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z pracy burmistrza

 W wielu gminach, także w naszej, trwają 
wybory do Rad Sołeckich. Zakończyły się już 
wybory do Rad Osiedlowych, które przebiegły 
spokojnie z całkiem dobrą frekwencją i rzeczową 
dyskusją na temat inwestycji osiedlowych na 
które wszyscy czekają. Oznacza to, że wzrasta 
wśród nas poczucie odpowiedzialności za 
wspólne dobro jakim są lokalne inwestycje, 
wybudowana infrastruktura techniczna, bez-
pieczeństwo mieszkańców, sprawy oświaty czy 
służby zdrowia. Ta odpowiedzialność właśnie 
nakazuje nam uczestniczyć w życiu społecznym 
gminy, wioski czy osiedla. Zwracam się z go-
rąca prośbą, aby do końca wyborów sołeckich, 
(które potrwają do 16 kwietnia), udział Państwa  
był liczny i aktywny.
 Od 29 marca realizujemy doroczną akcję 
zbierania odpadów wielkogabarytowych. Wy-
konawcą, wybranym w konkursie ofert, reali-

zującym to zadanie jest firma MPO Warszawa. 
Kontenery będą podstawiane w odpowiednie 
miejsca ustalane z Sołtysami i Przewodniczą-
cymi Osiedli. Z uwagi na ograniczoną liczbę 
kontenerów (koszty wzrosły o blisko 100%), 
będą one podstawiane proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców wsi lub osiedla. Przypominam, 
że odpady wielkogabarytowe, to te odpady 
komunalne, jakie nie mieszczą się w typowych 
pojemnikach na śmieci, które mamy obowiązek 
zamówić na podstawie indywidualnej umowy, 
jeżeli jesteśmy właścicielami posesji. 
 Nie wolno wrzucać do kontenerów od-
padów niebezpiecznych jak np. eternitu czy 
azbestu. Nie powinno się także wrzucać do 
kontenerów zużytego sprzętu AGD i RTV. 
Przedmioty te przyjmują miejsca sprzedaży 
tego sprzętu. 

Burmistrz Kazimierz Stachurski

Szanowni Państwo,

Korzystając z okazji, że kolejny numer Informatora Ożarowskiego

ukazuje się w tygodniu przedświątecznym składamy

Wszystkim Państwu

najlepsze życzenia świąteczne 

zdrowych, pogodnych, radosnych i ciepłych 

Świąt Wielkanocnych

Przewodniczący Rady Miejskiej - Roman Jasiński

Burmistrz - Kazimierz Stachurski

Wielkanoc Polska, strojna w kwiaty, młode gałązki, wierzby bazie,

zapach hiacyntów i narcyzów skomponowanych w tym obrazie.

Pachnące również wnętrza domów, wszystko sprzątnięte i umyte,

i tylko w kuchniach ciągle praca i te zapachy znakomite.

Zapachy przypraw i deserów, ciast majonezów i wędzonki,

jeszcze pisanek trzeba donieść, przynieść baranka, dodać dzwonki.

Jajko pokroić z pieprzem solą i życząc zdrowia jeść na zdrowie!

Tak będzie w każdym polskim domu - ale najpiękniej w Ożarowie
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W TRYBIE USTAWY – PRAWO ZAMÓ-
WIEŃ PUBLICZNYCH:
Ogłoszono przetargi na następujące 
realizacje:
• opracowanie dokumentacji projektowej 
i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na 
osiedlu Zientarówka 
• dostawę energii elektrycznej do obiektów 
infrastruktury technicznej objętych gospo-
darką wodnościekową i zaopatrzeniem w 
ciepło na terenie TSSE w Ożarowie Maz.
• dostawę wody i odbiór ścieków z  obiek-
tów infrastruktury technicznej objętych 
gospodarką wodnościekową i zaopatrze-
niem w ciepło na terenie TSSE w Ożaro-
wie Maz.
• mechaniczne równanie gminnych dróg 
nieutwardzonych 
• opracowanie dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej przebudowy dróg na te-
renie osiedla Szeligi
• opracowanie dokumentacji przebudowy 
dróg na osiedlu Ołtarzew: Część I - opra-
cowanie koncepcji przebudowy dróg na 
osiedlu Ołtarzew - 9 ulic, 
Część II - opracowanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej przebudowy 
ul. 1 Maja, ul. Reymonta, ul. Kościuszki,
• opracowanie dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej przebudowy ul. Zgody na 
osiedlu Zientarówka 
• interwencyjną wycinkę oraz pielęgnację 
drzew na terenie gminy 
• opracowanie dokumentacji projektowej 
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
w ul. Duchnickiej w Duchnicach
• modernizację budynku przy ul. Fa-
brycznej w Józefowie - przystosowanie 
na Dom Kultury
• opracowanie dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej budowy Przedszkola Nr 1 
w Ożarowie Maz.
• roboty dodatkowe do umowy ZP 342-
-61-58/06 z dn. 09-10-2006 r. na budo-
wę zjazdu pożarowego z ul. Lipowej na 
parking przy Szkole Podstawowej w Pło-
chocinie
• rozbiórkę dawnego budynku Ośrodka 
Zdrowia w Józefowie oraz zagospodaro-
wanie terenu
• opracowanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej przebudowy ulic na 
terenie gminy: Część A - ul. Wiśniowej 
w Ożarowie Mazowieckim, Część B -
ul. Kasztanowej w miejscowości Józefów,
Część C - przedłużenia ul. Żeromskiego 
do ul. Ożarowskiej w Duchnicach 
• opracowanie koncepcji przebudowy 
dróg w gminie Ożarów Mazowiecki na 
osiedlu: Część A - Płochocin Północny, 
Część B - Płochocin Południowy

Zatwierdzono wyniki przetargów na:
• opracowanie dokumentacji projektowej 
i budowę oświetlenia w ul. Rataja w Ko-
prkach - cena brutto : 54.900 zł, (wyko-
nawca „Elvir” – Warszawa)
• opracowanie dokumentacji projektowej 
i budowę oświetlenia ulicznego przy ul. 
Strzykulskiej w Strzykułach i Ożarowie, 

cena brutto: 193.370 zł (wykonawca 
„Święcki” - Pruszków)
• opracowanie dokumentacji projektowej i 
budowę oświetlenia przy ul. Broniewskie-
go w Duchnicach - cena brutto: 39.800 zł, 
(wykonawca – „Błysk” – Sochaczew)
• mechaniczne równanie dróg gminnych 
nieutwardzonych cena brutto: 39.800 zł 
(wykonawca – „Remont Dróg” – Jan Ku-
lig - Pruszków)
• opracowanie kompletnej dokumenta-
cji przebudowy dróg w Szeligach, cena 
brutto: 115.412 zł, (wykonawca – „AR-
BUD” –Pruszków)

Podpisano umowy:
• z wykonawcą  „ARBUD” Projektowanie 
i Usługi Geodezyjne z siedzibą w Prusz-
kowie na opracowanie kompletnej do-
kumentacji projektowo – kosztorysowej 
przebudowy ul. Pallotyńskiej w Ożarowie 
Maz., za cenę brutto – 36.478 zł. 
• z wykonawcą „BŁYSK” Sp. z o.o.  z 
siedzibą w Sochaczewie na opracowa-
nie dokumentacji projektowej i budowę 
oświetlenia przy ul. Lipowej i dojazdu do 
parkingu przy cmentarzu w Wolicy, cena 
brutto: 38.430 zł.
• z wykonawcą „BŁYSK” Sp. z o.o. z 
siedzibą w Sochaczewie na opracowa-
nie dokumentacji projektowej i budo-
wę oświetlenia przy ul. Szeligowskiej 
w Macierzyszu i Szeligach cena brutto: 
48.760 zł. 
• z wykonawcą „BŁYSK” Sp. z o.o. 
z siedzibą w Sochaczewie na opraco-
wanie dokumentacji projektowej i budo-
wę oświetlenia przy ul. Broniewskiego 
w Duchnicach, cena brutto: 39.800 zł. 
• z wykonawcą „Elvir” z siedzibą w War-
szawie na opracowanie dokumentacji 
projektowej i budowę oświetlenia przy 
ul. Rataja w miejscowości Koprki cena 
brutto: 54.900 zł. 
• z wykonawcą „Święcki”- Andrzej Święc-
ki  z siedzibą w Pruszkowie na opraco-
wanie dokumentacji projektowej i bu-
dowę oświetlenia w ul. Strzykulskiej w 
Strzykułach cena brutto: 193.370 zł. 

W ZAKRESIE INWESTYCJI I REMON-
TÓW
Podpisano umowy na:
• aktualizację projektu na wykonanie 
przebudowy ul. Parkowej w Ożarowie,  
wykonawca: „ARBUD” A. Raczkowski 
Pruszków, koszt: 20.679 zł brutto
• oczyszczanie przepompowni ścieków 
sanitarnych na terenie Tarnobrzeskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Oża-
rowie Maz., wykonawca: PUH Kozak, 
Warszawa. Koszt: 4.880 zł brutto.
• remont pomp ścieków komunalnych 
z przepompowni ścieków komunalnych 
na terenie TSSE Ożarowie Maz., wyko-
nawca: ITT Flygt Sp. z o.o. Warszawa,  
8.683,74 zł brutto
• opracowanie zmian do projektu budow-
lanego na wykonanie boiska sportowego 
przy ul. Lipowej w Płochocinie, wykonaw-

ca: Biuro – Rozwoju i Realizacji Projek-
tów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o. 
Płock. Koszt: 7.320 zł brutto.

Zakończono:
• zlecenie w ramach stałej konserwacji 
oświetlenia na wymianę szafek oświetle-
nia ulicznego (SON) w ilości 11 szt. i foto-
komórek w ilości 11 szt. na terenie gminy. 

W ZAKRESIE EDUKACJI 
• W ramach programu „Zero tolerancji dla 
przemocy w szkole” w Gimnazjum im. Bo-
haterów Powstania Warszawskiego odbył 
się przegląd szkoły w zakresie bezpie-
czeństwa dzieci i młodzieży oraz sprawo-
wania nad nimi prawidłowej opieki 
• Do IX Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
stycznego pod hasłem „Kiedy dzwonię po 
straż pożarną?”, przystąpiło 42 uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów. Wyło-
niono sześć najlepszych prac w dwóch 
grupach wiekowych. Prace zostały przeka-
zane do komitetu organizacyjnego powiatu 
warszawskiego zachodniego. Jury posta-
nowiło wyróżnić następujące osoby: 
- W grupie wiekowej 9 – 12 lat: I miejsce - 
Natalia Błażejewska, II miejsce - Barbara 
Ilnicka, III miejsce - Anita Ścieglińska.
- W grupie wiekowej 13 – 16 lat: I miejsce 
– Monika Woźniak, II miejsce – Maciej 
Radecki, III miejsce – Olga Basiak
• W ramach Mazowieckich Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej 2006/2007, chłopcy 
z Gimnazjum im. Bohaterów Powstania 
Warszawskiego zdobyli trzecie miejsce a 
dziewczęta czwarte w powiatowych za-
wodach piłki siatkowej.

W ZAKRESIE KULTURY
• W każdą niedzielę o 12.30 w Domu 
Kultury “Uśmiech” odbywały się spotka-
nia z teatrem dla dzieci. Każdy spektakl 
poprzedzony jest akcją “Scena dla malu-
cha”, w ramach której dzieci opowiada-
ją bajki, wiersze lub śpiewają piosenki. 
Sponsorem akcji jest firma GoDan z Oża-
rowa Mazowieckiego. Spotkania prowadzi 
Andrzej Ptasznik dyrektor DK. Spektakle 
obejrzało ok. 285 widzów.
• 8 marca w sali widowiskowej DK odbyło 
się widowisko słowno-muzyczne w wyko-
naniu Teatru Słowa “RAPSOD” z DK pt. 
“Kobieta w poezji i piosence”. 
• 26 marca odbyły się gminne eliminacje 
do konkursu recytatorskiego “Warszaw-
ska Syrenka”. W tegorocznych elimi-
nacjach wzięło udział 61 uczestników 
z naszej gminy. Zwycięzcy w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych przeszli 
do wojewódzkiego etapu konkursu. Na-
szymi finalistami zostali:
- Grupa I - dzieci klas “0” - III: Bartosz 
Kajewski - SP w Płochocinie
Grupa II - dzieci z klas IV - V: Izabela 
Dąbkowska - SP w Płochocinie
Grupa III - gimnazjum: Patrycja Sułkow-
ska - DK “Uśmiech” -  Teatr “RAPSOD”.

Burmistrz Kazimierz K.Stachurski 

Działania i decyzje podjęte w Urzędzie Gminy w okresie od  27 lutego do 27 marca 2007
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  w sprawie: zmiany uchwały budżeto-
wej  miasta i gminy na rok 2007.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale Nr 31/07 Rady Miejskiej 
w Ożarowie Maz z dnia 25 stycznia 2007 
r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i 
gminy na rok 2007 uchyla się § 12.

 w sprawie: zaciągnięcia kredytu dłu-
goterminowego w roku budżetowym 
2007.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zaciąga się kredyt komercyjny długoter-
minowy w banku krajowym w wysokości 
500.000 zł /słownie: pięćset tysięcy zło-
tych/ na realizację zadania inwestycyj-
nego pod nazwą „Przebudowa ul. Kole-
jowej w Płochocinie” 

§ 2
Prawne zabezpieczenie uzyskanego 
kredytu stanowi:
- weksel własny in blanco wraz z de-
klaracją wekslową

§ 3
1. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi 
w latach 2008-2011 w ratach kwartal-
nych.
2. Źródłem pokrycia zaciągniętego zo-
bowiązania będą wpływy z podatku od   
nieruchomości w latach 2008-2011.

 w sprawie: zaciągnięcia kredytu dłu-
goterminowego w roku budżetowym 
2007.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zaciąga się kredyt komercyjny długoter-
minowy w banku krajowym w wysokoś-
ci 600.000 zł /słownie: sześćset tysię-
cy złotych/ na realizację zadania inwe-
stycyjnego pod nazwą „Przebudowa 
ul. Duchnickiej w Duchnicach” 

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

§ 3
1. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi 

w latach 2008-2011 w ratach kwartal-
nych.
2. Źródłem pokrycia zaciągniętego zo-
bowiązania będą wpływy z podatku od   
nieruchomości w latach 2008-2011.

 w sprawie: zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w roku budżeto-
wym 2007.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zaciąga się kredyt komercyjny długoter-
minowy w banku krajowym w wysokości 
700.000 zł /słownie: siedemset tysięcy 
złotych /na realizację zadania inwesty-
cyjnego pod nazwą „Budowa ul. Parko-
wej w Ożarowie”. 

§ 2
Prawne zabezpieczenie uzyskanego 
kredytu stanowi:
- weksel własny in blanco wraz z dekla-
racją wekslową

§ 3
1. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi 
w latach 2008-2011 w ratach kwartal-
nych.
2. Źródłem pokrycia zaciągniętego zo-
bowiązania będą wpływy z podatku od  
nieruchomości w latach 2008-2011.

 w sprawie: zasad i trybu umarzania 
oraz udzielania ulg w spłacaniu wie-
rzytelności Gminy Ożarów Mazowiec-
ki z tytułu należności pieniężnych, 
do których nie stosuje się przepisów 
ustawy - Ordynacja podatkowa.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
1. Postanawia się, że wierzytelności 
Gminy mogą być umorzone w całości lub 
w części, w następujących sytuacjach :
- dłużnik będący osobą fizyczną zmarł 
nie pozostawiając spadkobierców od-
powiadających za zobowiązania, a nie 
można zaspokoić wierzytelności z masy 
spadkowej,
- dłużnik nie będący osobą fizyczną uległ 
likwidacji lub upadłości, a nie ma następ-
ców prawnych lub  osób  odpowiadają-
cych za jego zobowiązania i nie można 
zaspokoić wierzytelności z majątku li-
kwidacyjnego lub masy upadłości,
- nie można ustalić dłużnika lub miejsca 
jego pobytu,
- zachodzi uzasadnione przypuszcze-
nie, że w toku  postępowania mającego   
na celu dochodzenie wierzytelności nie 

uzyska się kwoty wyższej od kosztów 
dochodzenia i egzekucji tej wierzytelno-
ści lub postępowanie egzekucyjne oka-
zało się nieskuteczne,
- kiedy jest to uzasadnione szczególnie    
ważnymi względami społecznymi lub go-
spodarczymi,
- ściągnięcie wierzytelności zagraża 
istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza 
egzystencji jego lub jego rodziny,
2. Umorzenie wierzytelności z przyczyn 
wymienionych w ust. 1 pkt. 1-5 może na-
stąpić z urzędu lub na wniosek dłużnika, 
a z przyczyn wymienionych w ustępie 1 
pkt 6 wyłącznie na wniosek dłużnika.
3. Wniosek o umorzenie wierzytelności   
powinien być należycie umotywowany 
i udokumentowany. Przed umorzeniem 
wierzytelności należy przeprowadzić 
wszechstronne postępowanie wyjaśniają-
ce i podjąć próby ściągnięcia należności.
4. Wierzytelność może być umorzona 
w całości lub w części, jeżeli zastosowa-
nie innej ulgi  przewidzianej w niniejszej 
uchwale jest niemożliwe lub niewystar-
czające.
5. Spłata wierzytelności może być, na 
wniosek dłużnika, odroczona lub rozło-
żona na raty, jeżeli terminowe spłacenie 
należności mogłoby zagrażać istotnym 
interesom dłużnika, zwłaszcza egzy-
stencji jego lub jego rodziny.

§ 2
1. Do umarzania i stosowania ulg wobec 
wierzytelności Gminy, do których nie 
stosuje się przepisów ustawy - Ordyna-
cja podatkowa, tj. w szczególności wie-
rzytelności z tytułu umów najmu lokali 
wchodzących w skład zasobu lokalowe-
go gminy, umów dzierżawy, czy też opłat  
z tytułu użytkowania wieczystego, upo-
ważniony jest Burmistrz Miasta i Gminy 
Ożarów Mazowiecki.
2. Burmistrz może upoważnić określo-
nych pracowników Urzędu Miasta i Gmi-
ny  Ożarów Mazowiecki do stosowania 
ulg i dokonywania umorzeń wierzytelno-
ści. W takim wypadku pkt 3 stosuje się 
odpowiednio.
3. Zastosowanie przez Burmistrza ulgi 
w spłacie wierzytelności oraz umarzanie 
wierzytelności, których wartość prze-
kracza kwotę 2 000 zł, wymaga uprzed-
niego zaopiniowania przez Komisję 
do spraw budżetowych Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim.
4. Przez wartość wierzytelności rozu-
mie się wysokość należności głównej 
wraz z odsetkami, przyznanymi koszta-
mi postępowania i innymi należnościami 
ubocznymi.

§ 3
1. Postanowień niniejszej uchwały nie 

z pracy rady miejskiej

W dniu 6 marca  2007 r. na   VII  sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

U C H W A Ł A Nr 43/07

U C H W A Ł A  Nr 46/07

U C H W A Ł A Nr 45/07

U C H W A Ł A Nr 44/07

U C H W A Ł A  Nr 47/07
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stosuje się do przypadających gminie 
należności pieniężnych z tytułu realiza-
cji zadań z zakresu administracji rządo-
wej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami.
2. W zakresie należności określonych 
w pkt 1 mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy ustawy o finansach publicz-
nych.

 w sprawie: poboru opłaty skarbowej 
w drodze inkasa oraz wyznaczenia in-
kasentów i określenia wysokości wy-
nagrodzenia za inkaso.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
1. Zarządza się pobór opłaty skarbowej 
w drodze inkasa.
2. Jako inkasentów opłaty skarbowej 
ustanawia się:
- Starostwo Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego,
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej.
3. Za pobór opłaty  skarbowej  w drodze 
inkasa przysługuje inkasentowi  wyna-
grodzenie w wysokości 5% zainkasowa-
nej opłaty.

 w sprawie: uchwalenia programu 
profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych i przeciwdziałania  
narkomanii.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się gminny program profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych i przeciwdziałania narkomanii na 
rok 2007 w brzmieniu ustalonym w za-
łączniku do niniejszej uchwały.

 w sprawie: miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
Ożarów Mazowiecki dla obszaru Świę-
cice-Wolica 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego gminy Oża-
rów Mazowiecki dla obszaru Święcice- 
Wolica zwany dalej w treści niniejszej 
uchwały „planem”.
2. Plan obejmuje obszar, którego granice 
wyznaczają; od zachodu - granice admi-
nistracyjne części wsi Święcice i części 
wsi Wolica (dz. nr ew. 4/5, 6 i 10/1 z ob-
rębu S H R Wolica) przebiegające: od 
zachodu wzdłuż granicy gminy Ożarów 
Mazowiecki wspólnej z granicą gminy 

Błonie stanowiącej zachodnie granice 
wsi Wolica i wsi Święcice; wzdłuż gra-
nicy wsi Święcice i wsi Orły tj. północną 
granicą ul. Łaźniewskiej i wschodnią gra-
nicą ul. Zaborowskiej oraz wspólną gra-
nicą pomiędzy wsiami Święcice, Pilasz-
ków i Myszczyn; od wschodu -wzdłuż 
granicy wsi Święcice i wsi Płochocin 
do Trasy Poznańskiej; wzdłuż osi Trasy 
Poznańskiej i wzdłuż osi ul. Warszaw-
skiej na gruntach wsi Święcice, wzdłuż 
wschodniej granicy wsi Wolica do terenu 
PKP; od południa wzdłuż północnej gra-
nicy terenu PKP na dz. nr ew. 16 we wsi 
Wolica (obręb SHR Wolica) i południo-
wej granicy wsi Święcice.
3. Z obszaru planu wyłącza się pięć te-
renów (oznaczone i opisane na rysunku 
planu), dla których sporządzono i obo-
wiązują następujące miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego:
1) we wsi Święcice (obejmujący dwa te-
reny), uchwalony Uchwałą Nr 59/03 Ra-
dy Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 3 kwietnia 2003 r. opublikowaną 
w Dz. Urz. Województwa Mazowieckie-
go z 2003 r. Nr 229, poz. 6032;
2) we wsi Święcice uchwalony Uchwałą 
Nr 293/01 Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim z dnia 28 czerwca 2001r. 
opublikowaną w Dz. Urz. Województwa 
Mazowieckiego z 2001r. Nr 182, poz. 
2995;
3) we wsi Święcice, uchwalony Uchwa-
łą Nr 152/03 Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim z dnia 2 grudnia 2003r. 
opublikowaną w Dz. Urz. Województwa 
Mazowieckiego z 2004r. Nr 73, poz. 
1812;
4) we wsi Święcice, dla którego obowią-
zuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego uchwalony Uchwałą Nr 
390/02 Rady Miejskiej w Ożarowie Ma-
zowieckim z dnia 3 października 2002r. 
opublikowaną w Dz. Urz. Województwa 
Mazowieckiego z 2002 r. Nr 65, poz. 
1706.

 w sprawie: miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
Ożarów Mazowiecki dla obszaru Wol-
skie- Płochocin- Pogroszew Kolonia-  
Michałówek 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
1. Uchwala się miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
Ożarów Mazowiecki dla obszaru Wol-
skie (w tym obręb PGR Wolskie)- Pło-
chocin- Pogroszew Kolonia-Michałówek  
zwany dalej w treści niniejszej uchwały 
„planem”.
2. Plan obejmuje obszar, którego granice 
wyznaczają; od zachodu granica admi-
nistracyjna wsi Płochocin przebiegająca 

wzdłuż  wspólnej granicy administracyj-
nej wsi Płochocin i Święcice, dalej gra-
nica administracyjna wsi Wolskie (obręb 
PGR Wolskie) i granica administracyj-
na wsi Pogroszew Kolonia; od północy 
granica administracyjna wsi Pogroszew 
Kolonia; od wschodu granica administra-
cyjna wsi Pogroszew Kolonia i granica 
administracyjna wsi Michałówek do Tra-
sy Poznańskiej; od południa południowa 
granica administracyjna wsi Michałówek 
i oś Trasy Poznańskiej na gruntach wsi 
Płochocin.
2. Z obszaru planu wyłącza się dwa te-
reny (oznaczone i opisane na rysunku 
planu), dla których sporządzono i obo-
wiązują następujące miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego:
a. we wsi Pogroszew Kolonia, miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzenne-
go uchwalony Uchwałą Nr 53/03 Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 3 kwietnia 2003 r. opublikowaną 
w Dz. Urz. Województwa Mazowieckie-
go z 2003 r. Nr 229, poz. 6030;
b. we wsi Płochocin, miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego uch-
walony Uchwałą Nr 123/03 Rady Miej-
skiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 
25 września 2003 r. opublikowaną 
w Dz. Urz. Województwa Mazowieckie-
go z 2003 r. Nr 314, poz. 9952.

 w sprawie: miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
Ożarów Mazowiecki dla obszaru Oża-
rów Wieś-Bronisze-Jawczyce

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego gminy Oża-
rów Mazowiecki dla obszaru Ożarów 
Wieś-Bronisze-Jawczyce zwany dalej 
w treści niniejszej uchwały „planem”.
2.Plan obejmuje obszar, którego grani-
ce wyznaczają; granice administracyjne 
części wsi Ożarów Wieś, granice admi-
nistracyjne wsi Bronisze (obręb Bronisze 
i SHRO Bronisze) oraz granice admini-
stracyjne części wsi Jawczyce prze-
biegające: od zachodu wzdłuż  granicy 
administracyjnej wsi Ożarów Wieś, od 
północy wzdłuż granicy administracyjnej 
wsi Ożarów Wieś i wsi Bronisze( obręb 
SHRO Bronisze), od wschodu wzdłuż 
granicy administracyjnej wsi Bronisze 
(obręb SHRO Bronisze), od południa 
wzdłuż granicy administracyjnej wsi Bro-
nisze (obręb SHRO Bronisze) wspólnej z 
północną granicą terenów PKP na grun-
tach wsi Jawczyce, wzdłuż północnej 
granicy terenów PKP na gruntach wsi 
Konotopa i Ożarów Wieś.
3. Z obszaru planu wyłącza się sześć te-
renów (oznaczone i opisane na rysunku 

U C H W A Ł A Nr 48/07 

U C H W A Ł A Nr 49/07 

U C H W A Ł A  Nr 51/07

U C H W A Ł A  Nr 52/07

U C H W A Ł A Nr 50/07 
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z pracy rady miejskiej

planu) dla których sporządzono i obo-
wiązują następujące miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego:
1) we wsi Ożarów Wieś - uchwalo-
ny Uchwałą Nr 264/01 Rady Miejskiej 
w Ożarowie Maz. z dnia 6 lutego 2001 r. 
opublikowaną w Dz. Urz. Województwa 
Mazowieckiego z 2001 r. Nr 75, poz. 782;
2) we wsi Ożarów Wieś – uchwalo-
ny Uchwałą Nr 357/02 Rady Miejskiej 
w Ożarowie Maz. z dnia 19 lutego 2002 
r. opublikowaną w Dz. Urz. Wojewódz-
twa Mazowieckiego z 2002 r. Nr 118, 
poz. 2662;
3) we wsi Bronisze – uchwalony Uchwa-
łą Nr 357/02 Rady Miejskiej w Ożarowie 
Maz. z dnia 19 lutego 2002 r. opubliko-
waną w Dz. Urz. Województwa Mazo-
wieckiego z 2002 r. Nr 118, poz. 2662;
4) we wsi Bronisze – część miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego uchwalonego Uchwałą Nr 344/01 
Rady Miejskiej w Ożarowie Maz. z dnia 
27 listopada 2001 r. opublikowaną w 
Dz. Urz. Województwa Mazowieckie-
go z 2002r. Nr 28, poz. 671 bez dz. nr 
ew.44/3, 44/4, 44/7, 44/9;
5)we wsi Bronisze (obręb wieś Bronisze 
i obręb SHRO Bronisze) część miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego uchwalonego Uchwałą Nr 
176/96 Rady Miejskiej w Ożarowie Maz. 
z dnia 22 sierpnia 1996r. opublikowaną 
w Dz. Urz. Województwa Mazowieckie-
go z 1996 r. Nr 32, poz. 403;
6) we wsi Bronisze (obręb SHRO Broni-
sze) uchwalonego Uchwałą Nr 296/01 
Rady Miejskiej w Ożarowie Maz. z dnia 
28 czerwca 2001 r. opublikowaną w Dz. 
Urz. Województwa Mazowieckiego z 
2001 r. Nr 182, poz. 2997.

 w sprawie: przystąpienia do sporzą-
dzania zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego mia-
sta Ożarowa Mazowieckiego z częścią 
wsi Ołtarzew.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Przystępuje się do sporządzania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ożarowa Maz. 
z częścią wsi Ołtarzew uchwalone-
go Uchwałą Nr 453/06 Rady Miejskiej 
w Ożarowie Maz. z dnia 12 września 
2006 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. 
Mazowieckiego z 2006 r. Nr 264 poz. 
10384 z dnia 19 grudnia 2006 r.) zwanej 
dalej planem w granicach określonych 
na załączniku graficznym literowaniem 
ABCDEFA.(obszar A)

§ 2
1. Przedmiotem planu jest dopuszczenie 
na terenie zabudowy mieszkaniowej i re-

alizacji usług wbudowanych. 
2. Ustalenia planu obejmować będą za-
kres wynikający z treści art. 15 ust. 2 
ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym.

 w sprawie: przystąpienia do sporzą-
dzania zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego mia-
sta Ożarowa Mazowieckiego z częścią 
wsi Ołtarzew.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Przystępuje się do sporządzania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ożarowa Maz. 
z częścią wsi Ołtarzew uchwalonego 
Uchwałą Nr 453/06 Rady Miejskiej w 
Ożarowie Maz. z dnia 12 września 2006 
r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Mazo-
wieckiego z 2006 r. Nr 264 poz. 10384 
z dnia 19 grudnia 2006 r.) zwanej dalej 
planem w granicach określonych na za-
łączniku graficznym literowaniem ABC-
DEFA (obszar B).

§ 2
1. Przedmiotem planu jest dopuszczenie 
na terenie zabudowy mieszkaniowej i re-
alizacji usług wbudowanych. 
2. Ustalenia planu obejmować będą za-
kres wynikający z treści art. 15 ust. 2 
ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym.

 w sprawie: sposobu wykonania 
Uchwały Nr 282/05 Rady Miejskiej w 
Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 lute-
go 2005 r. w sprawie zmiany uchwał 
Rady Miejskiej Ożarowie Mazowiec-
kim o przystąpieniu do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów w gminie 
Ożarów Mazowiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Ze względu na zaistniałe uwarunkowa-
nia i okoliczności „Miejscowy plan zago-
spodarownia przestrzennego obszaru 
Myszczyn – Pilaszków - Orły”, którego 
granice określone są na załączniku nr 1 
do Uchwały Nr 282/05 Rady Miejskiej w 
Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 lutego 
2005 r. w sprawie zmiany uchwał Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim,            
o przystąpieniu do sporządzania miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów w gminie Ożarów 
Mazowiecki, może być sporządzany i 
przedkładany do uchwalenia w etapach 
jako: „ETAP A”  i  „ETAP B”.

§ 2
Dokonuje się zmiany w uchwale Nr 
282/05 Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim z dnia 3 lutego 2005 r. 
w sprawie zmiany uchwał Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim, o przystąpie-
niu do sporządzania miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
terenów w gminie Ożarów Mazowiecki, 
polegającej na podziale obszaru Mysz-
czyn – Pilaszków – Orły, wyznaczonego 
do sporządzania miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego, w ten 
sposób, że:
tereny oznaczone na załączniku gra-
ficznym do niniejszej uchwały kolorem 
żółtym i opisane, jako „ETAP A” zosta-
ną przedłożone do uchwalenia jako etap 
pierwszy, natomiast teren oznaczony 
na załączniku graficznym do niniejszej 
uchwały kolorem zielonym i opisany, 
jako „ETAP B” zostanie przedłożony do 
uchwalenia jako etap drugi, ustalając 
brzmienie § 2 ust. 1 pkt 1):
§ 2 ust. 1 pkt 5)
Myszczyn – Pilaszków - Orły sporządzić 
dla obszaru wyznaczonego na załączni-
ku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały 
linią przerywaną i oznaczonego cyframi 
od 2 do 28 i kolorem żółtym jako Etap A 
oraz cyframi 1-2-28-27-26-25-24-23-22 
i kolorem zielonym jako Etap B;”.

 w sprawie: przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Ożarowa Mazo-
wieckiego i Gminy Ożarów Mazowiec-
ki  zatwierdzonego uchwałą Nr 389/02 
Rady Miejskiej  Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 3 października 2002 r.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Przystąpić do sporządzenia zmiany stu-
dium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Miasta 
Ożarowa Mazowieckiego i Gminy Oża-
rów Mazowiecki zatwierdzonego uchwa-
łą Nr 389/02 Rady Miejskiej w Ożaro-
wie Mazowieckim z dnia 3 października 
2002 r. zwanego dalej studium, dla ob-
szaru w granicach administracyjnych 
Miasta Ożarowa Mazowieckiego i Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki jak oznaczono  
na załączniku graficznym do niniejszej 
uchwały.

§ 2
W studium należy uwzględnić uwarun-
kowania wynikające w szczególności z:
1) dotychczasowego przeznaczenia, za-
gospodarowania i uzbrojenia terenu;
2) stanu ładu przestrzennego i wymo-
gów jego ochrony;
3) stanu środowiska, w tym stanu rol-

U C H W A Ł A Nr 54/07 

U C H W A Ł A Nr 56/07

U C H W A Ł A Nr 53/07 

U C H W A Ł A Nr 55/07 
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kampania trzeźwościowa

niczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, 
wielkości i jakości zasobów wodnych 
oraz wymogów ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) stanu dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) warunków i jakości życia mieszkań-
ców, w tym ochrony ich zdrowia;
6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności 
i jej mienia;
7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy;
8) stanu prawnego gruntów;
9) występowania obiektów i terenów 
chronionych na podstawie przepisów 
odrębnych;
10) występowania obszarów naturalnych 
zagrożeń geologicznych;
11) występowania udokumentowanych 
złóż kopalin oraz zasobów wód pod-
ziemnych;
12) występowania terenów górniczych 
wyznaczonych na podstawie przepisów 
odrębnych;
13) stanu systemów komunikacji i in-
frastruktury technicznej, w tym stopnia 
uporządkowania gospodarki wodno-
-ściekowej, energetycznej oraz gospo-
darki odpadami;
14) zadań służących realizacji ponadlo-
kalnych celów publicznych.

§ 3
W studium należy określić w szczegól-
ności:
1) kierunki zmian w strukturze prze-

strzennej gminy oraz w przeznaczeniu 
terenów;
2) kierunki i wskaźniki dotyczące zago-
spodarowania oraz użytkowania tere-
nów, w tym tereny wyłączone spod za-
budowy;
3) obszary oraz zasady ochrony środo-
wiska i jego zasobów, ochrony przyrody, 
krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;
4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej;
5) kierunki rozwoju systemów komunika-
cji i infrastruktury technicznej;
6) obszary, na których rozmieszczone 
będą inwestycje celu publicznego o zna-
czeniu lokalnym;
7) obszary, na których rozmieszczone 
będą inwestycje celu publicznego o zna-
czeniu ponadlokalnym, zgodnie z usta-
leniami planu zagospodarowania prze-
strzennego województwa i ustaleniami 
programów, o których mowa w art. 48 
ust. 1;
8) obszary, dla których obowiązkowe 
jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na 
podstawie przepisów odrębnych, w tym 
obszary wymagające przeprowadzenia 
scaleń i podziału nieruchomości, a także 
obszary rozmieszczenia obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedaży powy-
żej 2.000 m2 oraz obszary przestrzeni 
publicznej;
9) obszary, dla których gmina zamierza 

sporządzić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego, w tym obsza-
ry wymagające zmiany przeznaczenia 
gruntów rolnych i leśnych na cele nierol-
nicze i nieleśne;
10) kierunki i zasady kształtowania rolni-
czej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;
11) obszary narażone na niebezpieczeń-
stwo powodzi i osuwania się mas ziem-
nych;
12) obiekty lub obszary, dla których wy-
znacza się w złożu kopaliny filar ochron-
ny;
13) obszary pomników zagłady i ich stref 
ochronnych oraz obowiązujące na nich 
ograniczenia prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, zgodnie z przepisami  
ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie 
terenów byłych hitlerowskich obozów za-
głady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 oraz z 2002 
r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271);
14) obszary wymagające przekształceń, 
rehabilitacji lub rekultywacji;
15) granice terenów zamkniętych i ich 
stref ochronnych;
16) inne obszary problemowe, w zależ-
ności od uwarunkowań i potrzeb zago-
spodarowania występujących w gminie.

Pełna treść uchwał do wglądu w UMIG w 
Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, 
pok. 101 lub na stronie www.bip.ozarow-
-mazowiecki.pl

Gmina Ożarów Mazowiecki przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej
„ ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”

organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania.

Szkoły Podstawowe i Gimnazja z terenu gminy Ożarów Mazowiecki wyraziły chęć uczestnictwa w konkursach kampanii.
Kampania rozpoczyna się 1 kwietnia 2007 r. i trwać będzie do końca czerwca 2007 r. 
Termin przekazania nagród do gmin – wrzesień 2007 r.

Cele Kampanii:

dla Szkół Podstawowych
Cel główny - Promowanie prozdrowotnego stylu  życia przez budowanie poczucia kompetencji w dokonywaniu prozdro-
wotnych wyborów.
1. WIEM I UMIEM. DOBRZE SIĘ BAWIĘ.
2. LUBIĘ SIEBIE. DOBRZE SIĘ BAWIĘ.
3. LUBIĘ RUCH. DOBRZE SIĘ BAWIĘ.

dla Szkół Gimnazjalnych
Cel główny - Promowanie prozdrowotnego stylu życia przez budowanie  tożsamości indywidualnej i społecznej opartej na 
dokonywaniu prozdrowotnych wyborów. 
1. SPRAWDZAM I WYBIERAM. DOBRZE SIĘ BAWIĘ.
2. POZNAJĘ SIEBIE I INNYCH. DOBRZE SIĘ BAWIĘ.
3. LUBIĘ SPORT. DOBRZE SIĘ BAWIĘ.

Szkoly otrzymają pakiety atrakcyjnych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kampanii: dla dzieci, rodziców, 
nauczycieli, kierowców, sprzedawców.

Uczestnikom życzę samych sukcesów i zadowolenia z udziału w kampanii.
                                                                                mgr E. Dobrzyńska-Khafagy
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z życia szkół

Turniej Wiedzy o Szarych Szeregach

 10 marca 2007r w Szkole Podsta-
wowej im. Szarych Szeregów w Płocho-
cinie odbyła się już IV edycja konkursu 
Wiedzy o patronie szkoły. Reprezentacje 
klas IV–VI zostały wyłonione w elimina-
cjach przeprowadzonych 31 paździer-
nika 2006r. Trzyosobowe zespoły mia-
ły się wykazać znajomością wydarzeń 
z czasów okupacji. Udostępnienie mło-
dzieży dwóch powieści dokumentalnych 
Aleksandra Kamińskiego - „Kamieni na 
szaniec” i „Zośki i Parasola” pozwoliło 
organizatorom wymagać od uczestników 
naprawdę zaawansowanej wiedzy.

 Jak w przypadku poprzednich edycji 
turnieju, przygotowaniem pytań i przepro-
wadzeniem konkursu zajęła się 11 Dru-
żyna Harcerzy Starszych i Wędrowników 
„Zielono–Czarni” im. Szarych Szeregów 
składająca się głównie z absolwentów 
szkoły w Płochocinie. Na czele organiza-
torów stanęła pion. Martyna Kujawska.

 Rywalizacja rozpoczęła się o godz. 
9:00 w nastrojowo udekorowanej har-
cówce.
 W pierwszej rundzie turnieju były py-
tania otwarte z ogólnej wiedzy o Szarych 
Szeregach. Każda z drużyn po kolei wy-
bierała sobie jedno z trzydziestu pytań 
łatwych (np. „Podaj trzy akcje Małego 
Sabotażu”) lub jedno z trzydziestu trud-
nych (np. „Jaką profesję wojskową miał 
„Książę”). Ponadto przeprowadzono 
„słowne kalambury” – reprezentanci klas 
próbowali opisać wylosowane przez nich  
wyrażenia nie używając zawartych w tym 
haśle słów. Po zaciekłej walce o punk-
ty i długiej dogrywce wyłoniono cztery 
z ośmiu drużyn, które przeszły do półfi-
nału: reprezentacje klas IV b, V a, VI a 
i VI c.
 W drugiej rundzie przed zawodnikami 
postawiono jeszcze trudniejsze zadanie: 
musieli znaleźć na mapkach szczegóło-
we umiejscowienie najbardziej znanych 
akcji dywersyjnych Szarych Szeregów 
oraz ułożyć w krótkim czasie złożoną do-
mino–układankę. Ostatnią konkurencją 
rozstrzygającą, które drużyny przejdą do 
finału  był krótki sprawdzian pisemny, po-
przedzony projekcją autentycznych zdjęć 
miejsc, ludzi i rękopisów. Tym razem bez 
żadnej dogrywki wyłoniono finałową 
dwójkę: reprezentantów klas IV b i V a.
 Na finał wszyscy czekali z napięciem, 
toteż powitano go z entuzjazmem. Dru-

żynom rozdano zdjęcia wielu drugopla-
nowych bohaterów powieści A. Kamiń-
skiego z poleceniem podpisania ich. 
Zadanie to okazało się dla uczestników 
bardzo trudne i nie przyniosło jedno-
znacznego rozstrzygnięcia. Ostatnią pró-
bą wiedzy były pytania dotyczące życio-
rysów dwóch postaci: Janka „Rudego” 
Bytnara i Tadeusza „Zośki” Zawadzkie-
go. Różnicą zaledwie jednego punktu 
cały turniej zwyciężyła reprezentacja kla-
sy V a w składzie: Tomasz Leszczyński,  
Maciej Trojanowski, Krystian Dobrzyński 
i Kamil Sowa.
 Zakończeniem rywalizacji było pa-
miątkowe zdjęcie oraz nagrodzenie 
wszystkich zespołów – szczególnie lau-
reatów.
 Na przyszły rok zachęcimy do udziału 
w konkursie uczniów szkół z całej naszej 
gminy.

Tomasz Kotecki, harcerz XI DHSiW

DOBRE MANIERY                NA WIOSNĘ!
 Dnia 21. 03. 2007 r. uczniowie i na-
uczyciele Gimnazjum im. Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego w Płochocinie 
tradycyjnie bardzo hucznie i radośnie 
przywitali wiosnę. Wbrew aurze w naszej 
szkole kwitły wielobarwne kwiaty, było sło-
necznie, kolorowo i wyjątkowo wesoło.
 W tym roku wraz z nadejściem wiosny 
postanowiliśmy być grzeczniejsi i bar-
dziej kulturalni, więc ten dzień upłynął 
nam pod znakiem savoir–vivre�u, chociaż 
zdajemy sobie sprawę, że odpowiednie 
zachowanie obowiązuje zawsze bez 
względu na pogodę czy porę roku. Motto 
imprezy zaczerpnięte zostało z wiersza 
Jana Brzechwy pt „Kwoka” – „Grunt to 
dobre wychowanie”.

 Po uroczystym powitaniu rozpoczęły 
się zmagania klas w następujących kon-
kurencjach: scenka przedstawiająca za-
chowanie zgodne i niezgodne z zasada-
mi savoir – vivre�u w różnych sytuacjach,  
wiosenna piosenka do znanego tematu 
muzycznego ze słowami własnego au-
torstwa, quizy sprawdzające wiedzę 
uczestników z zakresu dobrych manier, 
a także rozpoznawanie elementów zas-
tawy stołowej. Dodatkową atrakcją oka-
zał się „Maraton Uśmiechu” podczas 
którego przedstawiciele klas wprawili 
widzów w doskonały nastrój za sprawą 
zabawnych dowcipów.
 W ogólnej klasyfikacji wygrała klasa 2 B 
wraz z wychowawczynią p. Urszulą Galant.

 Nad całością imprezy czuwali orga-
nizatorzy: p. B. Kłos, p. R. Soprych 
i p. R. Kupracz.
 Wszyscy uczniowie zaangażowali się 
w przygotowanie „Dnia Wiosny”, wykazu-
jąc się talentami organizatorskimi i aktor-
skimi. 
 Po raz kolejny gimnazjaliści z Płocho-
cina udowodnili, że Pierwszy Dzień Wio-
sny to nie koniecznie „tradycyjne waga-
ry”, a wręcz przeciwnie – będąc w szkole 
można świetnie się bawić i nauczyć wielu 
bardzo przydatnych w codziennym życiu 
zasad!

Beata Kłos

Fotoreportaż na okładce „Informatora”.
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konkurs literacki

Motto:
(...) „Tutaj do mnie najcichszym listkiem

ufnie mówią topole i wierzby,
moje serce tu wie o wszystkiem...” (...)

Władysław Broniewski

III GMINNY KONKURS LITERACKI  „Po ożarowskich ścieżkach”

Temat tegorocznej edycji: Tu jest nasze miejsce

Patronat honorowy nad konkursem objęli:
Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki - Pan Kazimierz Stachurski

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim - Pani Izabela Milde

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusz Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim

Do udziału w konkursie serdecznie zapraszamy młodzież szkół podstawowych 
z klas IV-VI oraz gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

Cele konkursu:
   - bliższe poznanie własnego środowiska lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków,
     miejsc pamięci, pomników przyrody, obiektów przemysłowych, kolejowych, itp.;
   - pobudzenie zainteresowania młodego pokolenia dziedzictwem kulturowym 
     oraz warunkami współczesnego rozwoju naszej gminy;
   - inspirowanie młodzieży w zakresie twórczego promowania własnych miejscowości.

Regulamin konkursu:
1. Na konkurs należy przygotować prezentację  dowolnie wybranego  zabytku, miejsca pamięci, pomnika przyroda, 
 ważnego obiektu przemysłowego, kolejowego, itp. z terenu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
2. Praca powinna mieć  formę literacko-plastyczną.
3. Przygotowany tekst nie może być odczytany, nie może to być tylko wiersz (wiersz może być użyty jako element popisu)
4. Autor prezentując swoją pracę  może wykorzystać różnego typu materiały (fotografie, plakaty, rysunki, 
 podkład muzyczny, inne).
5. Praca powinna być tak przedstawiona, aby zachęcić słuchających do odwiedzenia prezentowanego miejsca
6. Czas prezentacji nie dłuższy niż 3-4 minuty.
7. Dopuszcza się możliwośc zgłoszenia prac przygotowanych w grupach, ale nie większych niż 2-3 osoby.
8. Rodzice i  nauczyciele proszeni są o zachęcenie  młodzieży do udziału w konkursie i ewentualną pomoc
 w kontakcie z organizatorem.
9. Zgłoszenie ( nie pracę) do udziału w konkursie należy nadesłać, złożyć osobiście lub telefonicznie 
 do 15 maja 2007r. na adres:
 Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego
 ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki;
10. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkoły, adres szkoły, telefon kontaktowy
 oraz  imię i nazwisko opiekuna.
 Zgłoszenia przyjmują i  konsultacji udzielają organizatorki konkursu:
     Danuta Kwiek  tel. 22 721 10 19 w.42 w godz. 8.00-15.30
     Grażyna Wojszczyk 505 230 999.
11. Przesłuchania odbędą się na początku czerwca,  o dokładnym terminie uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.
12. Komisja oceniająca po wysłuchaniu prezentacji wyłoni laureatów, ogłosi wyniki, wręczy nagrody, wyróżnienia
 oraz pamiątkowe dyplomy wszystkim uczestnikom konkursu.
13. Lista laureatów zostanie opublikowana w mediach lokalnych.
14. Kryteria oceny prac konkursowych:
a. kompozycja prezentacji (układ treści);
b. stosowność i jakość  użytych środków plastycznych, materiału dźwiękowego, itp.;
c. interesujące wygłoszenie ( poprawna wymowa, mowa ciała);
d. szczególne zalety prezentacji.

Informujemy, iż organizator planuje publikację książkową prezentującą  dorobek dotychczasowych trzech edycji konkursu 
„Po ożarowskich ścieżkach”, ze środków pozyskanych z udziału w programie „Szkoła Równych Szans” współfinansowanym 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby  prywatne lub Instytucje, które chciałyby dodatkowo wesprzeć to przedsięwzięcie proszone są o wpłaty na konto:
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

Bank Pekao S.A I/O Błonie nr konta 34 1240 2164 1111 0000 3564 8992 z dopiskiem „Konkurs Literacki”.
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rozmaitości kulturalne

 Jak wszyscy Państwo wiedzą, biblio-
teka publiczna jest instytucją , której pod-
stawowym zadaniem jest popularyzo-
wanie uczestnictwa w kulturze poprzez 
udostępnianie książek, czasopism oraz  
generalnie informacji o piśmiennictwie. 
Oprócz roli edukacyjnej pełni również 
funkcję przyjemnościową, zaspokajając 
potrzebę rozrywki przy smakowitej lektu-
rze a ostatnio  także potrzebę twórczości 
u swoich czytelników. I tak - w ramach 
twórczego pobudzania umysłu i likwida-
cji psychologicznych barier związanych 
z wypowiadaniem się na ocenę w szkole - 
skierowaliśmy do młodzieży ze starszych 
klas szkoły podstawowej i gimnazjum za-
proszenie do konkursu literackiego.
 W Oddziale dla Dzieci ożarowskiej 
biblioteki organizujemy konkurs na naj-
lepszą, najbardziej oryginalną i zachęca-
jącą do lektury recenzję. Do udziału za-
praszamy wszystkich wypożyczających 
u nas książki młodocianych czytelników. 
Recenzja powinna dotyczyć książek znaj-
dujących się w naszych zbiorach z wyjąt-
kiem lektur szkolnych. Prace zbieramy do 
30 kwietnia u pani bibliotekarki w oddzia-
le. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez 
jury łożone z dwojga przedstawicieli mło-
dych czytelników, pani Ireny Schumacher 
z Oddziału dla Dzieci oraz ze mnie, czyli 
Dyrektora Biblioteki. Nagrody i wyróżnie-
nia zostaną wręczone w trakcie uroczy-
stości planowanych w naszej bibliotece 
w związku z „Tygodniem Bibliotek 2007”. 
Najciekawsze prace zostaną umiesz-
czone na stronie internetowej biblioteki-
(www.biblioteka-ozarow-mazowiecki.pl) 
w specjalnie utworzonym dziale.
 Inny konkurs czytelniczy skierowany 
tym razem do dzieci do lat dziesięciu or-
ganizuje nasza koleżanka w filii biblioteki 

w Płochocinie (z siedzibą w Józefowie, 
ul. Fabryczna , w piwnicy dawnej szkoły 
społecznej). Jest to konkurs na najpięk-
niejszą ilustrację do książki. Też będą 
nagrody i dyplomy dla laureatów, wysta-
wa pokonkursowa prac, a także zdjęcia 
w Internecie.
Zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych.
20 kwietnia (w piątek zaraz po świętach) 
o godzinie 11:00 w bibliotece ożarow-
skiej odbędzie się spotkanie dla naszych 
najmłodszych czytelników (do lat sze-
ściu!) z autorką, znaną poetką współ-
czesną i twórcą pięknych wierszy dla 
dzieci, panią Alicją Patey-Grabowską. 
Pani Alicja przez wiele lat mieszkała 
w Ożarowie Mazowieckim, a jej matka 
uczyła dzieci w Szkole Podstawowej 
nr 1. Poetka prowadzi ciekawe warsztaty 
literackie. Do nas przyjedzie ze swoimi 
wierszami i aurą „Wiosny - czarodziejki”. 
Będzie to pierwsze spotkanie z żywym 

poetą dla większości naszych dzieci 
i z pewnością zapamiętają je na długo.
Zapraszamy starsze grupy przedszkolne 
i dzieci z zerówki. I żeby było komfortowo 
to koniecznie z poduszeczkami, bo sie-
dzenie będzie na twardej podłodze.
 Na zakończenie chciałabym jeszcze 
dodać, że biblioteka do swoich zbiorów 
regionalnych otrzymała stare zdjęcie 
związane z przedwojenną szkołą. Nie-
stety, nikt nie wie, z którego roku to zdję-
cie pochodzi ani kto się na nim znajduje. 
Prosiłabym wszystkich Państwa, którzy 
rozpoznają być może kogoś z tego zdję-
cia o kontakt z biblioteką. Zdjęcie – dzię-
ki uprzejmości redakcji „Informatora” 
– reprodukujemy poniżej . Jest też na za-
mieszczone stronie www.bilioteka-oza-
row-mazowiecki.pl w dziale „Regionalia”.

Elżbieta Paderewska
Dyrektor Biblioteki Publicznej

Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

Nowinki z biblioteki publicznej

W siedzibie Biblioteki  Publicznej  w Ożarowie  przy ul. Szkolnej 2 można oglądać wystawę 
 „Zachować Pamięć. Praca przymusowa i niewolnicza 

obywateli polskich na rzecz III Rzeszy 1939-1945”. 
Właścicielem wystawy jest Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, która - dzięki uprzejmości Prezesa 

Fundacji,  pana profesora Mariusza Muszyńskiego -  użyczyła  Bibliotece tej bardzo cennej ekspozycji. 
Osoby zainteresowane grupowym zwiedzaniem proszone są o kontakt z Dyrektorem Biblioteki, 

tel. 22-722-12-65 w. 21 lub e-mail: biblioteka.ozarowska@neostrada.pl

Masz problemy w rodzinie, potrzebujesz wsparcia, chcesz miło spędzić czas
z a p r a s z a m y

do korzystania z zajęć rekreacyjnych, spotkań, wyjazdów w Klubie „Quo Vadis”
przy ul. Strażackiej 3A (w dawnej siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej i ZUK)

w poniedziałki, środy, piątki: w godzinach 17–19
we wtorki: od godziny 18 - grupa wsparcia dla kobiet
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z życia gminy

 Bieg Piastów jest największą imprezą 
narciarską w Polsce. Odbywa się od roku 
1976 w Górach Izerskich, koło Szklar-
skiej Poręby w pierwszy weekend marca. 
Jest tam specyficzny mikroklimat i śnieg 
leży do maja. W historii Biegu Piastów 
nie odbył się on tylko raz z powodu stanu 
wojennego. Ja biorę w nim udział od roku 
1980 i jestem w czołówce, jeśli chodzi 
o ilość startów. Moja córka Urszula Kęp-
czyńska startuje od kilku lat.
 W kraju odbywają się też inne bie-
gi narciarskie, w których brałem udział, 
są to Bieg Jadźwingów w Gołdapi, bieg 
Podlaski w Siedlcach, Bieg Hubala 
w Białymstoku, Hetmański w Toma-
szowie Lubelskim, Lotników w Biesz-
czadach, Gąsienniców w Zakopanem, 
Gwarków w Wałbrzychu, Ondraszka w 
Bielsku – Białej, Papieski w Nowym Tar-
gu. Na Mazowszu mieliśmy Bieg Warsa 
i Sawy w Pomiechówku, ale od paru lat 
nie jest organizowany. Piękną imprezą 
są „Wędrówki Północy”, organizowane 
przez PTTK Suwałki na płn.–wsch. części 
Polski i Litwie. Mają one charakter bar-
dziej turystyczno–rekreacyjny. Z powodu 
kłopotów ze śniegiem biegi te sa często 

przekładane lub odwoływane. Bieg Pia-
stów należy do Europejskiej Ligii Nar-
ciarskiej biegów masowych zwanej „Eu-
rolopet” i ubiega się o zaliczenie do Ligi 
światowej zwanej World-lopet. Jednym 
z warunków jest udział minimum 1000 
uczestników na głównym dystansie. Dla-
tego życzeniem komandora biegu pana  
Juliana Gazdowskiego jest, aby każdy 
z uczestników kogoś namówił do startu. 
Ja mam trochę sprzętu biegowego, wie-
dzy i umiejętności i parę osób wprowa-
dziłem w tajniki tego sportu. Miłośnikiem 
i zwolennikiem narciarstwa biegowego 
jest też sąsiad pan Kazimierz Stachurski 
z rodziną. Ale jak został burmistrzem to 
nie znajduje czasu na bieganie na nar-
tach. Myślę, że namówię ich do udziału. 

 Narciarstwo biegowe zaliczane jest 
do najzdrowszych form rekreacji. Jest to 
opinia lekarzy i specjalistów od rekreacji. 
Można je uprawiać w różnych warunkach 
terenowych. Przy małej ilości śniegu bie-

gałem na stawie w Parku Ołtarzewskim 
nawet po lodzie. Przygotowania do se-
zonu wykonywałem pływając na naszym 
basenie, uprawiając jogging, jeżdżąc na 
rowerze i rolkach. Bywały zimy, że jecha-
ło się na Bieg Piastów bez treningu na 
nartach i dopiero w Jakuszycach przed 
zawodami oswajał się człowiek ze śnie-
giem.  

 Zawody rozgrywane są w różnych 
kategoriach wiekowych od przedszkola-
ków do weteranów na różnych dystan-
sach i stylach. Bieg główny jest na ogół 
na dystansie 50 km stylem klasycznym 
z możliwością skrótu. Bieg w stylu dowol-
nym (łyżwowym) jest na 25 km.
 Ja startuje na obydwu dystansach.
W tym roku na XXXI biegu uzyskaliśmy 
z córką następujące wyniki:
 Ja na 33 km – C.l. - styl klasyczny 
miejsce III, czas 03 :52:27s;
 Ula na 24 km  C.l - miejsce 217 czas 
02:19:35 s;
 Ja na 25 km  F.l.  (styl dowolny) miej-
sce 242, czas 01:59: 36 s. 

Janusz Kępczyński

Nasi reprezentanci na „Biegu Piastów”

 Uczniowie z Gimnazjum im. Boha-
terów Powstania Warszawskiego w 
Ożarowie Maz. najlepsi!
 17 marca 2007r. odbył się w Warsza-
wie finał VII Ogólnopolskiego Konkursu 
Ortograficznego „Ortografia na medal” 
organizowany przez Warszawski Oddział  
Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów.
 Ten prestiżowy konkurs składał się 
z trzech etapów:
• eliminacji szkolnych – mających wy-
łonić uczestników drugiego etapu;
• etapu drugiego – dzielnicowego/rejo-
nowego;
• finału – mającego wyłonić zwycięzców.
 Eliminacje szkolne cieszyły się du-
żym zainteresowaniem naszych uczniów. 
Do stopnia rejonowego zakwalifikowano 
sześcioro uczestników, natomiast w fina-
łowe szranki stanęło troje naszych gim-

nazjalistów. Przez ok. 2 godz. zmagali 
się, m.in. z zawiłościami polskiej ortogra-
fii, interpunkcji oraz frazeologii.
 Po kilku godzinach – z radością i sa-
tysfakcją – przyjęliśmy wyniki konkursu:

- I nagroda dla Patrycji Wiśniew-
skiej, uczennicy klasy kl.III a (w poprzed-

niej edycji konkursu zajęła II miejsce);
- wyróżnienie dla Michała Ozimka, 
ucznia kl. III a;
- dyplom uznania dla Agaty Rutkow-
skiej, uczennicy kl. I e.
 Uczniowie otrzymali dyplomy oraz 
wartościowe książki.
 Na wyrazy uznania zasługują fina-
liści, laureaci,  jak również pomysłodaw-
cy oraz organizatorzy wszystkich eta-
pów konkursu, dzięki któremu uczniowie 
rozwijają świadomość językową i umie-
jętności pisania zgodne z najnowszymi 
normami ortograficznymi oraz doskonalą 
szeroko pojęte kompetencje językowe.
 Warto bowiem pamiętać, że dbałość 
o kulturę słowa jest integralną częścią 
edukacji humanistycznej.

Edyta Tymofiejewicz
nauczycielka języka polskiego 

w Gimnazjum w Ożarowie Maz.

Ortografia na medal

Patrycja Wiśniewska (druga od lewej)
zdobywczyni I miejsca 

VII Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny pod honorowym patronatem 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty „Ortografia na medal” rozstrzygnięty.
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rozmaitości

V EDYCJA KONKURSU „BEZPIECZNE 

GOSPODARSTWO ROLNE”

Rolnicy, którzy są zainteresowani udziałem w  V edy-
cji Ogólnokrajowego Konkursu
„Bezpieczne  Gospodarstwo Rolne”, proszeni są 
o zgłoszenie udziału do 30 kwietnia 2007 roku. 
Zgłoszenie udziału w konkursie należy złożyć w naj-
bliższej Placówce Terenowej lub Oddziale Regional-
nym KRUS.
Formularz zgłoszenia można otrzymać w Placówce 
lub pobrać ze strony internetowej KRUS oraz w przed-
stawicielstwach współorganizatorów.

Organizatorami konkursu są:
1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
3. Państwowa Inspekcja Pracy
4. inne instytucje i organizacje działające na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach 
 rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolni-
 czych o ile zadeklarują swój udział w organizacji 
 konkursu.

KRUS PT Błonie

” Ab Imo Pectore” w Bydgoszczy
Chór z Ożarowa Mazowieckiego zdo-
był Srebrny Dyplom na III Ogólno-
polskim Konkursie Pieśni Pasyjnej w 
Bydgoszczy.
 To był już drugi konkurs Chóru Kame-
ralnego „Ab Imo Pectore”. Z jednej stro-
ny powinno być łatwiej, ale na pierwszym 
konkursie w Toruniu gdzie zdobyliśmy 
III miejsce, nie mieliśmy żadnych ocze-
kiwań, a samo dopuszczenie naszego 
chóru do konkursu traktowaliśmy jako 
nobilitację. Teraz oczekiwaliśmy, iż zapre-
zentujemy się nie gorzej niż poprzednio. 
Kilka miesięcy nauki śpiewu, zgrywania 
głosów i teraz występ, podczas którego 
miało się okazać ile jesteśmy warci.
 W sobotę 25 marca z samego rana 
wyjechaliśmy z Ożarowa i już o 12-
-stej byliśmy na miejscu w Bydgoszczy. 
Przesłuchania zespołów odbywały się 
w kościele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, my zaś skierowaliśmy się do 
pobliskiej szkoły, w której chóry przygo-
towywały się do występów. Warunki były 
co prawda spartańskie, ale my musieli-
śmy się rozśpiewać się i skoncentrować 
na występie.
 Rozśpiewanie przeprowadziła z nami 
Małgorzata Obrimska, która pracuje nad 
rozwojem naszych głosów. Kilka ćwiczeń 
rozluźniających, potem ćwiczenia najaz-
du jak Małysz no i oczywiście ćwiczenia 
emisyjne. Po rozśpiewaniu wziął nas 
w swoje ręce nasz dyrygent – Mariusz 
Latek. Ostatnie chwile przed występem 
spędziliśmy na szlifowaniu utworów kon-
kursowych.

 Kiedy już byliśmy gotowi i zbliżała 
się godzina naszego występu przeszli-
śmy pod kościół, w którym odbywały się 
przesłuchania konkursowe. Okazało się, 
że musimy zaczekać jeszcze kilkanaście 

minut na zewnątrz kościoła na zakończe-
nie występu poprzedniego zespołu. Na 
szczęście pogoda była łaskawa i świeciło 
ciepłe wiosenne słońce. Dał się nam jed-
nak we znaki chłodny marcowy wiatr, który 
na pewno nie pomógł przed występem.
 Nadszedł moment, na który czekali-
śmy od wielu miesięcy. Długie przygoto-
wania i 15 minut na prezentację efektów 
naszej pracy. W trakcie i po występie było 
wiele emocji. Coś zabrzmiało lepiej, coś 
zabrzmiało gorzej, ale oceniliśmy występ 
jako udany. Pozostało już tylko oczeki-
wanie na ogłoszenie wyników.
 Po występie zamieniliśmy się rolami 
i teraz my jako słuchacze mogliśmy po-
dziwiać występy naszej „konkurencji”. 
Występy były gorsze i lepsze, ale gene-
ralnie poczuliśmy, iż nie musimy się za 
nasz chór wstydzić. Choć z drugiej stro-

ny zaczęliśmy się też nieco niepokoić o 
wyniki, bo okazało się, że poziom tego 
konkursu jest znacznie wyższy niż po-
przedniego w Toruniu.
 Po wspólnej Mszy Świętej, odprawio-
nej na zakończenie konkursu, z niecier-
pliwością czekaliśmy na wyniki. Najpierw 
ogłoszono listę chórów, ocenionych naj-
słabiej, które otrzymały jedynie dyplom 
uczestnictwa. Nas wśród nich nie było. 
Wiedzieliśmy już, że nie wypadliśmy 
gorzej niż poprzednio. W następnej ko-
lejności odczytano wyniki chórów, które 
zdobyły brązowy dyplom. W tej grupie 
też nas nie było. Cieszyliśmy się coraz 
bardziej. W końcu padła nazwa nasze-
go chóru. Otrzymaliśmy srebrny dyplom, 
który został wręczony naszemu dyrygen-
towi Mariuszowi Latkowi. Na końcu wy-
czytano zdobywców złotych dyplomów, 
nagród specjalnych i Grand Prix. Po 
ogłoszeniu wyników laureaci najwyż-
szych nagród dali krótki koncert. Szcze-
gólnie zachwycił nas występ Chóru „Arte 
Domino” z Poznania.
 Nastąpił czas powrotu do Ożarowa. 
Wracaliśmy zadowoleni z osiągniętych 
wyników i świadomi ilości pracy, którą mu-
simy wykonać zanim sięgniemy po naj-
wyższe laury. Ale na rozmyślania nie było 
zbyt dużo czasu, gdyż następnego dnia 
mieliśmy zaplanowany kolejny koncert.

Jerzy Ratajczak - tenor z Chóru Kameralnego 
„Ab Imo Pectore”, http://ab.imo.pectore.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Ożarowie Maz.

ul. Poznańska 129/131, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel./fax (022) 722 41 93, tel.  (022) 721 00 09

www.szkola.ozarow.prv.pl, email: szkolaozarow@poczta.onet.pl
ZAPRASZAMY  NA  DNI  OTWARTE

14 marca 2007   GODZ. 17:00
18 kwietnia 2007   GODZ. 17:00

W roku szkolnym 2007/2008 oferujemy naukę
w Liceum Ogólnokształcącym i Technikum

W Liceum Ogólnokształcącym proponowana jest klasa
z rozszerzonym programem nauczania geografii, przedsiębiorczości

i informatyki z ukierunkowaniem na integrację europejską

W Technikum można zdobyć następujący zawód:
• Technik hotelarstwa (dwie klasy)

• Technik organizacji usług gastronomicznych (jedna klasa)
• Technik żywienia i gospodarstwa domowego (jedna klasa)

Szkoła dodatkowo wyposażona jest:
   • w profesjonalną siłownię
   • dwie pracownie językowe
   • bibliotekę multimedialną

Oferujemy także zajęcia pozalekcyjne w formie kół zainteresowań.

Wystarczy dostarczyć:
• zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 
 wydane przez OKE
• świadectwo ukończenia gimnazjum
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
 do kształcenia w określonym zawodzie
• 3 zdjęcia
• podanie - druk dostępny w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły
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karty historii

 Pomimo, że dobroczynność, zwana 
obecnie filantropią jest zjawiskiem towa-
rzyszącym ludzkości od zarania dziejów, 
to jednak szlachetnie urodzona Tekla 
Rapacka z domu Kozłowska przyszła 
na świat w 1799 roku we wsi Mokrzyce 
w powiecie pułtuskim, zasługuje na 
wieczne utrwalenie również w pamięci 
mieszkańców ziemi ożarowskiej. Dlatego, 
że Tekla Rapacka była niewiastą szcze-
gólnie pracowitą i sumienną, która dzię-
ki swej pracowitości i sumienności wraz 
ze swym mężem Wincentym Rapackim, 
na dzierżawie majątków szlacheckich 
na Mazowszu doszła do posiadania kil-
ku majątków ziemskich między innymi 
w Borzęcinie i Ożarowie oraz własnego 
domu spokojnej starości przy ul. Oboź-
nej w Warszawie. Dzięki pracowitości 
i przedsiębiorczości, pomimo niewoli cars-
kiej małżonkowie Rapaccy zgromadzili 
pokaźny majątek, który po 40-letnim po-
życiu małżeńskim przejęła i spienięży-
ła  Tekla Rapacka za kwotę 193 tysięcy 
„rubli srebrem” przeznaczyła w całości 
na cele dobroczynne dla mieszkańców 
Warszawy, Borzęcina, Ożarowa i całe-
go Mazowsza. Tekla Rapacka dożyła 
sędziwego wieku. Zmarła 12 stycznia 
1883 roku przeżywszy 84 lata. Wspo-
mnienia o jej bogobojnym życiu i hojnej 
dobroczynności ukazały się we wszyst-
kich gazetach i czasopismach warszaw-
skich. Hołd jej pamięci złożyła między 
innymi poetka Maria Ilnicka, redaktorka 
pisma ilustrowanego „Bluszcz” oraz jej 
mecenas i wykonawca jej testamentowej 
woli Rajmund Wierzchlejski. To właśnie 
R. Wierzchlejskiemu zawdzięczamy mię-
dzy innymi wyjaśnienie pytania w jaki 
sposób Tekla Rapacka weszła w posiada-
nie majątku w Ożarowie, który dostał się 
w posagu jej córce Konstancji Rapackiej, 
dzięki zamążpójściu za jego posesjona-
ta Stanisława Deskura. Po bezdzietnej 
śmierci Stanisława i Konstancji Desku-
rów to właśnie  Tekla Rapacka, ich te-
ściowa przejęła majątki w Borzęcinie 
i Ożarowie następnie 25 listopada 1879 
te dobra ziemskie o powierzchni łącz-
nej 1800 morgów wraz z zabudowania-
mi oraz inwentarzem żywym i martwym 
sprzedała synowi największego bankiera 
warszawskiego Edwardowi Kronenber-
gowi. To właśnie od Edwarda Kronen-
berga dobra ziemskie Ożarów w 1912 
roku odkupili przedsiębiorcy z Sosnowca 
– Stanisław i Maria Reicherowie.
 Natomiast Tekla Rapacka cała uzy-
skana kwotę od Edwarda Kronenberga 
przeznaczyła na cele filantropijne. Jej do-
nacje podajemy według relacji mecenasa 
R.  Wierzchlejskiego zamieszczonej w ty-

godniku „Kłosy” z 13 stycznia 1883 roku, 
w której czytamy między innymi: ”Kapitał  
uzyskany ze sprzedaży majątków Tekla 
Rapacka przeznaczyła na następujące 
cele:

1) 49,000 rs. na kapitał wieczysty, od 
którego procent ma być używanym na 
wsparcie rodzin, których dzieci uczęsz-
czają do średnich zakładów naukowych, 
tudzież do szkół, gdzie obok innych wia-
domości wykładane są dzieciom rzemio-
sła
2) 15 000 rs. na Kuchnie Tanie, a mia-
nowicie rs. 10,000 na fundusz dla zakła-
dów tego typu już istniejących r.s. 5,000 
na założenie nowej Taniej Kuchni dla 
młodzieży poświęcającej się naukom
3) 18,000 rs. na kapitał wieczysty dla 
zakładów sierot i starców, tudzież na 
Ochrony, i rs. 5,000 na kapitał, od które-
go procent ma być używany na wspiera-
nie zasłużonych dozorczyń ochron
4) 3,000 rs. na fundusz wieczysty dla 
Muzeum Przemysłowego
5) 13,500 rs. na kapitał wieczysty, od 
którego procent ma być używany na 
wspieranie nędzy rzeczywistej
6) 10,500 rs. na fundusz wieczysty dla 
Przytułku paralityków i 14,000 rs. na 
dobudowanie dla nich pomieszczeń no-
wych
7) 9,000 rs. na fundusz wieczysty dla 
Instytutu Głuchoniemych i ociemniałych 
i 4,000 rs. jednorazowo do tego zakładu
8) 4,000 rs. na fundusz wieczysty dla 
tworzącego się Towarzystwa Kasy Prze-
zorności i Pomocy  Nauczycieli i Nauczy-
cielek Prywatnych, z tem zastrzeżeniem, 

aby dopóki się Towarzystwo nie utworzy, 
procenta obracane były na wspieranie 
niemogących pracować nauczycieli i na-
uczycielek
9) 2,000 rs. na fundusz wieczysty dla 
tworzącego się Towarzystwa Kasy Prze-
zorności i Pomocy szwaczek, z podob-
nem jak poprzednio zastrzeżeniem
10) 4,000 rs. na rozszerzenie budowli 
szkoły ogrodniczej
11) 1,000 rs. na fundusz wieczysty dla 
przytuliska
12) 6,000 rs. na fundusz wieczysty dla 
instytucji jałmużniczej przy kościele Św. 
Kazimierza w Nowym Mieście
13) 21,000 rs. na dom schronienia star-
ców i sług Św. Ducha i panny Maryi 
w nowym Mieście
14) 6,000 rs. na szpital dzienny
15) 6,000 rs. na Towarzystwo Osad Rol-
nych i Przytułków Rzemieślniczych
16) 4,500 rs. dla przytułków starców i sie-
rot wyznania Ewangelickiego i Mojżeszo-
wego
17) 2,000 rs. dla instytutu Moralnej po-
prawy dzieci na Mokotowie
18) 3,000 rs. na szpital  dla chorych płu-
cowych w Mieni.
 Cały pomieniony fundusz, wynoszący 
193,000 rubli, niezwłocznie przekazała 
śp Rapacka w znacznej części uczyniła 
na imię Towarzystwa Dobroczynnego 
dlatego, ze ustawa tego Towarzystwa, 
w r. 1825 zatwierdzona, zawiera prze-
pis, że gdyby z jakich-bądź powodów 
towarzystwo  istnieć przestało, wszelkie 
zapisy wrócą do ofiarodawców lub ich 
sukcesorów.
 Nie upłynęło i roku od tej wielkiej ofia-
ry, gdy śp. Tekla Rapacka, wyjechawszy 
przypadkiem na ulicę Koszyki w War-
szawie, stwierdziła, jak szczupłym jest 
kościół parafialnym Św.Barbary, nie mo-
gący pomieścić więcej na 200 osób, gdy 
parafia kilkanaście tysięcy mieszkańców 
obejmuje. To ją spowodowało, że cała 
resztę szacunku za dobra Barańsz-
czyk, w tym czasie przez nią sprzedane, 
w kwocie 82,300 rs. ofiarowała nowym 
aktem darowizny na rozszerzenie obec-
nego, lub wybudowanie nowego kościo-
ła dla parafii św. Barbary, z warunkiem, 
ażeby raty z Brańszczyku odbierała oso-
ba, wprost przez testatorkę wybrana, 
a która przyrzekła doprowadzić rzeczoną 
budowę do skutku.
 Nie wspominam, że wiele osób ze 
swej rodziny, a nawet obcych, obdarzy-
ła śp. Rapacka funduszami znacznemi, 
lecz i resztę swego majątku przeznaczy-
ła na cele dobra powszechnego. Jakoż 
sprzedała dwa swoje domy w Warsza-
wie i suma szacunkowa rozporządziła 

NOWOŚCI w BIBLIOTECE …Kartki z dziejów Mazowsza
Hojna dobrodziejka Tekla Rapacka

Tekla Rapacka
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jak pomóc niepełnosprawnym

testamentem, który w d. 23 b.m. został 
otworzony. Pomijając legata na korzyść 
krewnych i otaczających ja osób poczy-
nione, wymieniam tylko zapisy na cele 
publiczne. Otóż pomienionym testamen-
tem zapisała śp. Rapacka:
1) 6,000 rs. na zakład dla kobiet, potrze-
bujących przytułku
2) 5,000 rs. na kasę pożyczkową dla 
rzemieślników i wyrobników
3) 10,000 na fundusz wieczysty dla 
tworzącego się Towarzystwa Opieki nad 
Dziećmi i rs. 5,000 dla takiegoż Towarzy-
stwa pomocy dla sług, z tem zastrzeże-
niem, ze póki towarzystwa rzeczone nie 
wejdą w życie, Towarzystwo Dobroczyn-
ności ma używać procentów na odpo-
wiednie cele statutowe
4) 5,000 rs. na Przytułek dla nauczycie-
lek, obecnie przy ulicy Żurawiej istnieją-
cy.
 Resztę, kilkadziesiąt tysięcy rubli 
wynoszącą, przeznaczyła śp. Rapacka 
na rozpowszechnianie książek, popula-
ryzujących nauki przyrodnicze, i w tym 
celu uprosiła dzisiejszego, znanego ze 
swych uczuć obywatelskich, Prezesa To-
warzystwa Dobroczynności o utworzenie 

oddzielnego Komitetu w rzeczonem To-
warzystwie, który by się zajął zorganizo-
waniem tej rzeczy.
 Szereg tych ofiar wykazuje, ze śp. 
Rapacka była rzeczywiście wyjątkową 
istotą. Za życia wyzuła się tak dalece 
z majątku, że tylko procent prawny od 
sumy szacunkowej za sprzedane domy, 
zaledwie wystarczający na skromne ut-
rzymanie, pozostawiła dla siebie. Rozda-
ła nadto za życia powozy, konie i wiele in-
nych rzeczy, a nawet z tego niewielkiego 
procentu, jaki sobie zastrzegła, wspierała 
i obdarzała jeszcze potrzebujących. Przy 
tem była tak skromna, że unikała podzię-
kowań, a nawet rozmów o tem co uczyni-
ła. Że zaś taka była przez całe życie, za 
dowód niech posłuży następny szczegół. 
Znałem śp. Rapacką bliżej, radziła się 
mnie w rzeczach prawnych, a przecież 
dopiero na pogrzebie jej w Borzęcinie 
dowiedziałem się o jednym z jej uczyn-
ków, godnych pamięci. Przed laty 30-tu 
w rzeczonym majątku spalił się Kościół 
drewniany. Właścicielami Borzęcina byli 
wówczas Państwo Rapaccy. Proboszcz 
udał się wówczas do dziedziczki, za któ-
rej wstawieniem się do męża powstała 

nowa, murowana, dość okazała świąty-
nia, wyłącznie prawie kosztem Rapac-
kich wzniesiona. Parafianie bowiem, wło-
ścianie przyczynili się do budowy jedynie 
pracą ręczną i zwożeniem materiałów. 
Nigdy o tem nie wspominała nieboszcz-
ka, choć o Borzęcinie i o grobie tamże 
rodzinnym nieraz mówiła.
 Bez wątpienia śp. Tekla Rapacka 
była osoba tak niepospolicie zacną, że 
stawiona być może jako ideał. Takiego 
zaparcia się samego siebie wymagać od 
wszystkich nie możemy, ale to pewna, 
że gdyby wszyscy ludzie zamożni, wstę-
pując w ślady tak zacnych osób, obło-
żyli się dobrowolnie podatkiem na cele 
społeczne, przeznaczając na to chociaż 
drobny procent od swych dochodów, 
jakżeby to ludzkość szybko się rozwijała 
pod względem moralnym i umysłowym. 
PS  O potrzebie ocalenia od zapo-
mnienia zasług Tekli Rapackiej, o któ-
rej fundacjach zapomnieli nie tylko 
parafianie modlący się w kościołach 
w Warszawie i Borzęcinie, ale także, 
proboszczowie tych parafii.

opracował dr Stefan Lewandowski

Niepełnosprawni  żyją wśród nas
 W poprzednim numerze „Informato-
ra” Ożarowskiego publikowaliśmy artykuł 
pióra Anny Bartoszewicz (o tym samym 
tytule) na temat spotkania władz sa-
morządowych Ożarowa Mazowieckiego 
i powiatu warszawskiego zachodniego 
z mieszkańcami gminy – osobami niepeł-
nosprawnymi i ich opiekunami.
 Celem tego spotkania było rozpozna-
nie problemów osób niepełnosprawnych 
i wypracowanie skutecznych sposobów 
niesienia pomocy tej grupie mieszkań-
ców.(przyp.red.)
 Natomiast w lutym odbyła się w kon-
ferencja ogólnopolska pod nazwą „Gmino 
jaka jesteś? Badanie działalności gmin na 
rzecz osób niepełnosprawnych”, w której 
uczestniczyli kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej Bożena Wronikowska oraz 
sekretarz gminy Jarosław Szmyt. Kon-
ferencja była podsumowaniem rocznych 
badań przeprowadzonych przez Pentor 
na zlecenie PFRON-u. 
 Wyniki badań jednoznacznie wska-
zują na niedostosowanie obecnego 
systemu organizacji wsparcia osób nie-
pełnosprawnych do ich potrzeb i oczeki-
wań. Samorządy gminne nie dysponują 
twardymi danymi i nie zawsze zdają so-
bie sprawę co tak naprawdę „boli” niepeł-
nosprawnych. Powszechne jest niedo-
szacowanie odsetka niepełnosprawnych 
borykających się z różnymi problemami. 

Instytucje powiatowe, na których spoczy-
wa przede wszystkim obowiązek niesie-
nia pomocy osobom niepełnosprawnym 
często nie są kojarzone z pomocą i pozo-
stają praktycznie poza zasięgiem miesz-
kańców gmin wiejskich. Bardzo ważna, 
a zarazem nie w pełni wykorzystana wy-
daje się rola organizacji pozarządowych 
w  procesie rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych. Ich działanie pozy-
tywnie oceniają samorządy jak i osoby 
niepełnosprawne.
 Niepełnosprawni mają dość niską 
świadomość tego, gdzie mogą zwró-
cić się o pomoc. W konsekwencji swoje 
pierwsze kroki kierują do Ośrodków Po-
mocy Społecznej – dla wielu są one jedy-
ną znaną i dostępną instytucją wsparcia.
Gminy dobrze zaspakajają najczęstsze 
potrzeby niepełnosprawnych związane 
z pomocą finansową, materialną i opieką 
bytową. Niestety poza sferą podstawo-
wych potrzeb niewiele oferuje się niepeł-
nosprawnym – szczególnie w zakresie  
rehabilitacji zawodowej, edukacji, kultu-
ry czy sportu. Problemy zdrowotne i ich 
konsekwencje (problemy psychologicz-
ne, brak akceptacji społecznej) w oczy-
wisty sposób ograniczają udział osób 
niepełnosprawnych w lokalnym życiu 
społecznym.
Niezależnie jednak od wszystkiego wyni-
ki badań pokazały, że samorządy gminne 

są i będą instytucją bez wątpienia najbliż-
szą osobom niepełnosprawnym. Wobec 
braku wiedzy na temat alternatywnych 
źródeł pomocy, własnej bezradności czy 
innych trudności niepełnosprawni zdani 
są na gminy. O ile osoby niepełnospraw-
ne oczekują zmiany obecnego systemu 
wsparcia o tyle brak funduszy i wypraco-
wanych rozwiązań nie pozwala gminom 
skutecznie reagować na zgłaszane po-
trzeby.
Tyle wyniki badań. A jak wygląda problem 
niepełnosprawnych w naszej gminie?
 Problem ilości osób niepełnospraw-
nych i ich problemów pozostaje  w naszej 
gminie nie w pełni rozpoznany. Liczbę 
osób z orzeczeniem o stopniu niepełno-
sprawności w stopniu znacznym i umiar-
kowanym szacuje się na około 300 (zna-
nych OPS i PCPR). 
 Z różnych form wsparcia Ośrodka 
Pomocy Społecznej korzysta około 160 
osób (z czego 42 stanowią osoby powy-
żej 60 roku życia a 12 to małe dzieci). 
Przeważająca większość rodzin z pro-
blemem niepełnosprawności korzysta ze 
świadczeń pieniężnych w formie: zasiłku 
stałego, zasiłku pielęgnacyjnego, świad-
czenia pielęgnacyjnego,  dodatku z tytułu 
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepeł-
nosprawnego. 
 Rodziny te korzystają również z po-
mocy materialnej na ogólnych zasadach 
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przygarnij pieska, kotka ...

wynikających z ustawy o pomocy spo-
łecznej. I tak OPS dofinansowuje pobyt 
i wyżywienie w ośrodkach szkolno-wy-
chowawczych dla dzieci, wyjazdy na tur-
nusy rehabilitacyjne, zakup sprzętu re-
habilitacyjnego i ortopedycznego, koszty 
leczenia.
 W szczególnych przypadkach OPS 
dofinansowuje także dojazdy do ośrod-
ka szkolno-rehabilitacyjnego oraz dowóz 
mieszkańców  naszej gminy do Środowi-
skowego Domu Samopomocy w Łubcu. 
W każdej chwili Pracownicy OPS służą 
pomocą i radą w załatwianiu spraw urzę-
dowych oraz dotyczących leczenia, reha-
bilitacji medycznej
 Z wymienionej liczby osób niepełno-
sprawnych ponad 40 (w tym dzieci) wy-
maga stałej  pomocy osób drugich . OPS 
świadczy usługi opiekuńcze 22 osobom 
samotnym i niesprawnym. Oferta pomo-
cy skierowanej do osób niepełnospraw-
nych tylko częściowo odpowiada na ich 
ogromne potrzeby. Zdajemy sobie spra-
wę że pomoc materialna i wsparcie byto-
we nie jest wszystkim co można zrobić dla 
osób z problemem niepełnosprawności. 
Nie ma na terenie naszej gminy placówki 
stacjonarnej, która świadczyłaby pomoc 
instytucjonalną np. warsztaty terapii za-
jęciowej, środowiskowy dom pomocy, 
świetlica rehabilitacyjno-terapeutyczna 
dla dzieci. Mieszkańcy naszej gminy ko-
rzystają z placówek znajdujących się na 
terenie innych gmin m.in. ze Środowi-

skowego Domu Samopomocy w Łubcu, 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Lesznie, warsztatów tera-
pii zajęciowej w Brwinowie, Bramkach 
i Czubinie . Nie ma też na terenie naszej 
gminy organizacji pozarządowej, która  w 
sposób profesjonalny pomagałaby  nie-
pełnosprawnym i ich rodzinom. 
 Na spotkaniu w dniu 13.02.2007 r. 
w DK „Uśmiech” przyjęto intencję utwo-
rzenia stowarzyszenia, które zintegruje 
rodziny osób niepełnosprawnych i pomo-
że im skuteczniej zabiegać o własne in-
teresy. Ze spraw prostszych do załatwie-
nia na bieżąco postanowiono udostępnić 
nieodpłatnie w określonych godzinach  
pływalnię miejską na zajęcia rehabilita-
cyjne dla niepełnosprawnych, podobnie 
salę gimnastyczną w szkole Nr 1 w Oża-
rowie Maz., oraz świetlicę w Domu Kultu-
ry „Uśmiech” na zajęcia plastyczne.
 Podczas wspomnianego spotkania 
poruszano również problem pomocy – 
matkom wychowującym niepełnospraw-
ne dzieci - w codziennej opiece nad 
nimi. Wspomniano, iż istnieje taka forma 
wsparcia jak – opiekun osoby niepełno-
sprawnej.
 Rzeczywiście od niedawna istnieje 
nowy zawód - asystent osoby niepełno-
sprawnej. Funkcjonuje on od kilku mie-
sięcy w ramach programów pilotażowych   
w niektórych dużych miastach (m.in.
w Warszawie). Program ten jest reali-
zowany przez organizacje pozarządo-

we (stowarzyszenia, fundacje) co jest 
potwierdzeniem ustaleń ze spotkania 
gminnego, że niezbędne jest utworzenie 
stowarzyszenia przez osoby zaintereso-
wane. Zawód asystenta osoby niepełno-
sprawnej uzyskać można po ukończeniu 
szkoły kształcącej w tym kierunku (nauka 
trwa min. 1 rok) lub po odbyciu specjali-
stycznego szkolenia. Asystent nie świad-
czy usług opiekuńczych jedynie pomaga  
osobie niepełnosprawnej dojechać na 
zakupy, dojechać do lekarza lub rehabi-
litację, pomaga korzystać z dóbr kultury , 
rekreacji i sportu. Pomoc ta jest odpłatna 
i może być przyznana na  kilka godzin 
w tygodniu. 
 Zainicjowanie tej formy pomocy było-
by możliwe na terenie naszej gminy, jed-
nakże wymaga to czasu – na zapozna-
nie się z warunkami tworzenia programu, 
znalezienie wykwalifikowanej kadry, wy-
stąpienie o dotację finansową itp.
 Ośrodek Pomocy Społecznej podjął 
już pierwsze działania w celu realizacji 
ww. zamierzenia.
 Podsumowując: spotkanie władz  
gminnych i powiatowych pozwoliło 
pełniej uświadomić nam wagę proble-
mów osób niepełnosprawnych i ko-
nieczność działania na rzecz tej grupy 
mieszkańców naszej gminy.

Bożena Wronikowska
Kierownik OPS

Kącik  adopcyjny
Prowadzony przez grupę przyjaciół zwierząt działającą na terenie gminy Ożarów Mazowiecki

Jak postępować w przypadku zaginięcia psa:
1. Zawiadomić wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Maz., podając dokładne dane dotyczące zaginię-
cia,( datę, opis psa) oraz swoje dane.
2. Zgłosić zaginięcie psa pod którymś z telefonów kontaktowych podanych w kąciku adopcyjnym „Informatora Ożarowskiego” 
podając dane jak wyżej, oraz szukać w pobliskich schroniskach.

Do serca przytul psa...
• Lisek -to 2 -letni rudobrązowy z długą sierścią pies szukający ciepła i miłości. Obecnie przebywa
 w schronisku, gdzie czeka na nowego właściciela.
• 6-tygodniowa sunia, mieszaniec jamnika, szuka nowego domu 
• Urocza przyjacielska ok. roczna sunia – mieszaniec- przypominająca amstaffa, tęskni za nowym
 opiekunem
• 2-letnia suczka Kaukas  czeka w schronisku  na nowego właściciela 
• 4-letnia średniej wielkości łagodna i przyjazna sunia 
• 2-letnia kociczka bez ogona czeka na nowego opiekuna
• ośmiomiesięczna trikolorka tęskni za nowym właścicielem
• Ok. 2-letni średniej wielkości Azor, porzucony w Józefowie czeka na życzliwych ludzi.
• 1,5-roczna krótkowłosa suczka średniej wielkości i jasnej maści, łagodna uratowana od śmierci głodowej.
• Młody porzucony szczeniak (ok.6 m-cy) mieszaniec, znaleziony w stanie krańcowego wyczerpania, czeka
 na przyjazny dom. Obecnie stan dobry.
• Znaleziono 2 -letnią burą kotkę pięknie umaszczoną, bardzo ładną i towarzyską ,do oddania w dobre ręce
• Kilkuletnia młoda koteczka, bura z ciemnym grzbietem, nieduża i bardzo milutka 

Informujemy osoby zainteresowane, że wszystkie podane w ogłoszeniach psy są lub będą zaszczepione i odpchlone,
 a suczki wysterylizowane. Wszystkie psy posiadają książeczki zdrowia. Telefony kontaktowe:

507415468, 603837761, 500195529 i 503666946
Informujemy, iż w tym miesiącu udało nam się znaleźć 5 nowych domów dla bezdomnych psów.
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o Unii słów kilka ...

 Zbliża się długi weekend majowy, 
czyli czas wyjazdów, wielu z nas wybie-
rze się na pewno wycieczkę do jakiegoś 
państwa Unii - bez względu na to z jakie-
go powodu wyjeżdżamy, poniższe infor-
macje na pewno się przydadzą. Nawet 
jeśli nie teraz, to w przyszłości. 
 Obywatele polscy od 1 maja 2004 r. 
mogą swobodnie poruszać się po te-
rytorium krajów Unii Europejskiej oraz 
Europejskiego Obszaru Gospodarcze-
go (kraje UE oraz Norwegia, Islandia 
i Liechtenstein). Nie znikła jednak kon-
trola naszych obywateli wjeżdżających 
do krajów UE i EOG. Od dnia 1 maja 2004 
r. Polacy podróżujący do innych krajów 
Unii Europejskiej i EOG mogą przekra-
czać granicę na podstawie paszportu lub 
dowodu osobistego (zarówno starego, 
ważnego maksymalnie do 31 grudnia 
2007 r., jak i nowego typu). W przypad-
ku starszych, książeczkowych dowodów 
osobistych zalecane jest upewnienie 
się, czy dokument jest w wystarczająco 
dobrym stanie technicznym i pozwala 
na stwierdzenie tożsamości. Posiada-
cze zniszczonych egzemplarzy powinni 
z odpowiednim wyprzedzeniem przed 
planowanym wyjazdem złożyć wnioski 
o wymianę dokumentu na nowy.
 W odniesieniu do Szwajcarii, która nie 
jest członkiem UE ani EOG, nie mają za-
stosowania ułatwienia polegające na moż-
liwości przekraczania granicy na podstawie 
dowodu osobistego. Dokumentem upraw-
niającym obywateli RP do wjazdu na obszar 
Szwajcarii pozostaje wyłącznie paszport. 
Przy pobytach turystycznych do 90 dni, 
obywatele RP nie mają obowiązku posia-
dania wizy. Przyjazd na dłużej niż 90 dni 
wymaga uzyskania wizy w Ambasadzie 
Szwajcarii w Warszawie. 
 Na wniosek rodziców lub opiekunów 
prawnych możliwe jest wydanie dowodu 
osobistego dziecku poniżej 13 roku życia. 
 Z dniem 1 maja 2004 r. nastąpiło rów-
nież całkowite zniesienie obowiązku po-
siadania wiz przy wyjazdach do państwa 
UE i EOG - niezależnie od celu i czasu 
trwania pobytu. Należy jednak pamię-
tać, że na pobyt dłuższy niż 3 miesiące 
konieczne jest uzyskanie stosownego 
zezwolenia, a w przypadku niektórych 
państw formalności trzeba załatwić jesz-
cze przed wyjazdem. 
 Obowiązująca w UE i EOG zasada 
swobodnego przepływu osób oznacza, 
że państwa tego obszaru mogą odmó-
wić wjazdu na swoje terytorium tylko 

w przypadku, kiedy dana osoba stwarza 
poważne zagrożenie dla ich bezpieczeń-
stwa wewnętrznego (np. terroryzm) lub 
porządku publicznego. 
 Dane większości obywateli polskich 
umieszczone w SIS (System Informacyj-
ny Schengen, największa komputerowa 
baza danych UE) zostały do 1 maja 2004 r. 
wykreślone z systemu. Oznacza to, iż 
osoby posiadające zakaz wjazdu do da-
nego państwa UE, mogą obecnie - po 
przystąpieniu Polski do Unii - do tego 
kraju wjeżdżać, za wyjątkiem wymienio-
nych powyżej przypadków. 
  W Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, 
Grecji, Holandii, Hiszpanii, Irlandii, Luk-
semburgu, Niemczech, Portugalii i Wło-
chach obowiązującą walutą jest euro (€). 
Dodatkowo euro jest używane w Ando-
rze, Monako, San Marino i Watykanie. 
Dania, Szwecja i Wielka Brytania zacho-
wały dotychczasowe waluty. 
 Z dniem 1 maja 2004 zniknęły rów-
nież granice celne pomiędzy krajami Unii 
Europejskiej a Polską. Turyści podróżu-
jący po krajach Unii nie podlegaja żad-
nym ograniczeniom dotyczącym ilości 
zakupionych i przewożonych towarów 
pod warunkiem, że są one przeznaczo-
ne do użytku osobistego i nie podlegają 
odsprzedaży. Pojęcie „do użytku osobi-
stego” zawiera w sobie przeznaczenie 
przewożonych towarów na prezenty, jed-
nakże ich sprzedaż jest naruszeniem pra-
wa i grozi ich konfiskatą oraz dodatkową 
karą. Odebraniu może również podlegać 
pojazd, którym towary są przewożone. 
 Przykładowo, przewożone towary uz-
naje się za do użytku osobistego, jeżeli 
nie przekraczają ilości:
- 800 papierosów (przy wjeździe do Au-
strii, Danii, Finlandii, RFN, Szwecji i Wiel-
kiej Brytanii - 200 papierosów);
- 200 cygar;
- 1 kg tytoniu;
- 10 litrów spirytusu;
- 20 litrów wina ze zwiększoną zawarto-
ścią alkoholu (np. sherry, porto);
- 90 litrów wina (w tym maksymalnie 60 
litrów wina musującego);
- 110 litrów piwa. 
Osoby poniżej 17 roku życia nie mogą 
przewozić wyrobów alkoholowych ani ty-
toniowych.
 Po przystąpieniu Polski do UE znik-
nęła możliwość ubiegania się przez 
polskich turystów wracających do kraju 
o zwrot podatku VAT od towarów zaku-
pionych w krajach unijnych. W Unii Eu-
ropejskiej zasadą jest, że opodatkowanie 
następuje w kraju przeznaczenia towaru, 
a nie w kraju, z którego towar pochodzi. 
Wyjątkiem są osoby fizyczne nieprowa-
dzące działalności gospodarczej i osoby 
prawne nie będące podatnikami VAT, 
poza granicami kraju, gdzie znajduje się 

ich stałe miejsce zamieszkania lub sie-
dziba. Kupując towar opłacają one poda-
tek VAT w kraju zakupu, niezależnie od 
miejsca konsumpcji dobra. 
 Leczenie  - osoby, opłacające składki 
na NFZ, podróżujące po krajach Unii Eu-
ropejskiej, mają prawo do skorzystania 
z opieki medycznej w ramach ubezpie-
czenia. Mimo, że prawo wspólnotowe 
stosuje się na obszarze wszystkich kra-
jów należących do Unii, są pewne wyjątki: 
w Danii przepisów tych nie stosuje się na 
obszarze Grenlandii i Wysp Owczych. Po-
dobnie w Wielkiej Brytanii - nie mają one 
zastosowania na terytorium Wysp Nor-
mandzkich oraz Wysp Mann. Unijne prawo 
honorują Gujana Francuska, Réunion, Gi-
braltar, Gwadelupa i Martynika oraz Azory 
i Madera, jak również Szwajcaria i państwa 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego: 
Islandia, Lichtenstein, Norwegia.
 Udając się do lekarza poza granicami 
kraju należy posiadać dokument potwier-
dzający fakt ubezpieczenia .
  W każdym z państw UE obowiązu-
ją inne zasady i organizacja udzielania 
świadczeń, których polski turysta jest 
zobowiązany przestrzegać. Jeżeli jednak 
w danym kraju obowiązuje współpłace-
nie (np. w Belgii, Francji, Niemczech czy 
Szwecji), polski turysta będzie musiał za-
płacić odpowiednią kwotę, a po powrocie 
do kraju ubiegać się o jej zwrot.
 Obywatele polscy, podejmujący stu-
dia w kraju Unii Europejskiej, są upraw-
nieni do korzystania ze wszystkich usług 
medycznych niezbędnych do tego, by 
stan zdrowia nie pogorszył się przez 
okres studiów. To oznacza, że mogą 
leczyć się nie tylko w przypadkach na-
głych (jak turyści), ale otrzymają pomoc 
w każdej potrzebie zdrowotnej: np. 
w chorobie przewlekłej, mogą wykonać 
na koszt ubezpieczalni niezbędne ba-
dania okresowe, czy korzystać z porad 
lekarzy specjalistów. 
 Szczególnymi przywilejami cieszą 
się emeryci i renciści, którzy mają prawo 
do wszystkich świadczeń koniecznych 
w czasie ich pobytu w innym państwie. 
 Osoby zamieszkujące i pracujące le-
galnie na terenie kraju unijnego oraz od-
prowadzające składki na ubezpieczenie 
zdrowotne i emerytalne w danym kraju, 
mają takie same prawa do świadczeń 
medycznych, jak obywatele państwa w 
którym przebywają. Prawo to przysługuje 
również najbliższej rodzinie danej osoby: 
 Mam nadzieje, że te najważniejsze 
informacje dla osób odwiedzających pań-
stwa Unii okażą się pomocne lub na przy-
kład skłonią do szukania bardziej szcze-
gółowych informacji na dany temat.

(na podst. informacji z www.msz.gov.pl)
Jolanta Kołodyńska - UMiG w Ożarowie Maz.

                       Z EUROPĄ W TLE
Na majówkę do Unii Europejskiej …
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W lutym OSP Ożarów Mazowiecki wy-
jeżdżała alarmowo 19 razy:
- 3 pożary
- 7 akcji ratownictwa technicznego
- 9 alarmy fałszywe
W pierwszej dekadzie miesiąca stra-
żacy wypompowywali rozlewiska wody 
z ulic oraz piwnic domów mieszkalnych 

naszej gminy. Wypompowano łącznie około 500 m3 wody. 

3 lutego - Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska/Szkolna - zde-
rzenie trzech samochodów osobowych.
6 lutego - Ożarów Mazowiecki, na wysokości ul. Poznańs-
kiej 356 - udzielenie pierwszej pomocy dziecku potrąconemu 
przez autobus wyjeżdżający z przystanku autobusowego. 
10 lutego - Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133 - pożar 
samochodu osobowego na parkingu przez siedzibą Starostwa 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 
16 lutego - Mory, ul. Poznańska 4 - przewrócenie się samocho-
du dostawczego Lublin i blokowanie jezdni Poznańskiej.

zebrał Jacek Andrzejczak

APEL DO WŁAŚCICIELI I UŻYTKOWNIKÓW HAL 
I OBIEKTÓW MAGAZYNOWYCH.

Proszę o składowanie materiałów palnych i pojemników na 
śmieci z zachowaniem odpowiedniej - ze względu na bezpie-
czeństwo pożarowe - odległości.  

Komendant Miejsko-Gminny ZOSP w Ożarowie Maz.
Leszek Stachlewski

Święcice
W lutym OSP Święcice  wyjeżdżała alarmowo 19 razy:
- 3 akcje ratownictwa technicznego
- 5 wypompowania

Wyjazdy  ART:

14 lutego – Święcice, skrzyżowanie ul. Poznańskiej z War-
szawską, dachował samochód osobowy w rowie. Podjęte 
działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, 
postawieniu samochodu na koła, odłączeniu gazu i akumu-
latora, kierowaniu ruchem
17 lutego – Michałówek, ul. Poznańska - kolizja dwóch sa-
mochodów osobowych. Podjęte działania to odcięcie gazu i 
prądu, kierowanie ruchem, sprzątnięcie jezdni i sypanie  sor-
bentu
19 lutego – Święcice, ul. Poznańska . Tir wypadł z jezd-
ni, uderzając w ogrodzenie, podjęte działania strażaków to 
kierowanie ruchem, wyciągnięcie samochodu, pomoc przy 
przeładunku

Wypompowywanie wody:
7 lutego – Płochocin, ul. 1 Maja 1
7 lutego – Wolskie, ul. Michałowska 61  blok nr 3
17 lutego - Wolskie, ul. Michałowska 61  blok nr 3
19 lutego – Płochocin – ul. 1 Maja 

A P E L

W związku z licznymi zdarzeniami drogowymi, w których 
uczestniczyli nietrzeźwi kierujący, apelujemy do wszyst-
kich kierujących pojazdami, aby wsiadając za kierownicę 
pojazdu rozważyli konsekwencje tego czynu, gdyż jest 
to przestępstwo i podlega odpowiedzialności karnej. Po-
nadto jazda na tzw. podwójnym gazie często kończy się 
tragediami i dramatami rodziny zarówno sprawcy, jak i 
ofiary. 

W dniu 6 lutego w Ołtarzewie na ul. Poznańskiej doszło do 
tragicznego zdarzenia drogowego. Podczas, gdy autobus ko-
munikacji miejskiej wyjeżdżał z zatoczki doszło do śmiertel-
nego potrącenia przechodzącego chodnikiem dziecka, które 
wraz z matką wysiadło z autobusu. Na miejscu pod nadzo-
rem prokuratora Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie oraz 
z udziałem biegłego wykonano szereg czynności, mających 
na celu ustalenie precyzyjnego przebiegu zdarzenia. Sprawę 
obecnie prowadzi Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego w Starych Babicach. 
W związku z powyższym zdarzeniem oraz zbliżającym się 
okresem letnim apelujemy do państwa o zwiększenie nadzoru 
nad dziećmi. 

W dniu 15 lutego dyżurny komisariatu w Ożarowie Ma-
zowieckim otrzymał zgłoszenie o bójce, do jakiej doszło na 

terenie miejscowości Umiastów Skierowani na miejsce funk-
cjonariusze dokonali zatrzymania sprawcy pobicia, natomiast 
pokrzywdzonemu została udzielona pomoc medyczna.

W dniu 2 marca funkcjonariusze Komisariatu Policji w Ożaro-
wie Mazowieckim podczas przeszukania mieszkania jednego 
z mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego ujawnili amunicję 
w postaci nabojów typu LUGER. Właściciela mieszkania za-
trzymano i przewieziono do Komisariatu, gdzie przedstawiono 
zarzut nielegalnego posiadania amunicji.

OSTRZEŻENIE

W ostatnim okresie czasu na terenie Miasta i Gminy Oża-
rów Mazowiecki odnotowano wzrost przypadków kra-
dzieży pojazdów. W większości do kradzieży dochodzi 
w nocy, giną pojazdy z posesji, jak i parkingów. Najczę-
ściej kradzione są kilkuletnie VW Passat oraz Fiat 170. 
W związku z powyższym apelujemy do Państwa, abyście 
zwracali uwagę na obce osoby oraz pojazdy, które pań-
stwo zauważycie w porze nocnej i prosimy o przekazywa-
nie wszelkich takich sygnałów.
 W przypadku zauważenia osób lub pojazdów prosi-
my o kontakt z Komisariatem Policji w Ożarowie Mazo-
wieckim tel. 0-22-722-20-39 lub numer alarmowy 997 i 112 
z telefonów komórkowych.

KRONIKA 

POLICYJNA

OSP

Ożarów Mazowiecki


