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Jesienią, podobnie jak czyniłem to każdej wiosny, zwracam się do Państwa z gorącym apelem o pod-
jęcie jak najwięcej działań dla utrzymania porządku w naszej gminie. Nie myślę o jakichś nadzwy-

czajnych akcjach poruszających całe wspólnoty osiedli czy miejscowości, ale o zwykłych obowiązkach 
jakie spoczywają na każdym właścicielu firmy, przedsiębiorstwa czy sklepu, gospodarstwa wiejskiego 
czy osiedlowej posesji, a także lokatora domu wielorodzinnego. Mieszkańcy gminy Ożarów Mazowiec-
ki, tak jak mieszkańcy innych gmin w kraju, są zobowiązani przez prawo ustawowe i uchwały Rady 
Miejskiej do przestrzegania przepisów porządkowych. (Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach Dz. U. 2005. 236.200B, Kodeks wykroczeń Dz. U. 2010.46. 275 i Uchwała Rady Miejskiej 
Ożarowa Mazowieckiego nr 419/2006). Przepisy prawa dokładnie ustalają obowiązki właścicieli nie-
ruchomości w celu utrzymania czystości i porządku. Inne są obowiązki dla właścicieli dróg i miejsc 
publicznych, inne dla przedsiębiorców, jeszcze inne dla właścicieli posesji i zwierząt. Do podstawowych 
należy zawarcie umowy na odbiór nieczystości stałych (pojemnik nie mniejszy niż 110 litrów), oraz 
nieczystości ciekłych (o ile posesja nie jest podłączona do działającej w gminie kanalizacji sanitarnej). 
Aby ułatwić usuwanie odpadów rozstawiono na terenie gminy ponad 30 zestawów pojemników na 
segregowanie surowców wtórnych (papier, plastik, szkło), a dwa razy w roku w porozumieniu z soł-
tysami i przewodniczącymi rad osiedlowych prowadzona jest akcja kontenerowa - przeznaczona na 
odpady wielkogabarytowe. Przy odrobinie chęci i dobrej woli możemy wspólnie zadbać o porządek. 
Dołączmy do dobrych wskaźników rozwoju i rosnącej kondycji finansowej ambicje czystości i porząd-
ku, które będą wyróżniały naszą ożarowską ziemię. 

 Pod koniec kadencji samorządowej nie sposób nie zabrać głosu na temat atmosfery zbliżających 
się wyborów wójtów, burmistrzów a także radnych rad gminnych. Jest to chyba jedyne zjawisko zwią-
zane z życiem samorządowym nie przynoszące chwały uczestnikom, wstydliwe a często żenujące. 
Przed nami taki właśnie okres, kiedy zwolennicy jednych opcji traktując wyborców jak bezwolną gru-
pę dostarczycieli głosów, prześcigają się w pomówieniach, insynuacjach, krytyce kontrkandydatów, 
zupełnie zapominając o własnych dokonaniach a najczęściej ich braku. Z doświadczenia ośmiu lat 
pracy burmistrza wiem, że najlepszym argumentem w kampanii wyborczej są dokonania własne, 
lista osiągnięć i realne plany na przyszłość. Po owocach ich pracy poznacie kim są i czego można się 
po nich spodziewać. Pamiętając o tym i mając nadzieję, że czynnie włączycie się Państwo w wybory 
samorządowe zachęcam do odwiedzania gminnej strony internetowej gminy od połowy październi-
ka, gdzie będziemy publikowali sprawozdanie z realizacji zadań za okres 2003-2010r. 

Burmistrz Kazimierz Stachurski

 Motto na październik:

  Co to jest sukces? 

  To śmiać się często i dużo, zdobywać szacunek mądrych ludzi i uczucia dzieci. 

  To zasługiwać na szczere uznanie i znosić cierpliwie zdrady fałszywych przyjaciół. 

  To doceniać piękno i znajdować w innych to co najlepsze. 

  To pozostawić świat odrobinę lepszym, czy to za sprawą zdrowego dziecka, 

  ogrodowej grządki czy lepszych warunków społecznych. 

  To widzieć, że dzięki twemu istnieniu choć jeden człowiek miał łatwiejsze życie. 

  Właśnie to oznacza odnieść sukces. 

        Ralph Waldo 
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 Zakończono:

• remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 oraz remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 

w Ożarowie 

• remont budynku Przedszkola Publicznego przy ul. Kwiatowej 13 w Broniszach

• w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono dwa stoły bilardowe na wyposażenie klubu w Broniszach oraz 

odśnieżarkę spalinową Honda dla wsi Święcice 

 Podpisano umowy:

• na naprawę pokrycia dachowego papą termozgrzewalną w budynkach mieszkalnych przy ul. Poznańskiej 163 

i 167 oraz pokrycia dachu blachą trapezową na budynku mieszkalnym przy ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie 

• na rozbiórkę budynków przy ul. Kusocińskiego 19 i ul. Mickiewicza 51 w Ożarowie 

• na wykonanie placów zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim 

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

• na usługę bankową polegającą na udzieleniu długoterminowego kredytu dla Gminy na łączną kwotę 

7.370.000,00 zł

 Zatwierdzono wynik postępowania na następujące zadania:

• przebudowa ul. Kapuckiej w Ożarowie Mazowieckim (odcinek od ul. Poznańskiej do przepompowni)

 Wszczęto postępowanie przetargowe na następujące zadania:

• przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku wielorodzinnego w Oża-

rowie 

• przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarowie 

• budowa odwodnienia wraz z ukształtowaniem terenu przy ul. Kolejowej 2 w Ożarowie 

• zimowe utrzymanie dróg i ulic w granicach administracyjnych Gminy w sezonie zimowym 2010/2011

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

• budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konwaliowej w miejscowości Ożarów.

 Podpisano umowy na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolno-wychowawczych oraz 

na dowóz młodzieży szkolnej z terenu Gminy do szkół podstawowych, gimnazjów i na pływalnię miejską 

w roku szkolnym 2010/2011.

 We wszystkich placówkach oświatowych odbyły się uroczyste inauguracje roku szkolnego 

 7 września przy SP w Płochocinie odbyło się uroczyste posadzenie dębu z okazji 100-lecia ZHP 

 W czasie Gminnych Dożynek 2010 miała miejsce promocja projektu „Poznaję świat – wyrównywanie 

szans edukacyjnych w Gminie Ożarów Mazowiecki”. Obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca. 

 Od 1 września do szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Ożarów Mazowieckim uczęszcza:

• do przedszkoli –  389 dzieci,

• do szkół podstawowych – 1298 uczniów,

• do gimnazjów – 597 uczniów.

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

• 4 września w Galerii Domu Kultury „Uśmiech” odbył się wernisaż malarstwa Elżbiety Bzdak i Kazimierza Sta-

churskiego. Podczas wernisażu wiersze artystów recytowali Patrycja Sułkowska - uczennica klasy artystycznej 

LO im. Batalionu Zośka w Warszawie i Michał Wojciechowski - uczeń Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego 

w Płochocinie. Piotr Piwowarski uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej zagrał na pianinie utwory Mozarta 

i Chopina.

• 5 września w Płochocinie na boisku obchodziliśmy doroczne Święto Plonów - Dożynki Gminne 2010. 

Od godziny 15.00 na boisku FC Płochocin bawiliśmy się na Festynie Rodzinnym. Przed publicznością wy-

stąpiły zespoły z Domu Kultury „Uśmiech”: „Ożarowiacy”, „Ożarowskie Kumoszki”, „Wesołe Wdówki”, oraz 

zespół „Music Top”. Gościnnie wystapili druhowie Orkiestry Dętej OSP Nadarzyn. Gwiazdą wieczoru był 

Maciej Miecznikowski i zespół „Leszcze”. 

Burmistrz - Kazimierz Stachurski

INWESTYCJE 
i REMONTY 

ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE

OŚWIATA
I SPORT

KULTURA

z pracy Urzędu Miasta 
W rankingu ogłoszonym przez Pismo Samorządu Teryto-

rialnego WSPÓLNOTA (nr 37/991) zatytułowanym Najza-

możniejsze samorządy 2009 w kategorii: Najzamożniejsze 

małe miasta - Ożarów Mazowiecki został umieszczony na 

31. miejscu w kraju z dochodem podatkowym na jednego 

mieszkańca 3561,32 zł. W komentarzu redakcji podkreślone 

zostały kłopoty samorządów związane z globalnym kryzy-

sem gospodarczym, a w związku z nim zmniejszeniem wpły-

wów z tytułu podatków i opłat, jak i cięciami w budżetach 

rządowych, które nie były w stanie zapewnić gminom do-

tacji i subwencji na dotychczasowym poziomie. Tym bar-

dziej cieszy wysokie miejsce naszej Gminy w rankingu - piąte 

miejsce wśród małych miast Mazowsza i najlepsze w powie-

cie warszawskim zachodnim.
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UCHWAŁA Nr 491/10
w sprawie: wprowadzenia zmian w 
Uchwale Nr 451/10 Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 
maja 2010 w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego w roku 
budżetowym 2010 na realizację za-
dania inwestycyjnego pod nazwą 
„Przebudowa ul. Tuwima w Ożaro-
wie”.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

W Uchwale Nr 451/10 Rady Miejskiej 

w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 maja 

2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w roku budżeto-

wym 2010 na realizację zadania inwe-

stycyjnego pod nazwą „Przebudowa 

ul. Tuwima w Ożarowie” wprowadza się 

następującą zmianę:

1 )Określoną w § 1Uchwały kwotę pla-

nowanego do zaciągnięcia kredytu w 

wysokości 1.000.000 zł (słownie: jeden 

milion złotych) zastępuje się kwotą 

570.000 zł. (pięćset siedemdziesiąt tysię-

cy złotych)

Rada Miejska w obecności 14 Radnych – 14 
głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 491/10 w 
sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale 
Nr 451/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Ma-
zowieckim z dnia 19 maja 2010 w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
w roku budżetowym 2010 na realizację 
zadania inwestycyjnego pod nazwą „Prze-
budowa ul. Tuwima w Ożarowie”.

UCHWAŁA Nr 492/10
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: czterysta

pięćdziesiąt tysięcy złotych /na realiza-

cję zadania inwestycyjnego pod nazw 

„Modernizacja sieci wodociągowej i ka-

nalizacyjnej 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 miesięcz-

nych.

2)Źródłem pokrycia zaciągniętego zo-

bowiązania będą wpływy z podatku od

nieruchomości w latach 2012 – 2015.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych 
– 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 
492/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu dłu-
goterminowego w roku budżetowym 2010 
na realizację zadania inwestycyjnego pod 
nazwą „Modernizacja sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej na terenie gminy”.

UCHWAŁA Nr 493/10
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 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 miesięcz-

nych.

2) Źródłem pokrycia zaciągniętego zo-

bowiązania będą wpływy z podatku od

nieruchomości w latach 2012 – 2015.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych – 13 
głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym 
się” podjęła Uchwałę Nr 493/10 w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 

roku budżetowym 2010 na realizację zada-
nia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa 
budynku socjalnego w Umiastowie”.

UCHWAŁA Nr 494/10
w sprawie: wprowadzenia zmian w 
budżecie na 2010 rok.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zwiększyć dochody gminy o kwotę 

257.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 

80.063.324,66 zł.

§2

Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 

359.000,00 zł.

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 

616.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem 

Nr 2. Plan wydatków po zmianach wy-

nosi 101.237.513,30 zł.

§3

1. Deficyt w wysokości 21.174.188,64 zł 

zostanie sfinansowany przychodami po-

chodzącymi 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 wynikają-

cych z rozliczeń kredytów i pożyczek z 

lat ubiegłych w kwocie 54.188,64 zł.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych 
– 7 głosami „za” przy 5 głosach „wstrzy-
mujących się” podjęła Uchwałę Nr 494/10 
w sprawie wprowadzenia zmian w budże-
cie na 2010 rok.

UCHWAŁA Nr 495/10
w sprawie: wprowadzenia zmian w 
uchwale budżetowej na 2010 rok.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 

88.221,00 zł. 

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 

88.221,00 zł zgodnie z Załącznikiem 

Nr 1. Plan wydatków po zmianach wy-

nosi 101.237.513,30 zł.

W dniu 24 sierpnia 2010 r. na  LXI sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:
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§2

Wprowadza się zmiany w planie wydat-

ków majątkowych na rok 2010 zgodnie z 

Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§3

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej 

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

„Plan wydatków na przedsięwzięcia re-

alizowane w ramach funduszu sołeckie-

go w roku 2010” otrzymuje brzmienie 

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniej-

szej Uchwały.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych – 
10 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymu-
jących się” podjęła Uchwałę Nr 495/10 w 
sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 
budżetowej na 2010 rok.

UCHWAŁA Nr 496/10
w sprawie: udzielenia dotacji celo-
wej na pomoc finansową dla Miasta 
i Gminy Gąbin z przeznaczeniem na 
usuwanie skutków klęski żywiołowej 
w zakresie odbudowy dróg gmin-
nych.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Udzielić pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej dla Miasta i Gminy Gą-

bin w wysokości 20.000 zł (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych) z przezna-

czeniem na usuwanie skutków klęski 

żywiołowej w zakresie odbudowy dróg 

gminnych.

§2

1. Środki na pomoc finansową zabezpie-

czono w budżecie gminy na 2010 rok w 

dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 

60078 „Usuwanie skutków klęsk żywio-

łowych”.

2. Szczegółowe warunki udzielenia po-

mocy finansowej zostaną określone w 

umowie zawartej pomiędzy Miastem i 

Gminą Ożarów Mazowiecki a Miastem i 

Gminą Gąbin. Do zawarcia umowy upo-

ważnia się Burmistrza Miasta i Gminy 

Ożarów Mazowiecki.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych – 13 
głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 496/10 w 
sprawie udzielenia dotacji celowej na po-
moc finansową dla Miasta i Gminy Gąbin 
z przeznaczeniem na usuwanie skutków 

klęski żywiołowej w zakresie odbudowy 
dróg gminnych.

UCHWAŁA Nr 497/10
w sprawie: ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego dla człon-
ków ochotniczych straży pożarnych 
z terenu Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki za udział w działaniach 
ratowniczych lub szkoleniach pożar-
niczych organizowanych przez Pań-
stwową Straż Pożarną lub gminę.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Ustala się wysokość ekwiwalentu pie-

niężnego członkom ochotniczych straży 

pożarnych z terenu miasta i gminy Oża-

rów Mazowiecki za udział w działaniach 

ratowniczych lub szkoleniach pożarni-

czych organizowanych przez Państwo-

wą Straż Pożarną lub gminę:

1) za każdą godzinę udziału w działaniu 

ratowniczym 1/175 przeciętnego wyna-

grodzenia, ogłoszonego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospoli-

tej Polskiej „Monitor Polski” na podsta-

wie art.20 pkt.2 ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach z Fun-

duszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 

z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) przed dniem 

ustalenia ekwiwalentu.

2) za każdą godzinę udziału w szkoleniu 

pożarniczym 1/275 przeciętnego

wynagrodzenia, ogłoszonego przez Pre-

zesa Głównego Urzędu Statystycznego 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospo-

litej Polskiej „Monitor Polski” na podsta-

wie art.20 pkt.2 ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach z Fun-

duszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz.U. 

z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) przed dniem 

ustalenia ekwiwalentu.

§2

Ekwiwalent, o którym mowa w §1, bę-

dzie wypłacany z budżetu gminy Oża-

rów Mazowiecki.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych – 
13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 497/10 
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalen-
tu pieniężnego dla członków ochotniczych 
straży pożarnych z terenu Miasta i Gminy 
Ożarów Mazowiecki za udział w działa-

niach ratowniczych lub szkoleniach pożar-
niczych organizowanych przez Państwową 
Straż Pożarną lub gminę.

UCHWAŁA Nr 498/10
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla 
zbiorowego odprowadzania ścieków 
na terenie obsługiwanym przez GEA 
– NOVA Sp. z o.o. w okresie od dnia 
01 października 2010 r. do 30 wrze-
śnia 2011 r.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie ob-

sługiwanym przez GEA – NOVA Sp. z 

o.o. w wysokości jak w załączonych ta-

belach. 

§2

Taryfy określone niniejszą uchwałą obo-

wiązują od 01 października 2010 roku 

do 30 września 2011 roku.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia z mocą obowiązywania od dnia 01

października 2010 roku i podlega opu-

blikowaniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego, a po-

nadto podlega ogłoszeniu w sposób 

zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy 

Ożarów Mazowiecki.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych 
– 13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 
498/10 w sprawie zatwierdzenia taryf dla 
zbiorowego odprowadzania ścieków na 
terenie obsługiwanym przez GEA - NOVA 
Sp. z o.o. w okresie od dnia 01 października 
2010 r. do 30 września 2011 r.

UCHWAŁA Nr 499/10
w sprawie: wyrażenia zgody na 
udzielenie podwyższonej bonifika-
ty od opłaty z tytułu przekształce-
nia prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności nieruchomości 
przysługujące osobom fizycznym.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na udzielenie przez 
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Z PRACY RADY MIEJSKIEJ

Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Ma-

zowiecki podwyższonej bonifikaty od 

opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo wła-

sności nieruchomości będących wła-

snością gminy, położonych w Osiedlu 

Szeligi, Obręb PGR Szeligi, przysługującej 

osobom fizycznym.

§2

1. Wnioskodawcom lub ich następcom 

prawnym określonym w §1, udziela się pod-

wyższonej bonifikaty w wysokości 95%.

2. Podwyższonej bonifikaty udziela się, 

jeżeli łącznie spełnione są następujące 

warunki:

a) Użytkownik wieczysty lub jego na-

stępca prawny nie ma zaległości w po-

datku od nieruchomości.

b) Nieruchomość, której dotyczy wnio-

sek, służy zaspokajaniu własnych po-

trzeb mieszkaniowych wnioskodawcy.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych 
– 10 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” 
podjęła Uchwałę Nr 499/10 w sprawie wy-
rażenia zgody na udzielenie podwyższonej 
bonifikaty od opłaty z tytułu przekształ-
cenia prawa użytkowania wieczystego w 
prawo własności nieruchomości przysłu-
gujące osobom fizycznym.

UCHWAŁA Nr 500/10
w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani 
Janiny Wrześniewskiej na działalność 
Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu skargi z dnia 18.05.2010 r. 

na działalność Burmistrza Miasta i Gmi-

ny Ożarów Mazowiecki złożonej przez 

Panią Janinę Wrześniewską w sprawie 

dzierżawy nieruchomości położonej 

przy ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie 

Mazowieckim i zapoznaniu się ze sta-

nowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie 

zarzutu postawionego w skardze oraz ze 

stanowiskiem Burmistrza, 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 

skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz 

z załącznikiem.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych – 7 
głosami „za” przy 4 głosach „przeciw” i 1 gło-

sie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę 
Nr 500/10 w sprawie rozpatrzenia skargi 
Pani Janiny Wrześniewskiej na działalność 
Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Maz.

UCHWAŁA Nr 501/10
w sprawie: stanowiska dotyczącego 
montażu przezroczystych ekranów 
dźwiękochłonnych przy projektowa-
nym odcinku autostrady A2.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Przyjąć Stanowisko dotyczące monta-

żu przezroczystych ekranów dźwięko-

chłonnych przy projektowanym odcin-

ku autostrady A2, stanowiące załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Przekazać Stanowisko Rady Miejskiej 

w Ożarowie Mazowieckim Zarządowi 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad w Warszawie.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych 
– 13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 
501/10 w sprawie stanowiska dotyczącego 
montażu przezroczystych ekranów dźwię-
kochłonnych przy projektowanym odcin-
ku autostrady A2.

15 września br. Premier Rządu Rzeczypospolitej 

Polskiej Donald Tusk ogłosił datę wyborów 

samorządowych na dzień 21 listopada 2010 r. 

Stosowne Rozporządzenie ukazało się w Dzienniku Ustaw 

20 września i od tego czasu biegną wszystkie ustawowe termi-

ny związane kampanią wyborczą, organizacją i przeprowadze-

niem wyborów.

 Szczegółowe informacje dotyczące wyborów znajdują się 

na stronie internetowej Urzędu, a ogłoszenia i obwieszczenia 

wyborcze oraz kalendarz wyborczy publikowane są na stro-

nach BIP i tablicach ogłoszeń.

Najważniejsze daty wynikające 
z „Kalendarza Wyborczego”:

2 października upływa termin składania zawiadomień o 

utworzeniu Komitetów Wyborczych, które mają zamiar wy-

stawiać kandydatów na radnych i burmistrza.

4 października upływa termin zgłaszania komisarzom wy-

borczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wy-

borczych.

22 października o godz. 24.00 upływa termin zgłaszania tery-

torialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych.

27 października o godz. 24.00 upływa termin zgłaszania tery-

torialnym komisjom wyborczym kandydatów na burmistrza.

7 listopada upływa termin powołania przez gminną komisję 

wyborczą obwodowych komisji wyborczych.

11 listopada upływa termin składania wniosków o sporzą-

dzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

16 listopada upływa termin składania wniosków przez wy-

borców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wy-

branym obwodzie głosowania na obszarze Gminy.

 Szczegółowe informacje dot. wyborów samorządowych 

można uzyskać ze strony internetowej Urzędu www.ozarow-

-mazowiecki.pl lub pod numerem telefonu 22 722 14 82.

Jarosław Szmyt - urzędnik Wyborczy

Wybory samorządowe 2010

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

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja 

wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z późn. zm.) podaje się do 

publicznej wiadomości informację o numerach i granicach 

okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych w okręgu 

oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wy-

borach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 

zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki 

z dnia 27 września 2010 r.

Nr okręgu 
wyborczego

Granice okręgu Liczba rad-
nych wybie-

ranych w 
okręgu

1 Ożarów Mazowiecki - Osiedle RSM Bloki 2

2 Ożarów Mazowiecki - Osiedle Zientarówka, Osiedle Księcia Józefa Poniatowskiego 1

3 Ożarów Mazowiecki - Osiedle Franciszków 1

4 Ożarów Mazowiecki - Osiedle Mickiewicza 1

5 Osiedle Ołtarzew i wieś Ołtarzew 1

6 Osiedle Kabel i wieś Ożarów 1

7 Duchnice, Konotopa, Jawczyce 1

8 Macierzysz, Bronisze, Szeligi, Mory, Piotrkówek Duży 1

9 Strzykuły, Piotrkówek Mały, Kaputy - Kręczki, Umiastów, Wieruchów, Pogroszew Kolonia, 

Pogroszew

1

10 Święcice, Myszczyn, Pilaszków, Orły 1

11 Józefów, Wolica, Płochocin Południowy 2

12 Płochocin Północny 1

13 Płochocin wieś, Wolskie, Koprki, Domaniewek, Gołaszew, Michałówek 1

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieści się w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2, pok. 105

Burmistrz - Kazimierz Stachurski

W obliczu klęski żywiołowej, która kilkanaście dni temu 

dotknęła Bogatynię z inicjatywy mieszkańców 

Gminy Ożarów Mazowiecki przeprowadzona została 

zbiórka darów dla powodzian. 

25 sierpnia dary zostały przekazane bezpośrednio do Gmin-

nego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bogatyni. Pomy-

słodawcą i koordynatorem akcji był Roman Foremnik z Krę-

czek, załadunek towaru zorganizował Włodzimierz Walerian 

z Kaput, a bezpłatny transport zapewnił Jarosław Nowakowski 

właściciel firmy NOVEX - BAN z siedzibą w Domaniewku. 

 W akcji uczestniczyli mieszkańcy Kręczek, rolnicy z Do-

maniewka, Gołaszewa, Kaput, Koprek, Ołtarzewa, Płochocina, 

Pogroszewa, Umiastowa, Święcic oraz członkowie Stowarzy-

szenia Kupców i Sprzedawców w Ożarowie Mazowieckim 

– pełna lista darczyńców znajduje się na stronie internetowej 

gminy.

 W naszym transporcie przekazanym poszkodowanym 
w powodzi znalazły się w szczególności:
- ziemniaki - 8600 kg
- marchew - 1650 kg
- kapusta biała - 580 kg
- kapusta włoska - 50 kg
- buraki - 200 kg
- cebula - 700 kg
- pszenica - 4000 kg
- woda niegazowana (5l) - 280 butelek
- artykuły spożywcze 
  (konserwy, makaron, ryż itd.) - 1 paleta
- artykuły chemii gospodarczej - 1 paleta

Jarosław Szmyt

Pomoc mieszkańców Ożarowa 
dla zniszczonej powodzią Bogatyni
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LAUREACI KONKURSU

W 2010 r. Gmina Ożarów Mazowiecki 

po raz kolejny przeprowadziła konkurs 

„Tam gdzie mieszkam jest pięknie”. 

Jego celem jest mobilizacja poprzez współzawodnictwo do 

większej dbałości o czystość i estetykę zagród wiejskich, po-

sesji, balkonów i ogródków przydomowych oraz tworzenie 

wzorców pozytywnie oddziałujących na społeczność.

 Komisja konkursowa w wyniku przeprowadzonych lustra-

cji zgłoszonych obiektów dokonała oceny w następujących 

kategoriach:

1. ZAGRODA WIEJSKA

2. POSESJA

wg kryteriów: 

 walory artystyczne

 utrzymanie czystości i porządku, gospodarka odpadami

 przystosowanie obiektu do określonej funkcji

 dobór roślin

 oryginalność pomysłów

 nowatorskie rozwiązania 

 Konkurs o charakterze ogólnogminnym ogłoszony był 

w „Informatorze Ożarowskim”. 

W 2010 r. laureatami konkursu zostali:

Kategoria POSESJA:

1. miejsce Joanna i Krzysztof Szymajda, Ożarów Mazowiecki

2. miejsce Jadwiga i Henryk Mędza, Płochocin

                 Ryszard  Pawłowski, Mory

                 Zdzisława Bozik, Ołtarzew

3. miejsce Iwona i Robert Dmoch, Pilaszków

                 Dariusz Dmoch, Myszczyn

                 Krystyna Kosińska, Ożarów Mazowiecki 

Kategoria ZAGRODA:

1. miejsce Katarzyna i Andrzej Walerzak, 

                 Ożarów Mazowiecki

2. miejsce Marzena i Ryszard Zielińscy, Pogroszew Kolonia

                 Małgorzata i Krzysztof Grzelak, Umiastów

3. miejsce Maria i Wiktor Kępka, Święcice 

WYRÓŻNIENIA otrzymali: 

1. Wanda Szyma, Płochocin

2. Mirosława Czerwonka, Piotrkówek Mały

3. Renata i Piotr Krupa, Piotrkówek Mały

4. Marek Sobiecki, Strzykuły

5. Małgorzata Mikołajewska, Strzykuły

6. Dorota Wierzbicka, Strzykuły

 Nagrodami w konkursie były pamiątkowe dyplomy, książki 

o tematyce związanej z pielęgnacją oraz zagospodarowaniem 

ogrodu, cebulki kwiatów i sprzęt ogrodniczy.

 Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a Mieszkańców Gmi-

ny Ożarów Mazowiecki zapraszamy do wzięcia udziału w ko-

lejnej edycji konkursu, cenne nagrody czekają. 

 Do konkursu mogą zgłaszać się również osoby mieszkające 

na terenach wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszka-

niowych, posiadające ukwiecone i zagospodarowane roślin-

nością balkony. 

Katarzyna Rykowska-Kitlińska - Wydział Środowiska i Rolnictwa 

Konkurs 
„Tam gdzie mieszkam jest pięknie”

Kategoria POSESJA:
1. miejsce Joanna i Krzysztof Szymajda, Ożarów Mazowiecki

Kategoria ZAGRODA:
1. miejsce Katarzyna i Andrzej Walerzak, Ożarów Mazowiecki
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

11 września 2010 roku odbył się u nas coroczny festyn, 

zorganizowany wspólnymi siłami przez dyrekcję, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

Radę Rodziców oraz uczniów. 

Tegoroczny piknik związany był z ważnymi datami:

 50-leciem oddania do użytku budynku szkoły przy ulicy 

Lipowej 11,

 200 rocznicą urodzin Fryderyka Chopina,

 71. rocznicą Bitwy Ołtarzewskiej.

Każdy dzień jest podróżą przez historię - Jim Morrison

 Świętowanie szkolnych jubileuszy ma sens tylko wtedy, gdy 

istnieje harmonia miedzy przeszłością i chwilą obecną. Gdy 

teraźniejszość potrafi zbudować solidne podstawy dla lepszej 

przyszłości i gdy jest komu opowiadać o tym, co ważne. 

 Nasza szkoła, pomimo różnych zawirowań historii, nie-

zmiennie służyła przede wszystkim dobremu edukowaniu 

młodych pokoleń. Przez wiele lat dzieci z Ołtarzewa i najbliż-

szej okolicy korzystały z lokali zastępczych. Warunki nauki były 

bardzo trudne, a liczba uczniów stale się zwiększała. Nauczy-

ciele, rodzice i Towarzystwo Miłośników Ołtarzewa podjęli 

starania o budowę nowej szkoły. 

 Wreszcie 19 lipca 1960 roku nastąpiło uroczyste otwarcie 

budynku przy ulicy Lipowej 11. Pierwszą „Tysiąclatkę” na Ma-

zowszu uczczono posadzeniem dębu i pamiątkowym kamie-

niem. Wbrew uchwale Rady Pedagogicznej szkoła otrzymała 

imię Mariana Buczka. Szkoła pełniła odtąd ważną rolę w ży-

ciu Ołtarzewa, gościła w swych progach wiele sławnych osób, 

przyjmując liczne delegacje krajowe i zagraniczne. 

 Kolejna ważna data w historii naszej szkoły to 22 maja 

1993. Wtedy to szkoła otrzymała imię Obrońców Warszawy. 

Wreszcie została zrealizowana uchwała Rady Pedagogicznej 

z dn. 8 II 1960 roku. 

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym spraw-

dzianem stosunku człowieka do człowieka.

Uczniowie spędzając swe najpiękniejsze młode lata w murach 

szkoły nabywają w niej wiele cennych umiejętności. Od kilku 

lat tradycją naszej szkoły są uroczyste obchody ŚWIĘTA ZIE-

MI. Szkoła uzyskała w 2003 r. certyfikat: SZKOŁA Z KLASĄ. 

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na 

udzielenie pomocy bliźniemu - Mikołaj Gogol

 Podjęliśmy opiekę nad pensjonariuszami Domu Pomo-

cy Społecznej w Pilaszkowie. Dostarczamy żywność, odzież, 

zabawki dla Domu Samotnej Matki w Brwinowie. Gościmy 

w Przedszkolu Sióstr Urszulanek, gdzie wystawiamy sztuki 

teatralne. 

 Szkoła może się też poszczycić niezwykłymi osiągnięciami 

w dziedzinie sportu.

 Wiele satysfakcji sprawiają nam wyniki sprawdzianów po 

szóstej klasie. W roku 2008/2009 znaleźliśmy się w 4% najlep-

szych szkół w Polsce, a w ostatnim roku w 10% takich szkół.

 Na uwagę zasługuje też działalność Rady Rodziców, która  

angażuje się w życie szkoły, integrując przy tym środowisko 

szkolne z rodzinnym. Znamiennym efektem tego jest: corocz-

ny FESTYN RODZINNY.

Festyn szkolny w wielkim stylu 
piknik w Szkole Podstawowej nr 2 w Ożarowie Mazowieckim
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Z ŻYCIA GMINY

 W tym roku zaszczycili nas obecnością na festynie min.: 

prof. Maria Łopatkowa - pierwsza kierowniczka szkoły, bur-

mistrz - Kazimierz Stachurski, wicestarosta - Leszek Tokarczyk, 

nauczyciele pracujący niegdyś w naszej szkole, rodzice, absol-

wenci, i oczywiście najważniejsi goście – nasi uczniowie.

 Młodzi artyści zaprezentowali porywające widowisko po-

etycko-muzyczne. Przesłaniem przedstawienia było m. in. to, 

że piękno, dobro, prawda, przyjaźń są wartościami, o których 

warto rozmawiać i które warto pielęgnować.

 Istotnym aspektem programu wychowawczego naszej 

szkoły jest wychowanie patriotyczne. Wartość człowieka mie-

rzy się bowiem również, oceniając jego stosunek do ojczyzny. 

Jak co roku, w rocznicę Bitwy Ołtarzewskiej oddaliśmy hołd 

Obrońcom Warszawy. Uczestniczyliśmy w uroczystościach na 

Cmentarzu Wojskowym. Uczniowie recytowali patriotyczne 

wiersze, zapalali znicze.

 W dowód wdzięczności za uświetnienie swą obecnością  

naszego festynu wręczyliśmy dostojnym gościom piękne kwia-

ty. Na festynie można było skosztować wspaniałych potraw. 

przygotowanych przez rodziców, sponsorów i pracowników 

szkoły. Prawdziwą ucztą dla melomanów była dobra muzyka 

i to nie tylko Chopina. 

 Przyciągały uwagę liczne konkurencje o tematyce chopi-

nowskiej: skok przez „fortepian”, układanie puzzli, żywy po-

mnik Chopina, krótki kurs języka francuskiego....i mnóstwo 

innych. 

 Wielu chętnych korzystało z usług salonu fryzjerskiego 

i gabinetu malowania twarzy. Dużym zainteresowaniem cie-

szyły się loterie fantowe, w których można  było wygrać cenne 

nagrody. 

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.

Przez długie lata w piękne i słoneczne dni dzieci mogły spędzać 

beztrosko czas w cieniu pięknego dębu. Niestety, dokładnie 

w 50 lat od posadzenia, świadek tak wielu ważnych wydarzeń 

historycznych, a zarazem pomnik przyrody, został trafiony 

przez piorun.  

 Optymistycznym akcentem wróżącym świetlaną przy-

szłość naszej szkole było zasadzenie młodego dębu. 

 Mamy nadzieję, iż to nowe drzewo będzie rosło na potęgę 

– tak jak nasza placówka.

Elżbieta Maliszewska

nauczycielka matematyki w SP2 w Ożarowie Mazowieckim

Pani Marianna Łukomska otrzymuje kwiaty od wicedyrektor 
pani Małgorzaty Tomaszewskiej i pana Jarosława Olszówki.

Obecny dyrektor szkoły Jerzy Malinowski i pierwsza kierowniczka 
prof. Maria Łopatkowa sadzą nowy dąb.
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JUBILEUSZ SZKOŁY

Z okazji 50-lecia Szkoły Podstawowej w Ołtarzewie 
byli uczniowie 1960/68

Pięćdziesiąt lat temu, do nowej tysiąclatki przyprowadzili rodzice

do pierwszych klas swe dziatki.

Pani Zofia Głodkowska – polonistka, wychowawczyni- niczym druga matka, nie tylko edukacyjną

 opieką swe dzieci z klasy „A” objęła,

ale przytuliła, pogłaskała, przestrzegała, upominała, a czasem, gdy zasłużyliśmy nakrzyczała !

Wspominamy ze wzruszeniem organizowane przez panią Zofię kółka uczniowskie: 

teatralne i edukacyjne.

Szczególnie dziewczęce zajęcia w domu, takie niby po kryjomu.

Widzieliśmy i wiemy, że pani Zofia Głodkowska to nauczycielka wspaniała.

Nawet, gdy ukończyliśmy szkołę i weszliśmy w życie nowe to zawsze mogliśmy i możemy liczyć 

na pani Zofii Madre rady oraz porady życiowe.

Pani kierownik szkoły – Maria Łopatkowa

Naszych wybryków zbyt mocno nie karciła, 

A za to dobrym sercem leczyła.

I jakże ciekawe lekcje historii prowadziła.

Pani Irena Maliszewska , co geografii uczyła, sprawiła, że mapa Polski po nocach nam się śniła.

Pani Helena Złotorowicz pół matematyki „przebaiła”, a tak to robiła jakby wianki wiła.

U pana Michalskiego od muzyki, skrzypka naszego, 

przez uczniów za humor i dowcip bardzo lubianego,

trzeba było w zespole oraz chórze pięknie grać i śpiewać,

bo inaczej należałoby się smyczka bolesnego na głowie spodziewać.

Pani Marianna Tyniec tak nas przerobiła, że matematyka jakoś niezwykle przyjemna się zrobiła.

Wymienić by może jeszcze wielu nauczycieli wspaniałych,

co nas do tej nauki przymuszali.

O wszystkich pamiętamy, z wielkim szacunkiem wspominamy

oraz za wszelki trud serdecznie dziękujemy.

Życzymy byłym, obecnym i przyszłym pedagogom oraz absolwentom tej szkoły,

 samych sukcesów zawodowych,

aby mogli spotkać się po latach tak jak my w tym gronie

i z dumą obnosić się, że byli lub są

nauczycielami czy uczniami w tej szkole.

Maria Szymańska 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy 
w Ożarowie Mazowieckim wyraża szczerą wdzięczność

 za uświetnienie obchodów 50-lecia powstania naszej szkoły 
następującym darczyńcom:

• Dyrekcji i Pracownikom Hotelu „Lamberton”

  w Ołtarzewie,

• Właścicielom Restauracji „Broniszówka,”

• Właścicielom Kwiaciarni „Stokrotka” w Józefowie,

• osobom prywatnym: 

  panu Sebastianowi Szwedo, 

  panu Robertowi Prokopowi, 

  pani Annie Kamińskiej, pani Beacie Gawrychowskiej,    

  panu Tomaszowi Doboszowi 

  oraz panu Zbigniewowi Kośce i Firmie „Tech-Scen.”
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60 LAT MINĘŁO ...

TO JUŻ 60 LAT
11 czerwca 2010 roku to data, która na długo 

pozostanie w pamięci osób związanych z Przedszkolem 

Publicznym Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim. 

Tego dnia świętowaliśmy Jubileusz 60-lecia powstania naszej 

placówki. Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu zaproszo-

nych gości m.in.: Burmistrz Miasta i Gminy pan Kazimierz 

Stachurski, Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjne-

go Szkół i Przedszkoli pan Zbigniew Rybak, Starosta Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego pan Leszek Tokarczyk oraz inni 

goście, których obecność bardzo nas ucieszyła.

 Uroczystość rozpoczęła pani Dyrektor Przedszkola Jolanta 

Sarzała, krótkim przemówieniem skierowanym do wszystkich 

gości. Przypomniała w nim historię powstania placówki oraz jej 

losy w ciągu tych lat. Wiele ciepłych słów usłyszeliśmy od przy-

byłych gości, którzy przybliżyli zmieniającą się rzeczywistość 

naszej placówki. Uroczystość uświetniły wspaniałe występy ar-

tystyczne naszych kochanych Przedszkolaków, przygotowane 

przez panie nauczycielki wszystkich grup wiekowych. Dzięki 

swym radosnym i entuzjastycznym prezentacjom nasze ma-

luchy przeniosły zgromadzonych gości w świat wakacyjnej 

przygody. Kończąc program artystyczny dzieci zaśpiewały 

hymn Przedszkola. A następnie dostojni goście, pan Burmistrz 

Kazimierz Stachurski wspólnie z Przewodniczącą Rady Miej-

skiej panią Blanką Jabłońską, odsłonili tablicę pamiątkową 

ufundowaną przez Radę Rodziców Przedszkola. 

 Tak piękną oprawę uroczystości zawdzięczamy w du-

żej mierze pomocy naszych sponsorów: państwu Wandzie 
i Tomaszowi Burzyńskim, właścicielom firmy BACCA-
RA, państwu Bogumile i Jackowi Miziołek, właścicielom 
delikatesów „U BOGUSI”, panu Stanisławowi Grzesikowi, 
właścicielowi Telewizji Kablowej STANSAT, panu Markowi 
Perkowskiemu, właścicielowi firmy VILLA STUDIO, panu 
Krzysztofowi Jarmul, prezesowi firmy PNOS oraz Firmie 
Księgarskiej Olesiejuk, firmie GoDAN i firmie Procter
&Gamble. 

Wszystkim Państwu jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Dyrektor Przedszkola - Jolanta Sarzała, Rada Pedagogiczna
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Z ŻYCIA HARCERZY

W dniach 16-24 sierpnia 2010 roku na krakowskich 

błoniach odbył się Jubileuszowy Zlot Stulecia Harcerstwa.

Co myślisz o harcerstwie?

Jeśli zechcesz, pokażę Ci czym ono naprawdę jest. Czy byłeś 

kiedyś na zbiórce lub należałeś do drużyny harcerskiej? A jaka 

panuje u nas atmosfera, wiesz może?

 To UŚMIECH na ustach i ZABAWA w powietrzu. 

Gdy dorastasz czujesz jak PRZYGODA czeka na Ciebie za ro-

giem. Nadchodzi w końcu czas, kiedy do Twego serca zapuka 

PASJA. Zaczynasz kochać  to co robisz, chcesz więcej i dlatego 

decydujesz się zostać Instruktorem ZHP. Widzisz jak wielkie 

stoi przed Tobą WYZWANIE. Jeśli jednak otwierając po raz 

kolejny drzwi odnajdziesz za nimi nową niezapisaną kartkę 

papieru, wiesz że masz obok siebie ludzi, o których możesz 

powiedzieć „tak, to moi PRZYJACIELE”.

Czy byłeś kiedyś na krakowskich błoniach? 

W dniu przyjazdu cały ten teren został zamieszkany przez har-

cerzy z całej Polski. Obóz obok obozu, chorągiew obok cho-

rągwi. Nasz podobóz dzieliliśmy z hufcem Garwolin. Mimo,

że poznaliśmy się dopiero na zlocie nie przeszkadzało nam to 

w zawiązaniu nowych harcerskich przyjaźni.

 Pogoda trochę nam kaprysiła. W dniu przyjazdu i wyjaz-

du zostaliśmy przywitani – na pewno, aby ochłodzić nas po 

wcześniejszym żarze jaki lał się z nieba – deszczem. W trakcie 

zlotu rozgrzewało nas sierpniowe słoneczko. Można by rzec, 

opalenizna rodem z Krety. ;)

 Czy ktokolwiek z Was słyszał, że w Krakowie stanął Pałac 

Kultury i Nauki, Barbakan a nawet Palma (ta z ronda de Gaul-

le’a w Warszawie!)? Chwaląc się dalej, mogę Wam zdradzić, że 

mieliśmy kilka kroków do tych budowli. Jak to możliwe? Czyż-

by czary? ;) Nie. Harcerze kilka dni przed rozpoczęciem zlotu 

własnoręcznie wybudowali te obiekty z drewna. „Nasz” Pałac 

służył nam jako taras widokowy, z którego można było podzi-

wiać panoramę całego krakowskiego obozowiska.

 W trakcie trwania zlotu braliśmy udział w wielu zajęciach, 

chociażby: ratowniczych, surwiwalowych, ogólnorozwojo-

wych, itd. Mieliśmy możliwość odwiedzenia Wawelu czy też 

wejścia na Kopiec Kościuszki. W pewien słoneczny dzień na 

krakowskim rynku odbyła się gra miejska pt. „Warszawskie 

Przedmieście w Krakowie”. Gra polegała na wykonaniu kilku 

prostych zadań związanych z Warszawą, np. rozegranie tabu 

z hasłami warszawskimi, konspiracyjne przeszmuglowanie 

polskiej flagi, udział w warszawskim quizie. Została ona zor-

ganizowana przez harcerzy z naszego hufca w ramach ogól-

nozlotowego jarmarku promującego nasze miasto, jakim jest 

Warszawa. Wieczorami uczestniczyliśmy w koncertach zespo-

łów takich jak: Wołosatki, Akurat, EKT Gdynia, Dom o Zielo-

nych Progach.

 Po czym poznasz harcerza, który był na zlocie? Jest kilka 

sposobów. Każdy z nas otrzymał pamiątkową koszulkę: 100+ 

zabawa, 100+ uśmiech, 100+ przygoda, 100+ pasja, 100+ wy-

zwanie czy też 100+ przyjaciele. Oczywiście plakietka zlotowa 

na prawym ramieniu munduru harcerskiego to podstawa! Jest 

jeszcze coś równie niepowtarzalnego. Narodowy Bank Polski 

wyemitował specjalnie na tę okazję 2-złotową (otrzymał ją 

każdy uczestnik zlotu!) i 10-złotową monetę, na których wid-

nieją harcerskie symbole.

 Możemy się również pochwalić tym, że nasza uroczystość 

została dostrzeżona przez wspaniałych gości jakimi byli: pan 

Bronisław Komorowski – Prezydent RP, który uczestniczył 

w centralnej mszy świętej i odwiedził nasze, stołeczne gniazdo 

(!), pan Donald Tusk, który miał zaszczyt uroczyście otworzyć 

zlot, i kard. Stanisław Dziwisz, sprawujący mszę na Wawelu. 

Było nam bardzo miło, że tak znani ludzie pamiętali o naszym 

święcie.

 Szybko minął nam ten czas, ale tak to już jest – co dobre 

szybko się kończy. Poznaliśmy na zlocie wielu wspaniałych ludzi. 

Mamy nadzieję, że uda nam się utrzymać te znajomości. :)

 A teraz czas powrócić do rzeczywistości, by móc zapo-

czątkować kolejne 100 lat polskiego harcerstwa!

pwd. Monika Psujek

Jubileuszowy Zlot Stulecia Harcerstwa
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PUBLICYSTYKA

Idąc niedawno ulicą jednej z miejscowości gminy Ożarów Ma-

zowiecki natknąłem się na wychodzącego ze sklepu spożyw-

czego żula, podstarzałego osobnika, w zniszczonym ubraniu, 

o czerwonej od alkoholu twarzy. Przyglądał mi się bacznie, a 

kiedy byłem już blisko niego powiedział - ni to do mnie, ni to 

gdzieś w przestrzeń – „Co zrobić jak mi brakuje 50 groszy?”. Nie 

pomogłem mu znaleźć odpowiedzi na to retoryczne pytanie, 

chociaż w myśli sformułowałem odzew: „Najlepiej zapraco-

wać”. Nie sięgnąłem także do kieszeni, na co zapewne liczył.

Tego rodzaju panów, nagabujących przechodniów o parę gro-

szy, jest pełno wszędzie: w Pruszkowie, Brwinowie, Grodzisku 

Mazowieckim, Nadarzynie, a zwłaszcza w Warszawie. Zapi-

jają alkoholem albo różnymi świństwami typu denaturat lub 

płyny samochodowe swoje pozbawione celu  życie. Jednym 

z nich jest pan Zdzisio o którym pisałem kiedyś w reportażu. 

Pan Zdzisio mieszkał w domu komunalnym między Warszawą 

a Otwockiem i skutecznie „umilał” życie swoim współlokato-

rom. Groził, że ich podpali, wydzierał się nocami, wylewał na 

schody fekalia. Zajmował pokoik przypominający norę, w to-

warzystwie butelek wypełnionych własnym moczem. Zapijał 

się wyżej wymienionymi truciznami. Nikt nie miał pomysłu na 

to, co z nim zrobić.

 Rozmawiałem na temat pana Zdzisia i innych osób, któ-

rymi zawładnął alkoholowy demon, z pewnym psychotera-

peutą, specjalistą od leczenia uzależnionych. Powiedział on, że 

władze gminne powinny bez ceregieli wyrzucić tego człowieka 

na bruk. Taka kategoryczna wypowiedź wzbudziła mój opór. 

Jak to – wyrzucić na bruk? Przecież to istota ludzka, która po-

zbawiona dachu nad głową osiągnie nie tyle dno, bo na dnie 

pan Zdzisio jest już od kilku lat, ile znajdujący się pod nim muł. 

Ale terapeucie chodziło o branie odpowiedzialności za same-

go siebie. Pan Zdzisio regularnie łamał zasady współżycia okre-

ślonej społeczności i jeszcze do tego nie chciał się leczyć. Nie 

przychodził na wezwania komisji antyalkoholowej, nie praco-

wał, nie zajmował się dziećmi, które gdzieś tam mieszkają, a 

które on już dawno porzucił, bo taki był jego wybór. Stoczył 

się na własne żądanie i powinien ponieść tego konsekwencje. 

Niby racja, ale…

 Kilkanaście lat temu oglądałem w telewizji dokumentalny 

film, reportaż obrazujący metody terapeutyczne stosowa-

ne przez Marka Kotańskiego. Pokazano grupową sesję tera-

peutyczną z udziałem dwojga nowo przybyłych do ośrodka 

młodych narkomanów. Wstęp do terapii polegał na tym, że 

prowadzący sesję Kotański oraz członkowie grupy przypuścili 

frontalny atak na nowych członków społeczności. Uderzali w 

sposób przerażająco bezwzględny w ich dotychczasowe życie 

i zachowania. Para narkomanów broniła się, tłumaczyła, wy-

jaśniała – wszystko na nic. „Jesteś szmatą, słyszysz? Szmatą !” 

krzyczał Kotański na chłopaka. Ten szokujący sposób prowa-

dzenia terapii – zaprezentowany także w nieco złagodzonej 

wersji w fabularnym filmie Andrzeja Trzosa – Rastawieckiego 

„Jestem przeciw” – miał ściśle określony cel. Chodziło o do-

prowadzenie tych ludzi do psychicznego dna, do zburzenia 

ich autodestrukcyjnych osobowości i wykreowaniu nowych, 

zawierających cechy odpowiedzialności i konstruktywnej 

współpracy z innymi. Ale czy takie skrajne metody mogą być 

naprawdę dobre? Podobno niektórym ludziom udało się wyjść 

na prostą, dziękowali panu Markowi okazując mu uwielbienie 

niczym jakiemuś guru. Ale finał filmu dokumentalnego był tra-

giczny: nocą w sypialni Monaru para tych młodych narkoma-

nów popełniła samobójstwo. Byli za słabi psychicznie, może 

za wrażliwi, żeby znieść terapię szokową jaką zaserwował im 

twórca Monaru. Także wielu podopiecznych ośrodków Mo-

narowskich przerywało terapię i odchodziło, żeby skończyć 

gdzieś pod mostem. Ich wybór? Owszem, tyle że może trzeba 

było pracować z nimi w oparciu o inne podejście terapeu-

tyczne. Podobno z czasem Kotański odszedł od tego rodzaju 

oddziaływania psychologicznego na pacjentów na bardziej 

łagodne i wyważone. Ale czy psychoterapeuta nie powinien 

umieć przewidywać? Czy nie powinien każdego przypadku 

traktować indywidualnie? To są pytania do każdego psycho-

loga pracującego z ludźmi i ich problemami. Bo kiedy tera-

pia zawodzi, wielu przedstawicieli tego zawodu umywa ręce i 

powód niepowodzenia upatruje w pacjencie, a nie w swoich 

błędach czy niewłaściwym podejściu. Trzeba wielkiej pokory, 

żeby być dobrym terapeutą, dystansu do samego siebie i swo-

ich problemów. A najgorsze, jeśli psychoterapeuta uważa się 

za guru, który wszystko wie najlepiej i – o zgrozo – jest wolny 

od błędów. Bo w labiryncie ludzkiej psychiki i złożoności jej 

mechanizmów oraz problemów, poruszanie się fałszywą ścież-

ką i mylnymi tropami jest zjawiskiem oczywistym i natural-

nym, tyle że nie wszyscy tzw. specjaliści zdają się to rozumieć. 

Są tacy, którzy uczepiwszy się od początku jakiejś koncepcji 

kurczowo jej się trzymają, a przekazywane przez pacjenta in-

formacje negują jako nie pasujące do własnego wyobrażenia o 

problemie.

 Na początku lat 90., kiedy przez kilka lat pracowałem w 

redakcji pewnego ogólnopolskiego czasopisma, opisałem 

zbrodnię jakiej dokonało na bezdomnym żulu dwóch mło-

dych chłopaków. Było to w mieście o wielkości Ożarowa, ale 

w innej części kraju. Chłopcy ci wracali letnią nocą z imprezy 

i zauważyli śpiącego na ławce, znanego im bezdomnego. Je-

den wyciągnął nóż sprężynowy i ze słowami: „Zdychaj cwelu” 

zarżnął śpiącego. W mass mediach było też głośno w tamtym 

okresie o akcjach „oczyszczania” podejmowanych przez rodzi-

mych „narodowych-socjalistów”, którzy napadali na bezdom-

nych. Dlaczego o tym piszę? Bo kiedy pan terapeuta powie-

dział, że należałoby pana Zdzisia wyrzucić bez żenady na bruk, 

bo przecież taki sposób na życie on sam sobie wybrał, stanął 

mi przed oczami chłopak z nożem sprężynowym pochylają-

cy się nad leżącym na ławce żulem – jednym z takich panów 

Zdzisiów – i ze słowami „Zdychaj cwelu” podrzynający mu 

gardło.

Piotr Kitrasiewicz

Terapia szokowa
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KULTURA I SPORT

W OŻAROWIE MAZ., ul. Poznańska 165

3 października – niedziela – godz. 18.00
Msza Św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie 

Mazowieckim połączona z koncertem słowno-muzycznym. 

„O prostą pamięć wołam dziś do Ciebie” upamiętniający 

66. rocznicę podpisania aktu zakończenia 

działań wojennych Powstania Warszawskiego. 

Wstęp wolny.

10 października – niedziela – godz. 19.00
„Muzyka w barwach jesieni” - koncert Tria Jazzowego 

i Kwartetu Prima Vista – Jazzowe wersje mazurków, 

etiud i nokturnów F. Chopina. 

Basen GOSiR w Ożarowie Maz. 

Prosimy o rezerwację telefoniczną miejsc. 

16 października – sobota – godz. 18.30
„Muzyka w barwach jesieni” - Koncert w Kościele 

pw. NMP Królowej Apostołów w Ołtarzewie. 

Wstęp wolny.

17 października – niedziela – godz. 12.30
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl „Noc i jej przyjaciele”. 

Wstęp wolny.

23 października – sobota – godz. 18.00
Wystawa Twórczości Artystycznej Katarzyny Bukowskiej 

(malarstwo, akwarela, dzianina). 

Wstęp wolny.

24 października – niedziela – godz. 16.00
Wieczorek taneczny dla seniorów. 

Bilety w cenie 8 zł/osoba

W JÓZEFOWIE, ul. Fabryczna 15

3 października – niedziela – godz. 15.00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 

Spektakl „Niedźwiadek Łakomczuszek”. 

Wstęp wolny.

10 października – niedziela – godz. 16.00
Wieczorek taneczny dla seniorów. 

Bilety w cenie 8 zł/osoba

17 października – niedziela – godz. 16.00
Wernisaż fotografii i malarstwa Katarzyny Cyniak. 

Wstęp wolny.

24 października – niedziela – godz. 15.00
„Jesienne wyszywanie”. 

KALENDARIUM  IMPREZ  W  „UŚMIECHU”

W dniu 28.08.2010 roku na kortach SportIn BIS 

przy ulicy Szkolnej 2A w Ożarowie Mazowieckim 

gościliśmy tenisistów z Sochaczewa, z którymi został 

rozegrany towarzyski mecz tenisowy. 

Obie drużyny zmobilizowały najlepszych zawodników i wy-

stąpiły w najsilniejszych składach. W ramach meczu zostało 

rozegranych osiem gier pojedynczych mężczyzn, jedna gra 

pojedyncza kobiet oraz jeden pojedynek deblowy mężczyzn. 

 Poszczególne spotkania były bardzo zacięte i stały na wy-

sokim poziomie sportowym, o czym świadczą wyniki. 

 W początkowej części meczu, pomimo cennego zwy-

cięstwa odniesionego przez Pawła Tyńca, przewagę uzyskała 

drużyna z STT wygrywając trzy kolejne spotkania. Sygnał do 

odrabiania strat dała Dominika Bieńkowska oraz para deblo-

wa Robert Kukułowicz & Piotr Kucharski wygrywając swoje 

spotkania i doprowadzając do wyniku 3:3 w meczu. 

 Wyniki dwóch następnych spotkań ważyły się do ostat-

nich chwil i po zaciętych końcówkach zakończyły się sukce-

sem Macieja Koziołka i Jerzego Bratosiewicza. 

 W tej fazie turnieju wiedzieliśmy już, że nie możemy prze-

grać tego meczu. W dziewiątym spotkaniu nastąpiła mobi-

lizacja sił po stronie STT, co pozwoliło na wygranie tej partii 

i doprowadzenie do wyniku 5:4 dla OTT. 

 W ostatnim pojedynku meczu Robert Kukułowicz poko-

nał swojego przeciwnika i ustalił wynik towarzyskiego meczu 

tenisowego pomiędzy OTT i STT na 6:4 dla drużyny z Ożaro-

wa Mazowieckiego. 

 Wszystkich sympatyków tenisa zapraszamy do czynnego 

udziału w życiu tenisowym Gminy Ożarów Mazowiecki oraz 

podnoszenia swoich umiejętności tenisowych – zaplanowane 

są kolejne mecze, w tym mecz rewanżowy z Sochaczewskim 

Towarzystwem Tenisowym. 

TENIS
wyniki towarzyskiego meczu tenisowego pomiędzy 

Ożarowskim Towarzystwem Tenisowym (OTT) 
a Sochaczewskim Towarzystwem Tenisowym (STT)
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DO SERCA PRZYTUL PSA ...

Kącik adopcyjny Prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt

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

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

DO SERCA PRZYTUL PSA ...

 Pedro jest starszym mieszańcem boksera ma ok. 10 lat, lubi 

podróże samochodem. Trafił do nas pod koniec sierpnia. Po-

rzucony przez kogoś... dla kogo bardzo mało znaczył, tak bardzo, 

że całe jego ciało pokryte jest bliznami, które wskazują na walkę 

z innymi psami. Pedro trafił do nas bardzo zaniedbany, niedoży-

wiony, na pierwszy rzut oka widać, że był psem łańcuchowym. 

Mimo swoich przeżyć nie jest agresywny. Jak wiele cierpienia i 

bólu musiał znieść w swoim życiu? Tego nikt z nas nie wie? Czy 

uda mu się znaleźć ciepły dom, którego nigdy nie miał?  

 Aldo jest żwawym, starszym psem, ale pewne kłopoty zwią-

zane z wiekiem też już go nie oszczędzają, jednak nie są one na 

tyle poważne by przeszkadzały w codziennym fukcjonowaniu.  

Ten piękny pies zasługuje na to, by jesień swego życia spędzić 

w godnych warunkach ale czy ktoś go doceni...

 2-letni w typie husky Anioł, jest bardzo karnym, energicz-

nym idealnym stróżem posesji psem. Potrzebuje bardzo dużo 

ruchu jak wskazuje jego pochodzenie. Do innych zwierząt jest 

bezkonfliktowy. Szukamy opiekuna, który jest w stanie po-

święcić mu czas na długie spacery i zabawę.

 Na początku lipca w Ołtarzewie znaleziono 3-letnią sunię 

rasy foxterier. Zuzia jest bardzo łagodnym, spokojnym potrze-

bującym ciepła psem. Zuzia podczas swojej tułaczki straciła 

lewe oko, teraz czeka na nowego opiekuna.

 Na nowych opiekunów czekają 3 szczenięta pieski i suczki. 

Jak dorosną będą malutkimi psami z średniej długości sierścią. 

 W kwietniu 2010 r., w Milanówku znaleziono malutką 6-mie-

sięczną, filigranową , rozbrykaną  Mimi. Sunia jest maści czar-

no-podpalanej. To bardzo przyjacielskie i miłe szczenię, wszyst-

kich zaczepia do zabawy zarówno ludzi jaki inne zwierzaki.

 Rudzik to jestem ja - średniej wielkości , łagodny, spokojny, 

pełny radości i chęci życia pies. Mam, rudą, krotką, lśniącą, 

sierść. Czekam na osobę, która jest w stanie dać mi ciepło i ten 

wymarzony dom na, który czekam już tak długo.

 Bąbel to 2-letni, rudy z białym krawatem pies, który trafił do 

naszego azylu w sierpniu. Dotąd był psem niczyim. Został po-

zostawiony sam sobie. W stosunku do człowieka jest przemi-

ły. Chętnie wychodzi na spacery, daje się głaskać i zachowuje 

spokój. Tęskni za właścicielem i nowym, bezpieczny domem.

 Dzwoneczek to młoda, ruda jamnikowata sunia. Została 

znaleziona w okolicach Milanówka. Nie każdemu od razu ufa, 

jest indywidualistką. Szukamy dla niej opiekuna, który okaże 

jej ciepło i zrozumienie.

 Karol, 4 lata, przypomina owczarka niemieckiego długowło-

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

ma 10 lat jest czarno-podpalany, 3 letnia, mała, ruda Lili, nie-

duża 4-5-letnia Sara. Czworonogi obecnie przebywają u star-

szej kobiety, którą nie stać na ich utrzymanie. Tej zimy niestety 

jedna sunia  nie przeżyła (umarła z głodu), a inną sunię przy-

gniótł rozpadający się budynek. Jaki czeka ich los? Czy ktoś ze-

chce je zaadoptować i w ten sposób uratować im życie? 

 Bonzo ma ok. 9 miesięcy jest małym psem z długą, czarną, 

piękną sierścią. Jest energiczny, zwariowany, lubiący zabawy 

z innymi zwierzętami. Obecnie mieszka w domu u starszej 

pani. Jest nauczony czystości.

Szorstkowłosy, rozbrykany, wielkości jamnika, Smyczek ma 

1,5 roku. Jest troszkę lękliwym potrzebującym uwagi i ciepła 

czworonogiem.

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

spokojnym, łagodnym, z krótką lśniącą sierścią naszym pod-

opiecznym.

 Zaledwie 2-leni czarno-podpalany Laki został znaleziony na 

terenie gminy Ożarów Maz., jest średniej wielkości, sympatycz-

nym, miłym jak i towarzyskim psem, lubi być w centrum zain-

teresowania. Kocha pieszczoty.  Laki trafił do nas już po wcze-

śniejszej amputacji lewej przedniej łapy. Jest posłuszny i zadbany. 

Mimo swojego kalectwa porusza się jakby miał cztery łapy.

 3-letni Ptyś jest średniej wielkości, spokojnym, bezproble-

mowym, popielatym, łagodnym psem. Nie umie chodzić na 

smyczy, będzie idealnym stróżem posesji. Za przygarnięcie od-

wdzięczy się swojemu opiekunowi miłością i przywiązaniem.

ANIOŁ 

RUDZIK

BĄBEL

BONZO

DZWONEK

KAROL, RUDZIA

LAKIPTYŚ
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O UNII SŁÓW KILKA ...

W związku z możliwością pozyska-

nia funduszy unijnych na realizację 

inwestycji polegającej na zakupie 

i instalacji kolektorów słonecznych dla mieszkańców, Gmina  

Ożarów Mazowiecki w kwietniu i maju br. przeprowadziła akcję 

informacyjną na ten temat ( spotkanie z mieszkańcami, spotka-

nie z  sołtysami, artykuły w Informatorze Ożarowskim oraz na 

stronie www). Zgłoszenia do projektu przyjmowane były do 

30 czerwca. Chęć udziału w projekcie zgłosiło 320 gospodarstw 

domowych.  Ze względu na duże zainteresowanie ostatecznie 

lista chętnych została zamknięta we wrześniu. Obecnie przygo-

towujemy  wniosek wraz z załącznikami  dot. projektu „Ekolo-

giczne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju Miasta 

i Gminy Ożarów Mazowiecki”.

 Zgodnie z oficjalną informacją Mazowieckiej Jednostki 

Wdrażania Programów Unijnych opublikowaną na stronie in-

ternetowej www.mazowia.eu (link: http://mazowia.eu/page/

index.php?str=44&id=2155) poziom dofinansowania tego ro-

dzaju projektów wybranych do realizacji nie będzie przekraczał 

70% wartości kosztów kwalifikowanych. W związku z tą nie-

oczekiwaną zmianą zasad konkursowych (do tej pory Urząd 

Marszałkowski zakładał dofinansowanie na poziomie 85% 

kosztów kwalifikowanych) w przypadku uzyskania dotacji z UE 

w ramach działania 4.3 RPO WM Gmina Ożarów Mazowiecki 

przedstawi właścicielom budynków zgłoszonych do projek-

tu aneks do podpisanych umów. Dotyczyć on będzie zmiany 

zapisu dotyczącego maksymalnego wkładu własnego właści-

ciela, który wzrośnie z 25% do 30%. Osoby niezainteresowane 

aneksowaniem umowy mogą wycofać się z projektu, a na ich 

miejsce  zorganizowany zostanie dodatkowy nabór chętnych. 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że ostateczny koszt za-

kupu i instalacji zestawu kolektora słonecznego w każdym bu-

dynku zgłoszonym do projektu, określony zostanie dopiero po 

rozstrzygnięciu przetargu oraz po wykonaniu szczegółowego 

kosztorysu. Dopiero od tej kwoty liczony będzie poziom wkła-

du własnego właściciela budynku. 

 Realizacja projektu nastąpi tylko w przypadku pozyskania 

przez Gminę  dotacji unijnej na ten cel.

 Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckie-

go dokonano zmiany terminu planowanego naboru  wniosków 

w ramach Działania 4.3 Ochrona powietrza, energetyka – Od-

nawialne źródła energii - na październik br.

Jolanta Kołodyńska
Referat Funduszy Europejskich i Promocji Gminy.

Unijne dotacje na kolektory 
– aktualne informacje

Ożarowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym im. Jana Pawła II 

istnieje od 2007 roku. 

Jest młodą, rozwijającą się placówką, z wypracowaną strukturą 

organizacyjną, która zajmuje się pomocą w opiece nad dziec-

kiem niepełnosprawnym. Stowarzyszenie powstało z inicjaty-

wy i potrzeby Rodziców Dzieci.

 Tego lata, po raz pierwszy, w terminie 4.08-11.08.2010 od-

był się turnus rehabilitacyjno-terapeutyczny zorganizowany 

w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wczasowym „Astur” w Okunince 

nad Jeziorem Białym.

 Z wyjazdu skorzystało 30 dzieci w wieku od 7 lat do 21 lat 

(19 dzieci niepełnosprawnych wraz z Rodzicami + 11 dzieci 

korzystających ze Świetlicy Środowiskowej z Opiekunami) .

 Uczestnicy zakwaterowani byli w pokojach 3, 4 i 5-osobo-

wych oraz murowanych domkach z pełnym węzłem sanitar-

nym. Do dyspozycji uczestników był również gabinet lekarski, 

zabiegowy, fizykoterapii, kinezyterapii oraz masażu. Korzystali  

również z sali gimnastyki zbiorowej, siłowni, sali konferencyjnej, 

boiska, kawiarni oraz baru ze stołem bilardowym. Co więcej... 

Wyznaczone miejsce do grillowania i na ognisko, własna plaża 

wraz z kąpieliskiem pod nadzorem ratowników z wypożyczal-

nią sprzętu wodnego - rowerów wodnych i kajaków.

 Wszyscy uczestnicy turnusu korzystali z zajęć arteterapeu-

tycznych, które odbywały się codziennie przed południem, 

bądź po południu.

 Ważnym ogniwem tego wyjazdu był kontakt osób nie-

pełnosprawnych z osobami zdrowymi oraz Wychowawcami, 

dzięki którym możliwa była szeroko rozumiana integracja. 

Sprzyjała ona odkrywaniu niezrozumiałego dotąd, innego 

„świata” niepełnosprawnych przez osoby zdrowe. Program 

turnusu realizowany był według wcześniejszego planu.

 Odbyła się wycieczka „Szlakiem Trzech Kultur”, której my-

ślą przewodnią były symbole religii katolickiej, prawosławnej 

oraz żydowskiej.

 Kolejną atrakcją okazał się wyjazd do „Wesołego Miastecz-

ka” będący niezapomnianą rozrywką dla Dzieci, Rodziców 

i Opiekunów. Wyjazd okazał się dla wszystkich wspaniałą lek-

cją pokory i uwrażliwienia na istnienie problemu niepełno-

sprawności. 

 Wyjazd był możliwy dzięki wsparciu wielu osób: Pana Bur-

mistrza Ożarowa Mazowieckiego oraz Rady Miejskiej, Pani 

Iwony Jabłońskiej, Terapeutów, Wychowawców oraz wielu lu-

dzi dobrej woli. Wszystkim „sprawcom” tych szczerych, pięk-

nych, dziecięcych uśmiechów – Serdecznie Dziękujemy!

Zarząd Ożarowskiego Stowarzyszenia 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym im. Jana Pawła II

Wakacyjne wspomnienia
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10 września 2010
Nietrzeźwi i poszukiwany
W ręce policjantów wpadło dwóch kieru-

jących, którzy wcześniej spożywali alkohol 

i poszukiwany mężczyzna. Najpierw policjanci z Ożarowa  

ujawnili poszukiwanego mężczyznę, gdy podczas przepro-

wadzanej interwencji wylegitymowali również zgłaszającego. 

Po sprawdzeniu szybko okazało się, że mężczyzna był poszu-

kiwany na podstawie wezwania wydanego przez sądowego 

komornika w celu ustalenia miejsca pobytu. Następnie funk-

cjonariusze z ożarowskiego komisariatu uniemożliwili dalszą 

jazdę kierowcy jadącemu krajową „dwójką”. Przeprowadzone 

badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna znajdował się w 

stanie po użyciu alkoholu. Policjanci zatrzymali kierowcy pra-

wo jazdy.

13 września 2010
Dozór za wymuszenie wspólnie z nieletnim
Gdy do komisariatu w Ożarowie Mazowiecki zgłosiła się kobie-

ta informując o dwóch głuchoniemych „kolegach” jej wnuka, 

którzy chcieli wyłudzić od niej pieniądze, dyżurny natychmiast 

podjął czynności. Jak ustali policjanci, chłopiec miał wcześniej 

pożyczyć od nich 150 złotych. Jednakże to nie był pierwszy 

raz, gdy młodzi mężczyźni przyszli po „spłatę długu”. Jeszcze 

tego samego dnia policjanci zatrzymali 19-letniego Konrada 

B. i 16-letniego Bartłomieja K. Nastolatków mundurowi zastali 

na peronie PKP. Na ich widok nieletni odrzucił na tory paloną 

wcześniej fifkę. Funkcjonariusze podczas przeszukania znaleźli 

przy nieletnim marihuanę.

 Sprawą 16-latka zajęli się policjanci z zespołu ds. nieletnich, 

którzy przekażą materiały do sądu rodzinnego, a detektywi 

z Ożarowa Mazowieckiego Konradowi B. przedstawili zarzut 

zwrotu wierzytelności. Prokurator zastosował wobec 19-latka 

środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

13 września 2010
Ukradł skradziony motorower
W nocy policjanci z Ożarowa Mazowieckiego zauważyli jadą-

cego ulicą Sochaczewską motorowerzystę. Zarówno kierowca, 

jak i jego pasażerka nie mieli założonych kasków ochronnych. 

W związku z popełnionym wykroczeniem  funkcjonariusze 

postanowili zatrzymać pojazd do kontroli drogowej. Jednak w 

trakcie jazdy motorowerzysta nie chciał się zatrzymać, pomi-

mo wyraźnych sygnałów dawanych przez mundurowych. Pod-

czas ucieczki nie sygnalizował też zmian kierunku jazdy. Jednak 

po kilku minutach policjanci zatrzymali motorowerzystę. 17-

-latek nie posiadał żadnych dokumentów od pojazdu. Pod-

czas kontroli funkcjonariusze zauważyli uszkodzoną stacyjkę. 

Szybko ustalili, że pojazd dwa dni wcześniej został skradziony 

z terenu Warszawy. Daniel J. przyznał, że motorower zabrał z 

parkingu jednego z marketów, a pojazd miał już uszkodzoną 

stacyjkę. Detektywi z ożarowskiego komisariatu przedstawili 

zarzut kradzieży Danielowi J., 17-latkowi, który przyznał się 

i poddał dobrowolnie karze.

14 września 2010
Brak dokumentów podczas kontroli drogowej 
Codziennie policjanci przeprowadzają kontrole drogowe 

kierowców. Wszystko po to, aby na drogach naszego powia-

tu było bezpieczniej. Tylko wczoraj ujawnili kilka wykroczeń, 

których dopuścili się kierowcy. Jadącego rano ulicą Ożarowską 

kierowcę peugeota zatrzymali w Duchnicach policjanci z oża-

rowskiego komisariatu. Mężczyzna podczas kontroli drogowej 

nie posiadał obowiązkowej polisy OC, ani dowodu rejestracyj-

nego pojazdu.

14 września 2010
A mógł zapłacić 13 złotych
Dyżurny komisariatu w Ożarowie Mazowieckim otrzymał 

zgłoszenie kradzieży sklepowej. Według informacji, pracow-

nicy jednego z pobliskich marketów ujawnili sprawcę wykro-

czenia. Jak ustalili policjanci, łupem nieuczciwego klienta padły 

artykuły spożywcze warte 13 złotych. Za ten czyn funkcjona-

riusze ukarali mężczyznę grzywną. Teraz klient zamiast 13 zło-

tych, będzie musiał zapłacić 200-złotowy mandat karny.

17 września 2010
Dwa piwa i ćwiartka wódki
500 złotych, to wysokość grzywny, jaką nałożyli policjanci z 

Ożarowa Mazowieckiego na sprawcę kradzieży. Mężczyzna 

chciał wyjść ze sklepu z towarem, za który nie zapłacił. 36-la-

tek ze sklepowych półek wziął dwa piwa i 0,25 ml wódki,  Za 

wykroczenie, którego się dopuścił mieszkaniec Zielonek, poli-

cjanci ukarali go mandatem karnym. Nienaruszone artykuły z 

powrotem wróciły na sklepowe półki.

POLICJA

Fundacja „Praca dla Niewidomych” zaprasza osoby 

niepełnosprawne do skorzystania z bezpłatnych po-

rad prawnych. Projekt realizowany przez Fundację 

zakłada pomoc prawną różnego typu niepełnospraw-

nym mieszkańcom Miasta Stołecznego Warszawy 

oraz Powiatu Warszawskigo Zachodniego.

 Ośrodek czynny jest w poniedziałki, środy i czwartki 

w godzinach 16.00 -18.00. 

 Adres Ośrodka: ul. Jasna 22, pok. 201, II piętro, 

00-054 Warszawa. 

 Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług 

ośrodka prosimy o kontakt telefoniczny celem usta-

lenia terminu spotkania: (22) 826 88 66 w godzinach 

9.00-15.00

Pomoc prawna

POLICJA
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OSP Ożarów Maz.
16 wyjazdów alarmowych

- akcje ratownictwa technicznego - 9

- pożary - 1

- pompowania - 4

- inne interwencje - 2

3 sierpnia - Bronisze - Rynek Hurtowy - pożar namiotu 25x 

20x12 - baza firmy sprzątającej teren. Spaleniu częściowemu 

uległ CASE i ok. 50 m2 namiotu. W akcji brały udział 3 sekcje 

OSP Ożarów; 2 sekcje JRG Błonie

6 sierpnia - wypompowanie wód opadowych na terenie 

Warszawy

13 sierpnia - śmiertelne potrącenie mężczyzny – próba reani-

macji wraz z załogą pogotowia ratunkowego

29 sierpnia - Bronisze, ul. Świerkowa - dachowanie samocho-

du osobowego Audi A6 po ścięciu 2 słupów oświetleniowych. 

Kierowca zbiegł.
Naczelnik OSP Leszek Stachlewski

OSP Święcice
W sierpniu 2010 r. nasza straż alarmowo wyjeżdżała 14 razy 

w tym:

Wypompowania – 2

Owady – 12

Wypompowywania:

10.08.2010 r. - Józefów, ul.Kasztanowa 1 - usunięto wodę z 

zalanej ulicy i chodnika.

28.08.2010 r. - Józefów, ul.Kasztanowa 1 - wypompowanie 

wody z zalanej ulicy i chodnika.

Owady: 

2.08.2010 r. -Józefów, ul. Fabryczna 7 m 6 - usunięcie gniazda 

os umiejscowionego pod podestem drewnianym.

6.08.2010 r. - Józefów, ul.Fabryczna 6 m 6 - usunięcie gniazda 

szerszeni znajdującego się pod dachem na strychu, 

Józefów ul. Fabryczna 6 m 4 - usunięcie gniazda os spod dachu 

domu.

7.08.2010 r. - Ożarów Maz., ul. Poniatowskiego 37 - usunięcie 

gniazda os z ocieplenia domu.

9.08.2010 r. - usunięcie gniazda os znajdującego się na dachu 

pod blachą.                                           

12.08.2010 r. - Ożarów Maz., ul. Poznańska 17 - usunięcie 

gniazda os z lampy oświetleniowej.                       

14.08.2010 r. - Ożarów Maz., ul. Sowińskiego 1 - usunięcie 

szerszeni z poddasza domu.

17.08.2010 r. - Ożarów Maz., ul. Zamoyskiego 21/23 - usunię-

cie gniazda szerszeni. 

23.08.2010 r. - Ołtarzew – cmentarz-usunięcie roju szerszeni.

23.08.2010 r. - Ożarów Maz., ul. Ożarowska 6 - usunięcie 

gniazda owadów.

23.08.2010 r. - Ożarów Maz., ul. Wiejska 6 - usunięcie gniazda 

os z poddasza budynku mieszkalnego.

23.08.2010 r. - Bronisze ul. Przyparkowa 15 - usunięcie gniaz-

da os.

24.08.2010 r. - Ożarów Maz., ul. Mickiewicza 14/12 - usunię-

cie gniazda szerszeni z 2 piętra domu.

O S P

Firma z branży wentylacyjnej zatrudni 
do nowej siedziby w Wieruchowie:

Pracowników Produkcji
 

Zakres obowiązków:
- wykonywanie elementów 
  z blachy ocynkowanej
- obróbka blachy na zimno
- pakowanie 

 
Wymagania: 

- bliskość miejsca zamieszkania 
- dyspozycyjność 

Oferujemy:
- umowę o pracę
- stabilne warunki zatrudnienia w dynamicznie   
  rozwijającej się firmie
- możliwość przyuczenia
- pracę zmianową

Wszystkich zainteresowanych prosimy 
o przesłanie swojej aplikacji na adres 

e-mail: kadry@centrumklima.pl 
z dopiskiem w temacie „PRODUKCJA” 

 lub na fax: (22) 250-50-60 lub osobiście 
w siedzibie firmy: Centrum Klima SA, 

ul. Sochaczewska 144, Wieruchów

Dam pracę, szukam pracy ...

OSP, OGŁOSZENIA
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