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Od pierwszych dni Nowego Roku jednym z najważniejszych zadań samorządu jest zimowe utrzy-
manie gminnych ulic, dróg i chodników. Zaplanowane, zgodnie z wieloletnim doświadczeniem, 

budżetowe środki na stałe i interwencyjne odśnieżanie kurczą się w szybkim tempie, a zapowiedzi 
meteorologów nieubłaganie przypominają, że do końca zimy daleko. Jeżeli mroźna i śnieżna zima 
utrzyma się do końca lutego, wszyscy odczujemy to w budżetach rodzinnych, a w budżecie gminy 
trzeba będzie dokonać niezbędnych przesunięć, aby wygospodarować pieniądze na kosztowne akcje 
odśnieżania. Pozostaje jeszcze obawa, co stanie się z masami topniejącego śniegu kiedy nadejdzie 
odwilż. Dziękuję mieszkańcom gminy, którzy jak mogą wspierają wysiłki Urzędu Miasta i Zakładu 
Usług Komunalnych przy pracach odśnieżania. Szczególnie dziękuję właścicielom posesji, odśnieża-
jącym sąsiadujące z ich działkami chodniki. Dziękuję mieszkańcom osiedli domów wielorodzinnych, 
którzy pomagają w uprzątaniu śniegu z osiedlowych parkingów. Zwracam się także do przedsiębior-
ców i rolników, którzy dysponują sprzętem nadającym się do mechanicznego usuwania śniegu z dróg, 
aby zechcieli pomóc w tym trudnym okresie i zgłosili swój akces do pracy w zespole ds. zimowego 
utrzymania, który działa pod kierunkiem zastępcy burmistrza Grzegorza Gębali. Wszystkich dróg 
w gminie jest ok. 200, na listę stałego zimowego utrzymania wpisanych zostało 65. Kiedy przychodzą 
długotrwałe opady śniegu nie ma możliwości, aby w krótkim czasie oczyścić wszystkie gminne drogi 
i ulice i zlikwidować zaspy na drogach leżących wśród pól. Łatwiej będzie przetrwać zimowy okres, 
kiedy będziemy pomagać sobie nawzajem, pamiętając zwłaszcza o osobach starszych i chorych.
 Minął pierwszy miesiąc 2010 roku, od kilku tygodni realizujemy nowy budżet przyjęty przez Radę 
Miejską 30 grudnia 2009 roku. Warto przyjrzeć się jego zapisom, w tym numerze „Informatora” znaj-
dziecie Państwo specjalną wkładkę z wykazem najważniejszych zadań gminy w roku 2010, a także 
podział środków finansowych dla ich realizacji. Przyjęta uchwała w podstawowych liczbach przedsta-
wia się następująco:
dochody budżetu gminy w wysokości 75.609.990,-zł
wydatki budżetu gminy w wysokości 99.566.318,- zł
Struktura wydatków:
Wydatki inwestycyjne: 35.368.790,- zł. tj. 35,5% ogółu wydatków
Wydatki bieżące: 64.197.528,-zł. tj. 64,5 % ogółu wydatków
Deficyt budżetu gminy w wysokości 23.956.328,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5.656.328,- zł
- z zaciągniętych kredytów w kwocie 18.300.000,- zł
 Każdy nowy rok w kalendarzu niesie ze sobą ważne rocznice, które jesteśmy zobowiązani godnie 
uczcić. W roku bieżącym obchodzimy 70. rocznicę pierwszej deportacji Polaków z Kresów Wschodnich 
II Rzeczypospolitej na Sybir. W niedzielę 21 lutego w Sali Konferencyjnej Hotelu Mazurkas odbędzie się 
Koncert poetycko-śpiewno-muzyczny z udziałem pięciu chórów; w tym chórów polonijnych z Lon-
dynu, Lwowa i Dortmundu, zatytułowany „WAGON WSPOMNIEŃ” poświęcony tysiącom Rodaków 
deportowanych na nieludzką ziemię. Honorowy Patronat nad koncertem objął Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej Lech Kaczyński.
 28 lutego, również w niedzielę, w tej samej Sali Konferencyjnej Hotelu Mazurkas oddamy hołd 
jednemu z największych Polaków - Fryderykowi Chopinowi - w 200. rocznicę jego urodzin, podczas 
koncertu zatytułowanego FRYDERYK CHOPIN – OŻAROWSKIE INTERPRETACJE – podczas którego 
wystąpi młody, ale znany na całym świecie pianista Stanisław Drzewiecki.
 Na te ważne wydarzenia gorąco Państwa zapraszam, bezpłatne karty wstępu odebrać można 
w Domu Kultury „Uśmiech”, tel. (22) 722-14-45

Burmistrz Kazimierz K. Stachurski

 Motto na luty:

  Dobrze jest mieć wyobraźnię jako towarzysza podróży,

  ale koniecznie trzeba wziąć rozsądek za przewodnika.

        Samuel Johnson
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 Podpisano umowy dotyczące następujących zadań: 

• budowa ul. Handlowej w Płochocinie

• równanie i utwardzanie dróg gminnych nieutwardzonych wraz z dostawą tłucznia kamiennego

• usługi uzupełniające do umowy na zainstalowanie 3 oczyszczalni hydroponicznych na terenie gminy 

• zakup samochodu pogotowia technicznego dla „Energetyki Ożarów”

• wykonanie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie

• roboty dodatkowe do umowy na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronisze

• druk „Informatora Ożarowskiego” na lata 2010/2011

• wykonanie zabudowy studni Nr 6 i 7 do Stacji Uzdatniania Wody w Gołaszewie

• usługi interwencyjnego odśnieżania dróg i ulic w sezonie zimowym 2009/2010

 Wszczęto postępowanie przetargowe na następujące zadania:

• kompleksową obsługę informatyczną Urzędu Miasta i Gminy 

 Zatwierdzono wynik przetargu:

• wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Święcicach

 Zakończono zadania: 

• przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na osiedlu „Kabel”

• zakup samochodu pogotowia technicznego dla „Energetyki Ożarów”

• dostawa agregatu prądotwórczego dla OSP w Święcicach

• dobudowa lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach na terenie gminy

• remont budynku UMiG - adaptacja pomieszczeń na biuro obsługi mieszkańców

• wykonanie projektu przebudowy linii energetycznej 15 kV na terenie Przedszkola w Józefowie

• remont chodników na terenie Przedszkola Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim

• remont sal sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Płochocinie

• wymiana zasuw i hydrantów w ul. Mickiewicza w Ożarowie

 W dniach 11-22 grudnia w przedszkolach gminnych odbyły się spotkania wigilijno-choinkowe. 

 14 grudnia w Nadarzynie odbył się międzypowiatowy Finał Tenisa Stołowego z udziałem reprezentacji Szko-

ły Podstawowej Nr 2 w Ożarowie - dziewczęta zajęły pierwsze miejsce, a chłopcy czwarte. 

 W ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2009/2010 w Łomiankach rozegrano 

finały międzypowiatowych zawodów w unihokeju: 

• 12 stycznia Szkoła Podstawowa w Święcicach zajęła I miejsce w kategorii dziewcząt, 

• 15 stycznia Szkoła Podstawowa w Święcicach zajęła również I miejsce w kategorii chłopców.

 W ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” zostały zakupione artykuły 

i sprzęty dla stołówek i kuchni funkcjonujących w placówkach oświatowych na terenie gminy za sumę 

60 706,98 zł, z czego 60% pochodziło z dotacji celowej w ramach programu. 

 Imprezy i wydarzenia w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie 

• 10 stycznia - XVIII Finał WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY - wolontariusze ze sztabu DK 

„Uśmiech” zebrali ok. 14000 zł. 

• 10 stycznia - na Koncercie Kolęd w Kościele NMP Królowej Apostołów w Ołtarzewie wystąpiły zespoły 

z Domu Kultury i Filii w Józefowie: Ożarowiacy, Ożarowskie Kumoszki i Wesołe Wdówki. 

• 10 stycznia w sali konferencyjnej Hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim odbył się Koncert Noworoczny 

w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. 

• 17 stycznia - dzieci obejrzały spektakl „O Ani zwanej Czerwonym Kapturkiem”.

 Imprezy i wydarzenia w Domu Kultury - Filia w Józefowie

• 10 stycznia - Karnawałowy wieczorek taneczny dla seniorów.

• 17 stycznia - Wieczór kabaretowy z Maciejem Damięckim.

         Burmistrz - Kazimierz Stachurski

Ważne telefony w sprawie akcji zimowego utrzymania dróg:
Zdzisław Lewandowski – Wydział Środowiska i Rolnictwa – 661-661-680
Ryszard Orzeł – Zakład Usług Komunalnych – 512-207-325
Grzegorz Gębala – Koordynator – 601-219-216

INWESTYCJE 
i REMONTY 

ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE

OŚWIATA 
I SPORT

KULTURA

z pracy Urzędu Miasta 
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W dniu 18 grudnia 2009 r. na XLVII sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 400/09
w sprawie: wprowadzenia zmian w 
budżecie miasta i gminy na rok 2009.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 

121.000 zł.

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 

121.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Plan wydatków po zmianach stanowi 

wielkość 92.988.254,80 zł.

§2

Deficyt budżetu gminy w wysokości 

16.133.841 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 - 7.433.841 zł.

- zaciągniętych kredytów w kwocie - 

8.700.000 zł.

Rada Miejska w obecności 15 Radnych – 
15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 400/09 
w sprawie wprowadzenia zmian w budże-
cie miasta i gminy na rok 2009.

W dniu 22 grudnia 2009 r. na XLVIII sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 401/09
w sprawie: stwierdzenia koniecz-
ności dokonania zmian w przedsta-
wionym do uchwalenia projekcie 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Ożarów Mazowiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Stwierdza się konieczność dokonania 

zmian w przedstawionym do uchwale-

nia projekcie Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Prze-

strzennego Gminy Ożarów Mazowiecki 

zawartych w załącznikach nr 1 (część 

opisowa) i nr 2 (mapa) do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy Ożarów Mazo-

wiecki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych – 9 
głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących 
się” podjęła Uchwałę Nr 401/09 w sprawie 
stwierdzenia konieczności dokonania zmian 
w przedstawionym do uchwalenia projek-
cie Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Ożarów Mazowiecki.

W dniu 30 grudnia 2009 r. na XLIX sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 402/09
w sprawie: wprowadzenia zmian w 
budżecie miasta i gminy na rok 2009.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zmniejszyć dochody gminy o kwotę 

990.000 zł.

Zwiększyć dochody gminy o kwotę 

1.665.501 zł zgodnie z Załącznikiem 

Nr 1. Plan wydatków po zmianach stano-

wi wielkość 77.690.528,80 zł.

§2

Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 

111.251 zł.

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 

858.417 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Plan wydatków po zmianach stanowi 

wielkość 93.896.034,80 zł.

§3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 

16.205.506 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 - 7.505.506 zł.

- zaciągniętych kredytów w kwocie - 

8.700.000 zł.

Rada Miejska w obecności 15 Radnych – 
15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 402/09 
w sprawie wprowadzenia zmian w budże-
cie miasta i gminy na rok 2009.

UCHWAŁA Nr 403/09
w sprawie: zmiany uchwały Nr 144/07 
w sprawie określenia stawek do-
tacji przedmiotowych dla zakładu 
budżetowego „Zakład Usług Komu-
nalnych” w Ożarowie Maz. z dnia 
28 grudnia 2007 r. ze zm.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr 144/07 w sprawie okre-

ślenia stawek dotacji przedmiotowych 

dla zakładu budżetowego „Zakład Usług 

Komunalnych” w Ożarowie Maz. z dnia 

28 grudnia 2007 r. ze zm., §2 otrzymuje 

brzmienie: „Dotację dla Zakładu Usług 

Komunalnych w Ożarowie Maz. ustala się 

według następującej stawki miesięcznej:

- w wysokości 4,79 zł do 1 m2 powierzch-

ni użytkowej w zakresie działalności 

związanej z administrowaniem zasobów 

komunalnych.”

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy Ożarów Mazo-

wiecki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

1 stycznia 2010 r.

Rada Miejska w obecności 15 Radnych – 14 
głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym 
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się” podjęła Uchwałę Nr 403/09 w spra-
wie zmiany uchwały Nr 144/07 w sprawie 
określenia stawek dotacji przedmiotowych 
dla zakładu budżetowego „Zakład Usług 
Komunalnych” w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zm.

UCHWAŁA Nr 404/09
w sprawie: przystąpienia Gminy Oża-
rów Mazowiecki do realizacji projek-
tu „Festiwal Muzyki Kameralnej jako 
forma integracji społecznej w Gminie 
Ożarów Mazowiecki” wdrażanego 
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki Priorytet VII Promo-
cja integracji społecznej, Działanie 
7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz ak-
tywnej integracji

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na przystąpienie Gmi-

ny Ożarów Mazowiecki do realizacji pro-

jektu „Festiwal Muzyki Kameralnej jako 

forma integracji społecznej w Gminie 

Ożarów Mazowiecki” wdrażanego w ra-

mach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki Priorytet VII Promocja integracji 

społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokal-

ne na rzecz aktywnej integracji.

Rada Miejska w obecności 15 Radnych – 15 
głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 404/09 
w sprawie przystąpienia gminy Ożarów 
Mazowiecki do realizacji projektu „Festiwal 
Muzyki Kameralnej jako forma integracji 
społecznej w gminie Ożarów Mazowiecki” 
wdrażanego w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promo-
cja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicja-
tywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

UCHWAŁA Nr 405/09
w sprawie: przystąpienia Gminy Oża-
rów Mazowiecki do realizacji pro-
jektu „Aktywny Mieszkaniec 50 +” 
wdrażanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Prio-
rytet VII Promocja integracji spo-
łecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lo-
kalne na rzecz aktywnej integracji.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na przystąpienie Gmi-

ny Ożarów Mazowiecki do realizacji 

projektu „Aktywny Mieszkaniec 50+” 

wdrażanego w ramach Programu Ope-

racyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII 

Promocja integracji społecznej, Działanie 

7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej 

integracji.

Rada Miejska w obecności 15 Radnych – 15 
głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 405/09 
w sprawie przystąpienia gminy Ożarów 
Mazowiecki do realizacji projektu „Aktyw-
ny mieszkaniec 50+” wdrażanego w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki Priorytet VII Promocja integracji 
społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne 
na rzecz aktywnej integracji.

UCHWAŁA Nr 406/09
w sprawie: przystąpienia Gminy 
Ożarów Mazowiecki do realizacji 
projektu „Ożarów Mazowiecki – czas 
na aktywną integrację” wdrażanego 
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promo-
cja integracji społecznej, Działanie 
7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz ak-
tywnej integracji

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na przystąpienie Gmi-

ny Ożarów Mazowiecki do realizacji 

projektu „Ożarów Mazowiecki – czas 

na aktywną integrację” wdrażanego 

w ramach Programu Operacyjnego Ka-

pitał Ludzki, Priorytet VII Promocja inte-

gracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy 

lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Rada Miejska w obecności 15 Radnych – 
15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 406/09 
w sprawie przystąpienia gminy Ożarów 
Mazowiecki do realizacji projektu „Oża-
rów Mazowiecki – czas na aktywną inte-
grację” wdrażanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII 
Promocja integracji społecznej, Działanie 
7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej 
integracji.

Uchwała Budżetowa na rok 2010
Gminy Ożarów Mazowiecki

Nr 407/09

Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim 

uchwala, co następuje:

§1

1. Ustala się dochody gminy w łącznej 

kwocie 75.609.990 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 75.059.990 zł.

b) majątkowe w kwocie 550.000 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwa-

ły tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki gminy w łącznej 

kwocie 99.566.318 zł z tego :

a) bieżące w kwocie 64.197.528 zł

b) majątkowe w kwocie 35.368.790 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwa-

ły tabelą nr 2 i nr 2a.

3. Ustala się limity wydatków inwestycyj-

nych na lata 2010-2012 zgodnie z załącz-

nikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

1. Ustala się deficyt w wysokości 

23.956.328 zł sfinansowany przychodami

pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 

18.300.000 zł

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 

w kwocie 5.656.328 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 

28.293.311 zł z następujących tytułów;

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 

22.636.983 zł

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 

w kwocie 5.656.328 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 

4.336.983 zł z tytułu spłaty wcześniej za-

ciągniętych kredytów, których źródłem 

spłaty będą zaciągnięte kredyty.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu 

zaciąganych kredytów na pokrycie wy-

stępującego w ciągu roku przejściowego 

deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu 

zaciąganych kredytów na:

a) finansowanie planowanego deficytu 

budżetu w kwocie określonej w ust.1.

b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredy-

tów w kwocie określonej w ust. 3.

§3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 

200.000 zł .

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 

27.000 zł z przeznaczeniem na realizację 

zadań własnych z zakresu zarządzania 

kryzysowego (na wypadek zagrożenia lub 

stanu klęski żywiołowej).
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§4

Ustala się dotacje udzielone z budżetu 

gminy podmiotom należącym i nie nale-

żącym do sektora finansów publicznych 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 

uchwały.

§5

Ustala się plan przychodów i kosztów 

oraz dotację przedmiotową dla zakładu 

budżetowego w zakresie określonym 

w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§6

Ustala się dochody z tytułu wydania ze-

zwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-

wych oraz wydatki na realizację zadań 

określonych w Gminnym Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i w Gminnym Programie 

Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie 

z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§7

Ustala się Plan Przychodów i Wydatków 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej zgodnie z za-

łącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§8

1. Ustala się plan wydatków na przedsię-

wzięcia realizowane w ramach Funduszu 

sołeckiego w podziale na Sołectwa zgod-

nie z załączoną do niniejszej uchwały ta-

belą nr 4 .

2. Burmistrz poinformuje sołtysów o ter-

minach realizacji poszczególnych przed-

sięwzięć.

§9

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie wy-

stępującego w ciągu roku przejściowego 

deficytu budżetu do wysokości określo-

nej w §2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wielo-

letnie programy inwestycyjne, do wyso-

kości określonej w załączniku nr 1 niniej-

szej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja jest 

niezbędna dla zapewnienia ciągłości dzia-

łania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 

2011 roku do łącznej kwoty 10.000.000 zł

3. Lokowania wolnych środków bu-

dżetowych na rachunkach bankowych 

w innych bankach niż bank prowadzący 

obsługę budżetu gminy.

4. Przekazania upoważnień kierownikom 

jednostek do:

a) dokonywania zmian w planie wydat-

ków jednostki,

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 

których realizacja w roku następnym 

jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości 

działania jednostki gdy termin zapłaty 

upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 

1.000.000 zł

§10

1. Wykonanie Uchwały powierza się Bur-

mistrzowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta i Gminy.

Rada Miejska w obecności 15 Radnych – 
14 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” pod-
jęła Uchwałę Nr 407/09 w sprawie uchwa-
lenia budżetu miasta i gminy na rok 2010. 
Zgodnie ze Statutem Gminy głosowanie 
nad projektem uchwały budżetowej jest 
jawne.

NAZWISKO I IMIĘ RADNEGO 

ZA/PRZECIW/WSTRZYMUJE SIĘ

1. Bieńko Robert Antoni       przeciw

2. Jabłońska Blanka Dorota   za

3. Kasztelan Jolanta Jadwiga  za

4. Koprowski Marcin   za

5. Kowalski Sławomir   za

6. Kukułowicz Robert   za

7. Laska Barbara Halina   za

8. Nowińska Anita   za

9. Paleczna Elżbieta   za

10. Rostkowski Andrzej   za

11. Skornia-Roszij Maria   za

12. Szmigiel Tadeusz Czesław  za

13. Tenderenda Krystyna   za

14. Toruszewski Lech   za

15. Traczyk Stanisław  za

SUMA GŁOSÓW             

14 - za

1 - przeciw

W dniu 26 stycznia 2010 r. na L sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 408/10
w sprawie: wprowadzenia zmian w 
Uchwale budżetowej na rok 2010  
Gminy Ożarów Maz. nr 407/09 z dnia 
30 grudnia 2009 r.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

W uchwale budżetowej na rok 2010 

z dnia 30 grudnia 2010 r. Nr 407/09 wpro-

wadza się następujące zmiany:

§1

1. W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się rezerwę celową w wysokości 

1.000 zł z przeznaczeniem na realizację 

zadań własnych z zakresu zarządzania 

kryzysowego (na wypadek zagrożenia 

lub stanu klęski żywiołowej)”.

2. §5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan przychodów i wydatków 

oraz dotację przedmiotową dla zakładu 

budżetowego w zakresie określonym 

w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.”

3. Uchyla się §7.

4. W §9 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„Przekazania upoważnień kierownikom 

jednostek do zaciągania zobowiązań z 

tytułu umów, których realizacja w roku 

następnym jest niezbędna dla zapew-

nienia ciągłości działania jednostki gdy 

termin zapłaty upływa w 2011 roku do 

łącznej kwoty 1.000.000 zł”

Rada Miejska w obecności 14 Radnych – 
14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 408/10 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwa-
le budżetowej na rok 2010 Gminy Ożarów 
Maz. Nr 407/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr 409/10
w sprawie: wprowadzenia zmian w 
budżecie miasta i gminy na rok 2010.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zwiększyć dochody gminy o kwotę 

82.150 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 

75.692.140 zł.

§2

Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 

148.000 zł.
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Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 

230.150 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosi 

99.648.468 zł

Rada Miejska w obecności 14 Radnych – 
14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 409/10 
w sprawie wprowadzenia zmian w budże-
cie Miasta i Gminy na rok 2010.

UCHWAŁA Nr 410/10
w sprawie: zaciągnięcia kredytu dłu-
goterminowego w roku budżetowym 
2010 na spłatę wcześniej zaciągnię-
tych kredytów.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zaciąga się kredyt długoterminowy w 

wysokości 4.336.983 zł (słownie: cztery 

miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy 

dziewięćset osiemdziesiąt trzy zł) na spła-

tę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§2

Prawne zabezpieczenie uzyskanego kre-

dytu stanowi:

- weksel własny in blanco wraz z deklara-

cją wekslową.

§3

1. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi 

w latach 2011-2015 w ratach miesięcznych.

2. Źródłem pokrycia zaciągniętego zo-

bowiązania będą wpływy z podatku od

nieruchomości w latach 2011-2015.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych – 
14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 410/10 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoter-
minowego w roku budżetowym 2010 na 
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

UCHWAŁA Nr 411/10
w sprawie: zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w roku budże-
towym 2010 na realizację zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Budowa 
kanalizacji sanitarnej i przebudowa 
wodociągu w miejscowości Ożarów 
Wieś”.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zaciąga się kredyt długoterminowy w 

wysokości 1.500.000 zł /słownie: jeden 

milion pięćset tysięcy złotych/ na realiza-

cję zadania inwestycyjnego pod nazwą

„Budowa kanalizacji sanitarnej i przebu-

dowa wodociągu w miejscowości Oża-

rów Wieś”.

§2

Prawne zabezpieczenie uzyskanego kre-

dytu stanowi:

- weksel własny in blanco wraz z deklara-

cją wekslową.

§3

1. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi 

w latach 2011-2015 w ratach miesięcznych.

2. Źródłem pokrycia zaciągniętego zo-

bowiązania będą wpływy z podatku od

nieruchomości w latach 2011-2015.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych 
– 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 411/10 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długotermi-
nowego w roku budżetowym 2010 na reali-
zację zadania inwestycyjnego pod nazwą 
„Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa 
wodociągu w miejscowości Ożarów Wieś”.

UCHWAŁA Nr 412/10
w sprawie: zaciągnięcia kredytu dłu-
goterminowego w roku budżeto-
wym 2010 na realizację zadania in-
westycyjnego pod nazwą „Poprawa 
infrastruktury służącej oświacie na 
terenie gminy Ożarów Mazowiecki”.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zaciąga się kredyt długoterminowy w 

wysokości 3.000.000 zł /słownie: trzy 

miliony złotych/ na realizację zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa in-

frastruktury służącej oświacie na terenie 

gminy Ożarów Mazowiecki”.

§2

Prawne zabezpieczenie uzyskanego kre-

dytu stanowi:

- weksel własny in blanco wraz z deklara-

cją wekslową.

§3

1. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi 

w latach 2011-2015 w ratach miesięcznych.

2. Źródłem pokrycia zaciągniętego zo-

bowiązania będą wpływy z podatku od

nieruchomości w latach 2011-2015.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych – 14 
głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 412/10 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długotermi-

nowego w roku budżetowym 2010 na reali-
zację zadania inwestycyjnego pod nazwą 
„Poprawa infrastruktury służącej oświacie 
na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki”.

UCHWAŁA Nr 413/10
w sprawie: zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w roku budże-
towym 2010 na realizację zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Budowa 
budynku socjalnego w Umiastowie”.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zaciąga się kredyt długoterminowy w 

wysokości 500.000 zł /słownie: pięćset 

tysięcy złotych/ na realizację zadania in-

westycyjnego pod nazwą „Budowa bu-

dynku socjalnego w Umiastowie”.

§2

Prawne zabezpieczenie uzyskanego kre-

dytu stanowi:

- weksel własny in blanco wraz z deklara-

cją wekslową.

§3

1. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi 

w latach 2011-2015 w ratach miesięcznych.

2. Źródłem pokrycia zaciągniętego zo-

bowiązania będą wpływy z podatku od

nieruchomości w latach 2011-2015.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych – 13 
głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym 
się” podjęła Uchwałę Nr 413/10 w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
w roku budżetowym 2010 na realizację za-
dania inwestycyjnego pod nazwą „Budo-
wa budynku socjalnego w Umiastowie”.

UCHWAŁA Nr 414/10
w sprawie: zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w roku budże-
towym 2010 na realizację zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w miejscowo-
ści Bronisze”.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zaciąga się kredyt długoterminowy w 

wysokości 2.000.000 zł /słownie: dwa 

miliony złotych/ na realizację zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ka-

nalizacji sanitarnej w miejscowości Bro-

nisze”.
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§2

Prawne zabezpieczenie uzyskanego kre-

dytu stanowi:

- weksel własny in blanco wraz z deklara-

cją wekslową.

§3

1. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi 

w latach 2011-2015 w ratach miesięcznych.

2. Źródłem pokrycia zaciągniętego zo-

bowiązania będą wpływy z podatku od

nieruchomości w latach 2011-2015.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych – 14 
głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 414/10 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długotermi-
nowego w roku budżetowym 2010 na reali-
zację zadania inwestycyjnego pod nazwą 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wości Bronisze”.

UCHWAŁA Nr 415/10
w sprawie: zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w roku budże-
towym 2010 na realizację zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Budo-
wa kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wości Piotrkówek-Wieruchów-Strzy-
kuły-Macierzysz-Szeligi gm. Ożarów 
Maz. – II etap: Macierzysz-Szeligi”.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zaciąga się kredyt długoterminowy 

w wysokości 2.500.000 zł /słownie: dwa 

miliony pięćset tysięcy złotych/ na reali-

zację zadania inwestycyjnego pod nazwą 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsco-

wości Piotrkówek-Wieruchów-Strzykuły-

-Macierzysz-Szeligi gm. Ożarów Mazo-

wiecki – II etap: Macierzysz-Szeligi”.

§2

Prawne zabezpieczenie uzyskanego kre-

dytu stanowi:

- weksel własny in blanco wraz z deklara-

cją wekslową.

§3

1. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi 

w latach 2011-2015 w ratach miesięcznych.

2. Źródłem pokrycia zaciągniętego zo-

bowiązania będą wpływy z podatku od

nieruchomości w latach 2011-2015.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych – 14 
głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 415/10 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoter-

minowego w roku budżetowym 2010 na 
realizację zadania inwestycyjnego pod 
nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Piotrkówek-Wieruchów 
-Strzykuły-Macierzysz-Szeligi Gm. Ożarów 
Maz. II etap: Macierzysz-Szeligi”.

UCHWAŁA Nr 416/10
w sprawie: zaciągnięcia kredytu dłu-
goterminowego w roku budżetowym 
2010 na realizację zadania inwesty-
cyjnego pod nazwą „Budowa wodo-
ciągu i kanalizacji w Duchnicach”.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zaciąga się kredyt długoterminowy w 

wysokości 1.000.000 zł /słownie: jeden 

milion złotych/ na realizację zadania in-

westycyjnego pod nazwą „Budowa wo-

dociągu i kanalizacji w Duchnicach”.

§2

Prawne zabezpieczenie uzyskanego kre-

dytu stanowi:

- weksel własny in blanco wraz z deklara-

cją wekslową.

§3

1. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi 

w latach 2011-2015 w ratach miesięcznych.

2. Źródłem pokrycia zaciągniętego zo-

bowiązania będą wpływy z podatku od

nieruchomości w latach 2011-2015.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych – 14 
głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 416/10 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długotermi-
nowego w roku budżetowym 2010 na rea-
lizację zadania inwestycyjnego pod nazwą 
„Budowa wodociągu i kanalizacji w Duch-
nicach”.

UCHWAŁA Nr 417/10
w sprawie: nadania nazwy drodze 
w miejscowości Wolskie.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Drodze bez nazwy zlokalizowanej na dz. 

ew. nr 1/67, 1/106 i 1/145 położonych w 

obrębie PGR Wolskie gmina Ożarów Ma-

zowiecki, nadaje się nazwę Agrestowa.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych 
– 10 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzy-
mującym się” podjęła Uchwałę Nr 417/10 

w sprawie nadania nazwy drogi w miej-
scowości Wolskie (ul. Agrestowa).

UCHWAŁA Nr 418/10
w sprawie: nadania nazwy drodze 
w miejscowości Wolskie.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Drodze bez nazwy zlokalizowanej na dz. 

ew. nr 1/105 położonej w obrębie PGR 

Wolskie gminia Ożarów Mazowiecki, 

nadaje się nazwę Malinowa.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych 
– 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzy-
mującym się” podjęła Uchwałę Nr 418/10 
w sprawie nadania nazwy drogi w miej-
scowości Wolskie (ul. Malinowa).

UCHWAŁA Nr 419/10
w sprawie: nadania nazwy drodze w 
Ożarowie Mazowieckim.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Drodze bez nazwy zlokalizowanej na 

części dz. ew. nr 125 z obrębu 03 poło-

żonej w mieście Ożarów Mazowiecki, 

nadaje się nazwę Kubusia Puchatka.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych 
– 12 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzy-
mujących się” podjęła Uchwałę Nr 419/10 
w sprawie nadania nazwy drogi w Ożaro-
wie Mazowieckim (ul. Kubusia Puchatka).

UCHWAŁA Nr 420/10
w sprawie: nadania nazwy drodze 
w Święcicach.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Drodze bez nazwy zlokalizowanej na dz. 

ew. nr 17/1 i 9/3 położonych w Święci-

cach gminie Ożarów Mazowiecki, nada-

je się nazwę Księżycowa.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych – 14 
głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 420/10 
w sprawie nadania nazwy drogi w miej-
scowości Święcice (ul. Księżycowa).

UCHWAŁA Nr 421/10
w sprawie: wyrażenia zgody na od-
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stąpienie od obowiązku przetargo-
wego trybu zawarcia umowy dzier-
żawy na okres do trzech lat części 
działki ewidencyjnej numer 15 po-
łożonej w Ożarowie Mazowieckim 
przy ul. Strażackiej 7.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu za-

warcia umowy dzierżawy z dotychcza-

sowym dzierżawcą na okres do trzech 

lat – części działki ew. nr 15 położonej 

w obr. 09 Ożarów Mazowiecki przy 

ul. Strażackiej 7.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych 
– 12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzy-
mującym się” podjęła Uchwałę Nr 421/10 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpie-
nie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy na okres do 
3 lat części działki ewidencyjnej nr 15 po-
łożonej w Ożarowie Mazowieckim przy 
ul. Strażackiej 7.

UCHWAŁA Nr 422/10
w sprawie: wyrażenia zgody na od-
stąpienie od obowiązku przetargo-
wego trybu zawarcia umowy dzier-
żawy na okres do trzech lat działki 
ewidencyjnej numer 110/2 położo-
nej w miejscowości Duchnice.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu za-

warcia umowy dzierżawy z dotychcza-

sowym dzierżawcą na okres do trzech 

lat – działki ew. nr 110/2 położonej 

w Duchnicach.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych 
– 10 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzy-

mujących się” podjęła Uchwałę Nr 422/10 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu za-
warcia umowy dzierżawy na okres do 3 
lat działki ewidencyjnej nr 110/2 położonej 
w miejscowości Duchnice.

UCHWAŁA Nr 423/10
w sprawie: zatwierdzenia planu pra-
cy Komisji do spraw budżetowych 
na 2010 rok.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza plan pracy Komisji do spraw 

budżetowych na 2010 rok, stanowiący 

załącznik do uchwały.

§2

Nadzór nad realizacją planu określonego 

w § 1 powierza Przewodniczącej Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych – 13 
głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 423/10 w 
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
do spraw budżetowych na 2010 rok.

UCHWAŁA Nr 424/10
w sprawie: zatwierdzenia planu pra-
cy Komisji do spraw gospodarczych 
na 2010 rok.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza plan pracy Komisji do spraw 

gospodarczych na 2010 rok, stanowiący 

załącznik do uchwały.

§2

Nadzór nad realizacją planu określonego 

w §1 powierza Przewodniczącej Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych – 
13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 424/10 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Ko-
misji do spraw gospodarczych na 2010 rok.

UCHWAŁA Nr 425/10
w sprawie: zatwierdzenia planu pra-
cy Komisji do spraw obywatelskich 
na 2010 rok.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza plan pracy Komisji do spraw 

obywatelskich na 2010 rok, stanowiący 

załącznik do uchwały.

§2

Nadzór nad realizacją planu określonego 

w §1 powierza Przewodniczącej Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych – 
13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 425/10 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Ko-
misji do spraw obywatelskich na 2010 rok.

UCHWAŁA Nr 426/10
w sprawie: zatwierdzenia planu pra-
cy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza plan pracy Komisji Rewizyj-

nej na 2010 rok, stanowiący załącznik do 

uchwały.

§2

Nadzór nad realizacją planu określonego 

w §1 powierza Przewodniczącej Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych – 
13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 426/10 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Ko-
misji Rewizyjnej na 2010 rok.

Pełna treść uchwał oraz załączników do 
wglądu w UMIG w Ożarowie Mazowiec-
kim, ul. Kolejowa 2 lub na stronie www.bip.
ozarow-mazowiecki.pl
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10 stycznia, po raz osiemnasty zagrała 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

W tym roku, już po raz drugi w swojej historii, Orkiestra zbiera-

ła na zakup sprzętu medycznego niezbędnego w skutecznym 

leczeniu nowotworów u dzieci. Swoją pełnoletniość uczciła 

w najlepszy z możliwych sposobów zbierając ponad 36 mln 

złotych. Wiemy też, że nie jest to wynik ostateczny, bo przeli-

czanie zebranych funduszy potrwa jeszcze wiele tygodni.  

 W poprzednich latach Fundacja zakupiła sprzęt medyczny 

za blisko 110 mln USD, dzięki czemu urządzenia z czerwonymi 

serduszkami znajdują się na oddziałach dziecięcych większości 

polskich szpitali. 

 W tym roku, trzeci raz z rzędu, WOŚP uruchomiła Sztab 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 na ożarowskim 

„Kablu”. Zebrane podczas poprzednich edycji doświadczenie 

organizatorów zaprocentowało sprawną organizacją i przy-

ciągnięciem do akcji ponad 100 wolontariuszy – uczniów 

i absolwentów „Jedynki”. Okazuje się, że szczytna idea potrafi 

ściągnąć do szkoły uczniów nawet w niedzielę. Tu trzeba za-

znaczyć, że praca sztabu zaczyna się wiele tygodni przed fina-

łem. Trzeba przygotować identyfikatory, puszki, ustalić skład pa-

troli. Ostatnie dni, to dopinanie wszystkiego na ostatni guzik. 

 Mimo trudnych warunków pogodowych wszyscy chętni 

stawili się w sztabie z samego rana. Nie bacząc na śnieg i mróz 

patrole ruszyły w teren, a po kilku godzinach wracali uśmiech-

nięci pobrzękując puszkami pełnymi monet. Kiedy jedni 

ogrzewali się przy bigosie i gorącej herbacie, inni żmudnie li-

czyli przyniesiony do sztabu bilon. Tysiące przerzuconych mo-

net potwierdziło staropolskie przysłowie, że „do grosza grosz, 

a zbierze się trzos”. Po obliczeniu ostatniej puszki okazało się, 

że Sztab przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 powięk-

szył konto Fundacji WOSP o 13503 zł. 

 Osiemnaście lat to wiek szczególny dla Orkiestry. Wielu 

z naszych wolontariuszy urodziło się, gdy Orkiestra już grała. 

Są też i tacy, którzy naznaczeni chorobą korzystali ze sprzętu 

medycznego zakupionego przez Fundację. WOŚP doczekała 

się czasu, gdy jej kwestarzami zostają także jej podopieczni. 

A już za rok pierwszy pełnoletni Finał! Oj będzie się działo!

Koordynator Sztabu - Anna Dymkowska

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Ożarowie 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z „Uśmiechem”
Jak co roku tak i tym razem Dom Kultury „Uśmiech” 

brał udział w akcji XVIII Finału 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W tym roku jeszcze raz zagrała Wielka Orkiestra dla dzieci 

z chorobami onkologicznymi. Ze środków uzyskanych pod-

czas akcji Fundacja zakupi najnowocześniejszy sprzęt i apara-

turę medyczną dla szpitali. Wolontariusze chętni do zbiórki 

pieniędzy w dniu 10 stycznia zapisywali się już od wczesnej 

jesieni. W sali widowiskowej DK przy ul. Poznańskiej 165 dzia-

łał nasz Sztab, w którym rozliczyło się 28 wolontariuszy i tu 

również odbyła się licytacja gadżetów WOŚP. 

 Pogoda w tym roku nam nie sprzyjała jednak jak zwykle na 

zmarzniętych Wolontariuszy czekała gorąca herbata i słodki 

poczęstunek.

 Pomimo kryzysu mieszkańcy naszej Gminy byli bardzo 

hojni i zbiórka przewyższyła tą z roku ubiegłego i zamknęła 

się kwotą prawie 14.000 złotych. Ochotnicza Straż Pożarna 

z Ożarowa Mazowieckiego również i do tegorocznej zbiórki 

dorzuciła swoją cegiełkę. 
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Uczestnictwo w programach rządowych
Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie 

uczestniczy w trzech programach rządowych.

„Radosna Szkoła”. W ramach tego programu szkoła otrzy-

mała wsparcie finansowe 12.000 zł na zakup pomocy dydak-

tycznych do miejsc zabaw. Celem programu jest zapewnienie 

możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z natural-

nymi potrzebami rozwojowymi dzieci, usprawnianie małej, 

rozwijanie uzdolnień i zainteresowań. 

 „Szklanka Mleka”. W ramach programu „Szklanka mleka” 

dzieci klas 0-VI mają możliwość spożycia 0,25 l mleka bądź 

przetworu mlecznego bezpłatnie lub po obniżonej cenie. 

Do 1 grudnia dzieci otrzymywały mleko w każdym dniu nauki 

szkolnej, z wyłączeniem ferii i przerw świątecznych. Od grudnia 

mleko będą otrzymywać w wybrane dni tygodnia. Uczniowie 

piją bezpłatnie mleko białe natomiast smakowe: czekoladowe 

bądź waniliowe w cenie 0,25 zł.  

 „Owoce w szkole”. W ramach programu owoce i warzywa 

są udostępniane dzieciom klas I-III, 4 razy w tygodniu. Porcja 

składa się z jednego produktu; owoce lub przetwory owoco-

we, w skład których wchodzą: owoc jabłka, owoc gruszki, sok 

owocowy oraz jednego produktu warzywa lub przetwory wa-

rzywne: opakowanie marchewki pokrojonej w słupki, papryki, 

ogórka w plasterkach, rzodkiewki, sok warzywny. Każda por-

cja jest udostępniana dzieciom innego dnia. Owoce i warzywa 

w opakowaniach jednostkowych są gotowe do bezpośrednie-

go spożycia: czyste, wystarczająco rozwinięte i odpowiednio 

dojrzałe, zdrowe. Owoce luzem (jabłka, gruszki) są podawane 

dzieciom w całości, czyste i gotowe do bezpośredniego spo-

życia. Soki owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne nie 

mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji 

słodzących. 

 Celem programów „Szklanka Mleka” i „Owoce w szkole” 

jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci 

i młodzieży poprzez zwiększenie udziału przetworów mlecz-

nych oraz owoców i warzyw w codziennej diecie dzieci. 

Na tym etapie życia kształtują się ich nawyki żywieniowe.

Dyrektor Szkoły - Urszula Piechal

 Największą kwotę zebrał Maciek Młot z Gimnazjum 

im. K.I. Gałczyńskiego z Płochocina –1.151,33 zł.

 W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych chciałabym 

bardzo podziękować za pomoc w zorganizowaniu poczę-

stunku dla Wolontariuszy i członków sztabu: Pani Grażynie 
Kowalczyk dyrektor Hotelu Mazurkas, Pani Aleksandrze 

Badenko-Katrycz właścicielce cukierni „Rarytas”, Panu Ro-
mualdowi Wilczyńskiemu właścicielowi pizzerii „Jerry”. 
 Duże podziękowania dla Komendanta Policji z Ożarowa 
Mazowieckiego Pana Marka Kozłowskiego oraz dla pra-
cowników Komisariatu za opiekę nad kwestującymi oraz 

eskortę transportu zebranych pieniędzy do banku w Błoniu.

 Poniżej lista wolontariuszy, których nie wystraszyły warun-

ki pogodowe i z dużym zaangażowaniem kwestowali na terenie 

naszej Gminy poświęcając swój wolny czas: Daniel Jackowski, 
Piotr Ciszewski, Aleksandra Batory, Piotr Szczepaniak, 
Marlena Sierakowska, Rafał Woch, Agata Kaczmarek, 
Michalina Opalińska, Grzegorz Woldon, Piotr Burkot, 
Robert Piotrowski, Piotr Kowalski, Michał Góraj, Olga 
Frątczak, Sandra Kwak, Maciej Młot, Klaudia Moszczyńska,
Michał Wojciechowski, Antonina Zielińska, Norbert 
Kryński, Mateusz Solka, Kamil Budek, Ewelina Żurawska, 
Małgorzata Budziszewska, Ada Pasternak, Agnieszka 
Piotrowska, Michał Traczyk, Agata Hendzel.

Alina Holk

Rozstrzygnięty został ogłoszony w grudniu konkurs na nazwę projektu kulturalnego dotyczącego wydarzeń 

związanych z Obchodami Roku Chopinowskiego w naszej Gminie. Wygrała nazwa CHOPIN – OŻAROWSKIE 

INTERPRETACJE, której autorką jest Pani Anna Rubaj z Ożarowa Mazowieckiego.

 Serdecznie gratulujemy !!

Konkurs na nazwę projektu kulturalnego rozstrzygnięty
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Ach, co to był za bal!
Trwa karnawałowe szaleństwo! Ulegają mu co roku 

uczniowie, nauczyciele i rodzice ze Szkoły Podstawowej 

Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim.

 

Od kilku już lat prężnie działająca Rada Rodziców przy współ-

pracy z nauczycielami organizuje dla naszych pociech wspa-

niały bal karnawałowy. Przygotowania są długie i skrupulatne, 

wszyscy mają przydzielone odpowiedzialne zadania. W tym 

roku zabawa odbyła się w sobotę 16 stycznia. Temat balu -

„W świecie filmów i kreskówek” - był pomysłem dzieci. Rodzice 

przygotowali piękne plakaty informacyjne, zaś opiekun Samo-

rządu Szkolnego, pani Elżbieta Maliszewska wraz z opiekunem 

świetlicy, panią Renatą Wiśniewską zajęły się logistycznym 

przygotowaniem projektu dekoracji do imprezy.

 W tygodniu poprzedzającym bal odbył się konkurs na naj-

piękniej udekorowaną salę lekcyjną. W szkole roiło się od ba-

lonów, serpentyn, masek i innych gadżetów karnawałowych. 

Zwycięzcami konkursu okazali się najmłodsi - grupa „O”a, wy-

różnienie otrzymały również klasy IVa i 0b.

 Gorączkowe przygotowania zaczęły się w piątek, w przed-

dzień balu. Uczniowie wspólnie z rodzicami i nauczycielami 

pracowali nad wystrojem sali gimnastycznej. Każda klasa miała 

za zadanie stworzyć dekorację dotyczącą wybranej kreskówki. 

Wspólna praca nad projektem była wspaniałą okazją do zin-

tegrowania społeczności szkolnej. Rodzice czuwali nad profe-

sjonalną oprawą – disc jockey, wodzirej, fotograf, kamerzysta 

i oczywiście przygotowaniem pysznego poczęstunku.

 I wreszcie nadszedł upragniony moment. Od godziny 9.30 

do 12.30 bawiły się klasy 0-III, zaś w godzinach 13.00–16.00 

klasy starsze. Zabawie towarzyszyły liczne atrakcje i konkursy: 

pokaz mody, You can dance, a także pamiątkowe fotografie 

w ozdobnej ramie, które miały być pamiątką dla autorów de-

koracji. Nagrodami za udział w zabawie były m.in. naklejki i gu-

mowe piłeczki, które trzeba było samemu złapać. Wspaniałe 

dekoracje również stały się przedmiotem konkursu – wszyscy 

uczestnicy mogli zagłosować na najładniejszą pracę. Pierwsze 

miejsce zdobyła „Epoka Lodowcowa” przygotowana przez kla-

sę „O”b. Kolejni zwycięzcy to „Opowieści z Narni” autorstwa 

klasy VIb oraz „Shrek” zaprojektowany przez klasę IIIa.

 Zarówno dzieci, jak i nauczyciele cudownie się bawili. 

Wreszcie wszyscy niechętnie rozeszli się do domów, zaś rodzi-

ce sprawnie przystąpili do porządkowania sali.

 Uczniowie naszej szkoły i cała Rada Pedagogiczna składa-

ją serdeczne podziękowania organizatorom balu – Rodzicom 

i Nauczycielom, a także sponsorom i wszystkim, którzy włą-

czyli się w przygotowanie tej wspaniałej imprezy.

 Ciekawe, czym zaskoczą nas za rok?

Danuta Jarosz - Nauczyciel SP nr 2 w Ożarowie Maz.
fot. Anna Lewandowska

„Z ukłonem grzeczniutkim, z uśmiechem radości

Witamy w przedszkolu naszych miłych gości”

25 listopada 2009 r. odbyła się niezwykła uroczystość w Niepu-

blicznym Przedszkolu „Bajlandia” w Ożarowie Mazowieckim, 

ul. Spacerowa 8.

 Dzieci z grupy „Krasnale” i „Misie” otrzymały tytuł „Praw-

dziwego Przedszkolaka” z rąk Pani Dyrektor. W tej uroczystości 

uczestniczyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Oża-

rów Mazowiecki Pan Kazimierz Stachurski, Dyrektor Oświaty 

Pan Zbigniew Rybak, Starosta Powiatu Warszawskiego Za-

chodniego Pan Leszek Tokarczyk oraz pani Mariola Chludziń-

ska właścicielka restauracji „Pomian”. Uroczystość uświetniły 

występy artystyczne dzieci, przygotowane pod kierunkiem 

nauczycielek pracujących w przedszkolu. 

 Po występach każde dziecko otrzymało piękny dyplom 

i medal. Zacni goście obdarowali „artystów” wspaniałymi pre-

zentami. W podziękowaniu za przybycie oraz otrzymane upo-

minki dzieci wręczyły gościom kwiaty. Właściciele przedszkola 

Pani Ania i Pan Robert oraz cały personel jeszcze raz serdecz-

nie dziękują gościom, rodzicom i dzieciom.

Dyrektor - Janina Kowalczyk

Z wizytą w przedszkolu
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Od wielu lat dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Święcicach 

są niepokonane w unihokeju. Kolejny raz pokazały swoje wy-

sokie umiejętności, bardzo dobrą technikę gry, wygrywając 

zawody gminne, powiatowe i międzypowiatowe.

 Również w tym roku szkolnym 2009/10 wysoki poziom 

pokazała drużyna chłopców z naszej szkoły, która wielkim 

stylu wygrała też zawody na szczeblu gminy, powiatu i mię-

dzypowiatu. Tym samym obie drużyny awansowały do fina-

łów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. To wielki suk-

ces uczniów naszej szkoły, którzy ciężko pracowali w ramach 

dodatkowych treningów w sali gimnastycznej w Płochocinie.  

Wykazali ogromne zaangażowanie, wolę walki i bardzo duże 

umiejętności techniczne.

 Statuetki i dyplomy najlepszych zawodników otrzymali: 

Mazurkiewicz Anna, Łapot Małgorzata, Skoczylas Izabe-
la, Figurski Dominik, Sadłowski Jakub i Nowicki Michał.
 Drużynę dziewcząt reprezentowały następujące uczennice: 

Mazurkiewicz Anna, Skoczylas Izabela, Opozda Małgorzata, 

Łapot Małgorzata, Stychlerz Ewelina, Żywek Adrianna, Czyż 

Martyna, Łukasiewicz Wiktoria, Boguraj Karolina.

 Drużynę chłopców reprezentowali: Figurski Dominik, 

Sadłowski Jakub, Nowicki Michał, Zakrzewski Igor, Wielochowski

Kacper, Kiełczewski Jakub, Cerek Kacper, Szastak Tomasz, 

Figurski Michał

 Nie byłoby sukcesów, gdyby nie ogromna praca i zaan-

gażowanie nauczyciela wychowania fizycznego Pani Lucyny 

Bieleckiej, która swoją aktywna postawą potrafiła przyciągnąć 

do sportu prawie wszystkich uczniów klas IV – VI.

 Często też uczniowie są inicjatorami dodatkowych zajęć 

sportowych i poświęcają na nie wiele swojego wolnego czasu. 

To pełne pasji serce trenerki, zapał, wytrwała i konsekwentna  

wspólna praca - sprawiły, że uczniowie naszej szkoły osiągają 

tak wysokie wyniki w rozgrywkach międzyszkolnych.  

Gratuluję i życzę dalszych sukcesów drużynom i trenerowi. 

Zdzisława Lesińska - Dyrektor Szkoły

Mistrzowie unihokeja ze Szkoły Podstawowej w Święcicach

Dziadek i Babcia to dla nas bardzo bliskie osoby. Z dziadkiem 

wnukowie mogą poznawać bajkowy świat oraz przeżywać cie-

kawe przygody i czuć się przy nich bezpiecznie. Babcie za to są 

dla dzieci bardzo troskliwe i opiekuńcze. Chętnie służą pomo-

cą, gdy rodzice są zajęci. Wnukowie często spędzają z dziadka-

mi najwspanialsze wakacje i święta. Są przewodnikami swych 

wnuków. Bardzo wymownym, a jednocześnie bardzo szczerym 

i spontanicznym wyrazem pamięci o rodzicach naszych mam 

i tatusiów są dziecięce występy w Dniu Babci i Dziadka. 

 Z tej okazji 21 stycznia bieżącego roku w Szkole Podsta-

wowej Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim odbyło się uroczyste 

spotkanie uczniów z ukochanymi babciami i dziadkami. Jego 

pierwszym punktem były tradycyjne Jasełka, w których wzięły 

udział dzieci z klasy pierwszej. Kolejna część obejmowała re-

cytację przez maluchy okolicznościowych wierszy oraz śpie-

wanie piosenek. Wszystkie dzieci cieszyły się z obecności swo-

ich dziadków i babć, którym mogły osobiście złożyć życzenia 

i podziękować za ich trud i miłość. Po skończonych występach 

na zgromadzonych gości czekał słodki poczęstunek. Kolejny 

raz szkoła mogła się włączyć w ważny proces wychowania 

i pielęgnowania tradycji wśród najmłodszych. Organizatorka-

mi spotkania dla kochanych babć i dziadków były pani Alina 

Kupis, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej oraz s. Lucyna  

Trzonkowska.

Alina Kupis

Dzień Babci i Dziadka
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PROJEKTY UNIJNE W NASZEJ GMINIE

Wystawa stołów wigilinych
Tradycją jest już organizowany od 6 lat przez Krajowy Związek 

Kółek i Organizacji Rolniczych pokaz stołów wigilijnych. 

Jest to znakomita okazja zaprezentowania umiejętności ar-

tystycznych i kulinarnych gospodyń zrzeszonych w Kołach 

Gospodyń Wiejskich, jak również doskonały sposób promocji 

gminy. W tym roku impreza odbyła się 13 grudnia w Sali Kon-

ferencyjnej Hotelu Novotel w Warszawie. 

 Po raz drugi w swej działalności do projektu przystąpiło 

Koło Gospodyń Wiejskich miejscowości Macierzysz, Wieru-

chów, Piotrkówek Mały oraz Strzykuły. Organizacji naszego 

gminnego stołu podjęła się przewodnicząca KGW Pani Maria 

Dominiak. Udało się jej zdobyć poparcie projektu przez Bur-

mistrza, czego efektem było uzyskanie funduszy na część pro-

duktów oraz transport autokarowy. 

 Swoje umiejętności podczas imprezy zaprezentowali 

„Ożarowiacy”, ciepło przyjęci przez publiczność. Dekorację 

stołu powierzono Pani Małgorzacie Walczak - autorce ręcz-

nie robionych ozdób świątecznych oraz Pani Marii Skornia. 

Jednakże główną chlubą stołu ożarowskiego były smakowite 

potrawy przygotowane przez członkinie koła. Królowały dania 

tradycyjne, takie jak pierogi z kapustą i grzybami Pani Jolan-

ty Fabisiak i Grażyny Czajka, sałatka śledziowa Pani Krystyny 

Dominiak, śledź w pierzynce Pani Elżbiety Burzyńskiej oraz 

ryba faszerowana Pani Alicji Skowrońskiej. Nie zabrakło jed-

nak nowatorskich pomysłów, czego przykładem były sałatka 

z tuńczyka na ciepło Pani Agnieszki Rosłonek i nietuzinkowe 

kuleczki serowe Pani Wiesławy Skowrońskiej. 

 Prawdziwą perełką naszego stołu były wyeksponowane 

w wiklinowym koszu pierożki z makiem Pani Halinki Szumiło - 

właścicielki jedynego gospodarstwa agroturystycznego w gmi-

nie. Nie mogło zabraknąć także chleba z ziarnami Pani Anny 

Leszczyńskiej oraz wspaniałych słodkości Pani Teresy Furmań-

czuk, Pani Edyty Kwiatkowskiej, Pani Elżbiety Koprowskiej. 

 Swoje ludowe ozdoby choinkowe zaprezentowały tak-

że Teresa i Magdalena Kacperskie znane w gminie jako Baby 

Mazowieckie. Przedstawiły one także odkryty w trakcie swej 

działalności w „Chacie Mazowieckiej” autorski produkt regio-

nalny - piernikowy dzwonek z imieniem. Stał się on wyjątkową 

formą podarunku dla znamienitych gości - reprezentantów 

ministerstw, samorządu oraz KZKiOR, jak również znalazł za-

interesowanie wśród odwiedzających, sprzedawany za symbo-

liczną kwotę. Warto zaznaczyć, iż część dochodu z degustacji 

oraz sprzedaży pierników została przeznaczona na szczytny 

cel przedszkola w Macierzyszu, prowadzonego przez Stowa-

rzyszenie Rozwoju Macierzysza. 

 Bez wątpienia stół wigilijny KGW stał się nienaganną wi-

zytówką Gminy Ożarów Mazowiecki, jak również pokazał 

godną podziwu postawę działaczek Koła, które mimo okre-

su przedświątecznych przygotowań w domu znalazły czas na 

działalność społeczną. Mamy nadzieję, że samorządowcy rów-

nież docenią udział organizacji pozarządowych i rolniczych 

w życiu społecznym poprzez wspólną realizację przedsięwzięć 

i projektów.

Magdalena Kacperska - KGW w Macierzyszu

Rok 2010 rozpoczął się 

od dobrych wiadomości. 

Gmina Ożarów Mazo-

wiecki uzyskała dofinan-

sowanie z Europejskiego 

Funduszu Społecznego na 

realizację projektu edukacyjnego. 

29 grudnia 2009 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego za-

twierdził listę wniosków w ramach Działania 9.1 „Wyrównywa-

nie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 Wśród wniosków, które uzyskały dotację znalazł się nasz 

projekt „Poznaję świat – wyrównywanie szans edukacyjnych 

w Gminie Ożarów Mazowiecki”. Wartość projektu wynosi 

996 787 zł, z czego wkład własny gminy to 29 903,61 zł. 

 W projekcie uczestniczyć będzie 422 uczniów ze Szkoły 

Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Ożarowie 

Mazowieckim, Szkoły Podstawowej w Płochocinie oraz Gim-

nazjum w Ożarowie Mazowieckim. 

 Realizacja projektu została przewidziana na lata 2010-2013. 

Celem zaplanowanych działań jest dążenie do wyrównania 

szans edukacyjnych uczniów, którzy napotykają na bariery 

ekonomiczne, środowiskowe i kulturowe oraz podniesienie 

oferty edukacyjnej placówek oświatowych w gminie.

 Najważniejsze działania projektu to zajęcia korekcyjno-

-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, warsztaty przedsię-

biorczości, warsztaty artystyczne. Obok elementów edukacyj-

nych przewidziane zostały również działania nakierowane na 

sferę psychospołeczną, takie jak terapia grupowa dla uczniów 

mających problemy w kontaktach z rówieśnikami, warsztaty 

z zakresu komunikacji interpersonalnej, czy wyjazdy integra-

cyjne, budujące atmosferę wzajemnego zaufania. Uczniowie 

wezmą także udział w konkursach oraz zajęciach poświęco-

nych integracji europejskiej.

Referat Funduszy Europejskich i Promocji Gminy

Edukacja najlepszą inwestycją 
– pieniądze z UE dla szkół w gminie
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INICJATYWY LOKALNE

Decyzją Sejmu i Senatu rok 2010 

został ogłoszony Rokiem Fryderyka Chopina. 

Ten wybór jest uzasadniony faktem, że w tym roku przypa-

da 200. rocznica urodzin wybitnego kompozytora i pianisty. 

Ze względu na ogromne uznanie jakim cieszy się na całym świe-

cie twórczość Chopina, wydarzenia kulturalne upamiętniają-

ce artystę będą odbywały się nie tylko w kraju, ale także poza 

granicami Polski. Według szacunków Komitetu Obchodów 

Roku Chopinowskiego tylko w Polsce zaplanowano kilka tysię-

cy przedsięwzięć w ramach obchodów Roku Jubileuszowego. 

Informacje na temat krajowych oraz zagranicznych wydarzeń są 

dostępne na stronie internetowej www.chopin2010.pl. 

 Aby przybliżyć mieszkańcom Gminy Ożarów Mazowiecki 

muzykę Chopina także Urząd Miasta i Gminy przygotował cykl 

wydarzeń i projektów poświęconych kompozytorowi. Cen-

tralnym wydarzeniem będzie koncert „Chopin - ożarowskie 

interpretacje”, który odbędzie się 28 lutego br. w salach Mazur-

kas Conference Center. Podczas koncertu wystąpią Stanisław 
Drzewiecki - laureat wielu międzynarodowych konkursów pia-

nistycznych oraz młoda utalentowana pianistka Ewa Tytman. 
Podczas koncertu wręczone zostaną nagrody dla laureatów 

konkursu plastycznego oraz konkursu wiedzy o życiu i twórczo-

ści Chopina. 

 Nasza Gmina zgłosiła swój akces do projektu „Chopin. Ma-

zowieckie Wibracje 2010” przygotowywanego przez Samorząd 

Województwa Mazowieckiego. Na stronie internetowej modu-

łu Chopin.Tribute każdy z mieszkańców Mazowsza będzie mógł 

utworzyć swój profil stanowiący „cegiełkę” budującą pomnik 

oraz wybrać miasto, w którym mieszka. Najbardziej aktyw-

ny samorząd zostanie wyróżniony podczas Festiwalu „Sztuka, 

technologia, człowiek”, wieńczącego wydarzenia Roku Chopi-

nowskiego na Mazowszu. Mam nadzieję, iż Mieszkańcy Gminy 

Ożarów Mazowiecki będą mieli znaczny udział w budowaniu 

wirtualnego pomnika, jest to również niekonwencjonalny spo-

sób w jaki możemy wszyscy promować Ożarów Mazowiecki 

w regionie.

 W kolejnych numerach „Informatorach Ożarowskiego” będą 

się ukazywały artykuły poświęcone życiu oraz muzyce Frydery-

ka Chopina, które pozwolą na bliższe poznanie losów Chopina 

oraz jego znaczącego wpływu na budowę wizerunku Polski za-

równo w czasach mu współczesnych jak i obecnie. Mamy na-

dzieję, że każdy z mieszkańców znajdzie interesującą dla siebie 

formę zapoznania się z muzyką i życiem Fryderyka Chopina.

Referat Funduszy Europejskich i Promocji Gminy

Rok Chopinowski 2010 w Gminie Ożarów Mazowiecki

6 stycznia 2010 r. Gmina Ożarów Mazowiecki złożyła w Ma-

zowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych trzy 

wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji 

Społecznej. 

 Na realizację każdego z projektów gmina chce pozyskać 

środki o wartości prawie 50 tys. zł. Celem projektów jest zwięk-

szenie integracji oraz aktywności mieszkańców naszej gminy 

poprzez zajęcia, które przyczynią do lepszego poznania siebie 

nawzajem oraz budowy silniejszych więzi społecznych w na-

szej „małej ojczyźnie”.

Projekt „Aktywny Mieszkaniec 50+” obejmuje działania 

przeznaczone dla osób wieku powyżej 50 roku życia, takie jak 

kurs komputerowy, zajęcia nordic walking (marsz z kijkami), 

konsultacje z lekarzami różnych specjalizacji, wyjazd na kon-

cert zespołu Mazowsze.

Projekt „Ożarów Mazowiecki – czas na aktywną integra-
cję” jest skierowany przede wszystkim do nieaktywnych za-

wodowo osób, które nie ukończyły 50 lat. Przewidziane zajęcia 

to m.in. kurs tai chi (ćwiczenia relaksacyjne), warsztaty kulinar-

ne, kurs projektowania wnętrz i ogrodów, wycieczka do term 

mszczonowskich.

Projekt „Festiwal Muzyki Kameralnej jako forma inte-
gracji społecznej w Gminie Ożarów Mazowiecki” wpisu-

je się w dobrze znany Mieszkańcom Gminy festiwal Muzyka 

w Barwach Jesieni. W ramach projektu przewidziano cztery 

koncerty oraz warsztaty dla młodych osób zainteresowanych 

rozwojem swoich zdolności muzycznych. Zaplanowane kon-

certy odbędą się od września do listopada 2010 r. Dla uczest-

ników zapewniony zostanie transport.

 Wnioski przeszły pozytywnie etap oceny formalnej i zosta-

ły przekazane do oceny merytorycznej.

Referat Funduszy Europejskich i Promocji Gminy

Gmina stawia na integrację społeczną

Chcesz założyć 
organizację pozarządową?

Mając na uwadze rozwój społeczeństwa obywatelskiego 

w gminie, zapraszamy po bezpłatne materiały dla organi-

zacji pozarządowych oraz mieszkańców, którzy chcieliby 

założyć fundację bądź stowarzyszenie. Przygotowane publi-

kacje zawierają praktyczne informacje na temat formalności 

związanych z założeniem oraz sposobami zarządzania tego 

typu organizacjami.

 Materiały są dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy, 

pokój 302, III piętro. Zapraszamy.

Referat Funduszy Europejskich i Promocji Gminy
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DO SERCA PRZYTUL PSA ...

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.

Wolontariusz potrzebny od zaraz…
Jeśli tak jak my kochasz zwierzęta i nie jest Ci obojętny los 

bezdomnych, porzuconych psów i kotów, jeśli chcesz by żyło 

im się lepiej…, możesz zostać wolontariuszem. Jeśli chcesz dać 

siebie innym … możesz, to naprawdę nic trudnego. Wolon-

tariuszem może zostać praktycznie każdy, zarówno młodzież 

jak i dorośli.

Wolontariat to kwestia dobrej woli, zacięcia wewnętrznego 

i wielkiego uczucia wobec niechcianych przez nikogo zwierząt. 

Wolontariat to nasza pasja. Potrzebne są tylko ręce do pracy 

i trochę wolnego czasu, którego każdy z nas ma. Potrzebna 

jest chęć niesienia pomocy, stopniowa, a potem coraz większe 

zaangażowanie - i tym sposobem staniesz się jednym z nas.

Serdecznie zapraszamy

Do serca przytul psa...
 Kajtek to duży roczny, posłuszny, 

energiczny, czujnie pilnujący swojego 

domu pies. Obecnie mieszka w domu 

z innymi zwierzętami. Bez problemu 

zachowuje czystość w mieszkaniu 

przez 9 godzin. Pozostawiony sam 

nic nie niszczy. Bardzo czujnie pilnu-

je swojego domu. Kaj jest zdrowym, 

wykastrowanym, silnym i ładnie chodzącym na smyczy czwo-

ronogiem. Niestety z bólem serca szukam dla niego nowego 

opiekuna z powodu spraw rodzinnych które uniemożliwiają mi 

dalsza opiekę nad moim ukochanym Kajtkiem. Szukam dla nie-

go domu z ogrodem. Nie wchodzi w rachubę buda czy kojec.

 Młody Szorstek to ok. 8 miesięczny, czar-

ny, sznaucerowaty o śmiesznych uszach, 

jedno stojące jak u owczarka niemieckie-

go, zaś drugie klapnięte jak u misia Uszatka 

pies. Ten miły, sym-

patyczny, wesoły i 

energiczny czworo-

nóg szuka nowego 

bezpiecznego domu.

 Roczny, malutki o płowej sierści pie-

sek rasy Kundel Polski Fifi jest wesołym, 

spokojnym, ułożonym i opanowanym 

o cudownym charakterze psem. Niestety wciąż bezdomnym. 

Fifi bardzo tęskni za nowym ciepłym domem.

 Ok. roczna czarna ze stojącymi uszka-

mi z budowy przypominająca Pinczera 

średniego energiczna, radosna, zgodnie 

żyjąca z innymi zwierzętami, nauczo-

na czystości Kika, bobrze czułaby się 

w domu z ogrodem.

 Bardzo spragniona kontaktu z czło-

wiekiem, przyjmująca pieszczoty z ogromnym wdziękiem, do 

kolana o pięknej lśniącej sierści to ok. 2 letnia Lalka, która jest 

bezproblemowa do innych zwierząt. Lal-

ka musi zamieszkać w domu nie nadaje 

się do warunków podwórkowych.

 5 letni, spokojny 

w typie owczarka 

niemieckiego tyl-

ko nieco mniejszy 

pies to Borys. Jest 

miłym, przyjaznym, 

lubiącym głaskanie jak i towarzystwo 

człowieka naszym podopiecznym. Do 

tej pory zdążył już poznać czym jest głód 

i porzucenie przez właściciela. Uratowany od śmierci głodowej 

czeka na kochający dom.  

 Max to bardzo mądry, nie 

uciążliwy, 5-cio letni pies. 

Prawdopodobnie ma do-

mieszkę krwi Boksera lub Am-

staffa. Jego sierść ma kolor ma-

rengo. Trafił do nas na wskutek 

wypadku samochodowego. 

Miał operowana tylnią łapkę. Niestety łapka ta nie jest w peł-

ni sprawna, jednak nie sprawia mu to problemu w bieganiu. 

Mimo to jest wesołym, spragnionym głaskania i czułości psem. 

Świetnie dogaduje się z innymi zwierzętami. Max jest miłym 

i sympatycznym zwierzęciem, w zamian za okazane serce, bę-

dzie wierny swojemu opiekunowi do końca swych dni.

 Niezwykle przyjaźnie nastawiona, witająca 

merdaniem ogonka, kontaktowa i przyjazna 

Gris to duża, ok., 1,5 roczna sunia o płowym 

umaszczeniu. Ta przemiła i sympatyczna po 

przejściach psina, dobrze dogadująca się 

z innymi zwierzętami szuka domu z ogro-

dem i Pana bądź Pani, któ-

rzy zapewnią jej ciepło jak 

i bezpieczeństwo.

 Średniej wielkości czarna 

Cyntia o trochę dłuższej sierści. To młoda, 

towarzyska, lubiąca pieszczoty psina, która 

zaznała już co to psia niedola. Została znale-

ziona brudna, chuda i strasznie przestraszo-

na.
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Mieszkała na cmentarzu w ok. Warszawy wraz ze swoimi 

szczeniętami. Sunia jest już zdrowa, ale brakuje jej tego najważ-

niejszego - swojego domu. Czy ktoś okaże jej serce i przekona, 

że nie wszyscy ludzie są źli i potrafią tylko bić. Cyntia, bo tak 

została nazwana szuka swojego prawdziwego domu, którego 

nigdy nie miała. Czy znajdzie? 

 Jestem Lonia, tak mnie tu nazwali 

w domu tymczasowym, gdzie trafiłam, 

bo los tak zdecydował, że mam być bez-

domna. Jestem miłą, powyżej kolana, 

biało-rudą młodą bo ok., roczną z śred-

niej długości sierścią sunią. Lubię zabawy 

i towarzystwo ludzi jak i innych zwierzą. 

Z utęsknieniem czekam na nowy dom.

 2 letnia, maleńka, czarno-podpala-

na, czysta, grzeczna Tosia, jest bardzo 

ciepłą, energiczną, uległą, lubiącą piesz-

czoty i obecność innych zwierząt jak 

i ludzi sunią. Swojego opiekuna broni 

jak lwica. Na spacery może chodzić 

bez smyczy, ponieważ jest posłuszna. 

Podczas przechadzek bacznie pilnuje 

swojego opiekuna.

 Pod koniec listopada w Milanów-

ku został znaleziony mały, rudy pies 

ze średniej długości sierścią. Miał na 

sobie niebieską obrożę z dzwonecz-

kiem. Pilnie szukamy właściciela, bądź 

nowego opiekuna dla Dzwonka. Pies 

na początku był bardzo przerażony. Nie może odnaleźć się 

w naszym azylu. Bardzo tęskni. 

 Lara to około roczna, ruda z białą krawatką 

Amstafowata sunia, została znaleziona w stanie 

skrajnego wyczerpania wraz z 9 szczeniętami. 

Cała rodzina została wyrzucona w mroźną listo-

padową noc, przez człowieka o „dobrym sercu”, 

który w ten przykładny sposób, pakując małe 

w karton pozostawił je, wraz z uwiązaną matką, 

w parku. Lubiąca pieszczoty, spokojna, grzecz-

na, ułożona Larka już czeka na odpowiedzial-

nego opiekuna, który ją pokocha inną miłością niż poprzedni 

właściciel. Na nowy dom czekają również już 9 tygodniowe jej 

dzieci. Pozostały 2 suczki i jeden piesek.

 3-miesięczna parka, uroczych, odchowanych, zabawnych 

o średniej długości sierści szczeniąt Cleo i Aster. Czeka z utę-

sknieniem na nowy dom. Swoje dzieciństwo powinny spędzić 

w nowym domku, a nie w schronisku. Jak dorosną będą niedu-

żymi psiakami.

 7-letni duży o sylwetce wyżła Karo 

jest spokojnym, zrównoważonym i u-

łożonym psem. Został znaleziony 

w Kaniach Helenowskich w pobliżu 

torów kolejowych. Karo jest przyjaciel-

ski w stosunku do ludzi, ma niedowład 

tylniej prawej łapy, jednak nie sprawia 

mu to problemów w poruszaniu się. Bardzo tęskni za nowym 

opiekunem.

 1,5 roczny Rudzik jest średniej wielkości, 

bardzo łagodnym, sympatycznym, spokoj-

nym ale wesołym psem. Został znaleziony 

w okolicach Brwinowa po wypadku sa-

mochodowym. W chwili obecnej jeszcze 

trochę kuleje na tylnią lewą łapę. Bardzo 

brakuje mu kontaktu z człowiekiem dla-

tego apelujemy do ludzi o dobrym sercu 

o przygarnięcie naszego podopiecznego. Rudzik ma bardzo 

krótką sierść, dlatego też musi zamieszkać w domu.

 Poszukujemy właściciela, bądź opiekuna dla znalezionej w Oża-

rowie Maz., ok. rocznej, grzecznej i ułożonej suni rasy brązowy 

doberman.. Ma skopiowany ogonek, ale nie obcięte uszy.

 Ok. 5-letni, rudy, wesoły, energiczny 

i miły jamnik, oczekuje w domu tym-

czasowym na nowy ciepły dom.

 Przemiły Centek to średniej wielko-

ści roczny spokojny, lubiący pieszczo-

ty pies. Centek uwielbia towarzystwo 

człowieka jak i innych zwierząt. Szu-

kamy domu wyłącznie z ogrodem

 Czarna jamniczka w wieku 3 lat oraz 

jej towarzysz w typie jamnika zostali 

odebrani z opustoszałego mieszkania, 

gdzie wcześniej zmarła ich właściciel-

ka. Szukają teraz nowy opiekunów 

którzy się nimi zaopiekują

 Brązowa duża sunia młoda o budowie 

owczarka niemieckiego. Sunia jest bardzo 

energiczna wesoła, uwielbia zabawy i za-

czepki. Doskonale się dostosowuje do in-

nych psów. Szuka właściciela lub nowego 

opiekuna

 W ok. Brwinowa znaleziono starego psa. 

Sierść w typie szczotki, ma problemy z wi-

dzeniem, chodzi sobie bardzo powolutku. 

Jest bardzo grzeczny i miły. Pcha swój pysio 

do głaskania. Szuka nowych 

opiekunów, gdyż jego daw-

niejsi nawet go nie szukaja.

Informujemy osoby zainteresowane, że wszystkie zwie-
rzęta są pod stała opieka lekarza weterynarii, do nowego 
właściciela trafiają, z aktualną książeczką zdrowia, odroba-
czone, odpchlone, zaszczepione i zaczopowane. Suczki są 
wysterylizowane

Telefony kontaktowe;
507-415-468, 602-655-645, 605-689-739
Wydział  Ochrony Środowiska (0-22) 722-22-07 wew. 237
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W dniu 28 stycznia 2010 roku w siedzibie Komendy Powia-

towej Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim 

zachodnim - w Błoniu przy ul. Lesznowskiej 20a odbyła się 

Narada Roczna podsumowująca działalność KP PSP w po-

wiecie warszawskim zachodnim w roku 2009. W naradzie 

uczestniczyli: Przedstawiciel Komendanta Głównego PSP - 

Dyrektor Biura Logistyki KG PSP - st. bryg. Mariusz Jankiewicz; 

Przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego 

PSP - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP - mł. bryg. 

Jan Osiej, Przedstawiciel Marszałka Województwa Mazo-

wieckiego - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego 

- Waldemar Roszkiewicz, Starosta Powiatu Warszawskiego Za-

chodniego - Jan Żychliński i Jego Zastępca - Leszek Tokarczyk, 

Burmistrzowie - Kazimierz Stachurski, Jan Pszczółkowski; Wój-

towie - Krzysztof Turek, Witold Malarowski, Andrzej Cieślak, 

członkowie Zarządu Powiatu i przedstawiciele władz samo-

rządowych - Andrzej Wołczyński, Paweł Kanclerz, Jan Grądzki, 

Józef Wierzbicki, Przemysław Kubicki; Powiatowy Inspektor 

Sanitarny - Adam Sobociński, Z-ca Komendanta Powiatowe-

go Policji - podinsp. Tomasz Dałek i nadkom. Krzysztof Paska; 

Kapelan Powiatowy Strażaków - ks. prałat Tadeusz Jaworski, 

Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego - Jerzy Misiak, 

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP R.P. - dh Andrzej 

Wasilewski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP R.P. 

w Izabelinie - st. bryg. w spocz. Edward Gierski i Przedstawiciel 

Związku Międzygminnego Kampinos - Karol Białowolski.

 Zwołanie Narady Rocznej było również wspaniałą okazją 

do zorganizowania Uroczystej Zbiórki, podczas której nastą-

piło przekazanie i poświęcenie samochodu gaśniczego GCBM 

25/18 - Autocysterny. Zgodnie z ceremoniałem pożarniczym 

Dowódca Uroczystości st. kpt. Mariusz Tymoszewicz złożył 

meldunek o rozpoczęciu zbiórki Z-cy Komendanta Woje-

wódzkiego PSP - mł. bryg. Janowi Osiejowi, po czy odtworzo-

no hymn narodowy. Komendant Powiatowy PSP - st. bryg. 

Tadeusz Wypychowski powitał przybyłych gości, po czym na-

stąpiło przekazanie i poświęcenie autocysterny. Były również 

przemowy zacnych gości. Wszyscy podkreślali dobrą współ-

pracę pomiędzy instytucjami i samorządami różnego szczebla, 

które przyczyniły się do zakupu tego samochodu. Autocyster-

na jest również przystosowana do transportu i rozdziału wody 

pitnej. Przypomnijmy, że wykonawcą zestawu był: Dom Samo-

chodowy Germaz Sp. z o.o. 54-428 Wrocław, ul. Strzegomska 

139. Ciągnik siodłowy Mercedes Benz Actros 1844LS, Nacze-

pa SOMMER typ SP 240 pojemność 25000 l. Koszt całkowity 

789 874,00 zł, z czego: Samorząd Województwa Mazowieckie-

go - 50 000,00 zł; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 100 000,00 zł; Komenda 

Główna Państwowej Straży Pożarnej ze środków ubezpiecze-

niowych - 150 000,00 zł; Samorządy Gminne z terenu powiatu 

warszawskiego zachodniego - 309 438,00 zł; Powiat Warszaw-

ski Zachodni - 180 436,00 zł. Po zakończeniu uroczystej zbiór-

ki był czas na obejrzenie autocysterny i innych samochodów 

i sprzętu, po czym przyszedł czas na rozpoczęcie drugiej części 

- Narady Rocznej.

 Naradę prowadził Komendant Powiatowy PSP - st. bryg. 

Tadeusz Wypychowski. Spotkanie miało za zadanie przybli-

żenie zebranym zagadnień, jakie były realizowane przez tut. 

Komendę w 2009 roku. st. kpt. Mariusz Tymoszewicz (Kie-

rownik Sekcji) przedstawił działalność Sekcji Kontrolno - Roz-

poznawczej tj. ilość i rodzaj przeprowadzonych w 2009 roku 

kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz 

najczęściej stwierdzone nieprawidłowości. Zapoznał również 

zebranych ze specyfiką ważniejszych (niebezpiecznych) za-

kładów zlokalizowanych na terenie powiatu, w tym zakładów 

dużego i zwiększonego ryzyka. Zagadnienia z zakresu działania 

Wydziału Operacyjnego tj. działalności operacyjnej Komen-

dy Powiatowej PSP, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Błoniu 

i Powiatowego Stanowiska Kierowania, współpracy z Ochot-

niczymi Strażami Pożarniczymi i statystykę zdarzeń za 2009 

rok zaprezentował mł. bryg. Michał Starnowski - Naczelnik 

Wydziału Operacyjnego. st. sekc. Michał Prochenka przybli-

żył zebranym działalność kwatermistrzowską i techniczną Ko-

mendy, w tym zrealizowane w 2009 roku zakupy z zakresu wy-

posażenia, sprzętu, umundurowania itp. Nie zabrakło również 

podsumowań na temat utrzymania gotowości bojowej, czyli 

przeprowadzania konserwacji i napraw sprzętu, zakupu paliw 

i utrzymania budynku.  ogn. Wioleta Budna-Rupieta omówiła 

zagadnienia kadrowe, organizacyjne i finansowe. Podkreśliła, 

że tylko dzięki Starostwu Powiatowemu bilans finansowy Ko-

mendy w 2009 mógł równać się przysłowiowemu zeru, czyli 

mógł się zbilansować. Po zakończeniu prezentacji dotyczą-

cych działalności Komendy głos zabierali zaproszeni goście.  

 Wywiązała się również gorąca rozmowa dotycząca sze-

roko rozumianego bezpieczeństwa. Komendant Powiatowy 

kończąc Naradę Roczną podziękował wszystkim za obecność 

i dobrą współpracę w 2009 roku.

tekst: mł. bryg. Michał Starnowski; zdjęcia: str. Piotr Kanut

NARADA ROCZNA ZA 2009
ORAZ PRZEKAZANIE I POŚWIĘCENIE AUTOCYSTERNY
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W OŻAROWIE MAZ., ul. Poznańska 165

21 lutego 2010 r. 
Spektakl teatralny dla dzieci „Z malowanej skrzyni”. 

Wstęp bezpłatny.

21 lutego 2010 r. o godz. 16.00
Koncert poetycko-muzyczny „Wagon wspomnień” zor-

ganizowany z okazji 70-tej rocznicy pierwszej deportacji 

Polaków z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej na Sybir. 

Koncert odbędzie się w Sali Konferencyjnej Hotelu 

Mazurkas w Ożarowie Maz.

 28 lutego 2010 r. 
Koncert zorganizowany z okazji 200-lecia urodzin Fryderyka 

Chopina w Sali Konferencyjnej Hotelu Mazurkas w Ożaro-

wie Maz. (szczegóły na plakatach).

W JÓZEFOWIE, ul. Fabryczna 15

7 lutego 2010 r . o godz. 16.00
Zapraszamy na ostatkowy wieczorek taneczny 

dla seniorów. Wstęp 8 zł/os.

14 lutego 2010 r. o godz. 15.00 
Ostatkowa zabawa karnawałowa dla dzieci.

21 lutego 2010 r. o godz. 17.00
Wernisaż malarstwa Pani Jagody Antczak.

28 lutego 2010 r. godz. 15.00
Spektakl teatralny dla dzieci „Frycek Chopin”. 

Wstęp bezpłatny!

KALENDARIUM  IMPREZ  W  „UŚMIECHU”

OFERTA INWESTYCYJNA
na zagospodarowanie terenu o powierzchni 11,6 ha w obrębie PGR Kręczki - Kaputy
gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni województwo mazowieckie

Gmina Ożarów Mazowiecki poszukuje inwestora zain-
teresowanego zagospodarowaniem działki o powierzch-
ni 11,6 ha w obrębie PGR Kręczki - Kaputy, gm. Ożarów 
Mazowiecki, powiat warszawski zachodni (tereny usług 
U/ZP). Inwestycja ma zapewnić mieszkańcom gminy oraz 
gmin sąsiednich rozszerzone usługi w zakresie sportu 
i rekreacji.

Główne atuty inwestycji:
• lokalizacja w sąsiedztwie obszarów zurbanizowanych, 
o zwartej zabudowie mieszkaniowej i dynamicznym rozwoju,
• brak podobnych obiektów tej wielkości w sąsiednich 
gminach,
• sąsiedztwo aglomeracji warszawskiej (zachodnia część 
miasta), odległość od centrum Warszawy - 12 km,
• sąsiedztwo Puszczy Kampinoskiej – 8 km  

Plan zagospodarowania ustala następujące przeznaczenie 

podstawowe:

1) sport - przez co należy rozumieć m.in. wielofunkcyjną halę 

sportową, baseny, boiska, obiekty sportu kwalifikowanego, 

place, górkę saneczkową itp.,

 Inwestycyjną atrakcyjność proponowanych terenów sta-

nowi ich lokalizacja - działka położona jest wzdłuż zbiorczej 

drogi dojazdowej publicznej, na granicy 2 gmin: Stare Babi-

ce i Ożarów Mazowiecki oraz dzielnicy Warszawa-Bemowo. 

Dane techniczne nieruchomości można uzyskać w GOSiR, 

ul. Szkolna 2 w Ożarowie Mazowieckim tel. 22 721 03 29.

 Gmina położona jest w centrum województwa mazowiec-

kiego. Na powierzchni 71,34 km2 mieszka blisko 20 tys. osób. 

Gmina graniczy z Warszawą oraz gminami: Stare Babice, Leszno, 

Błonie, Brwinów, Pruszków i Piastów. Jest jedną z sześciu gmin 

tworzących powiat warszawski zachodni. Położona jest przy 

ważnym szlaku komunikacyjnym Warszawa-Poznań-Berlin. 

Intencją właściciela terenu jest budowa kompleksu sportowo-

-rekreacyjnego w oparciu o partnerstwo publiczno-prywat-

ne (PPP). Wstępnie założono budowę obiektów sportowych 

otwartych i zamkniętych składających się w szczególności z:

• boisk piłkarskich,

• kortów tenisowych,

• zaplecza hotelowego,

• terenów ogólnej dostępności (ścieżki rowerowe, górka 

saneczkowa itp.)

 W przypadku zainteresowania projektem prosimy o przed-

stawienie koncepcji zagospodarowania działki o powierzchni 

11,6 ha z uwzględnieniem podanych wyżej założeń wstęp-

nych. Prosimy o przesłanie swoich propozycji w terminie do 

1 lutego 2010 r.

Informacji szczegółowych udziela:
Andrzej Kowalski - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, tel. (22) 721 03 29; 0603 703 909
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21 stycznia 2010
20 minut i dwoje nietrzeźwych rowerzy-
stów
21 stycznia na terenie gminy Ożarów Ma-

zowiecki policjanci z komisariatu wspólnie z funkcjonariusza-

mi ruchu drogowego ze Starych Babic przeprowadzili działa-

nia prewencyjno-kontrolne w zakresie zapewnienia porządku 

i bezpieczeństwa na drogach. Kilka minut po 15.00 w miejsco-

wości Pogroszew Kolonia funkcjonariusze uniemożliwili dalszą 

jazdę dwojgu nietrzeźwym rowerzystom.

 Pierwszą do kontroli drogowej policjanci zatrzymali 64-let-

nią kobietę. Badanie wykazało, że miała 2,2 promila alkoholu 

w organizmie. 20 minut później ujawnili nietrzeźwego cyklistę. 

Jak się okazało, to nie był pierwszy raz, 43-latek posiadał już 

sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz za czyn, którego 

się dopuścili odpowiedzą przed sądem.

18 stycznia 2010
Zatrzymani z marihuaną
18 stycznia Kryminalni ze Starych Babic uzyskali informację 

o osobach mogących mieć związek z przestępczością narko-

tykową. Podjęte działania policyjne oraz dobre rozpoznanie 

środowiska zostało uwieńczone sukcesem. Funkcjonariusze 

w Józefowie zatrzymali dwóch młodych mężczyzn. Podczas 

przeszukania ujawnili przy 23-letnim Robercie D. i 21-letnim 

Danielu M. środki odurzające. Jak się okazało była to marihu-

ana oraz fifka z narkotykiem przygotowana do użycia, którą 

kryminalni zabezpieczyli.

 Młodzi mężczyźni zostali zatrzymani i osadzeni w policyj-

nej celi. Policjanci z Ożarowa Mazowieckiego przedstawili już 

Robertowi D. i Danielowi M. zarzut posiadania środków odurza-

jących, do którego przyznali się i poddali dobrowolnie karze.

11 stycznia 2010
Nietrzeźwy kierowca bez dokumentów i z sądowym 
zakazem
W niedzielne południe 10 stycznia wywiadowcy ze Starych 

Babic pełniąc służbę na terenie gminy Ożarów Mazowiecki 

zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę mercedesa. Jak się 

okazało, mężczyzna spożywał wcześniej alkohol. Przeprowa-

dzone badanie wykazało, że miał prawie 2 promile alkoholu 

we krwi. Nie posiadał również prawa jazdy w związku z wyda-

nym przez sąd zakazem prowadzenia pojazdów.

 Podczas kontroli drogowej policjanci ujawnili kolejne wy-

kroczenia, których dopuścił się mieszkaniec ożarowskiej gmi-

ny. 31-latek nie posiadał aktualnego ubezpieczenia pojazdu. 

POLICJA

Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim

w czasie ferii pracuje w godzinach 8.00-16.00

PRACOWNIA MALARSTWA I RYSUNKU 

od poniedziałku do piątku /od 1 -12 lutego/

godz. 10.30-12.00 - dzieci w wieku od 6 do 10 lat

godz. 12.30 do 14.00 - dzieci w wieku od 11 lat wzwyż

INTENSYWNY KURS NAUKI GRY NA GITARZE 

I tydzień ferii - od 1 do 5 lutego w godz. 13.30-15.00

Lekcje indywidualne - zapisy w sekretariacie 

WARSZTATY TANECZNE ZESPÓŁ „OŻAROWIACY” 

I tydzień ferii - od 1 do 5 lutego, godz. 9.00-13.00 

WARSZTATY LUDOWE

I tydzień ferii – kwiaty z bibuły /1-5 lutego/

poniedziałek, środa, piątek 

godz. 11.00-12.30 - dzieci w wieku od 6 do 12 lat

godz. 12.30 do 14.00 - młodzież w wieku od 13 lat wzwyż

II tydzień ferii – wycinanki, pająki /8-12 lutego/

godz. 11.00-12.30 - dzieci w wieku od 6 do 12 lat

godz. 12.30 do 14.00 - młodzież w wieku od 13 lat wzwyż

 Warsztaty poprowadzi i poopowiada o zwyczajach i tradycji zwią-

zanej z regionem łowickim - instr. Pani Beata Rokicka z Łowicza.

ZABAWA KARNAWAŁOWA DLA DZIECI 

7 lutego niedziela godzina 15.00 - konkursy, zabawy

Wszystkie zajęcia są bezpłatne

Zapisy pod numerem telefonu (22) 722-14-45 

w godzinach  8.00-19.00

Filia DK w Józefowie

w czasie ferii pracuje w godzinach 8.00-16.00

PLASTYKA DLA DZIECI

od poniedziałku do piątku /1- 12 luty/ - 11.00-13.00

PLASTYKA DLA  MŁODZIEŻY

od poniedziałku do piątku /1-12 luty/ - 13.00-15.00

ZAJĘCIA Z RĘKODZIEŁA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

od poniedziałku do piątku /1-12 luty/ - 11.00-13.00

TANIEC TOWARZYSKI DLA DZIECI

II tydzień ferii /8-12 luty/

od poniedziałku do piątku 13.00-14.00

OSTATKOWA ZABAWA KARNAWAŁOWA DLA DZIECI 

14 lutego niedziela godzina 15.00 – konkursy, zabawy

Zapisy pod numerem telefonu (22) 722- 50- 08  

w godzinach 12.30-19.00

Wszystkie zajęcia są bezpłatne!

„ZIMA W MIEŚCIE”
„Ferie zimowe z Uśmiechem” w dniach od 1 do 14 lutego 2010



22 1/178 2010

W grudniu 2009 r. OSP Ożarów uczest-

niczyła w 10 wyjazdach alarmowych:

4 pożary,

2 akcje ratownictwa technicznego,

1 pompowanie

4 inne interwencje

6.12 - Ożarów, ul. Poznańska - pożar okładzin hamulcowych 

naczepy - cysterna z gazem. Działania podjęte podczas inter-

wencji polegały na schłodzeniu podwozia prądem kroplistym 

wody oraz asekuracji powrotu cysterny do granic Warszawy.

13 i 15.12 - pożary sadzy w kominie

18.12 - Kaputy, ul. Sochaczewska - samochód Ford Focus 

uderzył w słup. Kierujący pojazdem z urazem barku został 

odwieziony do szpitala.

24.12 - Święcice - samochód osobowy Opel Astra wjechał 

do rowu. Dwie osoby, które doznały urazów zostały odwiezio-

ne do szpitala.

26.12 - Mory - pożar barakowozu na wiadukcie nad ulicą 

Poznańską.

28.12 - Straż miejska przekazała zgłoszenie o prawdopodo-

bieństwie utonięcia dzieci w skutek załamania lodu na stawie 

przy cmentarzu. W akcji przeszukiwania dna w okolicach 

przerębli wzięły udział 2 sekcje OSP Ożarów, JGR Błonie, straż 

miejska, policja, pogotowie ratunkowe. Okazało się jednak, 

że był to fałszywy alarm.

Naczelnik OSP Leszek Stachlewski

OSP Święcice
W grudniu 2009 r. nasza straż alarmowo wyjeżdżała 8 razy 

w tym:

pożary - 1

ART - 1

inne - 2

wypompowania - 4

16.12 - Pożar - Płochocin SHR płonąca sterta siana. Zabezpie-

czenie miejsca akcji.

29.12 - Święcice, ul. Poznańska 563. Udzielanie pierwszej po-

mocy poszkodowanym, odłączenie akumulatorów. Zabez-

piecznie miejsca wypadku, kierowanie ruchem.

12.12 - Święcice, ul.Poznańska 541, Szkoła Podstawowa. 

Udrożnienie rynien.

8.12, 23.12, 12.12 - Józefów, ul. Kasztanowa 1

29.12 - Płochocin, ul. Słowackiego 4b.
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Funkcjonariusze zatrzymali także dowód rejestracyjny samo-

chodu za brak ważnych badań technicznych.

 Teraz kierowca odpowie za czyny, których się dopuścił. 

Za niestosowanie się do wyroku sądu grozi kara nawet do 3 lat 

pozbawienia wolności.

31 grudnia 2009
Kierowca z sądowym zakazem
W nocy 31 grudnia policjanci z Ożarowa Mazowieckiego pa-

trolując ulice gminy zwrócili uwagę na jadącą ulicą Poznańską 

Toyotę. Policjanci zatrzymali pojazd do kontroli drogowej. Kie-

rowca nie posiadał prawa jazdy. Po sprawdzeniu w systemie 

informatycznym, okazało się, że mężczyzna złamał sądowy 

zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, który obowią-

zywał go do 2010 roku.

 Sprawą 27-latka zajęli się policjanci z ożarowskiej dochodze-

niówki. Mężczyzna będzie odpowiadał za złamanie zakazu są-

dowego, za co grozi kara pozbawienia wolności nawet do 3 lat.

29 grudnia 2009
Zarwał się lód pod dziećmi
Takie zgłoszenie otrzymał dyżurny komisariatu w Ożarowie 

Mazowieckim. Do akcji poszukiwawczej, która trwała kilka 

godzin, włączyli się strażacy, pogotowie ratunkowe i strażnicy 

miejscy. Świadek widział trójkę dzieci bawiących się na lodzie. 

Gdy po pewnym czasie dzieci nie było, natychmiast powiado-

mił służby ratunkowe. 

 W akcję poszukiwawczą zaangażowali się strażacy, pogo-

towie ratunkowe i strażnicy miejscy. Na szczęście zdarzenie za-

kończyło się pomyślnie. Jak ustalili policjanci, zabawa dzieci na 

lodzie odbywała się przy brzegu i pod opieką osoby dorosłej. 

W tym czasie ojciec jednego z dzieci sprawdził pokrywę lodu 

na środku stawu i wpadł do wody. Gdy z niej wyszedł wraz 

z dziećmi poszedł do domu.

10 grudnia 2009
Kradzież pamięci przenośnych
10 grudnia policjanci z Ożarowa Mazowieckiego zosta-

li powiadomieni o kradzieży pamięci przenośnych w jednej 

z okolicznych firm. Funkcjonariusze szybko ustalili okoliczności 

i zatrzymali 26-letniego pracownika. Mężczyzna skradzione 

mienie schował do szafki, w której policjanci ujawnili 10 sztuk 

pamięci przenośnej.

 Policjanci dokonali przeszukania w miejscu zamieszkania 

pracownika, gdzie ujawnili sprzęt elektroniczny z poprzed-

nich kradzieży. Dzisiaj 26-latek usłyszał zarzuty kradzieży, do 

których przyznał się i poddał dobrowolnie karze, która może 

wynosić nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Opracowano na podstawie strony http://kppbabice.policja.waw.pl/









BUDŻET NA 2010 ROK

Dochody gminy:  75.609.990 zł
Wydatki gminy:  99.566.318 zł

Zaplanowano udzielenie dotacji: 

 dla Zakładu Usług Komunalnych 1.300.000 zł

 dla innych jednostek w związku z ustawą o systemie oświaty: 1.844.680 zł

      - dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Umiastowie 183.200 zł
      - dla Gimnazjum im. Wincentego Pallotiego w Ożarowie        445.000 zł
      - dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole w Umiastowie 73.000 zł
      - dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK 
        im. Św. Urszuli Ledóchowskiej

312.000 zł 

      - dla Niepublicznego Przedszkola Język.-Sport. Bajlandia w Ożarowie 320.000 zł 
      - dla Niepublicznego Przedszkola Tosi i Franka 99.000 zł
      - dla Niepublicznego Przedszkola Stowarz. Rozwoju Macierzysza 148.500 zł
      - dla Niepublicznego Przedszkola w Macierzyszu 131.990 zł
      - dla Niepublicznego Przedszkola „Wesoły Misiaczek” 131.990 zł

 dla instytucji kultury 1.700.000 zł

      - dla Domu Kultury „Uśmiech” 1.200.000 zł
      - dla Biblioteki 500.000 zł

 na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w związku  
     z ustawą o działalności pożytku publicznego

1.230.000 zł 

 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w zakresie 
     lokalnego transportu zbiorowego

1.550.000 zł 

Z łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości     99.566.318 zł

 na wydatki bieżące zaplanowano kwotę        64.197.528 zł tj. 64,5%

 na wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne) kwotę 35.368.790 zł tj. 35,5%

Deficyt budżetu gminy 23.956.328 zł
Na sfinansowanie planowanego deficytu złożą się przychody pochodzące z:  

 zaciągniętych kredytów w kwocie                         18.300.000 zł

 nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie      5.656.328 zł

Utworzono rezerwę ogólną 200.000 zł

Szanowni Państwo

W dniu 30 grudnia 2009 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr 407/09 w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy na rok 2010. Uchwała budżetowa jest dokumentem szczegółowym liczącym 
wraz z załącznikami i objaśnieniami kilkadziesiąt stron. Przedstawiamy Państwu wyciąg z tej 
uchwały zawierający najważniejsze dane. Informacje te otrzymują Państwo zgodnie z zasadą 

przejrzystości i jawności zarządzania majątkiem i budżetem gminy.

z poważaniem

Kazimierz Stachurski - Burmistrz



Główne zadania inwestycyjne Gminy na 2010 rok
Drogi publiczne gminne 10.260.000 zł

      - przebudowa ul. Mickiewicza w Ożarowie 350.000 zł

      - przebudowa ul. Kościuszki, Reymonta, 1-go Maja na os. Ołtarzew 650.000 zł

      - przebudowa dróg na os. Płochocin Płd. i Płn. 3.800.000 zł

      - przebudowa dróg na os. Ołtarzew II etap 100.000 zł

      - przebudowa ul. Poniatowskiego w Ożarowie 2.500.000 zł

      - przebudowa ul. Tuwima w Ożarowie 1.500.000 zł

      - przebudowa ul. Kręta w Ożarowie – projekt 30.000 zł

      - przebudowa ul. Kapucka w Ożarowie 500.000 zł

      - przebudowa ul. Partyzantów w Ożarowie   10.000 zł

      - przebudowa ul. Radziwiłłów w Ożarowie 400.000 zł

      - przebudowa drogi na os. Szeligi 10.000 zł

      - budowa ul. Handlowej w Płochocinie 300.000 zł

      - budowa chodnika w Wolicy 50.000 zł

      - budowa chodnika ul. Witosa w Ożarowie 60.000 zł

Drogi publiczne powiatowe 1.000.000 zł

      - przebudowa drogi powiatowej – ul. Sochaczewskiej w Macierzyszu 1.000.000 zł

Gospodarka mieszkaniowa 2.100.000 zł

      - budowa budynku socjalnego w Umiastowie 1.300.000 zł

      - budowa budynku komunalnego w Józefowie – projekt  200.000 zł

      - budowa budynku komunalnego w Ożarowie – projekt  200.000 zł

      - modernizacja budynków komunalnych 200.000 zł

      - zakup gruntów 200.000 zł

Oświata i wychowanie 5.200.000 zł

      - poprawa infrastruktury służącej oświacie – budowa przedszkola 
        w Ożarowie i rozbudowa SP i gimnazjum w Płochocinie

 3.500.000 zł

      - budowa stołówki szkolnej przy SP nr 1 w Ożarowie  1.100.000 zł

      - rozbudowa szkoły w Umiastowie – projekt  100.000 zł

      - modernizacja placówek szkolnych 300.000 zł

      - modernizacja placówek przedszkolnych 200.000 zł

Ochrona zdrowia 100.000 zł

      - rozbudowa ośrodka zdrowia w Ożarowie – projekt  100.000 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 14.960.000 zł

      - budowa kanalizacji sanitarnej Bronisze 2.500.000 zł

      - budowa kanalizacji sanitarnej Wieruchów-Strzykuły  2.000.000 zł

      - budowa kanalizacji sanitarnej Macierzysz-Szeligi I etap 1.200.000 zł

      - budowa kanalizacji sanitarnej Macierzysz-Szeligi II etap 3.000.000 zł

      - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ołtarzew – projekt 80.000 zł

      - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica 400.000 zł

      - budowa kanalizacji sanitarnej w Święcicach – projekt 80.000 zł

      - budowa obiektów i urządzeń do poprawy jakości wody 800.000 zł

      - budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu Ożarów Wieś 1.900.000 zł

      - przebudowa kolektora głównego kanalizacji sanitarnej w Ożarowie 
        II etap od ul. Szkolnej do ul. Strzykulskiej – projekt  

 100.000 zł

      - budowa wodociągu i kanalizacji w Duchnicach 1.500.000 zł

      - inwentaryzacja sieci wod-kan na terenie gminy 100.000 zł

      - modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy 1.000.000 zł

      - rozbudowa wodociągu Święcice-Wolica 200.000 zł

      - budowa odwodnienia os. Franciszków w Ożarowie 100.000 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg 100.000 zł



Struktura wydatków budżetu Gminy na 2010 rok



Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2010 roku 
zaproponowane przez Rady Sołeckie

Nazwa sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota
Bronisze Wyposażenie Klubu w Broniszach 24.779 zł
Domaniewek Zakup pługa odśnieżającego z ciągnikiem 9.200 zł
Duchnice Utwardzenie ul. Żytniej 34.226 zł
Gołaszew Spotkania oraz imprezy o charakterze kulturalnym 10.199 zł

Kaputy, Kręczki
Utwardzenie ul. Wygodnej, Zacisznej i Kapuckiej 10.846 zł
Akcja zbiórki gabarytowej 5.000 zł

Konotopa Remont wiaty przystankowej ul. Rajdowa 74 16.394 zł
Koprki Budowa  punktów świetlnych ul. Rataja 12.253 zł
Macierzysz Rewitalizacja stawu i jego otoczenia 23.718 zł
Michałówek Budowa punktów świetlnych w Michałówku 8.385 zł
Mory Utwardzenie ul. Niecałej 11.123 zł

Myszczyn

Spotkania oraz imprezy o charakterze kulturalnym 897 zł
Zakup koszy do segregacji odpadów 1.500 zł
Rewitalizacja stawów 3.000 zł
Plac zabaw 6.000 zł

Ożarów Wieś Utwardzenie ul. Krętej 14.991 zł
Pilaszków Plac zabaw 13.000 zł

Piotrkówek Duży
Montaż lustra na ul. Pogodnej róg Świerkowej 1.500 zł
Spotkania oraz imprezy o charakterze kulturalnym 3.628 zł
Akcja zbiórki gabarytowej 4.000 zł

Piotrkówek Mały, Strzykuły Zakup sprzętu na boisko 18.516 zł
Płochocin Wieś Plac zabaw 22.384 zł
Pogroszew Akcja zbiórki gabarytowej 2.000 zł
Pogroszew Kolonia Spotkania oraz imprezy o charakterze kulturalnym 11.260 zł

Święcice
Zakup (wraz z montażem) koszy 6.948 zł
Zakup odśnieżarki 8.800 zł
Zakup i montaż tablic informacyjnych 15.500 zł

Umiastów
Modernizacja kompleksu boisk sportowych 
w Umiastowie

16.000 zł

Wieruchów Budowa placu zabaw 13.211 zł
Wolskie Utwardzenie ul. Górnej 14.000 zł

OGÓŁEM 343.258 zł


