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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



W kampanii wrzeœniowej 1939 r., w dniu 8 wrzeœnia 4 dywizja pancer-
na wojsk niemieckich, z XVI korpusu pancernego wchodz¹cego w sk³ad
zgrupowania, pod dowództwem genera³a Reichenau, podesz³a pod
Warszawê od strony Nadarzyna i Okêcia próbuj¹c zdobyæ stolicê
z marszu - nieskutecznie. Wojska niemieckie przedar³y siê pod
Warszawê, przeciê³y drogê wycofuj¹cej siê na wschód armii „£ódŸ”,
odcinaj¹c jej dowódcê genera³a Juliusza Rómmla i jego sztab od
walcz¹cych oddzia³ów armii.

Dowództwo Armii „£ódŸ” wycofuj¹cej siê w kierunku Skierniewic na
Warszawê obj¹³ genera³ Wiktor Thomme, który postanowi³ si³¹ przebijaæ
siê na Warszawê. Po sukcesach w walkach o Mszczonów, Brwinów,
B³onie, Œwiêcice, dywizjom genera³a Thomme zaczê³o brakn¹æ si³.

W dniach 9-11 wrzeœnia 1939 roku w walkach o Œwiêcice i Pilaszków
zginê³o 240 ¿o³nierzy pochowanych w zbiorowych mogi³ach na
cmentarzu w Pilaszkowie.

Dywizje 2, 28 i 30 zgrupowania genera³a Thomme 12 wrzeœnia
przypuœci³y atak na niemieck¹ blokadê Warszawy. Uderzy³y na
kierunkach: Œwiêcice, O³tarzew do O¿arowa, a tak¿e Brwinów,
Milanówek i Pruszków. Zaciête walki trwa³y do 13 wrzeœnia, kiedy
prze³amano linie niemieckie na polach O³tarzewskich w kierunku na
Umiastów.

Ostatnie natarcie rozpoczê³o siê rankiem 13 wrzeœnia, naciera³a
2 Dywizja Piechoty Legionów pod dowództwem pu³kownika Antoniego

Staicha; 3 pu³k piechoty uderzy³ na Umiastów, 2 batalion 4-go pu³ku
piechoty uderzy³ na pozycje pu³ku SS „Leibstandarte Adolf Hitler”
w O³tarzewie.

W bitwie dochodzi³o do walki wrêcz, ciê¿ko ranny zosta³ dowódca
2 batalionu 4 pu³ku piechoty - kapitan Edward Sikorski. Natarcie wzd³u¿
szosy warszawskiej: na prawo 4-go pu³ku piechoty i na lewo 2-go pu³ku
piechoty, prze³ama³o niemieck¹ obronê w O³tarzewie.

Czêœæ jednostek polskich dosz³a na wysokoœæ dworca kolejowego
w O¿arowie. Kiedy nadesz³y niemieckie odzia³y drugiego rzutu - Polakom
zaczê³o brakowaæ wsparcia artyleryjskiego. Genera³ Wiktor Thomme bez
³¹cznoœci i pe³nej informacji o po³o¿eniu podj¹³ 13 wrzeœnia decyzjê
marszu na pó³noc przez O³tarzew-Umiastów w kierunku Modlina.

Najd³u¿ej walczy³y z hitlerowcami oddzia³y 2 pu³ku piechoty Legio-
nów dowodzonego przez pu³kownika Czy¿ewskiego oraz III dywizjonu
2 pu³ku Artylerii lekkiej Legionów dowodzonego przez kapitana
Komorowskiego umo¿liwiaj¹c wycofanie siê oddzia³om 2, 28 i 30 dy-
wizji piechoty. Os³aniaj¹ce oddzia³y po oderwaniu siê od nieprzyjaciela
po po³udniu 13 wrzeœnia wraz z ca³ym zgrupowaniem pod¹¿y³y
w kierunku Modlina, gdzie dotar³y 14 wrzeœnia.

Oddzia³y zgrupowania genera³a Wiktora Thomme stanowi³y trzon
za³ogi broni¹cej siê Twierdzy Modlin we wrzeœniu 1939 roku, genera³
Thomme zosta³ dowódc¹ te j obrony.

NA KTÓRYM POCHOWANO 996 ¯O£NIERZY I OFICERÓW POLEG£YCH W BITWIE O£TARZEWSKIEJ
STOCZONEJ W DNIACH 9-13 WRZEŒNIA 1939 ROKU NA POLACH WSI O£TARZEW, DOMANIEWEK, KOPRKI I POGROSZEW
POMIÊDZY ZGRUPOWANIEM WOJSKA POLSKIEGO DOWODZONYM PRZEZ GENERA£A WIKTORA TOMME
A XVI KORPUSEM PANCERNYM WOJSK NIEMIECKICH
CMENTARZ ZA£O¯ONY JESIENI¥ 1939 ROKU, W ZACHODNIEJ CZÊŒCI PARKU TOWARZYSTWA MI£OŒNIKÓW O£TARZEWA,
POCZ¥TKOWO Z KRZY¯AMI BRZOZOWYMI OBECNIE OBJÊTY OPIEK¥ WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
POD BEZPOŒREDNIM NADZOREM URZÊDU MIASTA O¯ARÓW MAZOWIECKI
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Witam serdecznie po wakacjach i urlopach z nadzieją, że letnie miesiące przynio-
sły Państwu wiele dni upragnionego wypoczynku dodając sił do dalszej pracy, 

a dzieciom i młodzieży do szkolnych zajęć. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem 
najbliższych dni jest nowy rok szkolny 2009/2010, który właśnie się rozpoczął w przedszko-
lach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Gmina Ożarów Mazowiecki jest organem pro-
wadzącym dla: czterech przedszkoli, czterech szkół podstawowych oraz dwóch gimnazjów. 
Od 1 września br. do przedszkoli w gminie uczęszcza 400 dzieci. W szkołach podstawowych 
uczy się 1212 dzieci, a gimnazjach 618 uczniów. Ponadto z terenu naszej gminy dowożonych 
jest 51 uczniów do ośrodków szkolno-wychowawczych i integracyjnych w Lesznie, Warszawie, 
Pruszkowie, Brwinowie, Mocarzewie i Błoniu. W gminnych placówkach oświatowych pracuje 
łącznie 231 nauczycieli i 134 pracowników obsługi i administracji. Uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjów dowożeni są na zajęcia 4 autokarami pod opieką nauczycieli. 
 W budżecie gminy na rok 2009 przewidziano na prowadzenie placówek oświatowych 
18.720.597 złotych jeżeli dodamy do tego nakłady na inwestycje i remonty szkół i przedszkoli 
w wysokości 6.330.000,- to otrzymamy największą pozycję planu finansowego. Mówię o tym 
z dumą, bo oznacza to, że samorząd gminy poważnie traktuje zadania edukacji. Na terenie 
gminy działają także placówki niepubliczne, prowadzone przez instytucje i stowarzyszenia:
 Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Ołtarzewie – 56 dzieci, 
 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Umiastowie prowadzona przez Stowarzy-
szenie Wspierania Rozwoju i Edukacji Dzieci Wiejskich – 40 dzieci,
 Gimnazjum im. Św.Wincentego Pallottiego w Ożarowie – 40 uczniów. 
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. T.Halika w Ożarowie prowadzony przez Sta-
rostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, gdzie naukę pobiera 296 uczniów w specjalno-
ściach: technik hotelowy, technik gastronomiczny, technik kucharz.
     Wszystkim uczniom, ich rodzicom, nauczycielom a także pracownikom szkolnej admini-
stracji życzę pomyślnego roku szkolnego, satysfakcji i wiele radości jaką dać może codzienne 
życie w dobrze zorganizowanej, przyjaznej szkole.
 W nocy z 17/18 sierpnia w wyniku pożaru domu wielorodzinnego w Kręczkach, dach nad 
głową straciło 6 rodzin (łącznie 17 osób, w tym 3 dzieci). Poszkodowani zostali objęci opieką ze 
strony Urzędu Miasta, Ośrodka Pomocy Społecznej, bardzo aktywnie włączyli się do pomocy 
radni miejscy. Wszyscy chcemy pomóc wspólnocie mieszkańców w odbudowie i wyposaże-
niu zniszczonych mieszkań. Fachowa ekspertyza budynku po pożarze pozwala na jego moż-
liwie szybką odbudowę. Potrzebne jednak będą środki finansowe i materiały budowlane dla 
jej realizacji. W imieniu samorządu Miasta i Gminy zwracam się z gorącą prośbą o pomoc 
rzeczową i finansową, którą organizujemy w Urzędzie Miasta i Ośrodku Pomocy Społecznej. 
Do 26 sierpnia na koncie pomocy dla poszkodowanych zostało zgromadzone 6.730 zł. Wszyst-
kich, którzy mogą pomóc, proszę o kontakt z panią Iwoną Rosłon - UMiG tel. 022/722 22 07 
w. 218 oraz panią Bożeną Wronikowską - OPS tel. 022/722 26 73 rachunek budżetu gminy 
PKO BP SA 31 1020 1185 0000 4102 0019 1726 z dopiskiem „pogorzelcy”.

Kazimierz K. Stachurski

 Motto na wrzesień:

  A oto mój sekret. Jest bardzo prosty:

  Dobrze widzi się tylko sercem,        

  najważniejsze jest niewidoczne dla oczu

       Antoine Saint-Exupéry
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 Zakończono i odebrano następujące zadania: 
• wymianę kotła grzewczego do centralnego ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody w budynku Przedszkola 
Nr 1 w Ożarowie,
• prace remontowe w budynku Przedszkola w Broniszach,
• wymianę instalacji elektrycznej w komunalnym budynku wielorodzinnym przy ul. Poznańskiej 354,
• prace remontowe w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Płochocinie,
• wymianę instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych w hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimna-
zjum w Płochocinie.
 Podpisano umowy na wykonanie zadań: 

• prace remontowe w budynku Szkoły Podstawowej w Święcicach
• dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Jasnej w Myszczynie 
• dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Monopolowej w Józefowie 
• uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w Płochocinie
• remont dachu budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ożarowie 
• przebudowa wodociągu w ul. Rynkowej, Kolejowej, Słowackiego w Płochocinie
• remont dachu budynku Pływalni Miejskiej w Ożarowie 
• prace remontowe w budynku Przedszkola Nr 2 w Ożarowie 
• renowacja Cmentarza Wojennego Żołnierzy Września 1939 r.  w Ołtarzewie - III etap
• remont dróg gminnych, utwardzenie nawierzchni dróg mieszanką mineralno-bitumiczną ul. Dalekiej, Cichej 
i Nieznanej w Ożarowie   
• remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Ożarowie 
• remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ożarowie 
• budowa wodociągu we wsi Wolskie 
• usługa bankowa polegającą na udzieleniu długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kre-
dytów
• budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrkówek, Wieruchów, Strzykuły, Macierzysz, Szeligi 
• przebudowa ul. Spokojnej w Ożarowie  
• budowa wodociągu i kanalizacji w Duchnicach
 Rozstrzygnięto przetargi i zatwierdzono wyniki postępowań dotyczących zdań:

• dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 
2009/2010 
• dowozu dzieci z terenu gminy do szkół podstawowych, gimnazjów, na pływalnię oraz na zawody sportowe 
• dostawę fotoradaru wraz z oprogramowaniem i przeszkoleniem dla Straży Miejskiej  
• budowę stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie
• budowę budynku mieszkalnego- socjalnego, wielorodzinnego przy w Umiastowie 
• przebudowę stacji uzdatniania wody na Osiedlu Kabel w Ożarowie
• remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ożarowie
• budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Dobrej w Ożarowie 
 Wszczęto postępowanie przetargowe na zadania:

• budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowę wodociągu w miejscowości Ożarów Wieś
• opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku mieszkalnego komunalnego wielorodzinnego 
na terenie Osiedla Huta w Ożarowie 
 Pięciu nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego i trzech nauczycieli z Gimnazjum 

im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie, jeden nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie, oraz jeden nauczyciel z Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ożarowie, uzyskali stopień 
zawodowy nauczyciela dyplomowanego
 W ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” złożono wnioski do Kuratorium Oświaty w Warszawie 

o udzielnie wsparcia finansowego na rok 2009 w celu: 
 • utworzenia szkolnych placów zabaw 
 • zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach podstawowych.
 Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim oraz Filia Domu Kultury w Józefowie

 • W dniach od 30 czerwca do 17 lipca odbywały się zajęcia w ramach akcji „Lato w mieście”. Dzieci i mło-
dzież brały udział w zajęciach z plastyki, nauki gry na instrumentach, języka angielskiego, tańca towarzyskie-
go, aerobiku dla dziewcząt, zajęciach teatralnych, rękodzieła. Zajęcia odbywały się w Domu Kultury „Uśmiech” 
w Ożarowie oraz w filii w Józefowie. Wszystkie zajęcia w ramach akcji „Lato w mieście” były bezpłatne. 
 • W dniach od 27 lipca do 3 sierpnia zespół ludowy „Ożarowiacy” brał udział w XV Międzynarodowym 
Festiwalu Folkloru w Brusach.                                                                                       Burmistrz – Kazimierz K.Stachurski

INWESTYCJE 
i REMONTY 

ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE

OŚWIATA 
I SPORT

KULTURA

z pracy Urzędu Miasta 



57-8/172-173 2009

Z PRACY RADY MIEJSKIEJ

UCHWAŁA Nr 360/09
w sprawie: wprowadzenia zmian w 
budżecie miasta i gminy na rok 2009.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 

7.000 zł. Zwiększyć wydatki gminy o 

kwotę 812.400 zł zgodnie z Załącznikiem 

Nr 1. Plan wydatków po zmianach stano-

wi wielkość 90.950.033 zł.

§2

Deficyt budżetu gminy w wysokości 

14.389.704 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 - 5.689.704 zł.

- zaciągniętych kredytów w kwocie - 

8.700.000 zł.

UCHWAŁA Nr 361/09
w sprawie: opłaty za świadczenia 
w przedszkolach publicznych pro-
wadzonych przez Gminę Ożarów 
Mazowiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Usługi świadczone przez przedszko-

la prowadzone przez Gminę Ożarów 

Mazowiecki w zakresie podstawy pro-

gramowej wychowania przedszkolnego, 

o której mowa w Rozporządzeniu Mini-

stra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 

2008 r. w sprawie podstawy programo-

wej wychowania przedszkolnego oraz-

kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4 poz.17), 

są realizowane bezpłatnie w wymiarze 

5 godzin dziennie.

§2

1. Rodzice pokrywają koszt świadczeń 

przekraczających podstawę programo-

wą, w postaci dodatkowych godzin za-

jęć opiekuńczych świadczonych przez 

nauczycieli w czasie funkcjonowania 

przedszkola przekraczającym czas i za-

kres realizacji obowiązującej podstawy 

programowej.

2. Gmina Ożarów Mazowiecki pokrywa 

pozostałe wydatki związane z funkcjono-

waniem przedszkola w czasie przekracza-

jącym realizację podstawy programowej, 

tj. koszty wynagrodzenia pracowników 

obsługi, koszt zużycia energii przez urzą-

dzenia zainstalowane w kuchni, koszt 

wyposażenia kuchni, zużycia środków 

czystości oraz wszelkich innych kosztów 

niezbędnych do prawidłowego funkcjo-

nowania przedszkola w czasie przekracza-

jącym realizację podstawy programowej.

§3

1. Za świadczenia określone w§ 2 ust. 1, 

ustala się odpłatność rodziców w wy-

sokości 1,90 zł za jedną godzinę pobytu 

dziecka w przedszkolu.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, pobie-

rana jest za każdą rozpoczętą godzinę 

pobytu dziecka przekraczającą czas re-

alizacji podstawy programowej w danym 

dniu, przy czym dwie rozpoczęte godziny 

(przyprowadzenie i odbiór dziecka) trak-

tuje się jako jedną rozpoczętą godzinę.

3. Wysokość wnoszonych opłat, o któ-

rych mowa w uchwale, ustala się na 

podstawie zadeklarowanej przez rodzica 

ilości godzin pobytu dziecka w danym 

miesiącu i pobiera z góry, w terminie do 

10 dnia każdego miesiąca.

4. Ustalona zgodnie z ust. 3 opłata bę-

dzie podlegała weryfikacji ze względu 

na faktyczny czas pobytu dziecka i bę-

W dniu 3 lipca 2009 r. na XXXIX sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 358/09
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 315/09 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazo-
wieckim z dnia 21 kwietnia 2009 r. 
w sprawie rozpatrzenia wniosku 
dotyczącego ewentualnych niepra-
widłowości w funkcjonowaniu Gmi-
ny w oparciu o pismo Pana Jerzego 
Troszczyńskiego, właściciela firmy 
Art. Rafix F.H.U.z dnia 07.10.2008 r.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zapis w §2 pkt. 1 Uchwały Nr 315/09 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 21 kwietnia 2009 r. otrzymuje 

brzmienie :„Rada Miejska uznaje się za 

niewłaściwą do rozpatrzenia w admini-

stracyjnym trybie postępowania skargi 

na działania Pana Romana Jasińskiego 

– byłego Przewodniczącego Rady Miej-

skiej w Ożarowie Mazowieckim i wska-

zuje jako organ właściwy Wojewodę 

Mazowieckiego”.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prze-

wodniczącemu Rady Miejskiej .

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 359/09
w sprawie: zlecenia Komisji Rewi-
zyjnej Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim rozpatrzenia sprawy 
związanej z pismem GSPZLO skiero-
wanym do Rady Miejskiej przez Kie-
rownika Krystynę Kościuczyk.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zleca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Ożarowie Mazowieckim zbadanie 

w terminie do dnia 31 lipca 2009 r. spra-

wy związanej z pismem GSPZLO skiero-

wanym do Rady Miejskiej przez kierowni-

ka Krystynę Kościuczyk i przedstawienie 

Radzie Miejskiej swojej opinii.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prze-

wodniczącemu Rady Miejskiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

W dniu 7 sierpnia 2009 r. na XL sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:
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dzie rozliczana przy dokonywaniu opłaty 

w następnym miesiącu.

§4

Opłata określona w §3 nie obejmuje kosz-

tów wyżywienia dzieci, które są ustalane 

przez dyrektorów przedszkoli na podsta-

wie odrębnych przepisów.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§6

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Mazo-

wieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obo-

wiązującą od dnia 1 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr 362/09
w sprawie: rozpatrzenia skargi Kie-
rownika GSPZLO z dnia 8 czerwca 
2009 r. na działanie Burmistrza Mia-
sta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

po rozpatrzeniu skargi GSPZLO na dzia-

łanie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów 

Mazowiecki po zapoznaniu się ze stano-

wiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie 

zarzutów postawionych w skardze Rada 

Miejska w Ożarowie Mazowieckim uzna-

je skargę za zasadną z przyczyn określo-

nych w uzasadnieniu stanowiącym za-

łącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prze-

wodniczącemu Rady Miejskiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 363/09
w sprawie: wzniesienia pomnika upa-
miętniającego mieszkańców Umia-
stowa z Gminy Ożarów Mazowiecki 
i Topolina z Gminy Stare Babice, roz-
strzelanych przez niemieckiego oku-
panta 13 września 1939 roku

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyrazić zgodę na inicjatywę mieszkańców 

Gmin Ożarów Mazowiecki i Stare Babice-

na wzniesienie pomnika upamiętniającego 

mieszkańców Umiastowa (Gmina Oża-

rów Mazowiecki i Topolina (Gmina Stare 

Babice) rozstrzelanych przez niemieckiego 

okupanta 13 września 1939 roku.

§2

1. Pomnik zostanie wybudowany w miej-

scu określonym na mapie sytuacyjno-

wysokościowej stanowiącej załącznik do 

niniejszej uchwały.

2. Projekt rzeźbiarsko-architektoniczny 

pomnika, o którym mowa w ust.1 zosta-

nie zaakceptowany przez Gminę Ożarów 

Mazowiecki i Stare Babice a napis na ta-

blicy uzgodniony z Radą Ochrony Pamię-

ci Walk i Męczeństwa.

§3

Powołuje się Gminny Komitet Organiza-

cyjny Budowy Pomnika, w skład którego

wchodzą:

1. Edward Szczepanik

2. Zdzisław Lewandowski

3. Marcin Koprowski

§4

Koszty projektu i wykonania pomnika 

oraz zagospodarowania architektonicz-

nego terenu, na którym zostanie usado-

wiony, zostaną pokryte na warunkach 

porozumienia solidarnie po 50% kosztów 

realizacji z budżetów Gmin Ożarów Ma-

zowiecki i Stare Babice.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§6

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

Pani 
Stanisławie Milej-Misztal 

Przewodniczącej Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim 

w latach 1998-2006

wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Matki

składa
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Pani
 Jolancie Sarzała 
Dyrektor Przedszkola Nr 2 
w Ożarowie Mazowieckim

wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Ojca

składa
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu Studium 

oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, 

sporządzonej do w/w Studium - w dniach od 07.09.2009 r. do 

dnia 09.10.2009 r. od poniedziałku do piątku (bez sobót i dni 

świątecznych) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie 

Mazowieckim ul. Kolejowa 2, w pokoju 211 w godzinach: po-

niedziałek od 900 do 1700, wtorek-piątek od 800 do1600.

 Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w Stu-

dium zostanie przeprowadzona w dniu 17.09.2009 r., w siedzi-

bie Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim przy 

ulicy Kolejowej. Początek zebrania o godz. 14.00.

 Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym, każdy może wnieść uwagi do Stu-

dium. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych 

do projektu Studium jest Burmistrz Miasta i Gminy Ożarowa 

Mazowieckiego. 

 Uwagi do projektu Studium - należy składać na piśmie 

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-

cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga do-

tyczy, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Mazo-

wieckim lub na jego adres oraz na stronie internetowej Urzędu 

Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim, w nieprzekraczal-

nym terminie do dnia 30.10. 2009r. (oznacza to, że uwagi moż-

na zgłaszać w okresie od 09.10.2009 do 30.10. 2009 r.)

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu infor-

macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na śro-

dowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) zwanej dalej ustawą w pu-

blicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawie-

rających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczo-

no informacje:

• o projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego  gminy Ożarów Mazowiecki  

• o prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej 

do ww. Studium.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt Stu-

dium wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddzia-

ływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości 

udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego 

wglądu, o którym mowa wcześniej.

 Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko –stosownie do przepisu 

art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych 

w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczal-

nym terminie do dnia 30.10.2009 r. w Urzędzie Miasta i Gminy 

w Ożarowie Mazowieckim lub na jego adres.

burmistrz Kazimierz Stachurski

INFORMACJA OPS
Ważna informacja dla osób pobierających świadczenia 

rodzinne z Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie Maz.

 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w ustawie o świadcze-

niach rodzinnych - bieżący okres zasiłkowy, który rozpoczął 

się 1 września 2008 r., został przedłużony do 31 października 

2009 r.

 W związku z powyższym informujemy, że dodatek z tytu-

łu rozpoczęcia roku szkolnego będzie wypłacany we wrześniu 

2009 r. za rok szkolny 2009/2010. Należy dostarczyć do dzia-

łu świadczeń rodzinnych w OPS Ożarów Maz. zaświadczenie 

o podjęciu lub kontynuowaniu nauki przez dziecko do 

10 września 2009 r.

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

wą zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również 

o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, 

wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego 

potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką 

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

rodu. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społeczne-

go, określi w drodze rozporządzenia formę opieki medycznej 

oraz wzór wymaganego zaświadczenia. Powyższy warunek nie 

dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły 

do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy 

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

razowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodat-

ku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 

1 listopada 2009 r. 

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

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

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

1654). 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie Maz. 

Bożena Wronikowska

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2009 R.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Ożarów Mazowiecki. Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 56/07 Rady Miejskiej w Ożaro-
wie Mazowieckim z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego i gminy Ożarów Mazowiecki.
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INFORMACJE

V Gminny Konkurs Literacki „Po ożarowskich ścieżkach”...
Temat tegorocznej edycji: „(Nie)zwykła przyjaźń”

Wszyscy wiemy, jak wielką wartością w życiu każdego czło-

wieka jest przyjaźń. Trudno być szczęśliwym i zadowolonym 

ze swojej egzystencji, jeśli nie ma wokół nas kogoś, kogo może-

my nazwać swoim przyjacielem. Kogoś wobec kogo możemy 

być zupełnie szczerzy, w czyjej obecności możemy być sobą. 

 Na temat przyjaźni napisano bardzo dużo, wskazując 

w ten sposób na jej znaczenie dla funkcjonowania człowieka. 

Nauki współczesne psychologia, socjologia, a nawet medycy-

na również doceniają relacje przyjaźni jako niezwykle ważnej 

dla kondycji psycho-fizycznej jednostki. Chcąc zwrócić uwa-

gę młodych ludzi na wartość przyjaźni, zwłaszcza tych z lat 

szkolnych, którym często jesteśmy wierni przez całe życie, 

organizatorzy Gminnego Konkursu Literackiego zapropono-

wali uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych napisanie 

opowiadania, którego wiodącym tematem byłaby przyjaźń, 

zaś fabuła utworu rozgrywałaby się na terenie naszej Gminy 

we współczesnych realiach.

 Na konkurs wpłynęło 25 opowiadań, w większości były to 

utwory bardzo ciekawe, napisane ładną, poprawną polszczy-

zną, ukazujące relacje przyjaźni przez pryzmat własnych do-

świadczeń, więc tym bardziej cenne.  

 Komisja konkursowa, przy ocenie prac, brała pod uwagę:

merytoryczny związek pracy z tematem, poprawność języko-

wą i stylistyczną, wartości poznawcze i artystyczne. 

 Konkurs został rozstrzygnięty w trzech kategoriach wieko-

wych, oto lista nagrodzonych: 

Uczniowie szkół podstawowych klasy III-IV:
I miejsce - Maciej Ptaszek - kl. IV SP Święcice za opowiadanie 

„Tajemnica Rysia”.

II miejsce - Marcin Łukawski - kl. IV SP nr 1 w Ożarowie Ma-

zowieckim za opowiadanie „Bezinteresowna pomoc”

Jakub Kulawik - kl. IV SP nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

III miejsce - Adrianna Żywek - kl. IV SP Święcice za opowia-

danie „Niezwykła przyjaźń z bocianem”,

Michał Łukawski - kl. IV SP. nr 1 za opowiadanie „Ważny 

mecz”

Uczniowie szkół podstawowych klasy V-VI:
I miejsce - Izabela Małek - kl. V SP. nr 1 w Ożarowie Mazo-

wieckim za opowiadanie „Poszukiwanie przyjaźni”.

II miejsce - Joanna Olejniczak - kl. V SP.  Święcice za opowia-

danie „Siostrzana przyjaźń”,

III miejsce - Tatiana Zalewska - kl. V SP. Święcice za opowia-

danie „ Przyjaźń na sto lat,

Szymon Skowroński - kl. V SP. nr 1 w Ożarowie Mazowieckim 

za opowiadanie „Wyjątkowa przyjaźń”.

Uczniowie szkół gimnazjalnych:
I miejsce - Marta Pytka - kl. I Gimnazjum im. Bohaterów 

Powstania Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim za opo-

wiadanie „Moja druga dusza”

II miejsce - Emilia Piłat - kl. I Gimnazjum im. Bohaterów Po-

wstania Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim za opo-

wiadanie „Początek końca”,

III miejsce - Olga Basiak - kl. III ” Gimnazjum im. Bohaterów 

Powstania Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim za opo-

wiadanie „Niezwykła przyjaźń””.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom 

konkursu i gratulują zwycięzcom!

Grażyna Wojszczyk, Danuta Kwiek

Nowe Statuty Osiedli – zapraszamy na konsultacje
17 sierpnia Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego podpi-

sał zarządzenie dotyczące przeprowadzenia konsultacji 

z mieszkańcami Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 

w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym 

Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki. 

 Konsultacje rozpoczynają się 24 sierpnia i będą trwać 

40 dni. 

 Każdy mieszkaniec Gminy Ożarów Mazowiecki może 

zgłosić - w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego 

w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów 

Mazowiecki, lub w formie ustnej - podczas specjalnie zorga-

nizowanych w tym celu zebrań, które będą protokołowane 

swoje uwagi do proponowanych statutów jednostek po-

mocniczych.

 Ostateczny termin spotkań osiedlowych zostanie ogło-

szony najpóźniej na początku września br.. 

 Projekty statutów jednostek pomocniczych Gmi-

ny zostały opublikowane na stronie BIP pod adresem 

http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/, dostępne są rów-

nież w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim przy 

ul. Kolejowej 2 tel. 722 14 82 w pokoju 108 oraz u Przewod-

niczących Zarządów Osiedli.

Jarosław Szmyt - Sekretarz Gminy
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GRATULACJE DLA JUBILATÓW

ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY
W dniu 29 lipca 2009 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie 

Mazowiecki w Sali Ślubów odbyła się uroczystość wręczenia 

Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Prezydent Rzeczy-

pospolitej Polskiej odznaczył specjalnym Medalem pary, które 

przeżyły razem co najmniej 50 lat:

1. Henrykę i Jana Ciesielskich z Ożarowa Mazowieckiego,

2. Zdzisławę i Mariana Frączaków z Płochocina,

3. Mariannę i Roberta Kępka, ze Święcic,

4. Marię i Stefana Lewandowskich z Ożarowa Mazowieckiego,

5. Irenę i Jana Makulskich z Ożarowa Mazowieckiego,

6. Genowefę i Antoniego Wójcików z Ożarowa Mazowieckiego.

 Państwo Henryka i Jan Ciesielski obchodzili już sześćdzie-

siątą rocznicę ślubu czyli Diamentowe Gody. 

 W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odzna-

czenia wręczał Burmistrz Kazimierz Stachurski. Uroczystość 

tradycyjnie zaszczycił swoją obecnością Proboszcz Parafii 

Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim ksiądz Jan 

Latoń. 

 Na uroczystość licznie przybyły rodziny i znajomi odzna-

czonych. Obowiązkowo był tort, szampan i gromkie sto lat dla 

Jubilatów. Jubilaci otrzymali także od Burmistrza listy gratula-

cyjne, bukiety kwiatów i pamiątkowe dyplomy, a od księdza 

Proboszcza okolicznościowe obrazki. 

 Ze względu na długą procedurę zgłoszeniową, osoby, które 

mają w rodzinie, wśród swoich znajomych pary obchodzące 

w przyszłym roku 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego 

prosimy o zgłaszanie jubilatów do Urzędu Stanu Cywilnego. 

Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska jubilatów 

oraz odpis skrócony aktu małżeństwa jeżeli związek małżeński 

zawierany był w innej gminie. 

Jolanta Dragan

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

BRĄZOWE MEDALISTKI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIĘCICACH
W dniach od 31 maja do 2 czerwca 2009 r. Radom gościł 

najlepsze drużyny woj. mazowieckiego w unihokeju

 dziewcząt w kategorii szkół podstawowych.

Dziewczęta ze Święcic – zwyciężczynie rozgrywek międzypo-

wiatowych po raz kolejny jechały na Mazowieckie Igrzyska 

Młodzieży Szkolnej wraz ze swoją trenerką Lucyną Bielecką, 

by potwierdzić swoją przynależność do najlepszych drużyn. 

Zdawały sobie sprawę, że wytężona praca na zajęciach SKS 

i dodatkowych treningach na sali gimnastycznej w Płocho-

cine muszą przynieść wyniki. W eliminacjach gromiły jed-

ną drużynę za drugą, stając się sensacją turnieju i uzyskując 

bardzo wysokie wyniki. Awans do strefy medalowej był tylko 

formalnością. Wspaniała gra przyniosła ogromny sukces w po-

staci III miejsca w finale i brązowe medale zawisły na szyjach 

uradowanych dziewcząt. Skład drużynyto: Sadłowska Marta, 

Wróbel Aleksandra, Olejniczak Joanna, Zalewska Tatiana, Sko-

czylas Izabela, Mazurkiewicz Anna, Łapot Małgorzata, Żywek 

Adrianna, Stychlerz Ewelina, Czyż Martyna.

 Nie byłoby tego sukcesu jak i wielu wcześniejszych, gdyby 

nie praca i ogromne zaangażowanie nauczyciela wf p. Lucyny 

Bieleckiej. Jej myśl trenerska, opracowanie strategii na każdy 

kolejny mecz, wpojenie zawodnikom ducha sportowej rywali-

zacji pokazały, że Szkoła Podstawowa w Święcicach ma praw-

dziwą pasjonatkę sportu. 

Gratuluję życzę dalszych sukcesów.

Zdzisława Lesińska – dyrektor szkoły
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SPORT - SUKCESY

NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UCZNIÓW GIMNAZJUM
 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w roku szkolnym 2008/2009

W finałach XI Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

w Siedlcach rywalizowali uczniowie naszego Gimnazjum 

w dwuboju dziewcząt, pływaniu dziewcząt, pływaniu chłop-

ców i lekkoatletyce. W finałach startowało 12 najlepszych 

szkół z Mazowsza, które wygrały eliminacje gminne, powiato-

we i międzypowiatowe.

 Nasze gimnazjalistki startowały w dwuboju nowoczesnym 

(100 m pływanie + 1000 m bieg). Zawody odbyły się 1.06.2009 r. 

w Siedlcach. Drużyna w składzie: Biernacka Katarzyna, Nowiń-

ska Natalia, Jagoda Weronika, Jagoda Julia - wszystkie z klasy I 

- zdobyła srebrny medal (I medal w sportach zespołowych w 

11-letniej historii naszego gimnazjum). Na wynik składał się łącz-

ny czas pływania i biegu przeliczony na punkty. Tytuł najlepszej 

zawodniczki XI Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkol-

nej wywalczyła Weronika Jagoda uczennica Gimnazjum im. Bo-

haterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim 

zdobywając największą liczbę punktów z pływania i biegu.

 Następnego dnia 2.06.2009 r. na tej samej pływalni w Siedl-

cach odbyły się finały Igrzysk Młodzieży Szkolnej w pływaniu 

w kategorii dziewcząt i w kategorii chłopców. Prawo startu 

w zawodach miało 12 drużyn, zwycięzcy eliminacji rejonowych. 

Naszą szkołę reprezętowali: z klas pierwszych - Julia Jagoda - 

50 m stylem dowolnym, Weronika Jagoda - 50 m stylem 

grzbietowym, Krzysztof Cholewo - 50 m stylem dowolnym, 

Kacper Jaworski - 50 m stylem grzbietowym, z klas drugich 

Dagmara Pawłowska - 50 m stylem dowolnym, Julia Chmie-

lewska - 50 m stylem klasycznym, Mateusz Kuźma - 50 m sty-

lem dowolnym, Maksym Jaworski - 50 m stylem klasycznym, 

z klas trzecich Aleksandra Stańczyk - 50 m stylem dowolnym, 

Marta Białowąs - 50 m stylem klasycznym, Adam Bednarski 

- 50 m stylem klasycznym, Kamil Gasik - 50 m stylem dowol-

nym. Na wynik końcowy zawodów składał się łączny czas sze-

ściu startów indywidualnych i sztafety 6 x 25 m stylem dowol-

nym. W klasyfikacji ogólnej szkół dziewczęta zajęły V miejsce, 

a chłopcy VI.

Indywidualnie medale zdobyli:

1. Złoty - Julia Jagoda

2. Złoty - Dagmara Pawłowska

3. Srebrny - Weronika Jagoda

4. Srebrny - Kacper Jaworski

5. Srebrny - Maksym Jaworski

6. Brązowy - Julia Chmielewska

7. Brązowy - Krzysztof Cholewo

 W finałach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Lekkoatletyce 

startowali następujący uczniowie naszej szkoły:

1. Joanna Olszewska - bieg na 100 m zajęła IV miejsce

2. Łukasz Łupiński - bieg na 200 m zajął IV miejsce, biegi prze-

łajowe

3. Marcin Szymajda - bieg na 400 m zajął V miejsce

4. Karolina Koziestańska - skok wzwyż zajęła VIII miejsce

5. Ilona Burzyńska - skok wzwyż zajęła VIII miejsce

6. Sztafeta 4 x 100 m w składzie: Marcin Szymajda, Daniel 

Zadrożny, Damian Zadrożny, Łukasz Łupiński zajęła VIII miejsce.

 W klasyfikacji sportowej w Powiecie Warszawskim Za-

chodnim w roku szkolnym 2008/2009 Gimnazjum im. Boha-

terów Powstania Warszawskiego, już drugi rok z rzędu, wywal-

czyło I miejsce. Serdecznie gratulujemy wszystkim finalistom 

i zawodnikom, którzy przyczynili się do zdobycia I miejsca 

w klasyfikacji końcowej szkół gimnazjalnych. Gorące podzię-

kowania składamy także Radzie Rodziców naszego Gimna-

zjum za okazaną pomoc.
Nauczyciele wychowania fizycznego

Adam Jaworski i Rafał Jagoda

Srebrny medal - dwubój dziewcząt.

I miejsce - złoty medal - dwubój dziewcząt - W. Jagoda.

Srebrny medal - sztafeta dziewcząt.
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„BIEGIEM” ŻEGNAMY WAKACJE

Regulamin VI Biegu „Pożegnanie wakacji”
W sobotę 5 września 2009 r.

zapraszamy do udziału VI Biegu „Pożegnanie wakacji”

.

1. Cel biegu.
Organizując ten bieg pragniemy zachęcić mieszkańców mia-

sta i gminy Ożarów Mazowiecki do biegania.

2. Organizatorzy.
- Rada Nadzorcza i Zarząd 

  Spółdzielni Mieszkaniowej OŻARÓW.

- Zarząd Osiedla RSM Bloki

- Ambra 

3. Patronat honorowy.
- Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

- Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego

4. Patroni medialni.
- Portalik: www.ozarow.maz.pl

- Program informacyjny telewizji kablowej STANSAT

- Express Wieczorny

5. Termin i miejsce biegu.
Bieg odbędzie się 5 września 2009 r. (sobota) w Ożarowie Ma-

zowieckim na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej OŻARÓW- 

osiedle Floriana

6. Dystanse.
• 200 m - przedszkolaki do 4 lat (ur. 2005 i młodsi)

• 200 m - przedszkolaki w wieku 5-6 lat (ur. 2003 i 2004)

• 400 m - dzieci w wieku 7-8 lat (ur. 2001 i 2002)

• 400 m - dzieci w wieku 9-10 lat (ur.1999 i 2000)

• 650 m - dzieci w wieku 11-12 lat (ur.1997 i 1998)

• 1100 m - dzieci w wieku 13-15 lat (ur. 1994, 1995,1996)

• 1600 m - dorośli od 16 lat wzwyż (ur. 1993 i starsi)

7. Warunki uczestnictwa i zapisów do biegu.
W biegu mogą brać udział mieszkańcy miasta i gminy Ożarów 

Mazowiecki, przedstawiciele sponsorów biegu oraz pracow-

nicy (i ich dzieci) firm mających siedzibę na terenie Gminy 

Ożarów Mazowiecki. Zapisy do biegów będą przyjmowane 

w dniu zawodów od godz.12:30-14:45 w biurze zawodów, 

które będzie znajdować się w biurze Spółdzielni Mieszkanio-

wej OŻARÓW, zlokalizowanym w budynku przy ul. Ożarow-

skiej 28. Uczestnicy biegów winni przedstawić zaświadczenie 

o braku przeciwwskazań do uprawiania biegów, a w przy-

padku braku takiego zaświadczenia podpisać oświadczenie, 

przedstawione przez organizatorów w chwili dokonywania 

zapisu do biegu.

 Osoby niepełnoletnie mogą być zapisane do biegu przez 

swoich opiekunów 

 Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną .

8. Harmonogram imprezy.
• Bieg 200 m - przedszkolaki do 4 lat - ur. 2005 i młodsi

 15:00 - dziewczęta 

 15:05 - chłopcy

• Bieg 200 m - przedszkolaki od 5 do 6 lat - ur. 2003 i 2004

 15:10 - dziewczęta

 15:15-chłopcy

• Bieg 400 m -dzieci: 7-8 lat - ur. 2001 i 2002

 15:20 - dziewczęta 

 15:25 - chłopcy

• Bieg 400 m - dzieci: 9-10 lat - ur. 1999 i 2000

 15:30 - dziewczęta   

 15:35 - chłopcy

• Bieg 650 m -dzieci: 11-12 lat - ur. 1997 i 1998  

 15.40 - dziewczęta

 15.50 -chłopcy

• Bieg 1100 m -dzieci: 13-15 lat - ur. 1994, 1995 i 1996 

 16:00 -dziewczęta

 16:15 -chłopcy

• Bieg 1600 m - dorośli (powyżej 16 lat) ur. 1993 i starsi

 16:30 - kobiety

• Bieg 1600 m - dorośli (powyżej 16 lat) - ur. 1993 i starsi

 16:45 - mężczyźni

• Konkurs karaoke - 17:00 

• Zakończenie imprezy (wręczenie nagród) - 17:50

• Dyskoteka - 18:20

• Zabawa ,,na dechach’’ dla dorosłych - 20:00

• Zakończenie imprezy - 22:00

9. Kategorie wiekowe w biegu głównym na dystansie 
1600 m (dla kobiet i mężczyzn)
• 16-19 lat  (ur. 1990-1993)

• 20-39 lat  (ur. 1970-1989)

• 40-59 lat  (ur.1 950-1969) 

• 60 lat i więcej (ur. 1949 i starsi)

9. Nagrody
• Dla 3 pierwszych zawodników we wszystkich biegach.

• Za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii wiekowej (ko-

biety i mężczyźni ) w biegu na 1600m 

Nagrody w biegu na 1600 m nie mogą się dublować (zwycięz-

cy w biegu nie otrzymują nagród za zajęcie pierwszego miej-

sca w kategorii wiekowej. Nagrodę tę otrzymuje druga osoba 

w tej kategorii wiekowej)

10. Upominki.
• Najmłodsza dziewczynka i chłopiec w biegu na 200 m

• Najstarszy zawodnik w biegu na 1600 m

• Wśród pozostałych uczestników zostaną rozlosowane 

upominki

11. Postanowienia końcowe.
• Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione .
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KULTURA

Propozycja zajęć w Filii DK w Józefowie 
na rok kulturalny 2009/2010

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

zajęcia popołudniowe: 

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

dywidualne odpłatność 35 zł za miesiąc/

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

dorosłych /odpłatność 48 zł 2 razy w tygodniu po 2 godziny/

- zajęcia baletowe dla dzieci od lat 5 /odpłatność 40 zł za 1 raz 

w tygodniu/

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

deon /lekcje indywidualne 30 minut - 25 zł/

- 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 zł/

- dziecięcy teatr „Uśmiechu” /zajęcia bezpłatne/

- aerobic dla Pań /odpłatność 80 zł za miesiąc - 2 razy w ty-

godniu/

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

- kurs tańca dla Pań /odpłatność 68 zł za miesiąc 1 raz w tygo-

dniu godzina/

- zajęcia wokalno- muzyczne dla seniorów /zajęcia bezpłatne/

- zajęcia z rękodzieła dla dorosłych - hafciarstwo, gobeliny, ko-

ronkarstwo itp. /odpłatność 10 zł za miesiąc 1 raz w tygodniu/

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

stwo itp. /odpłatność 10 zł za miesiąc 1 raz w tygodniu/

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.

Dodatkowe zajęcia proponowane od września:
- Yamaha - szkoła muzyczna - zajęcia przedpołudniowe i popołudnio-

we w DK „Uśmiech” (1 raz w tygodniu, 45 minut - 90 zł za miesiąc).

- Niemowlaki w Krainie Dźwięków - dla niemowląt od 4. m-ca życia

- Szkraby i Muzyka - dla dzieci od 18. m-ca życia do 4 lat

- Cudowny Świat Muzyki - dla dzieci w wieku 4-6 lat 

ZAPROSZENIE
Kierownik muzyczny zespołu ludowego „Ożarowiacy” za-

prasza muzyków (profesjonalistów i amatorów, młodzież, 

dorosłych i seniorów) do wspólnego grania dla naszych 

małych artystów. Razem stworzymy KAPELĘ LUDOWĄ, 

która przygrywać będzie naszemu zespołowi podczas 

gminnych imprez, przeglądów, festiwali tych polskich jak 

i zagranicznych.

Wszystkich chętnych grających na kontrabasie, trąbce, 

klarnecie, skrzypcach zapraszam na pierwsze spotkanie w 

dniu 16 września o godz.18.00 do Filii DK w Józefowie.

     Waldemar Dąbrowski

W OŻAROWIE MAZ., ul. Poznańska 165

6 września – sobota
Dożynki gminne – występy zespołów z Domu Kultury na 

Gminnych Dożynkach w Ołtarzewie. 

13 września – niedziela – godz. 16.00 
Wieczorek taneczny dla seniorów. 

20 września – sobota – godz. 18.00
Wernisaż IV grupy (dorosłych) uczestników zajęć 

w pracowni plastycznej. 

27 września – niedziela – godz. 12.30
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl pt. „Wesoła Korrida”. Wstęp wolny !

W JÓZEFOWIE, ul. Fabryczna 15

27 września – niedziela – godz. 16.00 
Wieczorek taneczny dla seniorów. 

KALENDARIUM  IMPREZ  W  „UŚMIECHU”

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania 

ewentualnych zmian w regulaminie.

• We wszystkich sprawach spornych, nie występujących

w regulaminie, decyduje sędzia w porozumieniu z organiza-

torami.

ORGANIZATORZY

Uczestnicy zostaną poczęstowani nieodpłatnie po biegu gro-

chówką wojskową, przygotowaną przez jednostkę wojskową 

z Mariewa, a osoby towarzyszące będą mogły nabyć ją za nie-

wielką opłatą.

Organizatorzy zapraszają też dorosłych i młodzież do wzięcia 

udziału w dyskotece i zabawie na dechach, które odbędą się 

bezpośrednio po zawodach przy atrakcyjnej muzyce.



137-8/172-173 2009

Z ŻYCIA GMINY

Śmieci nie znikają, kiedy wywiezie je śmieciarka
Jest coraz lepiej. Przypominam sobie, kiedy po naszej drodze 
jeździły karawany ciągników wyładowane śmieciami: zmiesza-
ną masą wszystkiego, co niepotrzebne w gospodarstwie. Były 
tam psujące się resztki roślin z kopców, gruz i opakowania po 
materiałach budowlanych, kawałki samochodów z pobliskich 
warsztatów, resztki z kuchni i oczywiście masa opakowań 
spożywczych. Wszystko to lądowało codziennie przy drodze, 
w polu lub na tzw. wiejskim, „naszym” wysypisku.

 I przyszła moda na ekologię, a może raczej przepisy unijne, 
które wymusiły na władzach terenowych elementarną dba-
łość o stan środowiska. Pojawiły się spychacze, które „usunęły” 
nasze śmietnisko. Po prostu wgniotły je w ziemię. I już. Śmieci 
nie ma. Prawda?
 Tak samo działają przepisy, wymuszając na mieszkańcach 
kontraktowanie usługi wywozu śmieci: przyjeżdża duży samo-
chód, zabiera śmieci gdzieś i one znikają (z naszej świadomo-
ści). I naród jest zadowolony. A władze wykonały pracę. 
 Ale śmieci są. Zmieszane w ten sam sposób, co na po-
czątku. Wyrzucone przez firmę oczyszczającą na tzw. wysypi-
sko. Tylko nikt nie chciałby mieszkać w pobliżu tego miejsca, 
bo śmierdzi. Tak działa system jednego pojemnika.
 Teraz dochodzimy do sedna. Może nareszcie uświadomimy 
sobie, że trzeba przetworzyć lub zniszczyć to, co jest skutkiem 
ubocznym naszego życia. Słowo „uświadomić” – tu leży nadzie-
ja na przyszłość. No i oczywiście segregacja. Musimy nauczyć się 
zarządzać odpadami z naszych domów. I nauczyć nasze dzieci, 
bo dopiero wtedy pojawi się „świadomość” na przyszłość.

 Znowu stajemy przed naszą starą rzeczywistością: ktoś 
w gminie pomyślał, chciał zacząć proces. Pojawiły się pojemni-
ki do wyrzucania posegregowanych śmieci. Lecz cóż, jak zwy-
kle. Przecież uczą nas, że wystarczy wyrzucić i problem znika. 
Więc do pojemników (oraz obok), wyrzucaliśmy starą, ulu-
bioną mieszankę wszystkiego wg wzoru opisanego powyżej. 
I właśnie dlatego firma zarządzająca wywozem śmieci segre-
gowanych usunęła pojemniki. Bo powiedzieli, że i tak wszystko 
wywozili na jedno wysypisko i jeszcze dopłacali.
 Co teraz mam powiedzieć swoim dzieciom, które tyle 
pracy wkładały w podzielenie naszych śmieci i zaniesienie 
ich do pojemników? Że nie wyszło? Że segregowanie nie ma 
u nas sensu? Nie. Przecież musimy wychowywać młode poko-
lenie. Zakupiliśmy więc „pakiet startowy” – komplet worków, 
do których będziemy segregować śmieci indywidualnie. Lecz 
okazało się, że nie wolno segregować tam: między innymi szkła 
z gospodarstwa domowego, opakowań po sokach i mleku 
(tzw. tetrapaków), opakowań z tworzyw po artykułach spo-
żywczych, tworzyw z gospodarstwa domowego. Sprawdzili-
śmy: 60% naszych śmieci nie nadaje się do takiej segregacji. 
Zostają. Idealnie nadają się na wysypisko, bo przecież należy je 
wrzucić do obowiązkowego pojemnika na wszystko. A prze-
cież na każdym tetrapaku jest znak, żeby wrzucać go do spe-
cjalnych zbiorników. 
 Przecież opakowania po jogurtach, serkach można wypłu-
kać i też wykorzystać jako surowiec wtórny. Ale nie wolno, bo 
firma wywozowa grozi zerwaniem umowy. 
 Niech ktoś odpowie: jaką motywacją mają kierować się 
mieszkańcy, aby sortować śmieci, skoro i tak większość muszą 
zmieszać. W ogóle, po co sortować, jeśli należy płacić za obo-
wiązkowy pojemnik na wszystko i jeszcze dopłacać do worków, 
w które niewiele można wrzucić? A góra śmieci rośnie i rośnie.
 Może lepiej w ramach akcji sortowania dać ludziom worki 
pozwalające oddzielić każdy śmieć, który nie powinien trafić 
na górę. Oddzielić każde szkło, każdy plastik, każdy metal. 
Przecież chodzi o to, aby nie zatruwać wreszcie środowiska. 
Pokazać dzieciom, że praca, jaką wkładają w dzielenie odpa-
dów ma sens. Wtedy będą mieli chęć to robić i wyrosną na 
ludzi świadomych. I o to przecież jest ten cały zgiełk.

Z wyrazami szacunku dla Wszystkich, którym 
„leży na sercu” temat poruszony w felietonie

Maria Skornia - Roszij

Projekt
 „POMOCNA DŁOŃ”

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego w Błoniu realizuje projekt: „Pomocna dłoń” w ramach 
Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich 
urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawo-
dowej osób bezrobotnych w regionie.

Celem projektu jest:
• zwiększenie stanu liczbowego pośredników pracy i dorad-
ców zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy
• podniesienie jakości świadczonych usług przez pracowni-
ków Powiatowym Urzędzie Pracy
• dostępność do świadczonych przez Powiatowy Urząd Pra-
cy usług pośrednictwa i doradztwa zawodowego
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O UNII SŁÓW KILKA ...

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wy-

danych na olej napędowy używany do produkcji rolnej 

powinien zbierać faktury VAT.

 Od 1 września 2009 r. do 30 września 2009 r. należy zło-

żyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych 

wraz z fakturami VAT  stanowiącymi dowód zakupu oleju na-

pędowego w okresie od 1 marca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. 

w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2009 r. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2009 r. wynosi 
73,10 zł * ilość ha użytków rolnych 

Pieniądze wypłacane będą w terminie: 2-30 listopada 2009 r. 
gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy albo przelewem na 

rachunek bankowy podany we wniosku. 

 Oto kilka istotnych informacji, jakie należy pamiętać 
składając wniosek:
• Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę 

prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobo-

wości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego 

w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 

• Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy 

o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowa-

nych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub 

jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych 

o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, 

z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej innej niż działalność rolnicza. 

• W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią 

przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego 

przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali 

współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyra-

żana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków). 

• W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do 

Krajowego Rejestru Sądowego do wniosku, o którym mowa 

w pkt 1 załącza się odpis z tego rejestru. 

• Faktura powinna spełniać wymogi określone w rozporzą-

dzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie 

zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwro-

tu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania 

oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania 

zwolnienia od podatku od towarów i usług (DZ. U. Nr 95, poz. 

798 z późn. zm.). Kwotę zwrotu podatku akcyzowego usta-

la się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do 

produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu 

do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

23 grudnia 2008 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowe-

go zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 

do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2009 r. (Dz. U. Nr 1, poz. 5),

z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż 

kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napę-

dowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będą-

cych w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, 

określonej w ewidencji gruntów i budynków według stanu na 

dzień 1 kwietnia danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie 

uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych na których za-

przestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowa-

dzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza 

w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

• Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję 

ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 

30 dni od dnia złożenia wniosku. 

 Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzo-

ru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji (Dz. U. 

Nr 103, poz. 706) i jest również dostępny na stronach interne-

towych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.

gov.pl) oraz Gminy Ożarów Mazowiecki (www.ozarow-ma-

zowiecki.pl), a także dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy 

w Ożarowie mazowieckim, ul. Kolejowa 2, II piętro, pokój 209.

na podstawie informacji ze strony www.minrol.gov.pl

Jolanta Kołodyńska - Kierownik Referatu Funduszy Europejskich 

Z  EUROPĄ  W  TLE 
ROLNIKU! 
Wrzesień – złóż wniosek 
o zwrot podatku akcyzowego
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DO SERCA PRZYTUL PSA ...

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 po-

kazał, że lubi głaskanie. To miły pies który 

potrzebuje trochę czasu i miłości. Szukamy 

opiekuna z duża ilością miłości. 

 Max to 

ok. 5-cio letni pies. Prawdo-

podobnie ma domieszkę krwi 

boksera lub amstaffa. Sierść 

koloru marengo. Został znale-

ziony po wypadku samocho-

dowym. Miał operowana tylną łapkę. Niestety łapka ta nie jest 

w pełni sprawna. Mimo to Max jest wesołym i spragnionym 

głaskania i czułości psem. Bezproblemowy do psów i suczek 

małych i dużych. To miły i sympatyczny pies.

 Łatka to bardzo mała i miła sunia w wieku 

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

pies spokojny, miły, towarzyski. Bezproblemo-

wy do innych psów. 

 Duży w typie 

owczarka niemiec-

kiego w wieku 

ok. 2-3 lat. Do-

skonały pies do 

pilnowania. Nie-

ufny wobec obcych. Nie toleru-

je kotów. To pies, który nie wpuści nieproszonego gościa na 

swoją posesję. To super pies do pilnowania.

 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. Szukają 

nowych opiekunów.

 KAJTEK jak dorośnie będzie owczarkowatym psem, w chwili 

obecnej ma 8 miesięcy. Jest rozbrykanym, ale grzecznym nie 

niszczącym pieskiem. Obecnie przebywa 

w domu tymczasowym, gdzie swoje po-

słanie dzieli z małą szczekliwa sunią.

 BOND szcze-

niak 10-miesięcz-

ny o czarnym u-

maszczeniu, śred-

niego wzrostu. 

Jest to mix amstaffa. Bardzo żywy 

i energiczny, lubiący, przebywać w 

otoczeniu ludzi. Zachowuje czystość 

w mieszkaniu. Świetnie jeździ w samochodzie jako pasażer.

 Piękny duży owczarek niemiecki pies. Został znaleziony 

na przystanku autobusowym. To mocny, silny i pełny energii 

pies. Prawdopodobnie był 

szkolony. Nie przepada za 

psami ani sukami natomiast 

uwielbia jeździć samochodem. 

Może w nim przesiedzieć cały 

dzień. To pies, który potrzebu-

je stanowczego przewodnika. 

Pies przebywa w schronisku 

w Józefowie k/Legionowa. 

 Pies w typie owczarka nie-

mieckiego tylko nieco od nie-

go mniejszy. Miły, przyjazny lu-

biacy głaskanie i przebywanie 

z człowiekiem. To młody pies 

w wieku ok. 2-3 lat. 

 Tosia to malutka sunia. Typ takiego kie-

szonkowca. Małe to, ale głośne. Nie widać, 

a słychać. Sunia nauczona jest czystości. 

 Miłka to malutka 

sunia w wieku ok. 

3 lat. Krótka płowa 

sierść. Nauczona 

czystości.

 Biszkopt to duży, pies o jasno brą-

zowej sierści. 

W wieku ok. 2 

lat. Miły, sympatyczny. Bez problemowy 

do innych psów.

 Lalka to średniej 

wielkości sunia o 

pięknie lśniącej czar-

nej sierść. Miła sym-

patyczna. Wesoła

 Dwa szczeniaki sunie w wieku dwóch 

miesięcy po mamie owczarku niemieckim 

i tacie mix kaukaza. Zdrowe, wesołe, za-

bawne małe kuleczki.

 Malutkie 2-miesięczne kociaczki o umaszczeniu czarnym 

i rudym. Szukają opiekunów.

Kącik adopcyjny
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Z ŻYCIA GMINY

 Myszka i Ruda dwie młode średniej wiel-

kości sunie które zostały znalezione w 

okolicach Bronisz przy trasie poznańskiej. 

Niestety nadal przebywają w schronisku 

w Józefowie k/Legionowa ich była właści-

cielka nie zainteresowała się nimi

Jeśli nie możesz zaadoptować kota czy 
psa, a chcesz w jakiś sposób pomóc finansowo, oferując 
jakieś koce czy psie akcesoria, to prosimy o kontakt.

Dla tych którzy chcą nasz wesprzeć finansowo poniżej podaję 

konto. Wszystkie wpłaty są wykorzystane na ratowanie bied-

nych, bezdomnych zwierząt.

Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie
ul. Jagiełły 5 m. 19, 14-100 Ostróda

Numer konta: VWBank 
78 2130 0004 2001 0388 0143 0001

Koniecznie z dopiskiem „zwierzaki Kasi” 
Dopisek ten wskazuje, na które psy zostaje przeznaczona 
pomoc. „Zwierzaki Kasi” to bezdomne psy z rejony Oża-
rowa Maz., Brwinowa, Pruszkowa i ościennych miejsco-
wości.

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

w ogłoszeniach psy są lub będą zaszczepione i odpchlone a 

suczki wysterylizowane. Wszystkie psy posiadają książeczki 

zdrowia. Telefon kontaktowy: 507-415-468

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

Uczniowski Klub Sportowy „AMBRA” Ołtarzew uprzejmie in-

formuje, że:

• mecze KLASY „A” GRUPY IV rundy jesiennej 2009/2010 

będą się odbywały na boisku piłkarskim w Ożarowie Mazowiec-

kim przy ul. Mazowieckiej 12/13 w następujących terminach:

UKS „AMBRA” Ołtarzew- KS Błonianka - (niedziela) 30.08.2009 

godz. 16.00

UKS „AMBRA” Ołtarzew - GKS Pogoń II Grodzisk - (środa) 

09.09.2009 godz. 17.00

UKS „AMBRA” Ołtarzew - UKS Borzęcin - (niedziela) 20.09.2009 

godz. 16.00

UKS „AMBRA” Ołtarzew - GLKS Relax Radziwiłłów - (niedzie-

la) 11.10.2009 godz. 16.00

UKS „AMBRA” Ołtarzew - Promyk Nowa Sucha - (niedziela) 

25.10.2009 godz. 16.00

UKS „AMBRA” Ołtarzew - Anprel Nowa Wieś - (niedziela) 

15.11.2009 godz. 13.00

• mecze ORLIKI „7” GRUPY II rundy jesiennej 2009/2010 

będą się odbywały na boisku piłkarskim w Ożarowie Mazowiec-

kim przy ul. Mazowieckiej 12/13 w następujących terminach:

UKS „AMBRA” Ołtarzew - Milan Milanówek - (sobota) 

19.09.2009 godz. 10.00

UKS „AMBRA” Ołtarzew - Orkan I Sochaczew - (sobota) 

03.10.2009 godz. 10.00

UKS „AMBRA” Ołtarzew - Znicz I Pruszków - (sobota) 

17.10.2009 godz. 10.00

UKS „AMBRA” Ołtarzew - KS Ożarowianka - (sobota) 

07.11.2009 godz. 10.00

• mecze ŻAKI „7” GRUPY II rundy jesiennej 2009/2010 

będą się odbywały na boisku piłkarskim w Ożarowie Mazowiec-

kim przy ul. Mazowieckiej 12/13 w następujących terminach:

UKS „AMBRA” Ołtarzew - Unia Boryszew - (sobota) 12.09.2009 

godz. 10.00

UKS „AMBRA” Ołtarzew - OSiR II Żyrardów - (sobota) 

26.09.2009 godz. 10.00

UKS „AMBRA” Ołtarzew - Milan Milanówek - (sobota) 

10.10.2009 godz. 10.00

UKS „AMBRA” Ołtarzew - LKS Chlebnia - (sobota) 24.10.2009 

godz. 10.00

• mecze Trampkarzy Młodszych rocznik ‘96 GRUPY IV 
rundy jesiennej 2009/2010 będą się odbywały na boisku 

piłkarskim w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Mazowieckiej 

12/13 w następujących terminach:

UKS „AMBRA” Ołtarzew - Znicz Pruszków - (sobota) 

12.09.2009 godz. 14.00

UKS „AMBRA” Ołtarzew - KS Błonianka Błonie - (sobota) 

26.09.2009 godz. 14.00

UKS „AMBRA” Ołtarzew - KS Ożarowianka - (sobota) 

10.10.2009 godz. 14.00

UKS „AMBRA” Ołtarzew - KS Raszyn - (sobota) 24.10.2009 

godz. 14.00

Terminarze rozgrywek UKS „Ambra”
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POLICJA

KRONIKA KRYMINALNA

Może się dogadamy, dam panu 5.000 zł
W piątkowe popołudnie 14 sierpnia br. 

na krajowej „dwójce” w Ołtarzewie do-

szło do kolizji trzech pojazdów. Ze wstępnych ustaleń poli-

cjantów wynikało, że ford uderzył w tył stojącej skody, a ta z 

kolei przemieściła się i uderzyła w stojący przed nią autobus. 

Na miejsce zdarzenia pierwszy dojechał dyżurny z komisaria-

tu w Ożarowie Mazowieckim pełniący służbę ponadnorma-

tywną. Kierowca autobusu i skody zostali poddani badanu 

na zawartość alkoholu w organizmie, które wykazało, że byli 

trzeźwi. W trakcie badania kierowca forda zaproponował poli-

cjantowi 5.000 złotych w zamian za odstąpienie od czynności 

służbowych. Policjant na tak złożoną propozycję, zareagował 

natychmiast i poinformował mężczyznę, że jest zatrzymany. 

Jak się okazało Wiesław S. był nietrzeźwy.

 56-latek usłyszał już zarzut kierowania samochodem w sta-

nie nietrzeźwości i obietnicy wręczenia korzyści majątkowej 

policjantowi w zamian za odstąpienie od czynności służbo-

wych. Prokurator wobec Wiesława S. zastosował środek zapo-

biegawczy w postaci dozoru Policji.

Jazda z promilami i wózkiem sklepowym
13 sierpnia br. wieczorem policjantki z Ożarowa Mazowieckie-

go zatrzymały Piotra D., który jechał jechał rowerem, ciągnąc 

wózek sklepowy z zakupami. Ten niecodzienny widok już się 

wydał policjantkom podejrzany. Jednak styl jazdy kierowcy 

nie pozostawiał już żadnych wątpliwości. 23-latek miał promil 

alkoholu we krwi. Jak się okazało wózek sklepowy został skra-

dziony z jednego z miejscowych marketów. Mężczyzna tłuma-

czył, że on go tylko pożyczył za zgodą ochroniarza.

 Piotr D. za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości i 

kradzież, odpowie teraz przed sądem. Grozi mu kara pozba-

wienia wolności nawet do 5 lat.

Powiedział matce, że załatwi jej nowe radio
Do policjantów z Ożarowa Mazowieckiego docierały kolejne 

zgłoszenia o kradzieżach i włamaniach do zaparkowanych sa-

mochodów. Sprawą zainteresowali się kryminalni ze Starych 

Babic. Łupem sprawcy padło między innymi radio CB i radio-

odtwarzacz. W toku podjętych czynności operacyjnych poli-

cjanci zatrzymali Marcina N. Podczas przeszukania kryminalni 

ujawnili skradzione przedmioty. Kradzież radia, 21-latek tłu-

maczył tym, że obiecał matce, że załatwi jej nowe. Mężczyzna 

został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi.

 Jak się okazało, to nie był jedyny występek, który w ostat-

nim czasie mężczyzna popełnił. Policjanci z Ożarowa Mazo-

wieckiego zebrali obszerny materiał dowodowy. Marcin N. 

usłyszał pięć zarzutów kradzieży z włamaniem, w tym jedno 

usiłowanie. W trakcie przesłuchania mężczyzna złożył obszer-

ne wyjaśnienia i przyznał się do popełnienia tych przestępstw. 

21-latek już wcześniej był notowany za kradzieże i włamania. 

Prokurator zastosował wobec Marcina N. środek zapobiegaw-

czy w postaci dozoru Policji.

Swoją obrączkę rozpoznała na jej palcu
 Kilka minut przed 5.00 nad ranem do komisariatu w Oża-

rowie Mazowieckim przyszła kobieta, która poinformowa-

ła dyżurnego, że została pobita i okradziona. Skierowani na 

miejsce policjanci szybko ustalili przebieg wydarzeń oraz dane 

dotyczące skradzionych rzeczy w tym obrączki, pierścionków, 

dokumentów pieniędzy i telefonu komórkowego. Policjanci 

ustalili rysopisy trzech sprawców i udali się w penetrację te-

renu. Mundurowi zatrzymali do wyjaśnienia kobietę i dwóch 

mężczyzn, których pokrzywdzona rozpoznała jako sprawców. 

Na palcu zatrzymanej Anny S. poszkodowana rozpoznała 

swoją obrączkę.

 W wyniku doznanych obrażeń pokrzywdzona przewiezio-

na została do szpitala, a zatrzymane osoby osadzone w poli-

cyjnej celi. Na podstawie zebranego materiału dowodowego 

Sąd Rejonowy w Pruszkowie zastosował najsurowszy z środ-

ków zapobiegawczych i aresztował na trzy miesiące 20-letnią 

Annę S. i 29-letniego Marcina Ż. Za czyn, którego się dopuścili, 

grozi im kara pozbawienia wolności nawet do 12 lat.

Kierowała po zażyciu środków odurzających, on miał zakaz
Policjanci z Ożarowa Mazowieckiego zatrzymali do kontroli 

drogowej kierującą toyotą. Kobieta choć była trzeźwa, to prze-

prowadzone badanie narkotesterem wykazało, że wcześniej za-

żywała heroinę. Wywiadowcy ze Starych Babic pełniący służbę 

na terenie Ożarowa Mazowieckiego uniemożliwili dalszą jazdę 

kierowcy opla. Mężczyzna był nietrzeźwy i miał sądowy zakaz 

prowadzenia pojazdów obowiązujący go do 2013 roku.

Tankował i odjeżdżał
 Od kilku tygodni do policjantów z terenu powiatu war-

szawskiego zachodniego docierały informacje o kierowcy ja-

guara. Młody mężczyzna na różnych stacjach paliw tankował 

samochód, po czym nie płacąc odjeżdżał. W ten sam sposób 

postąpił, gdy spowodował kolizję z innym samochodem. Ad-

rian P. oddalił się z miejsca zdarzenia. Na jego ślad wpadli kry-

minalni ze Starych Babic, którzy zatrzymali 19-latka.

 Policjanci z Ożarowa Mazowieckiego zebrali materiał dowo-

dowy i przedstawili Adrianowi P. zarzuty kradzieży, do których 

młody mężczyzna przyznał się. 19-latek poddał się dobrowolnie 

karze i zobowiązał się do naprawienia wyrządzonej szkody.

Oddawali paliwo przełożonej
Policjanci z Ożarowa Mazowieckiego przedstawili zarzut oszu-

stwa pięciu osobom. Pracownicy jednej z miejscowych firm 

postanowili wykorzystać oszczędności paliwa w samocho-

dach służbowych. Nadwyżka paliwa trafiała do prywatnego 

auta ich przełożonej, 34-letniej Bożeny S. Kobieta została za-

trzymana i usłyszała zarzut oszustwa. Wszystkie osoby podda-

ły się dobrowolnie karze. Swoim zachowaniem narazili firmę 

na straty około 15.000 złotych.

Posiadał marihuanę
Policjanci z zespołu kryminalnego komisariatu w Ożarowie 

Mazowieckim zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę 

BMW. Zachowanie mężczyzny wzbudziło podejrzenie funk-

cjonariuszy. Badanie na zawartość alkoholu w organizmie wy-

POLICJA
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OSP

kazało, że 20-latek był trzeźwy. Szybko jednak okazało się, jaki 

był prawdziwy powód jego zachowania. Kryminalni ujawnili 

w samochodzie marihuanę. Daniel S. usłyszał już zarzut po-

siadania środków odurzających, za co grozi mu kara nawet do 

3 lat pozbawienia wolności.

Kierowca bez prawa jazdy i z sądowym zakazem
Kryminalny z Ożarowa Mazowieckiego i wywiadowca z Ba-

bic zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę audi. Dariusz Z. 

jechał krajową „dwójką”. Jak się okazało, mężczyzna nie miał 

prawa jazdy. Zgodnie z orzeczeniem sądu miał zakaz prowa-

dzenia pojazdów do 2012 roku. Mężczyzna za czyn, którego 

się dopuścił, odpowie teraz przed sądem.

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

OSP Ożarów Mazowiecki
W lipcu br OSP Ożarów wyjeżdżała 

alarmowo 42 razy:

- 2 pożary

- 15 akcji ratownictwa technicznego

- 23 pompowania rozlewisk wody

- 2 fałszywe alarmy.

1 lipca - Koprki, ul. Nizinna 47. Pożar samochodu osobowego 

Fiat Cinqucento. Spaleniu uległa komora silnika. Pożar gasiły 

dwa zastępy strażaków.

3 lipca - Bronisze, ul. Poznańska 96. Pożar przyczepy kempin-

gowej. Spaleniu uległo wyposażenie przyczepy. W środku znaj-

dowało się 9 butli gazowych o wadze 11 kg.

5-6 lipca - teren całej gminy między innymi Ożarów Maz.,

 ul. Obrońców W-wy, Kierbedzia, Wybickiego, Strażacka, Po-

znańska, Szeligi, Duchnice, Mory i inne - pompowanie rozle-

wisk wody po ulewnych opadach deszczu. W pompowaniach 

brało udział 27-miu strażaków, wodę pompowało jednocze-

śnie kilka zastępów strażaków przez kilkanaście godzin.

21 lipca - Konotopa, ul. Rajdowa róg ul. Piastowskiej. Zde-

rzenie samochodu osobowego i skutera. Działania strażaków 

polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu 

pomocy przedmedycznej kierującemu skuterem.

Zebrał Jacek Andrzejczak

OSP Święcice
OSP w Święcicach wyjeżdżała alarmowo 19 razy:

- pompowanie wody m.in. zalane piwnice budynków miesz-

kalnych, usuwanie rozlewisk na ulicy - 10 razy: 

1 lipca – 2 razy, 2 lipca – 2 razy, 6, 7, 10, 14, 16, 24 lipca

- usuwanie owadów z budynków, garaży, z plebanii przy Ko-

ściele w Ożarowie Mazowieckim - 4 razy (1 lipca – 2 razy, 14, 

27 lipca)

- akcje ratownictwa technicznego - 2 razy: 

14 lipca - uszkodzony zbiornik paliwa, neutralizacja paliwa roz-

lanego na jezdni na długości ok. 1 km

22 lipca - zabezpieczenie miejsca wypadku, regulowanie ruchu

- usuwanie skutków wichury - 3 razy: 

23 lipca - zerwanie dachu, wspólnie z JRG Błonie zabezpieczo-

no, aby były jak najmniejsze szkody oraz 2 wyjazdy do powa-

lonych drzew.
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Defibrylatory dla jednostek OSP
27 lipca br. podpisane zostały dwie umowy w sprawie przy-

znania dotacji celowych na dofinansowanie  przez Wojewódz-

two Mazowieckie zakupu specjalistycznego sprzętu dla OSP 

w Ożarowie Mazowieckim i Święcicach na ponad 14 tys. zł.

 22 maja br. Gmina Ożarów Mazowiecki złożyła dwa wnio-

ski o dofinansowanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych 

z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki w ramach 

 Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży 

Pożarnych, który powstał z inicjatywy Samorządu Wojewódz-

twa Mazowieckiego. Celem Programu jest poprawa stanu bez-

pieczeństwa publicznego poprzez wsparcie finansowe Gmin w 

zakresie finansowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego umożli-

wiające dofinansowanie  doposażenia w niezbędny sprzęt bojo-

wy, przeciwpożarowy oraz ratownictwa drogowego. 

 W ramach „OSP-2009” do Urzędu Marszałkowskiego Woje-

wództwa Mazowieckiego napłynęło 1097 wniosków, z tego 547 

otrzymało dofinansowanie (w tym 2 wnioski z naszej Gminy).

 Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na dofinan-

sowanie zakupu defibrylatorów, które często ratują życie 

w podejmowanych przez nasze gminne jednostki OSP 

akcjach ratownictwa technicznego  w wypadkach drogowych.

Jolanta Kołodyńska 
Kierownik Referatu Funduszy Europejskich i Promocji Gminy
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