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102,7 FM

Radio Niepokalanów

cotygodniowy
"Kwadrans Samorz¹dowy"

Miasta i Gminy O¿arów Mazowiecki
w ka¿dy czwartek o godz. 13:30

w ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca
o godz. 19:20



Odznaczenia pañstwowe otrzymali
od lewej : Ks. dr Edward Sobieraj, Tadeusz Staniszewski,
Irena Prucnal, Miros³aw Mazuruk

Tegoroczni laureaci Felicji
od lewej: Ks. dr Edward Sobieraj (w kategorii “Osoba”)
Karol i Marek Pytkowscy (w kategorii “Instytucja”)
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Na zdjêciu od lewej:
Wojewoda Mazowiecki - Jacek Koz³owski,
Zastêpca Szefa Kancelarii Sejmu - Dariusz M³otkiewicz,
ks. Sylwester Sowizdzrza³,
Prze³o¿ony Generalny Ks. Orionistów - ks. Flavio Peloso,
ks. Infu³at - Józef Wójcik,
Cz³onek Kapitu³y Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej - Adam Tañski
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Po wyjątkowo suchym maju, trudno było przyzwyczaić się do  mokrego i chłodnego czerw-
ca i jeszcze bardziej mokrego lipca. Lipcowe deszcze spowodowały wiele strat i podtopień. 

Nie pierwszy raz okazało się jak ważną rolę spełniają urządzenia melioracyjne a zwłaszcza 
rowy śródpolowe i rowy przydrożne, które mają zadanie odprowadzać nadmiar wód desz-
czowych z pól, dróg i posesji. Często od lat nie czyszczone, nie pogłębiane a nawet zasypywa-
ne, zatrzymują wodę zamiast ją odprowadzać zgodnie z kiedyś opracowanym projektem. 
Rowy melioracyjne należą do spółki wodnej – dobrowolnego zrzeszenia rolników, którzy de-
klarowali obowiązek finansowania ich utrzymania w dobrym stanie technicznym.
 Pomimo tych anomalii pogodowych i niesprzyjającej aury kontynuujemy zadania zapi-
sane w planie budżetowym na rok 2009. Główne inwestycje to: przebudowa dróg, w Józefo-
wie (ul. Kasztanowa), w Płochocinie (ul. Partyzantów, Zwierzyniecka i 1-Maja), w Ożarowie 
(ul. Mickiewicza, Kościuszki, Reymonta i 1 Maja), budowa kanalizacji w Broniszach, Macierzy-
szu, Szeligach i Duchnicach, budowa przedszkola w Ożarowie, rozbudowa Szkoły w Płochoci-
nie, budowa domu komunalnego w Umiastowie. 
 Ważnym wydarzeniem ostatnich dni było uruchomienie dwóch linii mikrobusowych 
w Gminie: 
na trasie: Ożarów PKP - Piotrkówek Mały - Strzykuły - Wieruchów - Piotrkówek Duży -  Rynek 
Hurtowy w Broniszach - Macierzysz - Szeligi - Warszawa Ciepłownia Wola 
na trasie: Józefów Polmos - Płochocin Kościół - Święcice - Michałówek - Ołtarzew - Ożarów 
- Bronisze - Mory - Warszawa Ciepłownia Wola.
 Zachęcam do korzystania z obu linii, proszę o uwagi dotyczące rozkładu jazdy i lokalizacji 
przystanków. W tym numerze „Informatora” znajdziecie Państwo rozkłady jazdy oraz cennik 
biletów. 

Wszystkim Państwu życzę udanych wakacji przy dobrej słonecznej pogodzie. 

Kazimierz K. Stachurski

 Motto na czerwiec:

  Im więcej rzeczy się człowiek wstydzi, 
  tym bardziej jest godny szacunku.
       Bernard Shaw

z pracy Urzędu Miasta 
 Podpisano umowy dotyczące następujących zadań: 

• remont dachu budynku pływalni miejskiej w Ożarowie
• remont dachu budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ożarowie 
• remont budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Płochocinie 
• remont budynku komunalnego przy ul. Konotopskiej 6 
• remont ogrodzenia i schodów w Przedszkolu Nr 2 w Ożarowie 
• opracowanie dokumentacji projektowej boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ożarowie  
• budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Piotrkówek, Wieruchów, Strzykuły, Macierzysz, Szeligi 
Gmina Ożarów Mazowiecki - I etap: Macierzysz - Szeligi 
• budowa kładki dla pieszych nad Kanałem Ożarowskim przy ul. Floriana w Ożarowie 
• dostarczenie i zainstalowanie 19 przydomowych oczyszczalni hydroponicznych ścieków socjalno-bytowych 
w gospodarstwach indywidualnych na terenie Gminy   
• wykonanie montażu pomiaru ciepła i wymiany pomp w kotłowni gazowej przy ul. Kolejowej 2c oraz moder-
nizację węzła cieplnego w budynku Urzędu Miejskiego 
• demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

INWESTYCJE 
i REMONTY 

ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE
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 Rozstrzygnięto przetargi i zatwierdzono wyniki postępowania dotyczące:
• renowacji cmentarza wojennego Września 1939 w Ołtarzewie – III etap
• remontu dróg gminnych: Dalekiej, Cichej i Nieznanej w Ożarowie - utrwalenie nawierzchni mieszanką bitu-
miczną
 Wszczęto postępowanie przetargowe na następujące zadania:

• przebudowę ul. Spokojnej w Ożarowie 
• przebudowę stacji uzdatniania wody na terenie osiedla Kabel w Ożarowie 
• budowę stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie 
• budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Duchnice 
• budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Piotrkówek, Wieruchów – Strzykuły Macierzysz – Szeligi Gmi-
na Ożarów Mazowiecki – II etap: Macierzysz -Szeligi
• budowę przedszkola w Ożarowie 
• remont budynku Szkoły Podstawowej w Święcicach
• wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Poznańskiej 354 w Ożarowie
• remont Przedszkola w Broniszach. Szacunkowa wartość zadania netto: 14 000,00zł,
• wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Szeligi i osiedle Zientarówka. 
• wymiane instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej 
i Gimnazjum w Płochocinie. 
 30-31 maja - dziewięciu uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie wzięło 

udział w XI Mistrzostwach Polski w Tabliczce Mnożenia „Matematyka – Zabawa – Sport”. Finał Mistrzostw od-
był się w Szkole Podstawowej Nr 3 w Braniewie. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie 
w klasyfikacji generalnej szkół podstawowych zajęła IX miejsce.
 3-5 czerwca - w Jedlińsku koło Radomia odbył się Finał Mazowsza w Tenisie Stołowym. Uczennice ze Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Ożarowie zajęły czwarte miejsce. 
 2-4 czerwca - w Radomiu odbył się Finał Mazowsza w unihokeja. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 

w Ożarowie zajęli ósme miejsce. 
 9 czerwca - na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej nr 2 odbyła się II Gminna Olimpiada Przedszko-

laków i Szkolniaków. W olimpiadzie startowało 180 dzieci z czterech zerówek przedszkolnych i sześciu zerówek 
szkolnych. 
 6 czerwca podczas obchodów „Dni Ożarowa Mazowieckiego” odbyła się „Parada Sportu i Uśmiechu”, 

w której wzięły udział reprezentacje szkół i przedszkoli.
 18 czerwca - podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego trzecich klas gimnazjów, zostały wręczo-

ne nagrody „Perełki Ożarowskie” dla wyróżniających się uczniów gimnazjów gminnych. Nagrodzeni zostali: 
Tomasz Dziewicki – w kategorii artystycznej, Daniel Tomaszewski – w kategorii humanistycznej, 
Agata Rutkowska – w kategorii humanistycznej, Kamil Gasik – w kategorii matematyczno-przyrodniczej, 
Małgorzata Kawecka – w kategorii sportowej. Tegorocznymi sponsorami nagród „Perełki Ożarowskie” były 
firmy: MARAND Sp. z o.o., MK2 Obsługa Komunikacji Autobusowej, Paweł Mońko Przewóz Osób Niepełno-
sprawnych, Panattoni Europe, Adam Jaroń AT Kompania Budowlana Sp. z o.o.
 19 czerwca - zakończył się rok szkolny 2008/2009. Uczniowie odebrali świadectwa, wyróżniono najlepszych 

i najbardziej aktywnych uczniów. 219 uczniów otrzymało stypendia za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu: 
72 uczniów gimnazjów, których średnia ocen przekroczyła 4,9; 147 uczniów szkół podstawowych, których śred-
nia ocen przekroczyła 5,0; 85 uczniów otrzymało stypendia za wyniki sportowe. 
 Uczniowie naszej Gminy po raz kolejny zdobyli pierwsze miejsce w klasyfikacji gmin Powiatu Warszawskie-

go Zachodniego za osiągnięcia sportowe w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
W klasyfikacji szkół podstawowych: 
• I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Warszawy  
• II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego 
• IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Płochocinie
W klasyfikacji gimnazjum:
• I miejsce – Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie 
• II miejsce – Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie 
 Spotkania i imprezy Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie:

20 maja - „Kobiety Polskie w misjach pokojowych”- spotkanie z panią Ewą Poznańską – wolontariuszką i sanita-
riuszką na misjach pokojowych na Bliskim Wschodzie.
24 maja - „Majówka” w Macierzyszu na której wystąpili  zespoły  z Domu Kultury „Uśmiech” 
26 maja - Koncert z okazji Dnia Matki. Dzieci z sekcji i zespołów działających w DK „Uśmiech” i Filii w Józefowie 

OŚWIATA 
I SPORT

KULTURA
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zaprezentowały przygotowane na tę okazję wiersze, tańce i piosenki.
31 maja - Wernisaż malarstwa Witalija Szyszkina. 
31 maja – Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka na boisku przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie 
zorganizowany przez Księdza Proboszcza Jana Latonia, Radę Parafialną,  Dom Kultury „Uśmiech”i Urząd Miasta. 
Na najmłodszych czekało wiele atrakcji i konkursów z nagrodami. 
14 czerwca - Wieczorek taneczny dla seniorów. 
 Spotkania i imprezy Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie:

29 maja - bal uczniów klas 6 ze Szkoły Podstawowej w Płochocinie.
30 maja - spotkanie Związku  Niewidomych z okazji Dnia Matki oraz Dnia Dziecka.
31 maja - wieczorek taneczny dla seniorów 
1 czerwca - Festyn dla dzieci z okazji ich święta. Na scenie dla dzieci wystąpili aktorzy z Teatru „Wariacja” 
z  plenerowym przedstawieniem teatralnym „Korsarz”. Dzieci mogły bezpłatnie korzystać z karuzeli , brały udział 
w różnych zabawach i konkursach, otrzymały nagrody, słodycze i lody ufundowane przez Państwa Justynę 
i Czesława Hołda z Józefowa.
 W dniach 6 i 14 czerwca po raz siódmy odbyy się dni Ożarowa Mazowieckiego.

• W sobotę 6 czerwca tradycyjnie w godzinach przedpołudniowych odbyła się Parada Sportu i Uśmiechu 
dzieci, młodzieży, zawodników klubów sportowych i przedstawicieli samorządu gminy ulicami miasta na bo-
isko Szkoły Podstawowej nr 1. Najważniejszym wydarzeniem sportowym tego dnia był XXI Bieg im. Janusza 
Kusocińskiego na dystansie 10000 m. Zwycięzcami zostali: w kategorii kobiet - Agnieszka Malinowska-Syp 
z Warszawy, w kategorii mężczyzn – Bogusław Andrzejuk z Białegostoku
• Po raz trzeci wystartował Bieg Trzeźwości im. Błogosławionego Księdza Józefa Jankowskiego na dystansie 
2500 m. Zwycięzcami zostali Janusz Andruszkiewicz oraz Karina Trojan uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Ożarowie Maz., Genadij Kozłowski - Seminarium Duchowne w Ołtarzewie., Jan Niedźwiecki był najstar-
szym uczestnikiem Biegu
• Dla amatorów tenisa ziemnego - GOSiR oraz Uczniowski Klub Sportowy NET - zorganizowali turniej mło-
dzieżowy, w którym zwyciężyli w grupie pierwszej – Agnieszka Sośnia, w grupie drugiej – Zuzanna Łuczak, 
w grupie trzeciej – Marcin Pytka
• W godzinach popołudniowych na terenie Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. 
Bronisze odbył się Festyn Rodzinny z Okazji Dni Ożarowa oraz X-cio lecia WR-SRH S.A. Gwiazdą wieczoru był 
Muniek Staszczyk i Zespół T- Love, na scenie wystąpili również: Kabaret Marcina Dańca, Zespoł Papa-Dance 
oraz zespoły gminne: Ożarowiccy, Ożarowskie Kumoszki, Zespół Seniorów z Józefowa, Zespół AIGD z Semina-
rium Księży Pallotynów w Ołtarzewie, Zespoł Horyzont z  Płońska
• 14 czerwca odbyła się uroczysta gala Jubileuszowa z okazji 650-lecia Pilaszkowa, podczas której zostały wrę-
czone Honorowe Nagrody Ożarowa Mazowieckiego Felicje 2009. 
Nagrody otrzymali:
w kategorii osoba:
- Ks.dr Edward Sobieraj – Dyrektor Ośrodka Charytatywno-Kolturalnego w Pilaszkowie
w kategorii instytucja:
- Firma Rodzinna Panów Karola Pytkowskiego i Marka Pytkowskiego Bejo Zaden Polska Sp. z o.o., zajmująca się 
hodowlą i sprzedażą nasion warzyw gruntowych do profesjonalnych upraw.
• Wojewoda Mazowiecki Pan Jacek Kozłowski wręczył odznaczenia państwowe przyznane Postanowieniem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyńskiego z dnia 10 czerwca 2009 roku: 
- Złoty Krzyż Zasługi Panu Tadeuszowi Staniszewskiemu wieloletniemu trenerowi i działaczowi klubu Sporto-
wego Polonia Warszawa, koordynatorowi sekcji pływackiej Klubu Sportowego „1” Ożarów
- Srebrny Krzyż Zasługi Panu Mirosławowi Mazurkowi Prezesowi Rynku Hurtowego Bronisze
- Srebrny Krzyż Zasługi Księdzu dr Edwardowi Sobierajowi Dyrektorowi Ośrodka Charytatywno-Kulturalnego 
w Pilaszkowie
- Złoty Medal za długoletnią służbę Pani Irenie Prucnal Skarbnikowi Gminy
Oprawę artystyczną uroczystości zapewnili soliści scen polskich: Ewelina Hańska,  Ryszard Morka, Jan Zakrzew-
ski oraz Chór Harfa z Warszawy
• 7 czerwca w okręgach wyborczych naszej gminy odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego 
w głosowaniu udział wzięło 4461 mieszkańców tj. 27,51% uprawnionych do głosowania

Burmistrz – Kazimierz K.Stachurski

VII DNI OŻA-
ROWA MAZO-

WIECKIEGO
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UCHWAŁA Nr 325/09
w sprawie: Lokalnego Programu Re-
witalizacji Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki na lata 2009-2013.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Przyjąć Lokalny Program Rewitalizacji 

Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki na 

lata 2009-2013, w brzmieniu stanowią-

cym Załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy Ożarów Mazo-

wiecki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 326/09
w sprawie: zmiany uchwały budżeto-
wej na rok 2009.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zwiększyć dochody gminy o kwotę 

114.752 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Plan dochodów po zmianach stanowi 

wielkość 75.716.710 zł.

§2

Zmniejszyć wydatki o kwotę 7.987.200 zł.

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę                                                

8.242.782 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Plan wydatków po zmianach stanowi 

wielkość 88.465.143 zł.

§3

Deficyt budżetu gminy w wysokości  

12.748.433 zł. zostanie pokryty przycho-

dami pochodzącymi z:

• wolnych środków, jako nadwyżki środ-

ków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu gminy, w tym wynikających 

z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubie-

głych w kwocie - 4.048.433 zł.

• zaciągniętych kredytów w kwocie                       

8.700.000 zł.

UCHWAŁA Nr 327/09
w sprawie: przyjęcia Systemu Profi-
laktyki i Opieki nad Dzieckiem i Ro-
dziną Gminy Ożarów Mazowiecki na 
lata 2009-2013.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wprowadza się System Profilaktyki i O-

pieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy 

Ożarów Mazowiecki na lata 2009-2013 

w brzmieniu określonym w załączniku do 

niniejszej uchwały. 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia. 

UCHWAŁA Nr 328/09
w sprawie: przyjęcia Strategii Inte-
gracji i Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Ożarów Mazo-
wiecki na lata 2009-2013.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wprowadza się Strategię Integracji Rozwią-

zywania Problemów Społecznych Gmi-

ny Ożarów Mazowiecki na lata 2009-2013 

w brzmieniu określonym w załączniku do 

niniejszej uchwały 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi. 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia. 

UCHWAŁA Nr 329/09
w sprawie: wysokości i warunków 
wypłacania dodatków do wynagro-
dzenia zasadniczego oraz szczegóło-
wych zasad obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponad-
wymiarowe i godziny doraźnych za-
stępstw nauczycieli oraz utworzenia 
specjalnego funduszu nagród dla na-
uczycieli.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wprowadza się Regulamin w sprawie 

wysokości i szczegółowych warunków 

wypłacania dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego oraz szczegółowych zasad 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe i godzi-

ny doraźnych zastępstw dla nauczycieli 

szkół i przedszkoli, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Ożarów Ma-

zowiecki.

Regulamin stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały.

§2

1. Tworzy się specjalny fundusz nagród 

dla nauczycieli w wysokości 1,2% plano-

wanych rocznych wynagrodzeń osobo-

wych nauczycieli.

2. Tryb i kryteria przyznawania nagród 

określa odrębna uchwała.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§4

Traci moc Uchwała Nr 174/08 Rady Miej-

skiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 

19 marca 2008r. w sprawie wynagradza-

nia oraz trybu i kryteriów przyznawania 

nagród ze specjalnego funduszu nagród 

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Ożarów Mazowiecki.

§5

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Mazo-

wieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia.

UCHWAŁA Nr 330/09
w sprawie: zmiany uchwały Nr 144/07 
w sprawie określenia stawek do-
tacji przedmiotowych dla zakładu 
budżetowego „Zakład Usług Komu-
nalnych” w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zm.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr 144/07 w sprawie okre-

ślenia stawek dotacji przedmiotowych 

dla zakładu budżetowego „Zakład Usług 

Komunalnych” w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zm., §2 

otrzymuje brzmienie: „Dotację dla Zakła-

du Usług Komunalnych w Ożarowie Ma-

zowieckim ustala się według następującej 

stawki miesięcznej:

W dniu 3 czerwca  2009 r. na  XXXVII sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:
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- w wysokości 3,69 zł do 1m2 powierzchni 

użytkowej w zakresie działalności związa-

nej z administrowaniem zasobów komu-

nalnych.”

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

1 czerwca 2009 r..

UCHWAŁA Nr 331/09
w sprawie: dopłat do cen zbiorowe-
go zaopatrzenia w wodę i zbiorowe-
go odprowadzania ścieków.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się dopłatę do cen zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego od-

prowadzania ścieków, dla gospodarstw 

domowych (taryfowa grupa odbiorców 

nr 1), dla Energetyki Ożarów Mazowiecki 

w wysokości:

Za wodę: Wysokość 
dopłaty

1. cena wody: 0,39 zł/m3 

brutto

Za ścieki: Wysokość 
dopłaty

2. cena ścieków: 0,83 zł/m3 

brutto

§2

1. Dopłaty obowiązują w okresie od dnia 

01 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r.

2. Dopłata będzie przekazywana Ener-

getyce Ożarów Mazowiecki w okresach 

miesięcznych, po ustaleniu ilości zużytej 

wody i odprowadzonych ścieków.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrze-

niu w wodę i zbiorowym odprowadza-

niu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. 

nr 123 poz. 858), zwanej dalej ustawą, 

Energetyka Ożarów Mazowiecki złożyła 

wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbio-

rowego zaopatrzenia w wodę i zbioro-

wego odprowadzania ścieków na terenie 

miasta Ożarowa Maz. na okres od dnia 

01 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. 

Ceny i stawki opłat ustalono zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) 

oraz z przepisami wykonawczymi do tej 

ustawy. 

Jednocześnie, ze względu na istotną jed-

nostkową zmianę cen w porównaniu 

z obecnie obowiązującymi, Rada Miasta 

uchwala dopłatę do cen wody oraz ście-

ków dla gospodarstw domowych. Wyso-

kość dopłaty, ostateczna wysokość cen 

dla gospodarstw domowych oraz kwota 

dopłat została przedstawiona poniżej:

Wyszcze-
gólnienie:

Wysokość 
dopłaty 
brutto:

Ceny 
i stawki 
opłat dla 
odbior-
ców 
(brutto):

1. Cena 

wody:

2. Cena 

ścieków:

0,39 zł/m3

0,83 zł/m3

2,38 zł/m3

5,32 zł/m3

UCHWAŁA Nr 332/09
w sprawie: wprowadzenia zmian 
w uchwale Nr 245/04 z dnia 28 wrze-
śnia 2004 r.w sprawie ustalenia diet 
dla radnych oraz przewodniczących 
organów wykonawczych gminnych 
jednostek pomocniczych.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

§ 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dietę dla przewodniczących 

organów wykonawczych gminnych jed-

nostek pomocniczych za udział w po-

siedzeniach Rady w wysokości 12% mak-

symalnej wysokości diety w gminach od 

15 tys. do 100 tys. mieszkańców.”

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-

cia z mocą obowiązującą 1 lipca 2009 r.

UCHWAŁA Nr 333/09
w sprawie: określenia zasad i try-
bu przeprowadzania konsultacji 
z mieszkańcami gminy.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Ustala się zasady i tryb przeprowadzania 

konsultacji z mieszkańcami gminy. 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§3

Uprawnionymi do udziału w konsulta-

cjach są mieszkańcy posiadający w dniu 

ich przeprowadzania czynne prawo wy-

borcze.

§4

1. Konsultacje są przeprowadzane w celu 

poznania opinii mieszkańców o sprawie 

poddanej konsultacjom.

2. Konsultacje mogą polegać na:

a) spotkaniu z mieszkańcami terenu obję-

tego konsultacjami na zebraniu wiejskim 

lub zebraniu osiedlowym,

b) zebraniu opinii pisemnych w sprawie 

będącej przedmiotem konsultacji.

3. Każdy uprawniony do wzięcia udziału 

w konsultacjach może tylko raz wyrazić 

swoją opinię, o której mowa w ust. 1.

4. O przeprowadzeniu konsultacji, ich 

sposobie oraz formie decyduje Burmistrz 

w drodze zarządzenia, z własnej inicjaty-

wy lub na wniosek 50 mieszkańców gmi-

ny. 

5. Zarządzenie w sprawie konsultacji 

określa:

1) cel i przedmiot konsultacji (sprawę 

poddaną konsultacjom),

2) termin przeprowadzenia konsultacji,

3) obszar, na którym przeprowadzane 

będą konsultacje,

4) sposób przeprowadzenia konsultacji,

5) termin i miejsce wyłożenia materiałów 

dotyczących sprawy będącej przedmio-

tem konsultacji,

6) termin i miejsce udzielania wyjaśnień 

i przyjmowania opinii mieszkańców,

7) wyznaczone jednostki do udzielania 

wyjaśnień i przyjmowania opinii,

8) treść pytania konsultacyjnego albo wa-
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rianty rozwiązania sprawy podlegającej 

konsultacji,

9) erminarz czynności związanych z prze-

prowadzeniem konsultacji,

10) formę prezentacji wyników konsulta-

cji i sposób ich wykorzystania.

6. Zarządzenie konsultacji podlega ogło-

szeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§5

1. Termin przeprowadzenia konsultacji 

wynosi 40 dni, a jego bieg rozpoczyna się 

po upływie co najmniej 7 dni od dnia za-

rządzenia konsultacji.

2. Burmistrz zawiadamia mieszkańców 

o dniu, miejscu i sposobie przeprowadze-

nia konsultacji na 7 dni przed terminem 

ich rozpoczęcia poprzez rozpowszech-

nienie zawiadomienia w sposób zwycza-

jowo przyjęty.

§6

1. Z przeprowadzonych konsultacji spo-

rządza się protokół, który powinien za-

wierać w szczególności:

a) wynik konsultacji,

b) liczbę uczestniczących w konsulta-

cjach,

c) sposób przeprowadzenia konsultacji.

2. Protokół sporządza się w 3 egzempla-

rzach, podpisuje go osoba sporządzająca.

3. Protokół z wynikiem konsultacji prze-

kazuje się niezwłocznie po ich zakończeniu 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz 

Burmistrzowi oraz ogłasza wyniki konsul-

tacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. Organy gminy nie są związane wynika-

mi konsultacji.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§8

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Mazo-

wieckiego oraz w sposób zwyczajowo 

przyjęty na terenie gminy.

2.   Uchwała wchodzi w życie w terminie 

14 dni od dnia ogłoszenia w wojewódz-

kim dzienniku urzędowym.

UCHWAŁA Nr 334/09
w sprawie: nadania nazwy drodze 
w Broniszach.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Drodze bez nazwy zlokalizowanej na dz. 

ew. nr nr 44/3, 44/6 położonych w ob-

rębie Bronisze gm. Ożarów Mazowiecki, 

nadaje się nazwę ulica Nowa.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§3

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Mazo-

wieckiego i wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia.

UCHWAŁA Nr 335/09
w sprawie: nadania nazwy drodze 
w Ożarowie Mazowieckim.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Drodze bez nazwy zlokalizowanej na dz. 

ew. nr 55 położonej w Ożarowie Mazo-

wieckim obr.04 gm. Ożarów Mazowiec-

ki, nadaje się nazwę ulica Zachodzącego 

Słońca.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§3

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Mazo-

wieckiego i wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia. 

UCHWAŁA Nr 336/09
w sprawie: nadania nazwy drodze 
w Płochocinie.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Drodze bez nazwy zlokalizowanej na dz. 

ew. nr nr 298/6, 299/9 położonych w Pło-

chocinie gm. Ożarów Mazowiecki, nadaje 

się nazwę ulica Akacjowa. 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§3

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Mazo-

wieckiego i wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia.

UCHWAŁA Nr 337/09
w sprawie: wyrażenia zgody na prze-
dłużenie umowy dzierżawy i umowy 
najmu budynku na czas nieokreślo-
ny na rzecz dotychczasowego dzier-
żawcy/najemcy. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

1. Wyraża zgodę na przedłużenie umowy 

dzierżawy na czas nieokreślony gruntu 

o pow. 200 m2 z działki ew. nr 14/6 o pow. 

464 m2 obr.SHR Płochocin położonej 

w miejscowości Józefów przy ul. Fabrycznej 

8 na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

2. Wyraża zgodę na przedłużenie umo-

wy najmu budynku o powierzchni 52 m2 

znajdującego się na działce opisanej w 

pkt.1 na czas nieokreślony na rzecz do-

tychczasowego najemcy w celu prowa-

dzenia działalności handlowej.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 338/09
w sprawie: przyznania nagrody ho-
norowej Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Przychylając się do wniosku kapituły, 

Rada Miejska przyznaje nagrodę honoro-

wą Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki:

1. Ks. dr Edward Sobieraj - w kategorii 

„osoba”

2. Firma Bejo Zaden Polska Sp. z o.o. - 

w kategorii „Instytucja”.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 339/09
w sprawie: wyrażenia woli przystą-
pienia do Lokalne j Grupy Działania 
(LGD) w ramach programu LEADER.
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Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

1) Wyraża się wolę przystąpienia do Lo-

kalnej Grupy Działania „Między Wisłą 

a Kampinosem”, działającej w formie sto-

warzyszenia, której celem jest wspieranie 

aktywizacji obszarów wiejskich poprzez 

włączenie partnerów społecznych i go-

spodarczych do planowania i wdrażania 

lokalnych inicjatyw.

2) Reprezentantem Gminy Ożarów Ma-

zowiecki w Lokalnej Grupie Działania 

„Między Wisłą a Kampinosem” będzie 

Pani Blanka Jabłońska.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 340/09
w sprawie: przystąpienia Gminy 
Ożarów Mazowiecki do projektów 
kluczowych realizowanych przez Sa-
morząd Województwa Mazowieckie-
go w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 
1) „Przyspieszenie wzrostu konkuren-
cyjności województwa mazowieckie-
go, przez budowanie społeczeństwa 
informacyjnego i gospodarki opartej 
na wiedzy poprzez stworzenie zinte-
growanych baz wiedzy o Mazowszu”, 
2) „Rozwój elektronicznej admini-
stracji w samorządach wojewódz-
twa mazowieckiego wspomagającej 
niwelowanie dwudzielności poten-
cjału województwa”.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim 

akceptuje stanowisko Burmistrza dotyczą-

ce uczestnictwa na zasadach partnerstwa 

w projektach kluczowych realizowanych 

przez Samorząd Województwa Mazowiec-

kiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 1) 

„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności 

województwa mazowieckiego, przez bu-

dowanie społeczeństwa informacyjnego 

i gospodarki opartej na wiedzy poprzez 

stworzenie zintegrowanych baz wiedzy 

o Mazowszu” zwany dalej Projektem BW, 

2) „Rozwój elektronicznej administracji 

w samorządach województwa mazo-

wieckiego wspomagającej niwelowanie 

dwudzielności potencjału województwa” 

zwany dalej Projektem EA, przyjmując jed-

nocześnie, że: 

1) celami Projektu BW są:

a) promocja gospodarcza Gminy;

b) wsparcie procesu przekształcenia 

do standardowej postaci elektronicznej 

rejestrów publicznych i innych zbiorów 

danych prowadzonych przez administra-

cję Gminy oraz podniesienia na wyższy 

poziom aktualności i wiarygodności reje-

strów publicznych;

c) aktywizacja obywateli oraz przedsię-

biorców w procesach inwestycyjnych 

związanych z obrotem nieruchomościami 

poprzez dostęp do baz wiedzy o Gminie 

oraz do systemu informatycznego wspo-

magającego formułowanie i udostępnia-

nie ofert nieruchomości przeznaczonych 

pod inwestycje;

2) celami Projektu EA są:

a) poprawa funkcjonowania jednostek 

samorządu Gminny i optymalizacja kosz-

tów utrzymania tych jednostek;

b) zwiększenie efektywności wykorzy-

stania zasobów informacyjnych admini-

stracji publicznej;

c) usprawnienie obsługi obywateli 

i przedsiębiorców m.in. poprzez wdroże-

nie e-Government, na który składać się 

będzie:

1. elektroniczny obieg dokumentów;

2. elektroniczna obsługa obywateli;

3. elektroniczna skrzynka podawcza;

4. elektroniczny podpis;

5. systemy dziedzinowe.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 341/09
w sprawie: wyrażenia zgody na przy-
stąpienie przez miasto i gminę Oża-
rów Mazowiecki do przedsięwzięcia 
dotyczącego projektu szkoleniowego 
dla kadr urzędów administracji sa-
morządowej opracowanego dla Prio-
rytetu V „Dobre rządzenie” Działania 
5.2 „Wzmocnienie potencjału admi-
nistracji samorządowej” Poddziała-
nia 5.2.1 „Modernizacja zarządzania 

w administracji samorządowej” Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na przystąpienie przez 

miasto i gminę Ożarów Mazowiecki do 

przedsięwzięcia dotyczącego projektu 

szkoleniowego dla kadr urzędów admini-

stracji samorządowej opracowanego dla 

Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 

5.2. „Wzmocnienie potencjału admini-

stracji samorządowej” Poddziałania 5.2.1 

„Modernizacja zarządzania w admini-

stracji samorządowej” Programu Opera-

cyjnego Kapitał Ludzki finansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego.

§2

W celu realizacji przedsięwzięcia, o którym 

mowa w §1, upoważnia się Burmistrza do 

przystąpienia do „Umowy partnerstwa”.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi. 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 342/09
w sprawie: wystąpienia z wnioskiem 
o zwiększenie liczby etatów w Komi-
sariacie Policji w Ożarowie Maz. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wnioskuje się do Komendanta Stołecz-

nego Policji w Warszawie o zwiększenie 

liczby etatów Komisariatu Policji w Oża-

rowie Mazowieckim w rewirach dzielni-

cowych na terenie gminy Ożarów Mazo-

wiecki o 4 etaty.

§2

Gmina Ożarów Mazowiecki zobowiązu-

je się do pokrycia kosztów utrzymania 

dodatkowych 4 etatów dzielnicowych 

przez okres 5 lat, od dnia 1 lipca 2009 r. 

do dnia 30 czerwca 2014 r. na warunkach 

określonych w porozumieniu zawartym 

pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy 

Ożarów Mazowiecki a Komendantem 

Stołecznym Policji, zatwierdzanym przez 

Komendanta Głównego Policji. 

§3

Upoważnia się Burmistrza do zawarcia 

porozumienia o którym mowa w §2. 
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§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia. 

UCHWAŁA Nr 343/09
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: okre-

ślenia wykazu projektów planowanych 

do realizacji z udziałem środków z bu-

dżetu Unii Europejskiej, w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa 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 listopada 2008 r., uchwałą 321/09 

z dnia 28 kwietnia 2009 r. w ten sposób, 

że zmianie ulega załącznik do wyżej wy-

mienionej uchwały i otrzymuje brzmie-

nie w treści zgodnej z załącznikiem do 

niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Ożarowa Mazowieckiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepi-

sami prawa.

UCHWAŁA Nr 344/09
w sprawie: wprowadzenia zmian w 
budżecie miasta i gminy na rok 2009. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zmniejszyć dochody gminy o kwotę                                

300.000 zł. 

Zwiększyć dochody gminy o kwotę                               

1.127.989 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Plan dochodów po zmianach stanowi 

wielkość 76.544.699 zł.

§2

Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę                                 

3.065.450 zł.

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę                                  

4.729.310 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Plan wydatków po zmianach stanowi 

wielkość 90.129.003 zł.

§3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 

13.584.304 zł. zostanie pokryty przycho-

dami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środ-

ków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu gminy, w tym wynikających z 

rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubie-

głych w kwocie - 4.884.304 zł,

- zaciągniętych kredytów w kwocie 

8.700.000 zł.

UCHWAŁA Nr 345/09
w sprawie: wyrażenia zgody na odstą-
pienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy na 

okres 30 lat części nieruchomości 
położonej w Macierzyszu.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyraża zgodę na odstąpienie od obo-

wiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy na okres 30 lat części 

nieruchomości o pow. 0,40 ha położonej 

w Macierzyszu, stanowiącej dz. ew. nr 

121/1 o pow. 0,78 ha z przeznaczeniem 

na budowę przedszkola.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 346/09
w sprawie: wyrażenia zgody na wy-
odrębnienie funduszu sołeckiego 
w 2010 roku.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie 

środków funduszu sołeckiego w budże-

cie gminy na 2010 rok.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 347/09
w sprawie: opłaty za świadczenia 
w przedszkolach publicznych pro-
wadzonych przez Gminę Ożarów 
Mazowiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Ustala się od dnia 1 września 2009 r. 

opłatę miesięczną na częściowe pokry-

cie przez rodziców kosztów świadczeń 

bytowych oraz opiekuńczo-wychowaw-

czych przekraczających obowiązujące 

podstawy programowe w następującej    

wysokości:

• 160 zł na pierwsze dziecko

• 110 zł na kolejne dziecko.

§2

1. Rodzice pokrywają koszt 5 godzin za-

jęć opiekuńczych świadczonych przez 

nauczycieli w każdym oddziale przed-

szkolnym . 

2. Gmina Ożarów Mazowiecki pokrywa 

pozostałe wydatki związane z funkcjo-

nowaniem przedszkola, w tym koszty 

wynagrodzenia pracowników obsługi, 

koszt zużycia energii przez urządzenia za-

instalowane w kuchni, koszt wyposażenia 

kuchni i zużycia środków czystości.

§3

Powyższa opłata nie obejmuje kosztów 

wyżywienia dzieci, które są ustalane przez 

dyrektorów przedszkoli.

W dniu 25 czerwca  2009r. na  XXXVIII sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:
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§4

Opłatę, o której mowa w §1, rodzice wno-

szą bez względu na obecność dziecka 

w przedszkolu.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Mazo-

wieckiego.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

1 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr 348/09
w sprawie: nabycia na własność Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki nieruchomo-
ści położonej w Ożarowie Maz.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie 

na własność Gminy Ożarów Mazowiecki 

nieruchomości stanowiących działki:

- działka nr 79/3 o pow. 0.0024 ha ,

- działka nr 79/4 o pow. 0.0020 ha,

położone w Ożarowie Maz. obr. 08

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 349/09
w sprawie: nabycia na własność Gmi-
ny Ożarów Maz. nieruchomości po-
łożonej w Duchnicach.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyraża zgodę na nabycie na własność 

Gminy Ożarów Maz. nieruchomości 

stanowiącej działkę nr 71/3 o pow. 

0.0674 ha, położonej w Duchnicach. 

§2

Przeznaczyć środki na zakup działki za-

bezpieczone w budżecie na 2009 r. na 

podstawie Uchwały Nr 292/09 Rady Miej-

skiej w Ożarowie Maz. z dnia 21 stycznia 

2009r. w dziale 700 rozdział 70005 pkt.1.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 350/09
w sprawie: nabycia na własność Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki gruntu pod 
poszerzenie ul Biedronki w Morach. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyraża zgodę na nabycie na własność 

Gminy Ożarów Mazowiecki następują-

cych działek przeznaczonych pod po-

szerzenie ul.Biedronki w Morach:

- działka nr 19/16 o pow. 0,0281ha ,

- działka nr  34/7  o pow. 0,0435ha,

§2

Przeznaczyć środki na zakup działek 

zabezpieczone w budżecie na 2009 r. 

na podstawie Uchwały Nr 292/09 Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 21 stycznia 2009r. w dziale 700 

rozdział 70005 pkt.1.               

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 351/09
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia 
od Agencji Nieruchomości Rolnych    
działek położonych w obrębie SHR 
Wolica.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyraża zgodę na nieodpłatne przejęcie 

od Agencji Nieruchomości Rolnych na 

rzecz Gminy Ożarów Mazowiecki nastę-

pujących działek położonych w obrębie 

SHR Wolica:

- działka ew. nr 24/47 o pow. 0,0957 ha,

- działka ew. nr 24/48 o pow. 0,0036 ha.

§2

Działki opisane w §1 przeznaczyć:

- dz. ew. nr 24/47 - pod drogę wewnętrzną,

- dz. ew. nr 24/48 - pod infrastrukturę 

techniczną (pompownia ścieków).

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia. 

UCHWAŁA Nr 352/09
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia 
od Agencji Nieruchomości Rolnych    
działek stanowiących drogi, położo-
nych w obrębie PGR Pilaszków.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyraża zgodę na nieodpłatne przejęcie 

od Agencji Nieruchomości Rolnych na 

rzecz Gminy Ożarów Mazowiecki nastę-

pujących działek położonych w obrębie 

PGR Pilaszków:

- działka ew. nr 5/50 o pow. 0,4918 ha,

- działka ew. nr 5/60 o pow. 0.2930 ha.

§2

Działki opisane w §1 przeznaczyć na dro-

gi gminne.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia. 

UCHWAŁA Nr 353/09
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia 
od Agencji Nieruchomości Rolnych    
działki stanowiącej drogę, położoną 
w obrębie PGR Wolskie.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyraża zgodę na nieodpłatne przejęcie 

od Agencji Nieruchomości Rolnych na 

rzecz Gminy Ożarów Mazowiecki dział-

ki ew. nr 3/3 o pow.0,20 ha położonej 

w obrębie PGR Wolskie.

§2

Działkę opisaną w §1 przeznaczyć na dro-

gę gminną.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia. 

UCHWAŁA Nr 354/09
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia 
od Agencji Nieruchomości Rolnych    
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działek stanowiących drogi, położo-
nych w obrębie PGR Szeligi.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyraża zgodę na nieodpłatne przejęcie 

od Agencji Nieruchomości Rolnych na 

rzecz Gminy Ożarów Maz. następują-

cych działek położonych w obrębie PGR 

Szeligi:

- działka ew. nr 14 o pow. 0,2014 ha,

- działka ew. nr 198 o pow. 0,1057ha,

- działka ew. nr 220 o pow. 0,6365 ha,

- działka ew. nr 244 o pow. 0,0510 ha.

§2

Działki opisane w §1 przeznaczyć na dro-

gi gminne.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia. 

UCHWAŁA Nr 355/09
w sprawie: ustanowienia służebno-
ści przesyłu na rzecz PLC Poland 33 
Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 
Warszawa.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyrazić zgodę na ustanowienie na nie-

ruchomości, będącej własnością Gminy 

Ożarów Mazowiecki, stanowiącej dział-

kę ew. nr 430/6, położonej w obrębie 

Ołtarzew, służebności przesyłu na rzecz 

PLC Poland 33 Sp. z o.o. ul.Emilii Plater 53 

95, 00-113 Warszawa NIP 525-24-06-388, 

KRS 0000291098, polegającej na:

Prawie wstępu na Nieruchomość Ob-

ciążoną, w celu dostępu do zbiorników 

retencyjnych zlokalizowanych na tej nie-

ruchomości, włączając w to prawo do 

budowy rurociągu kanalizacji deszczowej 

do usuwania wody deszczowej z Nieru-

chomości Władnącej i połączenia tego 

rurociągu z powyższymi zbiornikami re-

tencyjnymi, w tym także do dokonywania 

napraw, remontów, konserwacji, wymiany 

i modernizacji w/w rurociągu kanalizacji 

deszczowej, prawie podłączenia do niego 

budynku i instalacji znajdujących się na 

Nieruchomości Władnącej, wybranych 

przez właściciela Nieruchomości Władną-

cej, z uwzględnieniem sposobu zagospo-

darowania Nieruchomości Obciążonej. 

Właściciel Nieruchomości Władnącej, 

uprawniony z tytułu służebności po każ-

dorazowych czynnościach i pracach na 

nieruchomości obciążonej, od zakoń-

czenia prac zobowiązany jest przywrócić 

grunt do stanu poprzedniego.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia 

UCHWAŁA Nr 356/09
w sprawie: partycypowania w kosz-
tach budowy ul. K. Gierdziejewskiego.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na partycypowa-

nie w kosztach budowy ul. Kazimierza 

Gierdziejewskiego realizowanej przez 

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 

i Autostrad oraz Miasta Stołecznego 

Warszawy w kwocie 1.000.000 zł w la-

tach 2010-2011. Dofinansowanie nastąpi 

w przypadku realizacji drogi w wersji 

dwupasmowej.

§2

 Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Ożarowa Mazowieckiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 357/09
w sprawie: zmiany uchwały Nr 378/05 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazo-
wieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. 
w sprawie utworzenia jednostki bu-
dżetowej pod nazwą Gminny Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Ożarowie 
Mazowieckim.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Skreśla się z §2 następujący zapis

„II. z dniem 1 września 2006 r.: Hala spor-

towa oraz boiska szkolne w Płochocinie, 

ul. Lipowa 3”.

§2

Ze statutu GOSiR-u stanowiącego załącz-

nik do uchwały Nr 378/05 z dnia 29 grud-

nia 2005r. z treści §7 usunąć zapis „oraz 

hala sportowa i boiska szkolne w Płocho-

cinie, ul. Lipowa 3”.

§3

 Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy Ożarów Mazo-

wieckiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia. 

Pełna treść uchwał oraz załączników  do wglą-
du w UMIG w Ożarowie Mazowieckim, 

ul. Kolejowa 2, pok. 101 lub na stronie www.
bip.ozarow-mazowiecki.pl

GRATULACJE

Dnia 14 czerwca 2009 r. wręczono nagrody i odznaczenia.

Gratulacje dla odznaczonych honorową nagrodą Ożarowa 

Mazowieckiego Felicja 2009. 
- w kategorii „Osoba” - ks. dr Edward Sobieraj

- w kategorii „Instytucja” - firma BEJO ŻADEN POLAND 

Sp. z o.o.

 

Gratulacje dla odznaczonych Postanowieniem Prezydenta 

RP:

- Złotym Krzyżem Zasługi – Pana Tadeusza Staniszewskiego

- Srebrnym Krzyżem Zasługi – Pana Mirosława Mazuruka 

i ks. dr Edwarda Sobieraja.

Złoty medal za długoletnią służbę otrzymała Pani Irena 

Prucnal.

Z serdecznymi życzeniami dalszej owocnej pracy

Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim
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Dni Ożarowa w Pilaszkowie
14 czerwca od godz. 18.00 w parku pilaszkowskim rozpoczę-

ła się uroczysta gala. I choć jeszcze rankiem tego dnia padał 

deszcz, na szczęście dla organizatorów, dla gości i dla zapro-

szonych artystów popołudnie było piękne, słoneczne i ciepłe. 

Na wszelki wypadek miejsca dla gości były przygotowane 

pod namiotem, rozstawionym przed dworem, na ogromnym 

klombie, który mógłby zmieścić dużo więcej osób, gdyby za-

szła taka potrzeba. Powierzchnia parku wynosi ponad 5 hekta-

rów, toteż wszystko jest w nim w odpowiednich proporcjach. 

 Przypomnijmy, że powodem, dla którego tegoroczne Dni 

Ożarowa obchodziliśmy właśnie w Pilaszkowie, jest przypada-

jące w bieżącym roku 650-lecie tej miejscowości. Jest to miej-

sce o bardzo bogatych tradycjach patriotycznych i niezwykle 

barwnej historii, naznaczone obecnością wybitnych ludzi – 

powiewająca nad dworem biało-czerwona flaga była godnym 

tego akcentem.

 Współgospodarzami uroczystości byli: Blanka Jabłońska, 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ożarowa Mazowieckiego, 

Burmistrz Kazimierz Stachurski i Ks. Dr Edward Sobieraj, któ-

remu zawdzięczamy współczesny Pilaszków. Zebranych po-

witał Burmistrz, który także przedstawił Komitet Honorowy 

obchodów 650-lecia Pilaszkowa, do udziału w którym zostali 

zaproszeni: Ks. Prymas Józef Glemp, Ks. abp Kazimierz Nycz, 

Ks. abp Henryk Hoser, Ks. Bp Stanisław Budzik, Marszałek 

Sejmu Bronisław Komorowski, Wojewoda Mazowiecki Jacek 

Kozłowski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam 

Struzik, Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jan 

Żychliński oraz Członek Kapituły Europejskiego Funduszu Wsi 

Polskiej Adam Tański. Ks. Dyrektor Sobieraj przedstawił krót-

ko dzieje Pilaszkowa oraz zapoznał zebranych z historią swojej 

działalności w Pilaszkowie, którą podjął na polecenie Księdza 

Prymasa. Szczególnymi gośćmi jubileuszowego spotkania byli 

przedstawiciele rodów Marszewskich i Ryxów, historycznych 

właścicieli Pilaszkowa.

 Kulminacyjnym punktem uroczystej gali było wręczenie 

Odznaczeń Państwowych oraz Honorowej Nagrody Miasta 

i Gminy Ożarów Mazowiecki FELICJA 2009.

 Odznaczenia państwowe przyznane Postanowieniem Pre-

zydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca br. z rąk 

Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego otrzymali: Pan 

Tadeusz Staniszewski wieloletni trener i działacz Klubu Sporto-

wego Polonia Warszawa, koordynator Klubu Sportowego „1” 

w Ożarowie Mazowieckim - Złoty Krzyż Zasługi, Pan Mirosław 

Mazuruk Prezes WR-SRH Bronisze - Srebrny Krzyż Zasługi, Ks. 

dr Edward Sobieraj Dyrektor Ośrodka Charytatywno-Kultu-

ralnego w Pilaszkowie - Srebrny Krzyż Zasługi oraz Pani Irena 

Prucnal Skarbnik Gminy - Złoty Medal za długoletnią służbę.

 Laureatami Honorowej Nagrody Miasta i Gminy Ożarów 

Mazowiecki FELICJA 2009 przyznawanej uchwałą Rady Miej-

skiej osobom i instytucjom wyróżniającym się w prowadzeniu 

działań promujących Gminę oraz szczycących się wybitnymi 

dokonaniami dla dobra Gminy i jej mieszkańców, zostali:

w kategorii „Osoba” - Ks. dr Edward Sobieraj Dyrektor Ośrodka 

Charytatywno-Kulturalnego w Pilaszkowie. 

w kategorii „Instytucja” - firma Karola Pytkowskiego i Marka 

Pytkowskiego Bejo Zaden Poland Sp. z o.o., zajmująca się ho-

dowlą i sprzedażą nasion warzyw gruntowych do profesjonal-

nych upraw.

Pan Burmistrz zaprezentował sylwetki laureatów.

 Z zaproszenia na uroczystość skorzystało ponad trzysta 

osób, w tym przedstawiciele władz kościelnych i państwo-

wych. Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Pan Bronisław 

Komorowski wystosował do uczestników uroczystości list 

gratulacyjny, który w jego imieniu odczytał Minister Dariusz 

Młotkiewicz Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu, a który zawierał 

m.in. następujące słowa: „Przywrócenie tej dawnej siedzibie ry-
cerskiej i ziemiańskiej jej dawnego blasku jest z pewnością wielkim 
osiągnięciem, za które chciałbym bardzo serdecznie podziękować 
Fundacji Kościelnej Rady Gospodarczej oraz wszystkim osobom 
zaangażowanym w ratowanie tego miejsca. Obchodzony w tym 
roku jubileusz jest dla Państwa w pełni uzasadnionym powodem 
do dumy oraz najlepszym dowodem sukcesu Państwa pracy”.
 Słowo do zebranych wygłosił Starosta Powiatu Warszaw-

skiego Zachodniego Jan Żychliński, przywołując dawnych wła-

ścicieli Pilaszkowa, dla których „dobro i rozwój Ojczyzny zawsze 
były najwyższą wartością” oraz podkreślając, że „tradycja i pięk-
na historia tej miejscowości jest dziś kontynuowana i pielęgnowa-
na przez ks. dr Edwarda Sobieraja i Jego współpracowników”.
 Na uroczystości byli obecni także Burmistrzowie i Wójto-

wie sąsiednich Gmin.

 Przybył także rezydujący w Rzymie Przełożony General-

ny Księży Orionistów Ks. Flavio Peloso wraz Ks. Sylwestrem 

Sowizdrzałem, radcą generalnym Zgromadzenia - czyli naj-

wyższe władze duchowne Ks. Edwarda Sobieraja, orionisty. 

Ks. Flavio Peloso w swoim słowie podkreślił połączenie we 

współczesnym Pilaszkowie dwóch bardzo ważnych aspektów 

życia społecznego: kultury i miłosierdzia.

 Spośród przedstawicieli duchowieństwa należy wymienić 

Ks. Infułata Józefa Wójcika z Suchedniowa, odważnego kapłana, 

który wsławił się w roku Millennium Polski akcją odebrania ów-

czesnym władzom komunistycznym uwięzionego przez nie pe-

regrynującego po Kraju Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

 Wieczór uświetniły występy artystów: Męskiego Chó-

ru Warszawskiego HARFA oraz solistów scen polskich. Chór 

HARFA wykonał na rozpoczęcie pieśń „Gaude Mater Polonia”, 

a następnie najstarszy nasz hymn „Bogurodzicę”, co zabrzmia-

ło szczególnie w miejscu, z którego rycerze Pilaszkowscy wy-

ruszyli na bitwę pod Grunwaldem w 1410 roku. Poruszające 

było także wykonanie pieśni z opery Wojciecha Bogusławskie-

go „Krakowiacy i górale” pt. „Żyjmy w zgodzie i pokoju” – do-

brze, by ta pieśń, co jest ideą Pana Burmistrza, stała się hym-

nem naszej Gminy, a jej treść mottem naszej codzienności. 

A propos, tu także znajdujemy powiązanie z historią Pilaszkowa: 

Wojciech Bogusławski, uważany za twórcę naszej opery naro-

dowej, współpracował z Franciszkiem Ryxem-seniorem (jego 

bratanek był właścicielem Pilaszkowa w latach 1803-1839), 
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który wybudował w Warszawie na Placu Krasińskich pierwszy 

gmach opery.

 Świetnym zakończeniem części oficjalnej uroczystości był 

ponad półgodzinny występ trojga znakomitych artystów: Pani 

Eweliny Hańskiej, Pana Ryszarda Morki i Pana Jana Zakrzewskie-

go, którzy wykonali najpiękniejsze popularne arie operetkowe. 

Wielu uczestników tego jubileuszowego spotkania wypowiada-

ło swą radość i zachwyt, a gospodarze Pilaszkowa wyrażają ser-

deczne podziękowanie, że tak znani i wspaniali artyści zechcieli 

wystąpić dla gości skromnego pilaszkowskiego dworu.

 Harcerze z Gimnazjum w Płochocinie, którzy wspomagali 

służby porządkowe, rozdali wszystkim uczestnikom pamiąt-

kowy jubileuszowy folder. Poczęstunek na świeżym powietrzu, 

który był jednocześnie sposobnością do wymiany wrażeń, 

spotkań towarzyskich i nawiązywania znajomości, był ostat-

nim punktem programu. Jubileuszowe spotkanie w parku pi-

laszkowskim zakończyło się około godz. 21.30. 

Barbara Milanowska

IV Wyścig na rolkach ,,Powitanie wakacji”
20 czerwca 2009 r. Zarząd Osiedla BLOKI przy współudziale 

Spółdzielni Mieszkaniowej OŻARÓW, AMBRY oraz GOSiR 

zorganizował IV Wyścig na rolkach „Powitanie wakacji”. Patro-

nat nad Wyścigiem objęli: Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów 

Mazowiecki oraz Starosta Powiatu Warszawskiego Zachod-

niego. 

 Sponsorami, dzięki którym impreza ta mogła odbyć się już 

po raz kolejny, byli: AGA LIGHT, Bricoman, Decathlon, Delika-

tesy Jacek i Bogusia, Galon Jawczyce, Hipo, INSTAL-BUD, Ko-

mograf, Peri, Pizzeria Jerry, Przyjazny Sklep „U Palecznej”, Sklep 

Truskaweczka oraz Veneziana (ORPOL). 

 Patronat medialny objęli: Portalik http://www.ozarow.maz.pl/, 

Telewizja Kablowa STANSAT oraz Express Wieczorny. Poza 

tym zmagania naszych zawodników zarejestrowała i wyemi-

towała w godzinach wieczornych 20.06 br. TVP INFO.

 Wyścig na rolkach „Powitanie wakacji”, podobnie jak or-

ganizowany jesienią przez Zarząd Osiedla BLOKI Bieg „Poże-

gnanie wakacji”, wpisał się w kalendarz imprez sportowych na-

szego osiedla i można śmiało powiedzieć, że ma już on swoją 

tradycję, a z roku na rok przybywa coraz więcej zainteresowa-

nych. 

 Organizatorzy, proponując mieszkańcom naszego osiedla 

udział w tego typu rozgrywkach, pragną zachęcić wszystkich 

mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego do coraz liczniejszego 

czynnego uprawiania sportu – jazdy na rolkach.

Ponadto impreza ta, oprócz propagowania idei rozwoju fizycz-

nego, integruje także sąsiadów w naszym Mieście i Gminie. 

 Wyścig zorganizowany został w 5 kategoriach wiekowych: 

1. Przedszkolaki do 6 lat (dziewczynki i chłopcy) – I miejsce 

zdobyli: Dagmara Bogucka oraz Michał Korkiewicz.
2. Dzieci 7-9 lat (dziewczynki i chłopcy) – I miejsce zdobyli: 

Liwia Dykrzak oraz Jan Cichal.
3. Dzieci 10-13 lat (dziewczynki i chłopcy) – I miejsce zdobyli: 

Julia Pyszkowska oraz Karol Nowiński.
4. Dzieci 14-17 lat (dziewczynki i chłopcy) – I miejsce zdobył 

Bartek Maroński.
5. OPEN (dorośli: kobiety i mężczyźni) – I miejsce zdobyli: 

Izabela Dykrzak oraz Henryk Koszczuk.
Puchary dla zwycięzców ufundowali: Burmistrz Miasta i Gmi-

ny Ożarów Mazowiecki Kazimierz Stachurski (mężczyźni) 

oraz Starosta Powiatu Warszawskiego Jan Żychliński (kobiety), 

w zastępstwie Starosty puchary zawodnikom wręczał Wice-

starosta p. Leszek Tokarczyk.

 Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej OŻARÓW p. Eugeniusz 

Zawadzki ufundował również puchar dla najmłodszego i naj-

starszego uczestnika wyścigów.

 Szczegółowa lista wyników oraz galeria zdjęć dostępna jest 

na stronie Zarządu Osiedla: www.zobloki.blo.pl

  
Anita Nowińska

Sekretarz Zarządu Osiedla BLOKI
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W Ołtarzewie spotkali się po latach
Inicjatywą, ze wzruszeniem przyjętą przez ówczesne wycho-

wawcze grono, wykazali się sami uczniowie. Jak przyznali 

podczas spotkania najprościej było miejscowych „skrzyknąć”. 

Poszukiwania pozostałych były już znacznie trudniejsze i wy-

jątkowo żmudne. Najgorzej jednak było z ustaleniem terminu, 

który odpowiadałby wszystkim z rocznika 1953. Ostatecznie 

sporej części z nich udało się choć na chwilę spotkać i poznać 

na nowo.

 Odczytująca listę obecności, wychowawczyni Zofia Głod-

kowska, w odpowiedzi słyszała „jestem” czy „nieobecny” ale 

też „nie mieliśmy kontaktu”, „dzisiaj nie mogła przyjść”, a na-

wet, że ktoś „już nie żyje”. 30 maja 2009 roku 25-osobowa li-

sta została potwierdzona ledwie w połowie. Miało to miejsce 

w jednej z klas ołtarzewskiej podstawówki gdzie po 40 latach 

znów spotkali się: uczniowie, ich wychowawczyni, a zarazem 

polonistka oraz nauczycielka matematyki - Marianna Tyniec. 

Nie zabrakło również Marii Łopatkowej, pierwszej dyrektorki 

tej - także pierwszej - mazowieckiej „Tysiąclatki”. Maria Łopat-

kowa - znana pedagog, pisarka, poseł na Sejm dwóch kadencji 

i senator III kadencji i po dziś dzień aktywna działaczka spo-

łeczna - uczyła w Ołtarzewie historii.

 Pani Zofia zaznacza, że wychowankowie mile zaskoczyli 

ją propozycją spotkania. I chociaż to te same dziewczynki co 

dawniej to mocno wyrosłe już z mundurków i nazwiska po-

zmieniały. Chłopcy też jacyś tacy nie do poznania - zmężnieli, 

spoważnieli, a i włos im jakby przerzedł i odbarwił się nieco. 

Wspominali jak to przyszło im właśnie być pierwszymi ucznia-

mi tej szkoły. Szkoły, która wtedy przerażała swym ogromem 

względem wcześniejszych edukacyjnych klitek. Szkoły, która 

była najnowocześniejszą na Mazowszu, z salą gimnastyczną 

i zapleczem mieszkalnym dla nauczycieli. Szkoły, wtedy imie-

niem Mariana Buczka dzisiaj Obrońców Warszawy - oczekiwa-

nej od dawna w tym rolniczym zagłębiu żeby wszyscy mogli 

się uczyć się w jednym miejscu.

 I nauczyciele i uczniowie, z rozrzewnieniem, ale też z uś-

miechem na ustach, wspominali jak to tak naprawdę było 

z całą tą nauką, często trudną do pogodzenia kiedy trzeba 

było pomagać w gospodarstwie, pracować w polu. Odtwarza-

li radosne chwile szkolnych lat, przypominali swoje słabostki, 

wybryki, miłostki. Odnosili tamtem czas to dnia dzisiejszego 

kiedy inny to już ustrój i warunki do życia zupełnie inne. Kilka 

godzin znów mogli pobyć razem nie dla stopnia w dzienniku, 

bo sami bardzo tego chcieli.  

 Pani Zofia, będąca od lat już na emeryturze, obchodzi 

40-lecie „wypuszczenia w świat” swoich pierwszych ośmiokla-

sistów, jako i oni, którzy spotkali się z panią Zofią po 40 latach 

od opuszczenia szkolnych murów. Niewiele osób wie, że pani 

Zofia jest kombatantką, wojenną sanitariuszką. Zawód na-

uczycielski od dzieciństwa był jej wymarzonym do tego stop-

nia, że ryzykując życiem ochoczo i pilnie uczyła się w czasie 

hitlerowskiej okupacji. Zofia Głodkowska należy do pokole-

nia nauczycieli, które zdobywało podwaliny swojej edukacji 

i przyszłego zawodu, a przede wszystkim swego miejsca 

w społeczeństwie, na przekór wojnie i okupacji, w walce 

z przeciwnościami i własnymi słabościami, dzięki pomocy 

innych ludzi. Fragment jej wspomnień, zawartych w książce 

„Szkoła naszej młodości” (str. 30-37) o tajnych kompletach 

gimnazjalnych prowadzonych przez siostry urszulanki SJK 

w Ożarowie-Ołtarzewie 1940-1945, niechaj przez chwilę po-

zwoli poczuć klimat tamtych dni.

 „(...) Wspólne spotkania na próbach śpiewu były dla nas jedy-
ną rozrywką w twardych wojennych warunkach. W tej właśnie 
grupie w rozmowie z siostrą Ledóchowską, prowadzącą wówczas 
chór, zrodziła się myśl zorganizowania kompletów gimnazjalnych 
i to systemem przyśpieszonym dla dziewcząt pracujących. Naukę 
rozpoczęłyśmy w lipcu 1941 roku. Nasza grupa „kablowa” (praca 
w Fabryce Kabli przy izolarkach drutu i produkcji cewek - przyp. 
WjK) nie miała wakacji szkolnych (...) Nieraz mówiłam sobie, że 
chyba zrezygnuję już z tej nauki - ale wtedy jawiła mi się wizja mo-
jej przyszłej, wymarzonej pracy, której nie będę mogła podjąć, nie 
mając przynajmniej średniego wykształcenia. Zaciskałam więc 
pięści, wycierałam mokre oczy i szłam do „pani urzędniczki”, a po-
tem do koleżanek, do których mnie odsyłała i pokornie prosiłam o 
następny tydzień pracy nocnej (...) Lekcje nasze tylko początkowo 
odbywały się w domku wynajmowanym przez siostry (zakonne 
- przyp. WjK) w bliskim ich sąsiedztwie. Później zmieniałyśmy nie-
mal codziennie miejsce nauki, pędząc nieraz w zupełnie odległe 
ulice. Często przyjmowała nas do swego domu Danka, mająca 
duży pokój do dyspozycji. Kiedyś jednak i ona odmówiła nam go-
ściny, ponieważ większy pokój zajęli Niemcy na kwatery dla swych 
oficerów. Trzeba było szukać nowego miejsca na „latającą szkołę”, 
zwłaszcza, że było to w czasie wzmożonych łapanek i zatrzymań.
 (..). Czas mijał nam bardzo szybko, wypełniony pracą po 
brzegi. Nie traciłyśmy ani chwili. Po pracy w fabryce - biegiem 
do domu! Mycie, przebieranie się, zjedzenie czegokolwiek (placek 
z mąki razowej upieczony na blasze kuchennej był rarytasem) 
i znowu szybko do szkoły! (...) Wobec przysłanej nam przez władze 
konspiracyjne „pocztą pantoflową” wiadomości, żeby nie zgłaszać 
się do pracy, gdyż jest planowana wielka „wywózka” młodzieży do 
Niemiec - przesta łyśmy, już w końcu lipca 1944 roku, chodzić do 
fabryki, ukrywając się równocześnie przed grożącą nam łapanką 
(...) Przydałyśmy się wkrótce jako sanitariuszki (przeszłyśmy wcze-
śniej pewne przeszkolenie) do pielęgnowania rannych powstań-
ców, których po kapitulacji Warszawy przywieziono do Ołtarze-
wa i Ożarowa. Odtąd nie przerywając naszej nauki, tylko bardziej 
czuwając nad swoim bezpieczeństwem, pełniłyśmy dyżury w no-
wopowstałym szpitaliku.
 (...) 17 stycznia 1945 roku jako sanitariuszka z opaską PCK, 
wraz z personelem tego szpitalika, witałam nowych, mocno po-
ranionych pacjentów. Radość z wyzwolenia Warszawy nie miała 
siły przebić się przez gromadzone ponad 5 lat ciężkie przeżycia 
wojenne ... My, młode Polki, poczułyśmy się potrzebne w tym no-
wym, odradzającym się życiu, więc wzmogłyśmy wysiłek, aby jak 
najprędzej ukończyć naukę na kompletach gimnazjalnych.
(...) Dzięki pomocy sióstr i własnemu wysiłkowi udało nam się 
zakończyć „zmagania” z czasem i w końcu kwietnia 1945 roku 
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zakończyłyśmy naukę tzw. „małą maturą” (..). Umęczone, ale 
szczęśliwe jechałyśmy na dachu wagonu IV klasy po dalszą naukę 
do Łodzi, która nie będąc tak zniszczona jak Warszawa, udzieli-
ła nam gościny na najbliższe lata nauki, by po jej zakończeniu 
włączyć się w nurt odradzającego się życia w podnoszącej się 
z gruzów Ojczyźnie, potrzebującej naszych młodych rąk, głów 
i serc do tworzenia nowego ładu.”

Tekst i zdjęcia: WjK (www.Ozarow.Maz.pl)

Na zdjęciu byli uczniowie oraz nauczyciele - w dolnym rzędzie 

trzecia od lewej Marianna Tyniec, w środku (z wiązanką kwia-

tów) Maria Łopatko, następnie - Zofia Głodkowska.

Podziękowanie
Dla ówczesnej kierownik Szkoły Podstawowej w Ołtarzewie pani profesor Marii Łopatkowej 

za dobre serce i lekcje historii, 

pani Mariannie Tyniec za przyjemne lekcje matematyki,

a przede wszystkim troskliwej wspaniałej wychowawczyni polonistce Zofii Głodkowskiej 
wyrażamy swoją wdzięczność i podziękowanie za wielki trud wniesiony w nasza edukację.

Mieliśmy wielki zaszczyt i szczęście być uczniami wielu wspaniałych pedagogów, 

którzy pozostaną dla nas wielkimi autorytetami.

Wychowankowie ósmych klas szkoły Podstawowej w Ołtarzewie w latach 1960-1968

Wakacje z książką 
W czasie wakacji Biblioteka Publiczna Miasta Gminy Ożarów 

Mazowiecki w Ożarowie będzie czynna tak ja zwykle - w po-

niedziałki i piątki od godz. 12.30 do 18.30, we wtorki i czwartki 

od 10.00 do 18.00, we środy od 12.00 do 16.00.

 W wypożyczalni powstał nowy kącik pod nazwą „Multi-

media”, w którym można znaleźć książki do słuchania i multi-

medialne encyklopedie. W przyszłości będziemy wypożycząć 

także co ciekawsze gry komputerowe i filmy Teraz zapraszamy 

do wysłuchania wspaniałych interpretacji literatury w wykona-

niu Jerzego Stuhra, Daniela Olbrychskiego, Jana Peszka, Anny 

Polony i innych naszych sław wydanych w serii „Mistrzowie 

słowa” 

 Miłośnicy klasyki rosyjskiej mogą wysłuchać „Idioty” w inter-

pretacji Jacka Rodzenka, a fani literatury sensacyjno-kryminalnej 

znajdą dla siebie ksiązki Grishama czy Agaty Christie czytane 

przez Edwarda Lubaszenkę, Jerzego Zelnika. Mamy tez w zbio-

rach „Zieloną milę” Stephena Kinga w interpretacji Zbigniewa 

Zapasiewicza, „Listy starego diabła do młodego” C.S. Lewisa oraz 

wiele innych bardzo dobrych książek do słuchania na odtwarza-

czu CD w samochodzie lub domowym komputerze.

 Zapraszamy również do korzystania z naszych stanowisk 

komputerowych z dostępem do Internetu. Z sieci można ko-

rzystać bezpłatnie, prosimy tylko o zwrot kosztów za wydruki.

 Na stronie internetowej biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl 
znajdą Państwo informacje o najnowszych zakupach i pełnej 

ofercie biblioteki w katalogu elektronicznym. Na ścianach bi-

bliotecznego korytarza można obejrzeć wystawę drzewek 

genealogicznych wykonanych przez uczniów gimnazjów 

i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Ożarowa Mazowieckie-

go i Kampinosu. Prace zostały wyłonione w konkursie „Moja 

rodzina, moja historia, moja ojczyzna” i obrazują bardzo cieka-

we pokrewieństwa pomiędzy rodzinami osiadłymi na terenie 

naszej gminy i powiatu.

Zapraszamy do odwiedzin

Elżbieta Paderewska

INFORMACJA REDAKCJI „INFORMATORA”
W związku z możliwością przesyłania „Informatora” w wersji PDF na skrzynki mailowe zainteresowanych 

prosimy o zgłasznie się na adres mailowy: ue@ozarow-mazowiecki.pl
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 Akcja gabarytowa 
w 2009 roku

Wzorem lat ubiegłych gmina zorganizowała akcję odbierania 

odpadów gabarytowych. W tym roku akcja będzie przepro-

wadzona inaczej niż w ubiegłych sezonach. Zamiast podsta-

wianych w wyznaczonych miejscach i terminach kontenerów, 

odpady gabarytowe będą odbierane bezpośrednio od miesz-

kańców (wystawione przed posesję), w uzgodnionych z Gmi-

ną przez przedstawicieli mieszkańców (sołtysów, przewodni-

czących osiedli) terminach.

 Mieszkańcy, którzy posiadają odpady gabarytowe zgłasza-

ją to swoim przedstawicielom. 

 Wydział Środowiska i Rolnictwa UMiG Ożarów Mazo-

wiecki (tel. 022 722-22-07 wew. 235 i 237), jako jednostka 

merytoryczna będzie koordynował całą akcję i bezpośrednio 

współpracował z sołtysami i przewodniczącymi osiedli. Akcja 

będzie realizowana do końca 2009 roku.

 Uwaga: przez odpady gabarytowe rozumie się odpady 

powstałe w gospodarstwach domowych i obiektach uży-

teczności publicznej, które ze względu na swoje rozmiary nie 

mieszczą się w standardowych pojemnikach do gromadzenia 

odpadów. Należą do nich m. in. duże opakowania, stare meble 

itp. Zbiórka gabarytów NIE obejmuje elekrosprzętu (telewizo-

ry, lodówki itp.) i odpadów niebezpiecznych (np. opony).

Chcesz się pozbyć azbestu 
P R Z E C Z Y T A J 

Gmina Ożarów Mazowiecki informuje, że w br. przystąpiła do 

programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Ożarów Mazowiecki”  

 Na ternie Gminy wg. zebranych przez Wydział Środowiska 

i Rolnictwa oficjalnych informacji  występuje  ok. 105,7 tyś. m2   

pokryć dachowych zawierających azbest co stanowi ok. 1.300 

ton. Wyroby z azbestem to przede wszystkim eternit falisty 

i płaski, którym pokryte są dachy budynków mieszkalnych 

i gospodarczych (ponad 90%). Niewielkie ilości stanowi azbest 

wbudowany w ściany budynków. Usuwanie tych materiałów 

budowlanych jest procesem długoletnim i aby przebiegało 

sprawnie musi odbywać się pod kontrolą Gminy, w związku 

z tym planujemy te zadanie rozpocząć od roku 2009 z udzia-

łem środków własnych i WFOŚiGW. Planowana ilość utyli-

zacji wyrobów azbestowych na rok 2009 to ok. 85,0 t. 

 Realizacja programu usuwania wyrobów azbestowych 

musi być zgodna z „Programem usuwania azbestu i wyro-

bów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski”  

przyjętym przez Radę Ministrów RP w dniu 14 maja 2002 r. 

Stosowane będą następujące zasady.

1. Zgłoszenie nieruchomości do Gminy Ożarów Mazowiecki  

o wyrobach azbestowych.

2. Demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest (według 

kolejności zgłoszeń)

3. Po wykonaniu demontażu i unieszkodliwieniu wyrobów azbe-

stowych właściciel i wykonawca spiszą protokół odbioru prac.

 Gmina pokrywa koszty demontażu wyrobów zawiera-

jących azbest z budynku mieszkalnego lub gospodarczego,  

transport i utylizację. Właściciel natomiast musi we własnym 

zakresie wykonać pokrycie dachu. O wyborze posesji, z której 

będą odbierane wyroby zawierające azbest decyduje kolej-

ność zgłoszeń.  

Skarżyński Dariusz

Informacja Burmistrza 
Miasta i Gminy Ożarów Maz.

W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie 

Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 zostały wywieszone 

wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania 

w dzierżawę i najem.

Dodatkowe informacje pok. 212 
tel. 22 722-22-07 wew 208 lub 209.

Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje o możliwości zgłaszania się jeszcze do tej edycji konkursu do 30.07.2009 r. 

Zgłoszenia przyjmowane 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: imię i nazwisko, dokładny adres i telefon, kategorię.

Zwycięzców wyłoni Komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

Dla uczestników przewidziane są cenne nagrody. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

TAM GDZIE MIESZKAM JEST PIĘKNIE 
edycja 2009



20 6/171 2009

O UNII SŁÓW KILKA ...

Szkolenia unijne
Regionalny Ośrodek Europej-

skiego Funduszu Społecznego w 

Warszawie, zaprasza na nieod-

płatne szkolenia dotyczące przy-

gotowania projektów i wniosków 

o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki.

Harmonogram szkoleń:
14/07/ 2009 (wtorek)
„Kwalifikowalność wydatków w ramach POKL”

miejsce: Warszawski Dom Technika NOT, 

ul. Tadeusza Czackiego 3/5.

 Celem szkolenia jest zapoznanie się z podstawami prawny-

mi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków  w ramach PO 

Kapitał Ludzki, rodzajami kosztów kwalifikowanych, ich oceną 

oraz dokumentowaniem wydatków, jak również nabycie prak-

tycznych umiejętności opracowania budżetu projektu. Pod-

czas szkolenia min. wspólne opracowanie budżetu wybranych 

zadań (w tym „zarządzania”), oraz praca w grupach (opraco-

wanie budżetu projektu i weryfikacja nabytych umiejętności).

15/07/2009 (środa)
„Wypełnianie wniosku o dofinansowanie w ramach POKL”

miejsce: Warszawski Dom Technika NOT, 

ul. Tadeusza Czackiego 3/5

 Celem szkolenia jest nabycie umiejętności konstruowa-

nia logicznego i spójnego projektu, oraz budżetowania zadań 

i określenia wykonalnego harmonogramu ich realizacji. Pod-

czas szkolenia przewidziano min. wspólną analizę wniosku 

o dofinansowanie projektu (praca z generatorem wniosków), 

oraz pracę w grupach (opis działania, określenie produktów 

i rezultatów, opracowanie wykonalnego budżetu i harmono-

gramu realizacji).  

24/07/ 2009 (piątek)
„Planowanie projektu i budowanie zespołu projektowego”

miejsce: Warszawski Dom Technika NOT, 

ul. Tadeusza Czackiego 3/5

 Podczas szkolenia zostaną poruszone następujące tematy: 

na czym polega zarządzanie projektem, jakie są główne proble-

my w zarządzaniu projektem, podział zadań w zespole projekto-

wym. Przedstawione zostanie min. opracowanie planu projektu 

na podstawie informacji z matrycy logicznej projektu.

 Proponowane szkolenia to jedna z form wsparcia projek-

todawców EFS, w procesie przygotowywania projektów oraz 

pozyskiwania środków europejskich na ich realizację. Konty-

nuacją działań w tym zakresie jest wsparcie poprzez konsulta-

cje indywidualne.

 Wszystkie usługi Regionalnego Ośrodka EFS w Warszawie 

są bezpłatne. Aby zapisać się na wybrane szkolenie, należy wy-

pełnić i odesłać formularz zgłoszeniowy drogą mailową: 

(info_warszawa@roEFS.pl),lub faksem: (22) 627 10 61, 

najpóźniej 4 dni przed terminem szkolenia. 

 Szczegółowe informacje na temat planowanych szkoleń, 

udzielane są pod nr telefonu: (22) 392 72 72, w godz. 8.00-16.00, 

zamieszczone są także na stronie www.warszawa.roEFS.pl.

na podstawie informacji z roEFS 

Jolanta Kołodyńska - Referat Funduszy Europejskich i Promocji Gminy

Z  EUROPĄ  W  TLE 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Maz. organizuje 

nabór osób chętnych do uczestnictwa w projekcie Europej-

skiego Funduszu Społecznego organizowanym w dniach 

03.08-31.12.2009 roku p.t. Zmieniam swoją przyszłość - aktyw-

na integracja społeczna w gminie Ożarów Maz. Celem projektu 

jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych.

 W trakcie realizacji projektu będą podjęte następujące 

działania:

• kurs z zakresu kasjer sprzedawca, obsługa komputera i kas 

fiskalnych – z praktyką

• kurs pracownika obsługi sprzątającej

• szkolenie w zakresie aktywnego poszukiwania pracy

• doradztwo grupowe i indywidualne – doradca zawodowy, 

porady prawne, rozmowa z psychologiem, prelekcja lekarza na 

temat profilaktyki zdrowia

• działania na rzecz poprawy wizerunku zewnętrznego – po-

rady fryzjera i kosmetyczki

• badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy

 Szkolenia prowadzi wyspecjalizowana firma szkoleniowa, 

wykłady odbędą się w miarę możliwości w Domu Kultury 

Uśmiech. Po ukończeniu kursów uczestnik otrzyma zaświad-

czenie MEN oraz certyfikat. Koszty związane z dojazdami po-

krywane będą w ramach projektu. 

 Dla uczestników projektu przewidziany jest catering 

na czas trwania zajęć, realizowany przez firmę zewnętrzną. 

Dla dzieci osób uczestniczących w projekcie zostanie zapew-

niona opieka w czasie trwania zajęć.

 W ramach projektu beneficjenci zakwalifikowani do udzia-

łu w projekcie będą. otrzymywali wsparcie finansowe w po-

staci zasiłków celowych wypłacanych miesięcznie przez czas 

trwania projektu.

 Prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Ożarowie Maz. ul. Poznańska 165 osób niepracujących w 

wieku 18-35 lat, chętnych do podniesienia kwalifikacji zawodo-

wych, gotowych do podjęcia pracy po ukończeniu projektu.

Bożena Wronikowska - kierownik OPS

CHCESZ ZMIENIĆ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ?  ZGŁOŚ SIĘ NA KURS!
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Prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt

Telefon kontaktowy: 507-415-468

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

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

i Gminy Ożarów Maz., (0-22) 722-22-07 wew. 236 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 znale-

ziony był bardzo przestraszony i bojący. 

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 ilo-

ścią miłości. 

 Max to ok. 5-cio letni pies. Prawdopo-

dobnie ma domieszkę krwi boksera lub 

amstaffa. Sierść koloru marengo. Został 

znaleziony po wypadku samochodowym. 

Miał operowaną tylną łapkę. Niestety łap-

ka ta nie jest w pełni sprawna. Mimo to 

Max jest wesołym i spragnionym głaska-

nia i czułości psem. Bezproblemowy do 

psów i suczek czy małych, czy dużych. 

To miły i sympatyczny pies.

 Piękny ok. 1,5 roczny owczarek niemiec-

ki został znaleziony pod koniec maja 2009. 

Niestety nie zgłosił się po niego właściciel 

dlatego tez szukamy nowego 

opiekuna dla psa.

 Łatka – to bardzo mała i 

miła sunia w wieku ok. 1 roku. 

Jest umaszczenia biało-czar-

nego. To pies spokojny, miły, 

towarzyski. Bez problemu do innych psów. 

 Duży w typie owczarka niemieckiego w wie-

ku ok. 2-3 lat. Doskonały pies do pilnowania.

Nieufny w wobec obcych. Nie toleruje kotów. 

To pies który nie wpuści nieproszonego goscia na swoja po-

sesje.

 Trzy szczeniaczki: dwie sunie 

i jeden piesek. Urodziły się w stycz-

niu 2009 r. Psiaki bardzo wesołe, 

energiczne, lubiące zabawy. Będą 

średnimi pieskami, gdy dorosną. Są 

zdrowe i odrobaczone. Szukaja nowych opiekunów.

 KAJTEK jak dorośnie będzie owczar-

kowatym psem w chwili obecnej ma 

6 miesiący. Jest rozbrykanym, ale 

grzecznym nie niszczącym pieskiem 

tęskniącym za ciepłym domkiem. 

Obecnie przebywa w domu tymcza-

sowym z mała szczekliwa sunią.

 BOND 

szczeniak 7- miesięczny o czarnym 

umaszczeniu, średniego wzrostu. 

Bardzo żywy i energiczny, lubia-

cy przebywac w otoczeniu ludzi. 

Zachowuje czystość w mieszka-

niu. Świetnie jezdzi w samocho-

dzie jako pasażer.

 Piękny duży owczarek niemiecki 

pies. Został znaleziony na przystan-

ku autobusowym. To mocny, silny 

i pełny energii pies. Prawdopodob-

nie był szkolony. Nie przepada za 

psami ani sukami natomiast uwiel-

bia jeździć samochodem. Może w nim przesiedzieć cały dzień. 

To pies który potrzebuje stanowczego przewodnika.

 Sunia w typie owczarka nie-

mieckiego lecz o budowie 

drobniejszej niż przedstawi-

ciel tej rasy. To mloda sunia 

w wieku ok. 1 roku. Bardzo mi-

lusińska i przytulasta. Cały czas domaga się głaskania. To taka 

większa przytulanka.

 Pies w typie owczarka niemieckiego 

tylko nieco od niego mniejszy. Miły, 

przyjazny  lubiacy głaskanie i przeby-

wanie z człowiekiem. To mlody pies 

w wieku ok. 2-3 lat. 

 Biedna ruda, gruba, 

brzydka suczka która uległa wypadkowi w 

skutek czego ma problemy z łapką. Jest za-

mknieta w sobie choc po kilku chwilach z 

nia pobytu tak powolutku podchodzi .

Chciała by podejść na głaskanie, ale boi się. 

To sunia, która dużo przeżyła. Szukamy jej 

domu chociaż tymczasowego. Czy ktoś 

okaże dużo serca i zaopiekuje się biedną 

sunią?

 Duży w typie owczarka niemieckiego w wieku ok. 2-3 lat. 

Doskonały pies do pilnowania. Nieufny w wobec obcych. 

Nie toleruje kotów. To pies który nie wpuści 

nieproszonego goscia na swoja posesje.

 Tosia to malutka sunia. Typ takiego kie-

szonkowca. Małe to ale głośne. Nie widać, a 

słychać. Sunia nauczona jest czystości. 

Kącik adopcyjny

KĄCIK ADOPCYJNY
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 Myszka i Ruda Myszka i Ruda dwie 

młode średniej wielkości sunie, które 

zostały znalezione w okolicach Bronisz 

przy trasie poznańskiej. Niestety nadal 

przebywają w schronisku w Józefowie 

k/Legionowa. Ich była właścicielka nie 

zainteresowała się suniami.
 Młody brązowy spa-

niel energiczny, wesoły, 

lubiący zabawy. Dominant w stosunku do 

innych psów. Gdy został znaleziony pod 

koniec maja 2009 miał problemy z oczkiem. 

Jest w trakcie leczenia. Szuka nowego opie-

kuna.

Informujemy osoby zainteresowane, 

że wszystkie podane w ogłoszeniach psy są, lub będą 

zaszczepione i odpchlone, a suczki wysterylizowane. 

Wszystkie psy posiadają książeczki zdrowia. 

W OŻAROWIE MAZ., ul. Poznańska 165
Akcja Lato w mieście 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 
wtorek, czwartek

w godz. 11.00 – 11.45 

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

Wszystkie zajęcia 
w DK „Uśmiech” i Filii 

są bezpłatne !

W JÓZEFOWIE, ul. Fabryczna 15
Akcja Lato w Józefowie od 22 czerwca do 17 Lipca

Zapraszamy Dzieci i Młodzież do udziału

w następującychzajęciach :

- nauka gry na instrumentach (gitara, akordeon, keybo-

ard) - codziennie od 10.00-16.00

- zajęcia plastyczne (pracownia i plener) - codziennie od 

10.00-12.00

- zajęcia z rękodzieła - poniedziałki, środy, piątki od 

godz.12.00-14.00

- zabawy i gry integracyjne w plenerze - wtorki, czwartki 

od godz.14.00-16.00

- konkurs fotograficzny połączony z wystawą „Ja i moje 

otoczenie”

- projekty filmowe  dla  dzieci - wtorki, czwartki od 

godz.10.00-12.00

- dziecięcy teatr uśmiechu - poniedziałki, wtorki, środy od 

godz.11.00-13.00

Na zakończenie akcji (garden party) dla uczestników 

„Akcji lato w Józefowie”

W dniach od 20 lipca do 24 lipca w Sali widowiskowej DK 

„Uśmiech” odbywać się będą warsztaty taneczne dla dzie-

cięcego zespołu ludowego „Ożarowiacy”.

Od 27.07.09 do 03.08.09 r. – wyjazd dziecięcego  zespołu lu-

dowego „Ożarowiacy” na XV Jubileuszowy Międzynarodo-

wy Festiwal Folkloru „Dni Kultury Kaszubskiej” w Brusach.

 1- 31 sierpnia – urlopy instruktorskie  

KALENDARIUM  IMPREZ  W  „UŚMIECHU”

Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim 
ogłasza nabór osób dorosłych

 do Zespołu Ludowego „Ożarowiacy”

Zajęcia odbywać się będą 
w Filii Domu Kultury w Józefowie

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 

16 września 2009 r. o godz.18.00

w Filii DK w Józefowie przy ul. Fabrycznej 15

 sala taneczna na parterze.

Informacje i zapisy przyjmujemy 

pod tel. (022) 722-14-45, (022)434-64-18, 0-501-792-833,

lub osobiście w sekretariacie Domu Kultury „Uśmiech” 

ul. Poznańska 165, pokój 113 

oraz w sekretariacie Filii DK w Józefowie 

przy ul. Fabrycznej 15, pokój 13 na I piętrze.

LATO Z KULTURĄ
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Propozycja DK UŚMIECH
 na rok kulturalny 2009/2010

Zajęcia zarówno przedpołudniowe jak i popołudniowe, 

dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, dla każdego kto chce 

aktywnie spędzić czas wolny. 

Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowiecki 
od września proponuje:

- nauka języka angielskiego dla dzieci metodą Helen Doron 

wieku od 1-14 lat /więcej informacji na stronie www.antie.pl/ 

zajęcia przedpołudniowe i popołudniowe  

- kurs języka angielskiego dla młodzieży i dorosłych:

  I grupa - od 13 do 16 lat

  II  grupa - od 17 lat 

/odpłatność 720 złotych za semestr, 30 spotkań (2 razy w ty-

godniu po 1,5 godziny)/ zajęcia popołudniowe 

- nauka gry na instrumentach keyboard, pianino, skrzypce, gi-

tara, akordeon /lekcje indywidualne 30 minut - 25 złotych/ 

zajęcia przedpołudniowe i popołudniowe 

- nauka śpiewu – STUDIO PIOSENKI /zajęcia w grupach i in-

dywidualne odpłatność 35 złotych za miesiąc/ zajęcia przed-

południowe i popołudniowe 

- pracownia plastyczna dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat /od-

płatność 48 złotych 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny/ zajęcia  

przedpołudniowe

 - pracownia plastyczna dla dzieci w wieku od 5 do 18 lat oraz 

dla dorosłych /odpłatność 48 złotych 2 razy w tygodniu po 

2 godziny/ zajęcia popołudniowe 

- kurs tańca dla Pań /odpłatność 68 złotych za miesiąc 1 raz 

w tygodniu godzina/ zajęcia popołudniowe 

- kurs tańca dla seniorów /odpłatność 35 złotych za miesiąc 

1 raz w tygodniu 45 minut/ zajęcia przedpołudniowe i popo-

łudniowe 

- kurs tańca towarzyskiego  dla młodzieży i dorosłych /odpłat-

ność 60 zł za miesiąc 1 raz w tygodniu/ zajęcia popołudniowe 

- aerobic dla Pań /odpłatność 80 złotych  za miesiąc - 2 razy 

w tygodniu/ zajęcia popołudniowe 

- zajęcia dla seniorów – „Zatrzymać czas” zajęcia taneczne 

z odpowiednio dobraną choreografią dla osób w wieku 55 

lat  i więcej /opłatność 35 złotych za miesiąc 1 raz w tygodniu 

45 minut/ zajęcia przedpołudniowe i popołudniowe 

- dziecięcy zespół ludowy „Ożarowiacy” - zajęcia w Ożarowie 

Maz., /odpłatność 20 złotych/ zajęcia popołudniowe 

- zajęcia baletowe dla dzieci w dwóch grupach wiekowych:

  I  grupa - 5- latki

  II  grupa - od 6 do 8 lat

  /odpłatność miesięczna 40 złotych 1 raz w tygodniu/ zajęcia  

popołudniowe 

- zajęcia dla rodziców i dzieci od 1 do 3 lat – „Radosne igraszki” 

/odpłatność miesięczna 85 złotych 1 raz w tygodniu/ zajęcia   

przedpołudniowe i popołudniowe 

- zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych /odpłat-

ność 40 złotych miesięcznie/ zajęcia popołudniowe 

- zespół muzyczno-wokalny seniorów „Ożarowskie Kumoszki” 

/zajęcia bezpłatne/ zajęcia przedpołudniowe 

Zapisy na w/w zajęcia przyjmujemy w sekretariacie 

od poniedziałku do piątku /Ożarów Mazowiecki 

ul. Poznańska 165/ w godzinach 8.00-16.00 

pod numerem tel. 022 722 14 45

Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie 
od września proponuje:  

zajęcia popołudniowe: 

- nauka śpiewu – STUDIO PIOSENKI /zajęcia w grupach i in-

dywidualne odpłatność 35 złotych za miesiąc/

- pracownia plastyczna dla dzieci w wieku od 5 do 18 lat oraz 

dla dorosłych /odpłatność 48 złotych 2 razy w tygodniu po 

2 godziny/

- zajęcia baletowe dla dzieci od lat 5 /odpłatność 40 złotych 

za 1 raz w tygodniu/

- nauka gry na instrumentach keyboard, pianino, gitara, akor-

deon /lekcje indywidualne 30 minut - 25 złotych/

- kurs języka angielskiego dla młodzieży i dorosłych :

  I grupa - od 13 do 16 lat

  II  grupa – od 17 lat 

/odpłatność 720 złotych za semestr, 30 spotkań (2 razy w ty-

godniu po 1,5 godziny) 

- nauka języka angielskiego dla dzieci metodą Helen Doron 

wieku od 1-14 lat /więcej informacji na stronie www.antie.pl/

- taniec współczesny dla dzieci od lat 9 /odpłatność 20 zło-

tych/      

- dziecięcy teatr „Uśmiechu” /zajęcia bezpłatne/

- aerobic dla Pań /odpłatność 80 złotych za miesiąc - 2 razy 

w tygodniu/

- tańce narodowe i ludowe dla dorosłych /odpłatność 20 zł/

- kurs tańca dla Pań /odpłatność 68 złotych za miesiąc 1 raz 

w tygodniu godzina/

- zajęcia wokalno- muzyczne dla seniorów /zajęcia bezpłatne/

- zajęcia z rękodzieła dla dorosłych - hafciarstwo, gobeliny, 

koronkarstwo itp. /odpłatność 10 złotych za miesiąc 1 raz 

w tygodniu/

- zajęcia z rękodzieła dla dzieci - hafciarstwo, gobeliny, koron-

karstwo itp. /odpłatność 10 złotych za miesiąc 1 raz w tygo-

dniu/

Zapisy na w/w zajęcia przyjmujemy w sekretariacie 

od poniedziałku do piątku /Józefów ul. Fabryczna 15/ 

w godzinach 8.00-16.00 

pod numerem telefonu 022  434 64 18

KULTURA
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KRONIKA KRYMINALNA
Nietrzeźwy z sądowym zakazem
5 czerwca br. policjanci z Ożarowa Ma-

zowieckiego pełniąc służbę w patro-

lu pieszym, zauważyli wyjeżdżającego 

z ulicy Kamińskiego golfa. Samochód nie miał zapalonych 

świateł mijania. Funkcjonariusze natychmiast zareagowali na 

popełnione wykroczenie. Podczas kontroli drogowej okazało 

się, że 51-letni kierowca jest nietrzeźwy. Przeprowadzone ba-

danie wykazało, że Krzysztof J. miał 1,5 promila alkoholu we 

krwi. Ponadto mężczyzna nie zastosował się do orzeczonego 

przez pruszkowski sąd zakazu kierowania pojazdami mecha-

nicznymi, który obowiązuje go do 2011 roku. O konsekwen-

cjach swojego nieodpowiedzialnego zachowania przekona się 

wkrótce, gdy stanie ponownie przed sądem.

Poszukiwany w Austrii, zatrzymany po 9 latach w Polsce
Policjanci z Ożarowa Mazowieckiego zatrzymali 8 czerwca br. 

Stanisława Ż. 56-latek poszukiwany był od 2000 roku przez au-

striackie organy ścigania w celu aresztowania ekstradycyjnego. 

Mężczyzna wpadł, bo nie miał zapalonych świateł mijania i 

jechał bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Został ukarany 

200-złotowym mandatem i osadzony w policyjnym areszcie.

„Trzeźwy poranek” i trzeźwi kierowcy
24 kontroli i żadnych nietrzeźwych kierowców - to efekt akcji 

„Trzeźwy poranek” przeprowadzonej 22 czerwca br. na terenie 

gminy Ożarów Mazowiecki. Tym razem wszyscy sprawdzeni 

kierujący byli trzeźwi.

 Od wczesnych godzin porannych policjanci wydziału ru-

chu drogowego komendy w Starych Babicach i komisariatu 

w Ożarowie Mazowieckim przeprowadzili kontrolę w ramach 

akcji „Trzeźwy poranek” na terenie gminy Ożarów Mazowiecki. 

Podczas akcji skontrolowali 24 kierowców. Tym razem obyło 

się bez nieprawidłowości. Wszyscy sprawdzeni kierujący byli 

trzeźwi.

 Przypominamy, że celem akcji „Trzeźwy poranek” jest wy-

eliminowanie z naszych dróg tych, którzy siadają za kierowni-

cę po wypiciu alkoholu. Policjanci z powiatu warszawskiego 

zachodniego w wybranych dniach tygodnia, we wczesnych 

godzinach rannych, przeprowadzają zmasowane kontrole 

trzeźwości kierowców.

Ujął włamywacza
Parę minut po 1.00 dyżurny w Starych Babicach został po-

wiadomiony o ujęciu sprawcy włamania do mieszkania. Na 

miejsce natychmiast udali się policjanci z Wydziału Ruchu 

Drogowego komendy w starych Babicach oraz Ożarowa Ma-

zowieckiego. Jak ustalili mundurowi Jakub O. chwilę wcześniej 

usiłował włamać się również do mieszkania sąsiada. 27-latek 

wpadł na gorącym uczynku, gdy został nakryty przez po-

krzywdzonego w swojej kuchni.

 Jakub O. był nietrzeźwy. Przeprowadzone badanie wykaza-

ło, że miał 2,6 promila alkoholu we krwi. Policjanci z babickiej 

drogówki zatrzymali mężczyznę i osadzili w policyjnej celi. 

27-latek usłyszał już zarzuty. Teraz za swoje zachowanie odpo-

wie przed sądem.

Zostali aresztowani
 Wszystko rozegrało się w sobotnią noc w pobliżu stacji 

PKP Gołąbki. Dyżurny komisariatu w Ożarowie Mazowieckim 

został powiadomiony o pobiciu w okolicy stacji PKP mężczy-

zny, któremu skradziono zegarek. Mężczyzna zdołał dobiec do 

najbliższych zabudowań, gdzie mieszkańcy udzielili mu po-

mocy i wezwali Policję. Mundurowi nie tracąc ani chwili czasu, 

natychmiast podjęli czynności. W rozmowie z pokrzywdzo-

nym od razu ustalili okoliczności całego zajścia i z pomocą 

przybyłych funkcjonariuszy ze Starych Babic i Ursusa szybko 

też dotarli do miejsca, gdzie przebywali sprawcy. Trzech męż-

czyzn zostało zatrzymanych do wyjaśnienia.

 Jak się okazało byli nietrzeźwi. Mieli od 1,1 do 2,6 promi-

la alkoholu we krwi. Sąd Rejonowy w Pruszkowie aresztował 

Wojciecha S. i Sebastiana K. na 3 miesiące. Za dokonanie roz-

boju grozi im kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Bądź ostrożny nad wodą
Upalne dni zachęcają do wypoczynku nad wodą i kąpieli. Nie 

każde miejsce i czas są jednak bezpieczne dla wielbicieli pły-

wania. Aby wypoczynek nad wodą nie zamienił się w tragedię 

policjanci apelują o rozwagę i właściwą opiekę nad dziećmi 

oraz radzą, jak korzystać z kąpielisk.

 Pamiętajmy, żeby korzystać z kąpielisk strzeżonych i w żad-

nym wypadku nie kąpać się w miejscach zabronionych. Nie-

świadome kąpiele, nieznana głębokość i dno zbiornika, nurt 

wodny często są przyczyną tragedii.

 Zwracajmy szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci. 

Nie pozostawiajmy ich bez opieki. Dzieci powinny korzystać 

z zabawek wodnych i przebywać nad wodą tylko w obecno-

ści dorosłych. Pod żadnym pozorem nie wchodźmy do wody 

pod wpływem alkoholu. Alkohol zaburza ocenę własnych 

możliwości pływackich, skłania do brawury, osłabia organizm, 

a przede wszystkim za bardzo dodaje odwagi, która zazwyczaj 

kończy się tragedią.

 Nie wchodźmy do wody zaraz po kąpieli słonecznej. Unik-

niemy w ten sposób wystąpienia szoku termicznego. Nie 

skaczmy do wody na „główkę”, tym bardziej jeśli nie znamy 

głębokości wody. Taki skok może doprowadzić do urazów krę-

gosłupa i kalectwa.

 Jeśli korzystamy ze sprzętu wodnego, to upewnijmy się, że 

jest on sprawny, a przebywające na nim dzieci i osoby, któ-

re nie umieją pływać są we właściwy sposób zabezpieczone 

- mają na sobie specjalne kamizelki.

 Policja apeluje o rozwagę. Wielu tragedii można uniknąć, 

zachowując zdrowy rozsądek i zapewniając odpowiednią 

opiekę najmłodszym.

III edycja konkursu „Policja w oczach dziecka”
Dobiegła końca III edycja konkursu plastycznego „Policja 

w oczach dziecka”. Konkurs, którego organizatorem jest Ko-

menda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachod-

POLICJA

POLICJA
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niego z siedzibą w Starych Babicach wspólnie ze Starostwem 

Powiatu Warszawskiego Zachodniego, przeznaczony był dla 

dzieci klas I-III szkół podstawowych z terenu naszego powia-

tu. Tematem tegorocznej edycji konkursu była „Bezpieczna 

podróż”.

 Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach wspólnie ze Sta-

rostwem Powiatowym w ramach programu profilaktycznego 

pn. „Policja w oczach dziecka” przeprowadziła III edycję kon-

kursu plastycznego. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci szkół 

podstawowych klas I-III z terenu powiatu warszawskiego za-

chodniego. Tegorocznym tematem konkursu była „Bezpiecz-

na podróż”.

 Konkurs plastyczny pn. „Policja w oczach dziecka – Bez-

pieczna podróż” ma charakter edukacyjny, a jego prioryteto-

wym celem jest spowodowanie zmniejszenia ilości nieszczęśli-

wych wypadków, których ofiarami mogą stać się dzieci oraz 

poprzez zabawę przybliżenie zasad i uczenie najmłodszych 

bezpiecznych zachowań, aby chronić je przed tym, jak nie 

stać się ofiarą przestępstwa lub wypadku drogowego, czy nie-

szczęśliwego wypadku podczas zabawy, a także podniesienie 

poziomu wiedzy i uświadomienie dzieciom grożących im 

niebezpieczeństw i nauczenie odpowiedniego zachowania, 

aby dzieci potrafiły uniknąć sytuacji zagrażających im zdrowiu 

i życiu. 

 Konkurs przeprowadzony został w trzech etapach. Naj-

pierw policjanci przeprowadzili cykl pogadanek na temat 

„Bezpieczna podróż”, po których dzieci wykonały prace pla-

styczne. Następnie prace te zostały ocenione przez szkolne 

jury. Ostatni etap to wyłonienie trzech najciekawszych prac

z każdej grupy wiekowej i pięć wyróżnień.

 15 czerwca br. w końcu przyszedł czas na uroczyste za-

kończenie konkursu i wręczenie pamiątkowych dyplomów 

wszystkim uczestnikom oraz nagród ufundowanych przez 

Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 Prace, które zostały zgłoszone do III etapu konkursu wysta-

wione zostaną w Starostwie Powiatowym z siedzibą w Ożaro-

wie Mazowieckim oraz prezentowane będą na łamach „Gaze-

ty Babickiej”, która objęła program patronatem medialnym.

 Wszystkim dzieciom gratulujemy wspaniałych prac i za-

chęcamy do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu.

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

Informacja o działalności Referatu Straży 

Miejskiej za okres od:  01 stycznia do 23 

maja 2009r.

Nałożono mandatów: 

kredytowanych 47 na kwotę 8120 zł

gotówkowych 12 na kwotę 950 zł

łącznie: 59 na kwotę 9070 zł.

• udzielono 562 pouczeń

• podjęto 1905 interwencji własnych 

• 26 interwencji zleconych od Policji

• 44 interwencji zleconych od mieszkańców

• skierowano 7 wniosków do sądu.

Skontrolowano 839 umów na wywóz nieczystości stałych 

i ciekłych /w 2008 wyk. 832 takich kontroli co łącznie do tej 

pory daje 1671 osób/. 

4450 zł - to łączna kwota grzywien nałożonych przez sąd 

/w tym cofnięcie uprawnień do prowadzenia pojazdów na 

okres 10 ciu m-cy/.

TELEFONY ALARMOWE

Policja w Ożarowie Mazowieckim:
Komendant Policji (022) 722-20-39

    602-227-576

Straż Miejska w Ożarowie Mazowieckim
Komendant Straży Miejskiej (022) 721-26-51

     609-517-519

Straż Pożarna w Ożarowie Mazowieckim
Komendant Straży Pożarnej (022) 722-19-98

     501-615-999

Straż Pożarna w Święcicach
Komendant Straży Pożarnej (022) 721-51-10

     503-055-645

„Energetyka Ożarów”
Dyrektor „Energetyki Ożarów” (022) 722-41-70

     603-224-460

Zakład Usług Komunalnych
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych (022) 722-14-44

      512-207-325

Inspektor ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego 

     (022) 722-22-07 w. 219

     601-602-182

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów 

     (022) 722-22-07 w. 239

     661-661-640

Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa
     (022) 722-22-07 w. 236

     661-661-680

• 998 - STRAŻ POŻARNA   
• 999 - POGOTOWIE MEDYCZNE   
• 991 - ENERGETYCZNE   
• 992 - POGOTOWIE GAZOWE   
• 112 - RATOWNICTWO   
• 986 - STRAŻ MIEJSKA   
• 997 - POLICJA   

STRAŻ MIEJSKA

STRAŻ MIEJSKA
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OSP Ożarów Mazowiecki
W maju 2009r. OSP Ożarów wyjeż-

dżała alarmowo 24 razy:

- 6 pożarów

- 12 akcji ratownictwa technicznego

- 5 pompowań rozlewisk

- 1 fałszywy alarm.

14 maja - Ożarów Maz., ul. Pozań-

ska 113. Pożar samochodu osobowego BMW. Spaleniu ule-

gła  komora silnika. Ugaszono dwoma prądami wody - około 

1000l.

15 maja - Wieruchów, ul. Sochaczewska 154. Pożar opusz-

czonego budynku mieszkalnego, drewnianego. W momen-

cie przybycia pierwszych jednostek staży budynek był cały 

w ogniu. Podano 6 prądów gaśniczych. Pożar gasiło 5 zastę-

pów strażaków. 

24 maja - Ołtarzew, ul. Poznańska/Ceramiczna. Kolizja dro-

gowa z udziałem trzech samochodów (dwa osobowe, jeden 

ciężarowy). 

25 maja - Błonie, ul. Kolejowa. Pożar hali produkcyjnej ele-

mentów stolarskich. Budynek miał 1200 m2. Pożar gasiło 

20 zastępów strażaków.

W czerwcu 2009 r. OSP Ożarów Maz. wyjeżdżała alarmowo 

21 razy.

- 1 pożar

- 8 akcji ratownictwa technicznego

- 11 pompowań rozlewisk

- 1 ćwiczenia na terenie Kampinowskiego Parku Narodowego.

1 czerwca - Piotrkówek Duży, ul. Świerkowa. Zderzenie sa-

mochodu osobowego Ford Mondeo oraz dostawczego VW. 

Działania strażaków polegały na udzieleniu pomocy przedme-

dycznej poszkodowanej kobiecie, odłączeniu akumulatorów, 

neutralizacji rozlanych płynów i olejów samochodowych, ścią-

gnięcie pojazdów na pobocze.

14 czerwca - Koprki, ul. Poznańska/Rataja. Wypadek drogo-

wy z udziałem czterech samochodów osobowych. Działania 

strażaków polegały na udzieleniu pierwszej pomocy poszko-

dowanym uczestnikom zdarzenia, odłączeniu akumulatorów, 

neuralizacji rozlanych płynów ekspolatacyjnych oraz usunię-

ciu pojazdów z ulicy. 

25 czerwca - pompowanie rozlewisk wody po ulewie. Pom-

powania miały miejsce w Szeligach ulica Szeligowska, Ożarów 

Maz ul. Obrońców W-wy 6, Ożarów Maz. ul. Partyzantów 25, 

Hotel Mazurkas w Ożarowie Maz., Ożarów Maz. ul. Kamiń-

skiego, teren firmy Wisła Corporation w Ożarowie Maz, Oża-

rów Maz. ul. Strażacka 2. Łącznie w ciągu 8 godzin wypompo-

wano ponad 1500 m3 wody deszczowej.

Ćwiczenia strażaków na opuszczonym obiekcie, w którym 

zasymulowano pożar. Ćwiczenia zawierały elementy poszu-

kiwania w zadymionych pomieszczeniach osób, udzielenie 

pierwszej pomocy, gaszenie pożaru, inspekcja pogożeliska 

z wykorzystaniem kamery termowizyjnej.

Zebrał Jacek Andrzejczak

OSP Święcice
w m-cu maju wyjeżdżała 8 razy

w m-cu czerwcu 11 razy

Maj:

8, 9, 13 maja - wyjazdy do wypalanej trawy i krzaków;

19, 22, 30 maja - wyjazdy do usuwania pszczół, owadów, itp.

25 maja - pożar hali produkcyjnej w Błoniu przy ul. Kolejo-

wej;

30 maja - wyjazdy do wypompowania wody ze studzienki 

w Józefowie przy ul. Kasztanowej (zalana ulica);

Czerwiec:

4 czerwca - wyciąganie samochodu z rowu (zabezpieczenie 

ruchu na jezdni);

3, 23 czerwca - usuwanie połamanych drzew;

9, 26 czerwca - usuwanie owadów - Wolskie, Ożarów Mazo-

wiecki;

22 czerwca - wyciągnięcie samochodu ciężarowego z mięk-

kiego pobocza;

23 czerwca - dwa wyjazdy do podpalonych opon i gałęzi w 

Pilaszkowie i Pogroszewie;

26 czerwca - pompowanie wody w Józefowie przy ul. Kaszta-

nowej (niedrożne studzienki);

26 czerwca - wyjazd na ćwiczenia do Kampinoskiego Parku 

Narodowego, Marianów gm. Leszno;

29 czerwca - pompowanie wody z piwnic w Warszawie.
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kom. 0 602 285 338 tel./fax dom. wieczorem 721 85 10
L U S T R A

mo¿liwoœæ jazd z instruktorem kobiet¹

MONTA¯ NAPRAWA
Krzysztof Bajerski PUH „BAJEX”

O¿arów Mazowiecki
Ul. Poznañska 242 (sklep Auto Czêœci)

Tel. 0 22 722 12 88
0 888 060 265 0 604 318 399

¯ALUZJE VERTICALE
ROLETY MOSKITIERY

producent mebli kuchennych na zamówienie

szafy wnêkowe i inne meble

Janusz Sandomierski

tel.kom. 609 517 368, fax 022 722 37 15

www.meblosan.pl

kom. 0 604 316 866

O¿arów Mazowiecki

ul. Umiastowska 2

PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA

e-mail: gabinet@microdent.pl

0 668 351 773



Miejscowoœci i osiedla objête

systemem selektywnej zbiórki:

Szeligi, Macierzysz, Osiedle

Zientarówka, Osiedle O³tarzew,

Osiedla P³ochocin P³n. i P³d.,

Osiedle Mickiewicza oraz zabudowa

rodzinna Osiedla Franciszków.

Mieszkañcy podpisuj¹ umowê

z Aminex Sp. z o.o. i w dniu

podpisania umowy nabywaj¹

komplet startowy worków

w postaci: jednego worka na

opakowania szklane oraz dwóch

worków na surowce wtórne.

Koszt kompletu startowego wynosi

10,00 z³ (s³ownie: dziesiêæ z³otych).

Komplet startowy sk³ada siê

z dwóch worków 120 litrowych

(kolor czerwony) przeznaczonych

na mieszaninê opakowañ i gazet:

papier, tworzywa sztuczne, metal,

oraz jednego worka 60 litrowego

(kolor zielony) przeznaczonego na

opakowania ze szk³a.

Odbiór odpadów zgromadzonych

wy³¹cznie w workach

dostarczonych przez Aminex

i wystawionych w pasie drogowym

przed posesj¹ nale¿¹c¹ do

w³aœciciela odpadów

odbywaæ siê bêdzie raz w miesi¹cu (termin

ustala siê z zainteresowanym przy podpisaniu

umowy).

Za ka¿dy odebrany worek odpadów Aminex

dostarcza bezp³atnie jeden worek pusty.

Liczba worków zamiennych nie mo¿e

przekroczyæ liczby w komplecie startowym - 3.

Podpisaæ umowê i nabyæ komplet startowy

mo¿na w siedzibie Eco-Centrum Sp. z o.o.,

ul. Poznañska 129/133, O¿arów Mazowiecki

w dniach od poniedzia³ku do pi¹tku

w godz. 8:00-14:00 oraz w Urzêdzie M i G

O¿arów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2,

wtorek i czwartek w godz. 14:00-16:00



DNI  OŻAROWA  MAZOWIECKIEGO
PARADA  SPORTU 
I UŚMIECHU

FESTYN RODZINNY
W BRONISZACH




