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Szanowni Państwo,
Pod koniec każdej kadencji najważniejszą sprawą w życiu samorządowym są wybory 

radnych, wójtów i burmistrzów na kolejną kadencję. W naszej Gminie jak i w całym kraju 
zakończyła się pierwsza tura wyborów. W większości gmin głosowanie w pierwszym wyzna-
czonym terminie rozstrzygnęło, kto został członkiem Rady Gminy lub Rady Miejskiej a kto 
będzie wójtem, burmistrzem lub prezydentem. Wyborcy ponad 800 gmin 5 grudnia staną do 
drugiej tury wyborów, ponieważ głosowanie przeprowadzone 21 listopada nie przyniosło roz-
strzygnięcia w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Podobnie jest w Gminie 
Ożarów Mazowiecki; w niedzielę 5 grudnia udamy się obwodowych Komisji Wyborczych aby 
wybrać burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.  Proszę i gorąco zachęcam Państwa do licznego 
udziału w drugiej turze wyborów, aby burmistrz VI kadencji samorządowej miał mocną legi-
tymację do reprezentowania Gminy przez kolejne 4 lata.
 Gratuluję nowo wybranym członkom Rady Miejskiej, która już odbyła swoją  pierwszą  se-
sję inauguracyjną z uroczystym ślubowaniem radnych. Paniom i Panom Radnym Ożarowa 
Mazowieckiego, życzę siły i dobrej współpracy, niezbędnej dla dalszego rozwoju naszej Małej 
Ojczyzny. 
 W piątek 3 grudnia przed Domem Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim, przy 
ul. Poznańskiej 165 uroczyście rozświecimy tegoroczną choinkę miejską. Będzie wesoła zaba-
wa i prezenty od Świętego Mikołaja. 
 Zapraszam dzieci wraz z rodzicami, dziadkami na tę wspólną radosną zabawę.
 Prosimy o nieparkowanie samochodów na drogach i ulicach gminnych pod-
czas opadów śniegu, ponieważ ulice te nie będą mogły być odśnieżone mecha-
nicznymi pługami.

        Burmistrz Kazimierz Stachurski

 Motto na grudzień:

  Dzieciństwo jest dobre dlatego, 

   że każdy dzień zaczyna życie na nowo, 

   bez ciężaru dnia wczorajszego.

         Anna Kamieńska

 Zakończono:

• budowę oświetlenia ulicznego ul. Obrońców Warszawy w Ożarowie 

• wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku biurowym przy ul. Poznańskiej 165 w Ożarowie 

• remont wodociągu w ul. Witosa w Ożarowie

 Podpisano umowy dotyczące:

• zimowego utrzymania dróg i ulic w granicach administracyjnych Gminy Ożarów Mazowiecki

• dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki do placówek szkolno – wychowaw-

czych w roku szkolnym 2010/2011 w zakresie dowozu 7 dzieci niepełnosprawnych

• budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrkówek, Wieruchów, Strzykuły, Macierzysz, Szeligi I Etap:  

Macierzysz - Szeligi

INWESTYCJE 
i REMONTY 

ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE

z pracy Urzędu Miasta 
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• przebudowy ul. Poniatowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarowie 

• zakupu energii elektrycznej do oświetlania ulic na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

• usług uzupełniających do umowy ZP Nr 342-32-29/10 z dnia 27.08.2010 r. na dowóz dzieci niepełnosprawnych 

z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki do placówek szkolno – wychowawczych w roku szkolnym 2010/2011 w 

zakresie dowozu 1 dziecka niepełnosprawnego

 Zatwierdzono wynik postępowania na:

• usługę bankową polegającą na udzieleniu długoterminowego kredytu w wysokości 3.250.000 zł na realizację 

lub refinansowanie projektów inwestycyjnych

• wyposażenie budynku stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie  w sprzęt gastronomiczny

 Wszczęto postępowanie przetargowe na następujące zadania:

• dostawę wyposażenia punktów przygotowania posiłków w szkołach i przedszkolach gminnych

 14 października w szkołach gminnych odbyły się ślubowania uczniów klas pierwszych.

 17 października w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ożarowie odbyło się spotkanie z autorką książek dla 

dzieci z Panią Agnieszką Frączek.

 29 października w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ożarowie odbyła się zabawa taneczna dla wszystkich 

przedszkolaków „Jesienny Bal”.

 5 października  odbył się pierwszy etap konkursu kuratoryjnego z języka polskiego. Do konkursu przy-

stąpili uczniowie z Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie i Gimnazjum im. Bohaterów Powstania 

Warszawskiego w Ożarowie. Do drugiego etapu zakwalifikowały się trzy uczennice: 

• Alicja Dutkiewicz, 

• Daria Kieroń,

• Ilona Dorodzińska,

• Katarzyna Szmyd (Gimnazjum w Ożarowie)

 23 października uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie brali udział w Biegu im. Janusza 

Kusocińskiego o Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły.

 29 października  uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie brali udział w Ogólnopolskim kon-

kursie z języka angielskiego „Oxford”. Eliminacje do konkursu odbyły się na etapie szkolnym.

 5 listopada  uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie brali udział w Ogólnopolskim konkursie 

matematycznym „Oxford Matematyka Plus”. Eliminacje do konkursu odbyły się na etapie szkolnym.

 8 listopada uczennice ze Szkoły Podstawowej w Płochocinie zajęły pierwsze miejsce w Powiatowym Fina-

le Piłki Koszykowej Dziewcząt w kategorii Szkół Podstawowych. Zawody odbyły się w Starych Babicach.

 18 listopada w Żyrardowie uczennice ze Szkoły Podstawowej w Płochocinie zajęły IV miejsce w turnieju 

minikoszykówki dziewcząt w Międzypowiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 2010/2011. 

 19 listopada dwóch uczniów z Gimnazjum w Płochocinie, Jakub Jednacz i Cezary Kowalski, zakwalifiko-

wało się do drugiego etapu konkursu „Losy żołnierza, dzieje oręża polskiego”. Eliminacje odbyły się na etapie 

szkolnym.

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

• 16 października w Kościele pw NMP Królowej  Apostołów w Ołtarzewie odbył się trzeci koncert Festiwalu 

„Muzyka w barwach jesieni”. Wystąpił Kwartet Prima Vista oraz Justyna Reczeniedi – sopran i Katarzyna 

Kiszewska – mezzosopran. Uroczystej Mszy Świętej odprawionej za spokój duszy Fryderyka Chopina prze-

wodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser.

• 23 października odbyło się otwarcie wystawy twórczości artystycznej Katarzyny Bukowskiej (malarstwo, 

akwarela, dzianina). 

• 24 października swój wieczorek taneczny mieli seniorzy. 

• 11 listopada w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odbyła się Msza Święta i Koncert z okazji 92. rocznicy od-

zyskania niepodległości pt. „W listopadowej zadumie”. Artyści scen warszawskich wykonali pieśni wojskowe 

i patriotyczne związane z wydarzeniami tamtych lat.

• 16 października odbyło się spotkanie integracyjne Związku Niewidomych z okazji „Dnia białej laski”.

• 17 października odbył się wernisaż fotografii i malarstwa Katarzyny Cyniak.

• 24 października i 14 listopada podczas cotygodniowych spotkań z teatrem dla dzieci odbyły się spektakle  

pt. „Jesienne wyszywanie” i „Lisek Urwisek”

• 7 listopada odbył się wieczorek taneczny dla seniorów. 

Burmistrz - Kazimierz Stachurski

OŚWIATA
I SPORT

KULTURA
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UCHWAŁA Nr 509/10
w sprawie: sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla 
szkół, przedszkoli i innych form wy-
chowania przedszkolnego, prowa-
dzonych na terenie Gminy Ożarów 
Mazowiecki przez podmioty niepu-
bliczne oraz tryb i zakres kontroli 
prawidłowości ich wykorzystywania.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Określa się tryb udzielania i rozliczania 

dotacji dla szkół, przedszkoli i innych 

form wychowania przedszkolnego, pro-

wadzonych na terenie Gminy Oża-

rów Mazowiecki przez podmioty nie-

publiczne oraz tryb i zakres kontroli 

prawidłowości ich wykorzystywania, 

w brzmieniu określonym w załączniku 

do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi.

§3

Traci moc Uchwała Nr 266/08 Rady Miej-

skiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 

4 listopada 2008r. w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

szkół, przedszkoli i innych form wycho-

wania przedszkolnego, prowadzonych 

na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki 

przez podmioty niepubliczne.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Mazo-

wieckiego i wchodzi w życie po upływie 

14 dni od daty jej ogłoszenia.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych 
– 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 509/10 
w sprawie ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli 
i innych form wychowania przedszkolnego, 
prowadzonych na terenie Gminy Ożarów 
Mazowiecki przez podmioty niepubliczne 
oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości 
ich wykorzystywania.

UCHWAŁA Nr 510/10
w sprawie: wprowadzenia zmian w 
budżecie na 2010 rok. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zwiększyć dochody gminy o kwotę 

267.500 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 

Plan dochodów po zmianach wynosi 

81.170.495,66 zł. 

§2

Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 

143.000 zł. Zwiększyć wydatki gminy o 

kwotę 410.500 zł zgodnie z Załącznikiem 

Nr 2. Plan wydatków po zmianach wy-

nosi 102.344.653,30 zł. 

§3

Deficyt w wysokości 21.174.157,64 zł zo-

stanie sfinansowany przychodami po-

chodzącymi z: 

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 

21.120.000 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 54.157,64 zł

§4

Wprowadza się zmiany w planie wydat-

ków majątkowych na rok 2010 zgod-

nie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej 

Uchwały. 

§5

Wprowadza się zmiany w Dotacjach 

udzielanych w 2010 z budżetu podmio-

tom należącym i nie należącym do sek-

tora finansów publicznych zgodnie z Za-

łącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały. 

Rada Miejska w obecności 14 Radnych – 
14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 510/10 
w sprawie wprowadzenia zmian w budże-
cie na 2010 rok.

UCHWAŁA Nr 511/10
w sprawie: udzielenia dotacji celo-
wej na pomoc finansową dla Miasta i 
Gminy Bogatynia z przeznaczeniem 
na usuwanie skutków klęski żywio-
łowej w zakresie oczyszczania mia-
sta po powodzi.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Udzielić pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej dla Miasta i Gminy Bo-

gatynia w wysokości 20.000 zł. (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych) z przezna-

czeniem na usuwanie skutków klęski ży-

wiołowej w zakresie oczyszczania miasta 

po powodzi.

§2

1. Środki na pomoc finansową zabez-

pieczono w budżecie gminy na 2010 rok 

w dziale 900 „Gospodarka Komunalna 

i ochrona środowiska”, rozdział 90078 

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”.

2. Szczegółowe warunki udzielenia po-

mocy finansowej zostaną określone 

w umowie zawartej pomiędzy Miastem 

i Gminą Ożarów Mazowiecki a Miastem 

i Gminą Bogatynia.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych – 14 
głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 511/10 
w sprawie udzielenia dotacji celowej na 
pomoc finansową dla Miasta i Gminy 
Bogatynia z przeznaczeniem na usuwa-
nie skutków klęski żywiołowej w zakresie 
oczyszczania miasta po powodzi.

UCHWAŁA Nr 512/10
w sprawie: trybu prac nad projektem 
uchwały budżetowej.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Określa się tryb prac nad projektem 

uchwały budżetowej, ustalając:

1. wymaganą szczegółowość projektu 

budżetu;

2. terminy obowiązujące w toku prac 

nad projektem uchwały budżetowej;

3. wymogi dotyczące uzasadnienia, któ-

re Burmistrz przedłoży Radzie Miejskiej

w Ożarowie Mazowieckim wraz z pro-

jektem uchwały budżetowej.

§2

1. Projekt uchwały budżetowej Bur-

mistrz Miasta i Gminy opracowuje w 

szczegółowości określonej w art. 212 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-

sach publicznych.

2. W planie dochodów budżetu Gminy, 

wyszczególnia się , w układzie działów

klasyfikacji budżetowej, planowane 

kwoty dochodów bieżących i docho-

dów majątkowych według ich źródeł, 

W dniu 21 października 2010 r. na  LXIV sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:
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w tym w szczególności z tytułu dota-

cji i środków na finansowanie wydat-

ków na realizację zadań finansowanych 

z udziałem środków, o których mowa 

w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach 

publicznych.

3. W planie wydatków budżetu Gminy 

wyszczególnia się , w układzie działów 

i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, pla-

nowane kwoty :

1) wydatków bieżących, w tym w szcze-

gólności:

a) wydatki jednostek budżetowych, 

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich nali-

czane,

- wydatki związane z realizacją ich statu-

towych zadań,

b) dotacje na zadania bieżące,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

d) wydatki na obsługę długu gminy,

e) wydatki na programy finansowane z 

udziałem środków, o których mowa w 

art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach 

publicznych, w części związanej z reali-

zacją zadań gminy,

2) wydatków majątkowych z podziałem 

na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 

oraz dotacje w tym:

a) wydatki na programy finansowane z 

udziałem środków, o których mowa w 

art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach 

publicznych, w części związanej z reali-

zacją zadań gminy,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów,

c) wniesienie wkładów do spółek prawa 

handlowego,

4. W planie dochodów i wydatków bu-

dżetu gminy wyodrębnia się dochody i 

wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej 

i innych zleconych jednostce samorządu-

terytorialnego odrębnymi ustawami.

2) zadań wykonywanych na mocy po-

rozumień z organami administracji rzą-

dowej,

3) zadań realizowanych w drodze umów 

lub porozumień między jednostkami sa-

morządu terytorialnego.

5. W projekcie uchwały budżetowej 

określa się dochody z tytułu wydawania 

zezwoleń na sprzedaż napojów alko-

holowych i wydatki na realizację zadań 

określonych w Gminnym Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz określonych w 

Gminnym Programie Przeciwdziałania 

Narkomanii.

6. W załącznikach do uchwały budżeto-

wej zamieszcza się:

1) zestawienie planowanych kwot dota-

cji udzielanych z budżetu Gminy, w po-

dziale na dotacje dla jednostek sektora 

finansów publicznych i dotacje dla jed-

nostek spoza sektora finansów publicz-

nych, z wyodrębnieniem dotacji przed-

miotowych, podmiotowych i celowych 

związanych z realizacją zadań Gminy,

2) plan dochodów rachunku dochodów 

jednostek, o których mowa w art.223 

ust.1 ustawy o finansach publicznych, 

oraz wydatków nimi finansowanych,

3) plan przychodów i kosztów samorzą-

dowego zakładu budżetowego.

§3

Burmistrz Miasta i Gminy wraz z projek-

tem uchwały budżetowej przedstawia 

Radzie Miejskiej uzasadnienie do projek-

tu uchwały budżetowej zawierające:

1) omówienie prognozowanych docho-

dów, w układzie działów klasyfikacji bu-

dżetowej, według ich źródeł,

2) omówienie planowanych wydatków 

bieżących i majątkowych według dzia-

łów i rozdziałów klasyfikacji budżeto-

wej w układzie wskazanym w § 2 pkt.3 

uchwały.

3) omówienie źródeł przychodów oraz 

planowanych rozchodów budżetu gmi-

ny

4) omówienie zadań inwestycyjnych, w 

tym zaangażowanie środków budżetu 

gminy w zakresie określającym:

a) ogólny koszt inwestycji,

b) rok rozpoczęcia i zakończenia robót.

5) Zestawienie zadań remontowych 

wraz z zakresem rzeczowym.

§4

1. Burmistrz Miasta i Gminy przedkłada 

w terminie do 15 listopada roku po-

przedzającego rok budżetowy projekt 

uchwały budżetowej wraz z uzasadnie-

niem:

1) Radzie Miejskiej w Ożarowie Mazo-

wieckim,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 

Warszawie – celem zaopiniowania

2. Projekt uchwały budżetowej Burmistrz 

Miasta i Gminy podaje do publicznej 

wiadomości poprzez wyłożenie w Biu-

rze Rady Miejskiej, o czym informuje się 

mieszkańców na stronie internetowej 

Urzędu Miasta i Gminy.

§5

Określa się terminy obowiązujące w 

toku prac nad projektem uchwały bu-

dżetowej:

1) Przewodniczący Rady Miejskiej w 

terminie do 17 listopada przesyła przed-

łożony przez Burmistrza Miasta i Gminy 

projekt uchwały budżetowej wraz z uza-

sadnieniem członkom stałych komisji 

Rady Miejskiej, do zaopiniowania.

2) Komisje Rady Miejskiej w terminie do 

7 grudnia odbywają posiedzenia i prze-

kazują na piśmie swoje opinie i wnioski 

do Burmistrza.

3) W przypadku zgłoszenia propozycji 

wprowadzenia do planu wydatków bu-

dżetu, nowego wydatku lub zwiększenia 

wydatku przewidzianego w projekcie, 

istnieje obowiązek wskazania przez ko-

misję źródła jego finansowania.

4) Burmistrz w terminie do 14 grudnia 

rozpatruje wnioski i opinie komisji sta-

łych i przedkłada swoją opinię Radzie 

Miejskiej.

5) Wnioski komisji stałych nie uwzględ-

nione przez Burmistrza wymagają uza-

sadnienia i są przedłożone celem roz-

strzygnięcia przez Radę na sesji budże-

towej.

§6

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej, 

na której rozpatrywany będzie projekt 

uchwały budżetowej, powinien uwzględ-

niać następujące zdarzenia:

1. przedstawienie projektu uchwały 

budżetowej przez Burmistrza Miasta i 

Gminy,

2. odczytanie opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie o projek-

cie uchwały budżetowej.

3. odczytanie opinii komisji stałych w 

sprawie projektu uchwały budżetowej,

4. prezentacja stanowiska Burmistrza 

Miasta i Gminy w sprawie opinii komisji 

stałych,

5. dyskusja nad projektem uchwały bu-

dżetowej,

6. głosowanie nad zgłoszonymi wnioska-

mi,

7. głosowanie projektu uchwały budże-

towej.
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Rada Miejska w obecności 14 Radnych 
– 8 głosami „za” przy 5 głosach „przeciw” 
i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła 
Uchwałę Nr 512/10 w sprawie trybu prac 
nad projektem uchwały budżetowej.

UCHWAŁA Nr 513/10
w sprawie: nabycia na własność 
Gminy Ożarów Mazowiecki działek 
drogowych położonych w Ożarowie 
Mazowieckim przy ul. Kapuckiej

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyraża zgodę na nabycie za kwotę 

75.120,00 zł na rzecz Gminy Ożarów 

Mazowiecki nieruchomości tj. następu-

jących działek ewidencyjnych:

- nr 61/19 o pow. 0,0274 ha,

- nr 61/21 o pow. 0,0352 ha

z obrębu geodezyjnego 003 położonych 

przy ul. Kapuckiej w Ożarowie Mazo-

wieckim.

§2

Przeznaczyć środki na zakup nierucho-

mości opisanej w §1 zabezpieczone w 

budżecie na 2010r. na podstawie Uchwa-

ły Nr 407/09 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2009r. w 

dziale 700 rozdział 70005 pkt. 1.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych 
– 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymu-
jącym się” podjęła Uchwałę Nr 513/10 w 
sprawie nabycia na własność Gminy Oża-
rów Mazowiecki działek drogowych poło-
żonych w Ożarowie Mazowieckim przy ul. 
Kapuckiej.

UCHWAŁA Nr 514/10
w sprawie: określenia sposobu kon-
sultowania z organizacjami poza-
rządowymi i podmiotami wymie-
nionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się sposób konsultowania 

z organizacjami pozarządowymi i pod-

miotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicz-

nego i o wolontariacie projektów aktów 

prawa miejscowego w dziedzinach do-

tyczących działalności statutowej tych 

organizacji, stanowiący załącznik do ni-

niejszej uchwały pod nazwą „Regulamin 

konsultacji z organizacjami pozarządo-

wymi”.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych 
– 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 514/
10 w sprawie określenia sposobu konsulto-
wania z organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji.

UCHWAŁA Nr 515/10
w sprawie: udzielenia dotacji celowej 
dla Województwa Mazowieckiego 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozu-
mień z przeznaczeniem na realiza-
cję projektu „Rozwój elektronicznej 
administracji w samorządach woje-
wództwa mazowieckiego wspoma-
gającej niwelowanie dwudzielności 
potencjału województwa”

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Udzielić dotacji celowej dla Województwa 

Mazowieckiego na inwestycje i zakupy in-

westycyjne realizowane na podstawie po-

rozumień w wysokości 18.165 zł (słownie: 

osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt 

pięć zł) z przeznaczeniem na realizację 

projektu „Rozwój elektronicznej admi-

nistracji w samorządach województwa 

mazowieckiego wspomagającej niwelo-

wanie dwudzielności potencjału woje-

wództwa”

§2

Środki zabezpieczono w budżecie gminy 

na 2010 rok w dziale 900 „Gospodarka 

Komunalna i ochrona środowiska” roz-

dział 90095 „Pozostała działalność”

§3

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji 

celowej zostaną określone w umowie 

zawartej pomiędzy Gminą Ożarów Ma-

zowiecki a Województwem Mazowiec-

kim.

Rada Miejska w obecności 12 Radnych 
– 11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymu-
jącym się” przyjęła UCHWAŁĘ Nr 515/10 
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 
Województwa Mazowieckiego na inwesty-
cje i zakupy inwestycyjne realizowane na 
podstawie porozumień z przeznaczeniem 
na realizację projektu „Rozwój elektronicz-
nej administracji w samorządach woje-
wództwa mazowieckiego wspomagającej 
niwelowanie dwudzielności potencjału 
województwa”.

UCHWAŁA Nr 516/10
w sprawie: udzielenia dotacji celowej 
dla Województwa Mazowieckiego 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozu-
mień z przeznaczeniem na realiza-
cję projektu „Przyspieszenie wzro-
stu konkurencyjności województwa 
mazowieckiego, przez budowanie 
społeczeństwa informacyjnego i go-
spodarki opartej na wiedzy poprzez 
stworzenie zintegrowanych baz wie-
dzy o Mazowszu”

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Udzielić dotacji celowej dla Województwa 

Mazowieckiego na inwestycje i zakupy in-

westycyjne realizowane na podstawie po-

rozumień w wysokości 15.735 zł (słownie: 

piętnaście tysięcy siedemset trzydzieści 

pięć zł.) z przeznaczeniem na realizację 

projektu „Przyspieszenie wzrostu kon-

kurencyjności województwa mazowiec-

kiego, przez budowanie społeczeństwa 

W dniu 4 listopada 2010 r. na  LXV sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:
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informacyjnego i gospodarki opartej na 

wiedzy poprzez stworzenie zintegrowa-

nych baz wiedzy o Mazowszu”

§2

Środki zabezpieczono w budżecie gminy 

na 2010 rok w dziale 900 „Gospodarka 

Komunalna i ochrona środowiska” roz-

dział 90095 „Pozostała działalność”.

§3

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji 

celowej zostaną określone w umowie 

zawartej pomiędzy Gminą Ożarów Ma-

zowiecki a Województwem Mazowiec-

kim.

Rada Miejska w obecności 12 Radnych – 12 
głosami „za” przyjęła UCHWAŁĘ Nr 516/10 
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 
Województwa Mazowieckiego na inwe-
stycje i zakupy inwestycyjne realizowane 
na podstawie porozumień z przeznacze-
niem na realizację projektu „Przyspieszenie 
wzrostu konkurencyjności województwa 
mazowieckiego, poprzez budowanie spo-
łeczeństwa informacyjnego i gospodarki 
opartej na wiedzy poprzez stworzenie zin-
tegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

UCHWAŁA Nr 517/10
w sprawie: określenia trybu i spo-
sobu powoływania i odwoływania 
członków zespołu interdyscyplinar-
nego oraz szczegółowych warunków 
jego funkcjonowania.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Określa się tryb i sposób powoływania 

i odwoływania członków Zespołu In-

terdyscyplinarnego w Ożarowie Mazo-

wieckim oraz szczegółowe warunki jego

funkcjonowania, które stanowią załącz-

nik do niniejszej uchwały.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych 
– 13 głosami „za” przyjęła UCHWAŁĘ Nr 
517/10 w sprawie określenia trybu i sposo-
bu powoływania i odwoływania członków 
zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegó-
łowych warunków jego funkcjonowania.

UCHWAŁA Nr 518/10
w sprawie: stawek podatku od nieru-
chomości na terenie Miasta i Gminy 
Ożarów Mazowiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Ustala się następujące stawki podatku 

od nieruchomości:

1. od 1 m² powierzchni użytkowej bu-

dynków mieszkalnych lub ich części - 

0,55 zł

2. od 1 m² powierzchni użytkowej bu-

dynków lub ich części związanych z pro-

wadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych ub ich 

części zajętych na prowadzenie działal-

ności gospodarczej - 17 zł

3. od 1 m² powierzchni użytkowej bu-

dynków lub ich części zajętych na pro-

wadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu kwalifikowanym mate-

riałem siewnym  - 8,20 zł

4. od 1 m² powierzchni użytkowej bu-

dynków lub ich części zajętych na pro-

wadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie udzielania świadczeń zdrowot-

nych  - 3,50 zł

5. od 1 m² powierzchni użytkowej po-

zostałych budynków lub ich części w 

tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicz-

nego przez organizacje pożytku publicz-

nego - 4 zł

6. od budowli 2 % ich wartości określo-

nej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 

3-7 ustawy o podatkach i opłatach lo-

kalnych

7. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej, bez względu na 

sposób zakwalifikowania w ewidencji 

gruntów i budynków - 0,70 zł od 1 m² 

powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 

wodne retencyjne lub elektrowni wod-

nych  - 3,50 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na pro-

wadzenie odpłatnej statutowej działal-

ności pożytku publicznego przez orga-

nizacje pożytku publicznego - 0,20 zł od 

1 m² powierzchni

§2

Z dniem 1 stycznia 2011 r. traci moc 

Uchwała Nr 386/09 Rady Miejskiej w 

Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listo-

pada 2009 r. w sprawie podatku od nie-

ruchomości na terenie Miasta i Gminy 

Ożarów Mazowiecki na rok 2010.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych 
– 13 głosami „za” przyjęła UCHWAŁĘ 
Nr 518/10 w sprawie stawek podatku od 
nieruchomości na terenie Miasta i Gminy 
Ożarów Mazowiecki.

UCHWAŁA Nr 519/10
w sprawie: zwolnień w podatku od 
nieruchomości na terenie Miasta 
i Gminy Ożarów  Mazowiecki

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zwalnia się z podatku od nieruchomo-

ści:

1. grunty, budynki lub ich części zajęte 

na prowadzenie działalności w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem 

wykorzystywanych na prowadzenie 

działalności gospodarczej,

2. grunty, budynki lub ich części zajęte 

na prowadzenie działalności w zakresie 

pomocy społecznej, z wyjątkiem wyko-

rzystywanych na prowadzenie działal-

ności gospodarczej,

3. grunty, budynki lub ich części zajęte 

na prowadzenie działalności w zakresie 

kultury i sztuki, z wyjątkiem wykorzy-

stywanych na prowadzenie działalności 

gospodarczej,

4. grunty, budynki lub ich części zajęte 

na prowadzenie działalności w zakre-

sie upowszechniania kultury fizycznej 

i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych 

na prowadzenie działalności gospodar-

czej,

5. grunty, budynki lub ich części zajęte 

na prowadzenie działalności w zakresie 

ochrony bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, z wyjątkiem wykorzysty-

wanych na prowadzenie działalności 

gospodarczej,

6. grunty, budynki, budowle lub ich czę-

ści bezpośrednio związane z prowadze-

niem działalności w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę,

7. grunty, budowle i budynki zajęte pod 

cmentarze.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych 
– 13 głosami „za” przyjęła UCHWAŁĘ Nr 
519/10 w sprawie zwolnień w podatku od 
nieruchomości na terenie Miasta i Gminy 
Ożarów Mazowiecki.
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UCHWAŁA Nr 520/10
w sprawie: obniżenia średniej ceny 
skupu żyta dla celów podatku rolne-
go na rok 2011.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Średnią cenę skupu żyta za okres pierw-

szych trzech kwartałów 2010 r. ogłoszo-

ną w Komunikacie Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego z dnia 19 paź-

dziernika 2010 r. w sprawie średniej ceny 

skupu żyta za okres pierwszych trzech 

kwartałów 2010 r. (M.P. Nr 76, poz. 960) 

obniża się z kwoty 37,64 zł za 1 dt do 

kwoty 30,00 zł za 1 dt. Cena ta stanowi 

podstawę obliczenia podatku rolnego 

na obszarze Gminy Ożarów Mazowiecki 

w roku podatkowym 2011.

§2

Z dniem 1 stycznia 2011r. traci moc 

Uchwała Nr 387/10 Rady Miejskiej w 

Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listo-

pada 2009 r. w sprawie obniżenia śred-

niej ceny skupu żyta dla celów podatku 

rolnego na rok 2010.

Rada Miejska w obecności 13 Radnych 
– 13 głosami „za” przyjęła UCHWAŁĘ 
Nr 520/10 w sprawie obniżenia średniej 
ceny skupu żyta dla celów podatku rolne-
go na rok 2011.

UCHWAŁA Nr 521/10
w sprawie: określenia wysokości sta-
wek podatku od środków transpor-
towych na terenie Miasta i Gminy 
Ożarów Mazowiecki na rok 2011.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Określa się wysokość stawek podatku 

od środków transportowych :

1. Od samochodów ciężarowych o do-

puszczalnej masie całkowitej pojazdu 

powyżej 3,5

tony i poniżej 12 ton :

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

350,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 

550,00 zł

c) powyżej 9 ton, a niższej niż 12 ton 

700,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o do-

puszczalnej masie całkowitej pojazdu 

równej i wyższej niż 12 ton z uwzględ-

nieniem rodzaju zawieszenia i liczby osi 

wg stawek określonych w załączniku nr 

1 do niniejszej uchwały.

3. Od ciągników siodłowych i balasto-

wych przystosowanych do używania 

łącznie z naczepą lub przyczepą o do-

puszczalnej masie całkowitej zespołu 

pojazdów równej i wyższej niż 3,5 tony, a 

niższej niż 12 ton bez względu na rodzaj 

zawieszenia i liczbę osi:

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

b) powyżej 7 ton, a niższej niż 12 ton 

550,00 zł

4. Od ciągników siodłowych i balasto-

wych przystosowanych do używania 

łącznie z naczepą lub przyczepą o do-

puszczalnej masie całkowitej zespołu 

pojazdów równej i wyższej niż 12 ton z 

uwzględnieniem rodzaju zawieszenia i 

liczby osi wg stawek określonych w za-

łączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Od przyczep i naczep, które łącznie 

z pojazdem silnikowym posiadają do-

puszczalną masę całkowitą równą lub 

wyższą niż 7 ton, a niższą niż 12 ton, z 

wyjątkiem związanych wyłącznie z dzia-

łalnością rolniczą prowadzoną przez po-

datnika podatku rolnego:

a) równa lub wyższą niż 7 ton, a niższa 

niż 9,5 tony 166,00 zł

b) równa lub wyższa niż 9,5 tony, a niż-

szą niż 12 ton 194,00 zł

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z 

pojazdem silnikowym posiadają dopusz-

czalną masę całkowitą równą lub wyższą 

niż 12 ton, z uwzględnieniem rodzaju za-

wieszenia i liczby osi z wyjątkiem związa-

nych wyłącznie z działalnością rolniczą 

prowadzoną przez podatnika podatku 

rolnego wg stawek określonych w za-

łączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Od autobusów w zależności od liczby 

miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc 500 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 

1000,00 zł

Rada Miejska w obecności 13 Radnych 
– 11 głosami „za” przyjęła UCHWAŁĘ Nr 
521/10 w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transporto-
wych na terenie Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki.

UCHWAŁA Nr 522/10
w sprawie: ustanowienia służebno-
ści przesyłu na rzecz Spółki PGE Dys-
trybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 
ul. Garbarska 21a.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyrazić zgodę na ustanowienie służeb-

ności przesyłu na dz. nr 11/217 i 17/15, 

położonej w obrębie SHR Płochocin, gm. 

Ożarów Mazowiecki, woj. mazowieckie; 

na czas nieokreślony na rzecz spółki PGE 

Dystrybucja SA z siedzibą w 20-340 Lu-

blin ul. Garbarska 21a (NIP 9462593855, 

REGON 060552840) wpisaną do Krajo-

wego Rejestru Sądowego przez Sąd Re-

jonowy w Lublinie XI Wydział Gospodar-

czy pod nr KRS 0000343124 i jej następ-

ców prawnych, na nieruchomości opisa-

nej w § 1 pkt. 1 tego aktu – służebność 

przesyłu wykonywaną w pasie ziemi o 

szerokości 2,0 (dwa) metry dla budowy 

elektroenergetycznej napowietrznej i ka-

blowej linii średniego napięcia SN-15kV 

wraz z prawem posadowienia słupów 

średniego napięcia SN-15kV, polegającą 

na prawie wstępu /wejścia/ na opisaną 

wyżej nieruchomość w celu wykonania 

czynności związanych z budową elek-

troenergetycznej napowietrznej i kablo-

wej linii średniego napięcia wraz z bu-

dową słupów prawem rozbudowy tych 

urządzeń w przyszłości oraz umożliwia-

jącego dokonywanie wszelkich napraw, 

remontów, konserwacji i modernizacji 

(prace eksploatacyjne oraz remontowo 

- konserwacyjne) z obowiązkiem przy-

wrócenia terenu do stanu pierwotnego 

na koszt właściciela urządzeń, jak rów-

nież prawem przesyłu energii.

Ustanawia również służebność na rzecz 

spółki PGE Dystrybucja SA z siedzi-

bą w 20-340 Lublin ul. Garbarska 21a 

(NIP 9462593855, REGON 060552840) 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądo-

wego przez Sąd Rejonowy w Lublinie 

XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 

0000343124 i jej następców prawnych, 

polegającą na prawie bezterminowego 

umieszczenia na nieruchomości opisanej 

w § 1 pkt. 1 tego aktu elektroenergetycz-

nej linii kablowej niskiego napięcia wraz 

z przyłączami i złączami kablowymi oraz 

prawie nieograniczonego wstępu w celu 
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budowy elektroenergetycznej linii kablo-

wej niskiego napięcia wraz z przyłączami 

i złączami kablowymi; prawem jej roz-

budowy w przyszłości oraz umożliwia-

jącego dokonywanie wszelkich napraw, 

remontów, konserwacji i modernizacji 

(prace eksploatacyjne oraz remontowo-

-konserwacyjne) z obowiązkiem przy-

wrócenia terenu do stanu pierwotnego 

na koszt własny właściciela urządzeń jak 

również prawem przesyłu energii.

Powyższe prawa są ograniczone do pasa 

gruntu o szerokości 2 m (dwóch me-

trów).

Rada Miejska w obecności 13 Radnych – 13 
głosami „za” przyjęła UCHWAŁĘ Nr 522/10 
w sprawie ustanowienia służebności prze-
syłu na rzecz Spółki PGE Dystrybucja SA z 
siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21a.

UCHWAŁA Nr 523/10
w sprawie: zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopa-

trzenie w wodę i zbiorowe odprowa-

dzanie ścieków, dla Energetyki Ożarów 

Mazowiecki, w tym ceny i stawki opłat 

zawarte w taryfie w wysokości (ceny 

i stawki netto; do cen i stawek opłat 

dolicza się podatek od towarów i usług 

w wysokości określonej odrębnymi 

przepisami):

§2

Taryfa obowiązuje w okresie od dnia 

1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

Rada Miejska w obecności 12 Radnych – 5 
głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” oraz 5 
głosach „wstrzymujących się” przyjęła 
UCHWAŁĘ Nr 523/10 w sprawie zatwier-
dzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

UCHWAŁA Nr 524/10
w sprawie: dopłat do cen zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się dopłatę do cen zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego od-

prowadzania ścieków, dla gospodarstw 

domowych (taryfowa grupa odbiorców 

nr 1), dla Energetyki Ożarów Mazowiec-

ki w wysokości (dopłata netto):

§2

Dopłaty obowiązują w okresie od dnia 

01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 

2011 r.

Rada Miejska w obecności 12 Radnych 
– 11 głosami „za” przyjęła UCHWAŁĘ 
Nr 524/10 w sprawie dopłat do cen zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków.

CHWAŁA Nr 525/10
w sprawie: nadania nazwy drodze 
w Myszczynie.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Drodze bez nazwy zlokalizowanej na 

działce ewidencyjnej nr 111/17 poło-

żonej w Myszczynie, w gminie Ożarów 

Mazowiecki, nadaje się nazwę Letnia .

Rada Miejska w obecności 12 Radnych 
– 11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymu-
jącym się” przyjęła UCHWAŁĘ Nr 525/10 
w sprawie nadania nazwy drodze w Mysz-
czynie (Letnia).

UCHWAŁA Nr 526/10
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 219/08 
z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż w dro-
dze przetargu nieograniczonego lo-
kali komunalnych, wraz z udziałem 
w prawie użytkowania wieczystego 
bądź z prawem własności gruntu 
oraz pozostałych działek położo-
nych przy ul. Strażackiej i Poznań-
skiej w Ożarowie Mazowieckim, sta-
nowiących własność Gminy i działki 
będącej w użytkowaniu wieczystym 
Gminy.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Uchyla się Uchwałę Rady Miejskiej 

w Ożarowie Mazowieckim Nr 219/08 

z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

przetargu nieograniczonego lokali ko-
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munalnych, wraz z udziałem w prawie 

użytkowania wieczystego bądź z pra-

wem własności gruntu oraz pozostałych 

działek położonych przy ul. Strażackiej i 

Poznańskiej w Ożarowie Mazowieckim, 

stanowiących własność Gminy i dział-

ki będącej w użytkowaniu wieczystym 

Gminy z przyczyn określonych w uza-

sadnieniu.

Rada Miejska w obecności 12 Radnych 
– 12 głosami „za” przyjęła UCHWAŁĘ 
Nr 526/10 w sprawie uchylenia Uchwa-
ły Nr 219/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieograniczonego loka-
li komunalnych, wraz z udziałem w prawie 
użytkowania wieczystego bądź z prawem 
własności gruntu oraz pozostałych działek 

położonych przy ul. Strażackiej i Poznań-
skiej w Ożarowie Mazowieckim, stano-
wiących własność Gminy i działki będącej 
w użytkowaniu  wieczystym Gminy.

UCHWAŁA Nr 527/10
w sprawie: wprowadzenia zmian w 
budżecie na 2010 rok.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zmniejszyć dochody gminy o kwotę 

45.708 zł. Zwiększyć dochody gminy 

20.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 

81.223.396,66 zł.

§2

Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 

624.508 zł. Zwiększyć wydatki gminy 

o kwotę 598.800 zł zgodnie z Załączni-

kiem Nr 2. Plan wydatków po zmianach 

wynosi 102.397.554,30.

§3

Deficyt w wysokości 21.174.157,64 zł zo-

stanie 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 54.157,64 zł.

Rada Miejska w obecności 9 Radnych – 7 
głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymują-
cych się” przyjęła UCHWAŁĘ Nr 527/10 w 

sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
na rok 2010.

UCHWAŁA Nr 528/10
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 439/10 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazo-
wieckim z dnia 05 marca 2010 r.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Uchyla się Uchwałę Nr 439/10 Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z 

dnia 5 marca 2010r. w sprawie: udziele-

nia dotacji celowej na pomoc finansową 

dla Powiatu Warszawskiego Zachodnie-

go na wykonanie przedsięwzięcia po-

legającego na przebudowie, położonej 

w Gminie Ożarów Mazowiecki, drogi 

powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczew-

skiej).

Rada Miejska w obecności 9 Radnych – 7 
głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymują-
cych się” przyjęła UCHWAŁĘ Nr 528/10 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 439/10 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 5 marca 2010 r.

UCHWAŁA Nr 529/10
w sprawie: wprowadzenia zmian 
w budżecie na 2010 rok.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zmniejszyć dochody gminy o kwotę 

210.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 

81.013.396,66 zł.

§2

Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 

1.000.000 zł. Zwiększyć wydatki gminy o 

kwotę 790.000 zł zgodnie z Załącznikiem 

Nr 2. Plan wydatków po zmianach wy-

nosi 102.187.554,30 zł.

§3

Deficyt w wysokości 21.174.157,64 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 wynikają-

cych z rozliczeń kredytów i pożyczek z 

lat ubiegłych w kwocie 54.157,64 zł.

Rada Miejska w obecności 9 Radnych – 8 
głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym 
się” przyjęła UCHWAŁĘ Nr 529/10 w spra-
wie wprowadzenia zmian w budżecie na 
rok 2010.

W dniu 10 listopada 2010 r. na  LXVII sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

Pełna treść uchwał oraz załączników do wglądu w UMIG w Ożarowie Mazowieckim,

 ul. Kolejowa 2 lub na stronie www.bip.ozarow-mazowiecki.pl

Od Redakcji
Redakcja INFORMATORA OŻAROWSKIEGO informuje, że zamieszczone w Wyborczym Informatorze Oża-
rowskim (dodatek do nr 10/187 z 2010) ogłoszenia  pochodziły od poszczególnych komitetów wyborczych 

kandydatów i były przez nie finansowane.

Redakcja INFORMATORA OŻAROWSKIEGO
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Oświadczam, że zawsze działam zgodnie z prawem. 

Dlatego zaistniała sytuacja jest dla mnie 

przykra i krzywdząca. 

W kwietniu br. prokuratura postawiła mi zarzuty o czyny 

nadużycia uprawnień, niedopełnienia obowiązków i złożenia 

fałszywych oświadczeń o stanie majątkowym. Czekając na 

rozpoczęcie procesu, nie mogę w tej chwili bronić się inaczej 

niż przez składanie oświadczeń o swojej niewinności. Zarzuty, 

które zostały mi przedstawione były efektem wielomiesięcznej 

pracy CBA, które wnikliwie badało wszystkie podjęte przeze 

mnie decyzje poczynając od roku 2005. Cała wielomiesięczna 

praca CBA nie była uzasadniona żadnymi podejrzeniami i nie 

przyniosła ona żadnych dowodów pozwalających na posta-

wienie mi zarzutów korupcyjnych. Kontrola nie wykazała ja-

kiejkolwiek szkody na rzecz Gminy. Zarzuty jednak postawio-

no tuż przed rozpoczęciem kampanii wyborczej. 

 Zaznaczam, że postępowanie toczyło się od samego po-

czątku, pomimo braku jakichkolwiek przesłanek czy dowo-

dów w sprawie czynu kwalifikowanego tj. „w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowej”. Jednak żadnego, nawet najmniejszego 

dowodu na korupcję nie znaleziono. Zarzutem jaki mi posta-

wiono jest oskarżenie o zatajenie środków finansowych jakim 

są dochody mojej małżonki (wg opinii urzędnika wojewody 

wójt nie ma obowiązku ich podawania i wg mojej wiedzy inni 

wójtowie i radni takich dochodów nie wykazują), i nie poda-

nie kwoty 17 dolarów amerykańskich na rachunku bankowym 

sprzed kilkunastu lat, o którym zapomniałem, bo bank nie in-

formował mnie o stanie konta. 

 Innym zarzutem, dla mnie niezrozumiałym, było rzekome 

nadużycie przeze mnie stanowiska do uchwalenia miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego w zmodyfikowa-

nej wersji. Nie zwrócono uwagi, że cały proces tego uszczegó-

łowienia a nie zmiany, był bardzo dokładnie przeanalizowany 

i przeprowadzony przez urzędników gminnych i specjalistów 

spoza gminy, a następnie zakończony jednomyślnie przyjętą 

uchwałą Rady Miejskiej. W toku postępowania planistycznego 

nie dopatrzono się błędów, nadzór wojewody nie stwierdził 

również jakichkolwiek uchybień. Pytanie brzmi: kto jest winny 

i czego? Urzędnicy? Burmistrz? Radni, którzy otrzymali pro-

jekt uchwały wraz z uzasadnieniem na wiele dni przed sesją? 

A może wojewoda, bo nie dopatrzył się błędu? Uchwała zosta-

ła opublikowana w dzienniku urzędowym, przed ponad dwu 

laty, funkcjonuje do dziś jako prawo miejscowe z pożytkiem 

dla gminy i mieszkańców. 

 Wokół tej sprawy zrobiono medialny szum, obrzucono 

mnie błotem, podano informacje, że grozi mi surowa kara. To, 

czy za dwa, trzy lata zostanę uniewinniony nie będzie miało 

żadnego znaczenia. Ważne, że tu i teraz postawione zarzuty 

mogą wpłynąć na przebieg wyborów. 

 Oświadczam zatem, że jestem niewinny i z czystym su-

mieniem staję do wyborów jako kandydat na burmistrza uko-

chanego przeze mnie Ożarowa Mazowieckiego, dla którego 

pracuję jak potrafię najlepiej od ośmiu lat. Mam nadzieję, że 

prawda i słuszność działania potrafią się obronić a moje prze-

konanie o zgodności z prawem działań na rzecz Gminy, znajdą 

potwierdzenie w przyszłości. 

 Ostatnio ta sama prokuratura przyznała mi status pokrzyw-

dzonego w sprawie, w której nieznani dotąd sprawcy, sfałszo-

wali podpis przewodniczącego jednego z osiedli Ożarowa i 

w ten sposób złożyli na mnie doniesienie-paszkwil do Mazo-

wieckiego Urzędu Marszałkowskiego. Dopiero kategoryczne 

oświadczenie przewodniczącego, że nie ma nic wspólnego z 

podpisanym jego nazwiskiem pismem, zakończyło sprawę w 

Komisji Rewizyjnej. Sprawę prowadzi miejscowa prokuratura 

rejonowa. 

 Wierzę, że uda się ustalić osoby sprawców i mam nadzieję, 

że sprawa ta niebawem się zakończy. 

Kazimierz Konstanty Stachurski 

 

Nasze najważniejsze dokonania 
w latach 2003-2010 

• zażegnano konflikt społeczny po likwidacji Fabryki Kabli 

(2002 r.), utworzono Specjalną Strefę Ekonomiczną w której 

obecnie działa 17 nowych podmiotów gospodarczych, które 

utworzyły ok. 500 nowych miejsc pracy, 

• przejęto nieodpłatnie od Telefoniki Kable majątek na rzecz 

Gminy (przedszkole, stacja uzdatniania wody, kotłownia osie-

dlowa) wartości ca. 4,5 miliona złotych 

• przejęto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych 

12,58 ha gruntów przeznaczonych pod realizację inwestycji 

sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych, i 16,45 ha gruntów, 

również nieodpłatnie, pod poszerzenie dróg 

• wybudowano 37, 8 km dróg i chodników 

• wybudowano 24, 8 km kanalizacji sanitarnej 

• wybudowano 31,1 km wodociągów 

• wybudowano 87 nowych mieszkań komunalnych 

• wybudowano przedszkole dla 100 dzieci w Józefowie 

• wybudowano nowy ośrodek zdrowia w Józefowie 

• oddano do dyspozycji mieszkańców 2 siedziby domu Kul-

tury Uśmiech: w Ożarowie i w Józefowie 

• wybudowano 3 kompleksy boisk o sztucznej nawierzchni 

• wybudowano 5 nowoczesnych placów zabaw 

• zarejestrowano 1975 podmiotów gospodarczych w gminie 

Ożarów Mazowiecki 

• uchwalono dla 85 % terenu Gminy plany zagospodarowa-

nia przestrzennego 

• przebudowano i uruchomiono Stację Uzdatniania Wody 

na Osiedlu Kabel w Ożarowie 

• zlikwidowano zlewnię szamba i ubikacje -”sławojki” na 

Osiedlu Huta w Ożarowie, mieszkania komunalne tego osie-

dla zostały wyposażone w sanitariaty i ogrzewanie gazowe 

• dwie rozdzielone części Ożarowa: Osiedle Zientarówka i 

Burmistrz z zarzutami czy pokrzywdzony?
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RSM Bloki oraz Osiedle Ołtarzew zostały połączone szeroką 

arterią przedłużonej ulicy Dmowskiego 

• osiągnięto wzrost dochodów Gminy o ponad 300% 

• pozyskano 2 813 206,87 zł funduszy unijnych w 2010 roku 

• obniżono do 3% stopę bezrobocia w Gminie 

• działając na rzecz promocji Miasta i Gminy wprowadzono 

doroczne święto Dni Ożarowa Mazowieckiego, ufundowano 

sztandar Miasta, ustanowiono Honorową Nagrodę Ożarowa 

Mazowieckiego „Felicję” przyznawaną na wniosek Kapituły 

Uchwałą Rady Miejskiej w kategorii: osoba i instytucja, corocz-

nie organizowany jest Koncert Noworoczny oraz Festiwal Mu-

zyki Kameralnej „Muzyka w Barwach Jesieni”

• działając na rzecz integracji mieszkańców w porozumieniu 

z proboszczami parafii Ożarowskiej i Ołtarzewskiej, ustalono 

wspólną dla obu parafii trasę procesji Bożego Ciała pomiędzy 

Sanktuarium Miłosierdzie Bożego w Ożarowie a Kościołem 

Parafialno-Seminaryjnym w Ołtarzewie. 

Wyniki wyborów na Burmistrza 
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

W zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. wyborach na 

Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki w Gminie 

Ożarów Mazowiecki spośród 16644 uprawnionych do głoso-

wania w wyborach wzięło udział 7970 osób. 

Głosów ważnych oddano 7838.

Frekwencja wyborcza wyniosła 47,89%.

Poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

Grzegorz Gębala – 554 głosów

Paweł Kanclerz – 3764 głosów

Kazimierz Stachurski – 2381 głosów

Leszek Tokarczyk – 1139 głosów

Wyniki wyborów do Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim:

Okręg Wyborczy Nr 1 - Ożarów Mazowiecki - Osiedle RSM 

Bloki

2519 osób uprawnionych do głosowania, wydano 1286 kart 

do głosowania, oddano 46 nieważnych głosów.

 Poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość ważnie 

oddanych głosów:

WOJCIECHOWSKI Zygmunt – 45 głosów

ADAMCZYK Tadeusz - 40 głosów

NOWIŃSKA Anita – 248 głosów

ŚCICHOWSKA Marzena Krystyna – 272 głosy
SZUSTAK Katarzyna Magdalena – 91 głosów

SZYMANKIEWICZ Grażyna Narcyza – 184 głosy

JAGODA Rafał Mateusz – 66 głosów

CICHAL Andrzej Stanisław – 312 głosów
CHOLEWO Wojciech - 208 głosów

SKARŻYŃSKI Dariusz Jacek – 104 głosy

JAWORSKI Adam – 115 głosów

DMOCHOWSKA Anna – 191 głosów

Okręg Wyborczy Nr 2 - Ożarów Mazowiecki - Osiedle Zien-

tarówka, Osiedle Księcia Józefa Poniatowskiego

1122 osób uprawnionych do głosowania, wydano 663 kart do 

głosowania, oddano 11 nieważnych głosów.

 Poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość ważnie 

oddanych głosów:

CIEĆWIERZ Bogdan – 194 głosy

STRADOMSKA Danuta Teresa – 111 głosów

PODSIADŁO Stanisław Kazimierz – 47 głosów

BOROWIECKI Artur – 27 głosów

PALECZNA Elżbieta – 198 głosów
PETRONIEC Marek Jarosław – 37 głosów

WÓJCIK Iwona – 38 głosów

Okręg Wyborczy Nr 3 - Ożarów Mazowiecki - Osiedle Fran-

ciszków

1141 osób uprawnionych do głosowania, wydano 580 kart do 

głosowania, oddano 15 nieważnych głosów.

 Poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość ważnie 

oddanych głosów:

ROGUSKI Maciej – 76 głosów

JANOWSKI Przemysław – 73 głosy

KLEPACKA Lidia Maria – 66 głosów

KOWALSKI Sławomir Maria – 210 głosów
LEWANDOWSKI Stefan – 18 głosów

MARCZAK Robert Jerzy – 39 głosów

CHOLEWO Paweł – 13 głosów

ANDRZEJCZAK Jacek – 67 głosów

Okręg Wyborczy Nr 4 - Ożarów Mazowiecki - Osiedle Mic-

kiewicza

913 osoby uprawnione do głosowania, wydano 464 karty do 

głosowania, oddano 11 nieważnych głosów.

 Poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość ważnie 

oddanych głosów:

SOŚNIA Małgorzata – 64 głosy

CZETYRKOWSKI Jan – 50 głosów

KOBYLIŃSKI Wojciech – 111 głosów

SZMIGIEL Tadeusz – 226 głosy
Okręg Wyborczy Nr 5 - Osiedle Ołtarzew i wieś Ołtarzew

1367 osób uprawnionych do głosowania, wydano 725 kart do 

głosowania, oddano 13 nieważnych głosów.

 Poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość ważnie 

oddanych głosów:

PIETRZAK Grzegorz – 131 głosów

STANICKI Dariusz Krzysztof – 30 głosów

WICHERT Agnieszka Maria – 134 głosy
KUKUŁOWICZ Robert – 116 głosów

MAKOWSKI Sławomir – 53 głosy

MUSIAŁ Janusz Andrzej – 16 głosów

DĘBKOWSKI Łukasz Marek – 126 głosy

Wyniki wyborów 
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WYNIKI WYBORÓW

SYNDOMAN Robert Maciej – 106 głosów

Okręg Wyborczy Nr 6 - Osiedle Kabel i wieś Ożarów

1143 osoby uprawnione do głosowania, wydano 549 kart do 

głosowania, oddano 11 nieważnych głosów.

 Poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość ważnie 

oddanych głosów:

KĘDZIERSKI Janusz – 128 głosów

MARKOWSKI Grzegorz Piotr – 105 głosów

KRÓLAK Alicja Maria – 85 głosów

STRZELECKI Michał Tomasz – 91 głosów

BARTOSZEWICZ Anna Elżbieta - 129 głosów
Okręg Wyborczy Nr 7 - Duchnice, Konotopa, Jawczyce

1186 osób uprawnionych do głosowania, wydano 558 kart do 

głosowania, oddano 10 nieważnych głosów.

 Poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość ważnie 

oddanych głosów:

ŁĘCKA - MULARCZYK Bożenna – 80 głosów

POPŁAWSKA Urszula – 93 głosy

RUTKOWSKA Małgorzata – 219 głosów
LASKA Barbara Halina – 156 głosów

Okręg Wyborczy Nr 8 - Macierzysz, Bronisze, Szeligi, Mory, 

Piotrkówek Duży

1330 osób uprawnionych do głosowania, wydano 650 kart do 

głosowania, oddano 8 nieważnych głosów.

 Poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość ważnie 

oddanych głosów:

KACPERSKA Magdalena – 156 głosów

SKORNIA-ROSZIJ Maria – 258 głosów
SAGAN Andrzej – 228 głosy

Okręg Wyborczy Nr 9 - Strzykuły, Piotrkówek Mały, Kaputy 

- Kręczki, Umiastów, Wieruchów, Pogroszew Kolonia, Pogro-

szew

1081 osób uprawnionych do głosowania, wydano 399 kart do 

głosowania, oddano 8 nieważnych głosów.

 Poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość ważnie 

oddanych głosów:

CESARCZYK Andrzej – 73 głosy

ROSŁONEK Agnieszka – 96 głosów

PYTKOWSKI Tadeusz Krzysztof – 222 głosy
Okręg Wyborczy Nr 10 - Święcice, Myszczyn, Pilaszków, 

Orły

902 osoby uprawnione do głosowania, wydano 424 karty do 

głosowania, oddano 11 nieważnych głosów.

 Poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość ważnie 

oddanych głosów:

STAŃCZYK Grzegorz – 99 głosów

KASZTELAN Jolanta Jadwiga – 100 głosów

JAWORSKA Dorota – 188 głosów
PRYBA Tomasz – 26 głosów

Okręg Wyborczy Nr 11 - Józefów, Wolica, Płochocin Połu-

dniowy

2129 osób uprawnionych do głosowania, wydano 850 kart do 

głosowania, oddano 21 nieważnych głosów.

 Poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość ważnie 

oddanych głosów:

RUSINEK Krzysztof Marceli – 145 głosów

NIEMIROWSKA Teresa – 61 głosów

KALITA Wiesław Mariusz – 46 głosów

BUCZEK Barbara – 34 głosy

KISIELNICKA Anna Józefa – 73 głosy

JABŁOŃSKA Blanka Dorota – 387 głosów
GALANT Dariusz – 314 głosów
SOBCZAK Monika Renata – 128 głosów

Okręg Wyborczy Nr 12 - Płochocin Północny

936 osób uprawnionych do głosowania, wydano 465 kart do 

głosowania, oddano 16 nieważnych głosów.

 Poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość ważnie 

oddanych głosów:

KIELAK Elżbieta – 76 głosy

SZWARC Anna Barbara – 35 głosów

MŁOT Włodzimierz Rafał – 129 głosy

TRACZYK Stanisław – 77 głosów

TENDERENDA Krystyna – 132 głosy
Okręg Wyborczy Nr 13 - Płochocin wieś, Wolskie, Koprki, 

Domaniewek, Gołaszew, Michałówek.

875 osób uprawnionych do głosowania, wydano 357 kart do 

głosowania, oddano 8 nieważnych głosów.

 Poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość ważnie 

oddanych głosów:

SMOLIŃSKA Halina – 88 głosów
OSKIERKO Rajmund – 42 głosy

RYTKA Włodzimierz Antoni – 82 głosy

ŻURAWSKI Tadeusz Marek – 63 głosy

ROSTKOWSKI Andrzej – 74 głosy

W 92. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 11 li-

stopada w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Ma-

zowieckim odprawiona została uroczysta Msza Św. w intencji 

Mieszkańców Miasta  i Gminy Ożarów Mazowiecki. Po Mszy 

Św. odbył się koncert  pt.” W listopadowej zadumie” zaprezen-

towane zostały pieśni patriotyczne m.in. takie jak: „Modlitwa 

obozowa”, „Głos Boga”, „Białe róże” „Bywaj dziewcze zdrowe”, 

„O mój rozmarynie”, „Przybyli Ułani”, „Wojenko wojenko”. 

 W nostalgiczny nastrój słuchaczy  wprowadzili artyści scen 

warszawskich: Bogumiła Dziel-Wawrowska (sopran), Robert 

Dymowski (bas/baryton), Tadeusz Melon (skrzypce), Małgo-

rzata Piszek (fortepian), scenariusz i prowadzenie Ryszard No-

waczewski. 

fotoreportaż na okładce „Informatora”
Monika Wojtczak

Koncert z okazji Święta Odzyskania Niepodległości
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We środę 10 listopada o godz. 14.00 w Domu Kultury „Uśmiech” 
w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 165 odbyła się 
uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych zasłużonym 
pracownikom samorządowym Gminy Ożarów Mazowiecki. 
Odznaczenia państwowe wręczył Wojewoda Mazowiecki Pan 
Jacek Kozłowski. 
 Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczona została Pani 
Urszuli Piechal – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Płochoci-
nie, Brązowym Krzyżem Zasługi Pani Bożena Żurek – Kie-
rownik Referatu Administracji i Zaopatrzenia w Urzędzie Mia-
sta i Gminy Ożarów Mazowiecki. Podczas tej uroczystości 
wręczone zostały także pamiątkowe medale gminne wybite 
z okazji XX-lecia Odrodzonego Samorządu Terytorialnego 

w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydania albumowe „Dzieje 
Ziemi Ożarowskiej”. Otrzymali je Pracownicy Samorządu za-
służeni dla rozwoju Gminy Ożarów Mazowiecki: Dyrektorzy 
jednostek organizacyjnych Gminy, Dyrektorzy Szkół i Przed-
szkoli, Naczelnicy Wydziałów i Kierownicy Referatów Urzę-
du Miasta i Gminy, Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Ożarowie Mazowieckim i Święcicach, Historyk Gminny oraz 
Proboszcz Parafii Ożarowskiej.
 W części artystycznej wystąpił Zespół Ludowy Ożarowia-
cy z programem „W listopadowej zadumie”.

fotoreportaż na okładce „Informatora”
Elżbieta Jastrzębska – Jóźwiak

Wizyta Wojewody Mazowieckiego w Ożarowie 

Zgodnie z dyspozycją art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwiet-

nia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U. NR 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) w Urzędzie 

Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki został przygotowany 

projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Ożarów Ma-

zowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2011 rok”. 

 Zgodnie z Uchwałą Nr 514/10 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określe-

nia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o pożytku 

publicznym i o wolontariacie projektów aktów prawa miej-

scowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

tych organizacji projekt Programu współpracy zostanie pod-

dany konsultacjom.

 Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu Pro-

gramu współpracy podczas otwartego spotkania w dniu 

13 grudnia o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta i Gminy, III piętro. 

Projekt programu wraz z formularzem konsultacji udostęp-

niony zostanie od 3 grudnia na stronie internetowej Urzędu, 

w zakładce Organizacje pozarządowe oraz w urzędzie – Re-

ferat Funduszy Europejskich i Promocji Gminy, II piętro pok. 

302, 305.

Propozycje i uwagi - w formie formularza konsultacji - można 

zgłaszać do 12 grudnia na adres poczty elektronicznej: 

ue@ozarow-mazowiecki.pl lub pisemnie bezpośrednio do 

Referatu Funduszy Europejskich i Promocji Gminy (z dopi-

skiem „Program współpracy 2011”) oraz podczas otwartego 

spotkania.
Jolanta Kołodyńska 

Kierownik Referatu Funduszy Europejskich i Promocji Gminy

Zaproszenie do konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Ożarów Mazo-
wiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok”

Projekt: „Ekologiczne partnerstwo na rzecz zrównoważone-
go rozwoju Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki”

29 października 2010 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Pro-
gramów Unijnych ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie 
projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV Środo-
wisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.3 
Ochrona powietrza, energetyka – Odnawialne źródła energii 
i kogeneracja. Nabór wniosków potrwa do 29 grudnia br.
 W ogłoszonym konkursie weźmie udział Gmina Ożarów 
Mazowiecki, składając przygotowywany od kilku miesięcy 
projekt dot. instalacji kolektorów słonecznych. 
 Aktualnie kompletujemy niezbędne załączniki do wniosku 
o dofinansowanie projektu; przygotowane zostały: studium 
wykonalności i program funkcjonalno-użytkowy.
 Złożenie przez Gminę wniosku aplikacyjnego w trwającym 
naborze planowane jest na grudzień 2010 r.  

Referat Funduszy Europejskich i Promocji Gminy

Kolektory słoneczne

Z ŻYCIA GMINY

Firma z branży wentylacyjnej zatrudni do nowej siedziby w Wieruchowie:

Pracowników Produkcji

Zakres obowiązków: wykonywanie elementów z blachy ocynkowanej, ob-

róbka 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. Sochaczew-
ska 144, Wieruchów

Dam pracę, szukam pracy ...

Ochrona JUWENTUS zatrudni do pracy mężczyzn
o statusie: emeryt, rencista, student zaoczny.

Praca w Ożarowie i w powiecie warszawskim zachodnim.

Kontakt: tel. (22) 422 75 21, 0 603 150 602.

email: rekrutacja@juwentus.pl
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W dniu 11 listopada 2010 roku obchodzimy Narodowe Świę-

to Niepodległości Polski ustanowione dla przypomnienia na-

rodowi trwającej od 24 pażdziernika 1795 roku, to jest przez 

123 lata niewoli narodowej, której konsekwencje odczuwamy  

do chwili obecnej. Należy więc fetując publicznie poprzez aka-

demie okolicznościowe kolejną rocznicę odzyskania niepodle-

głości przypomnieć także dzień 24 pażdziernika 1795 roku w 

którym trzej sąsiedzi Rzeczpospolitej władcy Austrii, Prus i Ro-

sji dokonali jej trzeciego rozbioru, czyli całkowitego jej zaboru 

zmuszając króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do ab-

dykacji i formalnego uznania zaborów za cenę spłacenia jego 

długów prywatnych i państwowych. Jako historykowi wypada 

przypomnieć także 215. rocznicę utraty niepodległości I-szej 

Rzeczpospolitej zwłaszcza, że zadłużenie obecnych włodarzy 

III Rzeczpospolitej przybiera horrendalne i wręcz katastrofalne 

rozmiary. Tymczasem wiedza historyczna narodu polskiego 

ukształtowana na podstawie ponad 40-letniej indoktrynacji 

komunistycznej i 20-letniej manipulacji propagandowo-fakto-

graficznej nie daje gruntownej wiedzy historycznej na temat 

genetycznych przesłanek utraty suwerenności narodu pol-

skiego oraz przyczyn utraty niepodległości państwa polskiego 

pod koniec XVIII wieku. 

 Z tego powodu minimalna świadomość patriotyczna 

wielu Polaków, w tym także polityków partyjnych i sterników 

„nawy państwowej”, prowadzi do konfliktów i polemik uwła-

czających ich godności. 

 Pomimo upływu 92 lat od zakończenia pierwszej wojny 

światowej, której datę zakończenia - 11 listopada 1918 roku 

rząd II Rzeczpospolitej uznał za „Święto Odzyskania Niepod-

ległości” Polska ze względu na swe położenie geograficzne 

stanowiła kiedyś region zalewany agresywnymi prądami i 

działaniami ze strony sąsiadujących z nią Niemiec i Rosji, które 

przybierały różnorodne formy agresji zbrojnej podczas drugiej 

wojny światowej i dykatury komunistycznej. Przeciwstawiając 

się agresji i ingerencji naszych sąsiadów, Polacy w obronie swej 

niepodleglości państwowej i suwerenności narodowej w XX 

wieku ponieśli miliony ofiar i potworne zniszczenia gospo-

darcze. Agresywna polityka sąsiadów wobec Niepodległej III 

Rzeczpospolitej trwa także w ciągu pierwszego dziesięciolecia 

XXI wieku. Warto o tym pamiętać w kontekście, tragicznych 

wydarzeń bieżącego roku. Należy więc poprzez gruntowną i 

powszechną edukację historyczną we wszystkich szkołach 

podstawowych, średnich i wyższych przekazywać fakty, doku-

menty i sylwetki Polaków, którzy przyczynili się do odzyskania 

niepodległości oraz demaskować zdrajców, którzy spowodo-

wali jej ograniczenie a zwłaszcza odkłamywać mity propagan-

dowe z okresu brutalnej indoktrynacji komunistycznej. 

 Dla potwierdzenia tej konieczności przypominam słowa 

marszałka Józefa Piłsudskiego wypowiedziane na Zjeździe Le-

gionistów we Lwowie w 1923 roku: „Naród, który na kłam-

stwie  buduje swoje myśli, idzie do swej zguby” oraz apel 

Ojca Świętego Jana Pawła II wypowiedziany w 1979 roku na 

Błoniach w Krakowie w 1979 roku, abyśmy jako Polacy „nigdy 

nie podcinali sami korzeni, z których wyrastamy”. To znaczy 

nie zapominali i nie zakłamywali polskich dziejów ojczystych. 

 Dlatego dla obrony naszej niepodległości, suwerenności 

i tożsamości narodowej i państwowej demaskować powinni-

śmy nie tylko w dniu Święta Narodowej Niepodległości: apa-

tię, kłamstwo, korupcję, kosmopolityzm, obłudę, pijaństwo 

i zdradę. Należy promować bohaterów narodowych, którzy 

przyczynili się do odzyskania niepodległości w 1918 roku ta-

kich jak: Naczelnik Państwa i Pierwszy Marszałek Polski Józef 

Piłsudski, Przywódca Narodowej Demokracji Roman Dmow-

ski, Premier i Minister Spraw Zagranicznych RP Ignacy Pa-

derewski oraz przywódca III Powstania Śląskiego Wojciech 

Korfanty. Bohaterowie ci powinni zapisać się w świadomości 

patriotycznej każdego Polaka.
dr Stefan Lewandowski

Świadomość patriotyczna narodu polskiego

W piątek 5 listopada 2010 r. o godz. 15.30 miała miejsce 

w naszym przedszkolu ważna uroczystość: Pasowanie na 

Przedszkolaka. W grupie młodszej był to dzień szczególny dla 

nowych dzieci, które uczęszczają do naszej placówki po raz 

pierwszy od września, a w starszej – w poczet starszaków zo-

stały przyjęte 5-latki, które „awansowały” wiekiem do II grupy. 

Program „pasowania” przygotowały wszystkie dzieci, prezentu-

jąc swoje umiejętności teatralne, recytatorskie i muzyczne zdo-

byte w minionych latach lub nabyte od września tego roku. 

Zaprosiliśmy  rodziców  wszystkich naszych przedszkolaków, 

by mogli ocenić postępy edukacyjne swoich pociech w naszej 

placówce; były łzy radości i wzruszenia oraz wspólny poczę-

stunek z dziećmi. Włączone w poczet przedszkolaków nowe 

dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. 

Dziękujemy rodzicom za pomoc w organizacji tej ważnej uro-

czystości przedszkolnej. 

Dyrektor przedszkola, nauczyciele i dzieci Przedszkola Publicznego w Broniszach

Przedszkole w Broniszach

PUBLICYSTYKA



1711/188 2010

Prezenty dajemy z różnych okazji, ale w każdym 

przypadku obdarowywanie niesie wiele radości zarówno 

osobie obdarowanej jak i wręczającej upominek.

Jest wiele okazji w ciągu roku, kiedy dawanie prezentów jest 

już tradycją, są to: urodziny, imieniny, rocznice, święta. Tym-

czasem wielkimi krokami zbliżają się Mikołajki i Boże Narodze-

nie, co wiąże się z odwieczną przedświąteczną wątpliwością 

- co kupić w prezencie bliskim?

 Jestem osobą o zainteresowaniach humanistycznych i mi-

łośniczką książek, dlatego serdecznie mogę polecić książkę. 

Uważam, że książka to fajny prezent i dla tych małych i dla 

nas dorosłych, bo „gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka 

czyni się zła pustka, której niczym wypełnić nie można (…). 

Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez 

słońca..”.

 Jeżeli jeszcze nie zdecydowaliście się, co ładnie będzie wy-

glądało pod choinką, to może spodoba się Wam któraś z mo-

ich propozycji:

• dla przedszkolaków: mój 5-letni synek jeszcze nie potrafi sam 

czytać, ale wiem że chwile spędzone na czytaniu mu książek, 

opowiadaniu rysunków w książce w niezwykły sposób wzbo-

gacają rozwój emocjonalny mojego dziecka, a także rozbudza-

ją chęć czytania, która być może z czasem przekształci się w 

potrzebę czytania, potrzebę codziennego kontaktu z kulturą 

literacką. Dlatego dla maluchów polecam: „Baśnie”- H.Ch.An-

dersena, „Opowieści Pana Szekspira”- Anna Claybourne, „Do-

bre wychowanie wierszem”- Bożena Pierga, Studio Wydaw-

nicze ZEBRA, „Bajkowy świat Bolka i Lolka”- Janusz Jabłoński, 

Wydawnictwo DRAGON, „Wesołe bajki” – Agnieszka Frączek, 

Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski

• dla młodzieży: z tego co obserwuję w swojej pracy wnoszę, 

że jednak czytanie wśród młodzieży nie zanikło tak całkowi-

cie i to jest zjawisko budujące. A nawet, rzec by można, dzieci 

chcą czytać. Zatem moja propozycja dla młodzieży przedsta-

wia się następująco: „Adrian Mole lat 13 i ¾” – Sue Townsend, 

„Sprężyna” – Małgorzata Musierowicz, „Inni” – Ewa Draga, 

„Numery. Czas uciekać” – Rachel Ward, „O chłopcu, który 

ujarzmił wiatr” – William Kamkwamba, „Saga o Wiedźminie” 

– Andrzej Sapkowski, „W zwierciadle niejasno” – Jostein Gaar-

der, „Saga Zmierzch” – Stephenie Meyer

• dla dorosłych: Zaś jeśli chodzi o osoby dorosłe - jak wybrać 

spośród zalewu wydawniczych propozycji to, co dobre? Tutaj 

musimy zdać się na własne doświadczenie, znajomość auto-

rów i preferencji wydawniczych. Ja mogę zaś polecić: „Anioły 

i demony” - D. Browna, „Kod Leonarda da Vinci „- D.Browna, 

„Filary Ziemi” – Ken Follett, „Cień wiatru” – Carlos Ruiz Za-

fon, „Rio Anaconda” – Wojciech Cejrowski, „Trzepot skrzydeł” 

– Katarzyna Grochola, „Kryształowy Anioł” - Katarzyna Gro-

chola, „Miłość nad rozlewiskiem” – Małgorzata Kalicińska

Beata Paplińska
nauczyciel-bibliotekarz, Gimnazjum w Płochocinie

„Miło jest dostawać, a jeszcze milej dawać”

W OŻAROWIE MAZ., ul. Poznańska 165

3 grudnia – piątek – godz. 17.00
Rozświecenie Choinki Gminnej. Plac przed Domem Kultury 

„Uśmiech” ul. Poznańska 165 w Ożarowie Maz.

9 grudnia – czwartek – godz. 10.00
Szkolenie dla rolników – Zasady otrzymywania dopłat 

bezpośrednich a obowiązek spełniania przez gospodarstwa 

zasad wzajemnej zgodności.

12 grudnia – niedziela – godz. 12.30
Spotkanie z teatrem dla dzieci. Spektakl pt. „Mikołajki”. 

Wstęp wolny. 

15 grudnia – środa – godz. 11.00
Wigilia dla kombatantów.

16 grudnia – czwartek – godz. 15.00
Spotkanie wigilijne Ożarowskiego Stowarzyszenia Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym. 

19 grudnia – niedziela – godz. 16.00
Wernisaż pokonkursowy

„Mój projekt ożarowskiej kartki świątecznej” . 

W JÓZEFOWIE, ul. Fabryczna 15

5 grudnia – niedziela – godz. 15.00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. Spektakl 

„Spotkanie z Mikołajem”. Wstęp wolny. 

11 grudnia – sobota – godz. 8.00
Spotkanie wigilijne Związku Niewidomych.

12 grudnia – niedziela – godz. 16.00
Wernisaż pokonkursowy - „Zima” oraz kiermasz ozdób świą-

tecznych wykonanych przez pracownię rękodzieła 

i plastyczną .

19 grudnia – niedziela – godz. 15.00
Spotkanie z teatrem dla dzieci. Spektakl „Wilk i Zając 

w Mieście”. Wstęp wolny. 

KALENDARIUM  IMPREZ  W  „UŚMIECHU”
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Jedną z tradycji biblioteki szkolnej gimnazjum 

w Płochocinie stało się organizowane już od trzech lat 

święto biblioteki szkolnej – Międzynarodowy Miesiąc 

Bibliotek Szkolnych. 

W bieżącym roku szkolnym Gimnazjum im.K.I.Gałczyńskiego 

w Płochocinie świętowało wspólnie ze szkołą Andrei Mure-

sanu w Bistrita (Bystrzyca) w Rumunii. W obydwu szkołach 

z okazji święta biblioteki zorganizowano konkurs „Bajeczna 

zakładka do książki”, oraz pod koniec października każda ze 

szkół przygotowała uroczysty apel, na którym uczniowie 

przedstawili scenki w języku angielskim. Szkoły dokonały wy-

miany najładniejszych zakładek do książek, w wyniku czego na 

wystawie pokonkursowej zorganizowanej w Płochocińskim 

gimnazjum można było podziwiać prace młodzieży z Rumu-

nii, zaś w szkole w Bistrita prezentowano zakładki do książki 

wykonane przez młodzież z Płochocina.

 W przygotowania i organizację święta w „szkole Mistrza 

Konstantego” zaangażował się zespół łączników bibliotecz-

nych należących do Klubu Miłośników Biblioteki pod opieką 

pani mgr Beaty Paplińskiej, oraz Klub Językowy pod opieką 

pani mgr Barbary Kołkiewicz. 

mgr Beata Paplińska - nauczyciel-bibliotekarz

Relacja uczniów z dnia 26 października 
– gimnazjum w Płochocinie:

Ten dzień w naszej szkole od początku zapowiadał się niezwy-

kle ciekawie. Wśród uczniów czuć było napięcie i niepokój. 

Czy wszystko się uda? Czy każdy sobie poradzi? Czy nikt nie 

zapomni tekstu? Na te pytania nikt nie znał wówczas odpo-

wiedzi.

 W końcu o 11.30 po wielu ciężkich i trudnych przygotowa-

niach, pod opieką Pani Beaty Paplińskiej, rozpoczął się uroczy-

sty apel z okazji Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkol-

nych. Mieliśmy zaszczyt gościć Panią Wandę Orzechowską 

z Biblioteki Publicznej w Józefowie oraz Pana Krzysztofa 

Ziółkowskiego z Biblioteki w Szkole Podstawowej w Płochoci-

nie. Piękne dekoracje i plakaty wzbogaciły jeszcze to wspólne 

spotkanie zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Po krótkim czasie 

poznaliśmy temat przewodni uroczystego apelu – „W krainie 

bajek”. Dodatkowym urozmaiceniem uroczystości było przy-

gotowanie przez Panią Katarzynę Drzewską-Wieczorek i jej 

wychowanków bajki po niemiecku. Mieliśmy również okazję 

obejrzeć scenkę kabaretową wykonaną w języku angielskim. 

Pani Barbara Kołkiewicz i koleżanki z klas trzecich świetnie wy-

konały swoje zadanie. 

 W końcu nadszedł przez wszystkich oczekiwany moment 

wystąpienia klas.Każda klasa miała przygotować inscenizację 

wybranej bajki. Chyba nikt z obecnych nie spodziewał się tak 

doskonałej charakteryzacji i oprawy wizualnej, a rekwizyty 

używane przez aktorów często były najwyższej klasy. Z wła-

ściwym sobie poczuciem humoru uczniowie przedstawili sie-

dem wspaniałych bajek. Czerwony Kapturek to dzieło klasy IA. 

Jaś i Małgosia odnaleźli drogę dzięki IB. Kubuś Puchatek zna-

lazł przyjaciół w klasie 2A. Epoka Lodowcowa nastała w klasie 

2B. Straszny ogr siejący grozę wśród małorolnych zawędrował 

do klasy 2C. Klasa 3A przedstawiła nam świat we Flinstonach. 

Na samym końcu wystąpiła klasa 3B,a w jej wykonaniu Ma-

dagaskar. Jury oceniające występy aktorów nie miało łatwego 

zadania z wybraniem zwycięskiej klasy. Jednak po długich i taj-

nych obradach jury przyznało zwycięstwo klasie 2C. Trudno 

opisać panującą po tym euforię uczniów tej klasy. Korzystając 

z okazji Pani Barbara Kołkiewicz nagrodziła prace w konkursie 

„Bajeczna zakładka do książki” oraz zaprosiła nas na wystawę 

prac naszych rówieśników ze szkoły w Rumunii. 

 Ostatnim elementem apelu było wystąpienie Pani Dyrek-

tor Renaty Król, w którym pogratulowała wspaniałych wystę-

pów, a także podziękowała nauczycielom przygotowującym 

spotkanie.

 Przyłączamy się do życzeń pani Dyrektor dla bibliotekarzy, 

mamy nadzieję, że kolejny Międzynarodowy Dzień Bibliotek 

Szkolnych będzie równie ciekawy i fascynujący.

Bartosz Kajewski- Klub Miłośników Biblioteki

Czarek Kowalski – Przewodniczący Klubu Miłośników Biblioteki

MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO BIBLIOTEK SZKOLNYCH

NIECODZIENNA UROCZYSTOŚĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIĘCICACH

16 października 2010 r. zapisał się w historii naszej szkoły 

jako dzień szczególny i wyjątkowy – można powiedzieć, 

to dziejowa chwila dla naszej skromnej, 

niedużej wiejskiej placówki.

 

Obfitował w wydarzenia o niezwykłej doniosłości. Dwie nieco-

dzienne sytuacje miały miejsce tego dnia: jubileusz 100-lecia ist-

nienia naszej szkoły oraz nadanie jej imienia. Odtąd będzie ona 

nosić dumne imię MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO.
 To postać niezwykła, wybitna - Wielki Człowiek i Wielki 

Polak. Swoją postawą życiową dał dowód nadzwyczajne-

go wręcz poświęcenia i umiłowania kraju. Dał się poznać 

zarówno jako odważny dowódca, jak i przewidujący po-

lityk. Był człowiekiem skromnym, nieczerpiącym korzyści 

ze sprawowanej władzy – całym sercem i duszą oddany 

Ojczyźnie.

 Szkoła zaś poprzez nadanie jej imienia zyskała swą indy-

widualność i tożsamość. Udało się to osiągnąć dzięki ogrom-

nym wysiłkom i staraniom Dyrektora Szkoły – Pani Zdzisławy 

Lesińskiej, grona pedagogicznego, młodzieży szkolnej i rodziców.

KULTURA
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 Przez ponad rok przygotowywaliśmy się do tej wielkiej 

uroczystości pogłębiając wiedzę o przyszłym Patronie, zbiera-

jąc konieczną dokumentację i pozyskując sponsorów.

 Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji pra-

cowników szkoły, uczniów i rodziców, celebrowaną przez pro-

boszcza parafii w Łaźniewie Ks. Pawła Placka w asyście byłego 

katechety Księdza Mariusza Szykuły. Podczas nabożeństwa 

nastąpiło poświęcenie sztandaru, a proboszcz w ciepłych i ser-

decznych słowach podziękował Panu Bogu za wszystkie łaski, 

którymi nas obdarzył w ciągu tych minionych 100-u lat, i pod-

kreślił fakt, że w murach tej szkoły w ciągu tego czasu tak wiele 

się dokonało.

 Po zakończeniu Mszy Św. rozpoczęła się oficjalna cere-

monia według scenariusza opracowanego przez Panią Dyrek-

tor. Wzięli w niej udział znamienici goście – przedstawiciele 

władz lokalnych i samorządowych z Panem Burmistrzem 

Kazimierzem Stachurskim i Panem Grzegorzem Gębalą na 

czele, przedstawiciel Wojewody - Pan Krzysztof Dąbrowski, 

Starostowie powiatu warszawskiego – zachodniego: Pan Jan 

Żychliński i Pan Leszek Tokarczyk, przedstawiciel Mazowiec-

kiego Kuratorium Oświaty – Pani Krystyna Mucha, sponso-

rzy, poprzedni dyrektorzy szkoły, dyrektorzy szkół gminnych, 

kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, absolwenci, 

rodzice, nauczyciele, uczniowie i cała lokalna społeczność.  

 Uroczyście wprowadzone zostały poczty sztandarowe 

z sąsiednich szkół gminnych. Było nam bardzo miło gościć 

poczet z zaprzyjaźnionej szkoły w Pruszkowie o tym samym 

imieniu – Józefa Piłsudskiego.

 Następnie przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego – 

Marcin Łapot – zameldował gotowość społeczności szkolnej 

do nadania imienia i przekazania sztandaru.

 Uczniowie w odświętnych strojach, z wielką powagą od-

śpiewali wraz z wszystkimi zebranymi cztery zwrotki „Mazurka 

Dąbrowskiego”.

 Pani Dyrektor Zdzisława Lesińska z wielką radością powita-

ła szacownych gości.

Dalszą część wystąpienia Pani Dyrektor rozpoczęła od nie-

zwykle wymownych słów samego bohatera dnia Józefa Pił-

sudskiego cytując: „ Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, 

nie jest godzien szacunku teraźniejszości. Ani nie ma prawa do 

przyszłości.” – zwracając w ten sposób uwagę na patriotyczny 

wymiar uroczystości. Podkreśliła doniosłość chwili – mówiąc, 

że niesie ona w sobie symbol wzruszenia, zadumy i refleksji. 

Wróciła wspomnieniami do dawnych czasów, przedstawia-

jąc w zwięzły sposób historię szkoły, która powstała 100 lat 

temu w 1910 roku i była świadkiem wielu ważnych wydarzeń 

historycznych – od zaborów poprzez I i II wojnę światową. 

Początkowo była typowym wiejskim budynkiem z jedna izbą 

lekcyjną i lokalem mieszkalnym dla kierownika Moczydłow-

skiego. Wspomniała o wielkich zasługach następnego kierow-

nika Pana Stefana Rodkiewicza, który cieszył się ogromnym 

szacunkiem miejscowej ludności 

i przyczynił się do odbudowy szkoły po spaleniu przez Niem-

ców nacierających na Warszawę w czasie II wojny światowej. 

 Następnie przedstawiła dzieje szkoły  już po wojnie wy-

mieniając kolejno ówczesnych dyrektorów i ich zasługi. Prze-

mówienie udokumentowane było zdjęciami z dawnych lat 

w formie multimedialnej.

 Nadmieniła, że jest dumna z faktu, że to jej właśnie przy-

padł zaszczyt wzięcia udziału w tak podniosłej chwili, jaką jest 

100-letnia historia naszej  szkoły i nadanie jej imienia. Mocno 

zaakcentowała, że wybór na Patrona szkoły postaci Marszałka 

Piłsudskiego nie był przypadkowy. Nawiązuje on do tradycji 

szkoły, bo jak wskazują źródła, już przed wojną nosiła ona god-

ne imię Naczelnika. 100-letnia historia i jej osiągnięcia upoważ-

niły nas  do ubiegania  o nadanie imienia i prawo posiadania 

sztandaru, który dla społeczności szkolnej jest symbolem Ma-

łej Ojczyzny jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.

 Zaraz po przemówieniu Pani Dyrektor nastąpiła prezenta-

cja postaci Patrona również w wersji multimedialnej przygo-

towana przez uczniów kl. VI pod kierunkiem wychowawczy-

ni - Pani Wiktorii Dziudy. Wszyscy mieli okazję zapoznać się 

z jego biografią i drogą życiową.

 I nadeszła oczekiwana chwila – moment nadania imienia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – odczytała uchwałę dotyczą-

cą nadania imienia szkole a Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów 

Mazowiecki – Pan Kazimierz Stachurski odczytał i przekazał 

Akt Nadania Imienia Szkole.

 Dwie prowadzące uroczystość Panie: Justyna Chuść - na-

uczycielka języka angielskiego i Małgorzata Ziółkowska - na-

uczycielka nauczania zintegrowanego klas I-III - poprosiły Po-

czet Sztandarowy Rodziców do prezentacji. Przedstawiciele 

Rady Rodziców wręczyli sztandar Pani Dyrektor, która ze czcią 

i powagą przyjęła go mówiąc, że to symbol najszlachetniej-

szych wartości i bezcenny dar i będzie on fundamentem pracy 

wychowawczej naszej szkoły. Uklękła i ucałowała rąbek sztan-

daru, przekazując go następnie uczniom, którzy również klę-

cząc zapewnili, że będą go czcić, szanować i nie splamią jego 

honoru. A delegacje klas wystąpiły do uroczystego ślubowania 

i oddania hołdu sztandarowi, który przypominać im będzie 

jak ważnymi wartościami są: Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka. 

 W radosnej atmosferze odśpiewany został hymn szkoły, które-

go autorami byli: uczniowie klasy VI, nauczycielka języka polskie-

go Wiktoria Dziuda i nauczycielka klas młodszych Jolanta Kasz-

telan.  Hymn wzbudził zachwyt zebranych, a uczniowie z werwą 

i entuzjazmem śpiewali:

Święcice to wspaniała szkoła,
Święcice to nasz wspólny dom.
Święcice to uczniowska duma,
Święcice to sportowy duch .
  Szkoło, szkoło kochana,
  Szkoło nasza bliska,
  Chcę pilnie uczyć się
  Zawsze oceny dobre mieć.
Józef Piłsudski Patron szkoły,
Dał przykład nam jak kochać kraj.
Być nieugiętym w walce z wrogiem
I wolność dla Ojczyzny nieść… itd. 

ŚWIĘTO W SZKOLE W ŚWIĘCICACH
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 Po hymnie sztandar położony został na stole i nastąpił sym-

boliczny moment wbicia gwoździ w drzewce sztandaru oraz 

wpis do Księgi Pamiątkowej. Dokonali tego zaproszeni goście, 

sponsorzy, rodzice i przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. 

Wręczono drobne upominki okolicznościowe przygotowane 

przez uczniów. 

 Następnie głos zabrali dostojni goście:

Pan Burmistrz Kazimierz Stachurski odczytał list Pierwszej 

Damy Rzeczypospolitej Polskiej Anny Komorowskiej, która 

gratulowała tak pięknego i zacnego Jubileuszu oraz podzię-

kowała pedagogom, pod których czujnym okiem dzieci tak 

świetnie się rozwijają zdobywając wysokie miejsca w testach 

i turniejach sportowych a mając za Patrona Józefa Piłsudskiego 

placówka nadal wspaniale będzie się rozwijać i kształcić w du-

chu patriotycznym kolejne pokolenia.

 Dyrektor ZASiP-u Pan Zbigniew Rybak w imieniu Ministra 

Edukacji Narodowej- Katarzyny Hall odczytał list gratulacyj-

ny, w którym Pani Minister życzy realizacji planów i marzeń w 

przyjaznej i radosnej atmosferze.

 W imieniu Kuratorium Oświaty wystąpiła Pani Krystyna 

Mucha – Dyrektor Kształcenia Ogólnego Mazowieckiego 

Kuratorium Oświaty, która podziękowała za tak wyjątkowo 

pięknie przygotowaną uroczystość, wyrażając jednocześnie 

podziw za odśpiewanie hymnu państwowego w całości, co 

niestety rzadko się zdarza.          

 Odczytane zostały również listy gratulacyjne Starosty powia-

tu Warszawskiego Zachodniego, a także wielu szacownych go-

ści. Były to słowa piękne, pełne podziękowań i życzeń kierowane 

pod adresem Pani Dyrektor, Grona pedagogicznego i uczniów.

 W imieniu najstarszych absolwentek szkoły - pani Czesława 

Perkowska - drżącym głosem powiedziała:

„Jesteśmy szczęśliwe, że przywrócono Szkole imię Marszałka” 

i  ze wzruszeniem odczytała słowa ludowej pieśni napisanej na 

znak żałoby po jego śmierci:

To nieprawda, że Ciebie już nie ma,
To nieprawda, że leżysz już w grobie,
Chociaż płacze dziś cała polska ziemia,
Cała polska ziemia w żałobie…
Chociaż serce Ci w piersi nie bije,
Chociaż odszedł na wieki Wódz Dzielny,
W naszych sercach – jak żyłeś, tak żyjesz,
Ukochany Wodzu Nieśmiertelny!

 Starsze Panie miały łzy w oczach i widać było, że to dla nich 

niezwykłe chwile.

 Natomiast Pani Ewa Nowicka dyrektor Szkoły nr 1 w Prusz-

kowie - krótko podsumowała, że to konsekwencja i  wytrwa-

łość pozwoliły na realizację takiego przedsięwzięcia.

 Zaś Proboszcz parafii w Łaźniewie - ks. Paweł Placek życzył, 

aby tu w tej szkole kwitł patriotyzm, jak niegdyś rodził on się 

w Sulejówku, gdzie uwielbianemu Komendantowi składano 

hołd i cześć.

 Pani Dyrektor w ciepłych słowach podziękowała gościom 

i ofiarodawcom za przyczynienie się do powstania uroczysto-

ści i jej uświetnienia. Szczególnie serdeczne słowa skierowała 

do: proboszcza Placka, rodziców, byłych dyrektorów, absol-

wentów, uczniów, nauczycieli – dziękując za profesjonalne 

przygotowanie święta. Podziękowała także Panu Grzegorzowi 

Ambroziakowi, który ufundował wydanie broszury z okazji  

100-lecia szkoły oraz podarował kolekcję niepublikowanych 

fotografii Marszałka ze swoich prywatnych zbiorów. Szkoła 

otrzymała również wiele cennych pamiątek, darów i upomin-

ków. 

 Wiązanki kwiatów wręczone gościom były wyrazem uzna-

nia i wywołały uśmiech zadowolenia na ich twarzach.  

 Następnym widowiskowym punktem programu była część 

artystyczna przygotowana przez nauczycielkę muzyki - Panią 

Jolantę Kasztelan. Był to wzruszający montaż słowno-muzycz-

ny w wykonaniu członków koła teatralnego. Pieśni legionistów 

przeplatały się z poezją międzywojenną i wojenną, dając prze-

krój historii od zaborów po współczesność. Porywające były 

słowa ucznia klasy VI - Marcina Łapota- odgrywającego rolę 

Marszałka, gdy mówił przejmującym głosem: „Chłopcy! Na-
przód! Na śmierć czy życie, na zwycięstwo czy na klęski - idźcie 
czynem wojennym budzić Polskę do zmartwychwstania!”
 Głęboko w serce zapadły również słowa Wisławy Szym-

borskiej  w wykonaniu Małgorzaty Łapot: „Bez tej miłości moż-
na żyć, mieć serce puste jak orzeszek…”
 A uczniowie w ułańskich czapkach i strojach z dawnej 

epoki wywołali aplauz publiczności, która śpiewała i klaskała 

razem z małymi artystami.

 Po wspaniałych występach uczniów nastąpiło symbolicz-

ne odsłonięcie tablicy pamiątkowej wraz z popiersiem Józefa 

Piłsudskiego na budynku szkoły oraz zwiedzanie wystawy po-

świeconej Patronowi i szkoły i jej historii.

 Wszyscy goście zaproszeni zostali na poczęstunek w szkole 

lub na jej terenie, gdzie można było zjeść pyszną grochówkę 

przygotowaną przez strażaków ze Święcic, kiełbaski z grilla, sa-

łatki i ciasta.

 Od tej pory motywem wiodącym w pracy naszej szkoły 

będzie postać Marszałka. Jesteśmy dumni, że mamy takiego 

Patrona. Jego heroizm i niezłomna postawa będzie dla nas 

wzorem i inspiracją do odpowiedniego uczestnictwa   w ży-

ciu społecznym i publicznym. Warto kroczyć drogą wskaza-

ną przez Marszałka a prawda zawarta w Jego słowach: „Być 

zwyciężonym i nie ulec- to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć 

na laurach – to klęska” stanie się dewizą dla uczniów naszej 

szkoły w życiu codziennym.

 Śmiało możemy powiedzieć, że 16 października 2010 roku 

- to wielki i niepowtarzalny dzień dla całej społeczności szkol-

nej. To wielka i niezwykła lekcja historii i patriotyzmu.

 Nawet słońce w tym dniu mocniej świeciło, tak jakby ra-

zem z nami przeżywało tę ważną uroczystość.

Wiktoria Dziuda
Nauczycielka j. polskiego i historii
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9 listopada 2010
Kierowca najechał na rogatkę
Policjanci z Ożarowa Mazowieckiego uka-

rali mandatem karnym kierowcę iveco. 

Mężczyzna na przejeździe kolejowym w 

Jawczycach najechał na rogatkę. Za spowo-

dowanie zagrożenia w ruchu drogowym 

funkcjonariusze nałożyli na kierowcę grzywnę w wysokości 

300 złotych.

10 listopada 2010
Trzech doprowadzonych do sądu
Tylko w ciągu doby policjanci z Ożarowa Mazowieckiego za-

trzymali trzech mieszkańców gminy. Podstawą do zatrzyma-

nia były nakazy doprowadzeń do sądu wydane przez Sąd Re-

jonowy w Pruszkowie. Pierwszego z mężczyzn funkcjonariusze 

zatrzymali kilka minut po 19.00. W ręce mundurowych wpadł 

na ulicy Kolejowej. Następnie w ciągu godziny policjanci za-

trzymali dwóch kolejnych mężczyzn. 

 Trzech mieszkańców ożarowskiej gminy trafiło do po-

mieszczeń dla osób zatrzymanych. Teraz zostaną przekonwo-

jowani zgodnie z dyspozycją nakazu doprowadzenia do sądu.

17 listopada 2010
Znieważył policjantów i zniszczył przystanek
Kilka minut przed 20.00 policjanci z Leszna zostali wezwani na 

interwencję do Zaborowa, gdzie według informacji doszło do 

uszkodzenia przystanku autobusowego. Maciej M. na widok 

radiowozu, zaczął uciekać. W zatrzymaniu mężczyzny pomógł 

policjantom dzielnicowy z Ożarowa Mazowieckiego, który 

W sobotę 13 listopada w Ożarowie Mazowieckim odbył się 

Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta 

i Gminy Ożarów Mazowiecki, zorganizowany z okazji Święta 

Niepodległości przez Pawła Lewińskiego (sędziego MWZPS) 

oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Swój udział w turnie-

ju zgłosiło siedem zespołów, które najpierw rywalizowały ze 

sobą w dwóch grupach. Z grupy A zwycięsko wyszli Gniewni 

Płochocin i WSD Pallotyni. W grupie B prym wiódł Ryś Laski, 

a zaraz za nim Ożarowskie TEHACE. Zespoły te rozegrały ze 

sobą mecze półfinałowe. Ostatecznie okazało się, że prawo 

do walki o zwycięstwo przypadnie zespołowi Ryś Laski oraz 

Gniewnym Płochocin. Turniej, choć amatorski, wzbudził wiele 

emocji. Po zażartym meczu finałowym zwycięzcą został Ryś 

Laski, pokonując Gniewnych Płochocin 2:0 ( 25:10; 25:23). Ry-

walizację o trzecie miejsce wygrali WSD Pallotyni, zostawiając 

tym samym czwartą pozycję Ożarowskiemu TEHACE. Kolej-

ne miejsca zajęły odpowiednio: Skorpion Ożarów Mazowiec-

ki, ADS i Orzechy. Najlepszym zawodnikiem rozgrywek został 

Michał Grzeszkowski (Ryś Laski), który wykazał się znakomity-

mi umiejętnościami zwłaszcza w spotkaniu finałowym.  Lau-

reatom puchary oraz nagrody wręczył dyrektor GOSiR Pan 

Andrzej Kowalski.

 Inicjator tego wydarzenia, Paweł Lewiński zapewnił  dodat-

kowe atrakcje dla kibiców. Tuż przed meczem finałowym zor-

ganizował  konkurs , w którym jeden z widzów wygrał wyso-

kiej jakości piłkę do siatkówki. Sponsorami nagród na turnieju 

byli: Agropian, Delikatesy Bogusi, Stansat oraz Sushi Zume. 

Paulina Bielecka

AMATORSKI TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

SPORT
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OSP Ożarów Maz.
W październiku OSP Ożarów wyjeż-

dżała 22 razy, w tym:

7 pożarów, 1 inna interwencja, 12 akcji 

ratownictwa technicznego, 1 ćwicze-

nia, 1 fałszywy alarm

7 października – Jawczyce – pożar zabudowań gospodar-

skich – spaleniu uległ kontener chłodniczy, ustawiony przy 

kompleksie garaży blaszanych, częściowemu zniszczeniu od 

temperatury uległo kilka maszyn rolniczych,

8 października – Jawczyce, Poznańska/Świerkowa – dacho-

wanie na jezdni samochodu osobowego Mercedes

8 października – Umiastów, ul. Umiastowska – zderzenie 2 

samochodów osobowych, 13-letni pasażer zabrany do szpi-

tala

12 października – Ożarów, ul. Strzykulska – pożar samo-

chodu dostawczego Mercedes, częściowemu spaleniu uległ 

osprzęt silnika

17 października – Ożarów Maz., ul. Poznańska (przy Goren-

je) dachowanie samochodu Fiat – 4 osoby przewieziono do 

szpitala

22 października – Ożarów Maz., ul. Wiśniowa – powalone 

drzewa na ogrodzenie i ulicę,

22 października – Mory, ul. Poznańska – dachowanie samo-

chodu Honda – 2 osoby przewieziono do szpitala

O S P

będąc świadkiem wybicia szyby na przystanku, podjął również 

pościg za młodym mężczyzną. Podczas interwencji 19-latek 

zachowywał się agresywnie. Zwracając się wulgarnie do poli-

cjantów, wyzywał ich. Maciej M. został zatrzymany i osadzony 

w policyjnej celi.

 Gdy młody mężczyzna wytrzeźwiał, detektywi z komisa-

riatu w Lesznie przedstawili mu zarzut zniszczenia przystanku 

autobusowego i znieważenia funkcjonariuszy wykonujących 

czynności służbowe. Maciej M. przyznał się ido zarzucanych 

mu czynów i poddał dobrowolnie karze. 

19 listopada 2010
5 gram amfetaminy w jajku niespodziance
Kryminalni z komendy w Starych Babicach zajmujący się zwal-

czaniem przestępczości narkotykowej zatrzymali wczoraj ko-

lejną osobę. 29-letni mieszkaniec gminy Ożarów Mazowiecki 

wpadł w ręce policjantów na jednym z osiedli. Funkcjonariusze 

ujawnili narkotyki, które mężczyzna trzymał w kieszeni kurtki 

w opakowaniach po jajku niespodziance. Kryminalni zabez-

pieczyli łącznie 5 gram środków odurzających. Przeprowadzo-

ne badanie narkotesterem wykazało, że była to amfetamina.

Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Za 

posiadanie środków odurzających, grozi mu kara do 3 lat po-

zbawienia wolności.

22 listopada br. Dyżurny Komisariatu Policji w Ożarowie Ma-

zowieckim otrzymał informację że nieznani sprawcy włamali 

się do jednego z pomieszczeń gospodarczych na terenie wsi 

Strzykuły. 

 Natychmiast na miejsce został skierowany patrol i grupa 

dochodzeniowa z technikiem kryminalistycznym. Kiedy po-

licjanci zapukali do mieszkania jednego ze sprawców, męż-

czyzna był kompletnie zaskoczony. Po zatrzymaniu obu męż-

czyzn rozpoczęło się ich szczegółowe przesłuchanie.  Policjanci 

ustalili miejsce schowania skradzionych przedmiotów. Jak się 

okazało łupem złodziei były koła z oponami ”alufelgi” o war-

tości 1 500zł. Policjanci odzyskali i zabezpieczyli skradzione 

rzeczy. Zatrzymanymi okazali się Dariusz G. lat 27 i Piotr M. 

lat 37. Skradzione rzeczy wrócą do właściciela. Wszyscy zostali 

zatrzymani i osadzeni w policyjnej izbie zatrzymań. Za swój 

czyn odpowiedzą przed sądem.

Komisariat Policji w Ożarowie Mazowieckim

05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2

telefon dyżurny czynny całą dobę: 

(22) 722-20-39, (22) 722-19-97, (22) 721-20-32

telefon do Rewiru Dzielnicowych w Józefowie (22) 292-60-17

fax: (22) 604-34-02
na podstawie informacji ze strony http://kppbabice.policja.waw.pl/

POLICJA, OSP

Podziękowania dla Komendanta Komisariatu Policji 
w Ożarowie Mazowieckim
Serdeczne podziękowania za długoletnią pracę na stano-

wisku Komendanta Komisariatu Policji w Ożarowie Mazo-

wieckim oraz za pełne zaangażowania działania na rzecz 

samorządności lokalnej oraz kształtowania wśród koleża-

nek i kolegów przynależności do naszej „małej ojczyzny” 

złożył podinsp. Markowi Kozłowskiemu podczas spotka-

nia z okazji XX-lecia Odrodzenia Samorządu Terytorial-

nego Rzeczypospolitej Polskiej Burmistrz Miasta i Gminy 

Ożarów Mazowiecki Kazimierz Stachurski. W uroczysto-

ści, która odbyła się w Domu Kultury „Uśmiech” w Oża-

rowie Mazowieckim, uczestniczył Wojewoda Mazowiecki 

Jacek Kozłowski, przedstawiciele samorządu gminnego 

oraz służb mundurowych.




