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Pośród najważniejszych wydarzeń w naszym regionie, jakie miały miejsce w maju tego roku, z pew-
nością wymienić trzeba uroczystości związane z 50-leciem Kampinoskiego Parku Narodowego. 

Z wielu imprez naukowych, wystaw i koncertów wyróżnić trzeba Dzień Kampinoskiego Parku Na-
rodowego na Ziemi Nowodworskiej i poświęcenie sztandaru KPN ufundowanego przez samorządy 
gmin i powiatów związanych z Puszczą Kampinoską. Uroczystość odbyła się 24 maja w Sanktuarium 
Matki Bożej Radosnej Opiekunki Przyrody w Secyminie Nowinach, podczas Mszy Świętej celebrowa-
nej przez Księdza Kardynała Józefa Glempa – Prymasa Polski, z udziałem przedstawicieli parlamentu, 
rządu, kościoła, środowisk naukowych, samorządów, wojska i straży pożarnych. Na błoniach obok 
Sanktuarium zgromadziło się wielu mieszkańców gminy Leoncin i gości. Wspaniałą oprawą artystycz-
ną uroczystości był koncert Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. W imieniu Samorządu na-
szej Gminy, który należy do grona fundatorów sztandaru, składam najlepsze życzenia jubileuszowe 
Panu Dyrektorowi Jerzemu Misiakowi i wszystkim pracownikom Kampinoskiego Parku Narodowego. 
Ten ważny jubileusz uświadamia nam fakt, że mamy szczęście mieszkać w najbliższej okolicy wielkie-
go rezerwatu przyrody, z którego możemy w pełni korzystać dzisiaj, który może pozostać wspaniałym 
dobrem natury dla przyszłych pokoleń, o ile zechcemy go szanować. Warto w tym miejscu zastanowić 
się nad naszymi codziennymi relacjami ze środowiskiem naturalnym, jak segregowanie surowców 
wtórnych, umowy na odbiór nieczystości stałych i płynnych, zaśmiecanie przydrożnych rowów, nasa-
dzeń śródpolnych i parków. Jeżeli uznamy, że te relacje z naszej strony pozostają bez zarzutu, będzie 
to najlepszy nasz osobisty wkład we wspaniały jubileusz Parku Narodowego. Wiele okazji godnych 
świętowania znajdujemy w kalendarzu majowym każdego roku.
 Wszystkim Mamom składam gorące życzenia z okazji ich święta 26 maja, dużo zdrowia i radości, 
jakie przynieść mogą dzieci te malutkie, średnie i całkiem już dorosłe obdarzające wnukami.
 27 maja przypada Dzień Samorządu Terytorialnego, święto radnych i urzędników gmin, powiatów, sej-
mików wojewódzkich. Koleżankom i Kolegom z Urzędu Miasta, a także Paniom i Panom Radnym 

naszej gminy i powiatu składam życzenia satysfakcji ze wspólnych działań dla dobra mieszkańców. 
 Nie może także zabraknąć życzeń z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Naszym najmłod-

szym mieszkańcom życzę radości i wielu prezentów, jednocześnie serdecznie zapraszam na festyny 
rodzinne organizowane na terenie naszej gminy.

Kazimierz K. Stachurski

 Motto na czerwiec:

 Smutne to, doprawdy, ale przyroda oskarża człowieka.                       

                              Selma Lagerlöf

z pracy Urzędu Miasta 
INWESTYCJE I 

REMONTY
 Podpisano umowy dotyczące: 

• wymiany kotła grzewczego gazowego do centralnego ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody w budynku Przedszkola 

Nr 1 w Ożarowie z firmą Usługi Hydrauliczno – Gazowe Z. Adamski z siedzibą w Płochocinie, na kwotę brutto: 20 493,64 zł. 

Termin wykonania do 31 lipca 2009 r.,

• dostawy i montażu kontenerów socjalnych szt. 2 dla ZUK z zakładem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym DOM-KON 

z siedzibą w Węgrowie, na kwotę brutto: 29 890,00 zł. Termin dostawy do 30 czerwca 2009 r.,

• opracowania koncepcji przebudowy ul. Parkietowej w Ożarowie z firmą ARBUD z siedzibą w  Pruszkowie na kwotę brut-

to: 19 000,00zł. Termin wykonania 30 września 2009 r.,

• opracowania projektu przebudowy ul. Witosa w Ożarowie z firmą ARBUD z siedzibą w Pruszkowie na kwotę brutto: 

58 900,00 zł. Termin wykonania 30 października 2009 r.,

• opracowania projektu przebudowy ul. Kolejowej w Ożarowie z firmą ARBUD z siedzibą w Pruszkowie na kwotę brutto: 

58 900,00 zł. Termin wykonania 30 października 2009 r.,

• wykonania projektu na zabudowę nowo wybudowanych studni i podłączenie ich do SUW Gołaszew z firmą WODROL 

PRUSZKÓW S. A z siedzibą w Pruszkowie, na kwotę brutto: 55 632,00 zł. Termin wykonania 30 września 2009 r.,

• opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul. Stołecznej w Płochocinie 

z firmą ETGAR z siedzibą w Krakowie, na kwotę brutto: 63 499,78zł. Termin wykonania 30 września 2009 r.,

• opracowania koncepcji skanalizowania zachodniej części gminy tj. miejscowości: Myszczyn, Pilaszków, Orły, Pogroszew 

Kolonia, Umiastów, Pogroszew, Wolskie, Święcice, Wolica, Płochocin, Józefów, Domaniewek, 
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Gołaszew, Ołtarzew, Koprki, Michałówek - z firmą ETGAR z siedzibą w  Krakowie, na kwotę brutto: 29 890,00 zł. Termin 

wykonania 30 września 2009 r.

• napraw cząstkowych i utwardzenia nawierzchni dróg gminnych tłuczniem kamiennym na terenie Gminy z wykonawcą : 

SAS-BUD z siedzibą w Warszawie za cenę ofertową brutto: 263.520,00 zł 

• na wykonanie przebudowy ul. Mickiewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarowie z wykonawcą: DOMBRUK 

z siedzibą w  Ożarowie za cenę ofertowa brutto: 1.937.916,17 zł

• na wykonanie przebudowy ul. Kasztanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Józefowie z wykonawcą: DOMBRUK 

z siedzibą w Ożarowie za cenę ofertową brutto: 755.442,64 zł

• na wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w Broniszach z wykonawcą: P.U.T. „TEGAZ” z siedzibą w Krakowie za cenę 

ofertową brutto : 4.435.685,03 zł

 Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego na:

• budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Piotrkówek, Wieruchów, Strzykuły, Macierzysz, Szeligi za cenę ofertową 

brutto: 1.949.449,43 zł, wykonawca: GAZOMONTAŻ S.A. z siedzibą w Ząbkach

 Wszczęto postępowanie przetargowe na:

• dostarczenie i zainstalowanie 19 szt. przydomowych oczyszczalni hydroponicznych do oczyszczania ścieków socjalno-

-bytowych w gospodarstwach indywidualnych na terenie Gminy 

• budowę wodociągu we wsi Wolskie

• remont dróg gminnych – utrwalenie nawierzchni dróg mieszanką bitumiczną: dotyczący ulic: Daleka, Cicha i Nieznana 

w Ożarowie 

• budowę trybuny na boisku Klubu Sportowego „Ożarowianka”

• remont Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ożarowie 

• remont Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Ożarowie

• renowację Cmentarza Wojennego Żołnierzy Września 1939 w Ołtarzewie – III ETAP

 25 kwietnia uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy brali udział w XXIV 

Rajdzie „ Szlakiem Naszej Historii”. Organizatorem była Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie 

 W dniach 4-9 maja 2009 odbyło się Międzynarodowe Forum, w którym uczestniczyli uczniowie z Gimnazjum im. 

Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Maz.: Agata Kulesza, Maciej Radecki, Aleksandra Szwajka i Paweł 
Wieliczko. Młodzież z Francji, Niemiec i Polski zajmowała się tematyką praw człowieka i problematyką aktywności oby-

watelskiej.

 Daniel Klimczewski, uczeń kl. III Gimnazjum w Ożarowie został finalistą Konkursu Filozoficznego „W drodze ku mą-

drości”

 12 i 15 maja odbyły się w Błoniu zawody w czwórboju lekkoatletycznym o Mistrzostwo Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego - dziewczęta ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie zajęły II miejsce, chłopcy ze Szkoły Podstawowej 

w Płochocinie zajęli miejsce I.

 14 maja w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ożarowie odbył się próbny alarm przeciwpożarowy z udziałem Ochotniczej 

Straży Pożarnej. Ewakuacja dzieci z personelem odbyła się bardzo sprawnie – czas ewakuacji to 30 s.

 5 maja w Julinku odbył się powiatowy finał konkursu „Bezpieczna Droga do Szkoły”. W finale wzięło udział 176 uczniów 

Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Ze szkół naszej Gminy do finału zakwalifikowało się 24 uczniów. W kategorii „dziew-

częta – szkoły podstawowe”, Joanna Olejniczak, uczennica Szkoły Podstawowej w Święcicach zdobyła II miejsce. W ka-

tegorii „dziewczęta – gimnazjum”, Justyna Włodarczyk, uczennica Gimnazjum w Płochocinie zdobyła III miejsce 

 16 maja w Gimnazjum Nr 2 w Błoniu odbył się rejonowy konkurs matematyczny dla uczniów szkół podstawowych 

– Mały Pitagoras, oraz uczniów gimnazjum – Mały Euklides. Gminę Ożarów Mazowiecki reprezentowało 80 uczniów. 

 Spotkania i imprezy w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim

26 kwietnia - bal wiosenny dla dzieci pt: „Taneczna zabawa”.

26 kwietnia - recital Haliny Kunickiej. Na fortepianie akompaniował Czesław Majewski. 

10 maja - teatrzyk dla dzieci pt. „Mazowiecka Pyza”. 

10 maja - wieczorek taneczny dla seniorów.

15 maja - spotkanie Klubu Literackiego. Klub zrzesza osoby uprawiające sztukę pisania we wszystkich jego formach – po-

ezja, proza, opowiadania, pamiętniki

16 mają - koncert uczestników zajęć  Ogniska Muzycznego „Progress”.

17 maja - teatrzyk dla dzieci pt. „Owocowy Raj”. 

17 maja - recital Piotra Szczepanika – „Piosenki sprzed lat”.

 Spotkania i imprezy w Filii Domu Kultury w Józefowie

26 kwietnia - bal wiosenny dla dzieci pt. „Tęczowa zabawa”.

2 maja - MAJÓWKA, na której świetnie bawiły się dzieci oraz dorośli. Wystąpiły zespoły działające w Filii DK w Józefowie 

oraz „Kapela Praska”.

10 maja - teatrzyk dla dzieci pt. „Mazowiecka pyza”.

17 maja - teatrzyk dla dzieci pt. „Owocowy raj”
Burmistrz – Kazimierz K.Stachurski

OŚWIATA
 I SPORT

KULTURA



55/170 2009

Z PRACY RADY MIEJSKIEJ

UCHWAŁA Nr 314/09
w sprawie: rozpatrzenia skargi 
GSPZLO na działanie Burmistrza 
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiec-
ki, jakim jest wystąpienie pokontrol-
ne z dnia 3 listopada 2008 r. w zakre-
sie punktu 15, w którym zobowią-
zano kierownika zakładu do zwrotu 
wypłaconej premii. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu skargi GSPZLO na dzia-

łanie Burmistrza Miasta i Gminy Oża-

rów Mazowiecki, jakim jest wystąpienie 

pokontrolne z dnia 3 listopada 2008 r. 

w zakresie punktu 15, w którym zobo-

wiązano kierownika zakładu do zwrotu 

wypłaconej premii i po zapoznaniu się ze 

stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w spra-

wie zarzutów postawionych w skardze, 

Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim 

uznaje skargę za zasadną.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prze-

wodniczącemu Rady Miejskiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 315/09
w sprawie: rozpatrzenia wniosku 
dotyczącego ewentualnych niepra-

widłowości w funkcjonowaniu Gmi-
ny w oparciu o pismo Pana Jerzego 
Troszczyńskiego, właściciela firmy 
Art. Rafix F.H.U. z dnia 07.10.2008 r. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Postanawia się pismo Pana Jerzego Trosz-

czyńskiego z dnia 07.10.2008 r. zakwalifi-

kować jako skargę na przewlekły sposób 

prowadzenia postępowania administra-

cyjnego i działalności w zakresie okre-

ślonym w/w pismem, przez Burmistrza 

Ożarowa Mazowieckiego Pana Kazimie-

rza Stachurskiego i byłego Przewodniczą-

cego Rady Miejskiej w Ożarowie Mazo-

wieckim Pana Romana Jasińskiego. 

§2

Po rozpatrzeniu skargi Jerzego Troszczyń-

skiego i po zapoznaniu się z opinią komi-

sji Rewizyjnej w sprawie zarzutów posta-

wionych w skardze:

1. Rada Miejska uznaje się za niewłaści-

wą do rozpatrzenia w administracyjnym 

trybie postępowania skargi na działania 

Pana Romana Jasińskiego - byłego Prze-

wodniczącego Rady Miejskiej w Ożaro-

wie Mazowieckim.

2. Uznaje za zasadną skargę P. Jerzego 

Troszczyńskiego z dnia 7.10.2008 r. na prze-

wlekły sposób prowadzenia przez Bur-

mistrza Ożarowa Mazowieckiego postę-

powania o wydanie środowiskowych uwa-

runkowań dla przedsięwzięcia - budowa 

stacji paliw wraz z bezdotykową myjnią .

§3

Wykonanie uchwały powierza się Prze-

wodniczącemu Rady Miejskiej .

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 316/09
w sprawie: rozpatrzenia skargi Rad-
nej Blanki Jabłońskiej na działalność 
Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki złożonej w dniu 24 listo-
pada 2008 roku. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu skargi na działalność 

Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Ma-

zowiecki złożonej przez Radną Blankę 

Jabłońską i zapoznaniu się ze stanowi-

skiem Komisji Rewizyjnej w sprawie za-

rzutów postawionych w skardze, Rada 

Miejska w Ożarowie Mazowieckim uzna-

je skargę za bezzasadną.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wi-

ceprzewodniczącemu Rady Miejskiej 

– Panu Robertowi Antoniemu Bieńko.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

W dniu 21 kwietnia  2009r. na  XXXV sesji nadzwyczajnej Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 317/09
w sprawie: zmiany uchwały Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 5 grudnia 2006 roku w spra-
wie powołania stałych komisji Rady 
i ich składów osobowych.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

1. W uchwale Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2006 r. §2 

ust. 1 ulega zmianie i otrzymuje nowe 

brzmienie o następującej treści: „Powo-

łuje się Komisję do spraw budżetowych 

w składzie:

- Pan Robert Kukułowicz

- Pani Barbara Halina Laska

- Pani Anita Nowińska

- Pan Andrzej Rostkowski

- Pan Lech Toruszewski

do zadań której należą m.in. sprawy 

z zakresu: budżetu i majątku Gminy, po-

datków i opłat, rozwoju gospodarczego 

Gminy”.

2. Pozostałe postanowienia uchwały, 

o której mowa w ust. 1 pozostają nie-

zmienione.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 318/09
w sprawie: wprowadzenia zmian 
w budżecie miasta i gminy na rok 
2009. 

W dniu 28 kwietnia 2009r. na XXXVI sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:
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Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 

15.142 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Plan dochodów po zmianach stanowi 

wielkość 75.601.958 zł.  

§2

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 

2.564.200 zł.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę-

722.342 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Plan wydatków po zmianach stanowi 

wielkość  88.209.561 zł.      

§3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 

12.607.603 zł zostanie pokryty przycho-

dami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej  z lat ubiegłych 

w kwocie - 3.907.603 zł.

- zaciągniętych kredytów w kwocie - 

8.700.000 zł.

UCHWAŁA Nr 319/09
w sprawie: absolutorium dla Burmi-
strza Miasta i Gminy Ożarów Mazo-
wiecki za 2008 r.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykona-

nia budżetu gminy za 2008 r. udziela się 

absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gmi-

ny Ożarów Mazowiecki za 2008 rok.

UCHWAŁA Nr 320/09
w sprawie: określenia szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłat-
ności za usługi opiekuńcze świad-
czone w miejscu zamieszkania, czę-
ściowego lub całkowitego zwolnienia 
od opłat oraz trybu ich pobierania.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1. Ośrodku - należy przez to rozumieć 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożaro-

wie Mazowieckim,

2. Kierowniku - należy przez to rozumieć 

Kierownika Ośrodka.

§2

1. Pierwszeństwo przy przyznawaniu 

usług opiekuńczych mają :

- osoby samotne,

- osoby samotnie mieszkające i nie po-

siadające zobowiązanych do alimentacji 

członków rodziny,

- rodziny, w których wszyscy członko-

wie prowadzący wspólne gospodarstwo 

domowe wymagają pomocy z powodu 

niepełnosprawności wynikającej z wieku 

lub choroby.

2. Świadczenie w formie usług opiekuń-

czych jest odpłatne.

3. Od 1.05.2009 r. ustala się koszt jednej 

godziny opiekuńczej w wysokości 8 zł 

oraz 10 zł w przypadku usług opiekuń-

czych świadczonych dla osób leżących .

4. Kwoty określone w ust. 3 będą zwięk-

szały się każdego następnego roku 

o 10%.

§3

1. Przyznanie usług opiekuńczych nastę-

puje na wniosek osoby zainteresowanej 

lub jej przedstawiciela ustawowego.

2. Pomoc w formie usług opiekuńczych 

może być przyznana z urzędu.

Zasady odpłatności 
§4

1. Ustala się następujące zasady odpłat-

ności za wykonywane usługi opiekuńcze:

- osoby korzystające z usług opiekuń-

czych świadczonych w miejscu zamiesz-

kania ponoszą opłaty w zależności od 

posiadanego dochodu, według kryteriów 

określonych poniżej w tabeli:

Tabela odpłatności za usługi 
opiekuńcze

Dochód na 

osobę % wg 

kryterium 

dochodowe-

go zgodnie 

z art.8 ust.1 

ustawy o 

pomocy 

społecznej

Wysokość odpłatności liczo-

na od kosztu usługi w %

Osoba 

samotnie 

gospodaru-

jąca

Osoba w 

rodzinie 

1. do 100 - -

2. powyżej 

101-150

5 15

3. powyżej 

151-200

15 20

4. powyżej 

201-250

25 50

5. powyżej 

251-300

40 70

6. powyżej 

301-350

60 100

7. powyżej 

351-400

80 100

8. powyżej 400 100 100

- koszt usług wyrażony w tabeli określa się 

mnożąc koszt usług ustalony za 1 godzi-

nę przez ilość godzin przyznanej pomocy 

w formie usług opiekuńczych.

2. Miesięczna odpłatność za usługi opie-

kuńcze u osób, które przekazały miesz-

kanie, gospodarstwo rolne, domy oso-

bom fizycznym lub prawnym, z wyjąt-

kiem przekazania ich na rzecz Skarbu 

Państwa lub Gminy Ożarów Mazowiec-

ki, bez względu na to, czy podmiot ob-

darowany zobowiązał się w zamian za 

darowiznę do zapewnienia dożywotniej 

opieki, czy też nie - wynosi 100% kosztów 

usług opiekuńczych.

3. W przypadkach 100% odpłatności za 

usługi opiekuńcze Ośrodek zobowiąza-

ny jest do pomocy w znalezieniu osoby  

świadczącej usługi opiekuńcze, która daje 

rękojmię prawidłowego wykonywania 

tych obowiązków. 

§5

Należna opłata za usługi opiekuńcze 

wnoszona jest przez osobę zobowiązaną 

do jej wniesienia do 10 dnia każdego na-

stępnego miesiąca, po wykonaniu usługi, 

do kasy Ośrodka lub na konto bankowe 

Ośrodka nr 58 8016 0003 2024 0016 0022 

2978 w Banku Spółdzielczym w Ożarowie 

Mazowieckim.

Zasady częściowego lub całkowitego 
zwolnienia z opłat

§6

1. W przypadkach szczególnych, zwłasz-

cza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na 

udzielone świadczenie w całości lub 

części stanowiłoby dla osoby zobowiąza-

nej nadmierne obciążenie i zniweczyłoby 

skutki udzielonej pomocy, Kierownik, na 

wniosek osoby zainteresowanej lub pra-

cownika socjalnego, może częściowo lub 

całkowicie zwolnić osobę zainteresowa-

ną od żądania takiego zwrotu.

2. Zwolnienie z opłat (częściowe lub cał-

kowite) na czas określony może nastąpić 

zwłaszcza ze względu na: 

- ponoszenie znacznych wydatków zwią-

zanych z długotrwałą chorobą wyma-

gającą zakupu drogich leków, artykułów 

sanitarnych, sprzętu rehabilitacyjnego, 

stosowania specjalistycznej diety lub re-

habilitacji,

- wypadków losowych (m.in. śmierci 

członka rodziny, kradzieży, pożaru),
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- brak możności terminowego wyegze-

kwowania odpłatności z uwagi na zmiany 

chorobowe wieku starczego.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi oraz Kierownikowi.

§8

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwa-

ły traci moc uchwała Nr 297/05 Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 22 marca 2005r. w sprawie okre-

ślenia zasad przyznawania, odpłatności, 

zwalniania oraz trybu pobierania opłat za 

usługi opiekuńcze.

§9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od daty ogłoszenia w Wojewódz-

kim Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Mazowieckiego.

UCHWAŁA Nr 321/09
w sprawie: zmiany uchwały Nr 92/07 
z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie: 
określenia wykazu projektów pla-
nowanych do realizacji z udziałem 
środków z budżetu Unii Europej-
skiej, w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007-2013. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Dokonać zmiany uchwały Nr 92/07 z dnia 

13 sierpnia 2007 r. w sprawie: określenia 

wykazu projektów planowanych do reali-

zacji z udziałem środków z budżetu Unii 

Europejskiej, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2007-2013 zmienionej 

uchwałą nr 230/08 z dnia 16 lipca 2008 r., 

uchwałą nr 237/08 z dnia 11 września 

2008 r., uchwałą nr 265/08 z dnia 4 listopa-

da 2008 r., w ten sposób, że zmianie ulega 

załącznik do wyżej wymienionej uchwały 

i otrzymuje brzmienie w treści zgodnej 

z załącznikiem do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA Nr 322/09
w sprawie: wyrażenia zgody dla Bur-
mistrza na przygotowanie projektu 
umowy z inwestorem w celu zago-
spodarowania działki Nr ew. 6/61 
o pow. 11.6007 ha położonej w obrę-
bie PGR Kaputy - Kręczki

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę dla Burmistrza na przy-

gotowanie projektu umowy z inwesto-

rem w celu zagospodarowania działki 

Nr ew. 6/61 o pow.11.6007 ha położonej 

w obrębie PGR Kaputy - Kręczki zgodnie 

z planem zagospodarowania przestrzen-

nego gminy do dnia 31 maja 2009 r.

UCHWAŁA Nr 323/09
w sprawie: w sprawie przyjęcia 
„Programu usuwania wyrobów za-
wierających azbest z terenu Miasta 
i Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 
2009-2032”

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się „Program usuwania wyro-

bów zawierających azbest z terenu Mia-

sta i Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 

2009-2032”, stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały

§2

Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej, co 

roku, raport z wykonania programu.

UCHWAŁA Nr 324/09
w sprawie: rozpatrzenia wezwa-
nia do usunięcia naruszenia pra-
wa uchwałą Rady Miejskiej w Ożaro-
wie Mazowieckim Nr 247/08 z dnia 
11 września 2008r. w sprawie sprze-
daży w drodze bezprzetargowej nie-
ruchomości położonej w Ożarowie 
Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 
282 oraz udzielenia bonifikaty z ty-
tułu sprzedaży tej nieruchomości 
będącej własnością Gminy Ożarów 
Mazowiecki

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu wezwania z powodu 

braku interesu prawnego skarżącego 

odrzuca się wezwanie do usunięcia na-

ruszenia prawa uchwałą Rady Miejskiej 

w Ożarowie Mazowieckim Nr 247/08 

z dnia 11 września 2008r. w sprawie sprze-

daży w drodze bezprzetargowej nieru-

chomości położonej w Ożarowie Ma-

zowieckim przy ul. Poznańskiej 282 oraz 

udzielenia bonifikaty z tytułu sprzedaży 

tej nieruchomości będącej własnością 

Gminy Ożarów Mazowiecki, złożone 

przez Pana Jarosława Grelusa.

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 

„Nie piszą listów
nie telefonują
nie jeżdżą samochodami
w niebie chodzą na piechotę
umarli
Spotkasz ich potem”
 
/Ks. Jan Twardowski/
 

 Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dn. 8 maja 2009 r. 

zginął tragicznie nasz PRZYJACIEL

Ś.P.
WŁADYSŁAW GRZEJSZCZAK
Będzie nam Cię Władziu brakowało.

Monice i Rafałowi z rodzinami 
wyrazy głębokiego współczucia składają

   Franciszek Paleczny
   Zbigniew Złotnicki
   Andrzej Sagan 
   Piotr Dadas
   Feliks Grudniewski
   Marek Wojciechowski
   Kazimierz Szpakowski
   z rodzinami
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Pierwszy start w maratonie rolkarskim i od razu podium

Po długich wahaniach i niezbyt intensywnych przygoto-

waniach podjąłem ryzykowną decyzję o starcie na rolkach 

w IX Cracovia Maraton, jednym z większych polskich mara-

tonów. 

 Startowali w nim biegacze, rolkarze oraz zawodnicy na 

wózkach z ponad 40 krajów, w sumie około 2500 zawodników. 

W Krakowie byłem już wcześnie w sobotę, aby dokonać for-

malności związanych z zapisem oraz przyj-

rzeć się dokładnie trasie maratonu, a szcze-

gólnie newralgicznym odcinkom wiodą-

cym przez Rynek Główny. Ten rekonesans 

okazał się przydatny, gdyż wiedziałem już, 

w jakich fragmentach trasy trzeba zwolnić, 

aby nie doznać upadku. Była także okazja 

do zwiedzenia miasta i zakątków, w któ-

rych dotychczas nie bywałem. 

 W niedzielę musiałem wstać stosun-

kowo rano, gdyż start ze słynnych błoń 

krakowskich, odbywały się tam msze 

koncelebrowane przez Papieża Jana Paw-

ła II, miał nastąpić o godzinie 9.30. 

 Po powitaniu zawodników przez pre-

zydenta Krakowa, a następnie odegraniu 

hejnału wystartowali najpierw wózkarze 

i rolkarze, w tym ja ubrany w podarowa-

ny mi swego czasu strój sportowy naszej, ożarowskiej firmy 

JUNGHEINRICH. 

 W 2 minuty po rolkarzach ruszyli biegacze. Słabsi rolkarze 

byli narażeni na dogonienie przez najszybszych, afrykańskich 

biegaczy. Ja uniknąłem takiej sytuacji i po pokonaniu bardzo 

malowniczej i ciekawej trasy wpadłem na metę przed biega-

czami, po odwiedzeniu Nowej Huty, w niezłej formie, w czasie 

1 godz. 39 minut, zajmując w klasyfikacji końcowej rolkarzy 

niezłe 68 miejsce oraz 2 miejsce w kategorii wiekowej. Trasę 

maratonu na dystansie 42 km 195 m pokonałem ze średnią 

prędkością 25,5 km/godz.

 Od 30 kilometra pokonywanie trasy sprawiało mi trochę 

trudności, gdyż zdarzały się odcinki prowadzące pod górę 

oraz dokuczliwy stawał się ból stóp spowodowany otarciami 

przez niezbyt wygodne buty.

 Miałem przyjemność stanąć na podium i otrzymac z rąk 

prezydenta Krakowa nagrodę za zajęcie 2 miejsca w kategorii 

wiekowej. Oczywiście był lajkonik i hejnał.

 Maraton był zorganizowany perfekcyjnie. Zapewniono 

kaloryczny posiłek oraz możliwość skorzystania z usług masa-

żystów. Każdy zawodnik przekraczający 

metę otrzymał okolicznościowy medal, 

a w chwili zapisywania się komplet cen-

nych upominków od organizatorów.

 Wyjechałem z Krakowa bardzo 

zadowolony po pierwszej moje próbie 

w maratonie rolkarskim. Mam nadzieję, 

że powrócę tam za rok, już w towarzy-

stwie żony, która była przeciwna tego-

rocznemu startowi. 

 Jeśli tylko zdrowie będzie mi służyć 

to następną poważną próbą będzie pierw-

szy Maraton Sierpniowy w Gdańsku, któ-

ry rozegrany zostanie 29 sierpnia i będzie 

dedykowany wydarzeniom sierpniowym. 

Patronat honorowy nad tym maratonem 

rolkarskim objął Lech Wałęsa.

 Na zakończenie tej relacji pragnę 

zachęcić wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz pra-

cowników firm mających siedziby na terenie naszej gminy do 

udziału w naszym, osiedlowym IV wyścigu na rolkach ,,Po-
witanie wakacji‘’, który 20 czerwca odbędzie się na ulicz-
kach osiedlowych Spółdzielni mieszkaniowej OŻARÓW. 
Wyścigi odbędą się na dobrej, asfaltowej uliczce, na stosunko-

wo krótkich dystansach. Ja pokonałem maraton więc na pew-

no nie będzie żadnego problemu z pokonaniem dystansów 

proponowanych przez organizatorów.

Henryk Koszczuk

Relacja z udziału w IX Cracovia Maraton

Regulamin IV wyścigu na rolkach „Powitanie Wakacji”
1. Cel wyścigu. Organizując ten wyścig, chcemy zachęcić 

mieszkańców miasta i gminy Ożarów Mazowiecki do czynne-

go uprawiania sportu poprzez jazdę na rolkach.

2. Organizatorzy: Spółdzielnia Mieszkaniowa OŻARÓW, Za-

rząd Osiedla BLOKI, GOSiR w Ożarowie Maz., Ambra Sp. z o.o.

3. Patronat na zawodami obejmują: Burmistrz Miasta i Gminy 

Ożarów Maz., Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego   

4. Patroni medialni: Portalik internetowy: www.ozarow.maz.

pl, Express Wieczorny, Program informacyjny telewizji kablo-

wej STANSAT.   

5. Termin i miejsce wyścigu. Wyścig odbędzie się 20 czerw-

ca 2009 r. (sobota) o godz. 11:00 w Ożarowie Maz. na tere-

nie Spółdzielni Mieszkaniowej OŻARÓW, na ulicy osiedlowej 

Obrońców Warszawy.  

6. Dystanse. 
• 100 m dla dzieci do 6 lat 

• 600 m dla dzieci i młodzieży 

• 1200 m w wyścigu open (kobiety) 

• 1800 m w wyścigu open (mężczyźni).  

7. Zgłoszenia do biegów. W wyścigu mogą brać udział miesz-

kańcy miasta i gminy Ożarów Maz., pracownicy firm mających 

siedziby na terenie Miasta i Gminy Ożarów Maz. oraz przed-

stawiciele sponsorów. Zapisy do wyścigu będą przyjmowane 

w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Ożarowska 28 w dniu 
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zawodów w godzinach od 9.00 do 10.45. Uczestnicy wyścigu 

winni przedstawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań do 

uprawiania sportu, a w przypadku braku takiego zaświadcze-

nia podpisać oświadczenie w chwili dokonywania zapisu do 

wyścigu. Osoby niepełnoletnie mogą być zapisane do wyścigu 

tylko przez swoich opiekunów.

Start zawodników tylko w kaskach! Zalecane ochraniacze na 

nadgarstki, łokcie i kolana. 

8. Harmonogram imprezy. 
• godz. 11.00 - start pierwszych zawodników 

• godz. 13.00 - konkurs karaoke dla wszystkich chętnych obec-

nych na imprezie (po zakończeniu ostatniego wyścigu) 

• godz. 14.00 - zakończenie imprezy (wręczenie nagród i upo-

minków)

• godz. 15.00 - dyskoteka dla młodzieży

• godz. 19.00 - zabawa na dechach dla dorosłych

9. Kategorie wiekowe. 
• przedszkolaki do 6 lat - ur. 2003 r. i młodsi 

• dzieci: 7-9 lat - ur. 2000, 2001 i 2002 r.

• dzieci: 10-13 lat - ur. 1996, 1997, 1998, 1999 r. 

•młodzież: 14-17 lat - ur. 1992, 1993, 1994, 1995 r. 

•-open (18 lat i starsi) - ur. 1991 r. i wcześniej.  

10. Nagrody. Zwycięzcy w każdym wyścigu: dziewczęta 

i chłopcy oraz kobiety i mężczyźni. 

11. Upominki. 
• Najmłodszy uczestnik wyścigu. 

• Najstarszy uczestnik wyścigu. 

• Wśród pozostałych uczestników zostaną rozlosowane upo-

minki.  

12. Postanowienia końcowe. 
• Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną. 

• Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub 

ukradzione, pozostawione poza szatnią. 

• O wszystkich sprawach spornych, nie ujętych w regulaminie 

decyduje sędzia w porozumieniu z organizatorami.  

ORGANIZATORZY 

Sprawna ewakuacja przedszkolaków z Przedszkola Pu-

blicznego Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

podczas alarmu przeciwpożarowego.

„BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK” – to hasło, które towarzyszy-

ło nam w pracy dydaktyczno-wychowawczej przez cały rok 

szkolny 2008/2009. 

 W ramach realizacji programu dzieci nauczyły się bez-

piecznych zachowań, nabyły wiedzę i umiejętności rozpozna-

wania sytuacji niebezpiecznych, nauczyły się jak radzić sobie 

w sytuacji zagrożenia, jak postępować w przypadku spotkania 

z „obcym”, przyswoiły numery alarmowe, zostały także wypo-

sażone w elementy odblaskowe, jako konieczność bezpiecz-

nego poruszania się po drogach.

 Podczas cyklicznych spotkań z pracownikami służb ratow-

niczych (policja, straż pożarna) dzieci poznały charakter ich 

pracy, nabierając jednocześnie zaufania do tych osób.

 Wiosną tego roku na terenie naszego przedszkola odbyły 

się próbne alarmy przeciwpożarowe. Dzieci nauczyły się wła-

ściwej reakcji na sygnał dźwiękowy, poznały miejsca ewaku-

acyjne, sprawnie opanowały umiejętność opuszczania budyn-

ku przedszkola w sytuacji zagrożenia.

 Podsumowaniem tych wszystkich działań było przeprowa-

dzenie alarmu przeciwpożarowego z udziałem straży pożarnej.

 Dnia 14 maja o godz. 10:00 dzieci i personel przedszkola 

sprawnie, bez paniki opuściły budynek przedszkola (w ciągu 30 

sekund). Za chwilę na sygnale podjechały wozy straży pożarnej.

 Dzieci miały niepowtarzalną okazję zobaczyć jak pracują 

nasi dzielni strażacy z OSP w Ożarowie Mazowieckim. Strażacy 

zaprezentowali sprzęt gaśniczy, sposoby ratowania osób po-

szkodowanych, pokazali jak działa gaśnica, ugasili symulowany 

pożar. Dzieci miały możliwość przymierzenia elementów mun-

durowych stroju strażaka, a wszyscy ugruntowaliśmy swoją wie-

dzę o bezpiecznym zachowaniu w obliczu zagrożenia.

 Spotkanie ze strażakami było owocną lekcją edukacyjną, 

pełną emocji i pozytywnych wrażeń. 

 Dyrektor, dzieci i personel przedszkola składają serdecznie 

podziękowania Komendantowi OSP w Ożarowie Mazowiec-

kim, panu L. Stachlewskiemu oraz dzielnym strażakom za cie-

kawą, pouczającą lekcję o bezpieczeństwie.

Jolanta Szychowska, Iwona Wójcik

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

SZUKAM PRACY
Solidna, uczciwa przyjmie pracę - opieka nad dzieckiem, sprzątanie. Tel. 889-029-334
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SUKCESY NASZEJ MŁODZIEŻY

Uczniowie Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego związani z Fi-

lią Biblioteki Publicznej w Płochocinie z siedzibą w Józefowie 

brali udział w polsko-amerykańskim konkursie LIBROS LEGE, 

który rozgrywany jest równolegle na Mazowszu, w Warsza-

wie i Hrabstwie Cook, w Chicago w Stanach Zjednoczonych. 

Organizatorem konkursu w Polsce jest Biblioteka Publiczna 

m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazo-

wieckiego oraz powiatowe i miejskie biblioteki publiczne na 

Mazowszu.

 Wspólną misją konkursu jest rozwój czytelnictwa i wzajem-

ne poznawanie kultur, polskiej i amerykańskiej, oraz podnosze-

nie kultury słowa i propagowanie czytania ze zrozumieniem. 

 Celem Konkursu rozgrywanego w Polsce jest pogłębianie 

znajomości języka angielskiego oraz rozbudzanie zaintereso-

wania literaturą amerykańską i anglojęzyczną. Polscy uczest-

nicy Konkursu czytają literaturę amerykańską w oryginalnej 

wersji językowej. Amerykańscy uczestnicy czytają literaturę 

polską w przekładzie na język angielski.

 W obu etapach odbyły się następujące konkurencje:

1. odczytanie przygotowanego tekstu wybranego z listy 10 ty-

tułów książkowych.

2. odczytanie wylosowanego fragmentu z książki Roberta 

Karolevitza & Rossa Fenna „FLIGHT of EAGLES”

3. krótka rozmowa z uczestnikiem na temat 2-ch przeczyta-

nych tekstów. 

 W I etapie, który odbył się w Filii Biblioteki Publicznej Mia-

sta i Gminy Ożarów Mazowiecki w Płochocinie-Józefowie, 

brało udział 14 uczniów z gimnazjum. 

 Spośród nich wyłoniono 5 finalistów - Justynę Kurach, 
Mateusza Orzechowskiego, Emila Pitułę, Daniela Toma-
szewskiego i Tomasza Dziewickiego. 
 W II etapie rozgrywanym w Bibliotece na Koszykowej 

wybrano 5 laureatów. Tomasz Dziewicki uczeń p. Barbary 

Kołkiewicz był jednym z nich. Otrzymał główną nagrodę: wy-

jazd na wycieczkę do Chicago. Uroczyste wręczenie nagród 

odbyło się podczas obchodów „Dnia Kierbedziów”, dorocz-

nego święta bibliotekarzy i bibliotek w Studio Koncertowym 

Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie.

 Inna nasza finalistka - Justyna Kurach - otrzymała wy-

różnienie i nagrodę książkową od jury konkursu Libros Lege 
2009. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

TOMEK IS THE BEST!

Daniel Tomaszewski - uczeń klasy III B gimnazjum im. Kon-

stantego I. Gałczyńskiego w Płochocinie został laureatem 

XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy 

żołnierza i dzieje oręża polskiego od Traktatu Ryskiego do 

Konferencji Poczdamskiej 1921-1945”.

  Organizatorami Konkursu, odbywającego się pod patro-

natem Kuratorium Oświaty, są Wojskowe Biuro Badań Histo-

rycznych MON oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Płocku. 

 Daniel od dawna interesuje się historią. Do konkursu przy-

gotował się pod kierunkiem nauczyciela historii pana Grzego-

rza Chyziaka. Sukces odniesiony w tym konkursie ma szczegól-

ną wagę. Uczeń został zwolniony z egzaminu gimnazjalnego 

w części humanistycznej.

 11 maja w Audytorium Maksimum Uniwersytetu Kardy-

nała Wyszyńskiego podczas uroczystej gali, z rąk Pani wiceku-

rator Katarzyny Góralskiej Daniel odebrał dyplom laureata. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Sukcesy uczniów Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie

Laureat - Tomasz Dziewicki 
i dyrektor Biblioteki Powiatowej - Elżbieta Paderewska
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III Międzygminny Konkurs Pięknego Czytania pod hasłem 
„Książek czytanie, to świata poznanie” rozstrzygnięty!!!

Z okazji przypadających w maju Międzynarodowych Dni 

Bibliotek Szkolnych, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 

w Warszawie – Filia w Błoniu, zorganizowała III Międzygminny 

Konkurs Pięknego Czytania, w tym roku pod hasłem „Książek 

czytanie, to świata poznanie”. Konkurs jest adresowany do 

uczniów z klas 4-6 szkół podstawowych, z powiatu warszaw-

skiego-zachodniego. 

 W promieniach wiosennego słońca, 29 kwietnia o godz. 

10.00, w Ośrodku Kultury „Poniatówka” w Błoniu, odbyło się 

przesłuchanie uczestników, wytypowanych w drodze elimina-

cji szkolnych (z każdej szkoły trzech uczniów). Podobnie jak 

w ubiegłym roku, swój udział zgłosiło 8 szkół: z Błonia SP nr 1 

i 2, Bieniewic, Kampinosu, Leszna, Ożarowa Maz., Płochocina 

i Zaborowa. Każdy z uczestników miał określony czas - 3 minu-

ty, na przeczytanie wybranego przez siebie fragmentu książki. 

Regulamin określał, aby treść była zabawna i zawierała dialog. 

 Najczęściej prezentowaną książką były „Nowe przygody 

Mikołajka”, których autorami są R. Gościnny i J.J. Sempe. Po za-

kończeniu prezentacji, uczestnicy mieli chwilę wytchnienia na 

colę i słodkości. Członkowie Komisji Konkursowej w składzie: 

Roman Nowoszewski - przewodniczący oraz Wanda Dziewul-

ska, Zofia Jopkiewicz i Agnieszka Kanabus, udali się na naradę, 

w celu uzgodnienia werdyktu. Po podsumowaniu wyników 

i wnikliwej analizie, wyłoniono następujących laureatów: 

I miejsce - Aneta Zimak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Błoniu

II miejsce – Kacper Kenig ze Szkoły Podstawowej w Kampi-

nosie

III miejsce - Kamil Jakubowski ze Szkoły Podstawowej 

w Lesznie.

 Ponadto przyznano siedem wyróżnień, otrzymali je:

1. Katarzyna Chłystek z Bieniewic

2. Monika Walendziak z Kampinosu

3. Daniel Dąbkowski z Płochocina

4. Rafał Bojarski z Płochocina

5. Julia Wójcik ze SP nr 1 w Błoniu

6. Adaś Misiak  ze SP nr 1 w Błoniu

7. Eliza Okulska z Ożarowa Maz.

 Laureaci i wyróżnieni otrzymali piękne książki. Wszyscy na-

tomiast pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. 

 Gościem honorowym uroczystego finału, a zarazem fun-

datorem pięknych książkowych nagród, upominków i dyplo-

mów był Burmistrz MiG Błonie Zenon Reszka. Organizatorzy 

składają serdeczne podziękowanie.  

 Gorące podziękowanie kierujemy również do  nauczycieli 

przedmiotowych i bibliotekarzy, którzy uczestniczyli w przy-

gotowaniu kandydatów, jak również sprawowali opiekę  pod-

czas podróży i samego konkursu.
Anna Buźniak

27 kwietnia 2009 r. Zarząd Osiedla RSM BLOKI wybrał jedno-

głośnie ze swojego grona nowego przewodniczącego, którym 

został Michał Wojciech Szulc.

 Michał Wojciech Szulc zastąpił na tym stanowisku Woj-

ciecha Cholewo, który w dniu 22 kwietnia br. złożył pisemną 

rezygnację z funkcji przewodniczącego oraz członkostwa w 

Zarządzie Osiedla RSM BLOKI.

 Obecny skład Zarządu Osiedla RSM BLOKI to:

• Michał Wojciech Szulc – przewodniczący,

• Anita Nowińska – sekretarz,

• Grażyna Szymankiewicz,

• Katarzyna Patrzałek,

• Henryk Koszczuk,

• Piotr Ałaszewski.

 Informacje o pracach Zarządu Osiedla dostępne są na 

stronie internetowej www.zobloki.blo.pl 

Od lewej: Michał Szulc, Grażyna Szymankiewicz, Henryk Koszczuk, Katarzyna 
Patrzałek, Anita Nowińska, Piotr Ałaszewski.

Nowy Przewodniczący Zarządu Osiedla RSM BLOKI
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Bronisze, to nie tylko nazwa miejscowości, ale także 

Rynku Hurtowego. Bardzo często słyszymy „te owoce są 

z Bronisz”. Taka informacja zastępuje dodatkowe 

wyjaśnienia. Jak z Bronisz to znaczy, że świeże, 

smaczne i dobrej jakości.

TROCHĘ HISTORII

Bronisze to dawny majątek ziemski pomiędzy Warszawą 

a Ożarowem Mazowieckim, przy trasie na Poznań. W czasie 

powstania listopadowego pod Broniszami stoczono bitwę 

z wojskami rosyjskimi. 

 Po wojnie utworzono na terenie wsi Stację Hodowli Roślin. 

W 1999 roku, już w nowej rzeczywistości gospodarczej, oddano 

do użytku Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy, spół-

kę akcyjną, w której znaczny udział mają polscy producenci.

 WR-SRH SA w Broniszach została zarejestrowana w 1995 

roku. Pierwszym prezesem Spółki był Jacek Kaliński. Obiekt 

wybudowano w niespełna dwa lata. Podczas projektowania 

korzystano z doświadczeń funkcjonujących rynków na zacho-

dzie Europy. 

 W maju, dziesięć lat temu, uroczystego otwarcia Rynku do-

konał ówczesny Premier RP Jerzy Buzek. Niestety władze pań-

stwowe i samorządowe nie przygotowały decyzji mogących 

przenieść handel hurtowy z dotychczasowych miejsc w War-

szawie do Bronisz. Trudności pokonał Janusz Byliński, któremu 

udało się uruchomić handel w Broniszach. J. Byliński zastąpił 

Jacka Kalińskiego na stanowisku prezesa. Mozolnie budowano 

reputację spółki, tak w opinii jej użytkowników, czyli produ-

centów, handlowców i kupców, jak i opinii publicznej.

 Dziś Rynek w Broniszach ma stałych klientów, udało się 

wypracować wizerunek wiarygodnej spółki, a nazwa i logo 

Rynku BRONISZE są już marką samą w sobie.

 Mirosław Mazuruk obecny prezes Zarządu realizuje kolej-

ny etap w rozwoju firmy, czyli nowe inwestycje podnoszące 

wartość spółki i jakość usług.

LUBIĄ BRONISZE 

Wielu konsumentów chętnie kupuje owoce i warzywa w skle-

pach osiedlowych lub na bazarkach, bowiem jakość oferowa-

nych tam produktów najczęściej jest wysoka.

 Moja koleżanka Ola, która ma zaprzyjaźnione dwa sklepy 

warzywne na osiedlowym bazarku, zawsze podkreśla, że jeżeli 

chodzi o owoce i warzywa, to nigdy nie kupuje ich w mar-

ketach. Bowiem pomimo niskich cen wartość konsumpcyjna 

i termin przechowywania nie są zadawalające. Ola wie, że pro-

dukty, w które zaopatruje się na bazarku pochodzą z Bronisz, 

co jej zdaniem gwarantuje jakość.

 Wielu interesantów korzysta z wiedzy i porad pracowników 

Biura. Często tematy porad nie dotyczą spraw handlowych. 

Anna Kaszewiak, związana ze spółką od początku, zajmuje się 

nie tylko sprawami akcjonariatu, ale także dla wielu klientów i 

dziennikarzy jest konsultantką produkcji kwiatowej. 

Wiedzą na temat cen, popytu i podaży dzieli się z klientami 

Maciej Kmera, który prowadzi codzienne notowania cen.

 Wartym podkreślenia, jest zaangażowanie spółki w działa-

nia non profit na rzecz użytkowników, współpraca z admini-

stracją samorządową i akcje charytatywne, w których spółka 

uczestniczy. 

 Wielkim zainteresowaniem zarówno klientów jak i przy-

szłych przedsiębiorców cieszą się Międzynarodowe Pokazy 

Florystyczne i warsztaty – interaktywne zajęcia pod okiem 

mistrzów florystyki. Bronisze życzliwie odnoszą się do akcji na 

rzecz potrzebujących. Poza bezpośrednią pomocą kierowaną 

do wybranych placówek, na Rynku przeprowadzane są akcje 

zbierania żywności m.in. przez Bank Żywności, a także inne or-

ganizacje pozarządowe. Handlowcy Rynku są bardzo zaanga-

żowani w tego typu działania i nigdy nie odmawiają wsparcia. 

 Podczas rozmów ze zwykłymi ludźmi można zauważyć, 

że nazwa Bronisze wywołuje życzliwy odbiór. Rozmówcy 

uznają, że Bronisze to marka produktów dobrej jakości.

MINĘŁA DEKADA 

Pierwsze miesiące po otwarciu Bronisz nie były łatwe. Mało 

było sprzedających, a jeszcze mniej kupujących. Obawy o dal-

sze funkcjonowanie spółki były realne, ale po przeniesieniu 

handlowców z targowiska na Okęciu, pojawili się także kupcy. 

Trudne lata Rynek Hurtowy w Broniszach ma za sobą. Dziś 

rocznie przyjeżdża do Bronisz ponad 1,5 miliona samocho-

dów. Dzięki temu obiektowi, Warszawa uniknęła najazdu cięż-

kiego taboru samochodowego, a wszyscy producenci mogą 

tu bez problemu wjechać ze swoim towarem, bez względu na 

wielkość produkcji. Jest tu miejsce tak dla małych jak i potęż-

nych producentów i handlowców. 

 Stałych handlowców w sektorach kwiaty, owoce, warzy-

wa i art. spożywcze jest ponad 470. W sezonie, każdego dnia 

towar z samochodów sprzedaje około 1000 producentów. 

Według analiz, Bronisze zaopatrują 14 milionów konsumen-

tów z Mazowsza i ościennych województw.

 Chętnych do prowadzenia działalności handlowej w Bro-
niszach jest więcej niż obecnie mamy pomieszczeń w halach 
– mówi Mirosław Mazuruk, Prezes Zarządu. Dlatego budu-
jemy nową halę o powierzchni 8000 m2, będzie tam miejsce dla

Między Warszawą, a Ożarowem
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sprzedających warzywa i owoce, a część obiektu przeznaczymy 
na Giełdę Antyków i Staroci.
 Wszyscy kolekcjonerzy, którzy prowadzili działalność 

w hali magazynowej przeniosą się do nowo wybudowanej 

hali, będzie także miejsce dla nowych przedsiębiorców. 

Zainteresowanie inwestycją przekroczyło nasze oczekiwania 

– podaje M. Mazuruk - już kilkunastu nowych kolekcjonerów 
zarezerwowało powierzchnie mimo, że budowa dopiero się roz-
pocznie.
 W planach mamy przeznaczenie 26 milionów złotych na 

inwestycje, będziemy się rozwijać z myślą o handlowcach po-

większających powierzchnie, ale także z myślą o tych, którzy 

zamierzają podjąć działalność w Broniszach.

 Najbliższe zadania to także przekształcenia własnościowe 

w spółce. WR-SRH SA w Broniszach jest na liście przedsię-

biorstw przewidzianych przez Ministerstwo Skarbu Państwa 

do prywatyzacji do 2012 roku. W jakiej formie to się odbędzie 

nie zostało jeszcze postanowione. W opinii przedstawicieli 

prywatnych akcjonariuszy, których w Radzie Nadzorczej re-

prezentuje m.in. Tomasz Gutkowski dobrze by się stało gdyby 

część akcji mogli przejąć dotychczasowi użytkownicy: akcjo-

nariusze i producenci rolni oraz samorząd województwa, da-

łoby to gwarancję utrzymania dotychczasowego charakteru 

firmy.

 Planów i zamierzeń jest wiele, co i w jakim stopniu zosta-

nie zrealizowane będziemy oceniać przy innej okazji. A że czas 

szybko mija widać chociażby po tym, że od otwarcie obiektu 

minęła dekada, a niektórym wydaje się, że to było tak niedaw-

no. Nie obejdzie się bez westchnienia – jak ten czas szybko 

mija.

Małgorzata Skoczewska 

Weź udział w konkursie w dniu 6 czerwca 2009 w czasie 
Pikniku Rodzinnego na Rynku Hurtowym w Broniszach!

Kupony konkursowe będą rozdawane w czasie pikniku, wypeł-

niony kupon wrzucamy do urny w punkcie informacyjnym.

Pytania konkursowe 

1. Rynek Hurtowy jest otwarty:
a) 24 godziny na dobę

b) od godziny 8 do godziny 15

c) od północy do godziny 10 rano

2. Rynek Hurtowy w Broniszach jest:
a) Największym Rynkiem w Polsce

b) Jest równy wielkością rynkowi w Poznaniu 

c) Jest mniejszy od Rynku w Lublinie

3. Rynek Hurtowy w Broniszach leży w gminie:
a) Ożarów Mazowiecki

b) Stare Babice

c) Przynależy do Miasta Stołecznego Warszawa 

4. Strona WWW Rynku Hurtowego w Broniszach ma na-
zwę:
a) www.bronisze.com.pl

b)  www.warszawskirolnospozywczyrynekhurtowy.com.pl

c) www.gieldahurtowa.com.pl

5. Na Rynku Hurtowym w Broniszach działa dodatkowo:
a) giełda Antyków i Staroci

b) giełda samochodów

c) giełda zoologiczna 

Dla osób z problemem ALKOHOLOWYM

Jeżeli sytuacja w twojej rodzinie jest trudna, problemowa, 

a nie wiesz, do kogo się zwrócić - proponujemy Ci, 

zadzwoń pod numer

722-26-73
we czwartki w godz. 14:00-16:00

722-52-00
we wtorki w godz. 16:00-17:00

722-20-09
w piątki w godz. 15:00-16:30

Nawiązany kontakt pomoże Tobie i innym 

poszukać dobrych rozwiązań i wsparcia. 

W tego rodzaju problemach bardzo ważne jest, 

aby nie być z nimi samemu, podzielić się z kimś...

Czekamy na Twój telefon.

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

w Ożarowie Mazowieckim

Telefon zaufania
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W OŻAROWIE MAZ., ul. Poznańska 165

6 czerwca - sobota - godz. 9:00
Parada „Uśmiechu” przemarsz ulicami miasta klubów 

sportowych, sekcji zespołów działających na terenie gminy 

Ożarów Mazowiecki. Otwarcie „Dni Ożarowa” 

- boisko przy SP i Gimnazjum w Ożarowie Maz.

7 czerwca - niedziela - godz. 6:00-20:00
Wybory do Parlamentu Europejskiego.

14 czerwca - niedziela - godz. 16:00
Wieczorek taneczny dla seniorów.

16 czerwca - wtorek - godz. 18:15
Zebranie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ożarów”.

19 czerwca - piątek - godz. 19:00
Koncert uczestników zajęć Ogniska Muzycznego „Progress” 

– zakończenie roku

W JÓZEFOWIE, ul. Fabryczna 15

1 czerwca - poniedziałek - godz. 16:00
Festyn z okazji Dnia Dziecka. 

Plac przy Filii DK ul. Fabryczna 15

28 czerwca - niedziela - godz. 16:00
Wieczorek taneczny dla seniorów. 

CZERWIEC  -  KALENDARIUM  IMPREZ  W  „UŚMIECHU”

AKCJA „LATO W MIEŚCIE”
w Ożarowie Mazowieckim
 od 22 czerwca do 17 lipca

Pracownia malarstwa i rysunku 
od poniedziałku do piątku 

godz. 10:30-12:00 - dzieci w wieku od 6 do 10 lat

godz. 12:30 do 14:00 - dzieci w wieku od 10 lat wzwyż

Intensywny kurs tańca towarzyskiego 
dla dzieci i młodzieży.

W programie salsa, rumba, cha-cha, tango, walc i inne

poniedziałek, środa i piątek w godz. 11:30-13:30

Intensywny kurs nauki gry na gitarze 
3 x w tygodniu

Lekcje indywidualne -zapisy w sekretariacie 

Aerobik dla dziewcząt 
poniedziałek, środa i piątek

w godz. 10:30-11:15

Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży 
od 13 do 17 lipca

godz. 10:30-12:00 - dzieci w wieku od 7 do 12 lat

godz. 12:15-14:30 - dzieci w wieku od 13 lat i więcej

Zapisy na w/w zajęcia przyjmujemy w sekretariacie 

Domu Kultury „Uśmiech” 

przy ul. Poznańskiej 165 pokój 113 (I piętro), 

lub telefonicznie pod numerem (0-22) 722-14-45. 

Wszystkie zajęcia proponowane w ramach akcji „Lato w 

mieście” będą BEZPŁATNE!

Intensywny kurs języka angielskiego
3 razy w tygodniu

2 grupy wiekowe: 7-12 lat i 13-16 lat

w Józefowie 
 od 22 czerwca do 17 lipca 

zapraszamy dzieci i młodzież do udziału 

w następujących zajęciach :

  - nauka gry na instrumentach 

    (gitara, akordeon, keyboard)

  - zajęcia plastyczne(pracownia i plener)

  - zajęcia z rękodzieła 

  - zabawy i gry integracyjne w plenerze 

  - konkurs fotograficzny połączony z wystawą      

    „Ja i moje otoczenie” 

  - projekcje filmowe dla dzieci 

  - dziecięcy teatr uśmiechu 

  - zakończenie akcji (garden party) 

    dla uczestników akcji lato w józefowie 

Zajęcia będą się odbywać 

od poniedziałku do piątku 

w godz. 10.00-16.00.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne!
 

Zainteresowanych prosimy o zapisy 

pod następującymi numerami:

0-22 434-64-18, 0-501-792-833, 

e-mail: filiajozefow@dkusmiech.eu
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Sukcesy sportowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim

W roku szkolnym 2008/2009 Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych broni w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej I miejsca w klasy-
fikacji szkół średnich Powiatu Warszawa Zachód z roku ubie-
głego.
 W pierwszej konkurencji – biegach przełajowych Szkoła 
zdeklasowała rywali:
I miejsce indywidualne GRZEGORZ WĘSEK
II miejsce indywidualne KRYSTIAN GUŁAWSKI
III miejsce indywidualne KAMIL GIŻYNSKI 
 W drugiej konkurencji - sztafecie przełajowej zarówno 
w klasyfikacji dziewcząt jak i chłopców zajęliśmy I miejsca, 
które uprawniają do reprezentowania Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego na szczeblu międzypowiatowym.
 Następna konkurencja - piłka nożna dziewcząt i chłopców 
zakończyła się następującymi wynikami:
III miejsce dziewczęta
II miejsce chłopcy
 W czwartej konkurencji piłce koszykowej chłopcy zajęli II 
miejsce, dziewczęta nie startowały.
 Piłka siatkowa zakończyła się słabym wynikiem w kategorii 
chłopców - IV miejsce, dziewczęta III, natomiast piłka ręczna 
zakończyła się bezapelacyjnym sukcesem chłopców, którzy 
ograli w bardzo dobrym stylu wszystkie szkoły średnie w po-
wiecie, uzyskując awans do międzypowiatu. Dziewczęta w pił-
ce ręcznej zajęły III miejsce. 
 Turniej międzypowiatowy szkół średnich w piłce ręcznej 
chłopców zakończył się sukcesem naszej szkoły, gdzie nasi 
uczniowie wywalczyli III miejsce po bardzo dobrej grze.

 W piłce nożnej halowej chłopcy naszej szkoły spisali się 
bardzo dobrze zajmując dobre II miejsce.

 W dniu 21 kwietnia 2009 roku odbyły się finały między-
powiatowe w sztafetach przełajowych, gdzie reprezentacje za-
równo dziewcząt jak i chłopców po bardzo dobrych biegach 
zajęli następujące miejsca: 
II chłopcy
IV dziewczęta,
co przyczyniło się do wygrania po raz drugi z rzędu Mazo-
wieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w kategorii Szkół Średnich 
w powiecie Warszawskim Zachodnim.
 Opiekunami naszych reprezentantów są: 
dziewcząt – mgr Agnieszka Konrad
chłopców – mgr Andrzej Jackowski

Opracował :mgr Andrzej Jackowski - nauczyciel WF w ZSP im Tony Halika 

Gmina Ożarów Mazowiecki po raz kolejny bierze udział 

w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Zachowaj Trzeźwy 

Umysł” organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów 

i Dziennikarzy Radiowych z Poznania w 2009 r.

 Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” rozpoczęła się 

w kwietniu i będzie trwała do końca czerwca 2009 roku.

 Główne cele kampanii dla Szkół Podstawowych:
Uświadomienie dzieciom, że życie może być każdego dnia fa-

scynującąprzygodą, jeśli tylko dobrze wykorzysta się własne 

możliwości i możliwości cywilizacyjne.

 Cele szczegółowe:
- czerpanie radości i satysfakcji z poznawania nowych moż-

liwości wykorzystania zdobyczy nauki i techniki (kamera, apa-

rat fotograficzny, komputer, mikrofon itp.)

- czerpanie radości i satysfakcji z uczestnictwa w przed-

sięwzięciach umożliwiających prezentację swoich osiągnięć 

i umiejętności (hobbystycznych, sportowych, naukowych)

- czerpanie radości i satysfakcji z dzielenia się dobrem z inny-

mi (np. wolontariat).

 Główne cele dla gimnazjów:
Rozwijanie osobowości człowieka mobilnego, umiejącego re-

alizować własne cele życiowe.

 Cele szczegółowe:
- najważniejsze jest rozwijanie zainteresowań jako obrony 

przed nudą,

- pobudzanie motywacji do działania przez wspieranie zain-

teresowań,

- wzmacnianie poczucia własnej wartości przez stwarzanie 

możliwości wykazania się zainteresowaniami i umiejętnościa-

mi.

Szkoły otrzymały materiały edukacyjne dla dzieci do prze-

prowadzenia kampanii i materiały dla rodziców, nauczycieli, 

sprzedawców.

INSPEKTOR
d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” 
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O UNII SŁÓW KILKA ...

6 maja w Piorunowie odbyła się 

konferencja poświęcona two-

rzeniu partnerstwa lokalnego dla gmin Ożarów Mazowiecki i 

Błonie. Powiatowy Urząd Pracy - inicjator przedsięwzięcia uru-

chomił  działania na rzecz partnerstwa lokalnego zmierzające 

do ożywienia gospodarczego obu gmin. W spotkaniu udział 

wzięli: samorządowcy, lokalni pracodawcy, przedstawiciele 

wielu instytucji związanych z lokalnym biznesem i mieszkańcy 

gmin. 

 Najważniejszym celem Programu jest budowanie trwałe-

go partnerstwa pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami, orga-

nizacjami pozarządowymi, samorządem na rzecz ożywienia 

gospodarczego. Pomysł polega na aktywizowaniu wyżej wy-

mienionych podmiotów i zachęcaniu ich do współpracy przy 

definiowaniu lokalnych problemów i rozwiązaniu ich na po-

ziomie powiatu. 

 W celu wypracowania wielostronnych i innowacyjnych 

projektów gospodarczych zaplanowany został cykl konferen-

cji na teranie obydwu gmin.

 Konferencje poprowadzone zostaną przez eksperta w dzie-

dzinie partnerstwa lokalnego Panią Jadwigę Olszowską-Urban 

- Prezesa Międzynarodowego Centrum Partnerstwa „Partners 

Network” z siedzibą w Krakowie.

 Idea partnerstwa lokalnego powstała około roku 1980 

w Kanadzie, skąd pomysł dotarł do USA, gdzie wykorzystano 

go przy procesie likwidacji nierentownych hut i kopalni. Po-

nieważ efekty podjętych działań przyniosły pozytywne skutki, 

stworzono tzw. Model Partnerstwa Lokalnego, który później 

został rozpowszchniony na całym świecie. W Polsce pilotażo-

wo został on wprowadzony w końcu lat 90-tych XX wieku na 

Śląsku. Dziś wszystkie polskie regiony zaczynają wprowadzać, 

lub już wprowadziły ten model do swojej polityki regionalnej. 

Podejmowane działania dążą do ożywienia gospodarczego 

i poprawy na lokalnym rynku pracy poprzez budowanie trwa-

łego partnerstwa pomiędzy instytucjami rządowymi, samo-

rządem, organizacjami pozarządowymi, lokalnym biznesem 

oraz mieszkańcami lokalnej społeczności.

 Partnerstwo lokalne polega na aktywizowaniu całych spo-

łeczności i zachęcaniu ich do współpracy przy definiowaniu 

lokalnych problemów i rozwiązywaniu ich na poziomie gminy, 

miasta czy powiatu. Świadomość, że oddolne inicjatywy moż-

na zrealizować, a lepsze efekty osiąga się poprzez współpracę 

a nie spory, motywuje do wytężonej pracy i podejmowania 

nowych zadań. Kluczowym zadaniem na poziomie lokalnym 

jest więc zachęcenie partnerów lokalnych do wspólnego dzia-

łania i pokazanie im korzyści, jakie z tego wynikają. Poprzez 

takie działania można również przyczynić się do budowania 

poczucia wspólnoty i wzmocnienia lokalnej tożsamości.

 Z tworzenia partnerstw płyną oczywiste korzyści, sens jego 

istnienia leży w zdolności do sposobu zmiany myślenia i za-

chowania lokalnych społeczności oraz poprawy stosunków 

społecznych poprzez realizację zamierzonych działań. Jedną 

z głównych zasad partnerstwa jest dzielenie zarówno korzyści, 

jak i ryzyka dla osiągnięcia konkretnych celów. Wspólne dzia-

łanie pozwala także na efektywniejsze aplikowanie o fundusze 

zewnętrzne zarówno krajowe, jak i zagraniczne.

 Na terenie naszego powiatu to już drugie partnerstwo, 

pierwsze zawiązali przedstawiciele gmin: Stare Babice, Leszno 

i Kampinos. Przedsięwzięcie zaowocowało integracją środo-

wisk lokalnego biznesu, samorządowców i mieszkańców gmin. 

Dzięki temu wspólnie opracowano kilka pomysłów bizneso-

wych, które miejmy nadzieję zostaną skierowane do realizacji. 

 Dzięki spotkaniom na konferencjach różnych środowisk 

lokalnych powstaje forum wymiany informacji i doświadczeń. 

Władze samorządowe dowiadują się o oczekiwaniach miesz-

kańców gmin, a dyskusje prowadzone z przedstawicielami 

Z  EUROPĄ  W  TLE 
Partnerstwo lokalne – drogą do rozwoju 
Ożarowa Mazowieckiego i Błonia
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 POLICJA

Bezpieczne mieszkanie, czyli jak 
ustrzec się przed kradzieżą 

Mimo, iż ogólna liczba włamań w porów-

naniu do lat ubiegłych systematycznie 

spada, to jednak wciąż na terenie na-

szego powiatu do nich dochodzi. Domy 

i mieszkania, w których jest zgromadzony dorobek naszego 

życia, stanowią łakomy kąsek dla złodzieja. Idealnego zabez-

pieczenia nie ma. 

 Zastanówmy się, czy zrobiliśmy wszystko, aby do mini-

mum ograniczyć ryzyko włamania do Twojego mieszkania. 

Żadna Policja nawet najskuteczniejsza nie ochroni w pełni na-

szej własności, jeżeli sami nie będziemy o nią dbali. Policjanci 

apelują o rozwagę i radzą, jak nie dać się okraść.

 Policjanci bardzo wnikliwie prowadzą każdą zgłoszoną 

sprawę. Dużym utrudnieniem jest jednak brak świadków i 

czas, który upływa od zdarzenia do zgłoszenia przestępstwa. 

Pamiętajmy, że natychmiastowe zgłoszenie o włamaniu, nawet 

telefoniczne o każdej porze, daje większe szanse na wykrycie 

sprawcy.

 Nasze domy lub mieszkania, w których zgromadzony jest 

dorobek wielu lat pracy, stanowi łakomy kąsek dla złodzieja. 

Okazją do kradzieży mogą być otwarte drzwi lub okna, na-

wet podczas chwilowej nieobecności lub snu domowników. 

Do włamania zachęcają słabe drzwi, łatwe do otwarcia zamki 

i brak zainteresowania sąsiadów. 

Policjanci radzą, jak do minimum ograniczyć te zagrożenia.

Zabezpiecz drzwi :
• wyposaż drzwi w odpowiednie zamki patentowe - wykazy 

tych zamków posiadają firmy ubezpieczeniowe i specjalistycz-

ne sklepy; w drzwiach zamontuj również zabezpieczenie prze-

ciwwyważeniowe;

• zabezpiecz dom poprzez okratowanie okienek piwnic, ta-

rasów i drzwi balkonowych, zwłaszcza tych z tyłu budynku 

- warto pomyśleć o zamontowaniu w nich dobrych klamek 

(pojawiły się w sprzedaży klamki zamykane na klucz) lub cho-

ciaż zwykłych zasuwek; nie zapomnij o zabezpieczeniu drzwi 

garażowych oraz innych pomieszczeń gospodarczych, po-

przez które łatwo można dostać się do domu;

• doskonałym zabezpieczeniem jest system alarmowy - wy-

bierz firmę, której systemy ochronne gwarantują uzyskanie 

zniżki ubezpieczeniowej;

• zadbaj o oświetlenie ciemnych obszarów wokół domu. Zło-

dziej nie lubi światła, a wyższy rachunek z nawiązką zrekom-

pensuje Ci wzrost poczucia bezpieczeństwa.

Poznaj swojego sąsiada:
Pamiętaj - najlepszym zabezpieczeniem domu lub mieszkania 

jest życzliwy sąsiad. Dobrze znający się i zorganizowani sąsiedzi 

mogą skutecznie przeciwstawić się włamaniom i kradzieżom. 

Porozmawiaj z Twoim sąsiadem o bezpieczeństwie w Waszym 

miejscu zamieszkania, ustalcie jak zachować „sąsiedzką czuj-

ność”. Jeżeli zobaczysz nieznajomego, próbującego otwierać 

drzwi u sąsiada, a wiesz, że nie ma go w domu - dzwoń do 

Policji. Dzisiaj pomożesz Ty -jutro pomogą Tobie! 

Pamiętaj! Dzwoń do Policji, gdy:
• zobaczysz nieznajomego, próbującego otwierać drzwi u są-

siada, a wiesz, że nie ma go w domu;

• usłyszysz hałasy na posesji sąsiada, a wiesz, że mieszkańcy 

wyjechali;

• zauważysz cokolwiek, co wzbudzi Twój niepokój w miejscu 

zamieszkania;

POLICJA

lokalnego biznesu prowadzą do precyzowania wzajemnych 

oczekiwań i wypracowania realnych sposobów ich realizacji. 

 W spotkaniu, które zorganizowano w Domu Weselnym 

w Piorunowie udział wzięło ponad 100 osób. Obecni byli 

burmistrzowie Gmin Błonie - Zenon Reszka i Ożarowa Mazo-

wieckiego - Kazimierz Stachurski, jak również Starosta Powia-

tu warszawskiego zachodniego - Jan Żychliński, oraz Dyrektor 

PUP Anna Raszkiewicz. W konferencji uczestniczyli również: 

Przewodnicząca Powiatowej Rady Zatrudnienia Jolanta Stęp-

niak, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Aleksander 

Kornatowski. Gminy Ożarów Mazowiecki i Błonie łączy bez-

pośrednie sąsiedztwo oraz położenie przy drodze nr 2, tzw. 

trasa poznańska.

 Podczas konferencji burmistrzowie partnerskich gmin za-

prezentowali osiągnięcia swoich samorządów, głos zabrał rów-

nież Starosta Jan Żychliński, który patronuje tej inicjatywie.

 Podsumowując, można wskazać na najważniejsze korzyści 

wynikające z utworzenia i funkcjonowania partnerstwa. 

To przede wszystkim:

• otwartość na nowe idee oraz chęć i potrzeba uruchamiania 

nowych działań lokalnych

• umiejętność planowania społecznego, przewidywania, two-

rzenia wizji

• włączenie liderów lokalnych do rozwiązywania problemów 

i aktywizacji lokalnych społeczności

• zwiększenie efektywności funkcjonowania struktury władzy 

samorządowej oraz wzrost umiejętności i kompetencji pra-

cowników instytucji lokalnych

• wzrost motywacji i zaangażowania w instytucjach lokalnych 

i organizacji społecznych

• poprawa współpracy między podmiotami gospodarczymi, 

instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi oraz 

samorządem lokalnym.

Jolanta Kołodyńska

Kierownik Referatu Funduszy Europejskich i Promocji Gminy
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OSP

OSP Ożarów Mazowiecki
W kwietniu 2009r. OSP Ożarów wy-

jeżdżała alarmowo 31 razy:

- 17 pożarów

- 12 akcji ratownictwa 

   technicznego

-1 pompowanie rozlewiska

-1 ćwiczenia na obiekcie.

4 kwietnia - Jawczyce, ul. Piwna. Ćwiczenia strażaków na 

opuszczonym obiekcie, w którym zasymulowano pożar. Ćwi-

czenia zawierały elementy poszukiwania w zadymionych po-

mieszczeniach osób, udzielenie pierwszej pomocy, gaszenie 

pożaru, inspekcja pogorzeliska z wykorzystaniem kamery ter-

mowizyjnej.

8 kwietnia - Kaputy, ul. Sochaczewska na wysokości nu-

merów 175-177. Zderzenie trzech samochodów osobowych. 

Działania strażaków polegały na udzieleniu pomocy przed-

medycznej poszkodowanemu mężczyźnie, odłączeniu aku-

mulatorów, neutralizacji rozlanych płynów i olejów samocho-

dowych, ściągnięcie pojazdów na pobocze.

8 kwietnia - Duchnice, ul. Ożarowska. Pożar w pomieszczeniu 

produkcyjnym po wybuchu gazów w maszynie granulacyjnej 

podczas procesu technologicznego produkcji mat poliureta-

nowych.

17 kwietnia - Konotopa, ul. Rajdowa/Uskok. Wypadek dro-

gowy z udziałem samochodu osobowego Audi oraz dostaw-

czego Mercedes. W wypadku obrażenia odniosło 5 osób 

w wielu od 21 do 26 lat. Do zdarzenia zadysponowano sześć 

zastępów strażaków z Ożarowa Maz., Pruszkowa oraz Błonia,  

cztery zespoły pogotowia ratunkowego z Błonia, Pruszkowa 

i Warszawy. 

23 kwietnia - Macierzysz, ul. Poznańska 12. Pożar pomiesz-

czenia mieszkalnego w budynku magazynowo-mieszkalnym. 

Pożar powstał na skutek zwarcia instalacji elektrycznej. Pożar 

gasiło pięć zastępów strażaków. Dzięki wczesnemu zauwa-

żeniu pożaru i natychmiastowej interwencji strażaków nie 

doszło do tragedii oraz straty były niewielkie.

Zebrał: Jacek Andrzejczak

OSP Święcice
OSP Święcice w kwietniu wyjeżdżała alarmowo 24 razy:

- 20 pożarów

- 2 fałszywe alarmy

- 1 akcja ratownictwa technicznego

- 1 ćwiczenia

- 18 razy – wyjazdy do wypalanej trawy, śmieci itd.

6 kwietnia - dwukrotny wyjazd do pożaru sterty - właściciel 

Rolnas Wolica.

24 kwietnia - kolizja dwóch samochodów - Płochocin, skrzy-

żowanie ul. Mazowieckiej i ul. Lipowej. Podjęte czynności to: 

neutralizacja płynów, sprzątanie ulicy po wypadku.

28 kwietnia - ćwiczenia na obiekcie magazynów Prologis - Ko-

pytów, ul. Poznańska (cel: zapoznanie się z całym obiektem).

O S P
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• opuszczając na dłuższy czas swój dom (urlop, pobyt w szpi-

talu), zostaw zaufanemu sąsiadowi klucze i poproś o zapalanie 

codziennie chociaż na kilka minut światła w różnych pomiesz-

czeniach, czy wyjmowanie ze skrzynki Twojej korespondencji;

• zauważysz podejrzaną osobę obserwującą okoliczne obiekty.

Nie ryzykuj niepotrzebnie:
• unikaj przechowywania w domu znacznych kwot pienię-

dzy i wartościowej biżuterii. Takie „dobre schowki” jak szafa 

z bielizną, doniczka z kwiatami, książki czy cukiernica są bar-

dzo dobrze znane włamywaczom i penetrowane przez nich w 

pierwszej kolejności;

• nie opowiadaj o swoim majątku w miejscach, gdzie mogą Cię 

słyszeć obcy;

• jeżeli wyjeżdżasz na dłużej, przekaż do przechowania cenne 

dla Ciebie rzeczy osobom godnym zaufania;

• zapisz numery fabryczne wartościowych przedmiotów (ma-

gnetowid, komputer, telewizor, kamera, video itp.), oznakuj 

je w indywidualny, trwały sposób, niewidoczny dla złodzieja; 

sporządź listę, a jeżeli to możliwe, również dokumentację fo-

tograficzną cennych przedmiotów (biżuteria, antyki, cenne 

obrazy, stare zegarki itp.) - w przypadku kradzieży zwiększy to 

znacznie szansę ich odzyskania;

• równolegle z zabezpieczeniem mieszkania w zamki, alarmy, 

podwójne drzwi itp. nie zapomnij o jego ubezpieczeniu w 

firmie ubezpieczeniowej, aby w przypadku włamania zrekom-

pensować poniesione straty.

ego/ na podst. mat. KSP

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

cji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach



650-lecie
Pilaszkowa

PILASZKÓW jest po³o¿ony na zachodnim skraju naszej Gminy. To zabytkowy XVIII-wieczny park,
a na jego terenie klasycystyczny dwór miejsce tyle¿ urokliwe, co historyczne i bogate znakomitymi ludŸmi.
W bie¿¹cym roku przypada 650 lat udokumentowanych dziejów Pilaszkowa. Dzisiejszy Pilaszków to Muzeum
Dworu Polskiego, eksponuj¹ce dzieje sporej czêœci naszej Gminy, to jedyne na Mazowszu Muzeum Pojazdów
Konnych oraz Dom Opiekuñczo-Leczniczy dla osób starszych i niepe³nosprawnych.

Gospodarzem obiektu od 1993 roku jest Fundacja Koœcielnej Rady Gospodarczej, której sumptem
Pilaszków zosta³ przywrócony do istnienia po niemal ca³kowitym unicestwieniu w latach po II wojnie
œwiatowej. Posiad³oœæ nie tylko niemal przesta³a istnieæ fizycznie (w 1895 r. dwór by³ zniszczony w 96%!), ale
zatar³a siê tak¿e w ludzkiej pamiêci. Dziêki ¿mudnym poszukiwaniom archiwalnym oraz dziêki nawi¹zaniu
znajomoœci z potomkami dawnych w³aœcicieli uda³o siê wydobyæ z zapomnienia pokolenia, które tu ¿y³y
i pracowa³y, doœæ dok³adnie, wiek po wieku. I oto jawi¹ siê przed nami wydarzenia, procesy historyczne
i biografie pojedynczych ludzi, w których jak w pigu³ce zawiera siê historia Mazowsza i Kraju. W bie¿¹cym
roku nowo¿ytne dzieje zamykaj¹ siê okr¹g³¹ liczb¹ 650. lat. W³adze Gminy O¿arów Mazowiecki zechcia³y
umieœciæ tê rocznicê w programie obchodzonych co roku Dni O¿arowa. Jubileuszowa uroczystoœæ
w Pilaszkowie odbêdzie siê wiêc o godz.18.00.

W 1359 roku w³aœcicielem stoj¹cego tu drewnianego gródka rycerskiego by³ Grzegorz, którego imiê jest
zapisane w „Kodeksie dyplomatycznym Ksiêstwa Mazowieckiego”.A¿ do pocz¹tku XVIII wieku Pilaszkowscy
nale¿eli do znakomitszych rodów szlacheckich w Ziemi Warszawskiej. Zapisali siê udzia³em w bitwie pod
Grunwaldem (1410) oraz pod Chocimiem (1620). W XVIII wieku, tak bardzo burzliwym w dziejach Kraju,
Pilaszków przechodzi³ ró¿ne koleje, czêsto zmieniaj¹c w³aœcicieli, a by³ wœród nich m.in. ojciec znakomitego
kompozytora epoki romantyzmu Micha³a Kleofasa Ogiñskiego, autora znanego poloneza „Po¿egnanie
ojczyzny”. W czasie Powstania Koœciuszkowskiego gospodarzem pilaszkowskiego maj¹tku by³ Filip Antonio
Campioni, który goœci³ w swoim dworze gen. Jana Henryka D¹browskiego, ksiêcia Józefa Poniatowskiego
i Józefa Wybickiego. Maj¹tek Campioniego, we wczeœniejszych wiekach bardzo rozleg³y obejmowa³ jeszcze
poza samym Pilaszkowem równie¿: Œwiêcice, Pogroszew, czêœæ Myszczyna i Micha³ówek.

Pierwsza po³owa XIX wieku to czasy Ryxów, wywodz¹cych siê od kamerdynera króla Stanis³awa
Augusta, spokrewnionych z rodem Paschalisów Jakubowiczów, znanych ze znakomitej manufaktury pasów
kontuszowych w Lipkowie. Na ostatnie lata XIX wieku i okres do 1945 roku przypada obecnoœæ w Pilaszkowie
rodziny Marszewskich, którzy prowadzili w swym maj¹tku znan¹ na ca³y kraj hodowlê byd³a rasy holenderskiej.
Nadto Mieczys³aw Marszewski, in¿ynier dróg i mostów, by³ budowniczym Mostu Poniatowskiego
w Warszawie i mostu na Bugu w Zegrzu.

14 czerwca br.

Muzeum pilaszkowskie jest czynne dla zwiedzaj¹cych indywidualnych w niedziele (wejœcie o godz.
12.00 i o godz. 15.00), a dla grup tak¿e w pozosta³e dni tygodnia po uprzednim umówieniu siê
telefonicznym (022 733 80 00). Zapraszamy!

Skrót pilaszkowskich dziejów

Barbara Milanowska




