. 
zmarł 

Śp. Edmund Majkowski

znakomity i ceniony artysta, 
laureat wielu prestiżowych nagród, 

rzeźbiarz autor m.in. „witaczy” ożarowskich
ustwionych na granicy gminy

rodzinie 
wyrazy głębokiego współczucia 

składa
Kazimierz Stachurski

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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JUBILEUSZ KPN

Kalendarz uroczystości jubileuszowych 
z okazji 50-lecia Kampinoskiego Parku Narodowego

Lp. Termin Miejsce Impreza

1 7 stycznia Izabelin, Centrum Edukacji KPN Konferencja prasowa 

2 16 stycznia Izabelin, Centrum Edukacji KPN Uroczysta akademia połączona z otwarciem wystawy 
malarstwa Anny Miszalskiej-Gąsienica i Jerzego Miszalskiego 

3 1 kwietnia – 3 maja 

Warszawa, Krakowskie 
Przedmieście (pomiędzy
Domem Polonii i Biblioteką
Rolniczą)

Wystawa fotografii
„ Pół wieku Kampinoskiego Parku Narodowego”

4 6 kwietnia Warszawa,
Ministerstwo Środowiska

Prezentacja Kampinoskiego Parku Narodowego 
i wystawa fotograficzna 

5 16 kwietnia – 20 maja Izabelin, Centrum Edukacji KPN Poplenerowa wystawa „Kampinos 2008” Grupy Malarskiej 
„Cytadela” z Klubu Wojsk Lądowych

6 26 kwietnia Warszawa,
Pole Mokotowskie 

Prezentacja Kampinoskiego Parku Narodowego na festynie
z okazji Dnia Ziemi 2009 

7 9 maja Nowy Dwór Mazowiecki, 
Nowodworski Ośrodek Kultury 

Finał konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży
 „Co w Puszczy piszczy” 

8 9 maja Nowy Dwór Mazowiecki, 
Nowodworski Ośrodek Kultury 

Finał konkursu plastycznego
„Woda moim domem i żywiołem”

9 maj Centrum Kultury Izabelin Finał wojewódzkiego konkursu 
„Tomik literacki młodych autorów” 

10 24 maja Secymin-Nowiny, Sanktuarium 
Matki Bożej Radosnej 
Opiekunki Przyrody

Centralna uroczystość religijna: msza święta i odpust, 
poświęcenie i wręczenie sztandaru KPN ufundowanego
przez Międzygminny Związek Kampinos 
Festyn integracyjno-kulturalny, m.in. występ Zespołu 
Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” 

11 27 czerwca 
Izabelin, teren wokół Dyrekcji 
Kampinoskiego Parku 
Narodowego

Festyn Kampinoskiego Parku Narodowego i Gminy Izabelin
z udziałem gości z zagranicy 

12 30 sierpnia Teren Kampinoskiego Parku 
Narodowego

Spotkanie emerytowanych i czynnych zawodowo 
pracowników parku 
Koncert kwintetu instrumentów blaszanych w ramach 
festiwalu „W krainie Chopina”

13 5 września Teren Kampinoskiego Parku 
Narodowego Dzień otwarty w Kampinoskim Parku Narodowym

Cmentarz-mauzoleum
w Palmirach Uroczystość patriotyczno-religijna 

14 14 września
Izabelin, Centrum Edukacji KPN Otwarcie wystawy  upamiętniającej wydarzenia II wojny 

światowej na terenie Puszczy Kampinoskiej 

15 20 września  Izabelin, Centrum Edukacji KPN Koncert Finałowy V Letniego Festiwalu Muzycznego
„W krainie Chopina”*

16 22–23 września
Warszawa, Pałac Kultury i 
Nauki i teren Kampinoskiego 
Parku Narodowego 

Konferencja popularnonaukowa 
„50 lat Kampinoskiego Parku Narodowego – funkcje
i znaczenie w środowisku przyrodniczym i społecznym” 

17 24–26 września Izabelin, Centrum Edukacji KPN 
i teren 

Konferencja naukowa „Trwałość i efektywność ochrony 
przyrody w polskich parkach narodowych”

18 19 października Izabelin, Centrum Edukacji KPN Uroczyste posiedzenie Rady Naukowej Kampinoskiego Parku 
Narodowego w pięćdziesięciolecie jej powstania 

19 listopad Izabelin, Centrum Edukacji KPN 
Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej „Wizje 
natury”
połączony z otwarciem wystawy fotograficznej o KPN 

*Koncerty V Letniego Festiwalu Muzycznego „W krainie Chopina” odbywać się będą w miejscowościach położonych wokół Kampinoskiego Parku
Narodowego od 20 VI do 20 IX 2009, program festiwalu na stronie: www.chopinfestiwal.wilkomirski.org.pl 
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JUBILEUSZ KPN

Złoty jubileusz 
Kampinoskiego Parku Narodowego

16 stycznia 2009 roku minęło 50 lat 

od powstania Kampinoskiego 

Parku Narodowego. Został on utworzony 

w 1959 r. dzięki wysiłkowi profesorów 

Jadwigi i Romana Kobendzów w celu ochrony 

unikatowego kompleksu wydm śródlądowych 

i obszarów bagiennych, bogatej flory 

oraz wielu pamiątek polskiej historii i kultury. 

Powierzchnia parku wynosi obecnie 38 544 ha dzięki czemu 

zajmuje on drugie miejsce (po Biebrzańskim) pod względem 

wielkości spośród 23 parków narodowych w Polsce. Herbem 

Kampinoskiego Parku Narodowego jest łoś. Jubileusz jest 

okazją, by raz jeszcze przypomnieć znaczenie i wartość tego 

szczególnego miejsca. O Kampinoskim Parku Narodowym 

i jego wyjątkowym jubileuszu rozmawiamy z dyrektorem 

parku Jerzym Misiakiem. 

 Udostępnianie parku dla społeczeństwa to, obok 
ochrony przyrody, jedna z jego najważniejszych funkcji. 
Jest tu 360 km szlaków turystycznych pieszych, 200 km 
szlak rowerowy. To wszystko oczywiście kusi, ale jak jesz-
cze jako wieloletni dyrektor parku zachęciłby Pan naszych 
Czytelników do odwiedzenia tego wyjątkowego miejsca?
 Rok jubileuszowy jest rzeczywiście doskonałą okazją do tego, 
by na nowo przypomnieć walory przyrodnicze, historyczne 
i kulturowe parku. Spacerując wśród drzew oddychamy czystym, 
odurzającym, zdrowym i zasobnym w tlen powietrzem. Jeżeli 
odwiedzimy to miejsce - zobaczymy porośnięte suchymi borami 
sosnowymi wydmy sąsiadujące z podmokłymi łąkami lub lasami 
bagiennymi. Czekają na nas naturalne dzikie nadbrzeża Wisły, 
która co prawda znajduje się poza administracyjnymi granicami 
parku, ale jest przyrodniczą granicą tego obszaru. Wartość Pusz-
czy Kampinoskiej jest nieoceniona. W ciągu 290 lat, od 1655 r. do 
1945 r., puszcza i okolice były terenem 7 wojen i 5 powstań na-
rodowych. Szedł tędy król Jagiełło pod Grunwald, przetoczył się 
potop szwedzki, związane są z nią powstania kościuszkowskie 
i styczniowe, pierwsza i druga wojna światowa oraz powstanie 
warszawskie. Są mogiły powstańcze w Kampinosie, Zaborowie 
Leśnym cmentarze wojenne i partyzanckie w Wiktorowie, Gra-
nicy, Laskach, Kiełpinie i Wierszach oraz cmentarz-mauzoleum 
w Palmirach – symbol męczeństwa Polaków podczas II wojny 
światowej. Na terenie parku i jego strefy ochronnej jest też 39 
obiektów zabytkowych – kościoły, dworki, kapliczki oraz 129 po-
mników przyrody w tym Dąb Kobendzy, który ma ponad 320 
lat, najgrubsze drzewo w Polsce - Topola Lesznowska, która ma 
11 m w obwodzie oraz w miejscowości Korfowe niedaleko Kampi-
nosu największy w Polsce jałowiec zwany Królewskim Jałowcem. 
Jest też siedem ścieżek dydaktycznych i trzy placówki dydaktycz-
no-edukacyjne. Tak więc powodów dla których warto odwiedzić 
nasz park jest naprawdę dużo. 

 Powiedział Pan o krajobrazie, zabytkach 
i miejscach historii. Dominującą formacją parku 
są lasy, które stanowią prawie 28 tys. ha (około 
74% powierzchni KPN). Ile mają lat? Ile gatun-
ków roślin i zwierząt zamieszkuje te tereny?
 Zanim powstał park, działalność człowieka 
spowodowała zniszczenie dużej części prastarej 
puszczy. Drzewostany wiekowe zajmują dziś 15% 

powierzchni leśnej. Średni wiek pozostałych wynosi 70 lat. Głów-
nym gatunkiem jest sosna, obok której w borach świeżych rośnie 
także dąb szypułkowy, brzoza, jałowiec. Znajduje się tu boga-
ty świat flory (ok. 1400 gatunków roślin naczyniowych - 66 gat. 
drzew, 70 gat. krzewów) i fauny (w ocenie naukowców występuje 
tu ok. 50% krajowego świata zwierzęcego - 16,5 tys. gat). Łącznie 
w Kampinoskim Parku Narodowym stwierdzono 215 gatunków 
ptaków oraz 52 gatunki ssaków. 
 Nad wszystkim czuwają w parku jego pracownicy 
wśród których blisko połowa – 70 osób – ma wykształce-
nie leśne. Sukcesywnie prowadzone są badania naukowe 
i monitoring. 
 Od początku funkcjonowania parku jego pracownicy i Rada 
Naukowa dołożyli wszelkich starań, aby Puszcza Kampinoska 
mogła się regenerować i odradzać. Dzisiejszy wygląd i kondycja 
parku jest efektem pracy 1400 osób, wśród których było 5 dyrek-
torów i 107 członków Rady Naukowej organu opinio-doradcze-
go dla dyrektora. Badania, które są realizowane przez naszych 
pracowników służą ochronie przyrody i zarządzaniu tym tere-
nem ze wszystkimi jego dobrodziejstwami. Śledzone są zmiany 
w przyrodzie nieożywionej, w szczególności wahania stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych. Prace badawcze dotyczą 
również reintrodukowanych gatunków roślin i zwierząt: cisa, mo-
drzewia polskiego, buka zwyczajnego, łosia, bobra, rysia. W dużej 
mierze renaturalizacja tych gatunków była możliwa także dzięki 
prowadzonemu od 1975 roku programowi wykupu gruntów. 
 To długotrwały, trwający do dzisiaj proces. Ile zostało 
jeszcze powierzchni do wykupienia wewnątrz parku?
 Istotnie program wykupów jest bardzo trudny w realizacji 
oraz uzależniony od wielu warunków i czynników. Trwa od 34 lat. 
Przez pierwsze dziesięć na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń wyku-
piono około 9 tys. hektarów. Przez kilka kolejnych był zastój, spo-
wodowany głównie decyzjami ówczesnego Ministerstwa Ochro-
ny Środowiska odmawiającymi finansowania wykupów. Jednak 
w 1996 roku wyznaczono źródła finansowania i od tego momen-
tu park wykupił 1500 hektarów gruntów. Od samego początku 
wykup prowadzony jest na podobnych zasadach i dobrowolnie 
wyrażonej chęci. Ceny kształtuje wolny rynek, a do wykupienia 
zostało jeszcze około 2500 tys. hektarów. Bardzo pomocne są tu 
relacje z samorządami, które są poprawne i wpływają na podej-
mowanie wspólnych działań dążących do jak najlepszej ochrony 
przyrody na terenie Puszczy Kampinoskiej.
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ROZGRYWKI SPORTOWE

INFORMACJA UKS „AMBRA”
Uczniowski Klub Sportowy „AMBRA” Ołtarzew uprzejmie 

informuje, że mecze KLASY „A” GRUPY I rundy wiosennej 

2008/2009 będą się odbywały na boisku piłkarskim w Ożaro-

wie Mazowieckim przy ul. Mazowieckiej 12/13 w następują-

cych terminach:

UKS „AMBRA” Ołtarzew – UKS Teresin

(sobota) 28.03.2009 g. 11.00

UKS „AMBRA” Ołtarzew – LKS Ryś Laski

(piątek) 10.04.2009 g. 17.00

UKS „AMBRA” Ołtarzew – KS Ursus

(sobota) 25.04.2009 godz. 11.00

UKS „AMBRA” Ołtarzew – LZS Błękitni Korytów

(sobota) 09.05.2009 g.10.00

UKS „AMBRA” Ołtarzew – FC Guzovia

(sobota) 10.05.2009 g. 10.00

UKS „AMBRA” Ołtarzew – UKS Borzęcin

(sobota) 13.06.2009 g. 10.00

 Mecze Trampkarzy 94 rundy wiosennej 2008/2009 będą 

się odbywały na boisku piłkarskim w Ożarowie Mazowieckim 

przy ul. Mazowieckiej 12/13 pomiędzy n/w drużynami w na-

stępujących terminach:

UKS „AMBRA” Ołtarzew – KS Milan Milanówek

(niedziela) 19.04.2009 g. 16.00

UKS „AMBRA” Ołtarzew – WRKS Olimpia Warszawa

(piątek) 01.05.2009 g. 10.00

UKS „AMBRA” Ołtarzew – OSiR Żyrardów

(sobota) 30.05.2009 godz. 13.00

UKS „AMBRA” Ołtarzew – MKS Orkan Sochaczew

(sobota) 13.06.2009 g.13.00

 Mecze Młodzików ’96 gr. III rundy wiosennej 2008/2009 

będą się odbywały na boisku piłkarskim w Ożarowie Mazo-

wieckim przy ul. Mazowieckiej 12/13 pomiędzy n/w drużyna-

mi w następujących terminach:

UKS „AMBRA” Ołtarzew – MUKS Unia I Warszawa

(niedziela)19.04.2009 g. 13.00

UKS „AMBRA” Ołtarzew – Błonianka Błonie

(niedziela) 26.04.2009 g. 13.00

UKS „AMBRA” Ołtarzew – KS Ożarowianka

(niedziela) 24.05.2009 godz. 13.00

UKS „AMBRA” Ołtarzew – FC Płochocin

(poniedziałek) 08.06.2009 g.16.00

 Natomiast mecze ORLIKI 7 Grupy I rundy wiosennej 

2008/2009 będą się odbywały na boisku piłkarskim w Ożaro-

wie Mazowieckim przy ul. Mazowieckiej 12/13 pomiędzy n/w 

drużynami w następujących terminach:

UKS „AMBRA” Ołtarzew – MKS Znicz Pruszków

(sobota) 04.04.2009 g. 14.00

UKS „AMBRA” Ołtarzew – UKS Unia Boryszew

(sobota) 25.04.2009 g. 14.00

UKS „AMBRA” Ołtarzew – KS Błonianka

(sobota) 09.05.2009 godz. 13.00

UKS „AMBRA” Ołtarzew – KS Milan Milanówek

(sobota) 16.05.2009 g.10.00

UKS „AMBRA” Ołtarzew – KS Ożarowianka

(sobota) 30.05.2009 g. 16.00

 Trwa rok jubileuszowy parku. Była konferencja praso-
wa, uroczysta akademia. Co jeszcze jest planowane?
 Czytelnikom „Informatora Ożarowskiego” przekazujemy szcze-
gółowy kalendarz uroczystości. Pragniemy zorganizować wspólnie 
z miejscowymi samorządami gminnymi, powiatowymi, stołecz-
nym i wojewódzkim obchody 50-lecia utworzenia Kampinoskiego 
Parku Narodowego. Będą wystawy, konferencje, uroczystości patrio-
tyczno - religijne. Najbliższe wydarzenie to wystawa fotograficzna 
„Pół wieku Kampinoskiego Parku Narodowego”. Ekspozycję skła-
dającą się z kilkudziesięciu zdjęć wykonanych przez pracowników 
parku oglądać będzie można już od 1 kwietnia do 3 maja na Kra-
kowskim Przedmieściu nieopodal Domu Polonii. Zdjęcia urzekają, 
a oglądając je zdajemy sobie sprawę, jak jesteśmy mali wobec ota-
czającej nas Matki Natury. Autorzy fotografii „wydobyli” z parku to 
co najcenniejsze – jego tradycyjny mazowiecki krajobraz, z mozaiką 
ukwieconych łąk, uchwycili w kadrze przedstawicieli puszczańskiej 
fauny – rysia, łosia, orła bielika oraz sfotografowali leśne ostępy 
w obszarach ochrony ścisłej, a także pamiątki kultury i historii.
 A jakie są najbliższe plany dotyczące samego parku?
Plany są bardzo rozległe. Przede wszystkim dotyczą modernizacji 
i rozbudowy ośrodka dydaktyczno-muzealnego im. Jadwigi i Ro-
mana Kobendzów w Granicy. Rozważana jest również budowa 
zagrody pokazowej puszczańskich zwierząt. Jest ich dużo, ale trud-

no je spotkać. Gdyby taka zagroda powstała – turyści mogliby 
podziwiać je na obszarze 80 hektarów. Są to jednak plany, a ob-
chody jubileuszu trwają i serdecznie na nie zapraszam wszystkich 
Czytelników.
 Dziękuję za rozmowę     

Magdalena Kamińska - Kampinoski Park Narodowy

mkaminska@kampinoski-pn.gov.pl 
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O UNII SŁÓW KILKA ...

Projekt planowany do realizacji w 2009 roku, w ramach PO KL 

nosi tytuł: Zmieniam swoją przyszłość – aktywna integracja 

społeczna w gminie Ożarów Mazowiecki”

 Wartość projektu to 117 773 zł, z czego 89,5% pochodzić 

będzie z dofinansowania, 10,5% wkład własny. 

 Celem Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej 

integracji w ramach PO KL jest rozwijanie aktywnych form 

integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich oso-

bom zagrożonym wykluczeniem społecznym, oraz poprawa 

skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej 

w regionie. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym wy-

magają kompleksowego wsparcia i stworzenia niezbędnych 

warunków do integracji ze społeczeństwem – taką pomoc 

otrzymają uczestnicy projektu. Udział w projekcie jest bezpłat-

ny. Kwalifikacje uczestników  do projektu przeprowadzi Ośro-

dek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim, zgodnie 

z wytycznymi PO KL spośród :

- osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostają-

cych w zatrudnieniu w wieku aktywności zawodowej i korzy-

stających ze świadczeń pomocy społecznej w szczególności :  

osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, po 

zwolnieniu z zakładu karnego, bezdomnych, nieaktywnych za-

wodowo ze względu na macierzyństwo lub opiekę nad osoba-

mi zależnymi, osób uzależnionych od alkoholu poddających  

się leczeniu.

 Dla uczestników projektu przewidziano różnorodne dzia-

łania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej :

- kurs z zakresu kasjer – sprzedawca i obsługa komputera, ob-

sługa kas fiskalnych 

- kurs pracownika obsługi sprzątającej 

 Szkolenia te pozwolą przygotować uczestników do pracy 

w nowym zawodzie. Po ukończeniu kursu każdy beneficjent 

otrzyma zaświadczenie MEN oraz certyfikat.

- moduł aktywizujący – kompetencje społeczne i aktywne 

poszukiwanie pracy oraz szkolenie z zakresu kształtowania ak-

tywnych postaw 

- doradztwo grupowe i indywidualne – warsztaty i konsulta-

cje z doradcą zawodowym, oraz poradnictwo i konsultacje 

prawne o tematyce odnoszącej się m.in. do funduszu alimen-

tacyjnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, przemocy w ro-

dzinie itd.  

- w celu aktywizacji społeczno kulturalnej zaplanowano wyjście 

do teatru/do kina oraz wizytę w bibliotece gminnej w celu pod-

niesienie poziomu życia kulturalnego uczestników projektu,

- przeprowadzenie badań profilaktycznych niezbędnych przy 

podjęciu zatrudnienia oraz działania na rzecz poprawy wize-

runku.

- wsparcie finansowe.

 Rezultatem uczestnictwa w projekcie osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, będzie: 

- podniesienie kwalifikacji zawodowych

- umiejętność przygotowania dokumentów aplikacyjnych 

- wzrost umiejętności poruszania się na rynku pracy 

- podniesienie kompetencji osobistych 

- odbudowanie kontaktów społecznych 

- poznanie instytucji rynku pracy

 Realizacja projektu systemowego jest nową formą pracy 

z klientami pomocy społecznej, jest wyzwaniem dla kadry 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim. Po-

przedni projekt w 2008 roku zakończył się dużym sukcesem  

- 70 % uczestników projektu podjęło zatrudnienie oraz zwięk-

szyło swoje umiejętności zawodowe i społeczne. Uczestniczki 

projektu wykazały w ankietach przeprowadzonych na zakoń-

czenie swoje zadowolenie oraz satysfakcję z udziału w pro-

jekcie, co daje nam nową motywacje do realizacji tego typu 

projektów w przyszłości.

Jolanta Kołodyńska
Kierownik Referatu Funduszy Europejskich i Promocji Gminy

Bożena Wronikowska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim

Z  EUROPĄ  W  TLE 
Gmina złożyła kolejny projekt o dofinansowanie 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Dla Mieszkańców Bronisz, Macierzysza, Mor, Piotrkówka i Szelig
serdeczne życzenia świąteczne: 

Niech radość i otucha Wielkiej Nocy doda WAM sił, zdrowia i radości, 
niech otoczy Was swoją zwycięską chwałą

Radna Rady Miejskiej - Maria Skornia Roszij
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Konkurs literacki i fotograficzny „Moja miejscowość”
Konkurs został ogłoszony przez dwie drużyny harcerskie 

ze Szczepu „Szaniec” z Płochocina – 9 DH im. Alka oraz 11 

DHSiW „Zielono-Czarni” w ramach przygotowań do Rajdu 

Arsenał 2009. W tym roku organizatorzy postawili nam za 

zadanie zorientowanie się w środowisku lokalnym, poznanie 

jego problemów i potrzeb oraz podjęcie działania, które było-

by odpowiedzią na te potrzeby. 

 Wspólnie doszliśmy do wniosku, że obszarem, na którym 

należałoby coś zrobić jest kultura. Tak narodził się pomysł na 

zorganizowanie konkursu literackiego i fotograficznego „Moja 

miejscowość”. Chcieliśmy, aby poprzez tę inicjatywę mieszkań-

cy okolicznych miejscowości sięgnęli do swoich wspomnień, 

obudzili w sobie patriotyzm lokalny i zaczęli zwracać uwagę 

na piękno otaczających ich miejsc. Konkurs został rozpropa-

gowany w Szkole Podstawowej, Gimnazjum, a także wśród 

dorosłych, w ten sposób wziąć w nim udział mogły osoby 

praktycznie w każdym wieku. Od 4 do 27 lutego zbieraliśmy 

prace konkursowe – teksty literackie i zdjęcia w ciekawy spo-

sób pokazujące naszą okolicę.

 Poprosiliśmy o pomoc różne instytucje w naszych miejsco-

wościach i otrzymaliśmy od nich dużą pomoc w organizacji 

Konkursu. Wsparły nas Dyrekcje Szkoły Podstawowej i Gim-

nazjum, Biblioteka Publiczna i Biblioteka Szkolna, instruktorzy 

ze Szczepu i z Hufca, Dyrekcja Domu Kultury, przedstwiciele 

samorządu lokalnego oraz Urzędu Gminy. Wszystkim, którzy 

okazali nam pomoc, jesteśmy bardzo wdzięczni.

 Zamknięciem naszego projektu była gala w Domu Kultu-

ry, podczas której wręczone zostały nagrody dla najlepszych 

i zaprezentowane najciekawsze prace. Odbyła się ona 19 mar-

ca. Zaprosiliśmy na tę uroczystość wszystkich uczestników, 

członków jury, osoby, które wspierały nas w organizacji kon-

kursu i wielu innych gości. W konkursie literackim zwyciężczy-

niami zostały: wśród uczniów szkoły podstawowej Barbara 
Ilnicka, wśród gimnazjalistów Justyna Włodarczyk, a w kate-

gorii dorosłych Anna Karwowska. W konkursie fotograficz-

nym natomiast najlepsi okazali się: wśród uczniów szkoły pod-

stawowej Mateusz Hołda, w kategorii gimnazjum Tomasz 

Dziewicki, a wśród dorosłych Mateusz Antczak. Autorzy 

najlepszych i wyróżnionych prac zostali nagrodzeni ciekawy-

mi książkami. Uroczystość uświetniły piękny występ wokalny 

Weroniki Psujek i występ kabaretu. Po oficjalnej części gali za-

prosiliśmy wszystkich na poczęstunek i wystawę najlepszych 

prac. To był bardzo przyjemny moment wieczoru, mogliśmy 

porozmawiać z gośćmi, wysłuchać ich opinii, wymienić spo-

strzeżenia i obejrzeć wszystkie konkursowe zdjęcia. 

 Kolejnym plonem konkursu jest wystawa fotograficzna, 

która rozpoczęła się 23 marca w Szkole Podstawowej. Zresztą 

pozytywnych rezultatów naszego pomysłu jest znacznie wię-

cej. Udało się nam osiągnąć to, co sobie zamierzyliśmy, czyli 

zwrócić uwagę mieszkańców Płochocina na urodę miejsca, 

w którym mieszkają, a także zachęcić ich do działania. Udało 

się nam wszystkim spotkać, porozmawiać, obejrzeć rezultaty 

projektu, podzielić się nimi z wieloma osobami i zachęcić róż-

nych ludzi do współpracy. Konkurs nie jest tylko naszym suk-

cesem, jest przede wszystkim dowodem na to, jak dużo mamy 

w Płochocinie uzdolnionych ludzi, jest ich sukcesem. I chociaż 

okazał się być naprawdę skomplikowanym przedsięwzięciem 

wymagającym dużego zaangażowania, wiele pracy i czasu, to 

było warto.
Harcerze i instruktorzy

9 DH im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka”

11 DHSiW „Zielono-Czarni” im. Szarych Szeregów



16 3/168 2009

Z ŻYCIA SZKÓŁ

XXXII ELIMINACJE GMINNE 
KONKURSU RECYTATORSKIEGO „WARSZAWSKA SYRENKA” 

i koncert laureatów
12 marca 2009 roku o godzinie 10.00 w Domu Kultury 

„UŚMIECH” odbyły się Gminne Eliminacje XXXII Konkursu 

Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. 

Po wstępnych eliminacjach w naszych gminnych placówkach, 

przedszkolach, szkołach i gimnazjach komisje konkursowe 

zgłosiły 53 dzieci. W tym roku w skład komisji konkursowej 

wchodzili: Magdalena Chabros - teatrolog z Mazowieckiego 

Centrum Kultury i Sztuki, Wanda Kulesza - teatrolog prowa-

dząca w DK Teatr „Rapsod”, Zbigniew Wójcik - teatrolog, za-

łożyciel „Teatru Bronisze”.

 Komisja podczas przesłuchań konkursowych oceniła pre-

zentowane utwory pod względem:   

• opanowania pamięciowego tekstu 

• interpretacji utworu 

• dykcji 

• właściwego doboru repertuaru 

• ogólnego wyrazu artystycznego

 Takimi właśnie kryteriami kierowała się komisja przyznając 

następujące nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wie-

kowych: 

Grupa I - dzieci z klas O-III

I miejsce: 
Janek Morawski - Przedszkole w Broniszach

Hanna Wąsowska - Szkoła Podstawowa w Święcicach

Wyróżnienia:
Natalia Wanowska - Szkoła Podstawowa w Umiastowie 

Justyna Malarowska - Szkoła Podstawowa w Umiastowie 

Bruno Majewski - Przedszkole w Broniszach

Natalia Bareła - Przedszkole w Broniszach

Eryk Kędzierski - Przedszkole nr w Ożarowie Maz.

Patryk Malec-Nagadowski - Szkoła Podstawowa nr 1 w Oża-

rowie Maz.

Aleksandra Mikołajczyk - Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie 

Maz.

Alicja Czerniecka - Szkoła Podstawowa nr 2 w Ożarowie Maz. 

Adrian Rapacki - Szkoła Podstawowa w Płochocinie 

Grupa II - dzieci z klas IV-VI

I miejsce: 
Krzysztof Grzelak - Szkoła Podstawowa nr 2 w Ożarowie Maz.

Wyróżnienia:
Małgorzata Opozda - Szkoła Podstawowa w Święcicach

Bartosz Kajewski - Szkoła Podstawowa w Płochocinie 

Sandra Czopek - Szkoła Podstawowa w Płochocinie 

Grupa III - Gimnazjum

I miejsce: 
Patrycja Sułkowska - Gimnazjum w Ożarowie Maz.

Wyróżnienia:
Karina Krupa - Gimnazjum w Ożarowie Maz.

Monika Tramś - Gimnazjum w Ożarowie Maz.

Weronika Psujek - Gimnazjum w Płochocinie 

 Recytatorzy, którzy zajęli pierwsze miejsca przeszli do Fi-

nałów Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”, które 

odbyły się w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w War-

szawie w dniach 28 i 29 marca 2009 roku. 

 26 marca 2009 roku o godzinie 18.00 podczas Koncertu 

Laureatów , który odbył się w sali widowiskowej Domu Kul-

tury „Uśmiech” nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali nagrody 

książkowe  i pamiątkowe dyplomy i zaprezentowali wszystkim 

przybyłym  swoje utwory. 

 Każde dziecko ma inny temperament, barwę głosu, inny 

sposób interpretacji dlatego przygotowanie do konkursu 

wbrew pozorom nie jest sprawą łatwą i pochłania wiele czasu 

zarówno nauczyciela jak i ucznia

 Dlatego chciałabym podziękować wszystkim nauczycielom 

– instruktorom za dodatkowy wkład pracy w przygotowanie 

dzieci do tego konkursu , który poprzez piękną  recytację pro-

muje dorobek myśli ludzkiej, pozwala lepiej poznać twórców 

i ich dzieła, a nas  słuchaczy zmusza do refleksji dostarczając 

wielu wzruszeń.

Alina Holk
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Prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt

działający na terenie gminy Ożarów Mazowiecki

Jak postępować w przypadku zaginięcia psa
 Zawiadomić wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 

i Gminy Ożarów Maz., podając dokładne dane dotyczące 

zaginięcia, (datę, opis psa) oraz swoje dane.

 Zgłosić zaginięcie psa pod numer telefonu, który jest podany 

w kąciku adopcyjnym, „Informatora Ożarowskiego” oraz szu-

kać w pobliskich schroniskach.

Do serca przytul psa...
 Struś Pędziwiatr to młody ok. roczny pies o umaszczeniu 

płowym. Gdy został znaleziony był bardzo przestraszony i bo-

jący. Po dwóch tygodniach stał się ufny, a także pokazał, że lubi 

głaskanie. To miły pies który potrzebuje trochę czasu i miłości. 

Szukamy opiekuna z duża ilością miłości. 

 ŚREDNIEJ wielkości, czarny piesek. W wieku ok. 2-3 lat, bez-

problemowy do innych psów i suczek. 

 Max to ok. 5-cio letni pies. Prawdopodobnie ma domiesz-

kę krwi boksera lub amstaffa. Sierść koloru marengo. Został 

znaleziony po wypadku samochodowym. Miał operowaną 

tylną łapkę. Niestety łapka ta nie jest w pełni sprawna. Mimo 

to Max jest wesołym i spragnionym głaskania i czułości psem. 

Bezproblemowy do psów i suczek czy małych, czy dużych. To 

miły i sympatyczny pies.

 Miłka - to średniej wielkości i rudym 

umaszczeniu suka. Jest bardzo mila, 

sympatyczna, wesoła. Nie jest agresyw-

na do ludzi ani do zwierząt. To pies, któ-

ry kocha wszystkich i wszystko. Uwiel-

bia dzieci, bezproblemowa do innych 

psów oraz kotów. Jeśli masz sąsiadów, 

którym przeszkadzają wszelkie odgłosy, 

a chcesz mieć psa, to Milka jest najlep-

szym kandydatem.

 Łatka – to bardzo mała i miła sunia w wieku 

ok. 1 roku. Jest umaszczenia biało-czarnego. To 

pies spokojny, miły, towarzyski. Bez problemu 

do innych psów. 

 Duży o biszkoptowym 
kolorze i szorstkiej sierści.
pies. Prawdopodobnie jest to 

mieszaniec wyżła. Jest bardzo 

czujny. Idealny pies do pilno-

wania. Nie jest wylewny utrzy-

muje dystans do człowieka a mimo to bardzo 

broni terenu przed obcymi na którym przeby-

wa .Nie ma problemu w kontaktach z innymi 

psami. Pies doskonale czuje się na zewnątrz. Nie jest chętny do 

przebywania w mieszkaniu. 

 Perła - to młodziutka suczka w wieku ok. 8-u miesięcy. Wzrost 

raczej średni choć dużo poniżej kolana. Dłuższy podpalany 

włos. Jest bardzo miła, sympatyczna, pełna energii, uwielbia 

zabawy. Bezproblemowa do innych psów. 

 Szczeniak - w wieku ok. 5-u miesięcy. Krót-

ka biszkoptowa sierść. Gdy dorośnie będzie 

średniej wielkości psem. Zibi jest bardzo miły, 

wesoły i sympatyczny. Uwielbia zabawy.

 Młody ok. 1 roku średniej wielkości z 

dłuższym włosem pies. Ma wygląd mniej-

szej wersji owczarka niemieckiego. To miły, 

sympatyczny i wesoły pies. Bez problemu 

do innych psów. uwielbia zabawy i głaskanie. Psiak nie przeby-

wał w mieszkaniu i dlatego najlepiej będzie się czul w domu 

z ogrodem 

 Myszka i Ruda to dwie młode średniej 

wielkości sunie, które zostały znalezione 

w okolicach Bronisz przy trasie poznań-

skiej. Ruda prawdopodobnie była potrą-

cona przez samochód, na skutek czego 

leżała ranna na ulicy. Dzielnie Myszka jej 

broniła przed potraceniem przez inne 

auta. Biegała w wokół niej, co chwila ata-

kujac nadjeżdżające samochody. Dzięki ofiarności swojej 

przyjaciółki Ruda nie zginęła pod kołami samochodów. Czy 

można oczekiwać większego poświęcenia niż poświecenie 

własnego życia, aby ratować inne? Ile ludzi zdobyłoby sie na 

takie poswiecenie? Ruda została uratowana przez Myszkę, 

a czy teraz ktoś je uratuje przed schroniskiem? Dwie psie przy-

jaciółki szukają domu. Czy znajdą?

 Trzy szczeniaczki: dwie sunie i jeden piesek. Urodziły się 

w styczniu 2009 r. Psiaki bardzo wesołe, energiczne, lubiące za-

bawy. Będą średnimi pieskami gdy dorosną. Są zdrowe i odro-

baczone. Szukaja nowych opiekunów.

 Onek - to piękny, duży o czarno-podpalanej sierści pies. 

Typ owczarka niemieckiego. Ma piękne, duże stojące uszy. 

Młody około roczny psiak. Wesoły energiczny, miły, sympa-

tyczny. Bezproblemowy do dużych jak i małych psów. Piękny, 

duży pies.

Informujemy osoby zainteresowane, że wszystkie podane 

w ogłoszeniach psy są lub będą zaszczepione i odpchlone, 

a suczki wysterylizowane. Wszystkie psy posiadają książecz-

ki zdrowia. Telefony kontaktowe: 507 415 468.

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

Nazywam się Rubi. Jestem sunią, 
mam 7 tygodni. Moja mama jest 
kundelkiem, więc ja też. Moja sierść 
jest ruda, oczka mam niebieskie. Nie 
będę dużym pieskiem. Uwielbiam się 
bawić, zwłaszcza z dziećmi i innymi 
pieskami. Jestem jeszcze mała, pa-
miętaj o tym. Niektórych rzeczy nie 
potrafię odróżnić i zrobić, ale dużo 
można mnie też nauczyć. 
Zaopiekuj się mną. Nie pozwól, żebym dorastała w schro-
nisku. Proszę.

Kontakt: 609-811-368

Kącik adopcyjny
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Schron
„Kraty mym domem, pies obok towarzyszem,

Wciąż tylko skowyt i szczekanie słyszę,

Wciąż tylko łkanie, błagalne dźwięki,

Czy ktoś nas uratuje z tej niedoli i męki?

 A czemu tu siedzę, czemu muszę czekać,

 Czekać na nowego, dobrego człowieka??

 Bo poprzedni opuścił z byle powodu,

 Bym teraz musiał umierać z tęsknoty i głodu.

Umierać w zimnym boksie obrośniętym mchem,

Bo przecież jestem dla ludzi TYLKO zwykłym psem,

Bo pies to nie człowiek, można go męczyć,

A ja mimo to nie chcę się odwdzięczyć.

 Nie czuję urazy, nie chcę źle dla ludzi,

 Przez których muszę co dzień sie tu budzić,

 Przez których muszę błagać o litości skrawek,

 A czy ją w końcu w jakiś dzień dostanę.

Czy będę mógł tulić swego nowego człowieka,

Bo przecież teraz tylko na niego czekam,

Na jego przyjście i zabranie do domu,

I wtedy już wyjdę na zawsze z tego schronu.”

Największy przyjaciel
Kolejna ofiara bezdusznego człowieka,

Oddał psa do schronu, a ten wciąż tam czeka,

Bo psy takie są, że kochają do końca,

Za pochmurne niebo, oddadzą masę słońca,

Za krzywd bez liku, wór pełen miłości,

A człowiek? Mu odda brak odpowiedzialności.

Bo przecież pan i władca-tak się nazywają,

Ludzie którzy wiedzą, że przewagę mają,

Że przecież człowiek najwyżej w istot hierarchii,

Lecz czego można sie spodziewać od takiej monarchii,

Dni oczekiwać, łez puste dusze,

Bo skoro jestem władcą litować sie nie muszę,

Mogę zrobic co zechcę z psem ,gdy już się znudzi,

Bo on mi nie podskoczy ,po co ręce brudzić,

Wystarczy, że oddam, wyrzucę i zranię,

Czy pies może mieć w sercu takich zdarzeń znamię?

Bo to tylko pies, więc po co się przejmować,

To człowiek jest ważny, jego trzeba szanować,

Pies niech żyje w schronie, tak myśli większość z nas,

Zajmijmy się sobą ,marnuje się czas.

Tam niech se czeka te bezsilne stworzenie,

Na następny dzień, który wznieci cierpienie,

I czy tak musi być, że możemy tak wiele,

Nie patrząc, że taki pies jest największym przyjacielem

Rodzina
Bez dachu nad głową, porzucone,

Przez los i człowieka zhańbione,

Bez domu i ciepła na siebie skazane,

Samopas biegające przez wszystkich przepędzane.

 Mieszkały pod firmą nie w swoim domu,

 Przy jezdni, gwarze, bez żadnego schronu,

 Bez picia, jedzenia i wiary w ten cud,

 By przyniósł choć garstkę szczęścia nie chłód,

Nie deski sklepane co miały być domem,

dając wizję grozy i szanse znikome,

Szanse na lepsze jutro, przeżycie,

Tak żyła rodzinka marząc wziąć skrycie.

 O swym człowieku, kąciku, radości,

 Z ciepłem ludzkiej dłoni, odrobinie czułości.

 I co je spotkało, brak odruchu ludzkiego,

 By przygarnąć bądź pomóc psiakowi małemu.

Bo przecież to psie dzieci, wciąż na dom czekają,

Swym małym kuperkiem radość oświadczają,

Bo niestety same powiedzieć nie mogą,

Doświadczone boleścią, nędzą i trwogą.

 Podaruj domek choć jednemu z nich

 Spełnij pragnienia i najlepsze sny,

 Bo psy też maja swoje pragnienia,

 Więc czemu nie warto spełnić marzenia”

   Autor: Anetek100

KOMUNIKAT OPS
Ważna informacja dla osób pobierających świadczenia 

rodzinne z Ośrodka Pomocy Społecznej 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 tytu-

łu rozpoczęcia roku szkolnego można ubiegać się wyłącznie w 

sierpniu-wrześniu-październiku 2009 r. za rok szkolny 2009/2010. 

Prosimy o zgłaszanie się zainteresowanych osób w tym terminie 

do działu świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Ożarowie Maz. ul. Poznańska 165 (codziennie 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 jednorazową za-

pomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek 

do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane 

będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzają-

cego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez 

okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Minister 

właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem wła-

ściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi w drodze 

rozporządzenia, formę opieki medycznej oraz wzór wymagane-

go zaświadczenia. Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów 

prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposo-

bienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożą 

wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu 

urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytu-

łu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r. 

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

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
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Sport psich zaprzęgów powstał w północnej Kanadzie i na 

Alasce na przełomie XIX i XX wieku jako forma rozrywki tra-

perów i poszukiwaczy złota, którzy ścigali się na saniach uży-

wanych do ciągnięcia ładunków i przewożenia przesyłek na 

Dalekiej Północy. Później, wraz z rozwojem przemysłu pojazdy 

mechaniczne sukcesywnie zastąpiły psy i psie zaprzęgi straciły 

rację bytu. 

 Dopiero na przełomie lat 60-tych i 70-tych ubiegłego stu-

lecia, już w nowoczesnej, współczesnej formie reaktywowano 

takie wyścigi najpierw na Alasce a później również w Europie. 

Największe amerykańskie imprezy wieloetapowe organizowa-

ne są na trasach nierzadko liczących ponad tysiąc kilometrów, 

w Europie, z uwagi na ukształtowanie terenu i gęstość infra-

struktury popularność zdobyły imprezy sprinterskie i średnio-

dystansowe.

 W Polsce pierwsze zawody odbyły się na Mazowszu 

w 1991 roku. Niewiele wówczas wiedzieliśmy o tym jak ma się 

to odbywać, ale był zapał i chęć działania. Od tego czasu wiele 

się zmieniło a polscy zawodnicy uważani są za niewątpliwą 

czołówkę europejską. W ich dorobku jest już kilkanaście tytu-

łów Mistrzów Europy i Mistrzów Świata, a w zeszłym sezonie 

reprezentacja Polski zdobyła Drużynowe Mistrzostwo Świata 

wyprzedzając niepokonaną od wielu lat reprezentację Niemiec.

 Współczesne wyścigi psich zaprzęgów to imprezy bar-

dzo efektowne i widowiskowe, regularnie gromadzące dużą 

widownię, często trafiające do mediów zarówno lokalnych 

jak i ogólnopolskich. Zainteresowanie budzą nie tylko same 

zmagania sportowców, lecz również baza zawodników, gdzie 

prowadzone są przygotowania do startów oraz przypięte 

do specjalnych lin psy (tzw stake out). Zawodnicy dzielą się 

tam z widzami wiedzą na temat nie tylko samych treningów 

i startów, lecz także informacjami o prawidłowym żywieniu 

i pielęgnacji zwierząt promując zarówno właściwą opieką nad 

czworonogami jak i proekologiczny tryb życia nastawiony na 

kontakt z przyrodą. Oprócz zaprzęgów można starować z jed-

nym psem w dyscyplinie caningcross (człowiek przypięty do 

psa specjalnym pasem biegnie za psem), bikejoring (rowerzy-

sta i jeden pies) a zimą skijoring (narciarz i jeden pies). 

 W ten niecodzienny sport bardzo poważnie zaangażowali 

się także mieszkańcy naszej gminy , Pani Agata Modzonek- za-

wodniczka  i Pan Paweł Sciechowski – trener  , osiągając coraz 

lepsze wyniki . 

PANI AGATA MORDZONEK - jest zawodniczką zajmującą 

się wyścigami od dwóch lat. Sezon 2007 zakończyła zajmując 

III miejsce w klasyfikacji generalnej w Pucharze Ligi Zaprzę-

gowej (klasa D2 – 2 psy) w formule bezśnieżnej – Dry Land, 

dołączając do czołówki polskich maszerów. Startuje z psami 

rasy alaskan Malamute i pies grenlandzki, z którymi odnosi 

również sukcesy na wystawach psów rasowych. Jest członkiem 

Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów reprezentując klub 

Durango Rimo oraz Związku Kynologicznego w Polsce.

 Od roku 2008 startuje w klasie C2 (4 psy). Sezon 2008 za-

kończyła zajmując IV miejsce w klasyfikacji generalnej w Pu-

charze Polski (klasa C2) w formule bezśnieżnej – Dry Land.

W roku 2009 wystartowała w Mistrzostwach Europy w Kan-

dersteg w Szwajcarii zajmując indywidualnie 8 miejsce oraz 

zdobywając tytuł Drużynowego Mistrza Europy.

PAN PAWEŁ SCIECHOWSKI - trener oraz osoba odpowie-

dzialna za przygotowanie i sprawne działanie sprzętu zaprzę-

gowego.  Konstruktor wózków treningowych i wyczynowych. 

Zimą odpowiedzialny za przygotowanie techniczne sprzętu 

do zawodów. Podczas Mistrzostw Europy w Kandersteg zaj-

mował się smarowaniem płóz do sań polskiej reprezentacji.

Gratulacje
Serdeczne gratulujemy zawodniczce Pani Agacie 

i trenerowi Panu Pawłowi – mieszkańcom naszej gminy 

zdobycia tytułu Drużynowego Mistrza Europy 

oraz indywidualnego 8 miejsca w Mistrzostwach Europy 

w Kandersteg w Szwajcarii 

oraz innych, wspaniałych wyników sportowych .

Psie zaprzęgi to interesujący , wymagający sport. Sama 

opieka nad tymi pięknymi psami jest bardzo czasochłon-

na i trudna. Codzienna pielęgnacja i treningi wymagają 

ogromnego zaangażowania .

Życzymy Państwu dalszych sukcesów sportowych , satys-

fakcji oraz realizacji wyznaczonych celów .

Przewodnicząca Rady Miejskiej Blanka Jabłońska

Burmistrz Kazimierz Stachurski  

Fotoreportaż na okładce „Informatora”

WYŚCIGI PSICH ZAPRZĘGÓW

Zarząd Koła PZW Nr 136 w Ożarowie Mazowieckim

informuje o zmianie Skarbnika.

Znaczki wędkarskie można obecnie wykupić w siedzibie Koła

ul. Konotopska 6 (stary „Uśmiech”), Ożarów Mazowiecki 

w każdy czwartek od 18.00 – 20.00 lub u Skarbnika Pani Krystyny Czetyrkowskiej,

ul. Witosa 24, Ożarów Mazowiecki tel. 505 183 808.
Prezes - Leszek Szyler
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Legitymowanie 

przez straż gminną (miejską).

W naszej codziennej pracy, napoty-

kamy nieraz na wątpliwości ze stro-

ny osób wobec których podjęto interwencję, czy strażnik miejski 

ma prawo do legitymowania.

 Najogólniejszą podstawą prawną legitymowania osoby jest 

art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o policji, według którego policjanci 

wykonujący czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodze-

niowo-śledcze i administracyjno-porządkowe mają prawo le-

gitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości. Przepis ten 

z mocy art. 24 ust. 6 tej ustawy stosuje się także do funkcjona-

riuszy straży gminnych (miejskich). Potwierdzenie znajdujemy 

w §5 pkt 1 wzorcowego statutu, zgodnie z którym funkcjonariu-

sze straży mają prawo do legitymowania osób, przy zachowaniu 

przepisów ustawy o policji oraz wydanych na jej podstawie prze-

pisów wykonawczych.

 Do czynności legitymowania stosuje się przepisy rozporzą-

dzenia RM z 17 września 1990 r. w sprawie trybu legitymowania, 

zatrzymywania osób, dokonywania kontroli osobistej oraz prze-

glądania bagaży i sprawdzania ładunku przez policjantów.

 Legitymowanie jest uzasadnione, gdy ustalenie tożsamo-

ści osoby jest niezbędne do wykonania czynności służbowych, 

a w szczególności w celu:

1) identyfikacji osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia 

lub przestępstwa,

2) ustalenia świadków zdarzenia powodującego naruszenie bez-

pieczeństwa lub porządku publicznego,

3) wykonania polecenia wydanego przez sąd, prokuratora, orga-

ny administracji rządowej i samorządu terytorialnego,

4) identyfikacji osób wskazanych przez pokrzywdzonych jako 

sprawców wykroczeń lub przestępstw,

5) poszukiwania osób zaginionych lub ukrywających się przed 

organami ścigania albo wymiarem sprawiedliwości.

 W razie legitymowania osób znajdujących się w pojeździe, 

gdy uzasadniają to względy bezpieczeństwa, strażnik ma prawo 

żądać opuszczenia pojazdu przez te osoby. Można odstąpić od 

legitymowania osoby, która jest znana strażnikowi. Fakt legitymo-

wania, miejsce i przyczynę oraz dane osoby legitymowanej straż-

nik ma obowiązek udokumentować w notatniku służbowym.

 Z czynnością legitymowania siłą rzeczy związane jest chwi-

lowe – na czas potrzebny do wylegitymowania – pozbawienie 

osoby możliwości swobodnego poruszania się. Czas ten może 

być nawet dłuższy, jeżeli istnieje konieczność ustalenia tożsamoś-

ci przez osobiste lub telefoniczne porozumienia się z osobą wska-

zaną przez legitymowanego. Powstaje pytanie, czy wówczas nie 

mamy do czynienia z faktycznym zatrzymaniem, które pociąga 

za sobą istotne konsekwencje procesowe w postaci koniecz-

ności poinformowania o przyczynach zatrzymania, możliwości 

wniesienia zażalenia na zatrzymanie itp.

 Otóż prawo stanowi, że doprowadzenie osoby podejrzanej 

o popełnienie wykroczenia do jednostki policji w celu niezbęd-

nej czynności wyjaśniającej (np. ustalenia jej tożsamości) albo 

określonej czynności dowodowej (np. pobrania próbki krwi) 

wtedy tylko jest równoznaczne z zatrzymaniem podlegającym 

kontroli sądowej w trybie przewidzianym w rozdziale 23 k.p.k.,

 gdy równoznacznie dokonane zostało z przyczyn przewidzia-

nych art. 15 ust 1 pkt. 3 ustawy o policji.

 Z uchwały tej – mającej odpowiednie zastosowanie do legity-

mowania przez straż gminną (miejską) wynika, że jeżeli nie zatrzy-

mano osoby ze względu na to, że stwarzała w sposób oczywisty 

bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także 

dla mienia (zatrzymania porządkowe przewidziane w art. 15 ust. 

1 pkt 3 ustawy o policji, który stosuje się także do straży), to nie 

mamy do czynienia z zatrzymaniem w rozumieniu prawnym. 

To chwilowe pozbawienie wolności wiąże się z czynnością legity-

mowania i jest jej zwykła konsekwencją, nie rodzącą takich skut-

ków, jakie prawo wiąże z zatrzymaniem.

 W związku z czynnościami legitymowania rozważyć należy 

konsekwencje odmowy okazania funkcjonariuszowi straży gmin-

nej (miejskiej) dokumentu stwierdzającego tożsamość. Teoretycz-

nie wchodziłaby w rachubę odpowiedzialność za wykroczenie 

z art. 65 k.w., który stanowi:

 Art. 65. § 1. Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwo-

wy:

1) co do tożsamości własnej lub innej osoby,

2) co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub 

zamieszkania, podlega karze grzywny.

§2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie udziela 

właściwemu organowi państwowemu wiadomości lub doku-

mentów co do okoliczności wymienionych w §1.

 Kończąc kwestie dotyczące legitymowania, przypominam, 

że przez cały rok przeprowadzamy kontrole posesji.

Sprawdzane są szczepienia psów, umowy na wywóz nieczystości 

stałych i ciekłych.

 Prosimy o przygotowanie (często długo szukanych) doku-

mentów do wglądu, co pomoże w sprawnym przeprowadzaniu 

czynności.

Piotr Dziemiańczyk - Komendant Straży Miejskiej

STRAŻ MIEJSKA
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W OŻAROWIE MAZ., ul. Poznańska 165

2 kwietnia – czwartek – godz. 11.00
Gminna Olimpiada Wiedzy z zakresu Wiejskiego Gospo-

darstwa Domowego, Ekologii i Przedsiębiorczości. 

5 kwietnia – niedziela – godz. 12.30
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl „O królu który płakał z bólu”. Wstęp wolny!

8 kwietnia – środa – godz. 11.00
Wielkanocne spotkanie kombatantów.

18 kwietnia – sobota – godz. 10.00-14.00
Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego. 

Doradztwo i pomoc w wypełnianiu deklaracji PIT.

19 kwietnia – niedziela – godz. 12.30
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl „Szewczyk Dratewka”. Wstęp wolny!

19 kwietnia – niedziela – godz. 17.30
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl „Szewczyk Dratewka”. 

Spektakl w budynku starej szkoły w Macierzyszu.

19 kwietnia – niedziela – godz. 16.00
Wieczorek taneczny dla seniorów. 

26 kwietnia – niedziela – godz. 12.30 do 14.00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl „Taneczna zabawa” - bal wiosenny dla dzieci. 

Wstęp wolny!

26 kwietnia – niedziela – godz. 17.00
Koncert Haliny Kunickiej 

przy akompaniamencie Czesława Majewskiego. 

Wstęp wolny!

W JÓZEFOWIE, ul. Fabryczna 15

5 kwietnia – niedziela – godz. 15.00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl „O królu który płakał z bólu”. Wstęp wolny!

19 kwietnia – niedziela - godz. 15.00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl „Szewczyk Dratewka”. Wstęp wolny!

19 kwietnia – niedziela – godz. 16.30
Wernisaż malarstwa Marka Kamińskiego.

26 kwietnia – niedziela – godz. 15.00
Spektakl dla dzieci „Taneczna zabawa” - bal wiosenny dla 

dzieci. Wstęp wolny!

KWIECIEŃ  -  KALENDARIUM  IMPREZ  W  „UŚMIECHU”

Zapraszamy dzieci od lat 3 na zajęcia plastyczne - zajęcia: poniedziałek i środa godz. 13.00.
Jeśli dziecko nie chodzi do przedszkola zapraszamy do rozwijającej wspólnej zabawy.

Zapisy w Domu Kultury „Uśmiech” ul. Poznańska 165, pokój 113, lub telefonicznie (0-22) 722-14-45.
Zajęcia prowadzi artysta plastyk Marzena Kałużna. 

Szczegółowe informacje w DK „Uśmiech” lub na www.dkusmiech.eu

Kierującym pojazdami policjanci Wy-
działu Prewencji Komendy Stołecz-
nej Policji przypominają, że parkując 
swój samochód należy pamiętać o 
przestrzeganiu kilku podstawowych 
zasad.
 

 Nie zostawiaj w samochodzie na widocznym miejscu 

wartościowych przedmiotów, coraz częściej złodzieje kradną 

pozostawiony sprzęt elektroniczny np. laptopy czy nawigacje 

satelitarne. 

 Opuszczając samochód weź ze sobą kluczyki oraz doku-

menty pojazdu. 

 Zawsze zamykaj szyby i włączaj system alarmowy. 

 Na postój staraj się wybrać miejsca zaludnione i dobrze 

oświetlone. 

 Złodziej czeka na okazję! 

Pamiętajmy, że właściwe zabezpieczenie naszego mienia 

uchroni nas przed przykrymi następstwami kradzieży.

 Jeśli podejrzewasz, że doszło lub może dojść do przestęp-

stwa, dzwoń pod numer 997 lub 112. Nie ulegaj panice, nie 

wystawiaj też siebie na ryzyko. Gdy zachowanie wydaje się 

po prostu podejrzane, zadzwoń pod numer policji i opisz to 

szczegółowo. Nie musisz podawać swojego nazwiska. Gdybyś 

jednak chciał, aby skontaktował się z Tobą policjant, podaj 

swoje nazwisko, adres i numeru telefonu oraz poproś policjan-

ta o kontakt. Nie obawiaj się niczego. Twoje dane są poufne.

 Wysiadając z samochodu zabierajmy ze sobą wszystkie 

wartościowe przedmioty, drogą odzież i dokumenty, zamykaj-

my auto i uruchamiajmy urządzenia alarmowe! 

Pozdrawiam serdecznie

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

POLICJA



22 3/168 2009

OSP

OSP Ożarów Mazowiecki
W lutym 2009r. OSP Ożarów wyjeż-

dżała alarmowo 13 razy:

- 2 pożary

- 10 akcji ratownictwa technicznego

- 1 pompowanie rozlewiska.

4 luty - Bronisze, ul. Piastowska. Tragiczny wypadek drogowy 

z udziałem samochodu Renault Clio.

6 luty - Bronisze, ul. Poznańska/Piastowska. Zderzenie dwóch 

samochodów WV Golf i Audi 100. Działania strażaków pole-

gały na udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej, neutra-

lizacji rozlanych płynów i olejów samochodowych, ściągnięciu 

wraków pojazdów na pobocze.

16 luty - Pogroszew, ul. Nowowiejska/Rataja. Zderzenie sa-

mochodu Lublin II i Opel Vectra. W wyniku zderzenia Lublin 

przewrócił się  na bok. Trzy osoby poszkodowane zostały od-

wiezione do szpitala. 

28 luty - Bronisze ul. Poznańska/Piastowska. Zderzenie dwóch 

samochodów osobowych Audi 80 i Hunday Pony. Działania 

strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłą-

czeniu akumulatorów, neutralizacji rozlanych płynów i olejów 

samochodowych oraz udrożenieniu drogi A-2.

Zebrał: Jacek Andrzejczak
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MY STRAŻACY Z OSP DAJEMY Z SIEBIE 
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Z TWOJEJ STRONY WYSTARCZY 1%

Strażacy niosą pomoc ofiarom pożarów i wypadków.
Wesprzyj ich trud przekazując 1% swojego podatku 

na rzecz OSP w Ożarowie Mazowieckim. 

Wpisz w Swoim PIT-cie:
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
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numer KRS 0000116212 
koniecznie z dopiskiem 
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