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Z PRACY BURMISTRZA

Kończący się rok zostanie zapisany w kronikach jako rok jubileuszu 70-lecia wybuchu 
II wojny światowej i 65 rocznicy Powstania Warszawskiego. Tragiczne wydarzenia sprzed wielu 

laty pozostają w naszej pamięci. Najwyższe władze państwowe, parlament, kościół, samorządy tery-
torialne, organizacje kombatanckie, a także szkoły - pamiętały, aby godnie uczcić pamięć rodaków 
- żołnierzy i cywilów - którzy ginęli na licznych frontach wojny lub zostali pomordowani przez oku-
panta. Odnowiono pomniki i cmentarze, odbyły się uroczystości, podczas których oddano honory 
wojskowe, a także pamiętano o modlitwie za poległych. Przybyło wiele nowych miejsc pamięci, aby 
kolejne pokolenia Polaków nie zapomniały o ofierze życia tych, którzy zginęli, abyśmy mogli żyć god-
nie w wolnym kraju.
 W październiku i listopadzie szczególne chętnie odwiedzamy cmentarze i miejsca pamięci naro-
dowej. Pamiętajmy o nich szczególnie w tym roku.
 Z inicjatywy społecznego komitetu mieszkańców Gmin Stare Babice i Ożarów Mazowiecki  został 
zaprojektowany i wybudowany pomnik pamięci mieszkańców Topolina i Umiastowa rozstrzelanych 
przez wojska niemieckie 13 września 1939 roku. W imieniu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, 
w imieniu Pana Wójta Gminy Stare Babice i własnym serdecznie zapraszam na odsłonięcie i po-
święcenie pomnika wybudowanego na granicy obu Gmin, które odbędzie się w niedzielę 8 listopada. 
Uroczystość rozpocznie Msza Św. o godzinie 11.30 w kościele parafialnym w Borzęcinie, a godzinie 
13.00 nastąpi odsłonięcie i poświęcenie pomnika w Umiastowie przy skrzyżowaniu ulic Umiastowskiej 
i Leszczynowej.   
  

Burmistrz Kazimierz K. Stachurski

 Motto na listopad:

  Wielkie dzieło nawrócenia świata

  rozpoczyna się od małych nieraz wysiłków, 

  od budowania zgody 

  w naszych rodzinach, parafiach, 

  w środowiskach pracy.

      Ksiądz Jan Twardowski

Każde odejście z tego świata naszych najbliższych, przyjaciół, ko-
legów - chociaż wiemy, że nieuniknione, jest dla nas smutnym 
zaskoczeniem. A dzieje się tak szczególnie wtedy, kiedy odchodzi 
człowiek, który po ludzku patrząc, powinien jeszcze wiele lat żyć, 
pracować, cieszyć się życiem rodzinnym i wybranym zawodem. 
 9 października 2009 roku pożegnaliśmy Pana Mecenasa 
Andrzeja Kubiaka, wieloletniego radcę prawnego Miasta 
i Gminy Ożarowa Mazowieckiego.
 Urodził się 16 maja 1957 roku w Warszawie. Od 2002 roku 
z wyboru został ożarowianinem, przeprowadzając się do nasze-
go miasta wraz z rodziną, i tu założył i prowadził wraz z synem 
swą kancelarię adwokacką. Był absolwentem Szkoły Poligraficz-
nej w Warszawie i Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskie-
go. Specjalizował się w przepisach prawa karnego i cywilnego. 
Był także radcą prawnym, pracował jako asesor w prokuraturze. 
Ostatecznie wybrał zawód adwokata, aby jak umiał najlepiej, 
pomagać ludziom. Został członkiem Okręgowej Rady Adwokac-
kiej w Warszawie.  
 Poznaliśmy się w grudniu 2004 roku, kiedy złożył w Urzędzie 
Miasta ofertę obsługi prawnej. Przez ponad pięć lat był związa-

ny z naszym miastem i gminą służąc 
swą wiedzą i doświadczeniem: radzie 
miejskiej, urzędowi miasta i gminnym 
jednostkom organizacyjnym. Wielo-
krotnie korzystaliśmy z jego doświad-
czenia przygotowując przepisy prawa 
miejscowego, jak i umowy na wykona-
nie zadań inwestycyjnych gminy. 
 Od ponad dwóch lat walczył z cho-
robą, która na dłuższe okresy wyłączała go z pracy zawodowej. 
Ze szpitala powracał zawsze pogodny i uśmiechnięty. 
 Pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały i wrażliwy czło-
wiek,doświadczony prawnik i przyjaciel mieszkańców naszej 
gminy.

Spoczywaj w pokoju Andrzeju,
Dziękujemy Ci za lata wspólnej pracy

Kazimierz K. Stachurski

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

P o ż e g n a n i e



4 10/175 2009

Z PRACY BURMISTRZA

 Zakończono zadania: 

• wymianę słupów oświetleniowych na terenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Płochocinie,

• wykonanie wentylacji nawiewno-wyciągowej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ożarowie 

• budowę wodociągu w miejscowości Wolskie,

• budowę wodociągu w ul. Rynkowej w Płochocinie,

• przebudowę ul. Spokojnej w Ożarowie,

• przebudowę ul. Kasztanowej w Józefowie.

 Podpisano umowy dotyczące następujących zadań: 

• budowa przedszkola w Ożarowie Mazowieckim 

• opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Krętej w Broniszach wraz z  infrastrukturą towarzyszącą  

• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach komunalnych na terenie Gminy 

• budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu w miejscowości Ożarów Wieś

• roboty dodatkowe do umowy Nr ZP 342-06-10/09 z dnia 22 maja 2009 r. dotyczące budowy kanalizacji sani-

tarnej w Macierzyszu i Szeligach – I etap 

 Wszczęto postępowanie przetargowe na następujące zadania:

• odśnieżanie ulic w granicach administracyjnych Miasta i Gminy w sezonie zimowym 2009/2010

• opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego-komunalnego 

w Płochocinie

• zakup sprzętu komputerowy oraz oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy 

• budowa ulicy Handlowej w Płochocinie

 Wojewoda Mazowiecki przesłał środki finansowe w wysokości 15 630 zł na realizację rządowego programu 

pomocy uczniom w roku szkolnym 2009/2010 pn.Dofinansowanie zakupu podręczników  dla dzieci rozpoczy-

nających naukę w roku szkolnym 2009/2010 w klasach I, II i III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum. 

 14 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Domu Kultury „Uśmiech” odbyło się uroczyste spotka-

nie z udziałem dyrektorów placówek oświatowych oraz nauczycieli, którym została przyznana nagroda Burmi-

strza. Podczas spotkania uroczyste ślubowanie złożyli nauczyciele, którzy uzyskali awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego.

 W Dniu Edukacji Narodowej we wszystkich Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjach gminnych odbyły się 

uroczyste ślubowania uczniów klas pierwszych.

 Szkoły podstawowe na terenie Gminy podpisały umowy na realizację rządowego programu „Owoce 

w szkole”. Celem akcji jest dostarczenie owoców i warzyw uczniom klas I – III szkół podstawowych. 

 Dyrektorzy szkół podstawowych złożyli wnioski o dofinansowanie budowy szkolnych placów zabaw w 

ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”. Na ich podstawie zostanie przygotowany wniosek do Woje-

wody Mazowieckiego. 

 Imprezy i wydarzenia w Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie 

• 27 września i 11 października odbyły się spotkania z teatrem dla dzieci – spektakle: „Wesoła Korrida” i „Małpka 

Tiki z krainy Afryki”.

• zespoły: „Ożarowiacy”, „Ożarowskie Kumoszki” i „Wesołe wdówki„ z filii DK  uczestniczyły w IV Pokazie Wień-

ców Dożynkowych z terenu powiatu warszawskiego zachodniego, w „Chacie Kampinoskiej” na terenie skanse-

nu w Granicy.

• 4 października odbył się wieczorek taneczny dla seniorów.

• 18 października Alicja Majewska wystąpiła z recitalem swoich piosenek przy akompaniamencie fortepiano-

wym Włodzimierza Korcza. 

 Imprezy i wydarzenia Dom Kultury - filia w Józefowie

• 27 września odbył się wieczorek taneczny seniorów. 

• 4 i 18 października najmłodsi widzowie obejrzeli teatrzyki pt. ,,Słoń Trąbalski” i ,,Doktor Zdrówko”

• 10 października odbył się wernisaż wystawy prac uczestników zajęć pracowni plastycznej pod kierunkiem 

Pani Barbary Jastrzębskiej.

• 11 października odbył się koncert Pana Bohdana Łazuki pt. ,,Za kulisami kabaretu”. Artyście akompaniował 

Marek Stefankiewicz .

• 17 października Mazowiecki Związek Niewidomych zorganizował spotkanie z okazji Dnia Białej Laski.

Burmistrz  -  Kazimierz Stachurski

INWESTYCJE 
i REMONTY 

ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE

OŚWIATA 
I SPORT

KULTURA

z pracy Urzędu Miasta 
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Z PRACY RADY MIEJSKIEJ

W dniu 29 września 2009 r. na XLII sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 372/09
w sprawie: przystąpienia Gminy 
Ożarów Mazowiecki do projektu 
„Przeciwdziałanie poważnym awa-
riom poprzez zakup specjalistyczne-
go sprzętu dla jednostek PSP i OSP 
z Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego” w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego, Priorytet IV, Działa-
nie 4.4 Ochrona przyrody, zagroże-
nia, systemy monitoringu.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

1. Zatwierdza się przystąpienie Gmi-

ny Ożarów Mazowiecki do projektu 

„Przeciwdziałanie poważnym awariom 

poprzez zakup specjalistycznego sprzę-

tu dla jednostek PSP i OSP z Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego” w ra-

mach Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Mazowieckiego, 

Priorytet IV Środowisko, zapobieganie 

zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.4 

Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy 

monitoringu.

2. Zakres projektu, o którym mowa w 

ust. 1 obejmuje w szczególności zakup 

samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśni-

czego dla Gminy Ożarów Mazowiecki. 

Zakupiony sprzęt przekazany zostanie 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożaro-

wie Mazowieckim.

3. Celem projektu jest zapewnienie bez-

pieczeństwa mieszkańcom powiatu w 

zakresie realizacji zagadnień ochrony 

przeciwpożarowej.

§2

Gmina Ożarów Mazowiecki oświadcza, 

że przeznacza na realizację projektu, o 

którym mowa w §1 pkt.1 środki w wyso-

kości 134 833 zł jako wkład własny, z tego 

- w budżecie na 2009 r. – 2 860,00 zł

- w budżecie na 2010 r. – 131 973,00 zł

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy Ożarów Mazo-

wiecki.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych – 13 
głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 372/09 
w sprawie przystąpienia Gminy Ożarów 
Mazowiecki do projektu „Przeciwdziałanie 
poważnym awariom poprzez zakup spe-
cjalistycznego sprzętu dla jednostek PSP i 
OSP z powiatu warszawskiego zachodniego” 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowieckiego, 
Priorytet IV, Działanie 4.4 Ochrona przyro-
dy, zagrożenia, systemy monitoringu.

UCHWAŁA Nr 373/09
w sprawie: wprowadzenia zmian 
w budżecie miasta i gminy na rok 
2009.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zwiększyć dochody gminy o kwotę 

184.441 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 

Plan dochodów po zmianach stanowi 

wielkość 75.692.628 zł.

§2

Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 

377.000 zł. Zwiększyć wydatki gminy o 

kwotę 2.089.190 zł zgodnie z Załączni-

kiem Nr 2. Plan wydatków po zmianach 

stanowi wielkość 92.470.303 zł.

§3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 

16.777.675 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 - 6.577.675 zł.

- zaciągniętych kredytów w kwocie 

-10.200.000 zł.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych 
– 12 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzy-
mujących się” podjęła Uchwałę Nr 373/09 
w sprawie wprowadzenia zmian w budże-
cie Miasta i Gminy na rok 2009.

UCHWAŁA Nr 374/09
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia 
od Agencji Nieruchomości Rolnych 
działki stanowiącej drogę, położonej 
w obrębie PGR Szeligi.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyraża zgodę na nieodpłatne przejęcie 

od Agencji Nieruchomości Rolnych

na rzecz Gminy Ożarów Mazowiecki 

działki ew. nr 251 o pow. 0,1052 ha,

położonej w obrębie PGR Szeligi.

§2

Działkę opisaną w § 1 przeznaczyć na 

drogę gminną.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych 
– 14 głosami „za” podjęła Uchwałę 
Nr 374/09 w sprawie nieodpłatnego prze-
jęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych 
działki stanowiącej drogę, położoną w ob-
rębie PGR Szeligi

Pełna treść uchwał oraz załączników  do wglądu w 

UMIG w Ożarowie Mazowieckim, 

ul. Kolejowa 2, pok. 101 lub na stronie 

www.bip.ozarow-mazowiecki.pl
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Z ŻYCIA SZKOŁY

 OBCHODY ŚWIĘTA EDUKACJI NARODOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
NR 2 IM. OBROŃCÓW WARSZAWY W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

Święto Edukacji Narodowej, obchodzone 14 października, 

to dla wszystkich pracowników oświaty wyjątkowy dzień, 

który jest okazją do podsumowań, przyjęcia życzeń od wy-

chowanków, gratulacji i podziękowań od przełożonych. 

To również możliwość odebrania nagród za bardzo dobre 

wyniki w pracy. Jak sprawiedliwie zatem ocenić efekty niewy-

miernej pracy nauczyciela? Na pewno jednym z obiektywnych 

sposobów sprawdzenia wkładu osobistego pedagogów w roz-

wój uczniów są wyniki ogólnopolskich testów umiejętności 

po szóstej klasie bądź liczba laureatów międzyszkolnych kon-

kursów przedmiotowych. Jesteśmy dumni, że dzięki wspania-

łemu wynikowi naszych uczniów ze sprawdzianu po szóstej 

klasie znaleźliśmy się w gronie 4,4% najlepszych szkół w Polsce. 

Natomiast w rozgrywkach sportowych nasza kameralna szko-

ła zajęła pierwsze miejsce w powiecie. Ponadto aż czterech 

uczniów klas szóstych zdobyło tytuł laureata w powiatowym 

konkursie języka angielskiego. Głównymi autorami tych suk-

cesów są obok uczniów, m.in. uczący w obu szóstych klasach 

nauczyciele, a w szczególności następujący z nich: pani Ewa 

Kołodziej, nauczyciel kształcenia zintegrowanego, pani Elżbie-

ta Kłudkiewicz, nauczyciel języka angielskiego, pan Jarosław 

Olszówka, nauczyciel wychowania fizycznego. Nie można 

przecenić również wkładu pana Jerzego Malinowskiego, dyrek-

tora szkoły, który zawsze wspiera wszystkie innowacyjne przed-

sięwzięcia Rady Pedagogicznej. Cieszymy się, że pracę naszych 

kolegów docenił Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiec-

ki, pan Kazimierz Stachurski, przyznając im nagrody.

 14 października to tradycyjnie dzień ślubowania klas pierw-

szych. Oficjalne włączenie pierwszoklasistów do społeczności 

uczniowskiej stanowi najważniejszy punkt programu obcho-

dów Święta Edukacji Narodowej. Dzieci poprzez powtórzenie 

roty przysięgi i przyjęcie pamiątkowego dyplomu oraz złotej 

tarczy ucznia stają się prawdziwymi uczniami szkoły. W tym 

roku tę podniosłą uroczystość zaszczycił swą obecnością Bur-

mistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, pan Kazimierz 

Stachurski, który osobiście przekazał gratulacje nauczycielom i 

życzył sukcesów w dalszej nauce wszystkim uczniom. 

 Po części oficjalnej pierwszoklasiści zaprezentowali cieka-

wy występ artystyczny, który był pełną humoru „wędrówką” 

uczniów po świecie baśni, oczywiście z licznymi odwołania-

mi do rzeczywistości szkolnej. Nie obyło się bez drobnego, ale 

bardzo znamiennego akcentu patriotycznego, wyrażonego za 

pomocą wiersza o fladze i znanej piosenki „Płynie Wisła pły-

nie…” Pełną dziecięcego uroku recytację uczniów i ich popisy 

wokalne podziwiali nauczyciele, ale przede wszystkim wzru-

szeni rodzice. Wszyscy czuli się bardzo dobrze, w sali panowała 

prawdziwie rodzinna atmosfera. Ten ciepły klimat to bezpo-

średni efekt dobrej współpracy Dyrekcji Szkoły z Radą Rodzi-

ców. Jesteśmy zadowoleni, że co roku z okazji Święta Edukacji 

Narodowej możemy gościć byłych nauczycieli naszej szkoły. Są 

oni dla nas niedościgłym wzorem w pracy dydaktyczno-wy-

chowawczej. Podziwiamy w szczególności niezwykłą chary-

zmę Pani Zofii Głodkowskiej, która w iście mistrzowski sposób 

zadeklamowała wiersz- niespodziankę pierwszoklasistom i ich 

rodzicom. Optymizmem napawa nas również fakt, że o szkole 

nie zapominają jej byli wychowankowie. 

 W tym roku uroczystość ślubowania pierwszych klas 

wzbogacił swym uczestnictwem Łukasz Brzezina, który zapre-

zentował dwie znakomite interpretacje utworów muzycznych 

na akordeon. Obecność nauczycieli-seniorów i byłych wycho-

wanków, tworzących chlubną historię naszej „Tysiąclatki” do-

wodzi żywotności znanego powiedzenia, że szkoła może być 

prawdziwą kuźnią talentów. Oby nadal nią była!

   Małgorzata Tomaszewska 
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W ZDROWYM CIELE ...

Otwarcie obiektów sportowych w Płochocinie

W dniu 30 września Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Pło-

chocinie świętowały otwarcie nowych obiektów sportowych. 

Rozpoczęto uroczystą paradą, w której wzięli udział uczniowie 

obu szkół wraz z nauczycielami. Przypominała ona uroczystość 

otwarcia igrzysk olimpijskich i była okazją do zaprezentowania 

się barwnie ubranych klas. Każda z nich zaprezentowała się 

w innym kolorze i z innymi przyborami sportowymi. Następ-

nie na maszty zostały wciągnięte flagi: narodowa, gminna 

i Unii Europejskiej. 

 Uroczystość swoją obecnością uświetnili: Burmistrz Ożaro-

wa Mazowieckiego Kazimierz Stachurski, Wicestarosta Powia-

tu Warszawskiego Zachodniego Leszek Tokarczyk, Kanclerz 

Wojskowej Akademii Technicznej Jan Klejszmit, Przewodni-

cząca Rady Miejskiej Blanka Jabłońska, proboszczowie parafii 

z Płochocina i Rokitna, przedstawiciele wykonawców, Wydzia-

łu Inwestycji, ZEASiP.

 Po powitaniu odbyły się na płycie boiska pokazy artystycz-

no-akrobatyczne w wykonaniu uczennic z gimnazjum i szkoły 

podstawowej. Następnie miała miejsce sztafeta, w której brali 

udział uczniowie od klasy „0” szkoły podstawowej do klasy III 

gimnazjum. Nie było pokonanych, ponieważ każdy, kto wziął 

w niej udział już mógł czuć się zwycięzcą. Po dekoracji uczest-

ników sztafety zostały rozegrane mecze piłki nożnej i koszy-

kówki. Zawodnikiem, który zaskoczył wszystkich było słońce 

– wygrało z chmurami i deszczem.

 Cieszy nas to, że Szkoła wzbogaciła się o jedne z najlep-

szych w powiecie obiekty sportowe. Mamy nadzieję, że dzię-

ki nowo otwartym boiskom dzieci i młodzież będą aktywnie 

spędzać wolny czas, rozwijać swoje umiejętności i uczyć się 

sportowych zachowań. Wierzymy, że pozwoli to również na 

podniesienie wyników sportowych w gminie, a o uczniach - 

sportowcach z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Płochoci-

nie usłyszymy jeszcze nie raz. 

 Dyrekcja i pracownicy Gimnazjum i Szkoły Podstawowej 

w Płochocinie gorąco pragną podziękować wszystkim, którzy 

przyczynili się do zorganizowania uroczystego otwarcia bo-

isk: Pani Alicji Sasin z firmy „Amigo”, Pani Bożenie Burdzińskiej 

i firmie Targ-Ban oraz firmom Bacoma, MasterFoods, 

Studio Rekalmy „Barocco”. Szczególne podziękowania należą 

się Rodzicom.

Magdalena Szkup
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów

Parada - uczniowie szkoły podstawowej z klas 1-3.

Wręczanie medali uczestnikom sztafety.

Ofiarowanie prezentów Gimnazjum i Szkole Podstawowej.

Parada - uczniowie gimnazjum.
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Jak usunąć drzewo zgodnie z prawem? 
Na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości 

z pewnymi wyjątkami trzeba posiadać zezwolenie. 

Zezwolenie wydaje burmistrz, wójt, prezydent miasta woje-

wódzki konserwator zabytków, dyrektor parku narodowego 

lub regionalny dyrektor ochrony środowiska, zależy to od te-

renu, na którym położona jest posesja. Jeżeli nie jesteś jej wła-

ścicielem musisz posiadać zgodę właściciela, którą dołączasz 

do wniosku.

Organ właściwy do wydania zezwolenia to:
 wojewódzki konserwator zabytków, gdy nieruchomość 

wpisana jest do rejestru zabytków, 

 dyrektor parku narodowego, albo regionalny dyrektor 

ochrony środowiska – w przypadku gdy chcesz usunąć drze-

wa lub krzewy na obszarach objętych ochroną krajobrazową 

w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody

 w pozostałych przypadkach wójt, burmistrz lub prezydent 

Miasta.

Co ma zawierać wniosek? 
We wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub 

krzewów z terenu nieruchomości należy podać:

 imię , nazwisko, nazwę, adres, telefon posiadacza i właści-

ciela nieruchomości,

 tytuł prawny władania nieruchomością,

 nazwę gatunku drzewa lub krzewu,

 obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm lub 

powierzchnię krzewów

 przeznaczenie terenu na którym rośnie drzewo lub krzew

 przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub 

krzewu.

WAŻNE !
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów może 

być uzależnione od:

 przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane 

przez wydającego zezwolenie

 zastąpienia usuniętych drzew lub krzewów innymi drze-

wami lub krzewami w liczbie nie mniejszej niż liczba usunię-

tych drzew lub krzewów.

Zezwolenia nie wymaga usunięcie drzew:
 w lasach

 owocowych, w wyjątkiem nieruchomości wpisanej do 

rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub 

rezerwatu przyrody-na obszarach nieobjętych ochroną krajo-

brazową,

 na plantacja drzew lub krzewów,

 których wiek nie przekracza 5 lat,

 usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów bota-

nicznych lub zoologicznych,

 usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu 

z obszarów położonych miedzy linią brzegu a wałem prze-

ciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w któ-

ry wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów 

przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 

3 m od stopy wału, które:

• utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów,

• utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych 

• powodują tworzenie na torfowiskach zasp śnieżnych, usu-

wanych na podstawie właściwego organu,

• są usuwane na podstawie decyzji właściwego organu 

ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń 

melioracji wodnych szczegółowych. 

OPŁATY
Za usunięcie drzew lub krzewów z ustawowymi wyjątkami 

naliczane są stawki opłat. Ustalane są w oparciu o:

 obwód pnia na wysokości 130 cm, jeżeli drzewo rozwidla 

się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktowany jest 

jako osobne drzewo

 rodzaj i gatunek drzewa.

Nalicza się je i pobiera organ właściwy do wydania zezwolenia. 

Termin uiszczenia opłaty organ wydający zezwolenie może 

odroczyć na okres 3 lat w zamian za wykonanie nasadzeń 

zastępczych lub przesadzenie drzew lub krzewów.

WAŻNE!
Jeżeli posadzone lub przesadzone drzewa lub krzewy nie za-

chowają żywotności w okresie 3 lat zostaniesz zobowiązany 

do uiszczenia naliczonej opłaty wraz z odsetkami. Chyba, 

że drzewa nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych 

od posiadacza nieruchomości.

ZWOLNIENIE Z OPŁAT
Opłaty nie są pobieranie za usunięcie drzew:

 na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie,

 na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie 

na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodar-

czej,

 jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacja drzew 

rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru za-

bytków,

 które zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia w istnieją-

cych obiektach budowlanych,

 które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz 

kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi,

 w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejo-

wych,

 które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwa-

lifikowaniu jej w miejscowych planie zagospodarowania prze-

strzennego na cele budowlane,

 z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, 

z ogródków działkowych i zadrzewień w związku z zabiegami 

pielęgnacyjnymi drzew i krzewów,
 które obumarły i nie rokują szans na przeżycie z przyczyn 

niezależnych od posiadacza nieruchomości,

 topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na 

wysokości 130 cm, nie należących do gatunków rodzimych, 

jeżeli ich usunięcie zastąpione będzie w najbliższym sezonie 

wegetacyjnym drzewami innych gatunków,
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 jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt 

i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochroną siedlisk 

przyrodniczych,

 z grobli stawów rybnych,

 jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem 

koryt cieków naturalnych, wykonaniem i utrzymywaniem 

urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wod-

nych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbęd-

nym do wykonania i utrzymania tych urządzeń. 

USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWOW BEZ ZEZWOLENIA:
W przypadku usunięcia drzew lub krzewów bez zezwolenia 

pamiętaj, że zapłacisz trzykrotną wysokość stawki naliczonej 

za usunięcie drzewa.

Wydział Środowiska i Rolnictwa Katarzyna Rykowska-Kitlińska 

Podstawa prawna:
1. Ustawa z 16 kwietnia 2001 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 
z 2009r. , Nr 151, poz. 1220 – j.t.)
2. Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat 
i kar za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni 
na rok 2009 (M.P. z 2008 r., Nr 82, poz. 725).

KU PAMIĘCI…
„Umarłych wieczność dotąd trwa, 

dokąd pamięcią się im płaci”.

Słowa Wisławy Szymborskiej mocno odzwierciedlają uczucia 

nielicznych już niestety świadków historii z czasów II wojny 

światowej.

  Na granicy dwóch gmin: Ożarowa Mazowieckiego 

i Starych Babic we wsiach: Umiastów i Topolin 70 lat temu, 

13 września 1939 roku rozegrały się bardzo dramatyczne 

wydarzenia.

 Nikt do tej pory nie przypominał  o tym dramacie. Pamięć 

żyła w sercach pozostałych przy życiu kobiet i dzieci. Wyda-

rzenia te do dziś pozostawały jakby w ukryciu.

Czas przedstawić je po 70. latach.

 Otóż 13 września 1939 roku o ok. godz.17 wszystkich 

mieszkańców Niemcy wypędzili z domów no drogę przygo-

towując do rozstrzelania. Całe rodziny z różańcem w ręku pro-

siły o darowanie życia. Do rozstrzelania przeznaczono wszyst-

kich, nawet kobiety i małe dzieci. Ale dzięki modlitwie kobiety 

i dzieci cudownie zostały uratowane. Nadjechał bowiem ofi-

cer niemiecki na koniu i w ostatniej chwili rozkazał oddzielić 

kobiety i dzieci na drugą stronę drogi. Wzdłuż obecnej ulicy 

Leszczynowej rozstrzelano bliski 20. mężczyzn.

 Nie sposób wyobrazić sobie ogromu tej tragedii, gdzie na 

oczach matek, żon, na oczach dzieci ginęli mężowie, synowie 

i ojcowie.

 Niemcy spalili także wszystkie zabudowania, wrzucali do 

budynków i do piwnic granaty, aby zabić tych, którzy mogli się 

tam schować. Kobiety z małymi dziećmi zostały już na samym 

początku długotrwałej wojny  bez dachu nad głową i bez mę-

skiego wsparcia. 

 Nie znamy do końca motywów działań Niemców. Niech 

historycy dotrą do sedna. Był to bowiem czas walk o zdobycie 

Warszawy, ale dlaczego tylko dwie wsie: Umiastów i Topolin 

zostały tak brutalnie potraktowane? Może mieszkańcy bronili 

się? Nie nam jednak dochodzić do prawd historycznych.

 Naszym zadaniem jest nie dopuścić do zapomnienia. 

Teraz jest ostatni taki czas, gdy jeszcze kilka osób ma wyryte 

w sercu i pamięci te okrutne wydarzenia. Będąc dziećmi 

przeżyli piekło wojny, a zadany wtedy ból noszą w sercu 

przez całe życie. Oni przeżyli, aby dać świadectwo tamtych 

okrutnych dni.

  W miejscu, gdzie 70 lat temu kobiety na rozdrożu dróg 

Umiastów/Topolin utworzyły wspólną mogiłę dla pomordo-

wanych mężczyzn i gdzie przez kilka miesięcy mogiła ta łą-

czyła traumatycznymi przeżyciami obie wsie postanowiliśmy 

zbudować tablicę pamięci.

 Dzięki ogromnemu zaangażowaniu burmistrza Kazimierza 

Stachurskiego i wielu wspaniałych ludzi, pomimo różnych prze-

ciwności udało się ziścić marzenia świadków tamtych dni.

 Ważne, aby młode pokolenia z takich miejsc pamięci 

czerpały nie tylko wiedzę historyczną, ale również uczyły się 

patriotyzmu. Jesteśmy to winni tym wszystkim, dzięki którym 

możemy cieszyć się życiem.

 I niech cytowane na początku słowa poetki ciągle będą 

przypominać o wartości jaką stanowi pamięć, ludzka pamięć.

Nina Świątek

Funkcjonowanie Rewiru Dzielnicowego w Józefowie
Informuję, że już funkcjonuje Rewir Dzielnicowych w Józefo-

wie ul. Fabryczna 15 dla Komisariatu Policji w Ożarowie Ma-

zowieckim. 

 W Rewirze znajduje się czterech dzielnicowych, nad który-

mi bezpośrednią kontrolę sprawuje Kierownik Rewiru Dzielni-

cowego.  

 Rewir funkcjonuje w godzinach 8:00-22:00. W październiku 

bieżącego roku w celu poprawienia bezpieczeństwa społecz-

ności lokalnej na terenie funkcjonowania Rewiru Dzielnicowe-

go, zaplanowano trzynaście służb dzielnicowych tegoż Rewiru 

w godzinach 19.00-03.00. 

 W przypadku potrzeby skontaktowania się z dzielnico-

wymi z Rewiru w Józefowie prosimy dzwonić pod numer 

(22) 292 60 17. 
 W toku dotychczasowej służby w październiku dzielnico-

wi Rewiru Dzielnicowego w Józefowie podczas realizacji zadań 

uzyskali następujące wyniki :

- zatrzymali trzech nietrzeźwych kierujących

- ujawniono 21 wykroczeń zakończonych postępowaniem 

mandatowym na ogólną sumę 2850zł.
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Pożegnanie wakacji na Osiedlu RSM BLOKI w Ożarowie Mazowieckim
Po raz szósty Zarząd Osiedla RSM BLOKI wspólnie ze Spół-

dzielnią Mieszkaniową OŻARÓW i firmą Ambra zorganizował 

Bieg „Pożegnanie Wakacji”. Patronat nad imprezą tradycyjnie 

już objęli Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jan 

Żychliński i Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 

Kazimierz Stachurski, którzy też ufundowali okolicznościowe 

puchary dla zwycięzców. Patronat medialny objęli telewizja 

kablowa STANSAT, PORTALiK internetowy www.ozarow.maz.

pl oraz Express Wieczorny.

 Tegoroczna impreza, prowadzona brawurowo przez 

P. Grażynę Szymankiewicz, odbyła się w dniu 5 września i 

spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców nie tyl-

ko Ożarowa Mazowieckiego, ale i sąsiednich miejscowości. 

W zawodach wzięło udział 114 zawodników. Bieg rozegrano 

w siedmiu kategoriach: 

200 m – przedszkolaki do 4 lat

200 m – przedszkolaki 5-6 lat

400 m – dzieci 7-8 lat

400 m – dzieci 9-10 lat

650 m – dzieci 11-12 lat

1100 m – młodzież 13-15 lat

1600 – dorośli od 16 lat

 Zarówno najmłodszym zawodnikom, jak i tym starszym 

nie brakowało energii i sportowego ducha walki. Chociaż ry-

walizacja jak zwykle była zacięta, bieg odbył się w przyjaznej 

atmosferze. 

 Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach okazali się:

200 m – Gabriela Siadaczko i Bartosz Wiśniewski 200 m – Ola 

Andrzejczak i Jakub Adamski 400 m – Aleksandra Śmierzchała 

i Kacper Fiszlak 400 m – Anna Grasewicz i Kamil Kowalczyk 

650 m – Zosia Zwierzchowska i Kacper Chmielewski 1100 m 

– Sylwia Poniecka i Rafał Włodarczyk 1600 – Anna Sośnia i 

Adrian Wardzyński

 Dekoracji zawodników dokonał m.in. Leszek Tokarczyk 

– wicestarosta PWZ oraz burmistrz Ożarowa Maz. Kazi-

mierz Stachurski, radni Anita Nowińska i Lech Toruszewski, 

Przewodniczący Zarządu Osiedla RSM BLOKI Michał Szulc, 

członkowie Zarządu Osiedla oraz Rady Nadzorczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej OŻARÓW.

 Najmłodszą uczestniczką zawodów okazała się Ola Woj-

dat – rocznik 2008!, p. Henryk Koszczuk – najstarszy uczestnik 

biegów – wieloletni członek zarządu Osiedla RSM BLOKI oraz 

współorganizator i pomysłodawca imprezy – jak zwykle im-

ponował wspaniałą kondycją fizyczną. 

Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom GRATULUJEMY!!!
 Po sportowych zmaganiach na zawodników czekała gorą-

ca grochówka, pączki i soki od sponsorów.

 VI Bieg „Pożegnanie Wakacji” odbył się m.in. dzięki hojności 

następujących sponsorów: Aga-Light Troll Firma z Macierzy-

sza zajmująca się techniką świetlną, Anek Hurtownia zabawek, 

Apteka mgr Iwona Jabłońska Apteka przy ul. Konopnickiej, 

Apteka Ożarowska Apteka przy ul. Ożarowskiej, Ambra Dys-

trybutor obuwia dla całej rodziny, Bittner Producent naczyń 

jednorazowych, Bricoman Supermarket budowlany przy 

ul. Połczyńskiej w Warszawie, Chemman Producent specjali-

stycznych środków piorących, „Delikatesy Bogusia i Jacek” 

Delikatesy przy ul. Floriana, Europe-Point Serwis ogumienia, 

Firma Księgarska Olesiejuk Największa w Polsce hurtownia 

książek, Flordent gabinet stomatologiczny przy ul. Floriana, 

Hipo Dystrybutor zabawek i sprzętu sportowego, Keller Firma 

zajmująca się fundamentowaniem, Komograf Studio graficz-

ne z Jawczyc - projektuje i drukuje nieodpłatnie plakaty i dy-

plomy na wszystkie nasze imprezy, Peri Producent i dystrybu-

tor deskowań i rusztowań - Laureat nagrody FELICJA, Pizzeria 
JERRY Pizzeria przy ul. Poznańskiej, Selgros Supermarket przy 

Połczyńskiej, Stansat Dostawca internetu i telewizji kablowej, 

Tro-Instal Hurtownia armatury hydraulicznej w Broniszach, 

Truskaweczka Sklep z artykułami spożywczymi, Veneziana-
-Orpol Dystrybutor markowych rajstop i pończoch. 

WSZYSTKIM SPONSOROM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
 Organizatorzy składają również gorące podziękowanie jed-

nostce wojskowej nr 2370 z Mariewa, dowodzonej przez płk. 

Antoniego Sidoruka, za przygotowanie wojskowej grochówki. 

 Po zakończeniu części sportowej, zgodnie z tradycją, na 

deskach podestu zorganizowano występy KARAOKE, a na-

stępnie dyskotekę dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 Organizatorzy już dzisiaj zapraszają wszystkich chętnych 

do wzięcia udziału w V Wyścigu na rolkach „Powitanie Wa-

kacji”, który odbędzie się w czerwcu 2010 r. na terenie RSM 

BLOKI.
Anita Nowińska - Sekretarz Zarządu Osiedla RSM BLOKI

fot. Katarzyna Szulc
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Stypendia dla ożarowskich sportowców rozdane
Znamy już listę 17 ożarowskich sportowców, którzy otrzy-

mali stypendia sportowe w 2009 roku. Przyznawano je 

zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

Gmina Ożarów Mazowiecki wspiera upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, poprzez przekazy-

wanie środków finansowych  klubom sportowym. Nakłady na 

sport są znaczne, w 2009 roku była to kwota 1 mln. zł. 

 Po raz pierwszy stypendia zostały przyznane w 2008 roku 

na podstawie uchwały Nr 217/08 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustano-

wienia stypendiów dla zawodników z terenu Gminy Ożarów 

Mazowiecki osiągających wysokie wyniki sportowe. Zgodnie 

z ustalonymi zasadami pieniądze otrzymują szczególnie 

uzdolnieni zawodnicy, osiągający wysokie wyniki sportowe 

we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

 Kandydatów wyłaniały uczniowskie kluby sportowe i sto-

warzyszenia kultury fizycznej. Do15 września br., kiedy upływał 

termin składania wniosków, wpłynęło ich 18. Komisja Stypen-

dialna, powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Zarządze-

niem Nr 120/2008 z dnia 7 listopada 2008 r., zarekomendowała 

Burmistrzowi 17 kandydatów do stypendium.

 Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w piątek 

23 października o godzinie 12.30. w sali Urzędu Stanu Cywil-

nego w Ożarowie Mazowieckim. Stypendia sportowe w 2009 

roku otrzymali: 

dyscyplina - pływanie
1. Julia Jagoda – SKF KS „1” – 2 000 zł

2. Weronika Jagoda – SKF KS „1” – 1 000 zł

3. Krzysztof Cholewo - SKF KS „1” – 600 zł

4. Patryk Niemyski – SKF KS „1” – 500 zł

5. Maksym Jaworski - SKF KS „1” – 500 zł

6. Dagmara Pawłowska – SKF KS „1” – 400 zł

7. Kacper Jaworski - SKF KS „1” – 400 zł

8. Adam Tlak - SKF KS „1” – 400 zł

9. Michał Piskor - SKF KS „1” – 300 zł

10. Julia Federowicz - SKF KS „1” - 400 zł

11. Żaneta Pawłowska - SKF KS „1” – 400 zł

12. Mateusz Kuźma - SKF KS „1” – 300 zł

13. Wiktoria Wiśniewska - SKF KS „1” – 400 zł

14. Katarzyna Biernacka - SKF KS „1” – 600 zł

dyscyplina - unihokej
15. Joanna Olejniczak – UKS AMBRA Ołtarzew – 600 zł

dyscyplina – tenis stołowy
16. Klaudia Ciesielska – KS  „ Ożarowianka” – 500 zł

dyscyplina – tenis ziemny
17. Paulina Rustecka - UKS NET – 700 zł

 Wszyscy wyżej wymienieni sportowcy mają wiele sukce-

sów na swoim koncie, a stypendium otrzymali m.in. dlatego, 

że są medalistami sportowych imprez międzynarodowych 

i krajowych oraz członkami kadry wojewódzkiej i narodowej

w swoich dyscyplinach. Gratulujemy stypendystom i życzymy 

wielu osiągnięć sportowych w 2010 roku. Przedstawiamy syl-

wetki kilku naszych gminnych talentów: 

SKF Klub Sportowy „1” - JULIA JAGODA ur. 31.03.1995 r. 

w Warszawie. Mieszka w Ożarowie Mazowieckim, aktualnie 

uczennica Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszaw-

skiego w Ożarowie Mazowieckim. Jest zawodniczką zare-

jestrowanego w 2004 roku Klub Sportowy „1”. Jej przygoda 

z pływaniem rozpoczęła się w II klasie szkoły podstawowej, na 

basenie w Ożarowie Mazowieckim. Pierwsze zawody, w któ-

rych uczestniczyła odbyły się w Ciechanowie, zajęła wówczas 

I miejsce, płynąc na dystansie 50m stylem grzbietowym, który 

jest jej ulubionym stylem pływackim. Preferowane dystanse 

to  50m, 100m, 200m. Poza sportem Julia rysuje i maluje, lubi 

projektować domy. Jej idolami sportowymi są polscy pływa-

cy: O. Jędrzejczak, P. Korzeniowski, K. Baranowska, S. Kuczko, 

Ł. Gąsior, a także M. Phelps. Ma siostrę bliźniaczkę, która rów-

nież pływa z  dużymi sukcesami. Dyrekcja i nauczyciele wspie-

rają zawodniczkę w godzeniu sportu i nauki.

 Julia w 2008 i 2009 roku za swoje wybitne osiągnięcia 

sportowe otrzymała stypendium od  samorządowych władz 

Ożarowa. Być może niedługo będziemy świadkami naprawdę  

rewelacyjnej kariery sportowej w polskim świecie pływackim. 

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Julka ma 

obecnie...14 lat i osiąga jak na ten wiek nieprzeciętne wyniki! 

Biorąc pod uwagę dotychczasowe starty, jak również po-

tencjał zawodniczki, Julia Jagoda ma ogromną i realną szansę 

reprezentować Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Londy-

nie w 2012 r, będzie miała wówczas 17 lat. Młoda pływaczka 

z Klubu Sportowego „1” Ożarów Mazowiecki wzięła udział 

w 2008 r.  Zimowych Mistrzostwach Polski w Pływaniu Se-

niorów i Młodzieżowców 19 – 20 letnich, które odbyły się 

w dniach 27-30 listopada 2008 r. w Gorzowie Wielkopolskim. 

13 letnia Julka pomimo tak młodego wieku już rywalizowała 

ze znacznie starszymi zawodniczkami i to w „niezłym stylu”. 

W finale 50m stylem dowolnym zajęła 6 miejsce w Polsce 

w kategorii seniorów i młodzieżowców 19-20 letnich. W sumie 

na zawodach ustanowiła 4 rekordy Polski 13-latków. Żadna 

inna tak młoda zawodniczka nie prezentuje obecnie w Polsce 

podobnego poziomu. To wielka sprawa i staramy się jej nie 

zaprzepaścić, a pomagać na miarę naszych możliwości. Julia 

od początku trenuje pod okiem trenera Tadeusza Staniszew-

skiego, zgłoszonego do Gminess – Oskary Sportowe w Grupie 

I.VII Działacz, nauczyciel, trener sportowy.

Otrzymała powołania do :

1. Reprezentacji Polski

2. Kadry Narodowej

3. Kadry Wojewódzkiej.

Najważniejsze sukcesy w 2009 roku to m.in. rekord Polski 

14-latek (pływalnia 50 metrowa):

- 4 x 100m stylem dowolnym dziewcząt z wynikiem  4;08.16 

sek./4.07.2009r. 

- Dębica rekord Polski 14 latek (pływalnia 50 metrowa):
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- 4 x 200 m stylem dowolnym dziewcząt z wynikiem - 9;01.73 

sek./3.07.2009r. Dębica

- Letnie Mistrzostwa Polski 14 latków – (organizator Polski 

Związek Pływacki)

- Dębica 3-5.07.2009r.: 3 złote medale indyw., 1 brązowy i 2 

złote medale w sztafecie

- Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców  - (organiza-

tor Polski Związek Pływacki)

- 21-24.05.2009r. Ostrowiec Świętokrzyski

• 9 miejsce na 100m stylem dowolnym,

• 14 miejsce na 100m stylem dowolnym,

- Trójmecz Polska-Czechy-Słowacja juniorów młodszych (or-

ganizator Polski Związek Pływacki)

- Oświęcim 9-10.05.200r.:

• brązowy medal na 50m stylem dowolnym,

• brązowy medal na 100m stylem dowolnym,

• złoty medal w sztafecie 4x100m stylem dowolnym,

- Międzynarodowy Wielomecz Pływacki juniorów młodszych 

z udziałem 9-ciu państw Brazylia, Portugalia, Grecja, Cypr, 

Szwajcaria, Izrael, Czechy, Turcja, Polska – (organizator Cypryj-

ska Federacja Pływania) 4-5.04.2009r. Limassol

• brązowy medal na 100m stylem dowolnym,

• 4 miejsce na 200m stylem dowolnym,

• srebrny medal w sztafecie 4x100m stylem dowolnym,

• srebrny medal w sztafecie 4x200m stylem dowolnym,

- Zimowe Mistrzostwa Polski 14 latków - (organizator Polski 

Związek Pływacki)

- Gorzów Wielkopolski 16-18.01.2009r.:

• złoty medal na 50m stylem dowolnym,

• złoty medal na 100m stylem dowolnym,

• złoty medal na 200m stylem dowolnym,

• złoty medal na 50m stylem motylkowym,

• srebrny medal na 100m stylem zmiennym,

• złoty medal w sztafecie 4x100m stylem dowolnym,

• złoty medal w sztafecie 4x200m stylem dowolnym,

Tenis stołowy - Klaudia Ciesielska - ur. 13.04.1998, uczennica 

SP 2 w Ożarowie Mazowieckim, zawodniczka KS Ożarowian-

ka. Trenuje od 2006 roku. Sukcesy:

Sezon 2008/2009

- Miejsca 2,3,3 w wojewódzkich turniejach 

klasyfikacyjnych kategorii wiekowej Żaczka

- 3 miejsce w mistrzostwach województwa 

mazowieckiego i awans do mistrzostw Polski 

kategorii wiekowej Żak

- 17 miejsce w mistrzostwach Polski

- Powołanie do kadry Mazowsza kategorii 

wiekowej Młodziczka (3 lata starszych za-

wodniczek) 

- Powołanie na obóz dla 8 najlepszych Ża-

czek w Polsce w ośrodku szkolenia PZTS.

Tenis ziemny - Paulina Rustecka
Zawodniczka UKS „NET” z Ożarowa Ma-

zowieckiego, przygodę z tenisem zaczęła 

w wieku 8 lat. Od 8 roku życia zaczęła repre-

zentować Klub na turniejach makroregional-

nych w kategorii „KRASNALE”. Mając 10 lat zajęła 2 miejsce 

w MISTRZOSTWACH MAZOWSZA do lat 12. W tym samym 

czasie zakończyła występy w kategorii „KRASNALE” na 4 po-

zycji, przechodząc do wyższej kategorii. Paulina Rustecka od 

początku swojej kariery trenuje z trenerem Jarosławem Goga-

czem.

Dokonania:

• Pozycja w klasyfikacji ogólnopolskiej PZT do lat 14 (kat. mło-

dziczki)  

• 13 miejsce (w nowej klasyfikacji od 01.11.2009)  

• Pozycja w klasyfikacji ogólnopolskiej PZT do lat 12 - 8 miej-

sce (31.10.2007 )

• Reprezentanka Kadry Mazowsza

• WZT (Makroregionalny TurniejKlasyfikacyjny ) do lat 14 (kat. 

młodziczki) 14.03.2009 - II miejsce w grze pojedyńczej

• WZT (Makroregionalny Turniej Klasyfikacyjny ) do lat 14 

(kat. młodziczki) 21.03.2009 - II miejsce w grze pojedyńczej

• OTK (Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny ) do lat 14. (kat. 

młodziczki) 05.06.2009 - I miejsce w grze pojedyńczej

• Super Masters - Polskiego Związku Tenisowego Sopot 

05-07.09.2008 - 8 miejsce 

• Drużynowe Mistrzostwa Polski do lat 14 (organizator Polski 

Związek Tenisowy) - Sopot 12-14.09.2008 - II miejsce (w dru-

żynie z KT Warszawianka)

• OTK (Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny) seria 1, Warsza-

wa 10.08.2008 - I miejsce w grze pojedynczej, I miejsce w grze 

podwójnej

• OTK (Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny) seria 1, Poznań 

28.07.2008 - I miejsce w grze pojedynczej, I miejsce w grze po-

dwójnej

• OTK (Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny) seria 1, Olsztyn 

06-09.07.2008 - I miejsce w grze pojedynczej, I miejsce w grze 

podwójnej

 W tym numerze „Informatora” sporo miejsca poświęcamy 

gminnym sportowcom. Możemy przeczytać również o suk-

cesach Joanny Olejniczak w unihokeju czy też o narodzinach 

pływania w Ożarowie.

     Jolanta Kołodyńska
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Z ŻYCIA GMINY

PIKNIK SPORTOWO- RODZINNY
10 października 2009r. w hali sportowej przy Zespole Szkół 

Publicznych w Łazach k/Magdalenki odbyła się 

IV TataSpartakiada. 

 Uczestnikami pikniku sportowo-rodzinnego były dzieci 

oraz młodzież niepełnosprawna intelektualnie lub fizycznie 

oraz ich bliscy. 

Impreza odbyła się między 11:00 a 16:00. Udział w zawodach 

był oczywiście bezpłatny.

 Świetlica rehabilitacyjna przy parafii Miłosierdzia Bożego 

w Ożarowie Mazowieckim miała tam swoją reprezentację. 

Pan Burmistrz Kazimierz Stachurski ufundował autokar, ofla-

gowanie oraz koszulki dla rodziców i dzieci niepełnospraw-

nych.

 W zawodach brało udział 16 zespołów m.in. z Piaseczna, 

Konstancina, Błonia, Krakowa oraz Bielsko Białej. Organizator 

imprezy p. Jacek Zalewski odpowiedzialny był za dobór kon-

kurencji tak, aby każdy mógł w nich uczestniczyć. Zabawie 

towarzyszyły liczne atrakcje: przejażdżki bryczkami, zabawa 

z psami oraz występy zespołu „Piotruś Kolorowy Nos”.

 W przerwach między konkurencjami można było pomalo-

wać twarz.

 Ogromną sensację wywołała obecność Macieja Mieczni-

kowskiego - lidera zespołu „Leszcze”.

 Konkurencje sprawiały dzieciom trudności, jednak wyka-

zały się one chęcią woli oraz rywalizacji, co w rezultacie ze-

społowi „Ożarowskie Promyki” zagwarantowało I miejsce oraz 

puchar FAIRPLAY.

 Rodzice dzieci niepełnosprawnych dziękują Panu Burmi-

strzowi Kazimierzowi Stachurskiemu, Panu V-ce Staroście 

Leszkowi Tokarczykowi, ks. Przemysławowi Krawcowi, a także 

wszystkim organizatorom IV TataSpartakiady „Dobrej Woli” za 

otwarte serca, wielką łaskawość oraz uprzejmość.

Niech słowa Ojca Świętego Jana Pawła II :

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi” 
będą motywacją do dalszego działania.

Rodzice dzieci niepełnosprawnych

ZAWODNICZKA UKS AMBRA W KADRZE POLSKI
Od września 2008 roku została powołana sekcja unihokeja, 

którą prowadzi trener Lucyna Bielecka. 

Po roku ciężkiej pracy dziewczęta znalazły się w ćwierćfinałach 

Mistrzostw Polski.

 Wykazały ogromne zaangażowanie, dobrą technikę gry i po-

stawę sportową. Dzięki temu pięć dziewcząt – w kategorii ju-

niorek młodszych z klubu UKS Ambra - zostało zakwalifikowa-

nych przez  trenera Kadry Narodowej pana Marka Dancewicza 

na obóz z Kadrą Polski. Były to następujące zawodniczki:

1. Justyna Włodarczyk

2. Stella Guławska

3. Marta Sadłowska

4. Aleksandra Wróbel

5. Joanna Olejniczak

 Do Kadry Polski została powołana Joanna Olejniczak. 

W dniach 23-26.09.2009 reprezentowała nasz kraj w turnieju 

międzynarodowym, w którym uczestniczyło 30 drużyn dziew-

cząt i chłopców z całej Europy. Zawody zostały rozegrane 

w Supavie, Słowacja. W turnieju tym reprezentantki Polski 

zajęły II miejsce.

 Gratulujemy wyróżnionym zawodniczkom, a przede wszyst-

kim Joasi Olejniczak i życzymy wiele sukcesów sportowych.

Zarząd UKS AMBRA



14 10/175 2009

O UNII SŁÓW KILKA ...

W tym numerze chcia-

łabym zwrócić Państwa 

uwagę na bardzo cieka-

wą i dająca duże możli-

wości inicjatywę euro-

pejską jaką jest program 

„Młodzież w działaniu”. 

Polski budżet tego edukacyjnego programu wynosi około 

7 mln euro w latach 2007-2013. Program ten pomaga tysiąc-

om młodych ludzi spełniać swoje marzenia poprzez realizację 

ciekawych projektów. Spotkania z ludźmi z całego świata, po-

znawanie nowych kultur, zdobywanie nowych umiejętności, 

rozwijanie talentów – to tylko niektóre z korzyści, jakie może 

nieść ze sobą uczestnictwo w programie. 

 „Młodzież w działaniu” ma zachęcić młodzież w wieku 

od 13 do 30 lat oraz osoby pracujące z młodzieżą do rów-

noczesnego kształcenia się poza systemem edukacji formalnej 

(w czasie wolnym od nauki). Jest skierowany głównie do 

tych, dla których edukacja pozaformalna to jedyna szansa in-

dywidualnego rozwoju oraz zdobycia wiedzy i umiejętności 

niezbędnych we współczesnym świecie. W Programie może 

uczestniczyć każdy młody człowiek bez względu na płeć, po-

chodzenie etniczne, status społeczny, sytuację materialną etc. 

Program kładzie szczególny nacisk na zwiększenie udziału 

w życiu społecznym młodzieży z mniejszymi szansami, czyli 

takiej, która ze względów społecznych, geograficznych, zdro-

wotnych lub ekonomicznych ma ograniczony dostęp do edu-

kacji, informacji i kultury. Program wspiera młodzież i osoby 

pracujące z młodzieżą nie tylko poprzez finansowanie ich 

projektów, ale także poprzez udostępnianie im informacji, or-

ganizowanie szkoleń oraz tworzenie możliwości współpracy 

w całej Europie i poza jej granicami. 

 Nadrzędne cele programu to przezwyciężanie barier, 

uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi, wspieranie ich 

mobilności oraz promowanie aktywności obywatelskiej. Pro-

gram dofinansowuje przedsięwzięcia, które mają pomóc mło-

dym ludziom w rozwoju osobowości. Pobudza ich do działa-

nia na rzecz społeczności lokalnej i służy wzrostowi tolerancji. 

Działania wspierane przez program:

Akcja 1.1. – Wymiana Młodzieży
Wspiera spotkania młodzieży w wieku 13-25 lat z krajów eu-

ropejskich w celu wzajemnego poznania, przedyskutowania 

interesujących tematów, zrealizowania wspólnych przedsię-

wzięć.

Akcja 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe
Dofinansowuje działania młodzieżowe, które służą również 

społeczności lokalnej. Akcja przeznaczona jest dla młodych 

ludzi w wieku 18-30 lat.

Akcja 1.3. Młodzież w Demokracji
Akcja wspiera działania promujące uczestnictwo młodzieży 

w życiu obywatelskim na poziomie lokalnym, krajowym 

i międzynarodowym.

Akcja 2. Wolontariat Europejski 
Umożliwia wysyłanie młodych ludzi jako wolontariuszy do 

pracy przy różnych projektach zagranicznych (ekologicznych, 

socjalnych, kulturalnych itp.) oraz goszczenie wolontariuszy 

z innych krajów europejskich w polskich organizacjach i in-

stytucjach non-profit. Projekty Wolontariatu Europejskiego 

mogą być realizowane indywidualnie lub grupowo prze mło-

dych ludzi w wieku 18-30 lat.

Akcja 3. Młodzież w Świecie 
Umożliwia współpracę pomiędzy młodzieżą z Krajów pro-

gramu i Krajów partnerskich. Wspiera organizację wymian 

z młodymi ludźmi z państw sąsiadujących z rozszerzoną Eu-

ropą i z innych krajów świata oraz szkolenia i projekty współ-

pracy w sieci. 

Akcja 4. Systemy wsparcia młodzieży 
Akcja pomaga wszystkim, którzy są zaangażowani w działal-

ność młodzieżową, w przygotowanie i realizację projektów 

w ramach Programu Młodzież w Działaniu. Oferuje szkolenia, 

seminaria, staże dla pracowników młodzieżowych. 

Akcja 5. Wsparcie europejskiej współpracy w zakresie 
problematyki i działań młodzieżowych
Wspiera dialog młodzieży z osobami odpowiedzialnymi za 

kreowanie polityki młodzieżowej w Europie. Umożliwia m.in. 

organizację krajowych i międzynarodowych seminariów, 

dotyczących współpracy w tej dziedzinie. 

Przykłady projektów programu „Młodzież w działaniu”

Obraz z niepełnosprawnym
Grupa uczniów ze Słupska zorganizowała warsztaty fotogra-

ficzne z osobami niepełnosprawnymi i wystawę fotograficz-

ną ukazującą działalność młodych wolontariuszy. „Jesteśmy 

uczniami II LO im. A Mickiewicza w Słupsku. Postanowiliśmy 

podjąć wyzwanie i napisać projekt, który pozwoliłby nam 

rozwijać swoje zainteresowania fotograficzne, a jednocześnie 

pomógł osobom potrzebującym, zwłaszcza naszym niepełno-

sprawnym rówieśnikom. Chcieliśmy razem z nimi poszerzać 

zainteresowania i pogłębiać wiedze na temat fotografii. Nasze 

działania podzielone były na grupy zadaniowe. Część z nas or-

ganizowała warsztaty z osobami niepełnosprawnymi, inni od-

powiadali za promocję projektu. Realizacja projektu pozwoliła 

nam rozwijać swoje zainteresowania oraz nauczyć fotografo-

wania osoby niepełnosprawne. Początkowo obawialiśmy się, 

że nie damy rady sprostać tak ogromnemu wyzwaniu. Ale 

udało się! 

Program „Młodzież w działaniu”
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„Wolontariat w obiektywie” – Inicjatywy Młodzieżowe
W przedszkolu

Ilze Luse przyjechała z Łotwy. Jako Wolontariuszka Europejska 

pracowała w świetlicy środowiskowej i w trzech przedszkolach. 

Do jednego z nich uczęszczała jej córeczka Mary. Ilze uczyła 

przedszkolaków piosenek, organizowała przedstawienia, pro-

wadziła zabawy językowe. Dzieci uwielbiały gry, które łączyły 

elementy nauki angielskiego i zabaw ruchowych. Ilze znała ich 

mnóstwo, a czasem sama wymyślała nowe. W świetlicy orga-

nizowała wolny czas dzieciom ze szkoły podstawowej. Czasem 

musiała wyjaśniać coś po polsku, więc już wcześniej w domu 

siedziała ze słownikiem i sprawdzała słówka - dzięki temu 

uczyła się polskiego. 

Ilze: Dzięki wolontariatowi w Polsce mogłam zobaczyć, że jest 
wiele rzeczy dookoła mnie, które bardzo lubię i które chciałabym 
robić. Wcześniej tego nie dostrzegałam. Poza tym we Wrocławiu 
znalazłam wielu przyjaciół, z którymi często spędzam czas. Mary 
i ja uwielbiamy podróżować po Polsce, poznawać nowe miejsca. 
Ale lubię tez wracać do Wrocławia - za każdym razem mam wra-
żenie, że wracam do domu.

„Podziel się pasją z dziećmi” – Wolontariat Europejski
Program „Młodzież w działaniu” promuje ideę zjednoczonej 

Europy, bazuje na doświadczeniach Programów: MŁODZIEŻ 

(YOUTH), Młodzież Dla Europy (Youth for Europe) i Wolon-

tariat Europejski (European Voluntary Service), a także na kon-

sultacjach z beneficjentami i dokumentach wspólnotowych 

dotyczących kierunków rozwoju polityki młodzieżowej.

W Programie „Młodzież w Działaniu” wnioski o dofinansowa-

nie projektów na poziomie krajowym można składać pięć razy 

w roku:

• dla projektów rozpoczynających się między 

 1 maja a 30 września - 1 lutego;

• dla projektów rozpoczynających się między 

 1 lipca a 30 listopada - 1 kwietnia;

• dla projektów rozpoczynających się między 

 1 września a 31 stycznia - 1 czerwca;

• dla projektów rozpoczynających się między 

 1 grudnia a 30 kwietnia - 1 września;

• dla projektów rozpoczynających się między 

 1 lutego a 31 lipca - 1 listopada.

Wszystkie informacje znajdują się w Przewodniku po pro-

gramie „Młodzież w działaniu” na stronie www programu 

www.mlodziez.org.pl 

Na podstawie informacji z : www.mlodziez.org.pl
Jolanta Kołodyńska - Kierownik Referatu 

Funduszy Europejskich i Promocji Gminy

Europejski Fundusz Społeczny dla oświaty
- seminarium informacyjne w Domu Kultury „Uśmiech”

„Możliwości korzystania ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Współpraca środowisk lokalnych 

na rzecz rozwoju” to temat spotkania szkoleniowego zorga-

nizowanego przez Urząd Miasta  i Gminy  dla dyrektorów, 

przedstawicieli placówek oświatowych z terenu Gminy 

Ożarów Mazowiecki 7 października br.

Spotkanie rozpoczął Burmistrz - Kazimierz Stachurski za-

chęcając do aktywnego udziału w seminarium oraz tworze-

nia projektów, które pozwolą rozwijać potencjał, jaki tkwi w 

dzieciach i młodzieży uczących się w gminnych placówkach 

oświatowych oraz kształcącej je  kadrze pedagogicznej.

 Realizację merytorycznej części spotkania zapewnił Regio-

nalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w War-

szawie. Kierownik Regionalnego Ośrodka EFS – Gabriela Sem-

pruch zaprezentowała możliwości korzystania z usług ośrodka 

, do zadań którego należy m.in. ułatwianie beneficjentom do-

stępu do informacji o możliwościach wykorzystania środków 

z EFS i profesjonalne wsparcie  projektodawców poprzez do-

radztwo  w przygotowaniu wniosków i w realizacji projektów.

Szczegółowy program obejmował również informacje doty-

czące możliwości korzystania ze środków EFS dla placówek 

oświatowych, organizacji pozarządowych. Przedstawione 

zostały ponadto dobre praktyki współpracy samorządu ze 

społecznością lokalną, jak również przeprowadzono warsz-

taty „Kapitał społeczny w praktyce dotyczące  rozpoznania i 

zdefiniowania lokalnych potrzeb w korzystaniu ze środków 

europejskich. 

 W seminarium uczestniczyło ponad 30 przedstawicieli lo-

kalnych placówek oświatowych.

Mam nadzieję, iż spotkanie to pozwoli rozpocząć współpra-

ce z RO EFS , przyczyniając się jednocześnie do korzystania 

z szans jakie daje Europejski Fundusz Społeczny, skupiony na 

rozwoju potencjału społecznego poprzez wzrost zatrudnienia, 

podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeństwa, a szcze-

gólnie jakości oferty edukacyjnej. 

 Za wsparcie w organizacyjnym przygotowaniu seminarium 

szkoleniowego podziękowania kieruję w stronę Zespołu Eko-

nomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli oraz Domu 

Kultury „ Uśmiech”.

Jolanta Kołodyńska - Referat Funduszy Europejskich i Promocji Gminy 
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Migrena, zgrzytanie, a nawet... chrapanie!

To dolegliwości, które może leczyć lekarz dentysta 

korzystając z dobrodziejstwa szynoterapii. 

Oczywiście nie we wszystkich przypadkach można osiągnąć 

stuprocentowe powodzenie, bo różne są przyczyny bólu 

głowy czy chrapania. Jeśli jednak pacjent konsultował się już 

u specjalistów takich jak neurolog czy laryngolog i wykluczone 

zostały zaburzenia w ośrodkowym układzie nerwowym oraz 

w anatomii nosa, zatok lub podniebienia, warto udać się do 

dentysty. 

 Migrenowe bóle głowy często są pochodną stresogenne-

go napinania mięśni twarzy, zwłaszcza skroniowego i żwacza. 

Objawia się to w wielu przypadkach przerostem tych mięśni 

(kwadratowa twarz, mocno zarysowane kąty żuchwy), a także 

zaciskaniem zębów lub zgrzytaniem nocnym. W jamie ustnej 

lekarz stomatolog może stwierdzić odsłonięte szyjki zębów, 

ubytki klinowe i/lub starte szkliwo. 

 Migrena ze zgrzytaniem nie zawsze idą w parze, ale oby-

dwa zaburzenia, ze względu na wspólną przyczynę leczy się 

podobnie. Przede wszystkim trzeba rozblokować zęby, aby za-

pobiec ich zaciskaniu. W ten sposób wyłącza się odruch napi-

nania mięśni. Mięśnie „uczą się” nowej, zrelaksowanej pozycji 

przez kilka tygodni i po tym czasie szynę możemy odłożyć do 

szuflady. Sięgniemy po nią, gdy zauważymy nawrót objawów.  

Ostatnio stomatolodzy stosują niewielką, obejmującą sieka-

cze, szynę NTI. Amerykańska izba farmaceutyczna przy FDA 

zatwierdziła ją jako środek zapobiegający migrenie i łagodzą-

cy bóle głowy. Wykorzystuje ona wrodzony odruch obronny 

występujący przy obciążeniu zębów siecznych. W celu zapo-

biegania napięciom mięśni stosuje się także od dawna szynę 

relaksacyjną, pokrywającą całe powierzchnie zgryzowe zębów. 

Poza rozluźnieniem mięśni szyny zapobiegają także ścieraniu 

zębów (krótkie, starte zęby są dużym problemem estetycz-

nym dla wielu pacjentów w średnim wieku). Pośrednio chro-

nią stawy skroniowo-żuchwowe przed przeciążeniami i dole-

gliwościami bólowymi. Szynę relaksacyjną stosuje się również  

dla ochrony przed uszkodzeniem ceramiki po leczeniu prote-

tycznym. 

 Zupełnie inny mechanizm jest odpowiedzialny za chra-

panie i bezdech senny. Te nieprzyjemne dla ucha zjawiska 

zachodzą podczas snu. Rozluźnienie mięśni powoduje, 

że tkanki miękkie zapadają się i zamykając światło gardła 

utrudniają przepływ powietrza wciąganego do płuc. Wzmo-

żone ciśnienie, jakie się wtedy wytwarza wprawia w wibrację 

wiotkie tkanki podniebienia miękkiego i śluzówki gardła, co 

objawia się charakterystycznym odgłosem. Jego nasilenie bywa 

na tyle wysokie, że uniemożliwia domownikom wypoczynek 

i nierzadko prowadzi do ostrych konfliktów. Sam pacjent cier-

pi również. Wstaje niewyspany, rozdrażniony, w ciągu dnia ma 

zaburzenia koncentracji czasem przysypia (nawet za kierow-

nicą!) Objaw chrapania nasila się wraz z wiekiem, wzrostem 

wagi, u palaczy i po spożyciu alkoholu. Czasem jednak wy-

starczy silne zmęczenie lub zwykły katar. Krańcowym efek-

tem zamknięcia się dróg oddechowych jest bezdech senny. 

Na kilkadziesiąt sekund pacjent przestaje oddychać wywołu-

jąc niekiedy panikę otoczenia. W tym czasie jego mózg i serce 

są niedotlenione, co może grozić udarem bądź zawałem, a to 

jak wiadomo jest niebezpieczne dla życia. Laryngolodzy pro-

ponują w takich przypadkach różnego rodzaju zabiegi chirur-

giczne, bardziej lub mniej inwazyjne, ale pacjenci stosunkowo 

rzadko się na nie decydują. Można również spróbować spać 

w masce podłączonej do specjalnego urządzenia pompują-

cego powietrze do płuc. Ale można na początek skorzystać |

z pomocy stomatologa, który wykona indywidualną szynę 

nazębną pozycjonującą żuchwę w taki sposób, aby tkanki 

miękkie w czasie snu nie zapadały się i pasaż powietrza przez 

drogi oddechowe odbywał sie bez utrudnień. Ten prosty spo-

sób przynosi zaskakująco dobre efekty i jest stosunkowo tanim 

rozwiązaniem. Może warto spróbować? Niestety, nie mogą 

z tego dobrodziejstwa skorzystać pacjenci bezzębni. Chyba, że 

zdecydują się na leczenie implantologiczne.

Mirella Kowalczyk, lekarz stomatolog, właścicielka gabinetu „Microdent”
Pytania można kierować na adres gabinet@microdent.pl

Z wizytą u stomatologa

Kącik adopcyjny
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.

Jeśli nie możesz zaadoptować kota czy psa, a chcesz w ja-
kiś sposób pomóc finansowo, oferując jakieś koce czy psie 
akcesoria, to prosimy o kontakt.
Dla tych, którzy chcą nas 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

Nr 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 Ożarowa Maz., 
Brwinowa, Pruszkowa i ościennych miejscowości.
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Muzyka w barwach jesieni 
VII Festiwal Muzyki Kameralnej w Ożarowie Mazowieckim

Muzyka klasyczna w mistrzowskim wykonaniu, 

zaprezentowana w ładnym wnętrzu, 

łagodzi obyczaje, daje wiele przyjemności, 

pomaga uporządkować myśli, 

nastraja pozytywnie do nie zawsze przyjaznego świata, 

bywa lekarstwem dla duszy…

W sobotę 26 września rozpoczął się VII Festiwal Muzyki Ka-

meralnej „Muzyka w barwach jesieni”, który od 2003 roku co-

raz bardziej wrasta w tradycję wydarzeń kulturalnych Gminy 

Ożarów Mazowiecki. 

 Przez kilka lat znalazł już sporą grupę sympatyków, którzy 

z niecierpliwością czekają, aby mieć możliwość rozkoszowania 

się głosami świetnych śpiewaków i grą wybitnych muzyków 

zapraszanych do Ożarowa Mazowieckiego dzięki osobistym 

kontaktom i staraniom organizatorów festiwalu - burmistrza 

Kazimierza Stachurskiego oraz dyrektora artystycznego festi-

walu Józefa Kolinka.

 Ideą festiwalu jest promocja kultury, zwłaszcza muzyki kla-

sycznej w wersji lekkiej, łatwej i przyjemnej, w mistrzowskim 

wykonaniu, a także prezentowanie ciekawych miejsc i osób, 

które są ich właścicielami na terenie Gminy Ożarów Mazo-

wiecki. Festiwal powstał z głębokiego przekonania o potrzebie 

edukacji artystycznej i kształtowania kultury muzycznej wśród 

mieszkańców. Staramy się, aby program festiwalowy dobrany 

był precyzyjnie, tak aby mógł zainteresować zarówno przecięt-

nego odbiorcę, jak i melomana. Słuchanie muzyki powinno 

dostarczać przyjemności wynikającej z harmonii dźwięków 

w miłym otoczeniu, a takie niewątpliwie zapewniają miej-

sca koncertów przyciągające gości wyjątkowością i urokiem 

– położone w pielęgnowanym parku, pełne tradycji i cieka-

wych zbiorów jak Dwór Tuszkówka w Kaputach czy Muzeum 

Dworu Polskiego i Muzeum Pojazdów Konnych w Pilaszkowie 

jak i  nowoczesne, a zarazem wytworne wnętrza Hotelu Ma-

zurkas w Ożarowie Mazowieckim. Muzyka instrumentalna 

bez użycia mikrofonów, wzmacniaczy i wielowatowych gło-

śników, takiej właśnie przyjemności dostarcza. Taki rodzaj mu-

zyki mogą zaproponować wyłącznie najwyższej klasy muzycy, 

których po raz siódmy zaprosiliśmy do współpracy. 

 Sponsorami tegorocznego Festiwalu „Muzyka w barwach 

jesieni” są firmy Panattoni Europe i Apteka Ożarowska.

 Pierwszy koncert VII Festiwalu odbył się 26 września 2009 r. 

w gościnnych pokojach Dworku w Kaputach należącego do 

Państwa Marii i Henryka Tuszko. 

 Gospodarze dołożyli wszelkich starań by pokazać odpo-

wiedni charakter wnętrz zachowujących unikatową dzisiaj 

konstrukcję dawnej budowli gospodarczej uzupełnionych 

meblami i sprzętami, co podkreśla szacunek dla tradycji 

i dostosowuje klimat wnętrza do dobrego odbioru muzyki.  

 Pierwszy koncert, zatytułowany „Siesta czy fiesta” przypo-

minał muzykę południa co dobrze kojarzyło się słuchaczom 

z wakacjami. Znakomita saksofonistka Alina Mleczko grająca 

na saksofonie altowym i sopranowym z wyjątkowym wdzię-

kiem i lekkością wprowadzała słuchaczy raz w klimat siesty 

(relaksu i odpoczynku), a raz fiesty (radosnego świętowania). 

Artystce towarzyszył Kwartet Prima Vista w składzie: Krzysz-

tof Bzówka – I skrzypce, Józef Kolinek – II skrzypce, Dariusz 

Kisieliński – altówka, Zbigniew Krzymiński – wiolonczela oraz 

Piotr Filipowicz - kontrabas i Adam Lewandowski – perkusja. 

W repertuarze znalazły się znane utwory muzyki klasycznej 

w bardzo ciekawej, nietuzinkowej aranżacji, dobrane pod ką-

tem melodyjności i nostalgiczności, m.in. utwory A. C. Jobima, 

P. S. Valle, K. Weilla, D. Milhauda, C. Corea. Był to idealny 

w swoim klimacie koncert na koniec lata.

 Drugiego koncertu festiwalowego - 4 października 2009 r. 

– mogliśmy wysłuchać w Muzeum Dworu Polskiego w Pi-

laszkowie. Koncert „W hołdzie Mieczysławowi Karłowiczowi” 

poświęcony był kompozytorowi i dyrygentowi, mistrzowi po-

ematu symfonicznego Mieczysławowi Karłowiczowi i nawią-

zywał do jego znakomitych utworów skomponowanych do 

słów J. Słowackiego, A. Asnyka, K. Przerwy-Tetmajera. Utwory 

w wykonaniu barytona Jerzego Artysza przy akompaniamencie 

Kwartetu Prima Vista brzmiały niezwykle lirycznie i dostojnie.

 Trzeci, a zarazem najbardziej wyczekiwany koncert pod 

nazwą „Cudowny świat opery komicznej” odbył się w nie-

dzielę 25 października w sali koncertowej Hotelu Mazurkas 

w Ożarowie Mazowieckim. 

 Tego wieczoru mieliśmy okazję przenieść się w cudowny 

świat opery i wysłuchać pierwszej opery komicznej w historii 

muzyki „La serva Padrona, czyli służąca panią” J. B. Pergolesiego. 

Libretto napisał Gennarantonio Federico, prapremiera odby-

ła się 28 VIII 1733 roku w Teatro San Bartolomeo w Neapolu. 

Tematem opery było przedstawienie w jak podstępny, a zara-

zem przemyślany i komiczny sposób można wkraść się w łaski 

i serce drugiego człowieka. Oto pokojówka Serpina zręcznym 

sposobem została małżonką i panią domu bogatego Uberto, 

u którego wcześniej służyła. 

Obsada przedstawienia w Ożarowie Mazowieckim: 

Serpina: Justyna Stępień-sopran; 

Uberto: Józef Frakstein-bas; 

Vespone: Łukasz Zientarski (rola niema). 

z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego Prima Vista.

 VII Festiwal „Muzyka w barwach jesieni” dobiegł końca, 

serdecznie zapraszamy wszystkich  miłośników muzyki na ko-

lejny w 2010 roku.

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Jolanta Kołodyńska

Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim

fotoreportaz na okładce „Informatora”
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VIII Jesienne Spotkania z Książką 
w Bibliotece Pedagogicznej  

Biblioteka Pedagogiczna w Błoniu oprócz podstawowych za-

dań jakimi są: opracowanie, przechowywanie i udostępnianie 

zbiorów, prowadzi działalność kulturalno-oświatową, która 

zjednuje placówce powszechną sympatię czytelników, za-

równo młodszych jak i starszych. Jednym z takich działań są 

spotkania autorskie, organizowane w cyklu Jesienne Spotkania 
z Książką. Naszym gościem, niezmiennie od kilka lat jest pani 

Mariola Pryzwan, humanistka, bibliotekarka, autorka kilku 

książek poświęconych ludziom pióra, filmu i estrady. Tego-

roczne wspomnienia poświęcone były Marii Kownackiej, czyli 

Plastusiowej mamie.

 7 października 2009 roku, w pięknej, jesiennej scenerii za-

bytkowego dworku Poniatówka, p. Mariola oczarowała nas 

baśniową opowieścią o pisarce, autorce wielu książek i utwo-

rów scenicznych dla dzieci i młodzieży. „Któż z nas nie czytał 

Plastusiowego  pamiętnika”, Kajtkowych przygód, czy Rogosia 

z Doliny Roztoki ?  

 Najbliżsi mówią o Kownackiej, że była wysoka, 

szczupła i zgrabna. Chociaż „nie była piękna…”, zawsze 

wyglądała szykownie i oryginalnie. Miała swój styl ubie-

rania, sama dziergała kapelusiki i inne ozdoby, które 

nosiła. Lubiła błękity i cieple kolory jesieni. „Była ser-

deczna i dobra, zawsze można było na nią liczyć”. Jako 

bibliotekarka, miała pedagogiczne nawyki. Chciała wie-

dzieć wszystko o członkach swojej rodziny, z którą była 

bardzo zżyta. Była wymagająca, ale od siebie też wiele 

wymagała.  Nie założyła rodziny. Mówiła – „Nie jestem 

osamotniona. Jestem samotna z wyboru, bo umyśliłam 

sobie, że tak spędzę życie.”  Jej azylem i miejscem do 

pracy twórczej było „Plastusiowo”, letni domek w Ło-

miankach. Tam „… obserwowała przyrodę, fotografo-

wała i pielęgnowała ogród”. Przyroda była jej wielka pa-

sją. W swoich książkach pisała nie tylko o jej pięknie, ale 

również o tym, że trzeba ją chronić i szanować. „Spra-

wiała wrażenie osoby zadowolonej z życia i szczęśliwej”. 

Jej największa miłością były dzieci, dla których pisała 

i traktowała je bardzo poważnie, bez względu na wiek. 

Plastuś był jej nieodłącznym towarzyszem , wszędzie go 

ze sobą zabierała. Jego figurka, co nikogo nie dziwi, jest 

również na pomniku pisarki na Cmentarzu Powązkow-

skim w Warszawie.

 Gośćmi tegorocznych Jesiennych spotkań z książką 

byli: Ewa Węgorzewska – naczelnik Oświaty w Błoniu, 

Paweł Kanclerz członek zarządu powiatu warszawskie-

go-zachodniego, Roman Nowoszewski – prezes Towa-

rzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej, Malwina Szymań-

ska z Radia Niepokalanów, nauczyciele-bibliotekarze 

z powiatu warszawskiego zachodniego oraz klasa III d 

z LO im. Władysława Broniewskiego w Błoniu.  Po skoń-

czonej prelekcji był czas na konwersację. Chętni do głębszego 

poznania biografii „Plastusiowej mamy”  mogli nabyć książkę 

i uzyskać autograf wraz z dedykację.

 Po spotkaniu autorskim odbyła się konferencja metodycz-

na skierowana do nauczycieli-bibliotekarzy na temat zmian 

w podstawie programowej. Prezentacja multimedialna na ten 

temat przygotowana przez p. metodyk Adę Poczesną pozwo-

liła na wnikliwe zapoznanie się z problemem i wyjaśnienie 

ewentualnych wątpliwości. Następnie uczestnicy otrzymali 

zaświadczenia i informacje na temat oferty kształcenia we-

wnętrznego biblioteki na rok szkolny 2009/2010. Ostatnim 

elementem spotkania  była rozmowa przy kawie, którą bi-

bliotekarze bardzo sobie cenią. Jest to czas na wymianę uwag, 

pytania i refleksje.     

Anna Buźniak 
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PROJEKTY EDUKACYJNE
w Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

Projekt - Społeczeństwo Oby-
watelskie w Obiektywie - „… dla 
Tych TRZECH warto…”. Realizo-

wany przy współpracy ze Stowarzy-

szeniem Przyjazna Szkoła.

 W dniach 20-26 września 2009r. 

odbyło się szkolenie w ramach w/w 

projektu - WARSZTATY FILMOWE z najlepszymi filmowca-

mi w Polsce oraz SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA - trenerzy - 

AMENSTY INTERNATIONAL. 

 Uczestnikami byli: Milena Polak kl. III f, Michalina Ditkow-

ska kl. II a, Marlena Sierakowska kl. III b, Ania Stachnik kl. III b, 

Weronika Woźniak kl. III b, Piotr Szczepaniak kl. III b, Miłosz 

Romaniak kl. III b.

 Tylko 5 gimnazjów z Polski uczestniczyło w tym szkoleniu, 

a w całym projekcie 23 szkoły. Uczniowie naszego gimnazjum 

nakręcili FILM, otrzymaliśmy również KAMERĘ na realizację 

kampanii społecznej oraz reportażu. Przed uczestnikami pro-

jektu [19 osób] wyzwanie – nakręcenie filmu dokumentalne-

go oraz przeprowadzenie zajęć e-learningowych.

Projekty edukacyjne przy współpracy z CENTRUM 
EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

MŁODZI PRZEDSIĘBIORCZY
„Jest on finansowany ze środków Narodowego Banku Polskie-

go. Składa się z dwóch etapów. W pierwszym – uczniowie 

pracujący w małych zespołach zakładają i prowadzą firmę. W 

drugim – zarządzają własnymi zasobami. W czasie pracy nad 

projektem  uczniowie uczą się jak: radzić sobie z zarządzaniem 

własnymi finansami oraz planować wydatki swoje i rodziny, 

szukać sprzymierzeńców i partnerów; planować i realizować 

działania zespołowe, dysponować i zarządzać ograniczonymi 

zasobami, analizować ryzyko, zarządzać pracą swoją i innych, 

współpracować z różnymi instytucjami (urzędy, firmy, ośrod-

ki, szkoły) i mediami, korzystać z technologii informacyjno-

-komunikacyjnych (TIK) niezbędnych do 

aktywnego uczestnictwa w życiu społecz-

nym”. 

OPOWIEM CI O WOLNEJ POLSCE.
To program edukacyjny przygotowany 

przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, Instytut Pamięci Naro-

dowej oraz Muzeum Powstania Warszawskiego – realizowany 

już po raz trzeci w naszym gimnazjum

 „Celem programu jest przybliżenie młodym ludziom wyda-

rzeń związanych z najnowszą historią Polski, pokazanie w jaki 

sposób na przestrzeni 50 lat kształtowało się społeczeństwo 

obywatelskie. Ważnym elementem pracy nad projektem są 

spotkania oraz wywiady młodzieży ze świadkami historii. Za-

daniem uczniów jest przeprowadzenie wywiadów z osobami, 

które brały aktywny udział w życiu politycznym i społecznym, 

sprzeciwiając się obowiązującym systemom władzy w latach 

1939-1989..

 W programie stawiamy na samodzielność uczniów, wolne 

wybory i różnorodność pomysłów. Wierzymy, że podejmo-

wane działania przyczynią się do kształtowania tożsamości 

młodych ludzi, wzmacniania ich więzi z miejscem urodzenia 

i zamieszkania, rozbudzą patriotyzm i obywatelską odpowie-

dzialność”. 

To kontynuacja zeszłorocznego 

projektu „PRL – Big Rother is 

watching YOU”

MŁODZIEŻOWE DZIAŁANIA
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PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA w WARSZAWIE
 FILIA w BŁONIU, ul. Narutowicza 20, tel. (22) 725-36-91

www.pbw.waw.pl,  e-mail: pbw.blonie@pbw.waw.pl.

ZAPRASZA nauczycieli, pedagogów i innych pracowników 

oświaty oraz studentów wszystkich kierunków  z powiatu 

warszawskiego-zachodniego do korzystania z bogatego, fa-

chowego i na bieżąco uzupełnianego księgozbioru codziennie 

w godzinach: od 900 do 1800, w środy nieczynne, w soboty 

od 900 do 1500

BIBLIOTEKA gromadzi: książki, czasopisma, broszury oraz 

zbiory audiowizualne, które obejmują bogatą, fachową i aktu-

alną literaturę z różnych dziedzin wiedzy. Priorytetem groma-

dzonych zbiorów jest: 

• pedagogika i psychologia  oraz  szeroko pojęta oświata, 

m.in.:  historia wychowania, reforma i organizacja szkolnictwa, 

dydaktyka, metodyka nauczania, scenariusze zajęć oraz litera-

tura na temat Awansu Zawodowego Nauczycieli,

• prenumeruje 32 tytuły czasopism,

• posiada bogatą kartotekę regionalną, pomocną w realizacji 

ścieżek edukacyjnych,

• przygotowuje zestawienia bibliograficzne na wybrany te-

mat,

• posiada zbiór około 200 kaset wideo oraz płyty CD i DVD 

o ciekawych treściach edukacyjnych,

• przyjmuje od nauczycieli zdobywających kolejne stopnie 

awansu zawodowego tzw. publikacje,

• w bibliotece funkcjonuje ICIM – Internetowe Centrum In-

formacji Multimedialnej, z którego czytelnicy mogą korzystać  

nieodpłatnie,

W zakresie działalności pedagogicznej i instrukcyjno-meto-

dycznej biblioteka udziela porad, prowadzi indywidualne kon-

sultacje, organizuje  konferencje, spotkania autorskie, warsztaty 

metodyczne dla nauczycieli bibliotekarzy, lekcje biblioteczne  

dla uczniów na temat warsztatu informacyjnego placówki. 

Ponadto prowadzi działalność promującą czytelnictwo wśród 

dzieci i młodzieży poprzez konkursy czytelnicze : „Wydajemy 

własną książkę” oraz Konkurs Pięknego Czytania. W ramach 

ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” organizowa-

ne są bajkowe spotkania z przedszkolakami.

PATRZ I ZMIENIAJ
Edukacja filmowa

„W projekcie wykorzystujemy filmy doku-

mentalne przedstawiające najważniejsze 

zagadnienia współczesnego świata (prawa 

człowieka, nierówności społeczne, demokracja, 

handel międzynarodowy)i ukazujące, w jaki 

sposób codzienne wybory Polaków wpływają 

na życie ludzi w innych regionach świata”.

SZKOŁA PRAW DZIECKA
Gimnazjum zostało zarejestrowane w bazie 

szkół UNICEF. Tegoroczna rocznica uchwale-

nia Konwencji Praw Dziecka [20 lat] stała się 

motywem do podjęcia szczególnych działań, 

których celem jest ochrona praw dzieci. 

Dorota Stępniak, Barbara Zawada

więcej informacji na: www.ceo.org.pl  www.unicef.pl  www.ps.org.pl 

 ZAMÓW INFORMATOR 
DO DOMU JUŻ DZIŚ !!!

 

W związku z możliwością przesyłania

 INFORMATORA OŻAROWSKIEGO 

w wersji PDF na skrzynki mailowe zainteresowanych 

prosimy o zgłaszanie się na adres mailowy: 

ue@ozarow-mazowiecki.pl

Redakcja 

UWAGA! 
W związku z planowaną wystawą zwracamy się z ogromną prośbą do mieszkańców o udostępnienie pamiątek z lat 
1939-1989. Eksponaty można przekazywać do sekretariatu Gimnazjum w Ożarowie Maz., ul. Szkolna 2. Kontakt 
telefoniczny 22 721 10 18.
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Patrol Szkolny
Miło nam poinformować, że z począt-

kiem roku szkolnego, dzięki poparciu 

inicjatywy ze strony Władz Samorządo-

wych, udało się uruchomić strażniczy Patrol Szkolny.

 Załoga porusza się pojazdem służbowym wyposażonym 

dodatkowo w zgłoszeniowy telefon komórkowy. Z numerem 

telefonu do patrolu zapoznani zostali przedstawiciele wszyst-

kich szkół, umożliwia bezpośredni kontakt w sytuacji koniecz-

ności podjęcia szybkiej interwencji.

 Funkcjonowanie takiej załogi odbywa się przy ścisłej współ-

pracy z Wydziałem Nieletnich Komendy Powiatowej Policji.  

Na uwagę zasługuje fakt, że z Policją od początku naszego 

istnienia, współpraca układa się bardzo dobrze. Wzajemne 

udzielamy sobie wsparcia, organizujemy patrole mieszane.

 Mamy zatem Patrol Szkolny, który swoją pracą w dniach 

od pon. do piątku w godz. 8.00 – 16.00 wpływa na polepszenie 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, zapobiega i elimi-

nuje zjawiska patologiczne występujące na terenach placówek 

oświatowych oraz w ich otoczeniu, a także miejscach groma-

dzenia się i przebywania dzieci i młodzieży.

  Do zadań patrolu szkolnego należy w szczególności:

- przemieszczanie się pomiędzy szkołami zgodnie z przydzie-

lonym rejonem służbowym

- patrolowanie rejonu bezpośrednio przyległego do szkół i bo-

isk szkolnych

- podejmowanie interwencji na wezwanie szkoły

- reagowanie na wszelkiego rodzaju zdarzenia o charakterze 

chuligańskim, kradzieże, zażywanie i handel substancjami 

odurzającymi, wymuszenia i rozboje

- reagowanie na zdarzenia związane ze sprzedażą nieletnim 

i spożywaniem przez nich lub osoby dorosłe wyrobów alko-

holowych

- reagowanie na zdarzenia związane ze sprzedażą nieletnim 

i używaniem przez nich wyrobów tytoniowych

- reagowanie na uchylanie się od obowiązku szkolnego

- kontrola miejsc  gromadzenia się dzieci i młodzieży

 - stała współpraca z dyrekcjami szkół i pedagogami szkolnymi

- uczestniczenie w spotkaniach informacyjnych, dotyczących 

zadań, kompetencji i funkcjonowania patrolu szkolnego

- zabezpieczanie  imprez szkolnych

Ożarowska Straż Miejska z fotoradarem
Starania w kierunku zakupu fotoradaru również znalazły po-

parcie u naszych władz samorządowych. Od niedawna Straż 

Miejska wyposażona jest w takie urządzenie. Po odbyciu spe-

cjalistycznych szkoleń, uzyskaliśmy stosowne certyfikaty i już 

można spotkać się z nim „oko w oko” w  rejonie.

 Statystyki okazały się okrutne. Przy ul. Sochaczewskiej 

w pobliżu szkoły, gdzie jest dopuszczalna prędkość 50 km/h,  

średnio co minutę odnotowaliśmy przekroczenie dozwolonej 

prędkości o 50, a nawet 110 km/h.!!!

 Należy zauważyć, że mamy dodatkowo bardzo niesprzy-

jające warunki jazdy o tej porze roku. Brak wyobraźni kierow-

ców i niestosowanie się do obowiązujących przepisów ruchu 

drogowego należało zatem poskromić.

 Z wystawionym fotoradarem w tym samym miejscu 

w dniu następnym, uzyskaliśmy 50% spadek „zapędów”. 

 Takie zjawiska występują również w innych miejscach na 

terenie Gminy. Okazuje się, że taka inwestycja była słuszna 

i w naszych rękach spełnia – myślę, oczekiwania nas wszyst-

kich tj. poprawy bezpieczeństwa na drogach publicznych.

Pozdrawiamy - Straż Miejska.

STRAŻ MIEJSKA

Pielgrzymka samorządowa A.D. 2009
W dniu 18 września 2009 roku po raz kolejny odbyła się 

Pielgrzymka Samorządowa do Sanktuarium 

Matki Bożej w Rokitnie. 

W pielgrzymce wzięli udział samorządowcy gmin Powiatów 

Warszawskiego Zachodniego i Pruszkowskiego. Pracownicy 

Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki stanowili jedną 

z najliczniejszych grup. 

 Pielgrzymi zebrali się o godz. 16.30 przed Magistratem 

w Błoniu i stąd z modlitwą ruszyli wraz z księdzem w stronę 

Rokitna. Msza Święta w intencji wszystkich pracowników sa-

morządowych odprawiona została o godz. 18-tej przez Jego 

Ekscelencję księdza kardynała Prymasa Józefa Glempa. W 

trakcie Mszy Św. pożegnaliśmy uroczyście księdza Krzysztofa 

Gołębiewskiego - dotychczasowego proboszcza parafii Ro-

kitno, który został oddelegowany z posługą duszpasterską do 

innej parafii.

 Tradycyjnie po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy pielgrzym-

ki zaproszeni zostali na poczęstunek pielgrzyma do ,,ogrodów 

parafialnych ‘’.

Lidia Balcerzak 

Z ŻYCIA GMINY
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We wrześniu b.r. OSP Ożarów wyjeż-

dżała alarmowo 19 razy:

- 5 pożarów

- 12 akcji ratownictwa technicznego

- 2 fałszywe alarmy.

5 września - Ożarów Mazowiecki, ul. Poniatowskiego na wy-

sokości nr 45. Uderzenie w barierkę energochłonną samocho-

du osobowego Mercedes 190. Barierka spowodowała przebi-

cie przestrzeni pasażerskiej pojazdu. Dużym szczęściem mogli 

cieszyć się podróżujący samochodem – skutek - jedynie nie-

wielkie obrażenia u pasażerki pojazdu. 

6 września - Umiastów, ul. Umiastowska. Wypadek drogo-

wy z udziałem dwóch samochodów osobowych. W wyniku 

zderzenia czołowego pojazdów obrażenia doznało aż siedem 

osób w tym dziecko. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 

7 zastępów straży pożarnej, 4 zespoły Pogotowia Ratunko-

wego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz 3 załogi Policji 

i 1 załoga Straż Miejskiej. Działania strażaków polegały na za-

bepieczeniu miejsca zdarzenia, wydostaniu osób z wraków 

pojazdów, udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanym 

oraz neutralizacji rozlanych płynów eksploatacyjnych.

23 września - Jawczyce, ul. Poznańska/Sadowa. Wypadek dro-

gowy z udziałem samochodu ciężarowego i autobusu. Auto-

bus po kolizji wjechał w grupę pracowników dokonujących 

robót drogowych na pasie zielenie oddzielającym pasy ruchu. 

Dwóch pracowniów odniosło obrażenia i przez załogi Pogoto-

wia Ratunkowego zostało odwiezionych do szpitala.

27 września - Szeligi, ul. Szeligowska / Jesionowa. Wypadek 

drogowy z udziałem skutera i samochodu osobowego. Dwoje 

młodych osób jadących skuterem z obrażeniami zostało od-

wiezionych do szpitala.

Zebrał Jacek Andrzejczak

OSP Święcice
We wrześniu straż w Święcicach wyjeżdżała alarmowo trzy 

razy :

2 września – usunięcie dwóch gniazd os z budynku mieszkal-

nego – Piotrkówek Mały 

9 września – akcja ratownictwa technicznego -  kolizja samo-

chodu Ford Focus. Działania polegały na kierowaniu ruchem 

i neutralizacja wycieku oleju napędowego.

10 września - pożar – wyjazd dwóch sekcji; opuszczony 

magazyn uległ częściowemu spalaniu.
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W OŻAROWIE MAZ., ul. Poznańska 165

8 listopada – niedziela- godz. 16.00 
Wieczorek taneczny dla Seniorów.

15 listopada -niedziela – godz. 12.30 
Spektakl teatralny dla dzieci „O tym jak wesołe słonko leśny 

kwartet pogodziło”. Wstęp wolny!

22 listopada – niedziela – godz. 18.00
Koncert Jerzego Połomskiego. Wstęp wolny!

29 listopada – niedziela- godz. 12.30 
Spektakl teatralny dla dzieci „Kosmiczne przygody”. 

Wstęp wolny!

29 listopada – niedziela- ok. godz. 19
Koncert w wykonaniu Męskiego Zespołu Muzyki Cerkiew-

nej w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 

w Ożarowie Mazowieckim 

(po Mszy świętej o godzinie 18) Wstęp wolny!

W JÓZEFOWIE, ul. Fabryczna 15

8 listopada – niedziela- godz. 15.00
Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Wesoły pociąg pełen 

instrumentów”. Wstęp wolny!

14 listopada – sobota- godz. 8.00
Dzień Seniora organizowany przez Związek Niewidomych.

14 listopada – sobota - godz. 17.00
Wernisaż malarstwa Pani Barbary Jastrzębskiej. 

Wstęp wolny!

15 listopada - niedziela - godz. 17.00
Recital Tadeusza Woźniaka z zespołem. 

Wstęp wolny!

22 listopada – niedziela- godz. 15.00
Spektakl teatralny dla dzieci „O Skrzacie, Kasi i Gąsce”. 

Wstęp wolny!

29 listopada – niedziela - godz. 16.00
Andrzejkowy wieczorek taneczny dla Seniorów.

KALENDARIUM  IMPREZ  W  „UŚMIECHU”

CO, GDZIE, KIEDY?




