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Z PRACY BURMISTRZA

Gorące lato wyciska siódme poty nie tylko z tych, którzy muszą pracować, daje się także we zna-
ki odpoczywającym. Jeśli mieliśmy wątpliwości co do oceny fachowców zapowiadających ocie-

planie się globalnego klimatu, to doświadczenia ostatnich lat, a zwłaszcza miesięcy, każą uznać te 
prognozy. Pogoda, jej dynamika, skutki powodzi lub długotrwałej suszy to stałe tematy w mediach 
krajowych i zagranicznych. Dziękuję mieszkańcom gminy, którzy pospieszyli z pomocą powodzianom 
ze Słubic i Gąbina w Ziemi Płockiej. W zbiórce darów i wysłaniu transportów szczególnie wyróżnili 
się mieszkańcy i sołtysi Kręczek, Kaput, Pogroszewa, Umiastowa, Piotrkówka i Domaniewka. Dzięku-
ję Ochotniczej Straży Pożarnej, która uczestniczyła w akcji przeciwpowodziowej w naszym powiecie, 
a także organizowała transporty najpotrzebniejszych produktów i sprzętu do gminy Słubice. Obecnie 
prowadzona jest akcja pomocy poszkodowanym mieszkańcom Bogatyni, szczegóły znajdą Państwo 
na stronie Urzędu Miasta: www. ozarow-mazowiecki.pl

 29 lipca odbyło się walne zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej, zrzeszającej rolników zaintereso-
wanych właściwym utrzymaniem rowów melioracyjnych, przepustów i drenacji podziemnej. Środki 
finansowe, jakimi dysponuje Spółka pochodzą głównie ze składek członkowskich (30 zł od hektara 
gruntów rolnych). Zebrane sumy nie wystarczają na przeprowadzenie bieżącej konserwacji ponad 
50 km rowów. Walne Zgromadzenie wybrało nowe władze spółki. W skład zarządu weszli: Edward 
Witkowski (Święcice) - przewodniczący, Jan Żychliński (Domaniewek), Halina Smolińska (Koprki), 
Michał Wielgaszewski (Ołtarzew).
 W dyskusji zaproponowałem, aby do Spółki Wodnej przystąpili także stali członkowie instytucjo-
nalni jak Gmina Ożarów Mazowiecki, oraz przedsiębiorstwa i firmy działające w gminie zaintereso-
wane odprowadzaniem wód deszczowych do gminnych rowów melioracyjnych. Takie rozwiązanie 
pozwoli znacznie zwiększyć coroczne środki finansowe przeznaczone na utrzymanie. Po zakończe-
niu przebudowy Kanału Ożarowskiego (obecnie prowadzonej przez Wojewódzki Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Grodzisku przy udziale finansowym naszej gminy) i rewitalizacji rowów me-
lioracyjnych z pewnością ustaną wiosenne podtopienia.
 We wtorek 17 sierpnia 2010 r. na Rynku Głównym w Krakowie hejnałem odegranym przez harce-
rza z wieży Kościoła Mariackiego, w obecności Honorowego Patrona obchodów 100-lecia harcerstwa 
i Jubileuszowego Zlotu Stulecia Harcerstwa - premiera Donalda Tuska i znamienitych gości, zainaugu-
rowano święto polskiego harcerstwa. Pozdrawiam uczestniczących w Zlocie druhny i druhów z Pło-
chocina z Panią harcmistrz Urszulą Galant. Czuwaj!
 Rozpoczynający się niebawem wrzesień przyniesie nowy rok szkolny, z niecierpliwością oczeki-
wany zwłaszcza przez pierwszoklasistów i ich rodziców, Dożynki Gminne - w tym roku w Płochocinie 
w niedzielę 5 września, kolejną 71. rocznicę Bitwy Ołtarzewskiej z września 1939 roku, którą świętować 
będziemy razem z Kombatantami w sobotę 11 września na Cmentarzu Wojennym w Ołtarzewie. 
Urząd Miasta przygotowuje się do tych wydarzeń i gorąco na nie zaprasza.

Burmistrz Kazimierz Stachurski

 Motto na wrzesień:

  Jeśli nie masz wpływu na to co chciałbyś zmienić, 

  rób dobrze to, co robić możesz

        Stanisław Kowalski

        „Ogrody świata”
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 Podpisano umowy

• na wykonanie prac renowacyjno-konserwacyjnych obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej 

w Umiastowie

• na dobudowę oświetlenia ulicznego ulicy Malinowej w miejscowości Wolskie 

• na dobudowę oświetlenia ulicznego ulicy Szeligowskiej w Szeligach

• na przebudowę ul. Tuwima w Duchnicach 

• na budowę chodnika oraz zjazdów w ul. Witosa w Ożarowie 

• na przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na os. Płochocin Południowy i Płochocin Północny

• na usługi w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na trasie Józefów-Warszawa na 

okres 1 miesiąca

• na remont budynku Szkoły Podstawowej w Święcicach

• na dowóz dzieci z terenu gminy Ożarów do szkół podstawowych, gimnazjów oraz na zawody sportowe

• na remont węzła cieplnego w budynku Przedszkola Nr 2 w Ożarowie Maz.

 Zatwierdzono wynik postępowania na następujące zadania:

• wykonanie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie – część 

A i przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie – część B

• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach komunalnych na terenie gminy 

 Wszczęto postępowanie przetargowe na następujące zadania:

• usługę bankową polegającą na udzieleniu długoterminowych kredytów dla gminy na łączną kwotę: 

7.370.000,00 zł

• przebudowę ul. Kapuckiej w Ożarowie 

• modernizację ul. Radziwiłłów w Ożarowie 

• dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do placówek szkolno-wychowawczych roku szkolnym 

2010/2011

 W akcji „Lato w mieście 2010”:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie w dniach 28.06-09.07 uczestniczyło 63 dzieci.

- w Szkole Podstawowej w Święcicach w dniach 28.06-02.07 uczestniczyło 19 uczniów.

 Imprezy i wydarzenia w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie i filii w Józefowie:

• W akcji „Lato z Uśmiechem” w dniach od 28 czerwca do 9 lipca w DK „Uśmiech” i Filii w Józefowie wzięło 

udział ok. 180 dzieci, były to bezpłatne zajęcia plastyczne, muzyczne i taneczne. 

• Od 16 do 22 lipca zespół ludowy „Ożarowiacy” uczestniczył w Festiwalu „Bacovske Dni” w słowackiej miej-

scowości Kubin Dolny. Oprócz występów festiwalowych „Ożarowiacy” brali również udział w warsztatach 

tanecznych.

• W dniach od 19 do 30 lipca odbywały się warsztaty teatralne dla zespołów Seniorów „Wesołe Wdówki” 

i „Ożarowskie Kumoszki”. Uczestnicy zajęć przygotowywali nowy program na „Dożynki Gminne”2010 r. 

Burmistrz - Kazimierz Stachurski

INWESTYCJE 
i REMONTY 

ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE

OŚWIATA
I SPORT

KULTURA

z pracy Urzędu Miasta 

Do 24 września br. można składać wnioski o przyznanie 

stypendiów za 2010 rok dla młodych ożarowskich 

sportowców uzyskujących wysokie osiągnięcia sportowe.

Po raz pierwszy stypendia przyznane zostały dwa lata temu, 

w ubiegłym roku cieszyć się nimi mogło 17 reprezentantów 

ożarowskich klubów sportowych. 

 Stypendium może zostać przyznane osobie w wieku do lat 

16, zamieszkałej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, zrze-

szonej lub niezrzeszonej w klubie sportowym lub zamieszkałej 

poza terenem Gminy, będącej uczniem szkoły na terenie Gmi-

ny oraz zrzeszonym w klubie działającym na terenie Gminy – 

pod warunkiem niepobierania stypendium w gminie, w której 

jest mieszkańcem. Warunkiem są również wysokie osiągnięcia  

sportowe, opisane szczegółowo w REGULAMINIE.

 Z wnioskiem wystąpić może zawodnik lub Klub, w którym 

jest zrzeszony. Rozpatrzenie wniosków i przyznanie stypen-

diów nastąpi w październiku. Środki zarezerwowane na ten cel 

w Budżecie Gminy to 10 000 zł.

 Formularz wniosku oraz regulamin są dostępne na 
stronie www.ozarow-mazowiecki.pl
 W sprawie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod ad-

resem: sekretarz@ozarow-mazowiecki.pl 

 Wnioski wraz z załącznikami należy przesyłać pocztą lub 

składać osobiście w zamkniętych kopertach opisanych „Wnio-

sek o stypendium sportowe 2010” w Biurze Podawczym Urzę-

du Miasta i Gminy, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki 

do 24.09 br. do godz. 15.00.
Jolanta Kołodyńska

Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim 

Stypendia dla młodych ożarowskich sportowców
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UCHWAŁA Nr 471/10
w sprawie: wprowadzenia zmian 
w uchwale budżetowej na 2010 rok.

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1

Zwiększyć dochody gminy o kwotę 
2.857.995,82 zł zgodnie z Załącznikiem 
Nr 1. Plan dochodów po zmianach wy-
nosi 79.471.317,82 zł

§2
Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 
3.424.012,63zł
Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 
3.070.248,09 zł zgodnie z Załącznikiem 
Nr 2. Plan wydatków po zmianach wy-
nosi 100.106.460,46 zł

§3
1. Kwotę planowanego deficytu budżetu 
gminy określonego w uchwale budżeto-
wej w wysokości 23.846.903 zł obniża się 
do kwoty 20.635.142,64 zł.
2. Jako źródła sfinansowania deficytu 
w wysokości 20.705.142,64 zł wskazuje się:
a) zaciągnięte kredyty w kwocie 
20.650.000,00 zł
b) wolne środki, jako nadwyżka środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym gmi-
ny, w tym wynikające z rozliczeń kredy-
tów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 
55.142,64 zł
3. Ustala się przychody budżetu w kwo-
cie 25.042.125,64 zł z następujących ty-
tułów:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 
24.986.983,00 zł
b) wolnych środków, jako nadwyżki 
środków pieniężnych na rachunku bie-
żącym budżetu gminy, w tym wynika-
jących z rozliczeń kredytów i pożyczek 
z lat ubiegłych w kwocie 55.142,64 zł

Rada Miejska w obecności 13 Radnych 
– 11 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzy-
mujących się” podjęła Uchwałę Nr 471/10 
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwa-
le budżetowej na rok 2010.

UCHWAŁA Nr 472/10
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 200.000 zł /słownie: dwie-
ście tysięcy złotych/ na realizację zada-
nia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa 
budynku socjalnego w Umiastowie”.

§2
Prawne zabezpieczenie uzyskanego kre-
dytu stanowi: weksel własny in blanco 
wraz z deklaracją wekslową.

§3
1. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi 
w latach 2012-2015 w ratach miesięcz-
nych.
2. Źródłem pokrycia zaciągniętego zo-
bowiązania będą wpływy z podatku od
nieruchomości w latach 2012-2015.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych 
– 13 głosami „za” podjęła Uchwałę 
Nr 472/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w roku budżetowym 
2010 na realizację zadania inwestycyjnego 
pod nazwą „Budowa budynku socjalnego 
w Umiastowie”.

UCHWAŁA Nr 473/10
w sprawie: zaciągnięcia kredytu dłu-
goterminowego w roku budżetowym 
2010 na realizację zadania inwesty-
cyjnego pod nazwą „Przebudowa 
ul. Kapuckiej w Ożarowie”.

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1

Zaciąga się kredyt długoterminowy w 
wysokości 300.000 zł /słownie: trzysta 
tysięcy złotych/ na realizację zadania in-
westycyjnego pod nazwą „Przebudowa 
ul. Kapuckiej 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 2012-2015 w ratach miesięcznych.
2. Źródłem pokrycia zaciągniętego zo-
bowiązania będą wpływy z podatku od
nieruchomości w latach 2012-2015.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych 
– 13 głosami „za” podjęła Uchwałę 

Nr 473/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w roku budżetowym 
2010 na realizację zadania inwestycyjne-
go pod nazwą „Przebudowa ul. Kapuckiej 
w Ożarowie”.

UCHWAŁA Nr 474/10
w sprawie: zaciągnięcia kredytu dłu-
goterminowego w roku budżetowym 
2010 na realizację zadania inwesty-
cyjnego pod nazwą „Budowa kana-
lizacji sanitarnej w miejscowości 
Piotrkówek - Wieruchów - Strzykuły 
- Macierzysz - Szeligi gm. Ożarów 
Maz. - I ETAP: Macierzysz - Szeligi”.

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1

Zaciąga się kredyt długoterminowy 
w wysokości 800.000 zł /słownie: osiem-
set tysięcy złotych/ na realizację zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Piotrkówek - Wieruchów - Strzykuły - 
Macierzysz - Szeligi gm. Ożarów Mazo-
wiecki - I Etap: Macierzysz – Szeligi”.

§2
Prawne zabezpieczenie uzyskanego kre-
dytu stanowi: weksel własny in blanco 
wraz z deklaracją wekslową.

§3
1. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi w 
latach 2012-2015 w ratach miesięcznych.
2. Źródłem pokrycia zaciągniętego zo-
bowiązania będą wpływy z podatku od
nieruchomości w latach 2012-2015.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych 
– 13 głosami „za” podjęła Uchwałę 
Nr 474/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w roku budżetowym 
2010 na realizację zadania inwestycyjnego 
pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Piotrkówek - Wieruchów - 
Strzykuły - Macierzysz - Szeligi gm. Ożarów 
Maz. - I ETAP: Macierzysz - Szeligi”.

UCHWAŁA Nr 475/10
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”.

W dniu 21 czerwca 2010 r. na  LVIII sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:
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Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1

Zaciąga się kredyt długoterminowy 
w wysokości 400.000 zł /słownie cztery-
sta tysięcy złotych /na realizację zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Przebudo-
wa ul. Poniatowskiego wraz z infrastruk-
turą 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 2012-2015 w ratach miesięcz-
nych.
2. Źródłem pokrycia zaciągniętego zo-
bowiązania będą wpływy z podatku od
nieruchomości w latach 2012-2015.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych – 
12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymu-
jącym się” podjęła Uchwałę Nr 475/10 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoter-
minowego w roku budżetowym 2010 na 
3 realizację zadania inwestycyjnego pod 
nazwą „Przebudowa ul. Poniatowskie-
go wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
w Ożarowie”.

UCHWAŁA Nr 476/10
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 200.000 zł /słownie: dwieście 
tysięcy złotych/ na realizację zadania in-

westycyjnego pod nazwą „Przebudowa 
dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
na os. Płochocin Płd. i Płochocin Płn.”

§2
Prawne zabezpieczenie uzyskanego kre-
dytu stanowi: weksel własny in blanco 
wraz z deklaracją wekslową.

§3
1. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi 
w latach 2012-2015 w ratach miesięcz-
nych.
2. Źródłem pokrycia zaciągniętego zo-
bowiązania będą wpływy z podatku od
nieruchomości w latach 2012-2015.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych – 
12 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” pod-
jęła Uchwałę Nr 476/10 w sprawie zacią-
gnięcia kredytu długoterminowego w roku 
budżetowym 2010 na realizację zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa 
dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
na os. Płochocin Płd. i Płochocin Płn.”

UCHWAŁA Nr 477/10
w sprawie: połączenia osiedli Zienta-
rówka i Księcia Józefa Poniatowskiego.

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1

Łączy się Osiedle Zientarówka z osie-
dlem Księcia Józefa Poniatowskiego 
i nowo powstałemu osiedlu nadaje się 
nazwę - Osiedle Zientarówka. Mapa 
określająca teren i granice Osiedla Zien-
tarówka stanowi załącznik do uchwały.

Rada Miejska w obecności 12 Radnych 
– 11 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” 
podjęła Uchwałę Nr 477/10 w sprawie 
połączenia osiedli Zientarówka i Księcia 
Józefa Poniatowskiego.

UCHWAŁA Nr 478/10
w sprawie: wydzielenia z Osiedla 
Józefów osiedla pod nazwą Osiedle 
Wolica.

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1

Z Osiedla Józefów wydziela się jednostkę 
pomocniczą gminy pod nazwą „Osiedle 
Wolica”, a z pozostałego terenu tworzy 
się jednostkę pomocniczą gminy pod 
nazwą „Osiedle Józefów”. Mapa określa-
jąca teren i granice Osiedla Wolica sta-
nowi załącznik Nr 1 do uchwały. Mapa 
określająca teren i granice Osiedla Józe-
fów stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

Rada Miejska w obecności 10 Radnych – 
10 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 478/10 
w sprawie wydzielenia z osiedla Józefów 
osiedla pod nazwą Wolica.

UCHWAŁA Nr 479/10
w sprawie: zmiany uchwały Nr 33/90 
Rady Miejskiej z dnia 9 październi-
ka 1990 r. w sprawie podziału tere-
nu gminy na jednostki pomocnicze: 
osiedla i sołectwa.

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 33/90 
Rady Miejskiej z dnia 9 października 
1990 r. otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Rada Miejska w obecności 12 Radnych 
– 11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzy-
mującym się” podjęła Uchwałę Nr 479/10 
w sprawie zmiany uchwały Nr 33/90 Rady 
Miejskiej z dnia 9 października 1990 r. 
w sprawie podziału terenu gminy na jed-
nostki pomocnicze: osiedla i sołectwa.

W dniu 22 czerwca 2010 r. na LIX nadzwyczajnej sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 480/10
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 
471/10 Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim z dnia 21 czerwca 
2010 r.

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1

Uchyla się Uchwałę nr 471/10 Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie 
wprowadzenia zmian w uchwale budże-
towej na 2010 rok

Rada Miejska w obecności 10 Radnych – 
10 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 480/10 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 471/10 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 21 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA Nr 481/10
w sprawie: wprowadzenia zmian 
w uchwale budżetowej na 2010 rok.

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1

Zwiększyć dochody gminy o kwotę 
2.857.995,82 zł zgodnie z Załącznikiem 
Nr 1. Plan dochodów po zmianach wy-
nosi 79.471.317,82 zł
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UCHWAŁA Nr 482/10
w sprawie: zakresu i formy informa-
cji o przebiegu wykonania budżetu 
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiec-
ki, informacji o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej, 
w tym o przebiegu realizacji przed-
sięwzięć oraz informacji o przebie-
gu wykonania planów finansowych 
samorządowych instytucji kultury 
oraz samodzielnego publicznego 
zakładu lecznictwa otwartego – za 
pierwsze półrocze każdego roku bu-
dżetowego.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Określa się zakres i formę informacji o 

przebiegu wykonania budżetu Miasta 

i Gminy Ożarów Mazowiecki, informa-

cji o kształtowaniu się wieloletniej pro-

gnozy finansowej, w tym o przebiegu 

realizacji przedsięwzięć oraz informacji 

o przebiegu wykonania planów finanso-

wych samorządowych instytucji kultury 

oraz samodzielnego publicznego zakła-

du lecznictwa otwartego- za pierwsze 

półrocze każdego roku budżetowego, 

zgodnie z załącznikiem do niniejszej 

uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Miasta i Gminy.

§3

Zapisy punktu 7 załącznika do niniej-

szej uchwały mają zastosowanie po raz 

pierwszy do informacji za pierwsze pół-

rocze 2011 r.

§4

Traci moc Uchwała Nr 223/08 Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z 

dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie zakresu i 

formy informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Miasta i Gminy Ożarów Mazo-

wiecki za pierwsze półrocze oraz infor-

macji o przebiegu wykonania planów 

finansowych samorządowych instytucji 

kultury oraz samodzielnego publiczne-

go zakładu lecznictwa otwartego.

UCHWAŁA Nr 483/10
w sprawie: wprowadzenia zmian 
w budżecie na 2010 rok.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zmniejszyć dochody gminy 139.300,00 zł.

Zwiększyć dochody gminy 306.254,00 zł 

zgodnie z Załącznikiem Nr 1. Plan docho-

dów po zmianach wynosi 79.638.271,82 zł.

§2

Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 

589.000,00 zł.

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 

1.225.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem 

Nr 2. Plan wydatków po zmianach wy-

nosi 100.812.460,46 zł.

§3

1)Deficyt w wysokości 21.174.188,64 

zł zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 

21.120.000,00 zł.

b) wolnych środków, jako nadwyżki 

środków pieniężnych na rachunku bie-

żącym budżetu gminy, w tym wynika-

jących z rozliczeń kredytów i pożyczek 

z lat ubiegłych w kwocie 54.188,64 zł.

2)Ustala się przychody budżetu w kwo-

cie 25.511.171,64 zł z następujących ty-

tułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 

25.456.983,00 zł.

b) wolnych środków, jako nadwyżki 

środków pieniężnych na rachunku bie-

żącym budżetu gminy, w tym wynika-

jących z rozliczeń kredytów i pożyczek 

z lat ubiegłych w kwocie 54.188,64 zł.

Rada Miejska w obecności 12 Radnych 
– 11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzy-
mującym się” podjęła Uchwałę Nr 483/10 
w sprawie wprowadzenia zmian w budże-
cie na 2010 rok.

UCHWAŁA Nr 484/10
w sprawie: zaciągnięcia kredytu dłu-
goterminowego w roku budżetowym 
2010 na realizację zadania inwesty-
cyjnego pod nazwą „Przebudowa 
ul. Kapuckiej w Ożarowie”

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zaciąga się kredyt długoterminowy 

w wysokości 600.000 zł. /słownie: sześć-

set tysięcy złotych/ na realizację zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „Przebudo-

wa ul. Kapuckiej w Ożarowie”.

§2

Prawne zabezpieczenie uzyskanego kre-

dytu stanowi: weksel własny in blanco 

wraz z deklaracją wekslową.

W dniu 1 lipca 2010 r. na  LX sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

§2
Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 
3.354.012,63 zł
Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 
3.070.248,09 zł zgodnie z Załącznikiem 
Nr 2. Plan wydatków po zmianach wy-
nosi 100.176.460,46 zł

§3
1. Kwotę planowanego deficytu budżetu 
gminy określonego w uchwale budżeto-
wej w wysokości 23.846.903 zł obniża się 
do kwoty 20.705.142,64 zł.
2. Jako źródła sfinansowania deficytu 

w wysokości 20.705.142,64 zł wskazuje się:
a) zaciągnięte kredyty w kwocie 
20.650.000,00 zł
b) wolne środki, jako nadwyżka środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym gmi-
ny, w tym wynikające z rozliczeń kredy-
tów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 
55.142,64 zł
3. Ustala się przychody budżetu w kwo-
cie 25.042.125,64 zł z następujących ty-
tułów:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 
24.986.983,00 zł

b) wolnych środków, jako nadwyżki 
środków pieniężnych na rachunku bie-
żącym budżetu gminy, w tym wynika-
jących z rozliczeń kredytów i pożyczek 
z lat ubiegłych w kwocie 55.142,64 zł

Rada Miejska w obecności 10 Radnych 
– 10 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 481/
10 w sprawie wprowadzenia zmian w uch
wale budżetowej na rok 2010.
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§3

1)Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi 

w latach 2012-2015 w ratach miesięcz-

nych.

2)Źródłem pokrycia zaciągniętego zo-

bowiązania będą wpływy z podatku od

nieruchomości w latach 2012-2015.

Rada Miejska w obecności 12 Radnych – 
11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymu-
jącym się” podjęła Uchwałę Nr 484/10 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoter-
minowego w roku budżetowym 2010 na 
realizację zadania inwestycyjnego pod 
nazwą „Przebudowa ul. Kapuckiej w Oża-
rowie”.

UCHWAŁA Nr 485/10
w sprawie: zaciągnięcia kredytu dłu-
goterminowego w roku budżetowym 
2010 na realizację zadania inwesty-
cyjnego pod nazwą „Modernizacja 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
na terenie gminy”.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zaciąga się kredyt długoterminowy 

w wysokości 450.000 zł /słownie: cztery-

sta pięćdziesiąt tysięcy złotych/ na reali-

zację zadania inwestycyjnego pod na-

zwą „Modernizacja sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej na terenie gminy”.

§2

Prawne zabezpieczenie uzyskanego kre-

dytu stanowi: weksel własny in blanco 

wraz z deklaracją wekslową.

§3

1) Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi w 

latach 2012-2015 w ratach miesięcznych.

2) Źródłem pokrycia zaciągniętego zo-

bowiązania będą wpływy z podatku od

nieruchomości w latach 2012-2015.

Rada Miejska w obecności 12 Radnych 
– 12 głosami „za” podjęła Uchwałę 
Nr 485/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w roku budżetowym 
2010 na realizację zadania inwestycyjnego 
pod nazwą „Modernizacja sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej na terenie gminy”.

UCHWAŁA Nr 486/10
w sprawie: wprowadzenia zmian w 
budżecie na 2010 rok.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zwiększyć dochody gminy o kwotę 

109.513,84 zł zgodnie z Załącznikiem 

Nr 1. Plan dochodów po zmianach wy-

nosi 79.747.785,66 zł.

§2

Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 

12.847,99 zł.

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 

122.361,83 zł zgodnie z Załącznikiem 

Nr 2. Plan wydatków po zmianach wy-

nosi 100.921.974,30 zł.

§3

1) Deficyt w wysokości 21.174.188,64 zł. 

zostanie sfinansowany przychodami po-

chodzącymi z:

a) zaciągnięte kredyty w kwocie 

21.120.000,00 zł.

b) wolne środki, jako nadwyżka środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym bu-

dżetu gminy, w tym wynikające z rozli-

czeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 

w kwocie 54.188,64 zł.

§4

Ustala się wydatki na programy i pro-

jekty realizowane ze środków Unii Euro-

pejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do 

niniejszej uchwały.

Rada Miejska w obecności 12 Radnych – 
12 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 486/10 
w sprawie wprowadzenia zmian w budże-
cie na 2010 rok.

UCHWAŁA Nr 487/10
w sprawie: zaciągnięcia kredytu dłu-
goterminowego w roku budżetowym 
2010 na realizację zadania inwesty-
cyjnego pod nazwą „Budowa budyn-
ku socjalnego w Umiastowie”.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zaciąga się kredyt długoterminowy 

w wysokości 300.000 zł /słownie: trzysta 

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 deklaracją wekslową.

§3

1) Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi w 

latach 2012-2015 w ratach miesięcznych.

2) Źródłem pokrycia zaciągniętego zo-

bowiązania będą wpływy z podatku od

nieruchomości w latach 2012-2015.

Rada Miejska w obecności 12 Radnych 
– 12 głosami „za” podjęła Uchwałę 
Nr 487/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w roku budżetowym 
2010 na realizację zadania inwestycyjnego 
pod nazwą „Budowa budynku socjalnego 
w Umiastowie”.

UCHWAŁA Nr 488/10
w sprawie: nadania nazwy drodze 
w Myszczynie.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Drodze bez nazwy zlokalizowanej na 

działce ewidencyjnej nr 162/12 położonej 

w Myszczynie, w gminie Ożarów Mazo-

wiecki, nadaje się nazwę ulica Majowa .

Rada Miejska w obecności 12 Radnych – 
12 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 488/10 
w sprawie nadania nazwy drodze w Mysz-
czynie (Majowa).

UCHWAŁA Nr 489/10
w sprawie: nadania nazwy drodze 
w Ołtarzewie.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Drodze bez nazwy zlokalizowanej na 

działce ewidencyjnej nr 486/7 położonej 

w Ołtarzewie, w gminie Ożarów Mazo-

wiecki, nadaje się nazwę ulica Stokrotki .

Rada Miejska w obecności 12 Radnych 
– 8 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzy-
mujących się” podjęła Uchwałę Nr 489/10 
w sprawie nadania nazwy drodze w Ołta-
rzewie (Stokrotki).

UCHWAŁA Nr 490/10
w sprawie: przystąpienia Gminy 
Ożarów Mazowiecki do realizacji 
projektu systemowego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki pod tytułem „Zmieniam swo-
ją przyszłość – aktywna integracja 
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społeczna w gminie Ożarów Mazo-
wiecki ”

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

1) Zatwierdza się przystąpienie w 2010 

r. Gminy Ożarów Mazowiecki do reali-

zacji projektu systemowego „Zmieniam 

swoją przyszłość – aktywna integracja 

społeczna w gminie Ożarów Mazowiec-

ki” w ramach Priorytetu VII - Promocja 

integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 

Rozwój i upowszechnianie aktywnej in-

tegracji przez ośrodki pomocy społecz-

nej.

2) Zadanie o którym mowa w ust. 1 

będzie realizowane przez jednostkę or-

ganizacyjną Gminy Ożarów Mazowiecki 

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożaro-

wie Mazowieckim.

3) Gmina Ożarów Mazowiecki przezna-

cza na realizację programu realizowane-

go w ramach Poddziałania 7.1.1. w 2010 

roku środki finansowe jako wkład własny 

w wysokości:12 847,99.zł (słownie: dwa-

naście tysięcy osiemset czterdzieści sie-

dem złotych 99/100) co stanowi 10,5% 

całkowitej wartości projektu, która wy-

nosi 122 361,83 zł.

§2

Przyznane środki finansowe w ramach 

dotacji rozwojowej na realizację projek-

tu, o którym mowa w §1, ust.1 zostaną 

wprowadzone do budżetu: po stronie 

dochodów w dziale 853, rozdział 85395, 

§2007 - 104 007,55 zł oraz w dziale 853, 

rozdział 85395, §2009 - 5 506,29 zł środki 

te zostaną przeznaczone na sfinansowa-

nie zadań bieżących. Po stronie wydat-

ków w pełnej szczegółowości klasyfikacji 

budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Rada Miejska w obecności 12 Radnych – 
12 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 490/10 
w sprawie przystąpienia Gminy Ożarów 
Mazowiecki do realizacji projektu systemo-
wego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki pod tytułem „Zmieniam 
swoją przyszłość – aktywna integracja 
społeczna w gminie Ożarów Mazowiecki ”

Pełna treść uchwał oraz załączników do wglą-

du w UMIG w Ożarowie Mazowieckim, ul. Ko-

lejowa 2 lub na stronie www.bip.ozarow-mazo-

wiecki.pl

Powszechny Spis Rolny 2010
Mieszkańców wsi czeka w tym roku powszechny spis rolny. 

Rachmistrze zastukają do drzwi od 1 września do 31 paź-

dziernika, ale spisywać będą stan na 30 czerwca.

Warto więc zaopatrzyć się w zeszyt i zapisać w nim najważ-

niejsze dane dotyczące gospodarstwa.

 Przed spisem odbędzie się obchód przedspisowy. Obchód 

przedspisowy ma na celu zapoznanie się rachmistrzów z tere-

nem, na którym przeprowadzać będą spis. Obchód przedspi-

sowy rozpoczyna się 9 sierpnia 2010r. i trwać będzie do 23 

sierpnia 2010 r.

Celem powszechnego spisu rolnego jest:

• dostarczenie informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie i ter-

minach określonych przez Komisję Europejską,

• zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych 

i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej 

dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i 

społecznej na wsi,

• analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 

2002-2010,

• wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia infor-

macji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji między-

narodowych (FAO, OECD i inne),

• aktualizacja bazy wykazu gospodarstw rolnych stanowiących 

operat do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z za-

kresu rolnictwa (w latach następnych).

Podczas spisu rolnego rachmistrze spisowi będą pytać m.in. o:

• ogólną charakterystykę gospodarstwa rolnego – uwzględnia-

jącą. informacje o użytkowniku gospodarstwa, opisanie struk-

tury własnościowej użytków rolnych, działalności rolniczej i 

innej niż rolnicza prowadzonej w gospodarstwie rolnym,

• użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów – informacje 

dotyczą ogólnej powierzchni gruntów gospodarstwa, w po-

dziale na kategorie użytkowania oraz powierzchni zasiewów 

poszczególnych upraw rolnych,

• zwierzęta gospodarskie – stan , liczebność i strukturę pogło-

wia zwierząt  gospodarskich poszczególnych gatunków,

• ciągniki, maszyny rolnicze i urządzenia – dane o liczbie cią-

gników własnych i wspólnych, w podziale na klasy mocy silni-

ka oraz liczbie wybranych maszyn i urządzeń rolniczych,

• zużycie nawozów – dane  o ilości stosowanego nawożenia 

mineralnego, wapniowego oraz nawożenia organicznego po-

chodzenia zwierzęcego,

• pracujących w gospodarstwie rolnym – informacje o wiel-

kości i strukturze zasobów pracy w rolnictwie (uwzględniane 

będą wszystkie osoby wykonujące pracę w gospodarstwie rol-

nym w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie),

• struktura dochodów gospodarstwa rolnego z użytkowni-

kiem gospodarstwa rolnego oraz korzystanie z programów 

wsparcia dla rolnictwa – informacje o dochodach z tytułu 

prowadzenia rolniczej działalności gospodarczej, pozarolni-

czej działalności gospodarczej, pracy najemnej, emerytur i rent 

oraz innych źródeł niezarobkowych poza emeryturą i rent, o 

fakcie korzystania przez gospodarstwo z płatności do gruntów 

ornych i programów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich,

• metody produkcji rolniczej (wpływ rolnictwa na środowisko) 

– m.in. informacje o metodach uprawy gleby, zabezpieczania 

gleby przed wypłukiwanie składników pokarmowych, zabie-

gach przeciwerozyjnych, systemach utrzymania zwierząt go-

spodarskich.
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Szczegółowe informacje na temat tegorocznego Po-
wszechnego Spisu Rolnego znajdują się na stronie inter-
netowej www.stat.gov.pl/gus/6435_PLK_HTML.htm 
 Warto tam zajrzeć i korzystając ze znajdujących się tam 

wskazówek choć „z grubsza” spisać swoje gospodarstwo, by 

potem, gdy do drzwi zapukają rachmistrze spisowi, nie mieć 

kłopotów z odtworzeniem jego stanu sprzed dwóch–czte-

rech miesięcy.

Spis rolny przeprowadzony zostanie następującymi metodami:

a. w dniach od 1 września do 17 października 2010 r. – po-

twierdzenie lub korekta danych zebranych od podmiotów , 

oraz uzupełnienie przez użytkownika gospodarstwa rolnego 

brakujących danych przez sieć Internet;

b. w dniach od 8 września do 31 października 2010 r. – 

zbieranie przez ankietera statystycznego, drogą wywiadu te-

lefonicznego, danych od użytkowników gospodarstw rolnych 

będących osobami fizycznymi, a w przypadku ich nieobecno-

ści – od pełnoletnich członków gospodarstw domowych;

c. w dniach od 8 września do 31 października 2010 r. – prze-

prowadzenie przez rachmistrza spisowego, z wykorzystaniem 

formularza elektronicznego zainstalowanego na przenośnym 

urządzeniu elektronicznym, bezpośredniego wywiadu z użyt-

kownikami gospodarstw rolnych, odpowiednio w miejscu 

zamieszkania albo w siedzibie użytkownika gospodarstwa 

rolnego, a w przypadku jego nieobecności – odpowiednio 

z pełnoletnim członkiem gospodarstwa domowego albo 

osobą upoważnioną w siedzibie użytkownika gospodarstwa 

rolnego.

 Pracami spisowymi na terenie gminy kieruje Gminny Ko-
misarz Spisowy /jest to wójt , burmistrz prezydent/. Gminny 

Komisarz Spisowy powołuje Zarządzeniem Gminne Biuro Spi-

sowe.

Zarządzeniem Nr 60/10 z dnia 2 czerwca 2010 r. zostało 
powołane Gminne Biuro Spisowe w składzie:
1. Pani Bożena Żurek – Z-ca Gminnego Komisarz Spisowe-

go, pełniąca funkcję Kierownika Gminnego Biura Spisowego

2. Pan Jarosław Szmyt - Członek Gminnego Biura Spisowe-

go, pełniący funkcję Lidera Gminnego zgodnie z wymogami 

C.B.S.

3. Pani Anna Sandomierska - Członek Gminnego Biura Spi-

sowego

 W wyniku przeprowadzonego naboru wybrano czterech 

rachmistrzów spisowych, którzy odwiedzą Państwa gospodar-

stwa. Rachmistrze składając wizytę muszą mieć umieszczony 

w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem. Otrzymane 

podczas wywiadu dane rachmistrze wprowadzają do przeno-

śnych urządzeń elektronicznych –typu hand-held, które wysy-

łaja za pomocą łącza internetowego bezpośrednio do Głów-

nego Urzędu Statystycznego.

 Poniżej przedstawiamy Państwu rachmistrzów spisowych, 

jeden odwiedzi Panstwa gospodarstwo. 

Pani Małgorzata Rutkowska - zamieszkała w Duchnicach 

Pan Maciej Bartnik - zamieszkały w Ożarowie Maz.

Pan Michała Turkas - zamieszkały w Płochocin 

Pan Maciej Kierzkowski - zamieszkały w Warszawie.  
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Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy 

wydanych na olej napędowy używany do produkcji 

rolnej powinien zbierać faktury VAT.

• w terminie od 1 września 2010 r. do 30 września 2010 r. 

należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia grun-

tów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowią-

cymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 

2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. w ramach limitu zwrotu podatku 

określonego na 2010 r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Oża-
rowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, III piętro, pok. 302.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2010 r. wynosi 
73,10 zł * ilość ha użytków rolnych 

Pieniądze wypłacane będą w terminie: 2-30 listopada 2010 r. 
gotówką w kasie urzędu albo przelewem na rachunek banko-

wy podany we wniosku. Dodatkowe informacje: Urząd Miasta 

i Gminy w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, III piętro, 

pok. 302, tel. (22) 722 22 07 wew. 228 lub 257.

 Wniosek dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy lub na 

www.ozarow-mazowiecki.pl 

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcy-
zowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywane-
go do produkcji rolnej w 2010 roku.
1. W 2010 r. producent rolny może składać do wójta, burmi-

strza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce 

położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposia-

daniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski 

o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napę-

dowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości 

limitu zwrotu określonego na 2010 r., w dwóch terminach, tj.

a. od 1 marca 2010 r. do 31 marca 2010 r. producent składa 

wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT 

(lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) 

dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rol-

nej w okresie od 1 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r.,

b. od 1 września 2010 r. do 30 września 2010 r. producent 

składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z faktura-

mi VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napę-

dowego do produkcji rolnej w okresie od 1 marca 2010 r. do 

31 sierpnia 2010 r.

2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę 

prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobo-

wości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w 

rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o 

podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych 

w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako 

grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o 

powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, 

z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stano-

wią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego 

przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali 

współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyra-

żana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do 

Krajowego Rejestru Sądowego do wniosku, o którym mowa w 

pkt. 1 załącza się odpis z tego rejestru.

6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rol-

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

ru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji (Dz. U. 

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

netowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków 

doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach 

gmin do kopiowania.

7. Faktura powinna spełniać wymogi określone w rozporzą-

dzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie 

zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, 

sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do 

których nie maj ą zastosowania zwolnienia od podatku od 

towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337). Kwotę zwrotu po-
datku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędo-

wego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur 

VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządze-

niu Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie stawki 

zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napę-

dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju 

w 2010 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1687), z tym, że kwota zwrotu 
podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn 

stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (0,85 zł/l), liczby 86 

oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub 

współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji 

gruntów i budynków według stanu na dzień 1 kwietnia dane-

go roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów 

gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej 

oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o 

podatku rolnym.

8. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję 

ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 

30 dni od dnia złożenia wniosku.

9. Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w 

terminie od 4 maja 2010 r. do 31 maja 2010 r. na wnioski zło-

żone w pierwszym terminie i od 2 listopada 2010 r. do 30 listo-

pada 2010 r. na wnioski złożone w drugim terminie – gotówką 

w kasie urzędu gminy lub miasta albo przelewem na rachunek 

bankowy producenta rolnego podany we wniosku.

PRZYPOMINAMY – ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2010 ROKU
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„Zmieniam swoją przyszłość – aktywna 

integracja społeczna w Gminie Ożarów 

Mazowiecki” to projekt systemowy 

realizowany przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Ożarowie Mazowieckim  

w ramach Poddziałania 7.1.1 - „Rozwój i upowszechnianie ak-

tywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”, Działania 

7.1 – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Priorytetu 

VII – Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. 

Wartość projektu –122 361,83zł

Dofinansowanie –109 513,84 zł

Wkład własny –12 847,99 zł

 Celem projektu jest pomoc w integracji społecznej osobom 

zagrożonym wykluczeniem  poprzez  ich powrót do życia za-

wodowego i społecznego. Osoby zagrożone wykluczeniem 

społecznym wymagają kompleksowego wsparcia i stworzenia 

niezbędnych warunków do integracji ze społeczeństwem – taką 

pomoc otrzymają uczestnicy projektu. Udział w projekcie jest 

bezpłatny. Kwalifikacje uczestników  do projektu przeprowadza 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim , zgod-

nie z wytycznymi PO KL spośród :

- osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostają-

cych w zatrudnieniu w wieku aktywności zawodowej i korzy-

stających ze świadczeń pomocy społecznej w szczególności 

osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, po 

zwolnieniu z zakładu karnego, bezdomnych, nieaktywnych za-

wodowo ze względu na macierzyństwo lub opiekę nad osoba-

mi zależnymi, osób uzależnionych od alkoholu poddających się 

leczeniu.

 W ramach środków przyznanych na 2010 rok, projektem 

zostanie objętych ok. 14 osób bezrobotnych, nieaktywnych 

zawodowo ze względu na macierzyństwo, osób z problemami 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych wy-

kluczeniem społecznym, dla których przewidziano różnorodne 

działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej :

- kurs z zakresu obsługi komputera – 90 godz.

- kurs dotyczący konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych 

– 80 godz.

 Szkolenia te pozwolą przygotować uczestników do pracy 

w nowym zawodzie. Po ukończeniu kursu każdy beneficjent 

otrzyma zaświadczenie MEN oraz certyfikat.

- doradztwo grupowe i indywidualne - warsztaty i konsultacje 

z doradcą zawodowym,  oraz psychologiem,

- w celu aktywizacji społeczno kulturalnej zaplanowano wyjście 

do teatru/do kina oraz wizytę w bibliotece gminnej w celu pod-

niesienie poziomu życia kulturalnego uczestników projektu,

- w ramach działań aktywizacyjnych uczestnicy projektu zapla-

nowano wyjazd do teatru oraz udział w Festiwalu Muzyki Ka-

meralnej „Muzyka w barwach jesieni” 

- przeprowadzenie badań profilaktycznych niezbędnych przy 

podjęciu zatrudnienia .

 Rezultatem uczestnictwa w projekcie osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, będzie: 

- podniesienie kwalifikacji zawodowych

- wzrost umiejętności poruszania się na rynku pracy 

- podniesienie kompetencji osobistych 

- odbudowanie kontaktów społecznych 

- poznanie instytucji rynku pracy

Referat Funduszy Europejskich i Promocji Gminy

Projekt „Zmieniam swoją przyszłość …” rozpoczęty

PIKNIK RODZINNY
W dniu 11 czerwca 2010 r. ogród przedszkolny w Broniszach 

był świadkiem dziwnego zjawiska. Między drzewami wy-

rosła wioska indiańska, pełna wigwamów i tipi. Zielona łąka 

zamieniła się w prerię, po której cwałowały dzikie mustangi. 

Jak grzyby po deszczu wyrosły: saloon, bank i kopalnia złota. 

Z głośników popłynęła muzyka country. Przed przedszkole za-

jechały dyliżansy marki: volvo, mercedes, peugeot itp., i wysia-

dło z nich mnóstwo małych i dużych Indianek, Indian, Kowbo-

jek i Kowbojów. Tak zaczął się piknik rodzinny - „Podróż przez 

amerykańską prerię”.

 Każdy uczestnik wspólnej zabawy otrzymał „bilet podróż-

ny”, który upoważniał go do odwiedzenia atrakcji „Dzikiego 

Zachodu”; w kopalni złota (piaskownica) można było wydo-

być drogocenne bryłki złotego kruszcu, które w „banku” na-

leżało wymienić na złote dolarówki (z czekolady). Monetami 

tymi można było opłacić udział w rodeo, podróż „dyliżansem”, 

pomalowanie buzi w indiańskie barwy, rzucić podkową do 

celu, ujeździć lub złapać „mustanga” na lasso, zjeść coś w salo-

onie albo złowić rybkę w złotym potoku. Nie obyło się też bez 

tradycyjnego napadu na bank – zdobyto cały wór skarbów 

(czekoladowych cukierków).

 Zabawa trwała do późnych godzin popołudniowych. Stru-

dzeni uczestnicy zabawy, żegnani przez promienie zachodzą-
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cego słońca opuścili zieloną broniszowską „prerię” i udali się 

na zasłużony odpoczynek, aby śnić o bohaterskich Apaczach, 

szlachetnych szeryfach, nieustraszonych rewolwerowcach 

i urokliwych osadniczkach.

 Organizatorzy pikniku (dyrektor, nauczyciele i personel 

przedszkola) serdecznie gratulują wszystkim uczestnikom 

(dzieciom i ich rodzicom) wspaniałego poczucia humoru, 

pomysłów i zaangażowania w radosny przebieg imprezy, ku 

uciesze wszystkich obecnych. Mamy nadzieję, że oprócz rado-

snych przeżyć pozostanie też trochę wiedzy na temat amery-

kańskiej historii, kultury i tradycji, którą chcieliśmy przybliżyć 

dzieciom poprzez ciekawą formę zabawy w plenerze.

Magdalena Węsek
Nauczycielka Przedszkola Publicznego w Broniszach.

W sierpniu minęła kolejna rocznica zwycięstwa 

nad bolszewikami w bitwie warszawskiej.

Tym razem jubileuszowa, bo 90 lat już bije od tamtego histo-

rycznego wydarzenia. Rocznicowy dzień, w którym w wolnej 

Polsce ustanowiono państwowe święto Wojska Polskiego, łą-

czy się ze świętem kościelnym Wniebowzięciem Najświętszej 

Marii Panny, zwanym również świętem Matki Boskiej Zielnej. 

Jest to jedyne coroczne połączenie dwóch odmiennych, zda-

wałoby się, uroczystości „ku czci”, mających swoją niebagatelną 

wymowę. To podwójne święto łączy bowiem funkcjonujące 

w zbiorowej podświadomości naszego narodu dwa najbar-

dziej istotne pierwiastki afirmujące polską dumę i tradycję: 

militarny i religijny.

 Był sierpień 1920 roku. W kierunku Warszawy posuwała 

się ofensywa bolszewicka. Propagandowe plakaty wzywały do 

walki w obronie Ojczyzny, w obronie dopiero co odzyskanej, 

po ponad 120 latach niewoli, niepodległości. Ulotki agitacyjne 

oraz literatura, w tym utwory takich tuzów pióra jak Stefan 

Żeromski, ukazywały najeźdźców jako dzikie hordy palące 

dwory i mordujące kobiety wraz dziećmi. W stolicy wrzało. 

Panował nastrój grozy połączony z determinacją. Jeszcze kil-

ka miesięcy wcześniej wojska polskie zajmowały Kijów, wizja 

odbudowania potężnego państwa, większego niż Królestwo 

Jagiellońskie, wydawała się być całkiem realna. Ale mrzonki te 

trwały krótko. Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona rzuco-

na przez Lenina na podbój Ukrainy zmusiła Polaków do wyco-

fania się. A potem szybko posuwała się na zachód zmiatając 

każdy zorganizowany opór zbrojny na jaki natrafiła. Wydawała 

się niezwyciężona. Dowodzący nią młody „komandir” (mar-

szałkiem został później, na krótko przedtem zanim Stalin ka-

zał go rozstrzelać), Michaił Tuchaczewski oświadczył dumnie, 

zgodnie z dyrektywą Lenina, że po trupie pańskiej Polski pójdzie 
dalej, aby w krajach Europy zachodniej rozniecić żagiew rewolucji. 

To już nie była wojna tylko o Polskę. Nasz kraj po raz kolejny

w historii Europy stał się przedmurzem chrześcijaństwa, 

obrońcą cywilizacji przed bezbożnymi, ciemnymi i dzikimi 

siłami. W kościołach nad Wisłą odprawiano specjalne msze 

w intencji zwycięstwa, ludzie modlili się na ulicach. I…zwycię-

stwo nastąpiło! Nagle, w ciągu kilkunastu godzin. Stał się cud! 

Cud nad Wisłą!

 Powstawały obrazy oraz utwory literackie ukazujące Matkę 

Boską, która z Niebios udziela wsparcia walczącym Polakom. 

Sugestywna interwencja Opatrzności została błyskawicznie 

zaakceptowana przez szerokie masy, te same, na które liczyli 

nacierający bolszewicy. Do dzisiaj Kościół czci dzień 15 sierpnia 

jako kolejny cud maryjny.

 Tyle jeśli chodzi o religijny wymiar tych wydarzeń. Wymiar 

militarny był inny. Kraje zachodnie dostrzegły zagrożenie i nie 

pozostawiły Polski tak do końca osamotnionej. Anglia wysyła-

ła do Gdańska statki z bronią dla Warszawy, a z Francji przy-

była nad Wisłę misja wojskowa z gen. Maximem Weygandem 

na czele. Niewiele z angielskiej broni do nas jednak dotarło, bo 

robotnicy w Wolnym Mieście Gdańsku, otumanieni przez so-

wiecką propagandę, odmawiali jej rozładowywania, natomiast 

gen. Weygand bardziej przeszkadzał niż pomagał w naszym 

sztabie generalnym wtrącając się i starając się przeforsować 

plany rodem z I wojny światowej, a więc pasywno-okopowe, 

pozbawione elastyczności i śmiałych, mobilnych działań za-

czepnych. Strategiczna mentalność francuskich wojskowych 

doprowadziła zresztą do klęski Francji w 1940 roku, do czego 

zresztą sam Weygand się przyczynił, bo ich przestarzałe po-

glądy na wojnę nie pasowały do szybkości i brawurowej od-

wagi niemieckich wojsk opancerzonych, ale to już temat do 

innych rozważań. I w tej beznadziejnej zdawałoby się sytuacji 

klasę pokazał Józef Piłsudski. Komendant i Naczelnik Państwa 

zdecydował związać główne siły najeźdźców na przedpolach 

stolicy, a jednocześnie bokiem wyprowadzić z niej siły ude-

Cuda nad Wisłą
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rzeniowe, okrążyć miasto i uderzyć znad Wieprza na flankę 

bolszewików. Udało się! Rozbił agresora i jeszcze pogonił go 

za Niemen. Warszawa odetchnęła. Zabrzmiały dzwony, wzno-

szono modlitwy dziękczynne. Niechętny Piłsudskiemu endek, 

profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stanisław Stroński, 

opublikował artykuł zatytułowany „Cud Wisły”. Chodziło o to, 

że Komendant miał niezwykłego farta na polu bitwy, że żaden 

z niego geniusz militarny, tylko zwyciężył fuksem. Stąd „cud”. 

Ale tytuł zadziałał. Endecja rozgłosiła go przeciwko Piłsudskie-

mu, a ludowe masy, rozmiłowane we wszelkich przejawach 

religijnej cudowności, przyjęły go po swojemu.

 A więc był cud bez cudu. Pozornie wygląda to na we-

wnętrzną sprzeczność, lecz ma jednak swoją logikę. Jeśli 

uznamy, że cuda nie zachodzą wbrew prawom natury, ale 

w zgodzie z nimi, to można mówić jak najbardziej, że nad 

Wisłą doszło do cudu. Nie zstąpiły wprawdzie z nieba hufce 

aniołów, które poraziły wojska przeciwnika, ale nagły przypływ 

geniuszu Piłsudskiego, jego szalony plan i determinacja miały 

w sobie coś natchnionego. I Piłsudski mógł działać pod wpły-

wem Boskiego natchnienia nie zdając sobie z tego zupełnie 

sprawy. Zostawmy jednak te rozważania. „Cud” spod pióra 

Strońskiego i wymierzony w Piłsudskiego zrobił oszałamiającą 

karierę w innym wymiarze. Przy okazji stał się mimowolnym 

nietaktem wobec polskiego oręża. Tak jakby nasi żołnierze nie 

potrafili wygrywać bitew bez pomocy sił nadprzyrodzonych. 

O Grunwaldzie nie pisze się jako o cudzie, chociaż nasze ry-

cerstwo ruszyło do boju z „Bogurodzicą” na ustach. Dlaczego? 

Po prostu Jan Długosz, mocno stąpający po ziemi histo-

ryk, odtworzył wydarzenia z 1410 roku w zgodzie z faktami, 

a nie ludzkimi zapotrzebowaniami na legendę. „Dopłyniemy 

do celu dzięki własnym siłom i Boskiej pomocy” powiedział 

Krzysztof Kolumb do swojej załogi wyruszając z Lizbony na 

podbój Nowego Świata. Nie liczył na cud, tylko na wsparcie, 

a to wielka różnica. I dzięki temu właśnie zwycięstwo nad Wi-

słą w 1920 roku odnieśli nasi przodkowie: dzięki ofiarności, od-

wadze i bohaterstwu wspartym siłą swojej narodowej wiary. 

I patriotyzmu. 

 A w 60 lat później nastąpił kolejny „cud”, także sierpnio-

wy, tym razem jednak nie w wymiarze militarnym. Strajki 

w stoczni gdańskiej, nazywane początkowo przez komuni-

styczne mas media „przerwami w pracy”, stały się zarzewiem 

potężnego ruchu społecznego, który przybrał nazwę Nieza-

leżnego Zawodowego Związku Zawodowego „Solidarność”. 

I nazwa ta stała się na całym świecie symbolem wolności, stając 

się równie potężnym orężem co wojska Piłsudskiego w 1920 

roku. Ale był to inny oręż, bo pokojowy, chociaż także oparty 

na sile ducha oraz wierze w najwyższe wartości. Dzięki temu 

nasz naród odzyskał utraconą, powojenną niepodległość.

Piotr Kitrasiewicz

Dzięki systematycznej pracy badawczej oraz społecznej dzia-

łalności organizacyjnej historyka Stefana Lewandowskiego, 

po opublikowaniu monografii „Dziejów Ziemi Ożarowskiej” 

w 2007 roku, „Dyskryminacji chłopów przez Komunistów 

w Polsce Ludowej w 2008 roku„ i „Historii poczty i telekomu-

nikacji w Warszawie” w 2009 roku, w bieżącym roku tenże au-

tor napisał i opublikował kolejną książkę pt. „Pro Memoria 
dla Rodzin Warszawskich”. Publikacja ta przedstawia genezę 

i historię wielopokoleniowych rodzin warszawskich i mazo-

wieckich opartych na katolickich związkach małżeńskich oraz 

narastającą od wprowadzenia „Dekretem Bolesława Bieruta 

z 25 września 1945 roku prawa do rozwodów” statystykę roz-

wodów małżeńskich, które doprowadziły do rozpadu setek 

tysięcy rodzin  na przestrzeni minionego 65-lecia. Między in-

nymi w konsekwencji wprowadzonego prawa do rozwodów 

i separacji w obowiązującym obecnie  „Kodeksie Rodzinnym” 

w 2006 roku rozwiodło się w Warszawie 3786 małżeństw, 

a w skali całej Polski w 2008 roku rozwiodło się 65 500 mał-

żeństw. Podczas gdy w 2006 roku zawarto w Warszawie je-

dynie 8700 małżeństw, a w całej Polsce w 2009 roku 250800 

związków małżeńskich.To znaczy, że wyliczony przez autora 

„wskaźnik patologii rozwodniczej „mierzony stosunkiem liczby 

rozwodów do liczby zawartych małżeństw w Warszawie wy-

niósł 43,5%, a w skali całej Rzeczpospolitej 26%. To świadczy, 

że w ślad za wzrostem liczby rozwodów i separacji małżeńskich 

coraz więcej rodzin się rozpada. Równocześnie systematycz-

nie zmniejsza się przyrost naturalny narodu polskiego, który 

w 2009 roku wyniósł jedynie 0,6%. To znaczy, że Polsce w koń-

cu XXI wieku grozi istotny spadek liczby ludności, a państwu 

polskiemu z powodu rozwodów i separacji zagraża degren-

golada i degradacja. Równolegle wzrasta liczba konkubinatów 

i syngli oraz sierot wychowywanych przy pomocy finasowej 

pańtwa.

 Wnioski wynikające z tej tragicznej sytuacji polskich rodzin  

zawarte w publikacji „Pro Memoria dla Rodzin Warszawskich” 

zebrał autor od wielu przedstawicieli wielopokoleniowych ro-

dzin warszawskich, mazowieckich, a także od arcybiskupów 

katolickich: Sławoja Leszka Głódzia i Henryka Hosera oraz 

wielu mężow stanu a także prezydentów Rzeczpospolitej:  

ś.p. Lecha Kaczyńskiego i obecnego prezydenta Bronisława  

Komorowskiego. Warto więc, ażeby także mieszkańcy Ziemi 

Ożarowskiej, a zwłaszcza narzeczeni i nowożeńcy, a także kon-

kubenci i single zapoznali się z tą książką, której zestawienia  

statystyczne opracował syn kronikarza, autor tej informacji.

inż. Tadeusz  Lewandowski 

Kolejna książka dr Stefana Lewandowskiego  
Kronikarza Ziemi Ożarowskiej
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NOWOŚCI CZYTELNICZE

Uff, jakie upalne mamy lato i pełne dramatycznych wydarzeń 

w kraju i na świecie. I w naszej bibliotece też gorąco, bo na 

poddaszu i bez klimatyzacji, ale praca idzie pełną parą. 

 Mimo kanikuły Biblioteka Publiczna Miasta Gminy Oża-

rów Mazowiecki w Ożarowie jest czynna tak jak zwykle - 

w poniedziałki i piątki od godz, 12.30 do 18.30, we wtorki i 

czwartki od 10.00 do 18.00, we środy od 12.00 do 16.00. I czy-

telnicy przychodzą, bo przybyło nam sporo nowych książek. 

Od początku roku 1001 egzemplarzy do czytania i 14 płyt do 

słuchania. Jest coraz większy wybór nowości z różnych gatun-

ków literackich.

 Mamy takie typowo wakacyjne propozycje jak najmod-

niejsze ostatnio „wampiryczne” powieści romansowo-awan-

turnicze i krwiożercze horrory Kim Harrison („Przynieście mi 

głowę wiedźmy” oraz „Dobry, zły i nieumarły”), thrillery Ste-

phena Kinga („Danse Macabre”), powieści  sensacyjno-krymi-

nalne (na przykład Wiliama Ryan’a „Świętokradcy” o moskiew-

skim półświatku w 1936 roku) i detektywistyczne ( doskonała 

powieść Charlotte Link, okrzykniętej  niemiecką Agathą Chri-

stie „Ostatni ślad” ), czy ulubione przez czytelniczki historycz-

ne romanse Suzanne Enoch (”Niebezpieczny pocałunek” albo 

„Zaproszenie do grzechu”…;)) Wytrawni czytelnicy ucieszą 

się z książki Julii Franck „Południca”, w której świetnie oddano 

atmosferę Berlina lat dwudziestych XX wieku oraz z najnow-

szego zbioru Johna Updike’a „Łzy mojego ojca i inne opowia-

dania”.

 Czytelnicy wspomnień docenią „Powstańczy tryptyk” Zbi-

gniewa „Szczerby” – Blichewicza,. oficera AK  z korpusu ofice-

rów Powstania Warszawskiego. Wreszcie osoby poszukujące 

nowych  dróg rozwoju osobistego mogą sięgnąć po bestsel-

ler Terry Cole-Whittaker „Każdy święty ma przeszłość, każdy 

grzesznik przyszłość”  czyli siedem kroków, służących osiągnię-

ciu duchowego i materialnego bogactwa.

 To tylko część propozycji. Więcej znajdą Państwo na na-
szej stronie internetowej biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl
 Mam nadzieje, że niebawem z tej właśnie strony interne-

towej nasi czytelnicy będą mogli sobie wybierać, zamawiać 

i rezerwować materiały biblioteczne. Pracujemy bowiem in-

tensywnie nad wdrożeniem nowego systemu bibliotecznego 

MATEUSZ, który umożliwi także  wypożyczenia elektroniczne 

i obsługę czytelników przez Internet.  Planujemy uruchomić 

system na jesieni tego roku.

 W pierwszej kolejności wdrożymy go w Oddziale dla Dzie-

ci w Bibliotece Głównej. Oddział ostatnio przeszedł duże „od-

chudzanie”, bowiem na początku wakacji przeprowadziliśmy 

sporą selekcję książek. Zdjęliśmy z półek stare, zniszczone, za-

czytane i nieaktualne książki, które zostały obejrzane przez ko-

misję selekcyjną i zakwalifikowane do usunięcia z księgozbio-

ru. Zanim książki te przekażemy do ożarowskiego ”Markotu”  

chcielibyśmy zaprosić Państwa do oględzin i ewentualnego 

zabrania sobie wybranych egzemplarzy. Są to stare wydawnic-

twa, często z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, zaczytane 

lektury i dublety zastąpione już nowymi wydaniami. Książki te 

jednak mogą się jeszcze przydać potrzebującym. Są wyekspo-

nowane na stołach w Sali konferencyjnej w Bibliotece głów-

nej w Ożarowie i można je będzie przeglądać w poniedziałki 

i piątki w godzinach otwarcia biblioteki do końca września.

Zapraszamy do odwiedzin.

Elżbieta Paderewska, dyrektor BP Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

Wakacje z książką

UWAGA KIEROWCY

OD 16 SIERPNIA BR. NASTĄPIŁA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 
UL. SZKOLNEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

KALENDARIUM  IMPREZ  
W  „UŚMIECHU” 

W OŻAROWIE MAZ., ul. Poznańska 165

4 września – sobota – godz. 18.00 
Wernisaż malarstwa Elżbiety Bzdak 

i Kazimierza Stachurskiego. 

5 września – niedziela – godz. 15.00 
Dożynki w Gminie Ożarów Mazowiecki

Boisko FC Płochocin w Płochocinie.

26 września – niedziela - godz. 12.30
Sala DK w Ożarowie  Maz. 

Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl „3 x królewna, 3 x smok” 

w wykonaniu „Teatru pod Orzełkiem”. 

Wstęp wolny !
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„UŚMIECH” NA CAŁY ROK
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PROPOZYCJE „UŚMIECHU” W JÓZEFOWIE



18 7-8/184-185 2010

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel”, 

ul. Poznańska 127A, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KABEL” z siedzibą 

w Ożarowie Mazowieckim przy 

ul. Poznańskiej 127A, na podstawie §38 Statutu 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony, 

licytacyjny na ustanowienie odrębnej własności 

opróżnionego lokalu mieszkalnego.

Opis nieruchomości i lokalu:
Budynek wielomieszkaniowy przy ul. Poznańskiej 

127, lokal mieszkalny nr 23, IV piętro, powierzchnia 

użytkowa 48,0 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, 

przedpokój, piwnica o pow. 1,58 m2. 

Mieszkanie, wycena wkładu oraz Zasady przeprowa-

dzania przetargu są do wglądu w siedzibie Spółdzielni, 

w godzinach pracy Administracji, po telefonicznym 

uzgodnieniu, tel. 22 722 10 97.

Warunki jakie muszą spełniać stawający 
do przetargu:
Zgłoszenie do udziału w przetargu winno zostać prze-

słane drogą pocztową na adres siedziby Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Kabel”, ul. Poznańska 127A, 05-850 

Ożarów Mazowiecki z dopiskiem na kopercie: „prze-

targ na ustanowienie własności lokalu 23” i zawierać: 

imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę 

podmiotu zainteresowanego udziałem w przetargu,

adres korespondencyjny, dowód wniesienia wadium, 

oświadczenie o zapoznaniu się Zasadami przeprowa-

dzania przetargu.

Termin składania zgłoszeń: 
6 września 2010 r. (liczy się data stempla pocztowe-

go). Zgłoszenia do udziału w licytacji złożone po ter-

minie nie będą rozpatrywane.

 Minimalna cena sprzedaży - „cena wywoławcza” 

wynosi 237.994,00 zł (słownie zł: dwieście trzydzieści 

siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery). 

Sposób zapłaty: przelew na konto bankowe SM „Ka-

bel” nr 47 1060 0076 0000 4041 3012 6771.

Warunki wpłaty wadium i okoliczności
 jego utraty:
Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpła-

ta wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 

23.799,40 zł (słownie zł: dwadzieścia trzy tysiące sie-

demset dziewięćdziesiąt dziewięć 40/100) na konto 

SM „Kabel” nr 47 1060 0076 0000 4041 3012 6771.

 Dowód wpłaty wadium winien zostać dołączony 

do zgłoszenia udziału w przetargu. 

 Zwrot wadium następuje w przypadku: nie wygra-

nia, odwołania lub unieważnienia przetargu. 

 W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza 

się na poczet wkładu budowlanego.

 Zwycięzca przetargu traci wadium, jeżeli w termi-

nie 14 dni od zawiadomienia nie przystąpi do podpi-

sania aktu notarialnego i nie wpłaci wylicytowanej w 

przetargu kwoty. 

 Rozpatrzenia zgłoszeń oraz przeprowadzenie licy-

tacji dokonuje komisja przetargowa. 

Data i miejsce rozpoczęcia licytacji: 
16 września 2010 r. godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Kabel”.

 Licytację wygrywa stawający oferujący najwyższe 

postąpienie. Wysokość jednego postąpienia: 1.000,00 

zł. Postępowanie licytacyjne jest ważne, jeżeli wpłyną 

co najmniej trzy zgłoszenia.

 Pierwszeństwo w uzyskaniu prawa do mieszka-

nia przysługuje członkom Spółdzielni lub ich bliskim 

wspólnie zamieszkałym, którzy nie mają zaspokojo-

nych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość za-

warcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odręb-

nej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się 

kilku uprzywilejowanych, pierwszeństwo uzyskania 

prawa ma członek najdłużej oczekujący. 

 Przybicie licytacyjne następuje w chwili podpisa-

nia notarialnej umowy sprzedaży lokalu.

 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany wa-

runków wzięcia udziału w licytacji, warunków licyta-

cji oraz prawo jej odwołania bez podania przyczyn. 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Kabel”
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DO SERCA PRZYTUL PSA ...

Kącik adopcyjny Prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt

Jak postępować w przypadku zaginięcia psa:

1. Zawiadomić wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 

i Gminy Ożarów Maz., podając dokładne dane dotyczące za-

ginięcia,(datę, opis psa) oraz swoje dane. 

2. Uzyskać informację z Wydziału Ochrony Środowiska czy 

zostało odłowione takie zwierze jeśli nie, to zgłosić zaginięcie 

pod numer telefonu, który jest podany w kąciku adopcyjnym, 

Informatora oraz Straży Miejskiej 22-721-26-50

3. Zgłosić się do Grupy Przyjaciół Zwierząt - prosimy o telefony 

po godzinie 16.00

Telefony kontaktowe:
507-415-468,   602-655-645,   605-689-739

Wydział Ochrony Środowiska (22) 722-22-07 wew. 236, 237

Informujemy, że w naszej Gminie jest możliwość steryli-
zacji/kastracji psów i kotów w wybranych klinikach we-
terynaryjnych, gdzie Urząd Miasta i Gminy pokrywa 50% 
kosztów zabiegu. Więcej informacji można uzyskać kon-
taktując się z Wydziałem Ochrony Środowiska.

 Pilnie szukamy domu dla dwóch młodych, malutkich suczek 

(Brązowa i Myszka), które zostały skazane na schronisko 

w Józefowie.

 W dniu 10.05 br., w Płochocinie znaleziono Budrysa. Jest to 

duży o białym umaszczeniu, starszy pies, stateczny i wyjątko-

wo grzeczny.

 Czarny, roczny Gizmo, przypomina sznaucera. Jest średniego 

wzrostu. Gizmo może mieszkać w domu z dziećmi. 

Iwona 506-403-514
 Bajerek jest w średnim wieku, ma krótką rudą sierść, jest  

spokojny i ułożony. Asia 607-329-932
 Malutka Muszka, czarna z domieszką białego i nietypową, 

kręconą jak u owieczki sierścią.

 W kwietniu br., w Milanówku znaleziono malutką trzy mie-

sięczną Mimi. Sunia jest maści czarno-podpalanej. 

 Około roczny, duży, piaskowy, bardzo wystraszony Punto, 

jest łagodnym i spokojnym psem. Iwona 516-123-787
 Lalka ma ok. 3 lat. Jest średniej wielkości, ma krótką czarną 

sierść, kocha dzieci. Iwona 506-403-514
 Przyjazny, nie sprawiający problemów wychowawczych 

Borys to ok., 5-6 letni, średniej wielkości, przypominający 

owczarka niemieckiego pies. Ewa 507-032-143
 Duża, milusińska, czuła, grzeczna, skrzywdzona przez wcze-

śniejszego opiekuna Gris, ma ok. 2 lat. 

 Lonia jest energicza, miła, ma średniej długości sierść. Jest 

młoda (ma ok. 1,5 roku). Magda 602-184-573
 Rudzik jest średniej wielkości, łagodny. Ma rudą, krotką  

sierść. Na nowy dom czeka już bardzo długo.

 Ok., roczny Centek jest bardzo spokojnym, grzecznym i po-

słusznym czworonogiem. Iwona 506-403-514
 Długowłosa, wesoła, towarzyska, młoda bo ok. roczna czarna 

sunia - to Kola. Kocha towarzystwo innych zwierząt i ludzi.

 Gabik ma 3 lata, jest psem małym, ze średniej długości sier-

ścią, o cudownym charakterze, lubi inne zwierzęta.

 Na domy czeka miot 7-miesięcznych szczeniąt (czarny Zibi, 
biało-ruda Alma i czarno-podpalana Tessa). Przyszły na świat 

u starszej kobiety, która nie jest w stanie się nimi opiekować. 

 Max jest mieszanką boksera ma ok. 5 lat, jest pręgowany.  

Max świetnie dogaduje się z innymi zwierzętami.

 Dzwoneczek to młoda, ruda jamnikowata sunia. Nie każde-

mu od razu ufa, jest indywidualistką. Szukamy dla niej opieku-

na, który okaże jej ciepło i zrozumienie.

 Duży Ali to czarny z białą krawatką pies w typie sznaucera 

olbrzyma, jest nieufny w stosunku do mężczyzn. 

 Karol 4 lata, przypomina owczarka niemieckiego długowło-

sego, Rudzia ma 8 lat jest średniego wzrostu, Bary ma 10 lat 

jest czarno-podpalany, 3 letnia, mała, ruda Lili, nieduża 4-5 let-

nia Sara. Czworonogi obecnie przebywają u starszej kobiety, 

której nie stać na ich utrzymanie. 

 Rufik to średniej wielkości, kudłaty, spokojny, opanowany 

pies. Asia 607-329-932
 4-letnia, czarno-podpalana, długowłosa Ania jest wystraszo-

na i nieufna. Iwona 506-403-514
 7-miesięczne, małe, kudłate, sympatyczne, wesołe jak i bar-

dzo kontaktowe szczeniaki to Gabi, Łapeczka i Bonzo. 

 Szorstkowłosy, wielkości jamnika, Smyczek ma 1,5 roku. Jest 

troszkę lękliwy, potrzebuje uwagi i ciepła.

 2-letni, czarny z białym krawatkiem, malutki Węgielek. Jest 

psem spokojnym, łagodnym, z krótką lśniącą sierścią. 

 Mucha ma 5 lat. Jest średniej wielkości, ma piękną długą, pu-

szystą, rudą sierść.

 Domów szukaja dwa kotki: Kropek i Pusia. Są po kastracji 

więc przyszli opiekunowie nie będą musieli się martwić nie-

chcianym przychówkiem

 Juka to 3-letnia wesoła i pełna energii suczka. Małego wzro-

stu o sierści w typie pudelka. Jest zgodna z innymi pieskami 

oraz kotami mieszka w domu. Z przyczyn rodzinnych Juka 

niestety musi szukać nowego opiekuna.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony
www.psyikoty@egonet.pl

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

Numer konta:  VWBank 78 2130 0004 2001 0388 0143 0001

Koniecznie z dopiskiem „Zwierzaki Kasi” 

Dopisek ten wskazuje na które psy zostaje przeznaczona 

pomoc. „Zwierzaki Kasi” to bezdomne psy z rejony Ożarowa 

Maz.  Brwinowa, Pruszkowa i ościennych miejscowości Jeśli 

nie możecie nas Państwo wspomóc finansowo, będziemy 

również bardzo wdzięczni za koce, miski, obroże, kołdry, smy-

cze, budy, czy karmę dla naszych podopiecznych.

Za co z góry dziękujemy.
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INFORMACJE

WYPRAWKA SZKOLNA
Rządowy program pomocy uczniom umożliwia rodzinom 

pozostającym w trudnej sytuacji materialnej ubieganie się 

o refundację kosztów zakupu podręczników szkolnych.

W zależności od rodzaju podręczników refundacja wynosi:

• do kwoty 170 zł na podręczniki do klasy I-III 

 szkoły podstawowej,

• do kwoty 310 zł na podręczniki do klasy II gimnazjum.

 Z pomocy w nadchodzącym roku szkolnym 2010/2011  

mogą skorzystać uczniowie, których dochód w rodzinie nie 

przekracza 351 zł na osobę.

 Na dofinansowanie mogą także liczyć rodziny uczniów 

niespełniających kryterium dochodowego, których sytuacja 

wymaga udzielenia wsparcia na zakup nowych podręczników. 

Dofinansowanie nastąpi na podstawie decyzji dyrektora szko-

ły, do której uczęszcza uczeń.

 Suma uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym 

trybie nie może przekroczyć 10% ogólnej liczby uczniów.

 Ponadto pomocą (bez względu na kryterium dochodo-

we) w formie dofinansowania podręczników do kształcenia 

ogólnego, w tym specjalnego, objęci zostaną po raz pierwszy 

uczniowie niepełnosprawni: tj. uczniowie słabo widzący, nie-

słyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz 

uczniowie z niepełno sprawnościami sprzężonymi w przypad-

ku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształ-

cenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujący w roku 

szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 

w szkołach dla dzieci i młodzieży.

 Pomoc, o której mowa, jest udzielana na wniosek rodziców 

ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także 

nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą 

przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wniosek składa się do szkoły, do której uczeń będzie uczęsz-

czał w roku szkolnym 2010/2011.

 W Gminie Ożarów Mazowiecki stosowne wnioski należy 

składać do 30 września 2010 r. (Zarządzenie Nr 104 Burmistrza 

Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 9 sierpnia 2010 r.)

 Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości 

dochodów, lub stosownie do sytuacji: zaświadczenie o korzy-

staniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub 

okresowego, kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjal-

nego wydanego przez publiczną poradnię  psychologiczno-

-pedagogiczną, uzasadnienie.

Uwaga! Zwrot kosztów zakupu podręczników (do wyso-
kości kwot, o których mowa wyżej) nastąpi po przedsta-
wieniu faktury.

R E K L A M A
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7 lipca 2010 
Oszustwo nie popłaca
Około godz. 9.00 oficer dyżurny KP w Oża-

rowie Mazowieckim przyjął telefonicznie 

informację o rozboju w pociągu kolejki podmiejskiej na trasie 

z Warszawy do Sochaczewa. Zgłaszający nie przypuszczał jaki 

będzie finał tego zgłoszenia.

 Zgodnie z algorytmami policjanci przyjęli zawiadomienie, 

zaczęli prowadzić działania operacyjne mające na celu ustale-

nia sprawców. Już na początku policjanci nie dali wiary opo-

wiadaniu, jakie usłyszeli.

 Rozpoczęła się systematyczna i skrupulatna praca na miej-

scu zdarzenia. Krok po kroku policjanci ustalali, co działo się 

w trakcie rozboju. Coraz więcej rzeczy nie pasowało do siebie. 

Policjanci zabezpieczyli kilka kluczowych dowodów, które już 

w kilka godzin po zawiadomieniu podważyły prawdziwość 

zgłoszenia młodego mężczyzny.

 17-letni mieszkaniec Ożarowa Mazowieckiego przyznał się 

do tego, że żadnego rozboju nie było, zaś rzekomo skradziony 

telefon po prostu zgubił. Teraz za swój czyn odpowie przed 

sądem, grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

14 lipca 2010
Gdy policjanci ją zobaczyli, siedziała na torach
Wszystko rozegrało się nad ranem, kiedy to około 4.30 dyżurny 

komisariatu w Ożarowie Mazowieckim został powiadomiony 

o kobiecie siedzącej na torach. Zaalarmowani policjanci nie 

tracąc ani chwili czasu, udali się w rejon przejazdu kolejowego. 

100 metrów dalej zauważyli młodą kobietę. Siedziała na torach 

i nie chciała z nich zejść. Twierdziła, że znudziło się jej życie i 

chciała popełnić samobójstwo. Na te słowa funkcjonariusze 

zareagowali natychmiast. Dzięki szybkiej interwencji policjanci 

zdjęli kobietę z torów.

 28-latka została otoczona opieką lekarską. Szybka reakcja 

funkcjonariuszy sprawiła, że nie doszło do tragedii i młoda ko-

bieta żyje.

19 lipca 2010
Kolejny nietrzeźwy kierowca
Policjanci z wydziału ruchu drogowego komendy w Starych 

Babicach zatrzymali 29-letniego obywatela Niemiec. Mężczy-

zna jechał fiatem po drodze krajowej numer 2 w Ożarowie 

Mazowieckim. Funkcjonariusze poddali kierowcę badaniu 

trzeźwości. Szybko okazało się, że 29-latek spożywał wcześniej 

alkohol.

 Kierowca został zatrzymany przez policjantów i osadzony 

w policyjnej celi . Mężczyzna za czyn, którego się dopuścił, od-

powie teraz w trybie przyśpieszonym przed sądem.

19 lipca 2010 
Policjanci zabezpieczyli kilogram haszyszu
Policjanci z wydziału ruchu drogowego komendy dla Powia-

tu Warszawskiego Zachodniego zatrzymali w Ożarowie Ma-

zowieckim do kontroli drogowej mitsubishi. Piotr J., który się 

nim poruszał jechał drogą krajową numer 2. Podczas kontroli 

funkcjonariusze ujawnili w bagażu podręcznym mężczyzny 

narkotyki. W plecaku leżącym na tylnym siedzeniu pojazdu 

policjanci zabezpieczyli dwie bryły owinięte taśmą samoprzy-

lepną. Badanie zabezpieczonej substancji wykazało, że był to 

kilogram haszyszu.

 Policjanci zatrzymali 39-letniego Piotra J. Mężczyzna został 

osadzony w policyjnej celi. Dziś jego sprawą zajmie się proku-

rator. Śledczy ustalą teraz skąd Piotr J. miał narkotyki. Za po-

siadanie znacznej ilości środków odurzających grozi mu kara 

nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

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

POLICJA

KRONIKA POLICYJNA

R E K L A M A
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OSP Ożarów Maz.
W czerwcu br. OSP Ożarów Maz. 

uczestniczyła w 33 wyjazdach alarmo-

wych

14 pożarów

7 akcji pompowania wody

3 akcje ratownictwa technicznego

6 innych interwencji udział w likwida-

cji skutków powodzi 4.06/12.06 - 4 operatorów amfibii w wo-

jewództwie świętokrzyskim

2.06/3.06 - 9 godz. pompowania wód opadowych w War-

szawie

2.06, 4.06, 6.06 - pożar pustostanu w Konotopie

3.06 - pożar poddasza budynku mieszkalnego w Umiastowie

5.06 - transport darów dla powodzian, praca na wałach, prze-

wóz łodzią mieszkańców zalanych terenów

8.06 - praca na walach w Dziekanowie Polskim

10.06 - wypompowywanie rozlewisk w Dziekanowie Polskim

13.06 - pożar pokoju w budynku mieszkalnym przy ul. Po-

znańskiej

17.06 - pożar w budynku mieszkalnego w budowie

W lipcu br. OSP Ożarów Maz. brała udział w 21 wyjazdach 

alarmowych

1 pożar

4 akcje pompowania wody

9 akcji ratownictwa technicznego

7 innych interwencji

5.07 - park TMO - wyciągnięcie ze stawu utopionego psa

6.07 - wypompowanie wód opadowych w 7 miejscach na te-

renie miasta i gminy

16.07 - pożar wysypiska śmieci w polu na granicy gminy Oża-

rów Mazowiecki i Stare Babice

Naczelnik OSP Leszek Stachlewski

OSP Święcice
W lipcu br. nasza straż alarmowo wyjeżdżała 17 razy:

ART. -  1

Wypompowania - 5

Owady - 9

Pożary - 2 

ART:

27.07 - Józefów, ul. Rokicka - uszkodzony samochód osobowy 

typu Ford leżący w rowie został przez strażaków wyciągnię-

ty.Inne działania strażaków polegały na uprzątnięciu i zmyciu 

jezdni.W zajściu brały jeszcze udział samochody osobowe 

typu Opel Vectra i Volvo. 

Wypompowywania:

6.07 - Józefów, ul. Fabryczna 5 m. 8 - usunięto wodę z zalanego 

mieszkania

6.07 - Płochocin, ul. Łąkowa 16c - wypompowanie wody z 

piwnicy bloku mieszkalnego 

6.07 - Płochocin ul.Łąkowa 16a - wypompowanie wody z ko-

tłowni bloku mieszkalnego.

6.07 - Józefów, ul. Kasztanowa 1 - wypompowanie wody ze 

studzienki z powodu zalanej ulicy

7.07 - Płochocin ul. Kolejowa 23-wypompowanie wody z piwnicy  

Owady: 

3.07 - Józefów, ul. Kasztanowa 10 A m 22-usunięcie gniazda os 

z balkonu mieszkania znajdującego się na 3 piętrze .

4.07 - Ożarów Maz., ul. Kusocińskiego 21- usunięcie gniazda 

pszczół z drzewa

6.07 - Wolica, ul. Lipowa 6 - usunięcie 2 gniazd os z poddasza 

domu 

6.07 - Święcice, ul. Poznańska 724 a - usunięcie gniazda pszczół 

z drzewa i odwiezienie ich do pszczelarza

19.07 - Kręczki, ul. Polnych Maków 30 - usunięcie roju pszczół 

z podbitki budynku gospodarczego i odwiezienie roju do 

pszczelarza

19.07 - Duchnice, ul. Baczyńskiego 10 - usunięcie roju os

29.07 - Ożarów Maz., ul. Wiejska 12 - usunięcie 2 gniazd os

29.07 - Józefów, ul. Fabryczna 3 A - usunięcie gniazda os spod 

dachu przybudówki

31.07 - os. Płochocin, ul. Długa róg Mostowej - usunięcie 

gniazda os z nowego budynku mieszkalnego

Pożary:

10.07 - Józefów, ul. Lipowa - kontrola hali po pożarze zgniatar-

ki do folii i papieru w firmie EMSUR

17.07 - Płochocin ul. Szeroka - ugaszenie palących się śmieci 

i krzaków.

O S P

OSP

Zatrudnię osobę do opieki nad dziećmi, 
kilka godzin w tygodniu - Bronisze. 

Warunkiem jest posiadanie samochodu. 
Tel. 604 63 18 19

Dam pracę, szukam pracy ...
Zatrudnię Panią do pomocy w domu

Bronisze. Tel. 604 63 18 19



Apel Gminnej Spółki Wodnej
W dniu 29 lipca 2010 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze walne zebranie przedstawicieli Gminnej 

Spółki Wodnej w Ożarowie Mazowieckim. Sytuacja spółki jest bardzo trudna. Gminna spółka wodna 

gospodaruje na 3948 hektarach gruntów zmeliorowanych, w tym 3746 gruntów zdrenowanych i za-

wiaduje 74 km rowów melioracyjnych. Stan rowów melioracyjnych jest bardzo zły, pogorszeniu uległ 

również stan urządzeń melioracji szczegółowej (drenacji), uwidoczniło się to w tym roku licznymi 

podtopieniami zarówno działek jak i pół uprawnych (niektóre nie były w ogóle uprawiane).

 Sytuacja finansowa spółki jest niekorzystna. W tych okolicznościach walne Zgromadzenie miało 

kłopoty z wyłonieniem nowych władz. Mimo to Zarząd został wybrany w składzie:

- Edward Witkowski – Prezes
- Michał Wielgaszewski – Wiceprezes 
- Halina Smolińska – Członek
- Andrzej Piotrowski – Członek
- Jan Żychliński – Członek
 Nowy Zarząd zdaje sobie sprawę z trudności i odpowiedzialności w zaistniałej sytuacji. Za obecny 

stan jesteśmy odpowiedzialni wszyscy – zarówno rolnicy jak i władze. Rolnicy, bo nie wszyscy regu-

larnie płacili coroczne składki i nie uczestniczyli aktywnie w pracach spółki. Władze, bo dopuściły do 

takiego stanu. Jest powiedzenie: „my” nie płacimy, bo „oni” nie koszą – „oni” nie koszą, bo „Ci” nie 

płacą i koło się zamyka.

 Trwanie w takim stanie nadal grozi nam, że w ciągu kilku najbliższych lat mogą powstać na terenie 

naszej Gminy ogromne kilkuset hektarowe bezwartościowe, podwarszawskie bagna. Nie chcemy do 

tego dopuścić!!! Potrzebne są pieniądze, dlatego zwracamy się z apelem do wszystkich o uregulowanie 

bieżących jak i zaległych składek do dnia 15 września. Składka wynosi 30 zł za hektar. Zebrane środki 

pozwolą na rozpoczęcie najpilniejszych robót w rowach melioracyjnych. Nie wystarcza samo koszenie 

chwastów, konieczne jest odmulanie rowów, a to są duże koszty. W wielu miejscach rowy są zamulone 

pół metra i więcej (przepusty są niewidoczne). Chcemy doprowadzić do takiego stanu, żeby w ciągu 

trzech lat wszystkie rowy były odmulone i koszone raz w roku. W kolejnych latach możemy myśleć 

o naprawie melioracji szczegółowej (drenacji), obecnie nie ma możliwości i sensu tego robić, jeżeli 

woda nie ma gdzie odpłynąć.

 Informujemy, że obecny zarząd będąc świadomy trudnej sytuacji finansowej spółki zobowiązał się 

pracować w pełni społecznie, bez żadnych wynagrodzeń. Informujemy również, że będziemy negocjo-

wać wcześniej zawarte niekorzystne umowy z firmami na zrzut wody do naszych rowów. Nie chcemy 

by pieniądze tych, którzy płacą składki były wykorzystywane przez tych, którzy nie płacą. Nie chcemy 

tym bardziej wydawać pieniędzy na sądy, adwokatów, komorników, by ściągać zaległe należności. Są 

to koszty 25-30 %. Czy nie lepiej zrobić porządnie spory kawałek rowu? Jeżeli dobrowolnie nie ścią-

gniemy zaległych należności będziemy musieli podjąć wspomniane wcześniej bezwzględne działania.

 Prosimy o zrozumienie i dokonywanie wpłat przy trzeciej racie podatku gruntowego u sołtysów 

i inkasentów lub na konto Gminnej Spółki Wodnej w Ożarowie Mazowieckim.

Bank Pekao S.A. filia w Ożarowie Mazowieckim

Nr rach. 08124021641111000035653534

Z góry dziękujemy!!!

       

Edward Witkowski
     Prezes Gminnej Spółki Wodnej w Ożarowie Mazowieckim



Odchodzący z rolnictwa 
na terenie województwa mazowieckiego 

zdobywają nowy zawód 
Osoby odchodzące z rolnictwa z terenu województwa mazowieckiego mają szanse na podnie-
sienie poziomu swoich kwalifikacji oraz zdobycie nowego zawodu, co zwiększy ich szanse na za-
trudnienie w sektorach pozarolniczych. Wszystko dzięki udziałowi w projekcie „Czas na zmiany 
– szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa”, który jest realizowany do końca lutego 2011 roku 
przez Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o., należące do grupy Syntea S.A. 

 Aktywizacja osób zagrożonych marginalizacją jest jednym z ważniejszych problemów polskiej poli-

tyki pracy. Grupą zasługującą na szczególną uwagę są osoby odchodzące z rolnictwa, ponieważ doty-

czą ich problemy, takie jak bezrobocie spowodowane niskim poziomem wykształcenia.

 Odpowiedzią na tę sytuację jest projekt „Czas na zmiany”, którego celem jest aktywizacja zawodo-

wa osób odchodzących z rolnictwa i dostarczenie im umiejętności poruszania się na rynku pracy. 

 Dla uczestników przewidziane są szkolenia zawodowe „Asystent rachunkowości”, „Grafik kompu-

terowy” lub „Pracownik administracyjno-biurowy”, warsztaty językowe, doradztwo zawodowe oraz 

edukacja komputerowa w ramach certyfikacji ECDL Core. Udział w projekcie mogą wziąć zarówno 

osoby ubezpieczone w KRUS, jak i ich domownicy (osoby po 16 roku życia, stale pomagające rolniko-

wi w prowadzeniu gospodarstwa). 

 Projekt „Czas na zmiany – szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa” realizowany jest w ramach 

Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w 

regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Więcej informacji oraz dokumenty zgłoszeniowe na www.czasnazmiany.edu.pl 
lub pod telefonem 81 441 11 77, wew. 18


