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Z PRACY BURMISTRZA

Zakończyliśmy pierwsze półrocze 2010 roku, roku obfitującego w dramatyczne wydarzenia 
w kraju, roku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej. 

 W naszej gminie bilans tego półrocza jest dobry, po raz pierwszy budżet gminy przekroczył 
100 milionów złotych, a zaawansowanie jego wykonania w rozdziale inwestycje i remonty sięgnęło 
30%. Oznacza to dobre tempo realizacji przyjętych zadań. Przed nami wakacje, okres zasłużonego 
odpoczynku i urlopów. Urząd Miasta, jego wydziały, referaty i jednostki organizacyjne, będą pracowa-
ły bez przerw urlopowych. Kontynuujemy kolejne etapy budowy kanalizacji sanitarnej w Szeligach, 
Macierzyszu, Piotrkówku, Ożarowie Wsi, rozpoczynamy przebudowę siedmiu ulic Osiedli Płochocin 
Północny i Płochocin Południowy, przebudowę ulic: Kapuckiej w Ożarowie i Tuwima w Duchnicach, 
rozpoczęły się remonty szkół i przedszkoli.
 Jesienią będziemy świętować 100. rocznicę Szkoły Podstawowej w Święcicach, najstarszej pla-
cówki oświatowej w naszej gminie założonej w 1910 roku, której pierwszym dyrektorem był Stefan 
Rodkiewicz. Decyzją Rady Miejskiej otrzymała ona imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Szkoła liczy 
69 uczniów w klasach od 0 do 6, a grono pedagogiczne to 10 nauczycieli. Szkoła w Święcicach od 
lat może chlubić się wysokimi osiągnięciami swych pedagogów i uczniów. Wyniki sprawdzianu dla 
klas VI przeprowadzonego na zakończenie roku szkolnego dają szkole pierwsze miejsce w gminie i są 
lepsze od średniej powiatu, województwa i kraju. Najmniejsza szkoła w gminie, dla której organem 
prowadzącym jest samorząd gminny jest naszą dumą. Gratulujemy nauczycielom, uczniom i rodzi-
com. Już dzisiaj zapraszam na uroczystości jubileuszowe, które zostały wyznaczone na 16 października 
2010 roku.
 Przypomnieć również należy o 600. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem i związanego z tym wydarze-
niem - wielkiego zwycięstwa wojsk polskich i litewskich pod wodzą króla polskiego Władysława Jagieł-
ły i Wielkiego Księcia Litwy Witolda nad wojskami zakonu krzyżackiego 15 lipca 1410 roku. Dowiedzie-
liśmy się z artykułu Pani Barbary Milanowskiej - dyrektora Muzeum Dworu Polskiego w Pilaszkowie, 
zamieszczonego w majowym numerze „Informatora”, że w wyprawie grunwaldzkiej najprawdopo-
dobniej brali udział potomkowie Grzegorza - najstarszego, znanego z imienia właściciela Pilaszko-
wa. Mamy więc nasz historyczny powód, aby o tej rocznicy nie zapominać. Na zakończenie roku 
szkolnego uczniowie gimnazjów gminnych otrzymali do swoich sal historycznych kopie obrazu Jana 
Matejki Bitwa pod Grunwaldem. Zachęcam Państwa, aby w te wakacje odwiedzić Muzeum Narodo-
we w Warszawie celem obejrzenia oryginału obrazu Jana Matejki, lub jeżeli czas pozwoli, udać się na 
pola grunwaldzkie, na których przed 600 laty rozegrała się ta wielka bitwa.
Wszystkim życzę udanych, słonecznych wakacji.

Burmistrz Kazimierz K. Stachurski

 Motto na lipiec:

  Wartość społeczeństwa mierzy się nie wyczynami 

  poszczególnych jednostek, ale jego zdolnością 

  do działania jako całości

        Ryszard Kapuściński



4 6/183 2010

Z PRACY BURMISTRZA

 Zakończono zadania:

• remont dachu na budynku Urzędu Miasta i Gminy 

• budowa ul. Handlowej w Płochocinie

 Podpisano umowy

• na wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy 

• na usługi w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Miasta i Gminy Ożarów 

Mazowiecki za częściową odpłatnością Gminy na część A (trasa: Leszno – Zaborów – Ożarów Mazowiecki 

– Strzykuły – Warszawa)

• na usługi w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Miasta i Gminy Oża-

rów Mazowiecki za częściową odpłatnością Gminy na część B (trasa: Błonie – Józefów – Ożarów Mazowiecki 

– Warszawa)

• na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrkówek, Wieruchów, Strzykuły, Macierzysz, Szeligi– część A

• na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrkówek, Wieruchów, Strzykuły, Macierzysz, Szeligi– część B

• na budowę sieci wodociągowej w ul. Rozłogi w miejscowości Duchnice 

• na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica 

• na usługi uzupełniające na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy do placówek szkolno-wycho-

wawczych na trasie dom - szkoła - dom

• na usługę bankową polegającą na udzieleniu długoterminowych kredytów dla Gminy 

 Zatwierdzono wynik postępowania na następujące zadania:

• budowę chodnika oraz zjazdów w ul Witosa w Ożarowie 

• przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlach Płochocin Południowy i Płochocin Pół-

nocny

• przebudowę ul. Tuwima w Duchnicach

 wszczęto postępowanie przetargowe na następujące zadania:

• budowa ośrodka sportowo – rekreacyjnego w obrębie PGR Kręczki – Kaputy w formie koncesji na roboty 

budowlane

• dowóz dzieci z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki do szkół Podstawowych, Gimnazjów oraz na pływalnię 

i zawody sportowe

• wykonanie projektu placu zabaw oraz jego budowę przy Szkole Podstawowej Nr w Ożarowie 

• wykonanie projektu placu zabaw oraz jego budowę przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ożarowie 

• remont węzła cieplnego w budynku Przedszkola Nr 2 w Ożarowie 

 18 maja w Szkole Podstawowej w Płochocinie odbył się finał Konkursu Ortograficznego „O pióro Burmistrza 

Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki”. Laureatami konkursu zostali:

- w kategorii klas IV – Aleksander Senderowski – uczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie 

- w kategorii klas V – Miłosz Podrażka – uczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ożarowie 

- w kategorii klas VI – Cezary Kowalski – uczeń Szkoły Podstawowej w Płochocinie.

 19 maja uczennice ze Szkoły Podstawowej w Płochocinie zajęły IV miejsce w Międzypowiatowym Finale 

Halowej Piłki Nożnej w Pruszkowie. 

 Z okazji Dnia Dziecka dzieci z Przedszkola Publicznego w Józefowie brały udział w wycieczce do Szkoły Jazdy 

Konnej „PATATAJ” w Kaniach. 

 26 maja Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ożarowie zorganizowało w Domu Kultury „Uśmiech” Dzień Matki. 

Agencja Artystyczna „Koliber” poprowadziła zabawy, w których dzieci bawiły się razem z mamami.

 28.05 – 30.05 w Garwolinie odbyły się XII Mistrzostwa Polski w Tabliczce Mnożenia „Matematyka – Zabawa 

– Sport”, w których startowała Szkoła Podstawowa Nr 1 z Ożarowa Mazowieckiego. Na 20 szkół z całej Polski 

uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w klasyfikacji generalnej zajęli IX miejsce. W klasyfikacji klas III, zdobyli 

V miejsce, w klasyfikacji klas IV, miejsce VIII.

 28 maja uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Święcicach zajęli II miejsce w powiatowym konkursie plastycz-

nym pt. „Policja w oczach dziecka – bezpieczne wakacje z policjantem”

 29 maja w Zielonkach odbyły się biegi przełajowe. „O Puchar Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodnie-

go”. Z naszej Gminy startowało 157 uczniów. 

Klasyfikacja punktowa w kategorii Szkół Podstawowych: 

• I miejsce Szkoła Podstawowa w Płochocinie 

• II miejsce Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

• III miejsce Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim

INWESTYCJE 
i REMONTY 

ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE

OŚWIATA
I SPORT

z pracy Urzędu Miasta 
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W klasyfikacji punktowej w kategorii Gimnazja: 

• II miejsce Gimnazjum w Ożarowie Mazowieckim,

 Szkoła Podstawowa w Płochocinie oraz Ożarowie przyjmowały dary dla powodzian, które zostały ode-

brane w dniu 2.06 przez oddział Caritas w Bramkach i przewiezione do Gminy Słubice koło Płocka

 8 czerwca b.r. na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej nr 2 odbyły się Gminne Igrzyska Przedszko-

laków i Szkolniaków. W olimpiadzie startowało 250 dzieci. Do rywalizacji sportowej stanęły dzieci z czterech 

zerówek przedszkolnych i sześciu „zerówek” szkolnych.

 11 czerwca w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Ożarowie odbyły się uroczystości z okazji 60-lecia Przedszkola. 

 Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Płochocinie zajęli III miejsce w XXV Rajdzie Szlakiem Naszej Historii 

 19 i 21 czerwca w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Ożarowie odbyły się zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo-

przyjętych.

 Maria Pawluczuk, uczennica klasy IV ze Szkoły Podstawowej w Płochocinie zajęła II miejsce w Ogólnopol-

skim konkursie wiedzy o Życiu i Twórczości Fryderyka Chopina. 

 W ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2009/2010 uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pło-

chocinie zajęli I miejsce w Powiatowym Finale Ringo Dziewcząt i Chłopców w kategorii Szkół Podstawowych. 

 We wszystkich szkołach odbyły się uroczyste zakończenia roku szkolnego.

 Gmina Ożarów Mazowiecki po raz kolejny zdobyła pierwsze miejsce w klasyfikacji gmin Powiatu Warszaw-

skiego Zachodniego za osiągnięcia sportowe w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 

W klasyfikacji szkół podstawowych: 

• I miejsce ex aequo – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego oraz Szkoła Podstawowa nr 2 

im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim

• III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów Płochocinie 

W klasyfikacji szkół gimnazjalnych 

• I miejsce – Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim 

 24 czerwca br. zostały rozdane nagrody dla najlepszych uczniów III klas gimnazjalnych pn. „Ożarowskie Pe-

rełki”. Sponsorami w tym roku byli: MK2 Obsługa Komunikacji Autobusowej, Ambra Sp. z o.o, Delikatesy „U 

Bogusi, Panatoni Poland, WR-SRH S.A. Bronisze, WB Electronics Sp. z o. o., Marek Perkowski Studio „VILLA” 

LP Imię i Nazwisko Nazwa Szkoły Kategoria nagrody

1. Aleksandra 

Sobczak 

Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płocho-

cinie

matematyczno - przyrodnicza

2. Magdalena Sośnia Gimnazjum im. Bohaterów Powstania War-

szawskiego w Ożarowie Mazowieckim

humanistyczna

3. Maksym Jaworski Gimnazjum im. Bohaterów Powstania War-

szawskiego w Ożarowie Mazowieckim

Sportowa

4. Anita Ścieglińska Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płocho-

cinie

Artystyczna

5. Patrycja Sułkowska Gimnazjum im. Bohaterów Powstania War-

szawskiego w Ożarowie Mazowieckim 

Artystyczna

 Imprezy i wydarzenia w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie 

• 23 maja – odbyła się Majówka w Macierzyszu.

• 27 maja – odbył się pokaz filmów w ramach ogólnopolskiego konkurs SZAFA – Szkolna Akademia Filmów 

Amatorskich - organizowanego przez gimnazjum w Ożarowie Maz.

• 29 maja - odbył się Gminno-Parafialny Dzień Dziecka - Festyn Rodzinny na boisku przy Sanktuarium Miłosier-

dzia Bożego. W programie: gry i zabawy dla dzieci, koncert zespołu Anti Babilon System.

• 29 maja – w sali konferencyjnej Hotelu Mazurkas zostały wręczone Nagrody Honorowe „Felicja”. W uroczystej 

gali  wystąpił Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego.

• 12 czerwca - rozpoczęły się obchody VIII Dni Ożarowa. O godz 9.00 ulicami Ożarowa Maz. Przeszła „Parada 

Uśmiechu” – w której szli członkowie sekcji i zespołów z DK „Uśmiech” i Filii oraz klubów sportowych z Gminy 

 Imprezy i wydarzenia w Domu Kultury - Filia w Józefowie

• 26 maja –  obył się piknik rodzinny z okazji Dnia Matki oraz zakończenia roku kulturalnego

• 30 maja i 27 czerwca – odbyły się wieczorki taneczne dla seniorów.  

Burmistrz - Kazimierz Stachurski

KULTURA
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UCHWAŁA Nr 450/10
w sprawie: zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w roku budże-
towym 201 na realizację zadania in-
westycyjnego pod nazwą „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w miejscowo-
ści Piotrkówek-Wieruchów-Strzyku-
ły-Macierzysz-Szeligi.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zaciąga się kredyt długoterminowy w 

wysokości 1.500.000 zł na realizację zada-

nia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Piotrkówek-Wieruchów-Strzykuły-Ma-

cierzysz-Szeligi.”

§2

Prawne zabezpieczenie uzyskanego kre-

dytu stanowi: weksel własny in blanco 

wraz z deklaracją 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 13 Radnych 
– 13 głosami „za” podjęła Uchwałę 
Nr 450/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w roku budżetowym 
2010 na realizację zadania inwestycyjnego 
pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitar-
nej w miejscowości Piotrkówek – Wieru-
chów – Strzykuły – Macierzysz – Szeligi”.

UCHWAŁA Nr 451/10
w sprawie: zaciągnięcia kredytu dłu-
goterminowego w roku budżeto-
wym 2010 na realizację zadania in-
westycyjnego pod nazwą „Przebu-
dowa ul. Tuwima w Ożarowie”.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zaciąga się kredyt długoterminowy w 

wysokości 1.000.000 zł na realizację za-

dania inwestycyjnego pod nazwą „Prze-

budowa ul. Tuwima w Ożarowie”

§2

Prawne zabezpieczenie uzyskanego kre-

dytu stanowi: weksel własny in blanco 

wraz z deklaracją wekslową.

§3

1) Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi 

w latach 2011-2015 w ratach miesięcz-

nych.

2) Źródłem pokrycia zaciągniętego zo-

bowiązania będą wpływy z podatku od

nieruchomości w latach 2011–2015.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych 
– 13 głosami „za” podjęła Uchwałę 
Nr 451/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w roku budżetowym 
2010 na realizację zadania inwestycyjne-
go pod nazwą „Przebudowa ul. Tuwima 
w Ożarowie”.

UCHWAŁA Nr 452/10
w sprawie: zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w roku budże-
towym 2010 na realizację zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Prze-
budowa dróg wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą na os. Płochocin Płd. 
i Płochocin Płn.”

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zaciąga się kredyt długoterminowy 

w wysokości 3.300.000 zł na realizację 

zadania inwestycyjnego pod nazwą 

„Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na os. Płochocin Płd. i Pło-

chocin Płn.”

§2

Prawne zabezpieczenie uzyskanego kre-

dytu stanowi: weksel własny in blanco 

wraz z deklaracją wekslową.

§3

1) Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi 

w latach 2011-2015 w ratach miesięcz-

nych.

2) Źródłem pokrycia zaciągniętego zo-

bowiązania będą wpływy z podatku od

nieruchomości w latach 2011-2015.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych – 
13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 452/10 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoter-
minowego w roku budżetowym 2010 na 
realizację zadania inwestycyjnego pod na-
zwą „Przebudowa dróg wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą na os. Płochocin Płd. 
i Płochocin Płn.”.

UCHWAŁA Nr 453/10
w sprawie: zaciągnięcia kredytu dłu-
goterminowego w roku budżetowym 
2010 na realizację zadania inwesty-
cyjnego pod nazwą „Przebudowa 
ul. Poniatowskiego wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą w Ożarowie”.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zaciąga się kredyt długoterminowy w 

wysokości 2.000.000 zł na realizację za-

dania inwestycyjnego pod nazwą „Prze-

budowa ul. Poniatowskiego wraz z infra-

strukturą towarzyszącą w Ożarowie”

§2

Prawne zabezpieczenie uzyskanego kre-

dytu stanowi: weksel własny in blanco 

wraz z deklaracją wekslową.

§3

1) Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi 

w latach 2011-2015 w ratach miesięcz-

nych.

2) Źródłem pokrycia zaciągniętego zo-

bowiązania będą wpływy z podatku od

nieruchomości w latach 2011-2015.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych 
– 13 głosami „za” podjęła Uchwałę 
Nr 453/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w roku budżetowym 
2010 na realizację zadania inwestycyjnego 
pod nazwą „Przebudowa ul. Poniatow-
skiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
w Ożarowie”.

UCHWAŁA Nr 454/10
w sprawie: zasad odpłatnego prze-
kazywania na rzecz Gminy Ożarów 
Mazowiecki sieci wodociągowych 
wybudowanych przez Inwestorów na 
terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

W dniu 19 maja 2010 r. na  LV sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:
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§1

Wprowadza się do stosowania „Zasa-

dy odpłatnego przekazywania na rzecz 

Gminy sieci wodociągowych wybudo-

wanych przez Inwestorów na terenie 

Gminy Ożarów Mazowiecki”, zwane da-

lej „Zasadami” o treści jak załączone do 

niniejszej Uchwały.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych 
– 6 głosami „za” przy 7 głosach „wstrzy-
mujących się” podjęła Uchwałę Nr 454/10 
w sprawie zasad odpłatnego przekazywa-
nia na rzecz Gminy Ożarów Mazowiecki 
sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych 
wybudowanych przez Inwestorów na tere-
nie Gminy Ożarów Mazowiecki.

UCHWAŁA Nr 455/10
w sprawie: desygnowania przedsta-
wiciela Rady Miejskiej do Rady Tech-
nicznej.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Desygnuje się Radnego Stanisława Tra-

czyka jako przedstawiciela Rady Miej-

skiej do Rady Technicznej.

Rada Miejska w obecności 12 Radnych 
– 11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzy-
mującym się” podjęła Uchwałę Nr 455/10 
w sprawie desygnowania przedstawiciela 
Rady Miejskiej do Rady Technicznej.

UCHWAŁA Nr 456/10
w sprawie: przyznania nagrody ho-
norowej Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Przychylając się do wniosku kapituły, 

Rada Miejska przyznaje nagrodę ho-

norową Miastai Gminy Ożarów Mazo-

wiecki:

1. Andrzej Bartkowski - w kategorii „oso-

ba”

2. Towarzystwo Miłośników Ołtarzewa 

- w kategorii „instytucja”.

Rada Miejska w obecności 12 Radnych 
– 10 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” 
i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła 

Uchwałę Nr 456/10 w sprawie przyznania 
nagrody honorowej Miasta i Gminy Oża-
rów Mazowiecki.

UCHWAŁA Nr 457/10
w sprawie: nadania nazwy drodze 
w Pogroszewie Kolonii.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Drodze bez nazwy zlokalizowanej na 

działce o nr ewidencyjnym 142/11 poło-

żonej w Pogroszewie Kolonii, nadaje się 

nazwę Cichy Zakątek.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi.

§3

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Mazo-

wieckiego i wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia.

Rada Miejska w obecności 12 Radnych 
– 10 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzy-
mujących się” podjęła Uchwałę Nr 457/10 
w sprawie nadania nazwy drodze w Pogro-
szewie Kolonii (Cichy Zakątek).

UCHWAŁA Nr 458/10
w sprawie: rozpatrzenia skargi Pań-
stwa Zofii i Jerzego Boratyn na bez-
czynność Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki w sprawie 
wypłaty odszkodowania za działki, 
które z mocy prawa przeszły na wła-
sność Gminy Ożarów Mazowiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu skargi na Burmistrza 

Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki zło-

żonej przez Państwa Zofię i Jerzego Bo-

ratyn i zapoznaniu się ze stanowiskiem 

Komisji Rewizyjnej w sprawie zarzutu 

postawionego w skardze, Rada Miejska 

w Ożarowie Mazowieckim uznaje skar-

gę za zasadną z przyczyn określonych 

w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik 

do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prze-

wodniczącej Rady, zobowiązując ją do

przygotowania odpowiedzi i przesłania 

skarżącym odpisu niniejszej uchwały 

wraz z załącznikiem.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

Rada Miejska w obecności 12 Radnych 
– 10 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzy-
mujących się” podjęła Uchwałę Nr 458/10 
w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa 
Zofii i Jerzego Boratyn na bezczynność Bur-
mistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazo-
wiecki w sprawie wypłaty odszkodowania 
za działki, które z mocy prawa przeszły na 
własność Gminy Ożarów Mazowiecki.

UCHWAŁA Nr 459/10
w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani 
Janiny Szymańskiej na Burmistrza 
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 
w sprawie przejęcia gruntu na wła-
sność Gminy bez powiadomienia 
o tej czynności.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu skargi na Burmistrza 

Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 

złożonej przez Panią Janinę Szymańską 

i zapoznaniu się ze stanowiskiem Ko-

misji Rewizyjnej w sprawie zarzutu po-

stawionego w skardze, Rada Miejska w 

Ożarowie Mazowieckim uznaje skargę 

za bezzasadną z przyczyn określonych 

w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik 

do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prze-

wodniczącej Rady, zobowiązując ją do 

przygotowania odpowiedzi i przesłania 

skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz 

z załącznikiem.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

Rada Miejska w obecności 12 Radnych 
– 12 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 
459/10 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani 
Janiny Szymańskiej na Burmistrza Miasta 
i Gminy Ożarów Mazowiecki w sprawie 
przejęcia gruntu na własność Gminy bez 
powiadomienia o tej czynności.
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UCHWAŁA Nr 460/10
w sprawie: wprowadzenia zmian w 
uchwale budżetowej na rok 2010.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zmniejszyć dochody gminy o kwotę 

82.150 zł. 

Zwiększyć dochody gminy o kwotę 

249.290 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 

Plan dochodów po zmianach wynosi 

76.068.462 zł.

§2

Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 

420.270 zł. 

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 

587.410 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 

99.915.365 zł.

§3

1. Deficyt w wysokości 23.846.903 zł zo-

stanie sfinansowany przychodami po-

chodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 

18.300.000 zł.

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 

5.546.903 zł

2. Przychody budżetu stanowią kwotę 

28.183.886 zł., w tym:

a) zaciągnięte kredyty w kwocie 

22.636.983 zł.

b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 

5.546.903 zł.

§4

Wprowadza się zmiany w planie wydat-

ków majątkowych na rok 2010 zgod-

nie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej 

Uchwały.

§5

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej 

Nr 407/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. pn. 

„Dotacje udzielane w 2010r. z budżetu 

podmiotom należącym i nie należącym 

do sektora finansów publicznych”. zmie-

niony zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do 

niniejszej Uchwały.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych – 
13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 460/10 
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwa-
le budżetowej na rok 2010.

UCHWAŁA Nr 461/10
w sprawie: wprowadzenia zmian w 
budżecie na 2010 rok.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zwiększyć dochody gminy o kwotę 

544.860 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 

76.613.322 zł.

§2

Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 

400.000 zł. Zwiększyć wydatki gminy o 

kwotę 944.860 zł zgodnie z Załącznikiem 

Nr 2. Plan wydatków po zmianach wy-

nosi 100.460.225 zł.

§3

1. Deficyt w wysokości 23.846.903 zł zo-

stanie sfinansowany przychodami po-

chodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 

18.300.000 zł.

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 

5.546.903 zł.

§4

Wprowadza się zmiany w planie wydat-

ków majątkowych na rok 2010 zgod-

nie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej 

Uchwały.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych – 
13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 461/10 
w sprawie wprowadzenia zmian w budże-
cie na 2010 rok.

UCHWAŁA Nr 462/10
w sprawie: stanowiska dotyczącego 
dróg wojewódzkich w tym istnieją-
cych i projektowanych na terenie 
miasta i gminy Ożarów Mazowiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Przyjąć Stanowisko dotyczące dróg wo-

jewódzkich w tym istniejących i pro-

jektowanych na terenie miasta i gminy 

Ożarów Mazowiecki, stanowiące załącz-

nik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Przekazać Stanowisko Rady Miejskiej 

w Ożarowie Mazowieckim Marszałkowi 

Województwa Mazowieckiego .

Rada Miejska w obecności 13 Radnych – 
13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 462/10 
w sprawie stanowiska dotyczącego dróg 
wojewódzkich w tym istniejących i projek-
towanych na terenie miasta i Gminy Oża-
rów Mazowiecki.

W dniu 27 maja 2010 r. na  LVI sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 463/10
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 436/10 
Rady Miejskiej w Ożarowie Ma-
zowieckim z dnia 5 marca 2010 r. 
w sprawie Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Ożarów Ma-
zowiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Uchyla się Uchwałę Nr 436/10 Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z 

dnia 5 marca 2010 r. w sprawie Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego Gminy Ożarów 

Mazowiecki.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych – 
13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 463/10 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 436/10 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Ożarów 
Mazowiecki.

UCHWAŁA Nr 464/10
w sprawie: Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 

W dniu 15 czerwca 2010 r. na  LVII sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:
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przestrzennego Gminy Ożarów Ma-
zowiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

1. Uchwala się „Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Ożarów Mazowiecki”.

2. Tekst i rysunek Studium oraz rozstrzy-

gnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag sta-

nowią załączniki do niniejszej uchwały:

1) tekst “Studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania przestrzen-

nego Gminy Ożarów Mazowiecki 

– „Uwarunkowania zagospodarowania 

przestrzennego” (Tom I), zawarty w za-

łączniku nr 1, stanowi materiał informa-

cyjny uzasadniający i dokumentujący 

tekst ustaleń;

2) rysunek w skali 1:10000 „Uwarunko-

wania zagospodarowania przestrzenne-

go” (Rysunek I), stanowiący załącznik nr 

2 obrazuje opisane w tekście uwarunko-

wania;

3) tekst „Studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania przestrzen-

nego Gminy Ożarów Mazowiecki – 

„Kierunki zagospodarowania przestrzen-

nego” (tom II), zawarty w załączniku nr 

3, stanowi ustalenia studium;

4) rysunek w skali 1:10 000 „Kierunki za-

gospodarowania przestrzennego (Rysu-

nek II) będący załącznikiem nr 4 stanowi 

integralną część ustaleń studium;

5)rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrze-

nia uwag stanowi załącznik nr 5.

§2

Traci moc uchwała Nr 389/02 Rady Miej-

skiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia

3 października 2002 r. w sprawie uchwa-

lenia studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Ożarowa Mazowieckiego i gminy 

Ożarów Mazowiecki.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych 
– 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymu-
jącym się” podjęła Uchwałę Nr 464/10 w 
sprawie Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Ożarów Mazowiecki.

UCHWAŁA Nr 465/10
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 
437/10 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 5 marca 2010 r. 
w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego czę-
ści wsi Pogroszew

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Uchyla się uchwałę Nr 437/10 Rady Miej-

skiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 5 

marca 2010 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzenne-

go części wsi Pogroszew.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych 
– 12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzy-
mującym się” podjęła Uchwałę Nr 465/10 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 437/10 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z 
dnia 5 marca 2010 r. w sprawie miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzenne-
go części wsi Pogroszew.

UCHWAŁA Nr 466/10
w sprawie: sprawie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzenne-
go części wsi Pogroszew. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

DZIAŁ I.

Zakres regulacji planu

§ 1.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego części wsi 

Pogroszew zwany dalej w treści niniej-

szej uchwały planem.

2. Plan obejmuje obszar, którego granice 

wyznaczają; od północy granica admini-

stracyjna wsi Pogroszew przebiegająca 

wzdłuż granicy administracyjnej gminy 

Ożarów Mazowiecki, od wschodu grani-

ca dz. nr ew. 22/4 i jej przedłużenie przez 

ul. Nowowiejską oraz działkę nr ew. 96/1 

do Kanału Ożarowskiego, następnie w 

kierunku wschodnim południowa gra-

nica Kanału Ożarowskiego, od południa 

granice działek nr ew. 149, 148, 147, 146 

i 145 oraz południowa granica drogi na 

działce nr ew. 150, od zachodu wschod-

nia linia rozgraniczająca ul. Rataja, dalej 

w kierunku wschodnim południowa 

granica Kanału Ożarowskiego, następnie 

w kierunku północnym zachodnie gra-

nice dz. nr ew. 94/2 i 22/3.

3. Granice obszaru objętego planem, o 

którym mowa w ust. 2, wyznacza się na 

rysunku planu sporządzonym na mapie 

w skali 1: 2000, stanowiącym załącznik 

nr 1 do uchwały.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych 

– 10 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzy-

mujących się” podjęła Uchwałę Nr 466/

10 w sprawie miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego części wsi 

Pogroszew.

UCHWAŁA Nr 467/10
w sprawie: przystąpienia do sporzą-
dzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Ożarów Mazowiecki dla czę-
ści wsi Duchnice.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

1. Przystąpić do sporządzania zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Ożarów Mazo-

wiecki dla części wsi Duchnice, zatwier-

dzonego Uchwałą 170/04 Rady Miejskiej 

w Ożarowie Mazowieckim z dnia 2 mar-

ca 2004r. (opublikowaną w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowiec-

kiego Nr 75, poz. 1900 z dnia 2 kwietnia 

2004r).

2. Zmiana miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego gminy Oża-

rów Mazowiecki dla części wsi Duchnice 

dotyczy działki nr ew. 76/33.

§2

Granica obszaru zmiany planu, o którym 

mowa w §1, oznaczona jest linią przery-

waną z kropką oraz literami od A do D 

na załączniku graficznym, który jest inte-

gralną częścią niniejszej uchwały.

§3

Przedmiotem sporządzania zmiany pla-

nu, w zakresie wyszczególnionym w art. 

15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. 

zm.¹) jest określenie nowego przezna-

czenia podstawowego terenu na usługi 

oświaty.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych 
– 11 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzy-
mujących się” podjęła Uchwałę Nr 467/10 
w sprawie przystąpienia do sporządzania 
zmiany miejscowego planu zagospodaro-
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wania przestrzennego gminy Ożarów Ma-
zowiecki dla części wsi Duchnice.

UCHWAŁA Nr 468/10
w sprawie: przystąpienia do sporządza-
nia zmiany miejscowego planu ogólne-
go zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ożarów Mazowiecki dla części 
miasta Ożarów Mazowiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

1. Przystąpić do sporządzania zmiany 

miejscowego planu ogólnego zago-

spodarowania przestrzennego miasta 

Ożarów Mazowiecki dla części miasta 

Ożarów Mazowiecki, zatwierdzonego 

Uchwałą 151/03 Rady Miejskiej w Oża-

rowie Mazowieckim z dnia 2 grudnia 

2003r. (opublikowaną Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Mazowieckiego 

dnia 31 marca 2004r., Nr 73, poz. 1811).

2. Zmiana miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego mia-

sta Ożarów Mazowiecki dotyczy działki 

nr ew. 63/1 położonej przy ul. 1 Maja.

§2

Granica obszaru zmiany planu, o którym 

mowa w § 1, oznaczona jest linią przery-

waną z kropką oraz literami od A do D 

na załączniku graficznym, który jest inte-

gralną częścią niniejszej uchwały.

§3

Przedmiotem sporządzenia zmiany pla-

nu, w zakresie wyszczególnionym w art. 

15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. 

zm.¹) jest określenie nowego przezna-

czenia podstawowego terenu na usługi 

oświaty.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych 
– 10 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzy-
mujących się” podjęła Uchwałę Nr 468/10 
w sprawie przystąpienia do sporządzania 
zmiany miejscowego planu ogólnego za-
gospodarowania przestrzennego miasta 
Ożarów Mazowiecki dla części miasta 
Ożarów Mazowiecki.

UCHWAŁA Nr 469/10
w sprawie: przedłużenia czasu obowią-
zywania taryf za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Przedłuża się obowiązywanie dotych-

czasowych taryf dla zbiorowego zaopa-

trzenia w wodę i zbiorowego odprowa-

dzania ścieków dla Energetyki Ożarów 

Mazowiecki na terenie Miasta i Gminy 

Ożarów Mazowiecki na okres od 1 lipca 

2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych 
– 13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 469/
10 w sprawie przedłużenia czasu obowią-

zywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

UCHWAŁA Nr 470/10
w sprawie: dopłat do cen zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego od-
prowadzania ścieków.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się dopłatę do cen zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego od-

prowadzania ścieków, dla gospodarstw 

domowych ( taryfowa grupa odbiorców 

nr 1),

dla Energetyki Ożarów Mazowiecki w 

wysokości (dopłata brutto ):

Za wodę:  Wysokość dopłaty

1. cena wody:  0,39 zł/m³

Za ścieki:  Wysokość dopłaty

2. cena ścieków:  0,83 zł/m³

§2

Dopłaty obowiązują w okresie od dnia 

1 lipca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych 
– 13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 
470/10 w sprawie dopłat do cen zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków.

Pełna treść uchwał oraz załączników do wglądu 
w UMIG w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 
lub na stronie www.bip.ozarow-mazowiecki.pl

Za serce, które kocha i pomaga potrzebującym, za wsparcie, które wywołuje radość i  uśmiech na twarzach dzieci. Tym 

wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania imprezy z okazji DNIA DZIECKA. Były to następujące Instytucje, Firmy 

i Osoby Prywatne:

• Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim

• Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

• Firma „Hipo” S.J. Warszawa – Hurtownia Bieniewo

• Państwo Bogumiła i Jacek Miziołek Delikatesy „U Bogusi” z Ożarowa Mazowieckiego

• Pan Jacek Olesiejuk Firma Księgarska 

 z Ożarowa Mazowieckiego

• Pan Andrzej Sroczyński „Anek”, Wawer Hurtownia w Ożarowie Mazowieckim

• Pan Przemysław Paczkowski, Firma „Czub-2” z Bronisz

• Państwo Barbara i Jacek Świeccy – Zakład Ceramiki 

 w Ożarowie Mazowieckim

• Pan Piotr Białek z Ożarowa Mazowieckiego

• Pani Alicja Wnorowska z Ołtarzewa

PODZIĘKOWANIE

Dziękują serdecznie 
członkowie Akcji Katolickiej 

przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Ożarowie Mazowieckim.
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29 maja 2010 r. w pierwszym dniu dorocznego święta 

Dni Ożarowa Mazowieckiego w Hotelu Mazurkas 

w Ożarowie Mazowieckim odbyła się uroczysta gala, 

podczas której rozdane zostały Honorowe Nagrody Miasta 

i Gminy Ożarów Mazowiecki FELICJE 2010. 

Kapituła Nagrody Honorowej Miasta na swoim posiedzeniu 

10 maja br. przyznała te zaszczytne wyróżnienia w dwóch ka-

tegoriach. W kategorii „Instytucja” - wyróżniono Towarzystwo 

Miłośników Ołtarzewa najstarszą instytucję społeczną dzia-

łającą w Gminie od roku 1913, a w kategorii „osoba” - Pana 

Andrzeja Bartkowskiego współwłaściciela i prezesa Mazur-

kas Travel w Ożarowie Mazowieckim, który od lat aktywnie 

uczestniczy w życiu Gminy sponsorując wiele imprez kultural-

nych, rozrywkowych oraz sportowych. 

 Przypominamy, że zgłoszenia kandydatur wraz z pisem-

nym uzasadnieniem należy składać w Urzędzie Miasta i Gmi-

ny w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2 do dnia 

1 maja każdego roku.

 Podczas uroczystego wieczoru wręczone zostały Me-

dale Pamiątkowe z okazji XX-lecia Odrodzonego Samo-

rządu Terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej, które 

otrzymali: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam 
Struzik, Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek, Członek 

Zarządu Województwa Mazowieckiego Waldemar 
Roszkiewicz, Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

Jan Żychliński, Wicestarosta Powiatu Warszawskiego Za-

chodniego Leszek Tokarczyk, Komendant Powiatowej Policji 

dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego Komisarz Hubert 
Kowalczewski, Burmistrzowie i Przewodniczący Rady Miej-

skiej Ożarowa Mazowieckiego poprzedniej kadencji, przed-

stawiciele samorządów przybyli na uroczystość oraz sołtysi 

i przewodniczący osiedli. 

 Pan Dariusz Piątek Wicewojewoda Mazowiecki wrę-

czył medale za długoletnią służbę przyznane Postanowie-
niem z dnia 19 maja 2010 r. Marszałka Sejmu wykonujące-
go obowiązki Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława 
Komorowskiego pracownikom Samorządu Ożarowa Mazo-

wieckiego: Panu Zdzisławowi Lewandowskiemu Naczelni-

kowi Wydziału Środowiska i Rolnictwa - złoty medal, Panu 

Zbigniewowi Rybakowi Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno-

-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli - srebrny medal, Pani 

Renacie Król Dyrektor Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego 

w Płochocinie - brązowy medal oraz Pani Jolancie Dragan 

Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego - brązowy medal. 

 Uroczystą galę uświetnił występ Artystycznego Zespołu 

Reprezentacyjnego Wojska Polskiego z repertuarem patrio-

tycznym. 

Honorowe Nagrody Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 
FELICJE 2010 rozdane

Fotoreportaż na okładce Informatora

Szanowni Państwo,

 W związku ze zdarzeniami dotyczącymi mnie jako osoby 

pełniącej funkcję publiczną poczuwam się w obowiązku zło-

żyć Mieszkańcom naszej Gminy stosowne wyjaśnienia i in-

formacje, które w toku rozwijającej się sprawy będą zapewne 

uzupełniane. 

 Mimo działania w dobrej wierze na rzecz rozwoju Gminy 

wraz z całą kadrą Urzędu Miasta, a także przy wykorzystaniu 

specjalistów spoza struktur samorządowych, spotykam się 

czasami z nieprzychylną oceną osób niezadowolonych, i na 

ogół nie dostrzegających wspólnego dobra. Chcę podkreślić, 

że w każdym przypadku sposób przeprowadzania skompli-

kowanych procedur administracyjnych jakie prowadzi Urząd 

Miasta jest weryfikowany i kontrolowany przez instancje wyż-

szego stopnia, co pozwala uznać, że nawet przy braku aprobaty 

przez jednostki niezadowolone mamy prawo dążyć do zmian 

przynoszących korzyść dla całej społeczności. W przedstawia-

nej sprawie pomimo braku jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony 

organu wyższego stopnia – jakim jest Urząd Wojewody, co do 

procedury uchwalania planu zagospodarowania przestrzen-

nego, Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie, po doniesieniu 

złożonym przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej Ożarowa Mazowieckiego, doszła do odmiennego 

wniosku i postawiła mi jako burmistrzowi zarzuty przekrocze-

nia uprawnień.

 Z uwagi na brak podstaw do formułowania tak dalece idą-

cych konkluzji a także ze względu na całkowitą transparent-

ność postępowań administracyjnych, których zarzuty doty-

czą, można wnioskować, iż ocena Prokuratury Rejonowej jest 

błędna, a intencje co najmniej niezrozumiałe.

 Pragnę podkreślić, że wszelkie działania podejmowane w 

toku uchwalania omawianych planów były omawiane i kon-

sultowane, zarówno na forum publicznym, jak też i z upraw-

nionymi specjalistami, Rada Miejska przyjmowała je jednogło-

śnie. Nie mniej jednak jako osoba pełniąca funkcję kierowniczą 

Urzędu ponoszę odpowiedzialność i nie uchylam się od niej, 

z tym, że w zaistniałych okolicznościach nie można mówić o 

jakichkolwiek naruszeniach przepisów prawa z uwagi na brak 

wiarygodnych podstaw dla takiej oceny. 

Kazimierz Stachurski - Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Wyjaśnienie w sprawie przedstawienia zarzutów
burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego Kazimierzowi Stachurskiemu przez Prokuraturę Re-
jonową w Pruszkowie, dotyczących procedury zmiany planu zagospodarowania planu prze-
strzennego dla obszarów: Kręczki - Kaputy oraz Płochocin - Święcice - Gołaszew - Ołtarzew
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,,Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł 

nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już 

czytałem- to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem” 

(przysłowie chińskie)

Po raz dziewiąty w szkołach Powiatu Warszawskiego Zachod-

niego został zorganizowany Konkurs Czytelniczy „Wydajemy 

własną książkę”. 

 Jest to twórcza i inspirująca zabawa, której celem jest pro-

pagowanie czytelnictwa oraz rozbudzanie wrażliwości literac-

kiej i artystycznej dzieci i młodzieży. Jest do doskonała forma 

wyrażania uczuć i drzemiących w każdym dziecku zdolności. 

Młodzi twórcy prześcigają się w ciekawych pomysłach. Prace 

zdumiewają dojrzałą i przemyślaną treścią literacką, bogac-

twem ilustracji i sposobem ich wykonania oraz niekonwen-

cjonalną formą edytorską. Zbiór tych oryginalnych i jedynych 

w swoim rodzaju książeczek nie bez powodu został przez 

twórców nazwany „Biblioteką Białych Kruków”.

 Organizatorem tego kulturalnego wydarzenia jest Pedago-

giczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie - Filia w Błoniu. 

 W dniu 16 czerwca 2010 roku w Ośrodku Kultury Ponia-

tówka odbył się finał IX edycji. W nawiązaniu do uroczystych 

obchodów 630. rocznicy nadania praw miejskich Błoniu, 

konkurs miał określony temat - „Mój zakątek na tej Ziemi”. 

Z tego też względu wszystkie prace konkursowe oraz dyplomy 

dla uczestników, zostały ostemplowane okolicznościowym 

stemplem. Honorowy patronat nad konkursem objął Staro-

sta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Pan Jan Żychliński. 

Zaproszenie na uroczyste rozdanie nagród przyjęli: Pan Paweł 

Kanclerz ze starostwa, Pan Grzegorz Banaszkiewicz - wójt gmi-

ny Leszno, Pani Elżbieta Paderewska - dyrektor biblioteki po-

wiatowej, Pan Zenon Reszka - burmistrza Błonia oraz Pani Ewa 

Węgorzewska - naczelnik oświaty w Błoniu. Przybyli również 

nauczyciele i opiekunowie oraz rodzice i sympatycy bibliotek.

 W tegorocznej IX edycji wzięło udział 9 szkół z 4 gmin po-

wiatu warszawskiego zach. Wpłynęło 109 książek. To jak do tej 

pory największa ilość prac, w tym z gminy Kampinos – 4, ze 

szkół gminy Błonie – 31, ze szkół gminy Leszno – 34 i aż 42 ze 

szkół gminy Ożarów Maz. Spośród 111 uczestników, ponie-

waż, zgodnie z regulaminem, jedna książka może mieć dwóch 

autorów, aż 96 osób otrzymało nagrody książkowe, a niektórzy 

również rzeczowe. Ideą konkursu jest, aby każde dziecko zo-

stało nagrodzone i aby samo mogło tę nagrodę odebrać z rąk 

przedstawicieli władz poszczególnych gmin. Jest to możliwe 

dzięki hojności sponsorów, którzy wspierają naszą czytelniczą 

akcję. Bardzo dziękujemy Staroście Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego Janowi Żychlińskiemu, Burmistrzowi Ożarowa 

Maz. Kazimierzowi Stachurskiemu,  Burmistrzowi Błonia Ze-

nonowi Reszce i Wójtowi Leszna Andrzejowi Cieślakowi. 

 Zgodnie z regulaminem prace konkursowe oceniane są 

w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej i edytorskiej. 

Najciekawsze i najbardziej oryginalne otrzymują tytuł Złotej             

i Srebrnej Książki. Komisja Konkursowa przyznała w tym roku 

następujące nagrody i wyróżnienia: 

• 4 tytuły ZŁOTEJ KSIĄŻI otrzymali: Karolina Siedlecka ze SP 

nr 1 w Błoniu, Marta Chmielniak ze SP nr 1 w Ożarowie Maz., 

Paulina Dróżna i Weronika Kisiel ze SP w Zaborowie. 

• 10 tytułów SREBRNEJ KSIĄŻKI otrzymali: Zuzanna Kacalińska, 
Katarzyna Wojciuk i Natalia Bronisz ze SP w Bieniewicach, 

Mateusz Górniak ze SP w Lesznie, Patrycja Śliwińska i Ja-
cek Turalski ze SP nr 2 w Błoniu, Janek Dudziński ze SP nr 1 

w Błoniu, Natalia Marona i Estera Gieglis oraz Nagroda 

Specjalna dla Oliwii Wrony ze SP w Zaborowie, Izabela 
Grzywacz ze SP nr 1 w Ożarowie Maz., 

• przyznano również 47 WYRÓŻNIEŃ w II kategoriach otrzy-

mali je: Ela Dudzińska, Gabriela Bany i Gabriela Teodor-
czuk z Leszna. Zuzia Budny, Dominika Smolarek, Laura 
Górniak, Iga Wrzosek z Płochocina. Patrycja Roszczyk 
i Ilona Lipińska z Kampinosu. Patryk Piotrowski, Ad-
rian Karlicki, Tosia Makowska, Marianna Oleksiewicz. 
Karolina Leszczyńska, Julia Bareja, Paweł Pulczyn, Ola 
Piotrowska, Klaudia Oszczyk, Julia Kowalska, Angeli-
ka Kowalska i Antek Harasimiuk z Zaborowa. Wiktoria 
Malarowska, Martyna Kołodziej, Natalia Kucharska, Daria 
Rydz, Agata Schulz, Wiktoria Lenart, Magdalena Smaga, 
Marta Seweryn, Agnieszka Dmochowska, Jakub Dziubak 
i Małgorzata Książyk z Ożarowa Maz.. Zosia Zwolińska, 
Julia Wójcik, Katarzyna Giedrojć, Weronika Kaczma-
rek, Ola Leszko, Jakub Krawczuk i Anna Krawczuk ze SP 

nr 1 w Błoniu. Wioletta Wieczorek, Dorota Szklarska, 
Maksymilian Sieprawski i Adam Wójcik z SP nr 2 w Błoniu. 

Anna Błażejewska, Weronika Kowalczyk i Agata Bluszcz 

z Bieniewic.  

• oraz 38 WYRÓŻNIEŃ w I kategorii otrzymali je: Kacper 
Poddenek, Bartosz Walczak, Martyna Kilińska, Gabrie-
la Krupa i Szymon Matuszewski z Leszna. Ola Kowalew-
ska, Gabriela Jabłońska, Marcelina Pacyniak, Małgorza-
ta Zembaczyńska, Ola Ścieglińska, Zuzia Karlicka i Ala 

IX Międzygminny Konkurs Czytelniczy 
„Wydajemy własną książkę”  
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W dniu 16 czerwca 2010 r. w siedzibie Domu Kultury 

„Uśmiech” ul. Poznańska 165 w Ożarowie Mazowieckim 

przeprowadzony został etap gminny Mazowieckiego 

Konkursu Wiedzy z Zakresu Bezpieczeństwa, Higieny Pracy 

i Ekologii w Rolnictwie dla Rolników i Sołtysów.

 

Organizatorami Konkursu byli: Urząd Miasta i Gminy Ożarów 

Mazowiecki, KRUS Warszawa Oddział Błonie oraz ODR Oża-

rów Mazowiecki. 

Celem konkursu jest :

• upowszechnienie wśród ubezpieczonych rolników wiedzy 

z zakresu ekologii, ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach 

rolnych, 

•  zapobieganie wypadkom w gospodarstwach rolnych oraz 

zmniejszenie skutków degradacji środowiska naturalnego spo-

wodowanego działalnością rolniczą.

 Konkurs ma charakter wojewódzki i składa się z 3 etapów 

(gminnego, powiatowego i wojewódzkiego). 

Konkurs dla sołtysów i rolników, etap gminny rozstrzygnięty

TRZY WSPANIAŁE Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT
11.06 br. w Zespole Szkół Samochodowych 

im. Czesława Orłowskiego w Warszawie odbyła się gala 

wręczenia nagród w X Konkursie Ortograficznym 

„Ortografia na medal” pod honorowym patronatem 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Głównym organizatorem konkursu był Warszawski Oddział 

Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów. Konkurs obejmował 

swym zasięgiem uczniów klas podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych. W finale udział wzięło 114 uczniów ze 

wszystkich poziomów szkół.

 Konkurs był trzystopniowy (I stopień – szkolny, II stopień 

– dzielnicowy, III stopień – wojewódzki).

 Do konkursu przystąpili uczniowie z trzynastu dzielnic 

Warszawy, dwudziestu miast i gmin województwa mazowiec-

kiego oraz uczniowie ze Skoczowa w województwie śląskim.

 Wśród ogromnej konkurencji wspaniale sprawdziły się 

uczennice Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszaw-

skiego w Ożarowie Mazowieckim. Znalazły się w ścisłej czo-

łówce mistrzów ortografii w województwie mazowieckim:

Magdalena Sośnia – ucz. klasy III f – laureatka

Kamila Grabowska – ucz. klasy III f – finalistka

Zuzanna Rygielska – ucz. klasy II e – finalistka.

Osiągnięcia tym bardziej satysfakcjonują, gdyż poziom kon-

kursu był bardzo wysoki.

 Konkurs Ortograficzny „Ortografia na medal” cieszy się od 

dziesięciu lat ogromnym zainteresowaniem i wszedł na stałe 

do kalendarza wielu szkół. Widać, że jest potrzebny. Młodzież 

chce bezbłędnie pisać w języku ojczystym.

 W naszym gimnazjum z każdym rokiem coraz więcej 

uczniów uczestniczy w etapie szkolnym konkursu. Z poziomu 

wyników są dumne polonistki przygotowujące młodych hu-

manistów. W każdej edycji konkursu nasi uczniowie plasują się 

w ścisłej czołówce. Tegoroczne wysokie osiągnięcia dużej ilości 

gimnazjalistów – w etapie szkolnym owego konkursu – budzą 

nadzieję na kontynuację pasma sukcesów.

Na zdjęciu od lewej: przew. Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Polo-
nistów Michalina Butkiewicz, jedna z organizatorek konkursu, przedstawicielka 
Mazowieckiego Kuratorium Oświaty: starsza wizytator Barbara Tomkiewicz, 
laureatka konkursu Magdalena Sośnia, finalistki: Kamila Grabowska, Zuzanna 
Rygielska, dumna ze swoich uczennic polonistka Edyta Tymofiejewicz oraz koor-
dynatorka konkursu Gabriela Podlaska

Lewandowska z Płochocina. Renata Bargieł z Kampinosu. 

Michał Doleszczak, Dobrosława Król i Krystian Rudnik 

z Zaborowa. Karolina Marciniak, Julia Klatt, Ola Zapad-
ka, Natalia Woźniak, Gabriela Skuza, Antonina Komosa 
i Julia Borowiecka z Ożarowa Maz. Bartłomiej Zimak, 
Daria Marciniak, Ola Kaczmarska, Agata Pryciak, Kon-
rad Nieprzecki, Aneta Zimak, Wiktoria Kępczyńska, Kin-
ga Kubala, Magdalena Niewiadomska ze SP nr 1 w Błoniu. 

Justyna Kamińska i Karolina Laskowska z Ołtarzewa. Pozo-

stałe 15 osób otrzymało dyplomy za udział i drobne upominki.

 Po części oficjalnej, rozdaniu nagród, wyróżnień i dyplo-

mów, burmistrz Zenon Reszka wyraził uznanie dla idei kon-

kursu, podziękował organizatorom, życząc kolejnych udanych 

edycji. Przyszłoroczna X ma się odbyć w nowym Centrum Kul-

tury. Ważnym punktem końcowym było pamiątkowe zdjęcie 

w towarzystwie zaproszonych osobistości. Był też czas na do-

kładniejsze obejrzenie prac. Uczniowie z przejęciem wyszuki-

wali swoich książek, chcąc się nimi pochwalić. Jest to sprzyjają-

cy moment, inspirujący do nowych, ciekawych pomysłów. 

Zakończeniem uroczystości był słodki poczęstunek dla dzieci 

i kawa dla gości.
Anna Buźniak
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VI GMINNY KONKURS LITERACKI
„Po Ożarowskich Ścieżkach” Temat tegorocznej edycji: „CHOPIN – CO ZNACZY DZIŚ?”

„Nigdy czarowniejszą pieśnią

Nie kusiła Odysa syrena...

Gdyby fiołki i konwalie

Zamiast pachnąć grać umiały,

Byłaby to muzyka Chopina.” (…) 
(Nonsens - LEOPOLD STAFF-1949r.) 

Rok Chopinowski, to ogromna szan-

sa na promocję polskiej kultury i 

sztuki. To możliwość propagowania 

dzieła naszego największego kom-

pozytora Fryderyka Franciszka Chopina.  

 W dobie integracji ponadnarodowej niezwykle istotna jest 

wiedza, jaką dysponują dzieci i młodzież na temat dorobku 

kulturowego ojczystego kraju. Do nich należy bowiem przy-

szłość i to oni w niedługim czasie staną się ambasadorami kul-

tury polskiej na świecie. 

 Konkurs „Chopin – co znaczy dziś?”, to jeden z elementów 

ogólnopolskich obchodów Roku Chopinowskiego, w które 

włączyła się biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Kusociń-

skiego i Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 

w Ożarowie Mazowieckim.

 Na konkurs wpłynęło 10 opowiadań i 26 wierszy. W więk-

szości były to utwory bardzo ciekawe, napisane ładną popraw-

ną polszczyzną, ukazujące życie i twórczość oraz upamiętnia-

jące miejsca pobytu Fryderyka Chopina. 

 Komisja konkursowa przy ocenie prac, brała pod uwagę 

merytoryczny związek pracy z tematem, poprawność języko-

wą i stylistyczną, wartości poznawcze i artystyczne. 

 Konkurs został rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wieko-

wych, oto lista nagrodzonych:  

Uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI: 

I miejsce – Oskar Ślęzak – SP nr 1 Ożarów Maz. kl. Vs za 

wiersz „Świat Chopina” ,

I miejsce – Julia Pyszkowska - SP nr 1 Ożarów Maz. kl. Vs za 

wiersz „Starania słowika”, 

II miejsce - Piotr Marczak -S P nr 1 Ożarów Maz. za wiersz 

„Wspomnienie o Chopinie”, 

III miejsce - Małgorzata Opozda - SP Święcice kl. VI za wiersz 

„Chopin – co znaczy dziś?”.  

Wyróżnienia otrzymali: Piotr Żmuda SP Płochocin kl. VI za 

wiersz „Fryderyk Naszymi Oczami”, Marcin Pytka SP nr 1 

Ożarów Maz. za wiersz „Talent”, Daniel Szychowski SP nr 1 

Ożarów Maz. kl. Vs za wiersz „Portret Chopina” oraz Maciej 
Ptaszek SP Święcice kl. V za opowiadanie „Chopin – co znaczy 

dziś?”.

Uczniowie szkół gimnazjalnych: 

I miejsce - Anita Ścieglińska - Gimnazjum Płochocin kl. IIIa 

za wiersz „Pamięć”, 

I miejsce - Marta Pytka - Gimnazjum Ożarów Maz. kl. IIe za 

opowiadanie „Odnaleźć Chopina – muzyczny cud”, 

II miejsce - Michał Gryglas - Gimnazjum Ożarów Maz. kl. IIa 

za wiersz „Chopin dziś”, 

II miejsce - Magdalena Sośnia - Gimnazjum Ożarów Maz. kl. 

IIIf za opowiadanie „Na początku była grająca ławka”, 

III miejsce - Łukasz Wiśniewski - Gimnazjum Płochocin kl. IIa 

za wiersz „Powróć do nas, mistrzu”, 

III miejsce - Justyna Włodarczyk - Gimnazjum Ożarów Maz. 

kl. IIb za opowiadanie „Spotkanie z Fryderykiem”. 

Organizatorzy serdecznie dziękują  wszystkim uczestnikom 

konkursu i gratulują zwycięzcom! 
Danuta Kwiek, Agnieszka Skowrońska

Etap I - przebiega w formie testu składającego się z ok. 15 pytań.

Etap II - laureat I miejsca etapu gminnego reprezentuje swoją 

gminę w konkursie powiatowym. 

 Konkurs szczebla powiatowego zostanie przeprowadzony 

we wrześniu, w formie testu składającego się do 15 pytań

Etap III- laureat I miejsca etapu powiatowego uczestniczy w 

konkursie wojewódzkim.

 W etapie gminnym konkursu udział wzięło 12 Rolników 

z terenu naszej Gminy. Każdy z nich dostał do rozwiązania test 

składający się z 15 pytań.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce Pani Zenona Kukuć z Umiastowa, która uzyskała  

14 pkt na 15 możliwych,

II miejsce Pan Arkadiusz Karlicki z Pogroszewa Kolonii,

III miejsce Pani Marzena Usiądek ze Święcic.

Wyróżnienia otrzymali:

1. Pani Alina Wrzosek 

2. Pani Halina Smolińska,

3. Pani Anna Żywek,

4. Pani Danuta Gralak.

 Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy 

do udziału w innych konkursach. Pani Zenonie Kukuć życzy-

my sukcesu w drugim powiatowym etapie konkursu. 

 Przypominamy także, że na przełomie września i paździer-

nika 2010 r. organizujemy dla rolników, sołtysów, radnych oraz 

członków kół gospodyń wiejskich z terenu naszej gminy kon-

kurs „Pracuj bezpiecznie”. 

 Zgłoszenia przyjmowane są w Wydziale Środowiska i Rol-

nictwa UMiG Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 165, III pię-

tro, pokój 313, tel. 22 722 22 07 wewn. 235 (pn: 9.00-17.00, wt-

-pt: 8.00-16.00).

 Szczegółowy termin przeprowadzenia konkursy zostanie 

podany w późniejszym terminie. 

 

Katarzyna Rykowska-Kitlińska - Wydział Środowiska i Rolnictwa 
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W eliminacjach do Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkol-

nej w kategorii Szkół Podstawowych startowało ponad tysiąc 

szkół, by w finale mogło spotkać się 12 najlepszych drużyn 

Mazowsza. To ogromny sukces Szkoły Podstawowej w Święci-

cach gdzie sukcesy małej szkółki przewyższają możliwości.

 Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Święcicach kolejny 

raz potwierdziły swoją przynależność do najlepszych zespo-

łów Mazowsza zdobywając brązowy medal.

 Wyjątkowymi umiejętnościami technicznymi wykazały się: 

Anna Mazurkiewicz i Izabela Skoczylas, które zostały powo-

łane na obóz z kadrą narodową juniorek młodszych w Białej 

Piskiej.

 Drużynę dziewcząt reprezentowały: Mazurkiewicz Anna, 
Skoczylas Izabela, Opozda Małgorzata, Łapot Małgorzata, 
Żywek Adrianna, Stychlerz Ewelina, Czyż Martyna, Boguraj 
Karolina, Łukasiewicz Wiktoria.
 Wśród 12 najlepszych drużyn chłopców znalazła się rów-

nież drużyna Szkoły Podstawowej w Święcicach, która w Ma-

zowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej zajęła VII miejsce, 

to również duży sukces naszych sportowców. 

Drużynę chłopców reprezentowali: Figurski Dominik, 
Sadłowski Jakub, Nowicki Michał, Zakrzewski Igor, 
Wielochowski Kacper, Kiełczewski Jakub, Szastak Tomasz, 
Figurski Michał, Węsek Patryk.
 By osiągnąć tak wysoki wynik uczniowie trenowali cały rok 

w sali gimnastycznej w Płochocinie na dodatkowych trenin-

gach. Za udostępnienie młodym sportowcom sali i możliwość 

rozwoju fizycznego bardzo dziękujemy Pani dyrektor Renacie 

Król.

 Drużynę od lat prowadzi nauczyciel wychowania fizyczne-

go Pani Lucyna Bielecka, która swoim zaangażowaniem rozpa-

liła w uczniach miłość do unihokeja i do perfekcji doprowadzi-

ła technikę gry co uwidacznia się w osiąganych wynikach.

Życzę dalszych tak wspaniałych wyników 
w rywalizacji sportowej

        

Dyrektor Szkoły - Zdzisława Lesińska

Brązowe medalistki Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
ze Szkoły Podstawowej w Święcicach 
i VII miejsce chłopców w unihokeju

Pełen sukcesów sportowy rok gimnazjalistów z Płochocina
Rok szkolny 2009/2010 był bardzo udanym sezonem 

sportowym dla gimnazjalistów z Płochocina. 

We wrześniu zdobyli I miejsce w indywidualnych biegach prze-

łajowych w Mistrzostwach Powiatu Warszawa Zachód, zaś 

w biegach sztafetowych, dziewczęta wywalczyły złoty medal, 

a chłopcy brązowy. 

 W październiku króluje zawsze piłka nożna. Nasze gimna-

zjalistki wygrały turniej powiatowy, później międzypowiatowy 

i awansowały do finału XII Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej. Chłopcy pokonali piłkarzy nożnych z Ożarowa i zajęli 

w turnieju powiatowym II miejsce. 

 W grudniu najczęściej młodzież przygotowuje się do roz-

grywek w piłkę koszykową. Dziewczęta z Gimnazjum im. K. I. 

Gałczyńskiego wywalczyły srebrny medal w powiecie. Uległy 

tylko drużynie z Łomianek, w której szeregach grały zawod-

niczki ze szkoły Mistrzostwa Sportowego, zaś chłopcy zostali 

Mistrzami Powiatu w tej dyscyplinie sportu. 

 Zimą gimnazjaliści grali w halową piłkę nożną, tenisa sto-

łowego i unihokeja. Zespół żeński z Płochocina nie obronił 

wprawdzie tytułu Mistrza Powiatu z zeszłego roku, ale po cięż-

kiej walce i dwóch rundach karnych udowodnił, że jest bardzo 

trudnym przeciwnikiem dla piłkarek nożnych z Zaborowa. 

Miłą niespodziankę sprawili chłopcy w turnieju powiatowym 

w tenisie stołowym, zdobywając brązowy medal. 

 Od stycznia główną dyscypliną na zajęciach Szkolnego 

Koła Sportowego był unihokej. Dziewczęta i chłopcy bardzo 

często uczestniczyli we wspólnych zajęciach. Częste sparingi 

przyczyniły się do sukcesów w tej dyscyplinie sportowej. Dru-

żyna gimnazjalistek z Płochocina nie pozwoliła sobie odebrać 

zwycięstwa dziewczętom z Dziekanowa Leśnego w powiecie 

Warszawa Zachód, a w turnieju międzypowiatowym zdomi-

nowała drużynę  z Józefiny, awansując do XII Mazowieckich 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Chłopcy również dobrze się zapre-

zentowali zarówno na turnieju powiatowym jak i międzypo-

wiatowym. Zabrakło im trochę sportowego szczęścia do wy-

marzonego awansu do Igrzysk. 

 Kwiecień to czas na piłkę ręczną. W tej dyscyplinie nasze 

dziewczęta również od lat odnoszą sukcesy, co roku zostając 

Mistrzem Powiatu. 
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 Wiosna i początek lata kojarzony jest w Płochocinie z ligą 

lekkoatletyczną i rozgrywkami w ringo. Młodzież naszej szkoły 

bardzo chętnie przygotowywała się do konkurencji lekkoatle-

tycznych, tym bardziej, że od tego sezonu można trenować 

na dobrze wyposażonym boisku szkolnym. O sukcesach lek-

koatletycznych Płochocina można było przeczytać w obszer-

nym artykule pt. „Dominacja Płochocina” w gazecie „Młody 

Sportowiec”. Nasza młodzież zdobyła 31 medali (12 złotych, 

12 srebrnych ,7 brązowych) w następujących konkurencjach:  

bieg na 100m, 200m 300m, 400,600m, 1500m skok w dal, skok 

wzwyż, pchnięcie kulą, sztafeta 4x100m i sztafeta olimpijska. 

Z wynikiem 291punktów zajęła I miejsce w powiecie przed 

gimnazjum z Ożarowa - 174 punkty. W tym roku szkolnym 

zabrakło trochę czasu na intensywne przygotowania do roz-

grywek ringowych, bowiem od początku kwietnia trzeba było 

podtrzymywać formę dziewcząt, które awansowały do Igrzysk w 

piłkę nożną i unihokeja. Mimo to gimnazjaliści z Płochocina zdo-

byli złoty medal w powiecie i srebrny medal w międzypowiecie.

 3 czerwca rozpoczął się turniej piłki nożnej w Ostrołęce 

w ramach Mazowieckich Igrzysk. Dziewczęta bardzo dobrze 

sobie poradziły jak na amatorską drużynę futbolową. Odnio-

sły 3 zwycięstwa i 2 porażki zajmując ostatecznie 5 miejsce na 

10 zespołów. Drużyna grała w składzie: Stella Guławska, Do-

minika Drzewińska, Dagmara Jabłońska,  Justyna Włodarczyk, 

Paulina Głogosz, Katarzyna Tomczyk, Agnieszka Głowienka,  

Klaudia Jaglarz, Wiktoria Jarek, Joanna Olejniczak. Mentalnie 

pomagała koleżankom Malwina Czopek, która była główną 

napastniczką podczas turnieju powiatowego i międzypowia-

towego, ale kontuzja kolana wyeliminowała ją z gry. Podczas 

turnieju dziewczętami opiekowała się pani Beata Kłos, która  

bardzo dobrze zastępowała nieobecną nauczycielkę wf.

 Kilka dni później, 11 czerwca uczennice gimnazjum pod 

kierownictwem pani Anny Grobelnej wyjechały na Mazo-

wieckie Igrzyska w unihokeju. W zawodach brało udział 11  

najlepszych zespołów Mazowsza. Dziewczęta z Płochocina 

gładko przeszły do najlepszej czwórki wygrywając z gimna-

zjum nr 16 z Warszawy Ochota 5:3 oraz z zespołem z Gostyni-

na 7:0. Po ciężkiej i dramatycznej walce z zespołem gimnazjum 

nr 21 z Warszawy Praga, który był faworytem tych Igrzysk,  

zawodniczki z Płochocina odniosły zwycięstwo 3:2 .Sukces 

ten otworzył drzwi do walki o złoty medal z dziewczętami 

z siedleckiego gimnazjum. Mecz finałowy od początku prze-

biegał pod dyktando naszej drużyny. Ostatecznie dziewczęta 

z Płochocina wygrały 4:0 i zostały Mistrzyniami Mazowsza 

w roku szkolnym 2009/2010. Zespół grał w składzie: Justy-

na Włodarczyk, Stella Guławska, Marta Sadłowska, Joanna 

Olejniczak, Kinga Sadłowska, Karolina Grabek (zawodniczki 

Ambry) oraz Dagmara Jabłońska, Paulina Głogosz, Klaudia 

Jaglarz i Patrycja Strzelak.

 Trzecim finalistą XII Mazowieckich Igrzysk był Dominik 

Wojciechowski, który w biegu na 400m zdobył złoty medal 

w powiatowych zawodach lekkoatletycznych i brązowy w za-

wodach międzypowiatowych.

 W sportowej punktowej rywalizacji międzyszkolnej nasze 

gimnazjum zajęło II miejsce w Powiecie Warszawa Zachód. 

Warto jednak dodać, że gimnazjum z Płochocina oprócz zwy-

cięstw w biegach przełajowych i lidze lekkoatletycznej, repre-

zentowało gminę Ożarów Mazowiecki prawie we wszystkich 

grach zespołowych podczas turniejów powiatowych Warsza-

wa Zachód.

 Do wyżej wymienionych zawodów gimnazjaliści przygo-

towywali się na zajęciach Szkolnego Koła Sportowego prowa-

dzonego przez panią Annę Grobelną i pana Grzegorza Kotlar-

czuka.

 W imieniu gimnazjalistów pragnę podziękować pani dy-

rektor Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego, Renacie Król za 

życzliwość i stwarzanie możliwości rozwoju sportu szkolnego.

Podziękowania należą się również Staroście Powiatu Warszawa 

Zachód panu Janowi Żychlińskiemu za ufundowanie dresów 

naszym finalistkom XII Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Anna Grobelna
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W naszej gminie od 1 marca br. w 3 szkołach podstawowych: 

im. Szarych Szeregów w Płochocinie, Obrońców Warszawy i 

Janusza Kusocińskiego oraz Gimnazjum im. Bohaterów Po-

wstania Warszawskiego  w Ożarowie Mazowieckim uczniowie 

biorą udział w projekcie Poznaję świat- wyrównywanie szans 

edukacyjnych w gminie Ożarów Mazowiecki. 

Pozwala to na rozszerzenie oferty edukacyjnej placówek 

uczestniczących w projekcie, umożliwia pogłębienie wiedzy i 

zainteresowań, zdobycie nowych umiejętności oraz integrację 

uczniów z różnych środowisk.

Dzieci i młodzież będą uczestniczyć w projekcie do 30 czerwca 

2013 roku.  Na potrzeby projektu powstała strona interneto-

wa, której zadaniem jest promocja i  informacja o działaniach 

podejmowanych w poszczególnych szkołach.

Podczas uroczystej Parady Sportu i Uśmiechu ulicami miasta( 

w sobotę 10 czerwca) uczniowie z ożarowskiego gimnazjum, 

uczestniczący w projekcie w zajęciach językowych (język an-

gielski i niemiecki),informatycznych,marketingu i reklamy oraz 

dziennikarskich  nieśli baner z nazwą projektu i logotypami 

EFS i Narodowej Strategii Spójności.
Halina Władyka 

foto: Aleksandra Jarosz i Aleksandra Smolarz (grupa dziennikarska)

Poznaję świat - wyrównywanie szans edukacyjnych 
w gminie Ożarów Mazowiecki 

W dniu 9.06.2010r. w Ciechanowie odbył się XII Finał Mazo-

wieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Pływaniu. Prawo startu 

w wyżej wymienionych zawodach wywalczyli nasi uczniowie, 

zwycięzcy zawodów międzypowiatowych w Sochaczewie.

 W Finałach startowało 7 najlepszych zespołów szkolnych z 

województwa mazowieckiego.

Gimnazjum z Ożarowa reprezentowały dziewczęta i chłopcy:

1. Dominika Niemyska – klasa I (styl dowolny)

2. Karolina Białowąs – klasa I (styl grzbietowy)

3. Weronika Jagoda – klasa II (styl dowolny)

4. Julia Jagoda – klasa II (styl klasyczny)

5. Dagmara Pawłowska – klasa III (styl dowolny)

6. Julia Chmielewska – klasa III (styl klasyczny)

7. Michał Piskor – klasa I (styl dowolny)

8. Aleks Walczak – klasa I (styl grzbietowy)

9. Krzysztof Cholewo – klasa II (styl dowolny)

10. Kacper Jaworski – klasa II (styl dowolny)

11. Patryk Niemyski – klasa III (styl dowolny)

12. Maksym Jaworski – klasa III (styl klasyczny)

 Po bardzo emocjonujących wyścigach w klasyfikacji dru-

żynowej dziewczęta zajęły II miejsce, a chłopcy wywalczyli ty-

tuł Mistrzów Województwa Mazowieckiego.

 Dwa dni później 11.06.2010 r. nasza męska reprezenta-

cja, tym razem w dwuboju nowoczesnym (100 m pływanie 

+ 1000 m bieg) zacięcie walczyła o mistrzostwo w Finałach 

MIMS w Wyszkowie zajmując ostatecznie II miejsce i tytuł 

wicemistrzowski. W skład drużyny weszli: Kacper Jaworski – 

klasa II, Maksym Jaworski – klasa III, Patryk Niemyski – klasa 

III, Mateusz Kuźma – klasa III.

 W zawodach międzypowiatowych w dwuboju, które odby-

ły się 31.05.2010 r. w Sochaczewie chłopcy zdobyli II miejsce, a 

nasze dziewczęta w składzie: Julia Jagoda – klasa II, Weronika
Jagoda – klasa II, Katarzyna Biernacka – klasa II, Dagmara 
Pawłowska – klasa III zajęły miejsce II i tytuł wicemistrzyń re-

jonu Sochaczew.

 W wieloletniej historii szkoły pierwszy raz wywalczyliśmy 

jednocześnie medale w pływaniu i dwuboju nowoczesnym.

 Gratulujemy wszystkim zawodnikom i życzymy dalszych 

sportowych sukcesów. Dziękujemy Dyrekcji Szkoły i Radzie 

Rodziców za okazaną pomoc.

Nauczyciele wychowania fizycznego: Adam Jaworski, Rafał Jagoda

Sportowy sukces uczniów Gimnazjum im. Bohaterów Powstania 
Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim



20 6/183 2010

Z EUROPĄ W TLE ...

29 maja podczas uroczystości wręcze-

nia Felicji 2010 w Sali konferencyjnej 

Hotelu Mazurkas podpisana została 

przez Marszałka Województwa Mazowieckiego - Adama Stru-

zika, Członka Zarządu Województwa – Waldemara Roszkie-

wicza oraz Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego – Kazimierza 

Stachurskiego umowa o dofinansowanie projektu Przebudo-
wa ul. Mickiewicza w Ożarowie Mazowieckim wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą. 

 Przedmiotem projektu jest przebudowa ul. Mickiewicza 

w Ożarowie Mazowieckim wraz z infrastrukturą towarzyszą-

cą. Przebudowana obejmuje odcinek o długości 712 metrów, 

od ul. Duchnickiej do ul. Przejazdowej. 

 Prace objęły rozebranie istniejących elementów drogi: 

warstw nawierzchni, krawężników i chodników. Zdemonto-

wano urządzenia odprowadzające wodę, takie jak kanał desz-

czowy, studzienki wodościekowe i rewizyjne, przykanaliki. W 

ramach prac zostały wykonane również elementy kanalizacji 

deszczowej w postaci kanałów deszczowych, przykanalików,

a także studzienek wodnościekowych przy krawężnikach. Przy 

drodze ułożono krawężniki z obniżonymi progami przy wjaz-

dach na posesje i przejściach dla pieszych.

 Realizacja projektu wpłynie na poprawę dróg gminnych 

w gminie Ożarów Mazowiecki oraz połączeń między gmina-

mi powiatu warszawskiego zachodniego. Projekt przebudowy           

ul. Mickiewicza powiązany jest z kolejową siecią TEN-T 20 nale-

żącą do drugiego Paneuropejskiego Korytarza Transportowego 

Zachód-Wschód łączącego Berlin z Moskwą. Polski odcinek 

tego ciągu komunikacyjnego o długości 700 km przebiega przez 

obszary Wielkopolski, Mazowsza i Podlasia.

Wartość projektu: 1 990 306,32 zł

Kwota dofinansowania: 1 691 760,36 zł

Referat Funduszy Europejskich i Promocji Gminy

Ponad 1,5 mln unijnych pieniędzy 
dla Gminy Ożarów Mazowiecki 

Ożarów Mazowiecki na trasie Eurobusu
Podczas Dni Ożarowa odwiedził naszą gminę ”EUROBUS – 

Mobilne Centrum Informacji”. Odwiedzając mobilne centrum 

informacji, mogli Państwo zapoznać się z możliwościami pozy-

skiwania środków unijnych, jak i ze sposobami rozliczania pro-

jektów realizowanych w ramach PO KL oraz RPO WM. Podczas 

konsultacji prowadzonych przez ekspertów z MJWPU można 

było poszerzyć  swoją wiedzę z zakresu PO KL i RPO WM. Na 

wszystkich odwiedzających czekało wiele gadżetów promo-

cyjnych. Relacja z wizyty Eurobusu w Ożarowie Mazowieckim  

zostanie wyemitowana w sierpniu w TVP 3. Zapraszamy do 

obejrzenia.

Referat Funduszy Europejskich i Promocji Gminy

WIECZÓR WSPÓŁCZESNEJ POEZJI PATRIOTYCZNEJ
KAZIMIERZA JÓZEFA WĘGRZYNA

Poeta Kazimierz Józef Węgrzyn urodził się 1 stycznia 1947 roku 

w Miejscu Piastowym na Podkarpaciu. Ukończył filologię polską 

na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1967 r. mieszka i 

tworzy w Istebnej – Kubalonce koło Wisły. 

Jest autorem ponad 50 tomów poezji, m.in.: „Larum polskie”, „Ki-

bitka pamięci”, „Czyściec”, „Ave Maryja”, „Ptaki umierają w locie”, 

„Trzecie panie koguta”, „Polskie sumienie”, „Psy, błoto i karawana”, 

oraz laureatem wielu nagród, np. Nagrody Specjalnej Śląsko-Dą-

browskiego Komitetu Kultury Niezależnej.

 Przez wiele lat współpracował z „Gościem Niedzielnym” 

i z Radiem Maryja.

 Ostatni jego tom poezji, wydany w maju 2008 r., pt. „Nowa 

Konfederacja Barska” dogłębnie poruszył serca i umysły Polaków 

w kraju i zagranicą.

Powyższe spotkania odbędą się w :

• Ożarowie Maz. - DK „UŚMIECH” Ożarów Maz., ul. Poznań-

ska 165, 8 lipca, godz. 19.00
• Stare Babice - Dom Parafialny „ARKA” Stare Babice, ul. Ry-

nek, 9 lipca , godz. 18.45
• Izabelin - CK Izabelin, Izabelin, ul. Jana Matejki 21, 10 lipca 2, 
godz. 19.00
 Organizatorami spotkań są Stowarzyszenie SZCZERBIEC im. 

gen. Wiktora Thommée przy udziale władz miejskich, gminnych 

oraz Księży Proboszczów.

Serdecznie wszystkich zapraszamy.
Wstęp wolny.
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27 maja 2010
Ukradł czekolady i uciekł
Policjanci z Ożarowa Mazowieckiego 

wspólnie z funkcjonariuszem Straży Miej-

skiej zatrzymali Grzegorza G. Mężczyzna 

kilka minut wcześniej wykorzystując nieuwagę pracowników 

stacji paliw, wybiegł ze sklepu z 16 czekoladami, nie płacąc za 

nie. Funkcjonariusze ruszyli w pościg za sprawcą. W zaroślach 

pobliskiej i niezamieszkałej posesji ujawnili 29-latka i odzyskali 

odrzucone nieopodal przez niego skradzione czekolady. Męż-

czyźnie grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

31 maja 2010
16-letni kierowca i jego pasażer ranni w wypadku
16-letni kierowca i jego pasażer z ogólnymi obrażeniami cia-

ła przewiezieni zostali do szpitala. Młodzi mężczyźni uczest-

niczyli w wypadku drogowym, do którego doszło kilkanaście 

minut po 8.00 w miejscowości Gołaszew.

 Jak wstępnie ustalili policjanci, na skrzyżowaniu ulic Po-

łudniowej z ulicą Gołaszewską kierowca seata zderzył się 

z nissanem kierowanym przez 16-letniego kierowcę. W wyni-

ku wypadku nieletni wspólnie ze swoim 19-letnim pasażerem 

z ogólnymi obrażeniami ciała przewiezieni zostali do szpitala.  

 Policjanci przeprowadzili badanie na zawartość alkoholu w 

organizmie które wykazało, ze obaj kierowcy byli trzeźwi.

 Zwracamy się z apelem i prośbą do wszystkich osób jeż-

dżących pojazdami, zarówno kierujących jak i pasażerów o za-

chowanie szczególnej ostrożności na drogach, o uważną jazdę, 

a przede wszystkim o stosowanie się do znaków drogowych. 

Zadbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo.

4 czerwca 2010
Motocyklista ukarany mandatem 
Policjanci z wydziału ruchu drogowego komendy w Starych 

Babicach od rana podjęli pracę na radarowym mierniku pręd-

kości na drodze krajowej numer 2 w Morach w Gminie Oża-

rów Mazowiecki. 

 Kilka minut przed 9.00, gdy do funkcjonariuszy zbliżał się 

motocyklista, urządzenie wskazało 114 km/h. W tym miejscu 

obowiązywało ograniczenie prędkości do 60 km/h. Policjanci 

zatrzymali kierowcę do kontroli drogowej. Za popełnione wy-

kroczenie mundurowi nałożyli na mężczyznę mandat karny 

w wysokości 400 złotych oraz 10 punktów karnych. Motocy-

klista skorzystał z prawa do odmowy przyjęcia mandatu.

 Po zakończonej kontroli mieszkaniec Warszawy wsiadł 

na motocykl i ruszył z impetem, gdzie przed oznakowanym 

przejściem dla pieszych postawił motocykl na tylne koło. 

W miejscu, gdzie nadal obowiązywało ograniczenie prędkości 

do 60 km/h, policjanci dokonali kolejnego pomiaru prędko-

ści. I tym razem urządzenie wskazało prędkość powyżej100 

km/h. Kierowca za popełnione wykroczenia odpowie teraz 

przed sądem, do którego policjanci skierują wniosek o ukara-

nie sprawcy. W tym dniu dwóch kolejnych motocyklistów za 

stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym, policjanci ukarali 

mandatami karnymi w wysokości 300 złotych.

14 czerwca 2010
Nieletni kierowca wyprzedzał radiowóz na podwójnej li-
nii ciągłej
Kilka minut przed 1.00 w nocy dzielnicowi z Ożarowa Mazo-

wieckiego patrolowali drogę krajową numer 2, gdy w pewnym 

momencie zauważyli kierowcę peugeota popełniającego szereg 

wykroczeń drogowych. Kierowca, którym okazał się nieletni 

uczeń gimnazjum, na podwójnej linii ciągłej wyprzedzał kilka 

pojazdów, w tym radiowóz, a następnie objechał wysepkę wy-

łączoną z pasa jezdni wjeżdżając na przeciwległy pas ruchu.

 Podczas kontroli drogowej okazało się, że 16-latek nie 

tylko nie tylko nie ma uprawnień do kierowania, ale również 

dowodu rejestracyjnego pojazdu wraz z ubezpieczeniem OC. 

Młody kierowca jechał razem z 15-letnią pasażerką. Wytłuma-

czył policjantom, że samochód wziął bez wiedzy rodziców, bo 

chciał popisać się przed dziewczyną, jak jeździ. Teraz za swoje 

zachowanie odpowie przed sądem rodzinnym.

22 czerwca
Nietrzeźwy spowodował kolizję
Mimo wielu przestróg Policji, wciąż na drogi naszego powiatu 

wyjeżdżają niebezpieczni kierowcy. 

 36-letni kierowca forda usłyszał zarzut kierowania w sta-

nie nietrzeźwości. Mężczyzna w Święcicach na ulicy Poznań-

skiej spowodował kolizję z dużym samochodem ciężarowym. 

W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Badanie na zawartość 

alkoholu wykazało, że kierowca opla nietrzeźwy. 36-latek miał 

3 promile alkoholu we krwi. Robert P. został zatrzymany w po-

licyjnej izbie zatrzymań. Mężczyzna wczoraj usłyszał już zarzu-

ty. Za czyn, którego się dopuścił, odpowie teraz przed sądem. 

Policjanci apelują po raz kolejny o rozsądek. 
Piłeś – nie jedź! – to hasło, do którego powinni stosować 

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

POLICJA

KRONIKA POLICYJNA

Majówka w Macierzyszu
Byłam na „Majówce w Macierzyszu‘’. Było miło i rodzin-

nie. Najpierw odprawiona została msza święta w intencji 

mieszkańców Macierzysza. Nawet strugi ulewnego desz-

czu nie przestraszyły zebranych.Uroczystość uświetnił 

swoimi występami chór z Babic. Nie zabrakło również 

naszych Kumoszek Ożarowskich, których występ – jak 

zawsze – był ciekawy i wesoły. Na straganach można było 

nabyć chleb, wędliny, miody pitne, a także wyroby ręko-

dzieła artystycznego – serwety, obrusy, ubranka dla lalek, 

wykonane na szydełku. Zapowiadany mecz siatkówki 

pomiędzy mieszkańcami Macierzysza a pracownikami 

Urzędu nie odbył się ze względu na niekorzystne warunki 

pogodowe. Próbowaliśmy za to naszych sił w śpiewaniu 

piosenek biesiadnych.

 Bardzo dziękuję organizatorom za taką udaną „ma-

jówkę w Macierzyszu’’ !

sołtys wsi Wolskie
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OSP Ożarów Maz.
W maju OSP Ożarów wyjeżdżała alar-

mowo 45 razy

6 pożarów

12 akcji ratownictwa technicznego

3 akcje powodziowe poza terenem po-

wiatu (na terenie powiatu gostynińskiego i tarnobrzeskiego)

15 akcji pompowaia rozlewisk

6 innych interwencji

3 fałszywe alarmy

1.05 – Ożarów, ul. Konotopska 2 – pożar pomieszczenia ku-

chennego

2.05 – Bronisze, ul. Sadowa – pożar samochodu osobowego 

Citroen 

5.05 – ul. Sochaczewska/Poniatowskiego – zderzenie 3 samo-

chodów osobowych, 2 poszkodowanych zostało odwiezio-

nych do szpitala

6.05 – Józefów, ul. Rokicka – zderzenie czołowe 2 samocho-

dów osobowych, 2 poszkodowanych zostało odwiezionych 

do szpitala

15.05 – Mory, ul. Poznańska 8 – pożar starych mebli i śmieci 

przy salonie meblowym

18.05 – Kaputy, ul. Sochaczewska – samochód osobowy Fiat 

Stilo uderzył w drzewo, kierowca pojazdu został zabrany do 

szpitala

22.05 – pożar śmieci na cmentarzu parafii Gołąbki w Jawczy-

cach

W akcji przeciwpowodziowej (zabezpieczanie wałów w po-

wiecie warszawskim zachodnim) uczestniczyło w systemie 

zmiennym 12/12 godz. 28 strażaków, którzy przepracowali 

łącznie 863 godz. Wykorzystano sprzęt mechaniczny – agre-

gaty prądotwórcze 71 mtg.

OSP Święcice
W maju br. nasza Straż alarmowo wyjeżdżała 20 razy w tym: 

ART:
5.05 - droga Józefów - Rokitno, zderzenie się dwóch samo-

chodów osobowych Fiata punto i Citroena berlingo. Podjęte 

działania strażaków to udzielenie pierwszej pomocy, zabezpie-

czenie miejsca zdarzenia uprzątnięcie drogi. 

20.05 - Józefów, ul Rokicka samochód osobowy wypadł z dro-

gi i dachował w rowie. Podjęte działania: zabezpieczenie miej-

sca wypadku, odłączenie akumulatora oraz instalacji gazowej, 

wyciągnięcie auta z rowu.

Wypompowania:

11.05 - Józefów, ul Kasztanowa nr 5

16.05 - Płochocin, ul Lipowa nr 3 Szkoła

19.05 - Płochocin ul Kolejowa nr 23

31.05 - Płochocin, ul Lipowa/Szkoła Podstawowa .

Owady:
15.05 - Koprki, ul Poznańska nr 470 - szerszenie 

26.05 - Ołtarzew, ul Poznańska nr 466 

31.05 - Ołtarzew, ul Ceramiczna nr 5 - osy

Powodzie:
21/22.05 - Dziekanów Polski - umocnienie wału przeciwpo-

wodziowego i zabezpieczenie oświetlenia lampą balonową 

– agregat prądotwórczy 

22/23 05 - Dziekanów Polski

23/24 05 - Dziekanów Polski .

Inne:
30.05 - Święcice, ul Poznańska - wycinanie gałęzi

30.05 - Józefów, ul Kasztanowa 1 - zwalone drzewo zostało 

pocięte i sprzątnięte

30.05 - Józefów, ul Lipowa - zwalone drzewo na linie wysokie-

go napięcia usunięcie

O S P

ROZMAITOŚCI

Nowo otwarty ośrodek zdrowia 
w Ożarowie Mazowieckim zatrudni 

asystentkę stomatologiczną, 
kontakt-manmed@wp.pl, 022-2154657

Kobieta na wcześniejszej emeryturze 
zaopiekuje się dzieckiem lub starszą panią 

(od 1 września). Tel.: 695 464 618

Gabinet stomatologiczny Microdent 
w Ożarowie nawiąże współpracę 

ze stomatologiem zachowawczym, 
dziecięcym oraz ortodontą

tel. 0501 196666

Dam pracę, szukam pracy ...

Uzupełnienie 

W poprzednim majowym numerze - autorem zdjęcia do arty-
kułu „XXV Rajd Szlakiem Naszej Historii” był Wojciech Kudzia. 
Serdecznie dziękujemy za możliwość publikacji.

Redakcja
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