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Przyzwyczaiły nas media telewizyjne, radiowe, prasowe oraz te zamieszczane pod niekończący-
mi się adresami internetowymi do przeróżnych rankingów i opinii wyrażanych we wszystkich 

możliwych sprawach i tematach. Oczywiście największą popularnością cieszą się sondaże i rankingi 
popularności:  polityków, partii politycznych, najbogatszych spółek i przedsiębiorstw, artystów, postaci 
związanych z kinem czy telewizją. Oskary, Wiktory, Złote Kamery, Diamentowe Mikrofony i wiele 
innych cennych nagród wręczanych jest każdego roku nowym laureatom. Tym wszystkim sondażom 
i rankingom towarzyszy atmosfera zbliżona nieco do zawodów sportowych, których finałem jest uro-
czysta gala i ogłoszenie wyników. Taki już jest współczesny świat kreowany przez media, które towa-
rzyszą nam codziennie od porannej kawy do późnego wieczora. Rankingom i sondażom nie mogą nie 
poddać się również samorządy 2478 gmin i 379 powiatów i miast na prawach powiatu. 
 Rok 2009 jest najlepszym jak dotąd dla naszej gminy pod względem rankingów samorządowych. 
W październiku na łamach samorządowego pisma WSPÓLNOTA, Gmina Ożarów Mazowiecki zo-
stała sklasyfikowana na 28 miejscu w kraju pod względem wydatków na infrastrukturę techniczną, 
wg rankingu opracowanego przez profesora Pawła Swianiewicza, kierownika Zakładu Rozwoju i Poli-
tyki Lokalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Wyliczeń dokonano na postawie wydatków budżetowych 
w latach 2006-2008, które w naszej gminie wyniosły 697,25 zł na mieszkańca rocznie.
 W ostatnich dniach przypadły nam w udziale dwa kolejne wyróżnienia.
 13 listopada podczas konferencji zorganizowanej przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych 
Politechniki Warszawskiej z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego, otrzymaliśmy dyplom za zajęcie 
jedenastego miejsca w rankingu według poziomu rozwoju zrównoważonego gmin miejsko-wiejskich 
w 2008 roku. Ranking został przygotowany przez zespół pracujący pod kierunkiem profesora Eugeniu-
sza Sobczaka.
 14 listopada w wyniku rozstrzygnięcia kolejnej edycji konkursu MAZOWIECKA GMINA ROKU, 
kapituła konkursu przyznała gminie Ożarów Mazowiecki 2 miejsce wśród gmin miejskich i miejsko- 
wiejskich, do dyplomu dołączona jest statuetka Srebrnego Orła.
 Celem konkursu jest promocja gmin i powiatów województwa mazowieckiego, które stwarzają 
dogodne warunki dla inwestorów, priorytetowo traktują ochronę środowiska, dbają o sprawność służ-
by zdrowia, przeciwdziałają bezrobociu, wspierają rozwój edukacji.
 Te cenne wyróżnienia są zasługą wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy, którzy poważnie po-
traktowali hasło samorządu budujmy wspólnie mądrze i sprawiedliwie, i razem z samorządem, kon-
sekwentnie budują pomyślność naszej małej ojczyzny.
 Wiemy, że jeszcze nie pora na świętowanie, bo potrzeba wiele lat, aby zrealizować wszystkie po-
trzeby zbiorowe mieszkańców. Ale łatwiej się pracuje, kiedy obiektywne, naukowe gremia doceniają 
nasze wysiłki, bo oznacza to, że postępujemy w dobrym kierunku. Dziękuję Koleżankom i Kolegom 
z Urzędu Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych, dziękuję Radnym Rady Miejskiej, Paniom 
i Panom Sołtysom i Przewodniczącym Rad Osiedlowych. Szczególnie gorąco dziękuję przedsiębiorcom 
prowadzącym działalność gospodarczą na terenie gminy, bo mają wielki udział w tych sukcesach 
poprzez odprowadzane do gminnego budżetu podatki. Proszę także tych, którzy nie szczędzą słów 
krytyki i niezadowolenia pod adresem Urzędu, aby zechcieli zauważyć znaczący postęp i rozwój gmi-
ny i włączyli się do współpracy. 

Burmistrz Kazimierz K. Stachurski

 Motto na grudzień:

  Róbmy swoje…      

    Wojciech Młynarski
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 Podpisano umowy dotyczące następujących zadań: 
• dostawa i montaż dwóch zbiorników retencyjnych dla Stacji Uzdatniania Wody Kabel
• zakup podnośnika koszowego dla OSP Ożarów Mazowiecki
• dostawa i wymiana nagrzewnicy powietrza centralnego ogrzewania oraz wymiana gazowego podgrzewacza wody 
użytkowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 
• dostawa urządzeń firmy STIHL do pielęgnacji terenów zielonych dla ZUK
• dobudowa oświetlenia ulicznego ulicy Leszowej w Konotopie 
• wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w ulicach Kościuszki, Reymonta i 1-go Maja w Ożarowie
• dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy 
• zimowego utrzymania dróg i ulic w sezonie 2009/2010 
• dodatkowych robót budowlanych przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Piotrkówek Wieruchów, 
Strzykuły, Macierzysz, Szeligi – I etap Macierzysz – Szeligi
 Wszczęto postępowanie przetargowe na następujące zadania:

• opracowanie projektu i budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Płochocinie
• remont dróg gminnych – naprawy cząstkowe, utwardzenie nawierzchni tłuczniem kamiennym
• wykonanie zabudowy studni Nr 6 i 7 do Stacji Uzdatniania Wody w Gołaszewie
• zakup samochodu pogotowia technicznego dla Energetyki Ożarów 
 Zatwierdzono wynik przetargu:

• na modernizację przepompowni ścieków na terenie Gminy 
 Zakończono zadania: 

• dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Jasnej w Myszczynie
 Zmieniono organizację ruchu autobusów na ulicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Gimnazjum w Ożaro-

wie. Uczniowie wsiadają i wysiadają z autobusów na parkingu znajdującym się na terenie szkoły.
 W ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” złożono wnioski do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie 

wsparcia finansowego w roku 2010 na:
• utworzenie nowych, szkolnych placów zabaw,
• zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw,
 3 i 5 listopada dzieci z Przedszkola w Józefowie uczestniczyły w wycieczkach do Warszawy: 

• 3.XI. do Teatru Komedia na przedstawienie Pt: „Porwanie księżniczki bluetki”.
• 5.XI. do Muzeum Narodowego w Warszawie. 
 • Grupa trzecia uczestniczyła w lekcji muzealnej pt. „Ptaki, robaki i inne zwierzaki”,
 • Grupa czwarta uczestniczyła w lekcji muzealnej pt. „Pory roku – pory dnia”. 
 Wydano 45 decyzji administracyjnych dotyczących stypendiów szkolnych. Stypendia szkolne w roku 2009/2010 przy-

znano dla 72 uczniów na łączną kwotę 51 334 zł. 
 1 listopada harcerze z Płochocina prowadzili sprzedaż zniczy przy cmentarzach w Rokitnie, Łaźniewie oraz Ołtarzewie. 

Na cmentarzu w Ołtarzewie harcerze pomagali również osobom starszym w przenoszeniu zniczy i kwiatów. Na cmentarzu 
w Rokitnie przy grobach żołnierzy wystawiona została harcerska warta.
 Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie zdobyli I miejsce w Powiatowych 

Biegach Przełajowych dziewcząt i III miejsce w Powiatowych Biegach Przełajowych chłopców oraz I miejsce w Indywi-
dualnych Powiatowych Biegach Przełajowych. Troje uczniów awansowało do Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 
w Indywidualnych Biegach Przełajowych. 
 11 listopada uczniowie z Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie wystawili w Domu Kultury  „Uśmiech” pro-

gram artystyczny przygotowany z okazji Święta Niepodległości.
 Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie zajęli I miejsce w rozgrywkach powia-

towych w koszykówce chłopców i będą reprezentowali Gminę Ożarów Mazowiecki na mistrzostwach międzypowiato-
wych. 
 Imprezy i wydarzenia w Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie 

• 27 września - niedziela - godz. 12.30 - Spotkanie z teatrem dla dzieci. Spektakl pt. „Wesoła Korrida”. Tego samego dnia 
zespoły działające w DK - „Ożarowiacy”, „Ożarowskie Kumoszki” i Wesołe wdówki„ wystąpiły na IV Pokazie Wieńców 
Dożynkowych z terenu powiatu warszawskiego – zachodniego w „Chacie Kampinoskiej” na terenie skansenu w Granicy.
• 4 października odbył się wieczorek taneczny dla seniorów.
• 18 października - odbył się recital Alicji Majewskiej, przy akompaniamencie Włodzimierza Korcza.
 Imprezy i wydarzenia Dom Kultury - Filia w Józefowie

• 27 września odbył sięwieczorek taneczny seniorów. 
• 4 października - najmłodsi widzowie obejrzeli teatrzyk pt. ,,Słoń Trąbalski” .
• 10 października - Wernisaż wystawy prac uczestników zajęć pracowni plastycznej pod kierunkiem Barbary Jastrzębskiej.
• 11 października - odbył  się koncert Bohdana Łazuki pt. ,,Za kulisami kabaretu”. 
• 17 października - Mazowiecki Związek Niewidomych zorganizował spotkanie z okazji Dnia Białej Laski.
• 18 października - teatrzyk dla dzieci pt ,,Doktor Zdrówko” .

Burmistrz - Kazimierz Stachurski
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z pracy Urzędu Miasta 
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W dniu 28 października 2009r. na XLIII sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 375/09
w sprawie: wprowadzenia zmian w 
budżecie miasta i gminy na rok 2009.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zmniejszyć dochody gminy o kwotę 

3.180,00 zł.

Zwiększyć dochody gminy o kwotę 

1.204.321,80 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Plan dochodów po zmianach stanowi 

wielkość 76.695.969,80 zł.

§2

Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 

544.029,16 zł.

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 

2.321.586,96 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Plan wydatków po zmianach stanowi 

wielkość 94.050.060,80 zł.

§3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 

17.354.091 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 

ubiegłych w kwocie - 7.154.091 zł.

- zaciągniętych kredytów w kwocie 

-10.200.000 zł.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych, 
11 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymu-
jących się” podjęła Uchwałę Nr 375/09 
w sprawie wprowadzenia zmian w budże-
cie Miasta i Gminy na rok 2009

UCHWAŁA Nr 376/09
w sprawie: uchwalenia programu 
współpracy z organizacjami poza-
rządowymi oraz innymi podmiota-
mi prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego na 2010 rok

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się na 2010 r. „Program współpra-

cy Gminy Ożarów Mazowiecki z organiza-

cjami pozarządowymi oraz innymi pod-

miotami prowadzącymi działalność pożyt-

ku publicznego” w brzmieniu określonym 

w załączniku do niniejszej uchwały.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych,
14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 376/09 
w sprawie uchwalenia programu współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2010 r. 

UCHWAŁA Nr 377/09
w sprawie: wyrażenia zgody na przy-
stąpienie Gminy Ożarów Mazo-
wiecki do współpracy z partnerem 
prywatnym w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego w celu zago-
spodarowania nieruchomości poło-
żonej w obrębie Kaputy - Kręczki na 
cele sportu i rekreacji.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na przystąpienie do 

realizacji przedsięwzięcia w ramach partner-

stwa publiczno-prywatnego na nierucho-

mości położonej w obrębie PGR Kaputy-

-Kręczki, działka Nr ew. 6/61 o powierzchni 

11,6007 ha. Przedmiotem partnerstwa bę-

dzie wspólna realizacja, przez Gminę Oża-

rów Mazowiecki – jako partnera publiczne-

go oraz wybranego partnera prywatnego, 

kompleksu sportowo- rekreacyjnego, jego 

utrzymanie oraz zarządzanie wytworzo-

nym składnikiem majątkowym.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych po 
zaopiniowaniu projektu uchwały przez ko-
misję gospodarczą - 14 głosami „za” przyję-

ła Uchwałę Nr 377/09 - w sprawie wyraże-
nia zgody na przystąpienie Gminy Ożarów 
Mazowiecki do współpracy z partnerem 
prywatnym w ramach partnerstwa pu-
bliczno – prywatnego w celu zagospodaro-
wania nieruchomości położonej w obrębie 
Kaputy – Kręczki na cele sportu i rekreacji.

UCHWAŁA Nr 378/09
w sprawie: rozpatrzenia wezwania 
do usunięcia naruszenia prawa w 
uchwale nr 362/09 z dnia 7 sierpnia 
2009 r. Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Uznaje się wezwanie Burmistrza Pana Ka-

zimierza Stachurskiego za nieuzasadnione 

i odmawia się jego uwzględnienia z powo-

dów faktycznych i prawnych wskazanych w 

treści uzasadnienia do niniejszej uchwały.

§2

Upoważnia się Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim do

wskazania pełnomocnika do zastępo-

wania Rady Miejskiej w Ożarowie Ma-

zowieckim przed sądami administracyj-

nymi wszystkich instancji w przypadku 

wniesienia skargi przez Burmistrza Kazi-

mierza Stachurskiego.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Prze-

wodniczącemu Rady Miejskiej w Ożaro-

wie Mazowieckim.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych, 
9 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymu-
jącym się” przyjęła Uchwałę Nr 378/09 
w sprawie rozpatrzenia wezwania do 
usunięcia naruszenia prawa w uchwale 
nr 362/09 z dnia 07 sierpnia 2009r. Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.

INFORMACJA
 
W związku z modernizacją budynku Urzędu Miejskiego 

w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2 od ponie-

działku 16 listopada 2009 r. 

Następujące wydziały urzędu:

- Urząd stanu cywilnego 

- Wydział spraw obywatelskich (Naczelnik wydziału, mel-

dunki, dowody osobiste)

- Wydział środowiska i rolnictwa 
PRZENIESIONE ZOSTAJĄ do budynku 

przy ul. Poznańskiej 165 - Dom Kultury „Uśmiech”.

Dni i godziny pracy wydziałów pozostają bez zmian.

Burmistrz Kazimierz K. Stachurski 
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W dniu 30 października  2009 r. na XLIV sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 379/09
w sprawie: wyrażenia opinii w przed-
miocie projektu uchwały Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego w sprawie 
likwidacji Wojewódzkiego Szpitala 
Bródnowskiego w Warszawie.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Opiniuje się negatywnie projekt uchwa-

ły Sejmiku Województwa Mazowieckie-

go w sprawie likwidacji Wojewódzkiego 

Szpitala Bródnowskiego w Warszawie 

z przyczyn podanych w uzasadnieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych, 
13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 379/09 
w sprawie wyrażenia opinii w przedmio-
cie projektu uchwały Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego w sprawie likwidacji 
Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego 
w Warszawie.

UCHWAŁA Nr 380/09
w sprawie: wyrażenia opinii w przed-
miocie projektu uchwały Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego w sprawie 
likwidacji Wojewódzkiego Centrum 
Stomatologii w Warszawie.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Opiniuje się negatywnie projekt uchwały 

Sejmiku Województwa Mazowieckie-

go w sprawie likwidacji Wojewódzkiego 

Centrum Stomatologii w Warszawie z 

przyczynpodanych w uzasadnieniu sta-

nowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych, 
13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 380/09 
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie 
projektu uchwały Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego w sprawie likwidacji 
Wojewódzkiego Centrum Stomatologii 
w Warszawie.

W dniu 17 listopada 2009 r. na XLV sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 381/09
w sprawie: wprowadzenia zmian w 
budżecie miasta i gminy na rok 2009.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zwiększyć dochody gminy o kwotę 

39.620,00zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Plan dochodów po zmianach stanowi 

wielkość 76.795.822,80zł.

§2

Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 

379.000,00 zł.

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 

424.120,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Plan wydatków po zmianach stanowi 

wielkość 94.155.413,80 zł

§3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 

17.359.591 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 

ubiegłych w kwocie - 7.159.591 zł.

- zaciągniętych kredytów w kwocie 

-10.200.000 zł.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych,
11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymu-

jącym się” podjęła Uchwałę Nr 381/09 
w sprawie wprowadzenia zmian w budże-
cie miasta i gminy na rok 2009.

UCHWAŁA Nr 382/09
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od 
Agencji Nieruchomości Rolnych działki 
położonej w obrębie SHR Wolica.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyrazić zgodę na nieodpłatne przejęcie 

od Agencji Nieruchomości Rolnych na 

rzecz Gminy Ożarów Mazowiecki działki 

ew. nr 24/37 o pow. 1,9703 ha położonej 

w obrębie SHR Wolica.

§2

Działkę o której mowa w §1 przeznaczyć 

pod gminne budownictwo mieszkanio-

we wraz z niezbędną infrastrukturą towa-

rzyszącą.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych,
14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 382/09 
w sprawie nieodpłatnego przejęcia od 
Agencji Nieruchomości Rolnych działki 
położonej w obrębie SHR Wolica.

UCHWAŁA Nr 383/09
w sprawie: zapewnienia Radzie Miej-
skiej obsługi prawnej.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zobowiązuje się Burmistrza Ożarowa 

Mazowieckiego do zapewnienia do koń-

ca obecnej kadencji Radzie Miejskiej na-

leżytej obsługi prawnej, poprzez zawarcie 

umowy o charakterze cywilnoprawnym 

z radcą prawnym na okres od grudnia 

2009 r. do dnia 31 października 2010 r.

§2

Radca prawny, z którym zostanie zawar-

ta umowa, o której mowa w §1, będzie 

wykonywał obsługę prawną tylko i wy-

łącznie Rady Miejskiej.

§3

Koszt dodatkowej obsługi prawnej zo-

stanie pokryty ze środków na admini-

strację publiczną.

§4

Upoważnia się przewodniczącego Rady 

Miejskiej do wybrania i wskazania od-

powiedniego radcy prawnego, z którym 

zostanie zawarta umowa z §1.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych, 
12 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 1 
głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwa-
łę Nr 383/09 w sprawie zapewnienia Radzie 
Miejskiej obsługi prawnej.
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UCHWAŁA Nr 384/09
w sprawie: przedłużenia okresu waż-
ności porozumienia międzygminnego 
pomiędzy Gminą Ożarów Mazowiec-
ki a Miastem Stołecznym Warszawa, 
dotyczącego powierzenia Miastu Sto-
łecznemu Warszawa zadań lokalnego 
transportu drogowego, na rok 2010.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

1. Wyraża zgodę na przedłużenie okre-

su ważności porozumienia dotyczące-

go powierzenia Miastu Stołecznemu 

Warszawa zadań lokalnego transportu 

drogowego na 2010 r. oraz zapewnienie 

odpowiednich środków finansowych na

pokrycie kosztów związanych z realizacją 

porozumienia.

2. Upoważnia Burmistrza Miasta i Gmi-

ny do podpisania stosownego aneksu do 

porozumienia z dnia 26 marca 2004r.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych, 
14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 384/09 
w sprawie przedłużenia okresu ważności 
porozumienia międzygminnego pomiędzy 
Gminą Ożarów Mazowiecki a Miastem Sto-
łecznym Warszawa, dotyczącego powierzenia 
Miastu Stołecznemu Warszawa zadań lokal-
nego transportu drogowego na rok 2010.

UCHWAŁA Nr 385/09
w sprawie: opłaty targowej na tere-
nie Miasta i Gminy Ożarów Mazo-
wiecki w okresie od 1 stycznia 2010 
roku do 31 grudnia 2010 roku.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

1) Ustala się następującą wysokość 

dziennych stawek opłaty targowej za 

1 metr bieżący placu mierzonego wzdłuż 

krawędzi alei targowej:

a) przy sprzedaży warzyw, owoców i świe-

żych kwiatów – 4,00 zł

b) przy sprzedaży pozostałych artyku-

łów – 6,00 zł

c) w przypadku jednoczesnej sprzedaży 

na jednym stoisku artykułów określo-

nych w pkt. 1) lit. a) i b) – 6,00 zł

2) Ustala się następującą wysokość dziennych 

stawek opłaty targowej przy sprzedaży:

a) z ręki lub koszyka - 5,00 zł.

b) z pojazdu - 20,00 zł

§2

1. Zarządza się pobór opłaty targowej 

w drodze inkasa.

2. Opłatę wnosi się na żądanie inkasenta.

3. Jako inkasenta opłaty targowej ustana-

wia się jednostkę organizacyjną Gminy – 

Zakład Usług Komunalnych w Ożarowie 

Mazowieckim.

4. Za pobór opłaty targowej w drodze 

inkasa inkasentowi przysługuje wyna-

grodzenie w wysokości 30% kwoty zain-

kasowanej opłaty.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Miasta i Gminy oraz Dyrekto-

rowi Zakładu Usług Komunalnych.

§4

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Mazo-

wieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od jej ogłoszenia.

§5

Uchwała ma zastosowanie do opłaty 

targowej należnej za okres od 1 stycznia 

2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych,
14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 385/09 
w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta 
i Gminy Ożarów Mazowiecki w okresie od 
1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA Nr 386/09
w sprawie: podatku od nieruchomo-
ści na terenie Miasta i Gminy Oża-
rów Mazowiecki na rok 2010.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Ustala się następujące stawki podatku 

od nieruchomości:

1. od 1 m2 powierzchni użytkowej budyn-

ków mieszkalnych lub ich części 0,55 zł.

2. od 1 m2 powierzchni użytkowej bu-

dynków lub ich części związanych z pro-

wadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działal-

ności gospodarczej 17,00 zł.

3. od 1 m2 powierzchni użytkowej bu-

dynków lub ich części zajętych na pro-

wadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu kwalifikowanym mate-

riałem siewnym 8,20 zł.

4. od 1 m2 powierzchni użytkowej budyn-

ków lub ich części zajętych na prowadze-

nie działalności gospodarczej w zakresie 

udzielania świadczeń zdrowotnych 3,50 zł.

5. od 1 m2 powierzchni użytkowej pozosta-

łych budynków lub ich części, w tym zaję-

tych na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez or-

ganizacje pożytku publicznego 4,00 zł.

6. od budowli 2% ich wartości określonej 

na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

7. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej, bez względu na 

sposób zakwalifikowania w ewidencji 

gruntów i budynków 0,70 zł od 1 m2 po-

wierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 

wodne retencyjne lub elektrowni wod-

nych 3,50 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na pro-

wadzenie odpłatnej statutowej działal-

ności pożytku publicznego przez orga-

nizacje pożytku publicznego 0,20 zł od 

1 m2 powierzchni

§2

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. grunty, budynki lub ich części zajęte 

na potrzeby prowadzenia przez stowa-

rzyszenia statutowej działalności w za-

kresie ochrony przeciwpożarowej na te-

renie Gminy Ożarów Mazowiecki, z wy-

jątkiem wykorzystywanych na prowa-

dzenie działalności gospodarczej,

2. grunty, budynki lub ich części zajęte 

na potrzeby prowadzenia statutowej 

działalności gminnych jednostek i za-

kładów budżetowych na terenie Gminy 

Ożarów Mazowiecki,

3. grunty, budynki lub ich części zajęte na 

potrzeby prowadzenia przez instytucje 

kultury statutowej działalności kulturalnej 

na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, 

z wyjątkiem wykorzystywanych na pro-

wadzenie działalności gospodarczej,

4. grunty, budowle, budynki lub ich części 

służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 

wspólnoty mieszkańców w zakresie infra-

struktury technicznej, stanowiące mienie 

komunalne Gminy Ożarów Mazowiecki,

5. grunty, budynki lub ich części zajęte 

na potrzeby jednostek policji wykorzy-

stywane do ochrony bezpieczeństwa 

i porządku publicznego,
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6. grunty, budowle i budynki, zajęte pod 

cmentarze.

§3

Z dniem 1 stycznia 2010 r. traci moc 

Uchwała Nr 274/08 Rady Miejskiej 

w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 li-

stopada 2008 r. w sprawie podatku od 

nieruchomości na terenie Miasta i Gmi-

ny Ożarów Mazowiecki na rok 2009.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych,
14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 386/09 
w sprawie podatku od nieruchomości na 
terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazo-
wiecki na rok 2010.

UCHWAŁA Nr 387/09
w sprawie: obniżenia średniej ceny 
skupu żyta dla celów podatku rolne-
go na rok 2010.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Średnią cenę skupu żyta za okres pierw-

szych trzech kwartałów 2009 r. określoną 

w Komunikacie Prezesa Głównego Urzę-

du Statystycznego z dnia 19 październi-

ka 2009r. w sprawie średniej ceny skupu 

żyta za okres pierwszych trzech kwarta-

łów 2009 r. (M.P. Nr 68, poz. 886) obni-

ża się z kwoty 34,10 zł za 1 dt do kwoty 

30 zł za 1 dt. Cena ta stanowi podstawę 

obliczenia podatku rolnego na obszarze 

Gminy Ożarów Mazowiecki w roku po-

datkowym 2010.

§2

Z dniem 1 stycznia 2010 r. traci moc 

Uch-wała Nr 275/08 Rady Miejskiej 

w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 lis-

topada 2008 r. w sprawie obniżenia śred-

niej ceny skupu żyta dla celów podatku 

rolnego na rok 2009.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowiec-

kiego.

§5

Uchwała ma zastosowanie do podatku 

należnego za 2010 r.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych,
13 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” pod-

jęła Uchwałę Nr 387/09 w sprawie obni-
żenia średniej ceny skupu żyta, dla celów 
podatku rolnego na rok 2010

UCHWAŁA Nr 388/09
w sprawie: określenia wysokości sta-
wek podatku od środków transpor-
towych i zwolnień w tym podatku 
na terenie Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki na rok 2010.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Określa się wysokość stawek podatku 

od środków transportowych :

1. Od samochodów ciężarowych o do-

puszczalnej masie całkowitej pojazdu

powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton :

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 

- 350 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 

- 550 zł

c) powyżej 9 ton, a niższej niż 12 ton - 

700 zł

2. Od samochodów ciężarowych o do-

puszczalnej masie całkowitej pojazdu 

równej i wyższej niż 12 ton z uwzględ-

nieniem rodzaju zawieszenia i liczby osi 

wg stawek określonych w załączniku 

nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Od ciągników siodłowych i balasto-

wych przystosowanych do używania 

łącznie z naczepą lub przyczepą o do-

puszczalnej masie całkowitej zespołu 

pojazdów równej i wyższej niż 3,5 tony, 

a niższej niż 12 ton bez względu na ro-

dzaj zawieszenia i liczbę osi:

a) od 3,5 tony do 7 ton włącznie - 460 zł

b) powyżej 7 ton, a niższej niż 12 ton - 550 zł

4. Od ciągników siodłowych i balasto-

wych przystosowanych do używania 

łącznie z naczepą lub przyczepą o do-

puszczalnej masie całkowitej zespołu 

pojazdów równej i wyższej niż 12 ton 

z uwzględnieniem rodzaju zawieszenia 

i liczby osi wg stawek określonych w za-

łączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Od przyczep i naczep, które łącznie 

z pojazdem silnikowym posiadają do-

puszczalną masę całkowitą równą lub 

wyższą niż 7 ton, a niższą niż 12 ton, 

z wyjątkiem związanych wyłącznie z 

działalnością rolniczą prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego:

a. równa lub wyższą niż 7 ton, a niższa 

niż 9,5 tony - 166 zł

b. równa lub wyższa niż 9,5 tony, a niższą 

niż 12 ton - 194 zł.

6. Od przyczep i naczep, które łącznie 

z pojazdem silnikowym posiadają do-

puszczalną masę całkowitą równą lub 

wyższą niż 12 ton, z uwzględnieniem ro-

dzaju zawieszenia i liczby osi z wyjątkiem 

związanych wyłącznie z działalnością 

rolniczą prowadzoną przez podatnika 

podatku rolnego wg stawek określonych 

w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Od autobusów w zależności od liczby 

miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 500 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 

1000 zł

§2

Zwalnia się od podatku od środków 

transportowych:

- samochody ciężarowe o dopuszczal-

nej masie całkowitej pojazdu powyżej 

3,5 tony i poniżej 12 ton – wykorzysty-

wane na potrzeby prowadzenia działal-

ności statutowej przez gminne zakłady 

budżetowe oraz stanowiące własność 

podmiotów prowadzących statutową 

działalność w zakresie ochrony przeciw-

pożarowej.

- ciągniki siodłowe i balastowe przysto-

sowane do używania łącznie z naczepą 

lub przyczepą o dopuszczalnej masie 

całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony 

i poniżej 12 ton – wykorzystywane na 

potrzeby prowadzenia działalności statu-

towej przez gminne zakłady budżetowe 

oraz stanowiące własność podmiotów 

prowadzących statutową działalność 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

- przyczepy i naczepy, które łącznie 

z pojazdem silnikowym posiadają do-

puszczalną masę całkowitą od 7 ton 

i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych 

wyłącznie z działalnością rolniczą prowa-

dzoną przez podatnika podatku rolnego 

- wykorzystywane na potrzeby prowa-

dzenia działalności statutowej przez 

gminne zakłady budżetowe oraz stano-

wiące własność podmiotów prowadzą-

cych statutową działalność w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej.

- autobusy – wykorzystywane przez 

gminne jednostki budżetowe do prze-

wozu dzieci do szkół podstawowych 

i gimnazjów

§3

Traci moc Uchwała Nr 277/08 Rady 
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Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych i zwolnień 

w tym podatku na terenie Miasta i Gmi-

ny Ożarów Mazowiecki na rok 2009 

oraz Uchwała Nr 291/08 Rady Miejskiej 

w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 gru-

dnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia 

zmian do Uchwały Nr 277/08 Rady Miej-

skiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 

26 listopada 2008 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków 

transportowych i zwolnień w tym po-

datku na terenie Miasta i Gminy Ożarów 

Mazowiecki na rok 2009.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Mazowieckiego.

§6

Uchwała ma zastosowanie do podatku 

od środków transportowych w 2010 r.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych,
13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymu-
jącym się” podjęła Uchwałę Nr 388/09 
w sprawie określenia wysokości stawek po-
datku od środków transportowych i zwol-
nień w tym podatku na terenie Miasta 
i Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2010.

UCHWAŁA Nr 389/09
w sprawie: nadania nazwy drogi 
w Ożarowie Mazowieckim.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Drodze bez nazwy zlokalizowanej na 

części dz. ew. nr 196, nr 83/3, nr 195 

położonej w Ożarowie Mazowieckim 

obr.07 gm. Ożarów Mazowiecki, nadaje 

się nazwę Baśniowa.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych – 
14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 389/09 
w sprawie nadania nazwy drogi w Ożaro-
wie Mazowieckim (ul. Baśniowa).

UCHWAŁA Nr 390/09
w sprawie: nadania nazwy drogi 
w Ożarowie Mazowieckim.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Drodze bez nazwy zlokalizowanej na 

części dz. ew. nr 196, nr 84/25 i nr 84/35 

położonej w Ożarowie Mazowieckim 

obr.07 gm. Ożarów Mazowiecki, nadaje 

się nazwę Rajska.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych,
13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymu-
jącym się” podjęła Uchwałę Nr 390/09 
w sprawie nadania nazwy drogi w Ożaro-
wie Mazowieckim (ul. Rajska).

UCHWAŁA Nr 391/09
w sprawie: nadania nazwy drogi 
w Duchnicach.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Drodze bez nazwy zlokalizowanej na dz. ew. 

nr 76/42, nr 82/1, nr 83/4 położonej w 

Duchnicach gminie Ożarów Mazowiecki, 

nadaje się nazwę Jadwigi Modrzejewskiej.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych,
14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 391/09 
w sprawie nadania nazwy drogi w Duchni-
cach (ul. Jadwigi Modrzejewskiej).

UCHWAŁA Nr 392/09
w sprawie: zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Ożarów Mazowiecki dla 
obszaru Ołtarzew- Domaniewek

Rada Miejska uchwala, co następuje:

DZIAŁ I

Zakres regulacji planu

§ 1.

1. Uchwala się zmianę „miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego

Gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru 

Ołtarzew- Domaniewek” zwaną dalej 

w treści niniejszej uchwały planem, dla 

obszaru we wsi Ołtarzew, obejmującego 

działki nr ew.: 230/3, 230/4, 230/5, 230/6, 

231/4, 231/6, 231/7, 231/8, 231/9,

233/2, 233/4, 233/5, 234/3, 234/4.

2. Granice obszaru planu wyznacza się na 

rysunku planu sporządzonym na mapie 

w skali 1:1000, stanowiącym załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych,
10 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzy-

mujących się” podjęła Uchwałę Nr 392/09 
w sprawie zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego Gminy 
Ożarów Mazowiecki dla obszaru Ołta-
rzew-Domaniewek.

UCHWAŁA Nr 393/09
w sprawie: przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
terenów rolno – spożywczego rynku 
hurtowego w Broniszach

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

1. Przystępuje się do sporządzania zmia-

ny miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego terenów rolno – spo-

żywczego rynku hurtowego w Broniszach 

uchwalonego Uchwałą Nr 176/96 Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 22 sierpnia 1996r. (opublikowaną 

w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Warszawskiego Nr 32, poz. 403 dnia 

25 września 1996r.

2. Zmiana miejscowego planu dotyczy 

części terenu rolno-spożywczego rynku 

hurtowego w Broniszach .

§2

Granica obszaru zmiany planu, o którym 

mowa w § 1, oznaczona jest linią przery-

waną z kropką oraz literami od A do H 

na załączniku graficznym, który jest inte-

gralną częścią niniejszej uchwały.

§3

Przedmiotem sporządzenia zmiany planu, 

w zakresie wyszczególnionym w art. 15 ust. 

2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.¹) jest 

określenie nowej wysokości budynków na 

terenie rynku rolno- spożywczego.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych,
14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 393/09 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenów rolno 
– spożywczego rynku hurtowego w Broni-
szach.

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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Gmina Ożarów Mazowiecki 
w konkursach i rankingach 2009

13 listopada Gmina Ożarów Mazowiecki 

podczas konferencji organizowanej przez 

Politechnikę Warszawską otrzymała dyplom 

dla najlepiej rozwijających się samorządów w Polsce. 

14 listopada rozstrzygnięta została kolejna edycja konkursu 

MAZOWIECKA GMINA ROKU. Kapituła konkursu 

doceniła Gminę Ożarów Mazowiecki przyznając jej 

II miejsce w konkursie. Statuetka Srebrnego Orła to 

wyraz uznania oraz motywacja do dalszych działań na 

rzecz społeczności lokalnej.

 Gmina Ożarów Mazowiecki jest zdobywcą II 
miejsca w Konkursie MAZOWIECKA GMINA ROKU. 
MAZOWIECKA GMINA ROKU to prestiżowy projekt 

pod patronatem honorowym Marszałka Wojewódz-

twa Mazowieckiego Adama Struzika oraz Wojewody 

Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego przy współpracy 

z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem 

Miasta Stołecznego Warszawy, PAIIZ S.A., PARP, Woje-

wódzkim Urzędem Pracy w Warszawie.

 Konkurs ogłaszany jest w następujących katego-

riach: Mazowiecka Gmina Roku, Mazowiecki Powiat 

Roku, Mazowiecka Firma Roku.

 Celem konkursu jest umocnienie integracji środo-

wiska gospodarczego z samorządem, a tym samym 

rozwój województwa mazowieckiego i jego przewaga 

nad innymi regionami w dążeniu do stałego wzrostu 

gospodarczego. 

 Głównym założeniem Konkursu jest wyłonienie 

i promocja tych Powiatów i Gmin województwa ma-

zowieckiego, które stwarzają dogodne warunki dla in-

westorów, priorytetowo traktują ochronę środowiska 

naturalnego, dbają o sprawność służby zdrowia oraz 

o wysoką jakość edukacji, intensywnie przeciwdzia-

łają bezrobociu oraz umiejętnie wykorzystują środki z Unii 

Europejskiej na poprawę infrastruktury, a tym samym dbają 

o wzrost jakości życia mieszkańców swojego regionu. Udział 

w konkursie jest formą wyróżnienia, uznania pozycji i do-

konań samorządów oraz perspektyw ich dalszego rozwoju. 

Gmina Ożarów Mazowiecki została również zaprezentowana 

w Złotej Księdze Mazowsza „Samorząd i Przedsiębiorczość” 

przedstawiającej firmy oraz samorządy nominowane do Kon-

kursu. Publikacja ukazała się w nakładzie 10 000 egzemplarzy 

i rozpowszechniona będzie wśród: administracji rządowej 

i samorządowej, największych firm w Polsce, nominowanych 

w konkursie oraz ich kluczowych klientów. 

 Kolejny ranking to ranking, który dotyczy zrównoważone-

go rozwoju jednostek samorządu terytorialnego przygotowa-

ny przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechni-

ki Warszawskiej pod kierunkiem prof. nzw. dr hab. Eugeniusza 

Sobczaka oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego TE-

RAZ POLSKA. Do badań wybrano 16 zmiennych (wskaźni-

ków) opisujących 3 obszary wchodzące w skład zrównowa-
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żonego rozwoju społeczno gospodarczego, tj. obszar 

ekonomiczny, społeczny i środowisko naturalne. Do 

ustalenia punktacji przyjęto m.in. wartości wydatków 

majątkowych inwestycyjne, wydatków na transport 

i łączność na głowę mieszkańca, udział dochodów 

własnych w budżecie, liczbę osób pracujących, bezro-

botnych, podmiotów gospodarczych na 1000 miesz-

kańców, udział radnych z wyższym wykształceniem, 

napływ i odpływ ludności na 1000 mieszkańców, liczba 

komputerów w szkołach z dostępem do Internetu, licz-

ba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 

mieszk., odsetek ludności objętej usługami oczyszczal-

ni ścieków, kanalizacji ścieków komun. oraz usługami 

wodociągowymi.

 Ożarów Mazowiecki znalazł się w złotej dwudziest-

ce najlepiej rozwijających się samorządów w Polsce w 

kategorii gmin miejsko-wiejskich. Gmina po raz pierw-

szy była na punktowanych miejscach w tym rankingu 

cztery lata temu. W 2007 roku było to 19. miejsce - sys-

tematycznie pnąc się do góry – obecnie w rankingu 

ogłoszonym za 2008 r. jest to miejsce 11. Przyjęta wi-

zja rozwoju Gminy oraz dobre zarządzanie przyniosło 

efekt, choć przychodzi nam działać czasem w trudnych 

warunkach.

 W październiku 2009 r. pismo samorządu teryto-

rialnego WSPÓLNOTA zamieściło, jak co roku, ranking 

przygotowywany przez prof. Uniwersytetu Warszaw-

skiego, kierownika Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej 

Pawła Swianiewicza dotyczący Wydatków inwesty-

cyjnych samorządów na infrastrukturę techniczną. Gmina 

Ożarów, jako jedyna z powiatu warszawskiego zachodniego 

znalazła się w pierwszej 30-stce, zajmując 28 pozycję w swojej 

kategorii. Wyliczeń dokonywano na podstawie wydatków z 

lat 2006-2008 (wydatki na infrastrukturę wyniosły 697,25 zł na 

osobę). Na dobrym poziomie wydatki inwestycyjne na infra-

strukturę techniczną kształtują się od kilku lat, w rankingu za 

lata 2005-2007 również było to miejsce 28, natomiast w latach 

2004-2006 – lokata 31.

 Jeszcze w latach 90-tych Ożarów Mazowiecki postrzegany 

był jako gmina rolnicza, obecnie obserwować możemy dyna-

miczny rozwój, wskaźnik podmiotów gospodarczych na 1000 

mieszkańców to 117, ponad 60% mieszkańców ma dostęp do 

kanalizacji, prawie 90% do wodociągu, wskaźnik bezrobocia 

jest na bardzo niskim poziomie 16 osób na 1000 mieszkańców. 

Staramy się wykorzystywać nasze największe atuty, do których 

należy bliskość Warszawy, położenie przy ważnych szlakach 

komunikacyjnych oraz atrakcyjne tereny inwestycyjne i rekre-

acyjne. Należy wspomnieć również o tym, iż większość Gminy 

posiada uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego, 

co znaczenie pomaga potencjalnym inwestorom. 

 Wyróżnienia w konkursach i rankingach są potwierdze-

niem tego, że systematyczna praca przynosi efekty. Te sukcesy 

mają także duże znaczenie promocyjne, szczególnie w kon-

tekście gospodarki w czasach kryzysu. Są pewnego rodzaju 

potwierdzeniem stabilnej sytuacji gminy, co ma niebagatelne 

znaczenie dla potencjalnych inwestorów.

Serdecznie gratuluję wyników w konkursie Mazowiecka 
Gmina Roku gminom z naszego regionu: 
 - Gminie Grodzisk Mazowiecki 
  za zajęcie 1 miejsca w kategorii Gmina Miejska,   
  Miejsko-Wiejska 
 - Gminie Gostynin 
  za zajęcie 3 miejsca w kategorii Gmina Miejska, 
  Miejsko-Wiejska 
 - Gminie Lesznowola za zajęcie 1 miejsca 
  w kategorii Gmina Wiejska
 - Raszyn za zajęcie 3 miejsca 
  w kategorii Gmina Wiejska

Kazimierz Stachurski 
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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III Konferencja
Warszawsko Zachodnie Partnerstwo Lokalne 

Błonie - Ożarów Mazowiecki
Ponad 100 osób wzięło udział w konferencji zorganizowanej 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu wraz ze Starostwem 

Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Gminami Oża-

rów Mazowiecki i Błonie w gościnnych progach Dworu w 

Kaputach u państwa Tuszko, która odbyła się w poniedziałek 

23 listopada 2009 r. W spotkaniu wzięli udział: przedstawicie-

le władz samorządowych, przedsiębiorcy z terenu powiatu, 

mieszkańcy. 

 Tematem konferencji było wprowadzenie do analizy czte-

rech zasad ożywienia gospodarczego. Istotne miejsce w kon-

ferencji zajęła także praca w grupach dotycząca diagnozy 

ożywienia gospodarczego na terenie powiatu warszawskiego 

zachodniego: Ożarów Mazowiecki i Błonie. Moderatorem 

konferencji była pani Jadwiga Olszowska-Urban – ekspert 

Partnerstwa Lokalnego.

 W części poświęconej tzw. dobrym praktykom, zaprezen-

towana została wioska tematyczna – Aniołowo oraz Produkt 

Lokalny Powiatu Strzelińskiego.

 Partnerstwo lokalne polega na aktywizowaniu całych spo-

łeczności i zachęcaniu ich do współpracy przy definiowaniu 

lokalnych problemów i rozwiązywaniu ich na poziomie gminy, 

miasta czy powiatu. Świadomość, że oddolne inicjatywy moż-

na zrealizować, a lepsze efekty osiąga się poprzez współpracę, 

a nie spory, motywuje do wytężonej pracy i podejmowania no-

wych zadań. Kluczowym zadaniem na poziomie lokalnym jest 

więc zachęcenie partnerów lokalnych do wspólnego działania 

i pokazanie im korzyści, jakie z tego wynikają. Gdy mówimy 

o partnerstwie lokalnym, mamy na myśli współpracę trwałą, 

efektywną, ukierunkowaną na cele i transfer wiedzy – współ-

pracę, w której podmioty nawzajem się ubogacają, otwierając 

się na bogactwo doświadczeń innych i na odmienne sposoby 

myślenia. Partnerstwo jest jedną z podstawowych zasad Unii 

Europejskiej, a doświadczenia z pierwszych lat obecności Pol-

ski w Unii wskazują, iż efektywne wykorzystanie funduszy nie 

może obejść się bez tej formy współpracy.

 Ponadto podczas konferencji Powiatowy Urząd Pracy 

zaprezentował swoją działalność oraz formy pomocy i wspar-

cia dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz praco-

dawców.

 Zapraszamy zainteresowanych problematyką Partnerstwa 

Lokalnego na kolejne spotkanie, które odbędzie się w lutym 

2010 r. w Błoniu.
Jolanta Kołodyńska

Referat Funduszy Europejskich i Promocji Gminy

GRATULACJE DLA JUBILATÓW

W dniu 21.10.2009 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie 

Mazowieckim tradycyjnie w Sali Ślubów odbyła się uroczy-

stość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył specjalnym

medalem 2 pary, które razem przeżyły 50 lat:

Państwa Barbarę i Mariana Pawliszaków oraz Państwa Ja-
ninę i Czesława Sierzputowskich. 
 W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medale 

wręczał Burmistrz Kazimierz Stachurski. Uroczystości Złotych 

Godów swoją obecnością zaszczyciła Pani Maria Skornia-Roszij 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim. Na uroczystość również przybyli najbliżsi odznaczonych. 

Tradycyjnie był tort, szampan i sto lat dla Jubilatów. Jubilaci 

otrzymali także od Burmistrza listy gratulacyjne, bukiety kwia-

tów i pamiątkowe dyplomy. 

 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. Zgło-
szenie powinno zawierać imiona i nazwiska jubilatów oraz odpis 
skrócony aktu małżeństwa, jeżeli związek małżeński zawierany 
był w innej gminie.

Jolanta Dragan - Kierownik USC
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Piękna wspólna inicjatywa
Z pewnością nie jest obca naszym czytelnikom tablica pa-

miątkowa, która znajduje się na cmentarzu wojennym w Ołta-

rzewie. Wyryto na niej 58 nazwisk mieszkańców naszej gminy, 

którzy polegli w walce lub zostali zakatowani przez okupan-

tów w latach 1939-1945. Poza nielicznymi wyjątkami wszyscy 

oni do dzisiaj nie mają swoich grobów, nie wiadomo gdzie leżą 

ich kości. Najbliżsi chcąc uczcić ich pamięć, mogą złożyć kwia-

ty i zapalić lampkę tutaj, pod tablicą.

 Od 11 listopada br, stoi już obok tablicy piękny pomnik 

Matki Boskiej Powstańczej symbolizujący grobowiec tych 

58 bohaterów.

 Jak do tego doszło? Otóż 1 sierpnia w rocznicę wybu-

chu Powstania Warszawskiego, żołnierz Grupy Kampinos 

rtm. Zbigniew Złotnicki, jak co roku zapalił lampkę przed 

tablicą (są na niej nazwiska czterech chłopców z jego dru-

żyny), obok kwiaty składała kobieta, która nagle zwróciła się 

do niego – „Tu jest wyryte nazwisko mego starszego brata, 

miał wtedy 17 lat, nie wiem gdzie jego grób – został zakato-

wany przez Gestapo. Nie ma nawet symbolicznej mogiły”. W 

kilka dni później nasz kombatant zwrócił się do burmistrza 

Kazimierza Stachurskiego z prośbą o wsparcie i wspólne 

z miejscowym Kołem AK podjęcie inicjatywy budowy sym-

bolicznego pomnika, Rada Miejska z przewodniczącą Blanką 

Jabłońską również jednogłośnie poparła pomysł.

 Aby móc uzyskać wsparcie niezbędna byłą pewna kwo-

ta społecznie zebranych pieniędzy. Na to nawet paru dni nie 

trzeba było czekać. Jako pierwsi zadeklarowali po 1000 zł. 

Władysław Grabowski oraz Wiesław Dąbrowski, swój wkład 

mieli również Tadeusz Dębkowski i Koło AK ze swoich składek, 

oraz dodatkowo kilkusetzłotowe datki od czterech członków. 

Gdy o inicjatywie dowiedział się Starosta Powiatu Warszaw-

skiego Zachodniego Jan Żychliński, przy pomocy wicestarosty 

Leszka Tokarczyka zebrali również „okrągłą sumkę”. Potrzebne 

14 000 zł błyskawicznie stało się faktem. Niebagatelna była też 

pomoc Starostwa i Władz Gminy w załatwieniu wszystkich 

biurokratycznych formalności, które czasem trwają wiele mie-

sięcy. Tu tylko miesiąc. Brawo !

 Teraz kilka słów o wizerunku wykutym na pomniku. Jest 

to kopia Matki Boskiej Powstańczej wyhaftowanej na sztan-

darze naszego Koła AK, a ten z kolei powstał na podstawie 

obrazu namalowanego przez słynnego prof. Stanisława 

Miedzę-Tomaszewskiego, słynnej postaci z okresu okupacji, 

aresztowanyego przez Gestapo – katowanego na Pawiaku. 

Aby nie wydać towarzyszy błagał miejscową konspiracyjną 

komórkę AK o dostarczenie trucizny. Ci jednak zamiast niej 

zaszczepili profesorowi tyfus, którego Niemcy panicznie się 

bali. Profesora natychmiast przeniesiono do szpitala zakaźne-

go na Woli, gdzie pod silną strażą Gestapo miano go wyleczyć. 

Gdy profesor doszedł do zdrowia miał być znowu przewie-

ziony na Pawiak i tu nastąpiła brawurowa akcja wywiadu AK. 

Lekarze z Wolskiego (też żołnierze konspiracji) kazali mu symu-

lować atak ślepej kiszki. Ordynator prof. Hirszfeld powiedział, 

że jeśli natychmiast nie będzie operacji Tomaszewski umrze 

i wtedy Gestapo nic się od niego nie dowie. Prof. Miedzę-

Tomaszewskiego przewieziono natychmiast na salę operacyj-

ną. Gestapo postawiło wartę przed drzwiami sali, nie zorien-

towali się jednak, że były do sali drugie drzwi, którymi lekarze 

przywieźli podobnego do profesora trupa, jego zaś żywego 

wywieźli. 

 Prof. Miedza-Tomaszewski przeżył wojnę, zmarł dopiero 

kilka lat temu. O jego przeżyciach napisano książkę i powstał 

film pod tytułem „Umarłem, żeby żyć”. Co roku profesor cho-

dził na Powązki, by złożyć kwiaty na grobie, gdzie leżał jego so-

bowtór ze szpitala, pod jego imieniem i nazwiskiem. Może to 

jest jakaś symbolika, że jego obraz posłużył do ozdoby pomni-

ka – może właśnie tym umarłym, których nazwiska są wyryte 

na tablicy pozwoli żyć w pamięci nas i następnych pokoleń.

Andrzej Sagan, Bronisze

fotoreportaż na okładce „Informatora”

ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszam

na spotkania Mieszkańców z Burmistrzem

poświęcone najważniejszym sprawom

związanym z działalnością gminy dotyczące 

budżetu, inwestycji gminnych,

przepisów wynikających z ustaw 

i prawa miejscowego.

W spotkaniach wezmą udział dyrektorzy jed-

nostek gminnych,naczelnicy wydziałów i kierownicy re-

feratów Urzędu, a także przedstawiciele policji i straży 

miejskiej.

TERMINARZ SPOTKAŃ

9 grudnia 2009 - Dom Kultury Uśmiech w Józefo-

wie

17 grudnia 2009 - Dom Kultury Uśmiech w Ożaro-

wie

Wszystkie spotkania rozpoczynać się będą 

o godzinie 18.00.

Prosimy o wybranie dogodnego dla Państwa dnia 

oraz miejsca spotkania.

Zapraszam serdecznie

Kazimierz K. Stachurski

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłasza otwarty 

i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
w Urzędzie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

1. Stanowisko pracy:
Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
2.  Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie 
z pełni praw publicznych,
3) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,
4) nieposzlakowana opinia,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym 
stanowisku.
6) wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne i uzyska-
nie tytułu magistra lub podyplomowe studia administracyjne,
7) co najmniej 5 letni staż pracy na stanowiskach urzędniczych 
w urzędach lub biurach jednostek samorządu terytorialnego,
8) znajomość przepisów prawa unijnego, ustawy Prawo 
o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej, 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
9) praktyczna umiejętność obsługi komputera w obszarze 
środowiska Windows (MS Office),
3. Dodatkowe wymagania: 
1) umiejętność pracy w zespole,
2) samodzielność i kreatywność,
3) sumienność i rzetelność,
4) komunikatywność i dyspozycyjność,
5) znajomość obsługi urządzeń biurowych.
4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) udzielanie ślubów,
2) sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg 

stanu cywilnego w zakresie: zawarcia małżeństwa, urodzenia, 
urodzenia i zgonu,
3) wydawanie decyzji w sprawach: zmiany imienia i nazwiska, 
sprostowania, ustalenia treści, oraz odtworzenia i uzupełnienia 
aktu stanu cywilnego.
5. Wymagane dokumenty:
1) CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) dokument poświadczający wykształcenie,
4) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie 
zawodowe kandydata,
5) kwestionariusz osobowy,
6) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo 
popełnione umyślnie.
6. Dokumenty dodatkowe – kopie innych dokumentów 
o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście 
w Kadrach Urzędu lub pocztą na adres Urzędu – 05-850 Oża-
rów Mazowiecki ul. Kolejowa 2 - z dopiskiem: Zastępca Kierow-
nika Urzędu Stanu Cywilnego - w terminie do dnia 31 grudnia 
2009 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).
 Oferty, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym termi-
nie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie 
umieszczona na stronie internetowej Bip-u Gminy (www.bip.
ozarow-mazowiecki.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
 Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do reali-
zacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

Próbna matura z matematyki, nie była wcale trudna. Można 
powiedzieć, nie taki diabeł straszny, jak go malują. Do prób-
nego egzaminu z matematyki przystąpiło w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazo-
wieckim 67 uczniów z klas czwartych technikum hotelarskie-
go i gastronomicznego.
 Zadania zamknięte były dość łatwe, gorzej było z otwarty-
mi. Aby zdać egzamin wystarczy zdobyć 15 punktów (30%), 
a te można uzyskać już dzięki zadaniom zamkniętym, których 
jest 25. Próbna matura rozpoczęła się o godzinie 9 i trwała 170 
minut. Prace uczniów zostały zakodowane i zapakowane w 
tzw. bezpieczne koperty, a sprawdzać je będą egzaminatorzy 
z okręgowych komisji egzaminacyjne. Wyniki próbnego eg-
zaminu będą podane do publicznej wiadomości w grudniu, 
wtedy poznają je również maturzyści.
 Tegoroczni maturzyści to pierwszy rocznik po ponad 25-
-letniej przerwie, który będzie obowiązkowo zdawał na ma-
turze pisemny egzamin z matematyki. Ta próba to nie tylko 
próba dla młodzieży, ale tez dla nauczycieli i całego systemu 
edukacyjnego, każdy uczeń i nauczyciel będzie wiedział czego 
jeszcze nie umie i nad czym musi popracować.

 W dniach 24, 25, 26 listopada odbędą się w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazo-
wieckim próbne egzaminy maturalne z języka polskiego, ję-
zyka obcego nowożytnego oraz z przedmiotów wybranych 
dodatkowo przez uczniów.
Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy powodzenia.

Marzanna Bodych - nauczyciel języka polskiego

Próbna matura z matematyki
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ROZMAITOŚCI

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ
W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania realizowane 
w 2009 roku przez organizacje pozarządowe działające 

na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, 
poprzez zlecenie w formie wspierania zadania

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Konkurs obejmuje zadania realizowane na terenie Miasta 

i Gminy Ożarów Mazowiecki w zakresie:

- piłki nożnej – do 690 000 zł

- tenisa ziemnego – do 100 000 zł

- tenisa stołowego – do 68 000 zł

- łucznictwa – do 60 000 zł 

- pływania – do 250 000 zł

- unihokeja – do 30 000 zł

- szachy – do 17 000 zł

- sztuki walki – do 15 000 zł

 Środki dla poszczególnych wybranych organizacji prze-

kazane zostaną w formie dotacji na zasadach określonych 

w szczegółowych warunkach otwartego konkursu - regula-

minie otwartego konkursu ofert, który stanowi załącznik do 

Uchwały Nr 359/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z 29 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego pro-

gramu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacja-

mi pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. 

 Zadania mają być realizowane sukcesywnie do 31 grudnia 

2010 r. Pisemne, odrębne oferty na poszczególne zadania, na 

stosownych formularzach, należy złożyć w zapieczętowanej 

kopercie do dnia 05.01.2010 r. do godz. 11.00 w Urzędzie Mia-

sta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim, Biuro Podawcze, I pię-

tro, pok. 109. Oceny ofert dokona Komisja w terminie do dnia 

11.01.2010 r.

 Formularze ofert oraz szczegółowe informacje można uzy-

skać w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim, 

ul. Kolejowa 2, pok. 209, tel. 722 22 07 wew. 228 oraz w Biulety-

nie Informacji Publicznej i na stronie internetowej 

www.ozarow-mazowiecki.pl 

Burmistrz Miasta i Gminy

Kazimierz Stachurski

W OŻAROWIE MAZ., ul. Poznańska 165

5 grudnia - sobota
Spotkanie przedświąteczne Koła Miejsko-Gminnego 

PZW Nr 136

  

5 grudnia - sobota - godz. 17.00
spektakl teatralny dla dzieci „Okulary Świętego Mikołaja”- 

Macierzysz - (siedziba Stowarzyszenia Rozwoju Macierzy-

sza, ul. Sochaczewska 89 a – budynek starej szkoły) 

Wstęp wolny!

13 grudnia - niedziela - godz. 17.00
wernisaż  pokonkursowy „MÓJ PROJEKT OŻAROWSKIEJ  

KARTKI ŚWIĄTECZNEJ” Wstęp wolny!

17 grudnia - czwartek - godz. 11.00
Spotkanie wigilijne Kombatantów. 

17 grudnia - czwartek - godz. 18.00
spotkanie Burmistrza z mieszkańcami

Gminy Ożarów Mazowiecki

20 grudnia - niedziela - godz. 12.30
Spotkanie z teatrem dla dzieci. Spektakl „Zaczarowane 

saneczki” Wstęp wolny.

W JÓZEFOWIE, ul. Fabryczna 15

6 grudnia - niedziela - godz. 15.00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. Spektakl „Okulary Świętego 

Mikołaja”. Wstęp wolny !

9 grudnia - środa - godz.18.00
Spotkanie Burmistrza z mieszkańcami 

Gminy Ożarów Mazowiecki

12 grudnia - sobota - godz. 8.00
Spotkanie Wigilijne Związku Niewidomych

13 grudnia - niedziela - godz. 11.00-15.00
Kiermasz ozdób świątecznych wykonanych przez 

pracownię rękodzieła i pracownię plastyczną. 

KALENDARIUM  IMPREZ  W  „UŚMIECHU”
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INICJATYWY LOKALNE

Trudno uwierzyć, że pierwsze wzmianki o Szkole w Macie-

rzyszu pochodzą aż z 1890 roku. Mieściła się ona wówczas 

w malutkim, drewnianym budynku przy ul. Sochaczewskiej 89. 

Jednakże już w 1938 przy zaangażowaniu mieszkańców roz-

poczęto budowę nowego budynku. Prace przerwane w latach 

wojny zostały zakończone w 1948 roku. 

 Czas świetności szkoły przypada na okres kierowania pla-

cówką przez p. Szczepana Sochę (1952-1973). To wówczas 

rozbudowano budynek, ogrodzono teren i zorganizowano 

boisko przyszkolne. Do dziś możemy podziwiać drzewa – lipy, 

modrzewie, jawory zasadzone w latach pięćdziesiątych. Szkoła 

miała wówczas swojego ducha. 

 Oprócz prac modernizacyjnych kwitła również działalność 

pedagogiczna i wychowawcza. W szkole prowadzono naukę 

w klasach I-VI dla około 150 dzieci. Pod przewodnictwem Pani 

Władysławy Sochy prężnie działała także drużyna harcerska.  

Reformy oświatowe lat 70-tych oraz częste zmiany dyrekcji 

(p. Tylkowska, p. Sałajczyk oraz p. Skornia-Roszij) osłabiły nieco 

rozwój placówki w Macierzyszu. W 2000 roku zostaje podję-

ta uchwała o likwidacji szkoły. Przez dwa lata mieszkańcy nie 

mają dostępu do tego na co pracowali latami ich dziadowie. 

Budynek pozostaje, ale nie ma w nim życia. 

 Zwrot sytuacji następuje 11.11.2002, kiedy na zebraniu za-

łożycielskim mieszkańcy Macierzysza powołują Stowarzysze-

nie Rozwoju Macierzysza. Już w maju 2003 budynek staje się 

siedzibą SRM i znowu pojawia się szansa stworzenia centrum 

kulturalnego wsi. Rozpoczyna się działanie u podstaw. Praca 

społeczna i pełne zaangażowanie kolejnych zarządów przyno-

si coraz lepsze efekty. I gdy spojrzeć wstecz to widać już jak 

wiele jest zrobione. 

 W budynku działa Filia Biblioteki Publicznej, w trzecią nie-

dzielę miesiąca odbywa się msza święta, a co roku impreza 

plenerowa Majówka w Macierzyszu. W budynku przez krót-

ki czas znajduje się izba regionalna prowadzona przez panią 

Teresę Kacperską. Niewątpliwy wkład w działalność Stowarzy-

szenia w latach 2004-2006 miała pani Agnieszka Solarz - pre-

zes zarządu, pracownik biblioteki i animator pracy z dziećmi 

w jednej osobie. W 2007 roku z inicjatywy p. Marii Dominiak 

powstało Koło Gospodyń Wiejskich.

 Dziś mam niezwykłą przyjemność i zaszczyt działać w za-

rządzie SRM z p. Anną Leszczeńską, p. Teresą Furmańczuk 

i p. Anną Gromadką. W 2008 w ramach działalności powo-

łałyśmy Centrum Rozwoju Dziecka GROSZEK i organizujemy 

imprezy okolicznościowe oraz spotkania z teatrem dla dzieci. 

Najmłodsi mogą również korzystać z wewnętrznego placu 

zabaw, zakupionego ze środków pozyskanych przez Stowa-

rzyszenie oraz przy wsparciu finansowym Gminy. W budynku 

szkoły odbywają się zajęcia dodatkowe jak: taniec dla dzieci, 

aerobik dla kobiet (w każdą środę o godz. 20.15) oraz angielski 

dla dzieci. Współpracujemy z DK Uśmiech, Teatrem Łazien-

ki, Federacją Inicjatyw Oświatowych, Stowarzyszeniem Ruch 

Społeczno-Samorządowy, Stowarzyszeniem Rozwoju Przed-

siębiorczości i Inicjatyw Lokalnych oraz z Stowarzyszeniem 

Szczerbiec z Lipkowa. 

 Najważniejszą jednak inicjatywą obecnego zarządu jest 

powstanie bawialni dla dzieci, którą w najbliższej przyszłości 

chcemy przekształcić na przedszkole. Dawniej w budynku 

szkoły funkcjonowało przedszkole, jednak okazuje się, że jego 

likwidacja była tysiąc razy łatwiejsza niż powołanie na nowo, 

co wiąże się z spełnieniem licznych przepisów sanitarnych 

i pożarowych. Wielu dostosowań dokonałyśmy ze środków 

własnych Stowarzyszenia oraz w czynie społecznym. Otrzy-

małyśmy również wsparcie rzeczowe z kilku przedszkoli i szkół 

z naszej Gminy, z Warszawy oraz z przedsiębiorstw działa-

jących ma naszym terenie. W gminie bardzo brakuje miejsc 

przedszkolnych, a szczególnie tych na terenach wiejskich. Edu-

kacja przedszkolna w prywatnych placówkach wiąże z wyso-

kim kosztem oraz dyskusyjną jakością. Może warto zatem po-

stawić na przedszkola działające społecznie, takie jakim będzie 

nasze w Macierzyszu. 

 Mimo tak wielu działań prowadzonych przez Stowarzysze-

nie mamy jeszcze kolejne plany, takie jak powstanie świetlicy 

środowiskowej oraz współudział w tworzeniu szlaku tury-

stycznego „Ocalić od zapomnienia”. I choć czasami przycho-

dzi  zwątpienie, wiemy, że nie można po raz kolejny stracić 

tego co zostało zrobione.
Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Macierzysza

Magdalena Kacperska 

Stowarzyszenie Rozwoju Macierzysza
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O UNII SŁÓW KILKA ...

Od 2008 roku Powiatowy 

Urząd Pracy dla Powiatu 

Warszawskiego Zachod-

niego w Błoniu realizuje 

projekt „Bieg z przeszko-

dami” w ramach Progra-

mu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet VI Rynek 

pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu 

do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w re-

gionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia 

oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bez-

robotnych.

 Projekt ma na celu podniesienie mobilności zawodowej 

osób pozostających bez zatrudnienia, umożliwienie im znale-

zienia pracy, stworzenie warunków dla rozwoju samozatrud-

nienia w Powiecie Warszawskim Zachodnim.  

 Główny cel projektu, to podjęcie działań zmierzających 

do zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz 

spójności społeczno-gospodarczej, w szczególności promocja 

zatrudnienia.

 Zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki realizacja głównego celu będzie możliwa dzięki osią-

gnięciu celów szczegółowych, tj.:

• Określenie zawodowego planu działania,

• Nabycia kwalifikacji dostosowanych do potrzeb praco-

dawców, poprzez szkolenia zawodowe,

• Dostarczenie wiedzy z zakresu poszukiwania pracy, po-

przez warsztaty,

• Umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego 

poprzez staże i subsydiowane zatrudnienie,

• Wsparcie osób przedsiębiorczych, które podejmą decy-

zję o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej poprzez 

kompleksowy pakiet pomocowy.

Grupą docelową projektu są:
• Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie 

Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu,

• Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy wg art. 

49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

- Osoby długotrwale zarejestrowane,

- Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,

- Osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych

- Osoby samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 

18 roku życia

- Mieszkańcy wsi.

 Wybór uczestników projektu uwarunkowany jest specy-

ficznymi cechami tych osób:

• Niewiarą w skuteczność własnych działań,

• Biernością zawodową,

• Brakiem umiejętności i kwalifikacji potrzebnych do znale-

zienia pracy,

• Niski poziom wiedzy o sposobach poszukiwania pracy,

• Wątpliwość, co do słuszności podjętych działań.

 Rekrutacji ostatecznych beneficjentów, pod nadzorem ko-

ordynatora ds. projektu, dokonują pracownicy Powiatowego 

Urzędu Pracy:

• Doradca zawodowy,

• Pośrednik pracy,

• Inni pracownicy PUP w ramach swoich zadań i stosowa-

nia dostępnych instrumentów z zakresu aktywizacji zawodo-

wej oraz posiadanego doświadczenia w rekrutacji i realizacji 

projektów.

Projekt realizowany jest za pomocą zadań:
SZKOLENIA – to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyska-

nie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania 

pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia; Szko-

lenia realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy we współ-

pracy z pracodawcami i instytucjami szkoleniowymi.

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – to jednorazowe środki 

finansowe na podjęcie tej działalności; po uprzedniej rozmowie 

z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy oraz po złożeniu 

stosownego wniosku i planu, osoba otrzyma jednorazowe środ-

ki na rozpoczęcie działalności gospodarczej; udzielenie takich 

środków stworzy szansę na zorganizowanie miejsca pracy, przy-

czyni się do rozwoju gospodarczego powiatu.

STAŻE – to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności 

praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie za-

dań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy; Staży-

stom zapewnimy stypendium stażowe, zwrot kosztów badań 

lekarskich oraz dojazdów; zorganizowanie miejsca odbywania 

stażu zawodowego stworzy możliwość zdobycia konkretnego 

doświadczenia zawodowego w ściśle określonej dziedzinie.

PRACE INTERWENCYJNE – to zatrudnienie bezrobotnego 

przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej 

ze starostą i ma na celu wsparcie osób będących w szczegól-

nej sytuacji na rynku pracy; osoby zatrudnione w ramach prac 

interwencyjnych będą mogły uzyskać pracę w jednostkach bu-

dżetowych, której bez pomocy z zewnątrz same by nie zdoby-

ły; spełniając w/w warunki dodatkowo można otrzymać zwrot 

kosztów przejazdu do miejsca zatrudnienia.

Informacje na temat działań oferowanych w projekcie dostęp-

ne są w: Powiatowym Urzędzie Pracy Dla Powiatu Warszaw-

skiego Zachodniego w Błoniu, 05-870 Błonie, ul. Grodziska 15

Tel./fax 022 725 41 44, Tel. 022 725 42 91, 022 731 90 04

e-mail: wabl@praca.gov.pl 

http://pup.blonie.ibip.pl  

 Zapraszamy do projektu osoby bezrobotne zarejestrowa-

ne w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego w Błoniu.

Na podstawie informacji z Powiatowego Urzędu Pracy 
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

Referat Funduszy Europejskich i Promocji Gminy
UMiG Ożarów Mazowiecki

„Bieg z przeszkodami”
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KULTURA

GIMNAZJALIŚCI Z PŁOCHOCINA
PROMUJĄ SWOJĄ BIBLIOTEKĘ SZKOLNĄ

„Biblioteka jest instytucją,

która samym swym istnieniem

 świadczy o rozwoju kultury…” 

/Jan Paweł II/ 

Jak konkurować z mass mediami, które są obecnie głównymi 

źródłami informacji, szczególnie z telewizją, czy popularnymi 

grami komputerowymi? Czy warto trudzić się, by przyciągnąć 

ucznia do książki? 

 Pani Beata Paplińska (nauczyciel-bibliotekarz z gimnazjum 

w Płochocinie) odpowiada: „Na pewno warto, chociażby ze 

względu na istotną rolę książki w życiu człowieka. Umiejęt-

nie dobrana książka ma szansę wzmacniać w człowieku to, 

co najlepsze, stać się ważnym elementem jego samorozwoju. 

Pozwala też na wydobycie tego, co najszlachetniejsze z ludz-

kich możliwości, dyspozycji i zdolności, jeśli trafi w potrzeby 

odbiorcy.”

 Dlatego też biblioteka szkolna Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego 

w Płochocinie jest integralną częścią procesu dydaktycznego. 

Wspomaga ona bowiem i podnosi rangę celów edukacyjnych 

wyznaczonych przez programy nauczania i program pracy 

szkoły. Aby należycie spełnić swoją funkcję biblioteka szkolna 

stale rozwija kierunki działania i poszerza zakres usług, rozsze-

rza warsztat informacyjny i proponuje gimnazjalistom udział 

w nowych inicjatywach bibliotecznych.

 Jedną z tradycji biblioteki gimnazjum w Płochocinie stało 

się organizowane już od trzech lat święto biblioteki szkolnej, 

czyli Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Hasło te-

gorocznych obchodów brzmiało: „Biblioteki szkolne - pełen 

obraz”: School Libraries: The Big Picture). Miesiąc Bibliotek 

Szkolnych był dobrą okazją do zorganizowania różnorodnych 

imprez bibliotecznych i konkursów plastycznych („Plakat re-

klamujący bibliotekę” oraz „Bookmarks”). Uczniowie prze-

prowadzili również ankietę wśród grona pedagogicznego na 

temat ich ulubionych książek. W tym roku w obchody święta 

biblioteki zaangażowali się uczniowie należący do Koła Języ-

kowego (wraz z opiekunem p.Barbarą Kołkiewicz), Koło Przy-

jaciół Biblioteki (opiekun p. Beata Paplińska), a także repre-

zentacje każdej z klas pod nadzorem p. Łukasza Protasewicza. 

Wszystkie klasy gimnazjum wzięły udział w TURNIEJU KLAS. 

Rywalizowały ze sobą w trzech konkurencjach. Klasy pierw-

sze układały slogany reklamujące bibliotekę szkolną - najlep-

sza okazała się klasa 1B; wśród drugich klas w rywalizacji na 

najlepszy wiersz o bibliotece zwyciężyła klasa 2A, zaś nagrodę 

za najlepszy tekst piosenki i jej wykonanie odebrała klasa 3A, 

a słowa piosenki „bo ja czytać chcę, może nauczysz mnie, jak 

czyta się…” jeszcze przez długi czas uczniowie nucili sobie 

na przerwach. 

 Na zakończenie apelu gimnazjaliści z koła językowego przy-

gotowali zabawną scenkę w języku angielskim. Gośćmi apelu 

była pani Anna Buźniak – kierownik Biblioteki Pedagogicznej 

Filia w Błoniu, osoba wspierające wszelkie działania młodzieży, 

związane z biblioteką i promowaniem rozwoju czytelnictwa 

oraz pani Wanda Orzechowska – kierownik Biblioteki Publicz-

nej w Józefowie.

 Innym sposobem promocji pracy biblioteki gimnazjalnej 

w Płochocinie, było włączenie uczniów w realizację projektu 

Święto Pluszowego Misia, w ramach akcji Cała Polska Czyta 

Dzieciom. W dniach 23 - 25 listopada Koło Przyjaciół Biblioteki 

przeprowadziło cykl zajęć w Szkole Podstawowej im. Szarych 

Szeregów w Płochocinie, w grupie sześciolatków. Poprzez pre-

zentacje multimedialne, czytanie bajek, zabawę, naukę wier-

szyków i zajęcia plastyczne uczniowie gimnazjum przybliżyli 

swoim młodszym kolegom historię powstania pluszowego 

misia , a dzięki głośnemu czytaniu mały odbiorca ma szansę 

budować pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie.

 Kolejną inicjatywą skierowaną do uczniów, jest kiermasz 

taniej książki, odbywający się w dniach 1 XII – 4 XII w bibliote-

ce szkolnej Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie. 

Podczas kiermaszu przeprowadzona zostanie loteria fantowa 

z nagrodami.

 Według pani Beaty Paplińskiej - autorki projektu promu-

jącego bibliotekę, realizowanego w gimnazjum w Płochoci-
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nie: „Niniejszy program stwarza uczniowi szansę poznawania 

świata książki i rozwoju zainteresowań czytelniczych. Powa-

la nauczycielowi bibliotekarzowi pracować w taki sposób, 

aby dzieci czerpały z tej pracy radość, rozwijały wyobraźnię 

i aktywność, zyskiwały umiejętność uczenia się i potrafiły sa-

modzielnie wyszukiwać potrzebne informacje. Dodatkowo 

uważam iż, realizacja wielu zagadnień edukacji czytelniczej 

i medialnej w atrakcyjny sposób wyposaży dzieci w potrzeb-

ne umiejętności korzystania ze zbiorów różnych bibliotek 

na dalszych etapach kształcenia.”

 Wspomniane wcześniej imprezy biblioteczne, konkur-

sy, apele, szereg lekcji z edukacji czytelniczej i medialnej oraz 

kiermasze książek to elementy programu promującego prace 

biblioteki szkolnej gimnazjum w Płochocinie. 

 Żyjemy w cywilizacji telewizji, komputerów. Nie zdajemy 

sobie sprawy ze szkodliwości oglądania telewizji przez dzie-

ci. Telewizja skraca koncentrację i nie rozwija u dzieci myśle-

nia. Wiele programów oraz gier komputerowych wywołuje 

niepokój, lęki oraz znieczula na przemoc. Aby nasze dziecko 

nauczyło się w mądry oraz umiarkowany sposób korzystać 

z dobrodziejstw cywilizacji, musi już w najmłodszym wieku, 

otrzymać alternatywę w postaci innej, atrakcyjnej formy spę-

dzania wolnego czasu – a tą formą może być czytanie. Czyta-

nie uczy dzieci odróżniania dobra od zła i zachęca do refleksji 

nad konsekwencjami  własnych słów i czynów. Jest to szcze-

gólnie ważne w dzisiejszym świecie zdominowanym przez 

agresywne wzorce kultury masowej i pogoń za pieniądzem. 

Nauczanie wartości takich jak szacunek, odpowiedzialność, 

uczciwość, życzliwość, odwaga, rozum czy sprawiedliwość, 

staje się sprawą bardzo ważną. 

mgr Beata Paplińska

wraz z Kołem Przyjaciół Biblioteki

KULTURA

Spotkanie autorskie w bibliotece
13 listopada, w piątek, w bibliotece publicznej w Ożarowie od-

było się spotkanie z pisarką Katarzyną Majgier. Autorka znana  

jest z  takich powieści jak „Amelka”, „Przebój na pięć”, „Marzy-

cielki”, „Po co mi chłopak?”, „Trzynastka na karku”. 

 Na spotkanie do Ożarowa przyjechała, żeby opowiedzieć 

o swojej dopiero co wydanej książce „Miłość ci wszystko wy-

paczy” (niektórzy zauważyli aluzję do słynnego przeboju Han-

ki Ordonówny). Wydawnictwo dostarczyło świeżutko wy-

drukowaną książkę i czytelnicy mogli ją sobie obejrzeć, kupić, 

poprosić pisarkę o dedykację i autograf.

 Na spotkanie z autorką przyszli gimnazjaliści z pobliskiej 

szkoły. I okazali się bardzo nieśmiali! Może dwie czy trzy osoby 

dopytywały się o książki i o pisanie, o tak zwane fan fiction 

(to znaczy pisarstwo w Internecie tworzone przez  miłośników 

poszczególnych autorów i książek). Reszta po prostu słuchała. 

Dopiero potem, po spotkaniu, niektórzy wyznali (a zwłaszcza 

dziewczyny), że chcieliby zapytać o kilka spraw, ale okropnie 

trudno jest odezwać się na takim spotkaniu…

 Cóż. Mam nadzieję, ze w przyszłości będzie lepiej i nasi 

młodzi czytelnicy będą mieli większą odwagę, żeby zabierać 

publicznie głos. Spotkanie w każdym razie okazało się rozwi-

jające umysł, wyobraźnię i motywację do czytania, bowiem 

- oprócz znajomości książek pisarki - młodzież  wyniosła prze-

świadczenie, że może współtworzyć bloga na stronie interne-

towej autorki www.katarzyna.majgier.pl.
Zapraszam do obejrzenia zdjęć ze spotkania.

Elżbieta Paderewska

Warszawska Karta Miejska – jesteśmy w twojej Gminie

W dniu 7 grudnia 2009 r. możesz zrobić bezpłatnie zdjęcie i wypełnić wniosek o wydanie Osobistej Karty Miej-
skiej. Zapraszamy do Domu Kultury „Uśmiech” – Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 165.
Punkt ZTM funkcjonuje w godzinach: 9.00 – 16.00. Więcej informacji na stronie www.ztm.waw.pl
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Chcieli ukraść datki z kościoła
Gdy dyżurny komisariatu w Ożarowie 

Mazowieckim otrzymał zgłoszenie o uję-

ciu przez pracowników wykonujących 

prace remontowe w jednym z miejsco-

wych kościołów sprawcy włamania, natychmiast na miejsce 

skierował policjantów. Jak ustalili funkcjonariusze, dwóch 

sprawców usiłowało ukraść pieniądze z puszki na datki dla ko-

ścioła, gdy zostali zauważeni przez pracowników. Mężczyźni 

tłumaczyli, że przyszli się pomodlić, a chwilę później rzucili się 

do ucieczki. Drogę zastawił im jeden z księży, z którym ucieka-

jący szarpali się przez chwilę, a następnie zrzucili ze schodów. 

Pracownicy ujęli jednak 31-letniego Sebastiana S. i przekazali 

w ręce mundurowych.

 Jak się okazało to nie był pierwszy raz, kiedy to Sebastian S. 

usiłował dokonać kradzieży w kościele. Policjanci prowadzący 

sprawę ustalili, że mężczyzna wcześniej okradał warszawskie 

kościoły. Wczoraj Sąd Rejonowy w Pruszkowie zastosował wo-

bec 31-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego 

aresztowania na okres 2 miesięcy.

Miało być 500 złotych i 19 punktów karnych
Wszystko rozegrało się w nocy. Policjanci z Ożarowa Mazo-

wieckiego patrolowali krajową „dwójkę”. W pewnym mo-

mencie zauważyli peugeota, którego kierowca rozpoczął 

wyprzedzanie innego pojazdu na skrzyżowaniu, następnie na 

przejściu dla pieszych, aż w końcu z pasa przeznaczonego do 

skrętu w lewo, pojechał prosto. Funkcjonariusze widząc popeł-

nione wykroczenia, zareagowali błyskawicznie. Już po chwili 

zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę.

 Za wykroczenia, które mężczyzna popełnił, funkcjona-

riusze nałożyli mandat karny w wysokości 500 złotych oraz 

19 punktów karnych. Kierowca skorzystał z prawa do odmo-

wy przyjęcia mandatu. Teraz za swoje zachowanie odpowie 

przed sądem grodzkim.

Policjanci apelują o ostrożną jazdę
Mamy jesień, z dnia na dzień warunki drogowe będą się po-

garszać, wielu kierowców nie zmieniło jeszcze opon letnich na 

zimowe. Podobnie jak w latach poprzednich najwięcej kolizji 

i wypadków najtragiczniejszych w skutkach zanotowano wła-

śnie w miesiącach jesienno-zimowych. Wtedy piesi i rowe-

rzyści stają się mniej widoczni, a droga hamowania pojazdu 

znacznie się wydłuża. Tylko stosując się do przepisów ruchu 

drogowego oraz zachowując szczególną uwagę można unik-

nąć wypadków i kolizji.

 Pamiętajmy, że zła nawierzchnia dróg połączona z opa-

dami atmosferycznymi znacznie wydłuża drogę hamowa-

nia pojazdu, w skrajnych wypadkach kierujący może wpaść 

w poślizg i nie zapanować nad samochodem. Jeśli widzimy 

znak ograniczenia prędkości do 50 km/h wielu kierowców 

uważa, że jest to prędkość bezpieczna. Nic bardziej mylnego, 

czasem nawet taka prędkość może doprowadzić do wypad-

ku czy kolizji. Musimy, więc dostosować prędkość jazdy do 

warunków panujących na drodze.

Uważaj na swój telefon komórkowy
W dobie powszechnej informatyzacji, prawie każdy człowiek 

posiada telefon komórkowy. Ułatwia to szybsze nawiązanie 

kontaktu i swobodny przepływ informacji. Jednak ciemną 

stroną są coraz częstsze i bardziej zuchwałe kradzieże telefo-

nów. Łupem padają zarówno aparaty fabrycznie nowe, jak 

i te, które mają już swoje lata. Sprawcy stosują różne sposoby 

dla osiągnięcia zamierzonego celu, często bardzo pomysłowe. 

Nie oznacza to jednak, że nie można im utrudnić takiego dzia-

łania. Policja podaje kilka porad, które pozwolą uchronić się 

przed takiego rodzaju zdarzeniami.

 Stosując się do poniżej wymienionych porad, niejedno-

krotnie unikniemy przykrej sytuacji związanej z kradzieżą tele-

fonu komórkowego:

• Unikaj pokazywania telefonu innym, a tym bardziej chwa-

lenia się nim, szczególnie gdy jest nowy i ma wiele atrakcyjnych 

funkcji. Nie baw się też jego opcjami na ulicy czy w autobusie, 

tramwaju, pociągu - odwraca to Twoją uwagę od otoczenia 

i usypia czujność.

• Staraj się nosić telefon w miejscu trudnodostępnym lub 

mało widocznym dla osób trzecich, ale przy sobie np. w kiesze-

ni koszuli, wewnętrznej kieszeni kurtki czy marynarki, w przed-

niej kieszeni spodni. Możesz nosić go na szyi pod swetrem. 

Natomiast nie wkładaj telefonu do tylnej kieszeni spodni, 

torebki czy plecaka. To zachęca złodziei do jego kradzieży.

• Jeśli musisz skorzystać z telefonu na ulicy, to staraj się to ro-

bić w miejscu, gdzie jest dużo ludzi - spowoduje to, że złodziej 

będzie się czuł mniej pewnie. Pamiętaj chowając go po rozmo-

wie wskazujesz potencjalnemu złodziejowi, gdzie on jest.

• Jeśli udajesz się w miejsce, gdzie telefonu nie będziesz 

mógł mieć ciągle przy sobie, jak np. basen, siłownia, fitness 

klub, szpital, zabiegi rehabilitacyjne, specjalistyczne badania le-

karskie, itp. ustal wcześniej czy będzie tam możliwość skorzy-

stania ze schowka lub jest inne zabezpieczenie szatni. Jeśli nie, 

to rozważ, czy telefon będzie Ci niezbędny.

• Nie pozostawiaj telefonu bez nadzoru: w samochodzie 

w miejscu widocznym (sam przyciągasz włamywacza do swo-

jego auta), na stoliku w pubie, biurku lub torebce w pracy czy 

w kurtce w szatni. Jeśli masz takie zwyczaje rozważ zastosowa-

nie opcji odblokowywania klawiatury kodem.

• Zastanów się czy telefon komórkowy jest istotnym wy-

posażeniem ucznia idącego do szkoły!

POLICJA

POLICJA
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• Noś przy sobie, spisany na kartce, numer identyfikacyjny 

twojego telefonu tzw. IMEI.

• Po stwierdzeniu kradzieży, natychmiast powiadom o niej 

operatora. Zablokuje on twoje konto.

 Pamiętaj! Kupując telefon komórkowy pochodzący z prze-

stępstwa sam popełniasz przestępstwo. Dlatego też, staraj się 

zrobić wszystko, aby potwierdzić legalność posiadania telefo-

nu przez sprzedającego - niech dostarczy oryginalne pudełko 

i akcesoria oraz dokumenty i rachunek zakupu. Na pudełku 

powinna być naklejka z numerem IMEI telefonu, który jest Ci 

sprzedawany - porównaj go z numerem wyświetlonym przez 

aparat po wprowadzeniu kodu *#06#, taki sam powinien być 

na naklejce od środka. Poproś też o wystawienie Ci rachunku 

potwierdzającego sprzedaż.

 Bądź szczególnie ostrożny przy zakupach na targowisku 

czy przez internet, a także przy ofertach bardzo korzystnych i 

przy telefonach, które mają uszkodzoną lub zdartą naklejkę z 

numerem IMEI.

 Posiadając telefon pochodzący z kradzieży musisz się liczyć 

też z tym, że zostanie Ci on przez Policję zabrany!

Z promilami i rocznym synkiem na kolanach
Babiccy policjanci niejednokrotnie zwracali się z prośbą 

o ostrożną jazdę i przestrzeganie zasad ruchu drogowego, sto-

sowanie się do znaków drogowych, a przede wszystkim o nie 

wsiadanie za kierownicę po wypiciu alkoholu. Niestety mimo 

tych apeli na naszych drogach nadal dochodzi do wypadków.

W sobotnią noc policjanci z Ożarowa Mazowieckiego zo-

stali wezwani do zdarzenia drogowego, do którego doszło 

w Płochocinie. Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze, kierowca 

daewoo nagle stracił panowanie nad pojazdem i uderzył czo-

łowo w latarnię. Był nietrzeźwy, a na kolanach trzymał swoje-

go rocznego synka. Mężczyzna zostawił dziecko w rozbitym 

samochodzie i oddalił się.

 Dopiero, gdy na miejsce przybył policyjny patrol, kierow-

ca powrócił. W tym czasie funkcjonariusze wezwali pogoto-

wie. Chłopczyk z obrażeniami ciała przewieziony został razem 

z matką do szpitala.

 Podczas zatrzymania przez ożarowskich policjantów, 

Krzysztof Z. był agresywny. 27-latek naruszył nietykalność cie-

lesną funkcjonariuszy. Badanie wykazało, że miał 3,5 promila 

alkoholu we krwi. Mężczyzna odpowie również za złamanie 

orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu, który 

obowiązywał go do 2011 roku. Wczoraj Krzysztof Z. usłyszał 

już zarzuty, do których przyznał się.

 Przypominamy, że nawet niewielka dawka alkoholu wpły-

wa na sposób kierowania. Obniżona koncentracja, słaby re-

fleks i brak spostrzegawczości – w takiej sytuacji o wypadek 

nie trudno. Kilka sekund może zaważyć o czyimś życiu. Zasada 

jest prosta: piłeś, nie jedź. Każdy kierowca prowadząc „po kieli-

chu” ryzykuje zdrowie, nie tylko swoje, ale i innych użytkowni-

ków dróg: kierowców, pasażerów, podróżujących z rodzicami 

dzieci, pieszych. Każdy nietrzeźwy kierujący to potencjalny 

zabójca.

Na podstawie informacji ze strony http://kppbabice.policja.waw.pl 

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Ożarowa Ma-

zowieckiego i Święcic wzbogaciły się o nowy specjalistyczny 

sprzęt. Dzięki pozyskanemu przez Gminę Ożarów Mazowiec-

ki dofinansowaniu w ramach Samorządowego Programu 

Wsparcia Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Województwie 

Mazowieckim „OSP-2009”, zaku-

piono defibrylatory.

 9 listopada br. Burmistrz 

Kazimierz Stachurski przekazał de-

fibrylatory przedstawicielom OSP 

Ożarów Mazowiecki i OSP Świę-

cice. Całkowity koszt zakupionego 

sprzętu to ponad 15 tys. zł.

 Mając na uwadze, że jed-

nostki Ochotniczych Straży Po-

żarnych w pierwszej kolejności docierają do miejsc wypadków 

i kolizji mamy nadzieję, że Strażacy z naszej Gminy będą mogli 

jeszcze skuteczniej udzielać pomocy poszkodowanym, niejed-

nokrotnie ratując im życie.

Referat Funduszy Europejskich i Promocji Gminy

UMiG Ożarów Mazowiecki

NOWY SPRZĘT DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 
Z NASZEJ GMINY
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W październiku 2009r. OSP Ożarów 

wyjeżdżała alarmowo 21 razy:

- 5 pożarów

- 13 akcji ratownictwa technicznego

- 3 fałszywe alarmy.

3.10 - Koprki, ul. Jaśminowa 27. Przerwanie przewodu gazowe-

go średniego ciśnienia przez koparkę na placu budowy. Dzia-

łania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, 

zagięciu rury gazowej w celu zatrzymania uwalniania się gazu 

oraz przekazania miejsca zdarzenia pogotowiu gazowemu.

8.10 - Jawczyce, ul. Poznańska róg Sadowej. Zderzenie samo-

chodu osobowego z busem. Działania strażaków polegały na 

zabezpieczeniu miejsca oraz odłączeniu akumulatorów z roz-

bitych pojazdów. 

10.10 - Jawczyce, ul. Sadowa. Pożar pustostanu przeznaczone-

go pod rozbiórkę w celu budowy autostrady. Pożar spowodo-

wało podpalenie na poddaszu. Pożar gaszono trzema prądami 

wody - trzy zastępy strażaków.

21.10 - Jawczyce, ul. Gołąbkowska. Kolejny pożar pustostanu 

przeznaczonego do rozbiórki celem uwolnienia terenu do bu-

dowy autostrady. W garażu podpalone zostały meble, opony 

i inne materiały pozostawione w opuszczonym budynku.

30.10 - Pilaszków ul. Zaborowska/Nowowiejska. Zderzenie 

czołowo-boczne dwóch samochodów ciężarowych. Działania 

strażaków polegały na wydobyciu kierowców z wraków po-

jazdów., udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej, rozłą-

czeniu akumulatorów oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia 

wraz z zastępami przybyłymi z JRG Błonie i OSP Święcice.

Zebrał Jacek Andrzejczak

OSP Święcice
W październiku OSP w Święcicach wyjeżdżała alarmowo 

7 razy, w tym jeden raz dwoma sekcjami.

7 października – ugaszenie rozpalonego ogniska śmieci 

w gospodarstwie domowym – pouczenie właściciela

12 października – pożar pustostanu ( śmieci oraz stare opony)

12 października – usunięcie gniazda os, Ożarów Maz., ul. Ko-

pytowska 

14 października – pompowanie rozlewiska wody z ulicy –

Józefów, ul. Kasztanowa 

15 października – usunięcie rozlewiska wody z ulicy do 

studzienki za pomocą szczotek – Józefów, ul. Fabryczna róg 

Lipowej

22 października – pompowanie rozlewiska wody z ulicy – 

Józefów, ul. Kasztanowa

30 października – kolizja dwóch samochodów ciężarowych 

Pilaszków, skrzyżowanie ulic Zaborowskiej i Nowowiejskiej. 

Zadanie strażaków polegało na pomocy w wydostaniu po-

szkodowanego, zabezpieczenia miejsca wypadku oraz kiero-

wanie ruchem
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