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Czerwcowy numer „Informatora Ożarowskiego” oznacza, że rozpoczynają się 
wakacje, przez wielu z nas, zwłaszcza dzieci i młodzież, od dawna oczekiwane. 

Codzienne życie nabrało takiego tempa, że zwykły rozsądek nakazuje w okresie letnim 
nieco zwolnić, trochę odpocząć, zregenerować siły, uspokoić emocje, których dostarcza-
ją przede wszystkim media.
 Mam do wszystkich Państwa także prośbę, która wynika z licznej korespon-
dencji, jak i rozmów prowadzonych z mieszkańcami naszej gminy. W mieście i gmi-
nie, każdego roku pojawiają się nowe inwestycje, duże, przemysłowo-logistyczne jak 
i mniejsze - domy wielo- i jednorodzinne. Przybywa inwestorów, przybywa mieszkań-
ców. Coraz częściej zauważamy, że na niezabudowanej działce w naszej miejscowości 
czy osiedlu pojawiają się nowi sąsiedzi budując swoje wymarzone domy. Jest nas więcej, 
mamy różne upodobania i zwyczaje, ale pozostajemy nadal wspólnotą mieszkańców 
jednej gminy, co zobowiązuje do wzajemnego poszanowania sąsiadów. Otrzymuję listy, 
w których mieszkańcy proszą o pomoc w przywróceniu stanu ciszy, spokoju i bezpie-
czeństwa. Wiadomo, że wiele pracy kosztuje utrzymanie ogrodu na działce. Kilkaset 
metrów trawnika przy pięknej pogodzie, trzeba kosić przynajmniej raz w tygodniu, aby 
prezentował się jak należy. Rzecz w tym, aby te prace niezbędne dla jednych nie prze-
szkadzały innym. Okazuje się, że jednym z większych problemów jest koszenie trawy. 
Powszechnie używamy kosiarek i kos spalinowych pracujących na wysokich obrotach 
i bardzo głośno. Łatwo można wyobrazić sobie konflikt sąsiedzki, kiedy jeden sąsiad kosi 
trawę lub pali na działce suche liście lub co gorsza papiery, czy plastikowe opakowania, 
a drugi urządza przyjęcie w ogrodzie. Bywają także zwolennicy głośnej muzyki w samo-
chodach jak i ogrodach. Wiem, że niektórzy odpowiedzą: jestem u siebie mogę robić co 
zechcę. Nie, tak nie można. Po prostu nie warto z ww. powodów ryzykować konfliktów 
sąsiedzkich doprowadzających do kłótni. Dlatego proponuję rozwiązanie, które znam 
z własnego doświadczenia, aby wszelkie głośne zabiegi pielęgnacyjne w ogródkach przy-
domowych wykonywać tak, aby nie przeszkadzały sąsiadom. Koszenia nie powinniśmy 
zaczynać wcześnie rano, lub przedłużać do późnych godzin popołudniowych. Powin-
no się także uszanować popołudnie sobotnie oraz niedzielę. W sobotnie popołudnia 
i w niedziele w przydomowych ogródkach najczęściej odbywają się rodzinne spotkania, 
koszenie w tym czasie trawy przez sąsiada naprawdę przeszkadza. Najlepszym rozwią-
zaniem byłoby umówić się z sąsiadami, kiedy będziemy używać głośnych maszyn lub 
uprzedzić o organizowaniu przyjęć z muzyką. 

Życzę wszystkim Państwu spokojnych i udanych wakacji.

Kazimierz K. Stachurski

 Motto na lipiec i sierpień:

 Dawaj ludziom więcej niż się spodziewają 
 i rób to z radością
       Jolanta Madej - nauczycielka
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z pracy Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
 podpisano umowy dotyczące wykonania :

- remontu kominów budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Poznańskiej 541 w Święcicach

- koncepcji rozbudowy szkoły oraz wykonania projektu budowlanego przebudowy dachu Szkoły Pod-

stawowej w Umiastowie

- oświetlenia ul. Szkolnej w Macierzyszu

 rozpoczęto budowy: 

- chodnika na ul. Szeligowskiej – Macierzysz/Szeligi

- przebudowę przedłużenia ul. Żeromskiego do Ożarowskiej 

- budowę wodociągu Wolica ( II etap)

 zakończono:

- naprawę parkingu na boisku przy ul. Parkowej w Ożarowie Mazowieckim

- dostawę i montaż mebli dla Domu Kultury w Józefowie

- wymianę uszkodzonych słupów oświetleniowych, dobudowę oświetlenia ul. Miłej w Morach, do-

budowę oświetlenia ul. Gołąbkowskiej w Jawczycach, przebudowę oświetlenia na ul. Kościuszki,   

ustawienie w pionie słupów przy ul. Michałowskiej w miejscowości Wolskie

 Podpisano umowy dotyczące:

- dostawy i montażu 15 przydomowych oczyszczalni hydroponicznych na terenie Gminy za cenę ofer-

tową brutto: 287.490,00 zł (zamówienie zostanie udzielone do wysokości 215.265,00 zł, resztę kosztów 

pokrywa indywidualny odbiorca oczyszczalni)

- dostawy podwozia z podwójną kabiną z przeznaczeniem na zabudowę samochodu specjalnego lekkie-

go ratownictwa technicznego dla Straży Pożarnej w Ożarowie za cenę ofertową brutto: 163.297,00zł

- budowy chodnika ulica Szeligowska w Macierzyszu i Szeligach za cenę ofertową brutto: 157.004,98 zł

- opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg na os. Płochocin Północny 

i Południowy za cenę ofertową brutto: 488.000,00 zł

- opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Poniatowskiego w Ożarowie 

za cenę ofertową brutto: 248.880,00 zł

- usług uzupełniających do umowy na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy do Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Lesznie za cenę ofertowa brutto: 4.673,76 zł

- dostawy samochodu osobowego dla UMIG za cenę ofertową brutto: 85.212,00 zł

- budowy boisk sportowych dla Gimnazjum w Płochocinie za cenę ofertową brutto: 1.911.608,14 zł

- przebudowy dróg na os. Ołtarzew za cenę ofertową brutto : 7.748.623,96 zł 

- remontu budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ożarowie za cenę ofertową brutto: 95.617,90 zł 

- remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ożarowie za cenę ofertową brutto: 198.413,55 zł 

 Zatwierdzono wynik postępowania na:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Święci-

cach za cenę ofertową brutto: 274.000,00 zł

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wolicy 

za cenę ofertową brutto: 112.240,00 zł

 Wszczęto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

- przebudowę ul. Zgody w Ożarowie 

- modernizację stawów na terenie Parku Ołtarzewskiego

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg na os. Ołtarzew wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą - II etap (ulice: Hallera, Sowińskiego, Mazowiecka, Kilińskiego, Kierbedzia, 

Lipowa)

- remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Ożarowie 

- remont dachów na budynkach mieszkalnych przy ulicach: Fabrycznej 11 w Józefowie, 11 Listopada 

w Ożarowie, Poznańskiej 354 w Ożarowie 

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Oł-

tarzew

- uruchomienie ujęć wody oligoceńskiej w Gołaszewie

- remont nawierzchni dróg gminnych nieutwardzonych – utwardzenie emulsją asfaltową oraz utwar-

dzenie nawierzchni dróg kruszywem drogowym

INWESTYCJE
 I REMONTY

ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNE
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 4 czerwca na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy odbyła się 

Pierwsza Gminna Olimpiada Przedszkolaków i Szkolniaków. W olimpiadzie startowało 240 dzieci. 

Do rywalizacji sportowej stanęły dzieci z czterech „zerówek” przedszkolnych i sześciu „zerówek” szkolnych.

 Drużyna z Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie zajęła pierwsze miejsce w konkursie orga-

nizowanym przez Kampinowski Park Narodowy pt. „Nawigacja w plecaku - aktywna edukacja ekolo-

giczna z wykorzystaniem innowacyjnych technologii informacyjnych”. 

 Uczennice z Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie zajęły drugie miejsce 

w Międzypowiatowym Finale X Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Dwuboju Nowoczesnym. 

Zawody odbyły się w dniu 26 maja w Sochaczewie. 

 W Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim odbyło się podsumowa-

nie XXIII Rajdu Szlakiem Naszej Historii. 

 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim otrzymała wyróżnienie 

w III edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Ekologiczna Szkoła” zorganizowanego przez Staro-

stę Warszawskiego Zachodniego. 

 Gmina Ożarów Mazowiecki po raz kolejny zdobyła pierwsze miejsce w ogólnej klasyfikacji punktowej  

Powiatu Warszawskiego Zachodniego za osiągnięcia sportowe.

 W dniu 19 czerwca br. podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego trzecich klas gimnazjów, 

zostały wręczone nagrody „Perełki Ożarowskie” dla wyróżniających się uczniów gimnazjów Gminy 

Ożarów Mazowiecki. 

Nagrodzeni zostali:

• Sylwia Przybysz – w kategorii artystycznej,

• Aleksandra Baran – w kategorii humanistycznej, 

• Natalia Tomaszewska – w kategorii humanistycznej, 

• Artur Toruszewski – w kategorii sportowej,

• Michał Fedoryk – w kategorii matematyczno – przyrodniczej.

A sponsorami byli:

• MT Development Group Sp. z o.o.

• MD Beton – Marek Dąbrowski

 W dniu 20 czerwca 2008 roku zakończył się rok szkolny 2007/2008. W każdej placówce odbyły się 

uroczystości. Uczniowie odebrali świadectwa, był też moment by wyróżnić najlepszych i najbardziej 

aktywnych uczniów.

 1 czerwca świętowaliśmy Dzień Dziecka na piknikach rodzinnych zorganizowanych przy Parafii Miło-

sierdzia Bożego w Ożarowie  oraz w Domu Kultury w Józefowie. 

 7 czerwca został oficjalnie otwarty Dom Kultury w Józefowie przy ulicy Fabrycznej 15 jako filia Domu 

Kultury “Uśmiech” w Ożarowie.

 8 czerwca na wieczornej gali w Hotelu Mazurkas zostały wręczone Honorowe Nagrody Ożarowa 

Mazowieckiego Felicje 2008, laureatami zostali: w kategorii „Osoba” - Państwo Zofia i Zbigniew Wój-

cikowie z Bronisz, w kategorii „Instytucja” - Firma PERI POLSKA sp. z o.o. z Płochocina.

 14 czerwca odbyła się “Parada Uśmiechu”, która rozpoczęła obchody “Dni Ożarowa”. Wystąpiły zespo-

ły taneczno-wokalne ze szkół i przedszkoli naszej gminy.

 14 czerwca - w sobotni wieczór w Galerii D K “Uśmiech” odbył się wernisaż prac twórczości przed-

szkolnej. Na wystawie znalazły się prace wykonane przez dzieci ze wszystkich przedszkoli gminy.

 18 czerwca w sali widowiskowej Domu Kultury odbyła się impreza kończąca rok kulturalny. Były po-

dziękowania, coś słodkiego i dyskoteka dla dzieci.

 20 czerwca kolejny rok nauki podsumowali adepci Ogniska Muzycznego „Progress”. 

OŚWIATA
I SPORT

KULTURA
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UCHWAŁA Nr 199/08
w sprawie: przyznania nagrody ho-
norowej Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Przychylając się do wniosku kapituły, Rada 

Miejska przyznaje nagrodę honorową 

Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki:

- Zofia i Zbigniew Wójcikowie - w kate-

gorii „osoba”

- PERI Polska Sp. z o.o. - w kategorii „in-

stytucja”.

UCHWAŁA Nr 200/08
w sprawie: wprowadzenia zmian 
w budżecie miasta i gminy na rok 
2008. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Zmniejszyć dochody gminy o kwotę 

561.200 zł. 

Zwiększyć dochody gminy o kwotę 

41.162 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 

Plan dochodów po zmianach stanowi 

wielkość 63.751.852 zł.

§2

Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 

574.200 zł.

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 

894.162 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Plan wydatków po zmianach stanowi 

wielkość 68.967.062 zł.

§3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 

5.215.210 zł zostanie pokryty przychoda-

mi pochodzącymi z:

 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 - 3.472.210 zł.

 zaciągniętych kredytów w kwocie - 

1.743.000 zł.

§4

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 146/07 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 28 grudnia 2007 r. p.n. „Zada-

nia inwestycyjne w 2008r ” zmieniony:

- Załącznikiem Nr 2 do Uchwały 

Nr 166/08 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 14 lutego 2008 r., 

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały 

Nr 170/08 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 19 marca 2008 r.,

- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały 

Nr 184/08 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2008 r., 

otrzymuje brzmienie zgodnie z Załączni-

kiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§5

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 146/07 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-

kim z dnia 28 grudnia 2007 r. p.n. 

„Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.” 

zmieniony:

- Załącznikiem Nr 5 do Uchwały 

Nr 184/08 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 

2008 r., otrzymuje brzmienie zgodnie 

z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej 

uchwały.

UCHWAŁA Nr 201/08
w sprawie: wprowadzenia zmian w 
uchwale Nr 245/04 z dnia 28 wrze-
śnia 2004 r. w sprawie ustalenia diet 
dla radnych oraz przewodniczących 
organów wykonawczych gminnych 
jednostek pomocniczych.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Nadaje się nowe brzmienie § 1:

„Ustala się zryczałtowaną dietę miesięcz-

ną dla:

a) Przewodniczącego Rady Miejskiej

• 100 % maksymalnej wysokości diety 

w gminach od 15 tys. do 100 tys. miesz-

kańców.

b) Radnych, z wyjątkiem radnego wy-

mienionego w pkt. a)

• 30 % maksymalnej wysokości diety 

w gminach od 15 tys. do 100 tys. miesz-

kańców.”

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia z mocą obowiązującą od 1 czerwca 

2008 r.

UCHWAŁA Nr 202/08
w sprawie: zaciągnięcia kredytu dłu-
goterminowego w roku budżeto-
wym 2008.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Zaciąga się kredyt preferencyjny długo-

terminowy w Banku Ochrony Środowi-

ska S.A. I.O/Warszawa z siedzibą przy 

Al. Wilanowskiej 372 w Warszawie 

w wysokości 500.000 zł /słownie: pięćset 

tysięcy złotych/ na realizację zadania in-

westycyjnego pod nazwą „Budowa ko-

lektora głównego kanalizacji sanitarnej 

I etap”. 

§2

Prawne zabezpieczenie uzyskanego kredy-

tu stanowi:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją 

wekslową.

§3

1. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi 

w latach 2009-2012 w ratach miesięcz-

nych.

2. Źródłem pokrycia zaciągniętego zo-

bowiązania będą wpływy z podatku od 

nieruchomości w latach 2009-2012.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy Ożarów Mazo-

wiecki.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 203/08
w sprawie: ustalenia wynagrodze-
nia dla Burmistrza Miasta i Gminy 
w Ożarowie Mazowieckim.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Ustala się dla Pana Kazimierza Stachur-

skiego Burmistrza wynagrodzenie mie-

sięczne w następujących wysokościach 

poszczególnych składników:

- zasadnicze w kwocie 6 000 zł

- dodatek funkcyjny w kwocie 1 970 zł.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Skarb-

nikowi Gminy.

W dniu 20 maja 2008r. na  XXIII sesji Rada Miejska 
 w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:
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§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia, z mocą obowiązującą od dnia 

1 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA Nr 204/08
w sprawie: nadania nazwy drodze 
w Ożarowie Mazowieckim.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Drodze bez nazwy zlokalizowanej na 

dz. ew. nr 4/2, 36/2, 36/7 i 69/2 położo-

nych w Ożarowie Mazowieckim obr. 06 

gm. Ożarów Mazowiecki, nadaje się na-

zwę Dobra.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§3

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Mazo-

wieckiego i wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia. 

UCHWAŁA Nr 205/08
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia 
od Agencji Nieruchomości Rolnych 
działek położonych w obrębie PGR 
Szeligi.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Wyraża zgodę na nieodpłatne przejęcie od 

Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz 

Gminy Ożarów Mazowiecki następują-

cych działek:

- działka ew.nr 24 o pow. 0,12 ha,

- działka ew.nr 242/2 o pow. 0,3410 ha.

§2

Działki opisane w § 1 przeznaczyć na 

drogi gminne.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia. 

UCHWAŁA Nr 206/08
w sprawie: nabycia na własność 
Gminy Ożarów Mazowiecki nieru-
chomości położonej w obrębie PGR 
Gołaszew.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Wyraża zgodę na nabycie na własność 

Gminy Ożarów Mazowiecki nierucho-

mości stanowiącej działkę nr 10/14 

o pow. 1228 m2, położnej w obrębie PGR 

Gołaszew. 

§2

Przeznaczyć środki na zakup działek 

zabezpieczone w budżecie na 2008 r. 

na podstawie Uchwały Nr 146/07 Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z 

dnia 28 grudnia 2007 r. w dziale 700 roz-

dział 70005 pkt.1. 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 207/08
w sprawie: opłaty za świadczenia w 
przedszkolach publicznych prowa-
dzonych przez Gminę Ożarów Ma-
zowiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Opłata stała za pobyt dziecka w przed-

szkolu powyżej podstawy programowej 

w roku szkolnym 2008/2009, wynosi 

miesięcznie:

1. za pierwsze dziecko - 160 zł.

2. za każde następne dziecko - 110 zł.

§2

Opłata stała nie podlega zwrotowi bez 

względu na obecność dziecka w przed-

szkolu.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Mazo-

wieckiego.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

1 września 2008 r.

UCHWAŁA Nr 208/08
w sprawie: zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Ożarów Mazowiecki dla ob-

szaru Wolskie-Płochocin-Pogroszew 
Kolonia-Michałówek.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

Zakres regulacji planu
§1

1. Uchwala się zmianę miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Ożarów Mazowiecki dla 

obszaru Wolskie-Płochocin-Pogroszew 

Kolonia-Michałówek zwaną dalej w 

treści niniejszej uchwały „planem” 

terenu położonego we wsi Michałówek 

obejmującego działki i części działek 

nr ew. 52, 53, 54/4, 54/5, 54/6, 54/7, 54/8, 

55, 56, 57.

2. Granice obszaru objętego planem 

wyznacza się odpowiednim symbolem 

na rysunku planu sporządzonym na 

mapie w skali 1:1000, stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Stwierdza się, że ustalenia niniejszej 

uchwały są zgodne ze „Studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego miasta Ożarowa 

Mazowieckiego i gminy Ożarów Ma-

zowiecki”.

§3

Załącznikami do niniejszej uchwały i jej 

integralnymi częściami, są:

1) rysunek planu w skali 1:1000 - 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu planu - stanowiące 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, 

zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą 

do zadań własnych gminy oraz zasadach 

ich finansowania-stanowiące załącznik 

nr 3 do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA Nr 209/08
w sprawie: sposobu wykonania 
uchwały Nr 472/06 Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim z dnia 
17 października 2006 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzania 
zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gmi-
ny Ożarów Mazowiecki dla obszaru 
Duchnice-Ołtarzew.
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Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

1. Z obszaru określonego Uchwałą 

Nr 472/06 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 17 października 

2006 r. w sprawie przystąpienia do spo-

rządzania zmiany miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego gminy 

Ożarów Mazowiecki dla obszaru Duch-

nice-Ołtarzew i stanowiącego zmianę 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Ożarów Mazo-

wiecki obszaru Duchnice-Ołtarzew uch-

walonego Uchwałą Nr 410/06 Rady Miej-

skiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 

28 marca 2006 r. (opublikowaną w Dz. Urz. 

Województwa Mazowieckiego Nr 171 

z dnia 29 sierpnia 2006 r., poz. 6743), a zwa-

nego dalej planem, wydziela się trzy tereny 

oznaczone kreskowaniem oraz ponume-

rowane jako teren Nr 1(dz. nr ew. 18/4 i cz. 

dz. 18/5) położony we wsi Duchnice, oraz 

teren Nr 3 (część dz. nr ew. 440/9 i 440/12) 

i teren Nr 4 (część dz. nr ew. 440/5) poło-

żone we wsi Ołtarzew jako część I sporzą-

dzanego planu. 

2. Pozostałe dziewięć terenów oznaczo-

nych kreskowaniem oraz ponumero-

wanych jako teren Nr 2 (część dz. nr ew. 

18/5, dz. nr ew. 18/2), teren Nr 5 (dz. nr 

ew. 24/1, 24/2, 25/1 i 25/2), teren Nr 6(dz. 

nr ew. 191,192,193,194, część dz. nr ew. 71/1 

i 71/2), teren Nr 7, (część dz. nr ew. 46/2), 

teren Nr 8 (część dz. nr ew. 51), teren Nr 9 

(część dz. nr ew. 56), teren Nr 10 (działka 

nr ew. 83/1), teren Nr 11(część dz. nr ew. 

90), i teren Nr 12 (działka nr ew. 153, 152, 

i część dz. nr ew. 154/3) wszystkie poło-

żone we wsi Duchnice wydziela się jako 

część II sporządzanego planu.

§2

Granice wydzielonych terenów, o któ-

rych mowa w §1 ust. 1 i 2 zostały okre-

ślone na mapie, stanowiącej załącznik 

Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§3

Sporządzenie planu dla terenów okre-

ślonych w §1 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały 

nastąpi odrębnie dla części I i części II, 

dla których Rada Miejska podejmie od-

dzielne uchwały w trybie art. 20 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy Ożarów Mazo-

wiecki.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 210/08
w sprawie: zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Ożarów Mazowiecki 
dla fragmentu wsi Święcice uchwa-
lonego Uchwałą Nr 390/02 Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
z dnia 3 października 2002 r.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Postanowienia uchwały Nr 390/02 Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 3 października 2002 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu ogólnego za-

gospodarowania przestrzennego gminy 

Ożarów Mazowiecki dla fragmentu wsi 

Święcice opublikowanej w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowiec-

kiego z 2003 r. Nr 65, poz. 1706, zmienia 

się w części, w sposób następujący:

1) do ust. 1 w § 12 dodaje się pkt „2a „w 

brzmieniu: „przeznaczenie dopuszczalne: 

wbudowane usługi z wykorzystaniem 

urządzeń służących działalności, której 

celem jest zaspokajanie podstawowych 

potrzeb ludności, a które nie wytwarzają 

dóbr materialnych bezpośrednimi meto-

dami przemysłowymi (usługi zdrowotne, 

gabinet lekarski lub stomatologiczny, 

biuro firmy itp.)”;

 2) pkt 2 ust. 2 § 12 w brzmieniu: „2) na 

działce, w istniejącej parcelacji ustala się 

lokalizowanie jednego budynku miesz-

kalnego z jednym mieszkaniem,”

otrzymuje brzmienie: „2) na działce, w 

istniejącej parcelacji ustala się lokalizo-

wanie jednego budynku mieszkalnego 

z jednym lokalem mieszkalnym, albo 

z jednym lokalem mieszkalnym i jednym 

wbudowanym lokalem usługowym sta-

nowiącym nie więcej niż 30% powierzch-

ni całkowitej budynku mieszkalnego”,

3) ust. 3 § 5 w brzmieniu:

„3. Miejsca postojowe należy zapewnić 

na własnych działkach w ilości 1-2 miej-

sca postojowe na jeden budynek miesz-

kalny.”

otrzymuje brzmienie: „3. Miejsca posto-

jowe należy zapewnić na własnych dział-

kach w ilości 2 miejsca postojowe na je-

den budynek mieszkalny i nie mniej niż 2 

miejsca postojowe na lokal usługowy.”

§2

Pozostałe postanowienia zawarte w tre-

ści uchwały Nr 390/02 Rady Miejskiej w 

Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 paź-

dziernika 2002 r. w sprawie zmiany miej-

scowego planu ogólnego zagospodaro-

wania przestrzennego gminy Ożarów 

Mazowiecki dla fragmentu wsi Święcice 

opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z 2003 r. 

Nr 65, poz. 1706 oraz rysunek planu sta-

nowiący załącznik do uchwały, pozostają 

w dotychczasowym brzmieniu.

§3

Załącznikami do niniejszej uchwały i jej 

integralnymi częściami, są:

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrze-

nia uwag do projektu planu -załącznik 

Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, 

zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą 

do zadań własnych gminy oraz zasadach 

ich finansowania-załącznik Nr 2 do ni-

niejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy Ożarów Mazo-

wiecki.

§5

1. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Mazo-

wieckiego i wywieszenia na tablicy ogło-

szeń Urzędu Miasta i Gminy.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 

dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowiec-

kiego.

UCHWAŁA Nr 211/08
w sprawie: zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Ożarów Mazowiecki dla ob-
szaru Duchnice – Ołtarzew- część I

Rada Miejska uchwala, co następuje:

Zakres regulacji planu

§1

1. Uchwala się zmianę miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego 

Z PRACY RADY MIEJSKIEJ
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Z PRACY RADY MIEJSKIEJ

gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru 

Duchnice-Ołtarzew zwaną dalej w treści 

niniejszej uchwały planem, którą obej-

muje się:

1) położone we wsi Duchnice: działkę 

nr ew.18/4 i część działki nr ew. 18/5;

2) położone we wsi Ołtarzew części 

działek nr ew. 440/5, 440/9 i 440/12. 

2. Granice obszaru objętego planem wy-

znacza się odpowiednim symbolem na 

rysunku planu sporządzonym na mapie 

w skali 1:1000, stanowiących załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Stwierdza się, że ustalenia niniejszej 

uchwały są zgodne ze „Studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Ożarów Ma-

zowiecki” przyjętego przyjętym uchwałą 

Nr 389/02 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim dnia 3 października 2002 r. 

§3

Załącznikami do niniejszej uchwały i jej 

integralnymi częściami, są:

1) rysunek planu w skali 1:1000 - stanowią-

cy załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrze-

nia uwag do projektu planu - stanowiące 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, 

zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą 

do zadań własnych gminy oraz o zasa-

dach ich finansowania- stanowiące za-

łącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA Nr 212/08
w sprawie: rozpatrzenia skargi Pań-
stwa Damiana i Ewy Brzezińskich na    
Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Po rozpatrzeniu skargi na działalność 

Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Ma-

zowiecki złożonej przez Państwa Damia-

na i Ewę Brzezińskich i zapoznaniu się ze 

stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w spra-

wie zarzutów postawionych w skardze, 

Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim 

uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn 

określonych w uzasadnieniu, stanowią-

cym załącznik do niniejszej uchwały. 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prze-

wodniczącemu Rady, zobowiązując go 

do przygotowania odpowiedzi i przesła-

nia skarżącemu odpisu niniejszej uchwa-

ły wraz z załącznikiem.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 213/08
w sprawie: wydania opinii o lokali-
zacji salonu gier na automatach w 
Ożarowie Mazowieckim przy ulicy 
Poznańskiej 272.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 

Opiniuje negatywnie lokalizację salonu 

gier przy ulicy Poznańskiej 272 w Oża-

rowie Mazowieckim, ze względu na 

nie zachowanie wymaganej przepisami 

ustawy o grach i zakładach wzajem-

nych odległości tego miejsca od szkół, 

placówek oświatowo-wychowawczych, 

opiekuńczych oraz ośrodków kultu reli-

gijnego.

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy Ożarów Mazo-

wiecki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

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

ul. Kolejowa 2, pok. 101 lub na stronie 
www.bip.ozarow-mazowiecki.pl+

Rządowy program pomocy uczniom umożliwia rodzinom 

pozostającym w trudnej sytuacji materialnej ubieganie się 

o refundację kosztów zakupu podręczników szkolnych. 

 Termin składania wniosków został wydłużony do końca 

roku kalendarzowego. Rozporządzenie zakłada refundację już 

poniesionych kosztów na zakup podręczników. Oznacza to, 

że rodzice najpierw muszą podręczniki zakupić, a potem ubie-

gać się o zwrot poniesionych już nakładów.

 W zależności od rodzaju podręczników refundacja wyniesie:

•  70 zł w przypadku podręczników do rocznego przygoto-

wania przedszkolnego,

• 130 zł w przypadku podręczników do klasy I szkoły pod-

stawowej,

• 150 zł w przypadku podręczników do klasy II szkoły pod-

stawowej,

• 170 zł w przypadku podręczników do klasy III szkoły pod-

stawowej.

Umożliwione zostało ubieganie się :

- o zwrot kosztów nabycia podręczników na podstawie zbior-

czej faktury uzupełnionej o listę osób wpłacających środki na 

ich zakup,

- o refundację kosztów nabycia podręczników zakupionych 

dla uczniów nie będących uczniami szkoły prowadzonej 

przez gminę, np. szkoły specjalnej lub społecznej; wniosek jest 

wówczas kierowany do urzędu gminy właściwego dla siedziby 

szkoły.

W każdym przypadku konieczne będzie przedstawienie 
faktury za zakup podręczników!

UWAGA  RODZICE!



10 6/160 2008

WARTO WIEDZIEĆ

PAS DROGOWY
Gmina Ożarów Mazowiecki w ostatnich latach jest przy-

kładem prężnie rozwijającej się jednostki samorządu tery-

torialnego. Wiele zmian zauważyć można w kwestiach ładu 

przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony śro-

dowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Gmina realizuje 

dużo zadań z zakresu inwestycji i remontów dróg gminnych, 

wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania 

i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymaniu czystości 

i porządku oraz urządzeń sanitarnych, unieszkodliwiania (uty-

lizowania) odpadków komunalnych, zaopatrzenia w energię 

elektryczną i cieplną oraz gaz. Wszystkie te przedsięwzięcia 

mają jeden wspólny element, a mianowicie ich rozplanowanie 

odbywa się w większości przypadków w pasie drogowym.

 Gmina jako organ administracyjny zobowiązana jest 

do rozbudowy, utrzymania i zarządzania drogami. Ustawa 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych określa, iż każ-

dy może z nich korzystać, pamiętając jednak o ograniczeniach 

i wyjątkach określonych w przepisach. Z kolei pas drogowy 

to, zgodnie z ustawową definicją, wydzielony liniami granicz-

nymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, 

w którym zlokalizowane są: jezdnia oraz obiekty budowlane 

i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpie-

czeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z po-

trzebami zarządzania drogą. 

 Gmina Ożarów Mazowiecki jako jednostka samorządu 

terytorialnego, do której należą sprawy z zakresu planowania, 

budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg 

jest ich zarządcą. Jednym z najważniejszych i najodpowie-

dzialniejszych zadań jest zatem wydawanie zezwoleń na za-

jęcie pasa drogowego, pobieranie opłat, naliczanie oraz egze-

kwowanie kar pieniężnych za nielegalne jego zajęcie. Zgodnie 

z postanowieniem art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, 

zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, prze-

budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga 

odpowiedniego zezwolenia, wydawanego w postaci decyzji 

administracyjnej. Każdy, kto planuje zatem jakiekolwiek pra-

ce z pominięciem powyższych pozycji, zobowiązany jest do 

zgłoszenia ich i uzyskania decyzji administracyjnej pod groźbą 

naliczenia kary pieniężnej w wysokości 10-krotności opłaty 

ustalonej decyzją na podstawie art. 40 ust. 12 wyżej cytowa-

nej ustawy o drogach publicznych. Na uwagę zasługuje tutaj 

fakt, iż nielegalne zajęcie to także składowanie materiałów 

budowlanych w pasie drogowym, wykładanie kamieniami 

i zasadzanie drzewkami terenów przed posesją poza obsza-

rem objętym decyzją zezwalającą na zjazd z niej. 

 Nielegalne zajęcie pasa drogowego to także niezgło-
szone i nielegalne parkingi samochodów, stawiane szyldy 
reklamowe oraz tablice informacyjne. Wiele osób zapo-
mina, iż pozostawiona przed posesją w pasie drogowym 
hałda ziemi, sterta liści, czy pozostałości w postaci ma-
teriałów budowlanych z pobliskiej budowy podlega zgło-
szeniu zarządcy drogi. Uniknie się wtedy zaskoczenia 

w postaci upomnienia z Gminy do usunięcia tych przed-
miotów oraz wezwania do zapłaty naliczonych kar. 
 Drugą istotną kwestią związaną z zajęciem pasa drogo-

wego jest umieszczenie urządzenia typu wodociągowego, 

kanalizacyjnego, gazowego, energetycznego, obiektu, lub 

innych części planowanych do umieszczenia w pasie drogo-

wym drogi gminnej w perspektywie lat, a są to opłaty roczne. 

Każda osoba składająca wniosek o zajęcie pasa drogowego 

w wyżej wymienionym celu zobowiązana jest jednocześnie 

złożyć wniosek o umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 

(dot. opłaty roczne). Stosownie do art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych, opłatę za zajęcie pasa 

drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządze-

nia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami 

zarządzania drogami, ustala się jako iloczyn liczby metrów 

kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętego przez 

rzut poziomy urządzenia i stawki opłat za zajęcie pasa dro-

gowego, pobierane za każdy rok umieszczenia urządzenia 

w pasie drogowym. Uchwała Nr 248/04 Rady Miejskiej Oża-

rów Mazowiecki z dnia 16 listopada 2004 r. (Dz. Urz. Woje-

wództwa Mazowieckiego z 2005 r. Nr 21 poz. 636), określa 

stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których 

zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, 

za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 

technicznej w obszarze zabudowanym w następujących wy-

sokościach: w jezdni – 36,00 zł za 1 m2, poza jezdnią – 18,00 zł 

za 1 m2. Ważne jest to, że stawki opłat obejmują pełny rok ka-

lendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Za 

niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat 

wyliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszcze-

nia urządzenia w pasie drogowym, przy czym każdy rozpo-

częty miesiąc liczony jest jako miesiąc pełny. Istotną infor-

macją jest fakt, iż Burmistrz nie ma możliwości odstąpienia 

od naliczenia przedmiotowych opłat.

 Nie należy zapominać, że zezwolenie i umieszczenie są 

decyzjami administracyjnymi i muszą zawierać wszystkie ele-

menty wymienione w Kodeksie postępowania administracyj-

nego. Uwagę należy zwrócić na wyliczenie ustalonych opłat, 

które są odzwierciedleniem informacji podanych na złożonym 

przez petenta wniosku. Stronami w postępowaniu są zawsze 

Inwestor, lub jego pełnomocnik oraz zarządca drogi, który nie 

ma obowiązku informowania mieszkańców o zgłoszonych 

robotach. Jednak w ramach kształtowania się pozytywnego 

współżycia społecznego wykonawca w dobrej wierze zwykle 

informuje właścicieli o danej inwestycji bezpośrednio związa-

nej z bliskością jego posesji. Jest to jego dobra i nieprzymuszo-

na wola, którą w Gminie stosuje się jako regułę. 

 Gmina Ożarów Mazowiecki posiada profesjonalny pro-

gram do obsługi i rejestracji omawianych w tym artykule za-

gadnień, stąd ich weryfikacja nawet po latach jest bardzo pro-

sta, szybka i bezproblemowa. 

 Dariusz Skarżyński 

Artur Żukowski
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PRACA I WYPOCZYNEK

PRAWNIK RADZI ...
Co warto wiedzieć 

przed wybraniem biura podróży

Ze względu na rozpoczęty sezon turystyczny postanowiliśmy 

przedstawić kilka ważnych informacji, które mogą okazać się 

niezbędne w celu odbycia udanego urlopu.

 Przed wybraniem oferty konkretnego biura podróży na-

leży sprawdzić, czy oferująca nam wypoczynek firma została 

wpisana do rejestru organizatorów turystyki i pośredników tu-

rystycznych. Informacji tych można szukać w centralnej ewi-

dencji organizatorów i pośredników turystycznych na stronie 

www.turystyka.mg.gov.pl. Dodatkowe informacje można 

także uzyskać w Urzędzie Marszałka Województwa Mazo-

wieckiego, który prowadzi rejestr przedsiębiorców turystycz-

nych. W celu kontaktu ze wskazanym Urzędem należy wybrać 

numer (022) 597-95-43(44, 45).

 Pamiętać należy, iż w posiadanie aktualnego wpisu do re-

jestru związane jest z koniecznością posiadania zabezpiecze-

nia finansowego. Dzięki takiemu zabezpieczeniu w sytuacji 

niewykonania przez organizatora wycieczki umowy, mamy 

pewność powrotu do domu oraz zwrotu wpłat w przypadku 

ewentualnego odwołania wycieczki.

 Uzyskane w powyższy sposób informacje, umożliwiają 

podpisanie umowy z wybranym biurem podróży. Przed jej 

podpisaniem warto jednak zapoznać się z wszystkimi wa-

runkami uczestnictwa, katalogami, cennikami i wszelkimi pi-

semnymi informacjami udostępnianymi przez biuro podróży.  

Umowę taką należy bardzo dokładnie przeczytać, szczegól-

ną uwagę zwracając na to, co zostało napisane małą czcion-

ką, a także czy wszystkie elementy, o których rozmawialiśmy 

z przedstawicielem firmy i które zawarte zostały w katalogu,  

znalazły się w umowie. 

 Bardzo istotne uprawnienie osoby korzystającej z usług 

biura podróży polega na możliwości negocjacji przedstawio-

nego do podpisu wzorca umowy. Klient może dodać swoje 

wymagania i żądania. Nowe postanowienia, po zaakcepto-

waniu przez organizatora wycieczki, muszą znaleźć odzwier-

ciedlenie w zapisach umowy. W szczególności warto zwrócić 

uwagę na odpowiedzialność organizatora w przypadku nie-

wykonania lub nienależytego jej wykonania.

 Warto także przypomnieć, iż zgodnie z art. 6 kodeksu cy-

wilnego, ciężar udowodnienia nieprawidłowości spoczywa na 

osobie, która ze zdarzenia wywodzi skutki prawne. Dlatego 

też osoba poszkodowana musi udowodnić powstanie szkody 

oraz jej wysokość. Warto z tego powodu gromadzić wszelkie 

dokumenty mogące mieć znaczenie dowodowe.

 Mamy nadzieje, iż przedstawione powyżej informacje po-

zwolą na wybranie najlepszego organizatora wymarzonego 

urlopu, czego szczerze Państwu życzę.  

Grzegorz Stępniewski - radca prawny

Obowiązki właścicieli nieruchomości w odniesieniu do drogi, 
ulicy, chodnika przylegającego bezpośrednio do posesji

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. 05.236.2008) właściciel 

ma obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanie-

czyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, 

przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi 

publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio 

przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest 

obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopusz-

czony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodo-

wych. Nadzór nad realizacją obowiązków sprawuje burmistrz. 

 W przypadku stwierdzenia niewykonania ww. obowiązków 

burmistrz wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku. 

Wykonanie decyzji, podlega egzekucji w trybie przepisów 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyj-

nym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954). 

 Zgodnie z Uchwałą Nr 419/06 Rady Miejskiej w Ożarowie Ma-

zowieckim z dnia 27 kwietnia 2006 r. właściciel ma obowiązek:

1. Oczyszczania ze śniegu przez jego odgarnięcie w miejsce 

nie powodujące zakłóceń ruchu pieszych lub pojazdów i pod-

jęcie działań usuwających śliskość chodnika. Piasek użyty do 

tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustą-

pieniu przyczyn jego zastosowania.

2. Dopuszcza się usunięcie śniegu z chodnika poprzez usu-

nięcie śniegu z jednej połowy i gromadzenie go na drugiej.

3. Usuwania chwastów z terenu nieruchomości.

4. Usuwanie śniegu, błota i lodu powinno odbywać się nie-

zwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczysz-

czeń systematycznie w miarę występujących potrzeb.

5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do usuwania 

niezwłocznie sopli i nawisów śniegu z dachów stwarzających 

zagrożenie dla przechodniów.

6. Właściciele nieruchomości służących do użytku publicz-

nego, mają obowiązek ustawienia na ich terenie pojemników 

do gromadzenia odpadów komunalnych oraz ich systema-

tycznego opróżniania.

Na terenie nieruchomości prywatnych, komunalnych i użytku 

publicznego zabrania się: 

1. zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń 

z chodnika na jezdnię,

2. wyrzucania odpadów z gospodarstw domowych do koszy 

ulicznych,

3. wyrzucania odpadów komunalnych z gospodarstw domo-

wych oraz odpadów z gospodarstw rolnych (gnijące warzywa, 

nadmiar płodów rolniczych) do rowów i kanałów.

Dariusz Skarżyński
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W dniach 14,15 czerwca 

po raz szósty odbyły się Dni Ożarowa.

Pierwszy dzień Dni Ożarowa (sobota 14.06) tradycyjnie roz-

poczęliśmy od Parady Sportu i Uśmiechu, czyli przemarszu 

dzieci, młodzieży, zawodników klubów sportowych oraz władz 

gminnych ulicami miasta na boiskoGimnazjim i Szkoły Pod-

stawowej nr 1, gdzie nastąpiło uroczyste rozpoczęcie imprezy. 

Najważniejszym wydarzeniem sportowym tegorocznych Dni 

Ożarowa był jubileuszowy - XX Ożarowski Bieg im. Janusza 

Kusocińskiego. Zwycięzcami zostali: w kategorii kobiet Rena-
ta Paradowska (Enervit Team Piaseczno), w kategorii męż-

czyzn Damian Witkowski (KS Warszawianka). Nagrodę dla 

najlepszego biegacza z Gminy Ożarów Mazowiecki otrzymał 

Tadeusz Kieszek (KS Ożarowianka). Oprócz biegu głównego 

rozegrano jeszcze biegi dla dzieci i młodzieży na dystansach 

od 200 do 1500 metrów oraz II Bieg Trzeźwości im. Błogosła-

wionego Ks. Józefa Jankowskiego.

 W ramach Dni Ożarowa GOSiR zorganizował pokaz ko-

szykówki zawodowej, w którym wziął udział zespół Polonia 

2011. Ponadto uczestnicy pikniku sportowego mieli okazję 

poznać tajniki dyscypliny olimpijskiej jaką jest łucznictwo, 

tenisiści rozegrali turniej o Puchar Burmistrza, którego zwy-

cięzcą został radny Robert Kukułowicz.

 W trakcie pikniku sportowego zaprezentowały się dzieci 

i młodzież z gminnych przedszkoli i szkół.

 Twórczość plastyczną najmłodszych mieszkańców Ożaro-

wa Mazowieckiego mogliśmy podziwiać w galerii Domu Kul-

tury „Uśmiech”, gdzie o godz. 17.00 odbył się wernisaż Wysta-

wy Twórczości Przedszkolnej (zaprezentowano 50 prac).

 W drugim dniu obchodów Dni Ożarowa odbył się Fe-

styn Rodzinny na boisku sportowym Ambra. Po uroczystym 

otwarciu imprezy przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego 

Kazimierza Stachurskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej 

Romana Jasińskiego na scenie pojawił się zespół ludowy „Oża-

rowiacy”, prezentując suitę łowicką, śląską i krakowską.

 Kolejnymi wykonawcami był akordeonista Łukasz Brze-
zina oraz Kabaret Paranienormalni, uczestnik ostatniego 

festiwalu w Opolu.

 Rozstrzygnięto konkurs „O pióro Burmistrza” zwycięzcami 

zostali: w kategorii klas IV - Małgorzata Opozda, w katego-

rii klas V - Tatiana Zalewska, w kategorii klas VI - Dominik 
Ptaszek. Wszyscy laureaci są uczniami Szkoły Podstawowej 

w Święcicach.

 Po tych miłych uroczystościach nastąpił blok występów 

lokalnych artystów, kolejno na scenie zaprezentowały się: 

Ożarowskie Kumoszki, zespół Strefa oraz Weronika Psujek 
ze Studia Piosenki DK „Uśmiech”.

 Na zakończenie wystąpił zespół Top One i gwiazda impre-

zy Kayah, której występ zgromadził na ołtarzewskim stadionie 

dużą ilość widzów. Dużym zainteresowaniem cieszyła się lote-

ria fantowa.

 Po koncercie tradycyjnie imprezę zakończył pokaz ogni 

sztucznych.

Jarosław Szmyt

 Szóste DNI OŻAROWA już za nami

DZIEŃ DZIECKA
Dzień Dziecka - w niedzielę 1 czerwca 2008 r. w Ożarowie 

Mazowieckim - minął uroczyście. Cała akcja odbywała się na 

terenie parafialnym, przyległym do kościoła i plebanii.  Na jej 

doskonały przebieg złożyły się wysiłki wielu osób i instytucji, 

za które należą się wszystkim serdeczne dzięki. 

 Największy wkład, zwłaszcza pieniężny, zawdzięczamy 

panu Burmistrzowi Kazimierzowi Stachurskiemu, który spro-

wadził orkiestrę, chór dziecięcy i karuzelę, uświetniające tę 

uroczystość.

 Niemniejszy udział miał w tym dziele ksiądz Stanisław Za-

rosa, wikary z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. On to wraz 

z członkami Akcji Katolickiej i wolontariuszami miejscowego 

Caritas-u zorganizował loterię fantową dla dzieci oraz „cia-

stomanię i „smalcomanię”, czyli poczęstunek dla dzieci i do-

rosłych złożony z ofiarowanych przez parafian ciast, kromek 

chleba posmarowanych smalcem własnej roboty i ogórka 

kwaszonego. Zupka podana przez Księdza Proboszcza i Pana 

Burmistrza smakowała wszystkim wyjątkowo. Za te przysmaki 

można było złożyć dowolną ofiarę do postawionych na sto-

łach puszek.

 Zebraniem darów na loterię fantową zajęły się członkinie 

Akcji Katolickiej, które wraz z księdzem Stanisławem odwie-

dzały różne firmy, hurtownie i sklepy, prosząc o stosowne 

dla dzieci podarunki w postaci książek, zabawek, figurek 

z porcelany, owoców, słodyczy. 

 Wśród wielu sponsorów należy wymienić firmy: „Hipo” 

Błonie - Bieniewo, „Anek” - Centrum Zabawek w Ożarowie 

Mazowieckim, „Godan”, „Firmę Księgarską Olesiejuk”, De-
likatesy „U Bogusi i Jacka”, sklep Państwa Maryli i Wik-
tora Przeklasów, Sklep mięsno-spożywczy Pani Wandy 
Turskiej, firmę „Ceramika” Państwa Świeckich, Pana 
Piotra Białka, Pana Przemysława Paczkowskiego.
 Podziękowania należą się też wszystkim parafianom, któ-

rzy odpowiedzieli na zew Księdza Stanisława i przynosili rzeczy 

na loterię.

Za ten udany i bardzo pogodny dzień, dostarczający funduszy 

na wypoczynek wakacyjny dla dzieci z niezamożnych rodzin, 

zarówno Księdzu Stanisławowi, organizatorom, jak i wszystkim 

sponsorom i parafianom biorącym udział w tej akcji, staro-
polskie „Bóg zapłać” składają członkowie Akcji Katolic-
kiej w Ożarowie Mazowieckim.
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Felicje 2008 wręczone
Podczas niedzielnej gali 

- 8 czerwca w Hotelu Mazurkas

 wręczono Honorowe Nagrody 

Miasta i Gminy – FELICJE.

 

Laureaci wyłonieni zostali poprzez kapitułę, w skład której 

wchodzi: burmistrz, Przewodniczący Rady Miejskiej, ksiądz 

proboszcz Parafii Ożarowskiej oraz laureaci Felicji z dwóch po-

przednich lat. 

 To już szósta edycja przyznawania 

tych zaszczytnych nagród, którymi wy-

różnione zostają osoby i firmy zasłużone 

dla Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

 W tym roku FELICJĘ w kategorii 

„osoba” wręczono Państwu Zofii i Zbi-
gniewowi Wójcikom - założycielom 
działającego pod patronatem Domu 
Kultury dziecięcego „Teatru Bronisze”. 
Teatr prowadzony przez Państwa Wój-

cików zdobył wiele nagród i wyróżnień, 

z których najcenniejszą jest Nagroda 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Te-

atr Bronisze zajął II miejsce w kategorii 

„Twórczość i działalność artystyczna dla 

dzieci i młodzieży”). Teatr zrealizował 

ponad 100 przedstawień, z których więk-

szość oparta była na własnych scenariu-

szach.

 Telewizja Polska nagrała 12 progra-

mów z występami Teatru Bronisze. Te-

atr dwukrotnie reprezentował Polskę na 

Światowym Festiwalu Teatrów Dziecię-

cych (1994 i 1998), a w 2000 roku został 

zaproszony na występy do Hanoweru w 

ramach Targów Expo 2000. Pani Zofia 

Wójcik jest autorką trzech tomów sce-

nariuszy teatralnych pt. „Zabawa w teatr” 

oraz współautorką albumów dla dzieci 

i poradników metodycznych dla nauczy-

cieli. W 2000 roku Pani Zofia Wójcik została uznana najpopu-

larniejszą autorką w kraju piszącą dla dzieci.

 Pan Zbigniew Wójcik jest autorem praktycznego porad-

nika dla nauczycieli i instruktorów pt. „Pobawmy się w teatr”. 

Pan Zbigniew przez ponad 10 lat prowadził warsztaty teatral-

ne dla nauczycieli nauczania zintegrowanego i wychowania 

przedszkolnego.

 W 2007 roku Pani Zofia i Pan Zbigniew Wójcikowie zosta-

li odznaczeni „Medalami Komisji Edukacji Narodowej”. Praca 

Państwa Wójcików z dziećmi, zarówno w Przedszkolu w Bro-

niszach, jak i w „Teatrze Bronisze” może być stawiana za wzór 

pracy dydaktycznej z najmłodszymi.

 Felicję w kategorii „instytucja” otrzymała firma PERI -  

największy producent i dostawcą nowoczesnych systemów 

deskowań i rusztowań na świecie. Jest to koncern o zasięgu 

globalnym, mający swe przedstawicielstwa w 65 krajach na 

świecie. Polskie przedstawicielstwo ma swoją siedzibę od kil-

ku lat na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, zatrudnionych 

w nim jest kilkudziesięciu pracowników. 

 Firma PERI Polska Sp. z o.o. - oddział w Pło-

chocinie otworzyła w 1999 roku, od tego 

czasu aktywnie uczestniczy w życiu Gmi-

ny sponsorując wiele imprez organizowa-

nych przez samorząd gminny - poczynając 

od imprez kulturalnych, poprzez imprezy 

o charakterze rozrywkowym oraz różnego 

rodzaju wydarzenia sportowe. PERI służy 

pomocą materialną Klubowi Sportowemu 

„1” mającemu w swych szeregach mło-

dzieżowych Mistrzów Polski. PERI Polska 

Sp. z o.o. wspiera nie tylko organizację świąt, 

imprez gminnych w tym z zakresu sportu 

i rekreacji – jest także partnerem Gminy 

w inwestycjach dotyczących oświetlenia 

i pielęgnacji zieleni na terenie Płochocina, 

Gołaszewa i Domaniewka.

 Skala i zakres działalności społecz-

nej prowadzonej przez firmę Peri może być 

przykładem do naśladowania dla wszystkich 

inwestorów zagranicznych nie tylko w Gmi-

nie Ożarów Mazowiecki, lecz także w Polsce. 

Dzięki jej działalności gmina Ożarów Mazo-

wiecki jest znana wśród wielu inwestorów 

w kraju i zagranicą.

 Uroczysta gala została uświetniona 

występem Warszawskiego Chóru POLO-

NIA im. Jana Ignacego Paderewskiego pod 

batutą Wiesława Jelenia oraz recitalem jed-

nej z najwybitniejszych polskich piosenka-

rek Edyty Geppert. Zaprezentował on rozległe możliwości 

artystki - od piosenek spokojnych i nastrojowych przez lirycz-

ne i na kabaretowych skończywszy.

 Laureatom tegorocznych nagród składamy serdeczne gra-

tulacje.

Następna taka gala już za rok. 
        

Jolanta Kołodyńska
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Ludzie ziemi ożarowskiej - o rodzinie Kiljańskich
Kronika dziejów rodzin ożarowskich

Rodzina państwa Kiljańskich z Duchnic jest jedną z najstar-

szych chłopskich rodzin w okolicy, ale początki jej wywodzą 

się nie stąd, lecz z dalekiej krainy nad Biebrzą. Rzeka ta spły-

wająca meandrami przez bagniste zalewiska z dawien dawna 

stanowiła granicę osadnictwa plemion pruskich, jaćwieskich 

i litewskich. Wszystkie te ludy trudniły się łupiestwem i na-

jeżdżały bogatszych sąsiadów, najczęściej ziemie Mazowsza 

i Podlasia. 

 Zdesperowany książę Konrad Mazowiecki sprowadza za-

kon krzyżacki i ten dopiero ogniem i mieczem cały ten bie-

brzański obszar pacyfikuje tak skutecznie, że Jadźwingowie 

zostają wybici do nogi, Prusowie zdziesiątkowani, a Litwini 

chroniąc się przed zagładą, muszą wejść w unię z Polską. Wte-

dy na te wyludnione ziemie przybywają osadnicy z Mazow-

sza, przeważnie uboga szlachta zagrodowa. Jeden z takich 

szlachetków osiedla się pod Wąsoszą na kamienistym płasko-

wyżu noszącym pruską nazwę Kilianen lub Kiliany. To właśnie 

protoplasta rodu. Kronikarze i heraldycy odnotowują w roku 

1456 lokację wsi Kiliany leżącą w powiecie wąsoskim. Związa-

ne to jest z nadaniem przez króla Kazimierza Jagiellończyka 

tych dóbr szlachetnie urodzonemu rycerzowi Trojanowi. Zie-

mia wąsoska to obszar polodowcowy, ziemia jest bogata, ale 

tylko w kamienie i głazy narzutowe. Utrzymać się z rolnictwa, 

gospodarując na takiej roli, trudno. Więc Trojan i jego potom-

kowie zaciągali się do wojska lub szli w służbę wielmożów. 

 W 1497 roku król Jan Olbracht organizuje wyprawę na Wo-

łochów, która kończy się klęską jego wojsk w lasach bukowiń-

skich. Nieszczęsny Trojan z wojny tej nie powrócił. Jego zstęp-

ni popadają potem w jeszcze większy niedostatek i w końcu 

w roku pańskim 1535 połowę wsi muszą sprzedać. Nabywa ją 

biskup lwowski obrządku ormiańskiego Adam Gamrat, póź-

niejszy prymas Kościoła. Tak oto powstało osobliwe boczne 

odgałęzienie rodziny Kiljańskich, jako że duchowni ormiańscy 

mogli zawierać związki małżeńskie i mieć potomstwo. Jeszcze 

w roku 1706 był we Lwowie rezydował ormiański biskup o tym 

nazwisku, w Kilianach natomiast wegetowała ta polska reszta 

rodziny.

 W tym czasie kolejny jej przedstawiciel, prawdopodobnie 

Kazimierz (1718-1808), który był stangretem u jakiegoś znacz-

niejszego dziedzica i powoził karetą w czwórkę koni, (o, nie 

było to wcale umiejętnością prostą ani łatwą) przenosi się pod 

Warszawę i osiada w Truskawiu koło Borzęcina. Można się do-

myślać, że związane to było z ożenkiem jego pryncypała, który 

„wżenił się” w tę właśnie okolicę. Natomiast niektórzy zstęp-

ni Kazimierza, wchodząc w związki małżeńskie, osiedlali się 

w Żbikowie i w Borzęcinie nikt z nich nie został. Następny roz-

dział historii rodziny jest już związany ze Żbikowem. Bartłomiej 

Kiljański (1823-1889) żbikowski trzywłókowy gospodarz nale-

żał już do miejscowego establishmentu, czyli elity. Był skarb-

nikiem rady parafialnej i szczycił się przyjaźnią miejscowego 

dziedzica. Swą zamożność osiągnął handlując sieczką, na którą 

było w Warszawie zapotrzebowanie, wówczas utrzymywano 

w Warszawie do 30 tysięcy koni. Bartłomiej miał pięć córek 

i jednego syna, córki trzeba było oczywiście wywianować 

i z myślą o nich kupił osobne gospodarstwo w Duchnicach.

 Duchnice - wieś dworska aż do 1823 roku należały do Sza-

mockich, okolicznych potentatów szczycących się przyjaźnią 

z ostatnim królem Polski. Upadek tej rodziny zapoczątkował 

m.in. parcelację i podziały majątku duchnickiego. 

Obecny senior rodziny, 
pan Józef Kiljański 
z małżonką Teresą 
w 25-lecie swego mał-
żeństwa. On prawnik, 
ona farmaceutka, po 
ślubie ze względów 
rodzinnych zajęli się 
gospodarstwem, tylko 
przez trzy lata. 
Zrobiły się z tego 
„Dni i noce”, czyli 
całe długie życie.

Stare dwustuletnie domostwo Kiljańskich w Duchnicach. 
 Typowy dom chłopski w naszym regionie, bowiem po sąsiedzku, 
u Lenartów był identyczny i też z tego okresu. Chata Kiljańskich spłonęła 
w czasie gwałtownej burzy 1946 lub 1947 roku, kiedy gospodarzył tu Zyg-
munt Kiljański. Piorun kulisty w postaci ognistej piłki, rzadkie zjawisko 
atmosferyczne, nadlatując stosunkowo wolno, płynąc niejako dwa me-
try nad ziemią, wpadł pod słomianą strzechę i ta natychmiast stanęła w 
ogniu. U Ignacego Kiljańskiego odbywało się akurat zebranie kółka myśliw-
skiego. W potokach deszcu i. przy trzaskających piorunach wszyscy obecni 
wybiegli ratować co się da, ale o ugaszeniu pożaru nie mogło być mowy.
 Rysunek wykonała pani Teresa Kiljańska, która miała duże zdolno-
ści plastyczne. Do czasu udaru, który trzy lata temu wyłączył ją z nor-
malnego życia, wykonywała różne prace graficzne dla  Uniwersytetu Lu-
dowego w Ożarowie i stale zamieszczała rysunki w czasopiśmie „Dzwon 
Żbikowa”. W stopce redakcyjnej tego miesięcznika jeszcze dzisiaj figuruje 
jako współpracowniczka redakcji.
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 W związku z tym procesem zjawiają się tu ludzie, których 

nazwiska spotykamy dzisiaj na kartach historii gospodarczej na-

szego kraju: Henryk Klawe, Błażej Haberbusch, Konstanty Schie-

le, Jakub Machlejd, Stanisław Kierbedź. Wśród plejady gwiazd 

polskiego kapitalizmu przewija się nazwisko sprytnego speku-

lanta handlującego nieruchomościami, który pełni funkcję wój-

ta ożarowskiego - Mikołaja Duczyńskiego raz innych barwnych 

postaci – między innymi liweranta (dostawcy) wojskowego 

Jana Bogumiła Stencla vel Stenzla, doktora Franciszka Koby-

lańskiego ordynatora szpitala im. Dzieciątka Jezus w Warszawie i 

białoskórników (zawód pokrewny kaletnictwu) braci Drege, po-

tomków francuskich Hugenotów, których nazwisko weszło do 

geografii Tatr za sprawą tragedii młodego Janka Drege. Wszyscy 

oni przez czas krótszy lub dłuższy byli właścicielami większych lub 

mniejszych obszarów ziemi duchnickiej. Kobylański na podworskiej 

resztówce zbudował pałacyk, który miał być zakładem leczniczym 

dla jego pacjentów. Zachowana do tej pory na dachu chorągiewka 

blaszana nosi datę 1867, nie wiemy jednak, czy jest to data budo-

wy. Do uruchomienia placówki leczniczej nigdy nie doszło, ale w 

domostwie tym rezydował przez trzy lata jako rządca majątku, An-

toni Szymborski, były powstaniec i więzień Cytadeli, który cudem 

uniknął stryczka za udział w powstaniu na Węgrzech. Szymborski 

w długie zimowe wieczory spisywał wspomnienia swego burz-

liwego życia które sto lat po jego śmierci wydaje wnuczka, Wi-

sława Szymborska - poetka, laureatka nagrody Nobla. A poza 

tymi przykładowo wyliczonymi głośnymi ludźmi w Duchni-

cach osiedlili się koloniści, osadnicy przybyli z krajów ościen-

nych - Leibrandtci z Wittembergii, Lenarci z Alzacji, Hosero-

wie z Moraw. Wszystkie te trzy rody już na stałe związały życie 

z tutejszą ziemią. 

 Wspomniany już Mikołaj Duczyński w 1849, pamiętnym 

roku Wiosny Ludów, sprzedaje włókę duchnickich gruntów, 

z sadem, budynkami i dwoma stawami rybnymi niemieckim 

kolonistom - Henrykowi i Katarzynie małżonkom Stahl. Ci po 

11 latach odsprzedali gospodarstwo z niezłym zarobkiem Bar-

tłomiejowi Kiljańskiemu). Ten ostatecznie nie osadza tu żadnej 

z córek lecz swego ulubieńca, syna Jana (1861-1931).  

 Jan miał za żonę Domicelę Windyżankę (1864 - 1937). We-

dług ustnego przekazu miała ona z rodzinnych Odolan przy-

nieść znajomość uprawy warzyw i zapoczątkowała w okolicy 

ich produkcję.

 Budynki w tym nowym duchnickim gnieździe rodzinnym 

jakie Kiljany przejęli po Stahlach, to rozłożysta chałupa z ga-

neczkiem, dwuklepiskowa stodoła i rozległa stajnia z oborą. 

Wszystkie drewniane i pod strzech. Cała ta zabudowa go-

spodarstwa już wówczas była stara i nikt nie wiedział nawet 

kiedy powstała. Należy sądzić że wszystkie budynki powsta-

ły w zamierzchłych czasach saskich. A przecież dobrze jesz-

cze służyły dwom pokoleniom nowych właścicieli. Rodzina 

Jana i Domiceli Kiljańskich odznaczała się wielką religijnością. 

Z ośmiorga dzieci aż cztery córki znalazły się w zakonach. Ka-

tarzyna przebywała w klasztorze s.s. Sakramentek, w tym cza-

sie kiedy tam przerwały Maria Konopnicka i Eliza Orzeszkowa. 

W czasie powstania warszawskiego klasztor na Nowym Mie-

ście znalazł się na linii walk. Katarzyna (nosiła zakonne imię 

Benedykty) ślubowała wraz z towarzyszkami ofiarę życia w in-

tencji ocalenia Ojczyzny i współobywateli. Zginęła 31 sierpnia 

1944 r. o trzeciej po południu gdy niemieckie bomby w jednej 

sekundzie zmiotły zabudowania i kościół klasztorny, grzebiąc 

pod gruzami ponad tysiąc osób to masakra w swej skali nie-

spotykana. Średni syn Jana - Zygmunt, następca ojca na gospo-

darstwie, (1890 - 1967) pełnił służbę wojskową w czasie inwazji 

bolszewickiej w 1920 roku. Najmłodszy Ignacy (1897-1982), 

rolnik i handlowiec, był w czasie pierwszej wojny światowej 

członkiem konspiracyjnej POW i jako ochotnik artylerzysta 

całą wojnę bolszewicką przebył na froncie. Odznaczony był 

Medalem Niepodległości (dekret odznaczeniowy podpisany 

przez pułkownika Walerego Sławka), Krzyżem Walecznych 

i Odznaką Frontu Litewsko - Białoruskiego. 

 Jego przygody wojenne opisane zostały przez syna Józefa 

w książce „O starodawnej romantycznej wojnie”, która być 

może jest jeszcze w sprzedaży internetowej. Ignacy po zwol-

nieniu z wojska prowadził w Pruszkowie sklep spożywczy, a 

następnie podhurtownię tytoniową. Jako uczestnik kongresu 

Kupiectwa Polskiego w roku 1936 r.wchodził w skład deputa-

cji przyjętej na Zamku przez prezydenta Mościckiego, co było 

dużym wyróżnieniem. 

 Po wybuchu wojny powrócił na wieś i gospodarzył na oj-

cowiźnie w Duchnicach. Był jednym z założycieli Ożarowskiego 

Kółka Łowieckiego. Wszystkim myśliwym gospodarzom - rolni-

kom zaraz po wojnie odbierano broń, by ich skłonić do wstąpie-

nia do spółdzielni produkcyjnej. Pan Ignacy zmarł na początku 

stanu wojennego, organistę biorącego udział w obrzędzie po-

grzebowym proszono, by przy wyprowadzaniu ciała odegrał 

„Pierwszą Brygadę”. Wymawiał się, bo się bał, że będzie repre-

sjonowany, twierdził, że nie zna melodii. Po długich molestowa-

niach i naleganiach ten hymn legionowy w końcu odegrał.

 Tak w szkicowym zarysie przedstawia się historia tej ro-

dziny, która w Duchnicach tkwi nieprzerwanie pełne 149 lat. 

Żyjący jej przedstawiciele o sobie mówić nie chcą. Są dum-

ni z tego, że w ciągu dwóch stuleci żaden z jej członków -jak 

mówią - nie „skundlił się” i nie zaprzedał duszy i sumienia. 

W codziennej pracy skromnie i bez rozgłosu realizowali dewi-

zę „semper fidelis” - wierności Kościołowi i Ojczyźnie.

dr Stefan Lewandowski

Figurka Niepokalanej przed 
plebanią w Żbikowie. 
Bartłomiej Kiljański wystawił 
ją w roku 1897 dla uczczenia 
zmarłej dwa lata wcześniej 
żony Agnieszki z domu 
Strzeleckiej. Stanowili bardzo 
przykładne i kochające się 
małżeństwo.
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HISTORIA SZKOŁY

50 lat szkoły w Umiastowie
26 kwietnia odbyła się gala jubileuszowa obchodów 50-le-

cia istnienia szkoły w Umiastowie. Tego dnia gościliśmy w 

naszej placówce Komitet Honorowy Obchodów Jubileuszu 

w składzie: przewodniczący Burmistrz Miasta i Gminy Oża-

rów Mazowiecki - Kazimierz Stachurski oraz członkowie Sta-

rosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Jan Żychliński, 

Proboszcz Parafii w Ołtarzewie ks. Zbigniew Babicki, Prezes 

Zarządu Warszawskiego Rolno-Spożywczgo Rynku Hurtowe-

go - Mirosław Mazuruk, Prezes GS „Samopomoc Chłopska” 

- Władysław Bielecki, właściciel firmy Bejo Zaden – Marek Pyt-

kowski, Prezes Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju i Edukacji 

Dzieci Wiejskich - Małgorzata Grzelak.

 W uroczystości wzięli również udział: radni Rady Miejskiej, 

dyrektor ZEASiP Zbigniew Rybak oraz dyrektorzy przedszkoli, 

szkół z terenu Gminy, reprezentanci różnych instytucji z Oża-

rowa Mazowieckiego, przedstawiciele Towarzystwa Rozwi-

jania Inicjatyw Oświatowych, żyjący jeszcze budowniczowie 

szkoły z 1958 r., rodzina p. Nitczyńskiego, byli pracownicy szko-

ły, uczniowie, rodzice.   

  Święto rozpoczęło się w budynku szkolnym, od odsłonię-

cia pamiątkowych tablic dla wybitnych postaci w historii pla-

cówki: Ewy Morus i Józefa Nitczyńskiego.

Ewa Morus
Pracę w Umiastowie rozpoczęła w grudniu 1945 r. Wów-

czas szkoła mieściła się w miejscowym dworku i była 

w „opłakanym” stanie. Razem z mieszkańcami budowała, urzą-

dzała, wyposażała nową placówkę. Pracowała w niej do 1991 r. 

Działała społecznie w Związku Młodzieży Wiejskiej, organizo-

wała Uniwersytet Powszechny, upowszechniała czytelnictwo 

na wsi, założyła Spółdzielnię Uczniowską, była radną. Uczestni-

czyła w ruchu ludowym, młodzieżowym, spółdzielczym. 

 Na polu pedagogicznym była polskim Freinetem. Nie zna-

jąc dzieł Celestina Freineta, ale intuicyjnie wyczuwając po-

trzeby swoich uczniów, stworzyła podobną koncepcję pracy 

z dziećmi. Swoich idei nigdy nie opublikowała. Towarzyszyły 

jej w codziennej pracy i miały znaczący wpływ na jakość kie-

rowanej przez nią szkoły. 

 Za wybitne osiągnięcia w pracy otrzymała wiele nagród 

i odznaczeń. Między innymi:

 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

 Złoty Krzyż Zasługi

 Srebrny Krzyż Zasługi

 Złotą Honorową Odznakę Związku Młodzieży Wiejskiej

 Złotą Odznakę za zasługi dla województwa warszawskiego

 Medal „Order Serca Matkom Wsi”

 Medal Komisji Edukacji Narodowej

 Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania za wybitne osią-

gnięcia w pracy dydaktyczno wychowawczej.

„Szkoła była pasją i dziełem jej życia”.

Józef Nitczyński
Jako nauczyciel rozpoczął pracę w Umiastowie we wrześniu 

1961 r. W 1991 r. został jej dyrektorem i zarządzał nią do 2000 r. 

Razem z p. Morus był współautorem koncepcji pedagogicznej 

szkoły oraz inicjatorem wielu rozwiązań pedagogicznych. Pro-

jektował i wykonywał pomoce dydaktyczne. 

 Realizował przeprowadzany w szkole eksperyment nauko-

wy oraz był doradcą metodycznym audycji radiowych z mate-

matyki. Przez wiele lat opiekował się Spółdzielnią Uczniowską.

 Jego pasją były pszczoły. Dla uczniów był encyklopedią 

wiedzy na temat ich życia. 

 Kierował szkolnym kółkiem technicznym, służył pomocą 

w pracach technicznych. 

 Pracował społecznie na rzecz miejscowej ludności. 

Za osiągnięcia w pracy pedagogicznej i społecznej otrzymywał 

nagrody i odznaczenia. Między innymi:

 Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania za wybitne osią-

gnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej

 Złoty Krzyż Zasługi

 Brązowy Krzyż Zasługi

 Odznakę Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego

 Medal Komisji Edukacji Narodowej

„Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje” 

 Następnie goście przeszli na boisko. Na specjalnie przygo-

towanej scenie odbyły się oficjalne powitania, przemówienia 

dyrektora i zaproszonych gości, występy dzieci. Uczniowie 
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Z ŻYCIA PRZEDSZKOLAKÓW

Na naszych rodziców zawsze możemy liczyć. Są z nami w do-

brych i złych momentach, potrafią nas rozweselić, przytulić 

i zaskoczyć. Takie słowa bardzo często padają z ust dzieci pod-

czas swobodnych rozmów w szatni. Dzieciaki chętnie opowia-

dają sobie o chwilach spędzonych w towarzystwie rodziców 

i licznych niespodziankach.

 Tak też się stało 30 maja. Od samego rana wszyscy w przed-

szkolu zachowywali się jakoś inaczej, co chwilę ktoś przemykał 

korytarzem, a my zastanawialiśmy się, co się dzieje.

 Jak się później okazało całe to zamieszanie wywołali nasi 

rodzice. Zupełnie nas zaskoczyli niespodzianką, którą przygo-

towali z okazji Dnia Dziecka. Najbardziej zaskoczone były dzie-

ciaki z grupy maluchów i straszaków. Jakie wielkie oczy zrobiły 

na widok swoich rodziców hasających w kolorowych strojach 

po leśnej polanie w rytm piosenki „My jesteśmy krasnoludki”. 

 Wielkie „ojej” rozległo się w chwili, kiedy w pięknej scenerii 

lasu pojawiła się postać w czerwonej, błyszczącej peruce i za-

prosiła nas na spotkanie z leśnymi opowieściami. Głos uwiązł 

nam w gardłach, kiedy na leśnej polanie pojawiły się rapujące 

krasnoludki, wiewiórki i liski, które robiąc psikusa swoim ma-

mom zamieniły się rolami. Ileż śmiechu wywołał przyjazd na 

drewnianym koniu Szewczyka Dratewki przed oblicze króla, 

spadającego z wrażenia z tronu, brawurowe wejście gajowego 

do domku babci Czerwonego Kapturka szukającego wilka-

-wilka, który niby je zjadł. Fajnie było popatrzeć na tatę- Jasia 

i mamę Małgosię szukających marcepanowej ścieżki i domku 

z piernika.

 Owacje na stojąco wywołało pojawienie się na scenie 

wszystkich bajkowych postaci i taniec finałowy. Nasza radość 

nie miała końca, oklaski nie milkły, sesja fotograficzna trwała 

a my chcieliśmy jeszcze, jeszcze i jeszcze. I nie pomyliliśmy się 

był ciąg dalszy, ponieważ bajkowe postacie z wielkimi koszami 

zbliżyły się do nas - widowni. Trzeba było zobaczyć nasze rado-

sne miny, kiedy dostaliśmy od nich prezent-niespodziankę.

 Takiej frajdy jaką dostarczyli nam rodzice nigdy nie zapo-

mnimy. Kiedy będziemy zamykać oczy z dumą i wielką ra-

dością sercu przypomnimy sobie las pełen zwierząt, domek 

z piernika i Was drodzy Rodzice w roli bajkowych postaci.

DZIĘKUJEMY!

Wrażenia dzieci z Przedszkola Publicznego nr2
w Ożarowie Maz. spisały: Danuta Kacprzak i Paulina Kret, które z ogromną 

przyjemnością sprawowały patronat nad niespodzianką.

Takich rodziców to tylko pozazdrościć

z klasy II i III zaprezentowali utwór Adama Mickiewicza (patro-

na szkoły) „Golono strzyżono”. 

Pokaz młodych aktorów wzbudził ogólną radość, a niektórych 

przyprawił nawet o łzy wzruszenia. Wszystko w tym dniu było 

uroczyste i wyjątkowe. Pogoda także sprawiła nam prezent: 

świeciło piękne słońce i było wyjątkowo ciepło. 

 Z okazji jubileuszu wydano książkę pt. „Jest taka szkoła ... ” 

autorstwa Grażyny Pytkowskiej. Nauczyciele, rodzice, ucznio-

wie oraz organ prowadzący Stowarzyszenie Wspierania Roz-

woju i Edukacji Dzieci Wiejskich otrzymali błogosławieństwo 

od Papieża Benedykta XVI, życzenia od Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego oraz gratulacje od Mazo-

wieckiego Kuratora Oświaty Karola Semika. 

 Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju i Edukacji 

Dzieci Wiejskich wraz z dyrektorem szkoły Grażyną Pytkowską 

serdecznie dziękują wszystkim, którzy pomogli w organizacji 

uroczystych obchodów jubileuszu, a także wspierali działalność 

placówki po jej likwidacji i reorganizacji w 2000 r. W szczegól-

ności dziękujemy: burmistrzowi MiG Ożarów Mazowiecki 
Kazimierzowi Stachurskiemu oraz członkom Komitetu 
Honorowego; Pawłowi Kanclerzowi, pierwszej prezes Sto-
warzyszenia Annie Zwierzchowskiej, byłej dyrektorce 
szkoły Magdalenie Derendarz-Kraśniewicz, Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej z Ożarowa Mazowieckiego, Izabeli 
i Grzegorzowi Ambroziakom, Lechowi Toruszewskiemu, 
Wojciechowi Kudzi i PORTALIKOWI www.Ozarow.Maz.pl. 
Dla nich Stowarzyszenie ufundowało pamiątkowe tabliczki.

Grażyna Pytkowska
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GIMNAZJALIŚCI DZIAŁAJĄ

Podsumowanie projektu „MŁODZI PRZECIW KORUPCJI” 
Kiedy po raz czwarty w naszej szkole rozpoczęliśmy projekt 

„Młodzi przeciw korupcji”, nikt nie przypuszczał, że osiągnie-

my coś, czym będziemy mogli się pochwalić. Coś, co pozwoli 

nam „poszerzyć horyzonty”. Mało kto wierzył, w to, że nam 

się uda. Jesteśmy w końcu grupą nastolatków, którzy mają 

na głowie szkołę, dom, przyjaciół; więc co właściwie może-

my wiedzieć o korupcji? Nie jesteśmy dorośli, ale czy dlatego 

nie możemy robić tego, co nas intryguje, co pozwala nam się 

spełnić? Zdajemy sobie sprawę z tego, że korupcja jest poję-

ciem trudnym, czasem niezrozumiałym dla ludzi w naszym 

wieku. Jednak mimo wszystko chcieliśmy się tym zająć – MY, 

kilkudziesięciu uczniów, którzy mają ambicje i którym zależy 

na osiągnięciu sukcesu: Karolina Michalska, Małgosia Fede-
rowicz, Elwira Wilczek, Natalia Karwan, Martyna Sikora, 
Daniel Klimczewski, Ola Brzozowska, Maja Sujata, Agata 
Kulesza, Aneta Chełchowska, Magda Sobolewska, Kasia 
Kalbarczyk, Maja Graczyk, Olga Szczepaniak, Ola Woź-
niak, Maciek Radecki, Monika Woźniak, Ola Janikowska, 
Wojtek Gawrych, Michal Kwiatkowski, Ania Dworzyńska, 
Ola Stańczyk, Iza Nojszewska, Marta Gębska, Monika 
Tramś, Kasia Szymańska, Monika Djordjević, Piotrek Zdu-
nek, Ola Radwan. 
 Spotkaliśmy się we wrześniu i od razu przystąpiliśmy do 

pracy - nie było na co czekać. Stworzyliśmy harmonogram. 

Postanowiliśmy podjąć się działań, które według nas były słusz-

ne. Działań, dzięki którym moglibyśmy coś „zmienić”. Paździer-

nik był okresem wyborów parlamentarnych. Dużo się działo. 

Często mówi się o wyborach, a właściwie o korupcji podczas 

wyborów, o fałszowaniu głosów, o prowadzeniu „brudnej 

kampanii”. Właśnie wybory stały się naszym pierwszym celem. 

Zrobiliśmy plakaty z intrygującymi scenkami dotyczącymi 

kampanii. Do każdego plakatu dodaliśmy tajemniczy komen-

tarz. Rozwiesiliśmy je na tablicach ogłoszeniowych. Chcieliśmy 

zmusić ludzi do myślenia.

 „Prowokowaliśmy” mieszkańców Ożarowa. Przyszedł czas, 

żeby również uczniowie naszego gimnazjum pomyśleli nad 

zagadnieniem korupcji. Właśnie dlatego stworzyliśmy akcję 

„Uszy i ręce”. W całej szkole pełno było zdjęć, przedstawiają-

cych niejasne sytuacje. Dziwne sploty rąk, wręczane koper-

ty, nadstawione uszy. Każdy, kto spojrzał na taki obrazek, nie 

przeszedł obojętnie.

 Ściąganie, spisywanie prac, to formy, które uznajemy za ko-

rupcję - dlatego przeprowadziliśmy ankiety na temat ściągania 

w klasach pierwszych naszego gimnazjum, a następnie dysku-

towaliśmy z uczniami o uczciwości, konsekwencjach ściągania. 

Mówiliśmy również o tym, że jeśli podpisujemy się pod czyjąś 

pracą - działamy nieuczciwie. Co nas zaskoczyło, wszyscy zda-

wali sobie z tego sprawę i aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

 Kolejną formą naszych działań było napisane przez nas 

przedstawienie, pt. „Duch korupcji”. Przedstawiliśmy w nim 

bohatera, który od dzieciństwa był wplątany w różne formy 

korupcji. Zaczynał od ściągania w szkole podstawowej, po-

tem było m.in. nieuczciwie zdobyte prawo jazdy, czy zapłata 

za zwolnienie z wojska. Żył tak do momentu, kiedy trafił do 

więzienia - dopiero w tym miejscu zrozumiał swoje postępo-

wanie. Zdjęcia z przedstawienia ukazały się w „Informatorze”.

 31 maja w „Agorze”, siedzibie „Gazety Wyborczej” 

uczestniczyliśmy w „Ogólnopolskiej prezentacji projektów 

młodzieżowych”. Mieliśmy okazję zaprezentować swoje do-

tychczasowe działania. Odwiedzali nas liczni przedstawiciele 

CEO. Ekspertom pokazaliśmy film (!), który udało nam się zre-

alizować. Wszyscy oglądający byli pod wrażeniem - film pełen 

był niejasnych sytuacji, które później przeradzały się w wyraźną 

formę korupcji. Naszym celem było zrobienie czegoś na kształt 

kampanii społecznej. Pokazaliśmy, do czego może doprowadzić 

nieuczciwość i jakie są skutki negatywnych zachowań, działań. 

Długo rozmawialiśmy z ekspertem, p. G. Kopińską, która pra-
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cuje w Fundacji im. S. Batorego. To od niej dostaliśmy dyplom 

z podziękowaniami. Na OPPM przedstawiliśmy skróconą for-

mę naszego przedstawienia (ze względu na ograniczoną ilość 

czasu). Wyświetlony został również kilkuminutowy zwiastun 

naszego filmu. 

 Podczas tego projektu wiele się nauczyliśmy. Możemy 

pochwalić się dość dużą wiedzą na temat korupcji. Udało nam 

się zrobić coś, na co inni nie znaleźliby czasu, czy też po pro-

stu nie zawracaliby sobie tym głowy. Podołaliśmy wyzwaniu i 

aktywnie działaliśmy przez cały rok. I to jest nasz sukces! Pra-

ca całego projektu, tej grupy kilkudziesięciu nastolatków od-

bywała się pod czujnym okiem naszego opiekuna p. Doroty 

Stępniak. Niektórym nasuwa się pytanie. Dlaczego ci młodzi 

ludzi się tym zajmują? Dlaczego zawracają sobie głowę spra-

wami, które ich nie dotyczą? Odpowiedzią niech będzie to, 

czego udało nam się dokonać. My po prostu chcemy to robić! 

Dążyć do tego, aby zmienić świat na lepsze! 

w imieniu uczestników projektu „Młodzi przeciw korupcji” 

 - Elwira Wilczek 

Z ŻYCIA SZKÓŁ

Ogólnopolski Dzień Szkoły bez Przemocy

Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie od 

dwóch lat uczestniczy w programie społecznym „Szkoła bez  

przemocy”, 5 czerwca 2008 r. odbył się ogólnopolski „Dzień 

Szkoły bez przemocy”. Był to dzień protestu wobec przemocy 

i agresji całej społeczności szkolnej: rodziców, uczniów, nau-

czycieli oraz wszystkich, którym zależy na bezpiecznej szkole. 

 Zależy nam bardzo, aby szkoła była miejscem, w którym 

dziecko czuje się bezpiecznie, gdzie w spokoju może się uczyć 

oraz spotykać z kolegami i koleżankami, miejscem, do które-

go rodzice bez lęku posyłają swoje dzieci. Społeczność szkol-

na podejmuje wiele działań, aby przemocy było coraz mniej; 

aby nasi uczniowie nie kierowali się agresją; aby nauczyciele 

i rodzice potrafili zapobiegać przemocy. 

 5 czerwca był dniem wyjątkowym. Odbywały się: przed-

stawienie w wykonaniu uczniów klasy IVa, spektakl muzyczny 

przygotowany przez koło muzyczne i plastyczne.

 Punktem kulminacyjnym obchodów „Dnia” było wypusz-

czenie o godzinie 12.00, 300 czerwonych baloników, symbolu 

akcji. 

 Dniem szkoły bez przemocy podsumowaliśmy działania 

szkoły zawartych w szkolnym programie profilaktycznym 

„Stop Przemocy - zgodnie bawię się, uczę i pracuję”. Główny-

mi celami całorocznego programu było eliminowanie zacho-

wań agresywnych i przemocy wśród uczniów, integrowanie 

uczniów i wzmocnienie więzi między nimi, nauczycielami 

i rodzicami we wspólnym działaniu przeciwko przemocy. 

Efektem naszych działań jest wzrost poczucia bezpieczeństwa 

w szkole.

Urszula Piechal

w Płochocinie ...

 ... i Ożarowie Mazowieckim
5 czerwca br. po raz pierwszy obchodziliśmy „Dzień Szkoły 

bez przemocy”. Tego dnia o godzinie 12.00 uczniowie, nau-

czyciele i rodzice Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum 

im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Maz. 

wypuścili w niebo czerwone balony, odcinając się od agresji 

i przemocy. Uroczystość, na którą przybyli wszyscy uczniowie 

tych szkół oraz zaproszeni goście, uświetnił występ uczen-

nic gimnazjum, które zaśpiewały utwór Czesława Niemena 

„Dziwny jest ten świat” i „Przeżyj to sam”. Tego dnia uczniowie, 

nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły przyszli ubrani na 

czerwono. Dzieci ze szkoły podstawowej udekorowały szkołę 

czerwonymi balonami i samodzielnie pokolorowanymi plaka-

tami, na których wyraziły swój sprzeciw wobec przemocy. 

 Do organizacji „Dnia Szkoły bez przemocy” przyłączyło się 

prawie 1 300 szkół w całej Polsce. Główne wydarzenie „Dnia 

Szkoły bez przemocy” odbyło się na Podzamczu w Warszawie, 

gdzie Prezydent Lech Kaczyński, który objął program „Szko-

ła bez przemocy” Honorowym Patronatem, razem z zebra-

nymi wypuścił w powietrze czerwone balony i przyjął z rąk 

organizatorów i uczniów księgę „Razem przeciw przemocy”. 

W księdze zebrano 200 000 podpisów pod Listem Otwartym 

do Władz RP, w którym społeczności szkolne poprosiły władze 

RP o współpracę w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeń-

stwa w polskich szkołach.

 Uroczyste wypuszczenie balonów odbyło się dzięki ofiar-

ności sponsorów, którymi byli AUTO SERVICE w Broniszach, 
sklep RARYRAS w Ożarowie Maz. i Rada Rodziców przy 
Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w 
Ożarowie Maz.

Beata Wydrych - pedagog
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ERDM

„(…) odmienność, uważana 

przez niektórych za tak wiel-

kie zagrożenie, może się stać 

- dzięki dialogowi opartemu na wzajemnym szacunku - 

źródłem głębszego zrozumienia tajemnicy ludzkiego życia.”

Jan Paweł II, Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego ONZ

  „Rzetelny dialog wyrasta z pewnego założenia, 

które musi być przyjęte - wyraźnie lub milcząco - przez 

obydwie strony: ani ja, ani ty nie jesteśmy w stanie poznać 

prawdy o sobie, jeśli pozostaniemy w oddaleniu od siebie, 

zamknięci w ścianach naszych lęków, lecz musimy spojrzeć 

na siebie niejako z zewnątrz, ja twoimi, a ty moimi oczami, 

musimy porównać w rozmowie nasze widoki i dopiero 

w ten sposób jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedź 

na pytanie, jak to z nami naprawdę jest.”

ks. prof. Józef Tischner, Etyka solidarności

Rok 2008 został ogłoszony przez Komisję Europejską Ro-

kiem Dialogu Międzykulturowego. Obchody Europejskiego 

Roku Dialogu Międzykulturowego (ERDM) odbywają się we 

wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej i mają 

na celu, m. in.:

 poszanowanie i promocję różnorodności kulturowej, 

 zapewnienie równości szans wszystkim mieszkańcom UE 

i przeciwdziałanie dyskryminacji, 

 wsparcie idei solidarności i sprawiedliwości społecznej, 

 budowanie partnerskich relacji z krajami członkowskimi 

i z krajami spoza Wspólnoty. 

Obchody ERDM realizowane są na dwóch poziomach:

 w skali Europy działania koordynuje Dyrekcja Generalna 

ds. Edukacji i Kultury w Komisji Europejskiej, która odpowiada 

za współpracę z 27 narodowymi instytucjami - koordynujący-

mi obchody ERDM w poszczególnych krajach członkowskich, 

prowadzi nadzór nad realizacją projektów wymiarze europej-

skim (7 projektów), prowadzi promocję Roku w 27 krajach 

członkowskich (m. in. strona www.dialogue2008.eu), współ-

pracuje ponadto z Europejskimi Ambasadorami ERDM oraz 

weryfikuje działania objęte niefinansowym wsparciem Wspól-

noty, posiadające zasięg europejski;

 w Polsce za przygotowanie obchodów ERDM oraz ich 

przeprowadzenie w 2008 roku odpowiada Narodowe Cen-

trum Kultury (www.nck.pl), które odpowiada za przygo-

towanie Narodowej Strategii Polski dla ERDM, koordyna-

cję obchodów w skali kraju, współpracę z 13 partnerami 

w projekcie, monitoring i realizację projektu współfinanso-

wanego ze środków UE oraz za działania promocyjne w skali 

kraju (m. in. strona www.dialog2008.pl), współpracę z Naro-

dowymi Ambasadorami ERDM oraz weryfikuje działania 

objęte niefinansowym wsparciem Wspólnoty, realizowane 

w skali kraju. 

OBCHODY ROKU W POLSCE

Strategia Polski dla ERDM
Strategia Polski dla Europejskiego Roku 

Dialogu Międzykulturowego określa 

cele i priorytety narodowe:

 ukazanie społeczeństwu polskie-

mu różnych kontekstów i rozumienia wielokulturowości w 

Europie, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej tradycji i 

doświadczeń historycznych, współtworzących dziedzictwo 

kulturowe kontynentu;

 ukazanie chrześcijańskich korzeni Europy oraz tradycji Pol-

ski wielowyznaniowej;

 ukazanie lokalnych kontekstów wielokulturowości, sprzy-

jającej lepszemu wzajemnemu zrozumieniu mieszkańców i ich 

przyszłemu współdziałaniu.

Dodatkowo strategia kładzie szczególny nacisk na:

 działania ukazujące znaczenie zaangażowania w dialog 

międzykulturowy w życiu codziennym oraz podkreślanie 

wkładu różnych kultur i przejawów różnorodności kulturowej 

w dziedzictwo i sposób życia w państwach członkowskich;

 działania sprzyjające budowie płaszczyzny dialogu i współ-

pracy z sąsiadami Polski, a zwłaszcza z Ukrainą i Białorusią, 

pogłębieniu dialogu z mniejszością ukraińską i białoruską 

w Polsce oraz wspieraniu ruchów demokratycznych w krajach 

będących obecnie bezpośrednimi sąsiadami Unii Europej-

skiej;

 działania realizujące ideę formalnej i nieformalnej edukacji 

międzykulturowej, skierowanej zarówno do dzieci i młodzieży, 

jak i do dorosłych.

 W pierwszej kolejności na podstawie krajowego nabo-

ru wniosków dokonano wyboru 13 projektów realizujących 

w najwyższym stopniu cele i założenia Europejskiego Roku 

Dialogu. Wybrane projekty składają się na obchody Roku 

w Polsce, zaś instytucje je realizujące są partnerami Narodo-

wego Centrum Kultury w przeprowadzeniu obchodów Roku. 

 Wybrano projekty, które skupiają się na: 

 edukacji społeczeństwa na temat kultury i tradycji na-

rodów tworzących wspólną społeczność oraz ukazanie lo-

kalnych kontekstów wielokulturowości: Polacy, Czesi, Żydzi, 

Niemcy, Białorusini, Ukraińcy; 

 przedstawieniu współistnienia religii chrześcijańskiej zako-

rzenionej w Europie z tradycjami innych religii i postaw świato-

poglądowych (chrześcijaństwo, prawosławie, protestantyzm, 

judaizm, islam).

W 2008 r. w ramach obchodów Roku wśród zaplanowanych 

imprez znajdują się m. in.: 

 międzynarodowa konferencja podejmująca problematykę 

tożsamości w dobie globalizacji, 

 prowadzone w szkołach debaty o wartościach, 

 badanie postaw młodzieży wobec odmienności kulturo-

wej, 

EUROPEJSKI  ROK  DIALOGU  
MIĘDZYKULTUROWEGO
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 wspólna publikacja historyków białoruskich, litewskich 

i polskich, 

 festiwale promujące wielokulturowość, 

 warsztaty z udziałem młodzieży oraz publikacje nt. dialogu 

między kulturami; 

 podejmowane są ponadto: szkolenia, wystawy, panele dysku-

syjne (kalendarium na www.dialog2008.pl).

OBCHODY ROKU W EUROPIE

W ramach obchodów Roku w Europie realizowane będą wy-

darzenia o wymiarze europejskim, realizujące ideę współpracy 

międzynarodowej i międzykulturowej oraz zorganizowana 

zostanie europejska kampania promocyjna na rzecz dialogu. 

Hasło Roku Dialogu w Europie brzmi: Zjednoczeni w Różno-

rodności.

 Działania flagowe, realizowane na skalę europejską zgło-

szone zostały przez poszczególne państwa członkowskie do 

Komisji Europejskiej w otwartym naborze wniosków. Projekty 

zgłaszać mogły instytucje publiczne lub prywatne, posiadają-

ce doświadczenie w realizacji działań związanych z dialogiem 

międzykulturowym oraz działające na skalę europejską. Zgła-

szane projekty musiały posiadać silny wymiar europejski, an-

gażować dużą liczbę osób młodych z różnych krajów oraz do-

cierać do mniej uprzywilejowanych grup społecznych. Istotną 

kwestią była również organizacja wydarzeń promujących 

dialog międzykulturowy w kilku państwach członkowskich. 

 W wyniku otwartego naboru wniosków do Komisji Euro-

pejskiej wpłynęły łącznie 294 projekty z 27 państw członkow-

skich (w tym 6 projektów z Polski). Ostatecznie Komisja Euro-

pejska wytypowała do dofinansowania 7 projektów (szczegóły 

na www.dialog2008.pl).

 Promocję idei dialogu wspierać będą Ambasadorzy Euro-

pejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego. W skali europej-

skiej reprezentantami Polski są Agnieszka Holland oraz Adam 

Michnik. Funkcję Narodowych Ambasadorów Roku pełnią 

natomiast: prof. Leon Tarasewicz, dr Piotr M. A. Cywiński, 

Krzysztof Czyżewski oraz Janusz Witt.

(na podstawie www.dialog2008.pl) Anna Fedoryk
Urząd Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

 Bezprzewodowy Autobus Internetowy
Bezprzewodowy Autobus Interneto-

wy N@utobus odwiedził gminę Oża-

rów Mazowiecki. W dniach 21-23 

czerwca 2008 roku, mieszkańcy Oża-

rowa Mazowieckiego oraz Płochocina 

mogli bezpłatnie dowiedzieć się jak wykorzystywać możliwo-

ści Internetu w życiu codziennym i pracy zawodowej, jak na-

wiązać nowe kontakty lub po prostu jak najprościej skorzy-

stać z narzędzi poczty elektronicznej. Autobus Internetowy 

N@utobus, gościł w gminie Ożarów Mazowiecki przez 3 dni.  

Wszyscy chętni mieli możliwość bezpłatnego skorzystania 

z oferty szkoleniowej n@utobusu od soboty do poniedziałku 

w godzinach od 10:00 do 18:00.

 Świat możliwości w Twoim zasięgu to hasło przewodnie 

projektu N@utobus Bezprzewodowy Autobus Interneto-

wy, realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

i Administracji we współpracy z Fundacją Edukacji Ekono-

micznej oraz partnerami prywatny-

mi. Projekt ma na celu kształtowa-

nie świadomości technologicznej 

poprzez rozwijanie umiejętności ko-

rzystania z Internetu. Cykl szkoleń pro-

wadzony był w specjalnie przygotowanym autobusie (N@u-

tobus), obejmował zagadnienia związane ze społeczeństwem 

informacyjnym, a w szczególności: dostęp szerokopasmowy 

do Internetu, rozwiązania dla e-urzędu, e-szkoły, e-zamówień 

publicznych, e-podatków, fundusze strukturalne w rozwo-

ju społeczeństwa informacyjnego, podstawowe szkolenia z 

zakresu obsługi komputera oraz Internetu, bezpieczeństwo 

w sieci. Więcej informacji o projekcie N@utobus Bezprzewo-

dowy Autobus Internetowy, znajdą Państwo na stronie inter-

netowej: www.nautobus.gov.pl.

Jolanta Kołodyńska, Anna Fedoryk
Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim
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Projekt Zmieniam swoją przyszłość 

- upowszechnianie aktywnej integra-

cji społecznej w Gminie Ożarów Mazowiecki jest współfi-

nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego

Od początku czerwca rozpoczęliśmy realizację projektu współ-

finansowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji 

społecznej społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszech-

nianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecz-

nej.  Projekt systemowy nosi tytuł: Zmieniam swoją przy-
szłość - upowszechnianie aktywnej integracji społecznej 
w Gminie Ożarów Mazowiecki. Okres realizacji projektu od 

1 czerwca 2008 do 30 listopada 2008 r.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim 

adresuje swoje wsparcie do grupy kobiet z terenu Gminy 

Ożarów Mazowiecki w wieku aktywności zawodowej, które 

są długotrwale bezrobotne i korzystają z pomocy społecz-

nej. Wsparcie polega na szeregu działań aktywizacyjnych oraz 

szkoleń dla uczestników projektu.

 Celem głównym projektu jest integracja społeczna kobiet 

z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki zagrożonych wyklucze-

niem społecznym poprzez aktywizację zawodową i społeczną 

pozwalającą również na poprawę sytuacji materialno-bytowej. 

Zwiększenie roli pracy środowiskowej, zindywidualizowane 

podejście do klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, podnie-

sienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych 

uczestników projektu.   

 W ramach projektu przewidziano różnorodne działania 

skierowane do beneficjentów ostatecznych:

- Aktywna integracja - integracja zawodowa realizowana 

będzie poprzez umożliwienie skorzystania z usług doradcy 

zawodowego przez wszystkich uczestników projektu. Aktywi-

zacja edukacyjna realizowana będzie poprzez zorganizowanie 

kursów i szkoleń zawodowych mających na celu podniesienie 

kwalifikacji zawodowych, nabycie nowych umiejętności bądź 

uzyskanie zawodu - realizujemy w ramach projektu kurs opie-

ki nad osobami starszymi. Aktywizacja społeczna realizowa-

na będzie poprzez umożliwienie uczestnictwa w treningach 

z zakresu rozwoju kompetencji i umiejętności społecznych. 

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną w ramach kontraktów 

socjalnych objęci wsparciem finansowym, aby umożliwić im 

aktywne uczestnictwo w planowanych zajęciach. Wsparcie fi-

nansowe będzie stanowiło wkład własny w projekt.

 Realizacja projektu systemowego jest nową formą pra-

cy z klientami pomocy społecznej i zarazem swego rodzaju 

wyzwaniem dla kadry Ośrodka Pomocy Społecznej. Mam 

nadzieję, że efekty wspólnych wysiłków wszystkich osób za-

angażowanych w realizację projektu będą zauważalne przez 

poprawę sytuacji uczestników projektu i ich rodzin. 

Jolanta Kołodyńska

Z  EUROPĄ  W  TLE 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Ożarowie 

LIPIEC-SIERPIEŃ  -  KALENDARIUM  IMPREZ  W  „UŚMIECHU”
6 lipca - godz. 16.00 - zabawa taneczna dla Seniorów

Wakacje z „Uśmiechem”:
Zajęcia w Domu Kultury “Uśmiech”, ul. Poznańska 165, Ożarów Maz.

Studio piosenki - zajęcia wokalne
Nauka gry na instrumentach: pianino, keyboard, gitara, akordeon

poniedziałek i środa w godz. 11.00-15.00

od 23 czerwca do 4 lipca

Zajęcia plastyczne
poniedziałek-piątek od godz. 11.00 do 15.00, od 1 lipca do 31 lipca

Informacje i zapisy w sekretariacie DK “Uśmiech” ul. Poznańska 16 5 

w Ożarowie Mazowieckim lub tel. (0-22) 722-14-45

Zajęcia w Filii DK “Uśmiech” w Józefowie, ul. Fabryczna 15 

Studio piosenki - zajęcia wokalne
Nauka gry na instrumentach: pianino, keyboard, gitara, akordeon

wtorek i piątek w godz. 11.00-15.00, od 23 czerwca do 4 lipca 

Zajęcia plastyczne
poniedziałek, środa i piątek w godz. 11.00-15.00, od 23 czerwca do 

11 lipca

Zajęcia techniczno - plastyczne
wtorek i czwartek w godz. 11.00-14.00, od 23.06 do 10.07

Zajęcia cyrkowo-pantomimiczne
wtorek i czwartek w godz. 11.00 - 15.00, od 23.06 do 11.07

Informacje i zapisy w sekretariacie w Filii DK “Uśmiech” w Józefo-

wie, ul. Fabryczna 15 lub tel. (0-22) 355-29-46.
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Z autu 
Czerwiec jest miesiącem kończącym rozgrywki piłkarske. 

W bieżącym sezonie Klub Sportowy Ożarowianka reprezen-

towało 7 drużyn ( 2 drużyny seniorów, drużynę rocznika 91, 

92, 94, 96). Drużyny te występowały w rozgrywkach organi-

zowanych przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej na różnym 

szczeblu rozgrywek. 

 Drużyny seniorów prowadzone przez Piotra Michalskiego, 

który również z powodzeniem występował  na boisku, repre-

zentowały Klub Sportowy Ożarowianka w Lidze Okręgowej 

i Klasie B. Zdobycz punktowa ,w trakcie sezonu, plasowała 

drużyny w górnej części tabeli.

 Drużyna rocznika 91 prowadzona przez Mariusza Paszka 

już drugi sezon występowała  w Mazowieckiej Lidze Juniorów. 

Po zakończeniu sezonu 2007/08 drużyna uplasowała się na 

6 miejscu. Wyróżniający się zawodnicy: Piort Łupiński, Łukasz 

Jasiński, Krzysztof Kalbarczyk, Grzegorz Stefaniak, Łukasz Pia-

secki i Paweł Pudlak maja już za sobą udane debiuty w druży-

nach seniorów.    

 Drużyna rocznika 92 jest kolejnym zespołem naszego 

Klubu, który w przyszłym sezonie występował będzie w Ma-

zowieckiej Lidze Juniorów.  Zespół ten również prowadzony 

jest przez Mariusza Paszka. W trakcie całego sezonu 2007/08 

drużyna ta doznała tylko jedną porażkę.

Kadra rocznika 92: Jasiński Piotr, Adrian Tracz, Grzegorz Ry-

chliński, Ciećwierz Piotr, Frątczak Sebastian, Grzywacz Jarek, 

Kwiatkowski Dominik, Łupiński Łukasz, Matysiak Patryk, Szraj-

ber Dominik, Toruszewski Artur, Turczyński Robert, Zielonka 

Patryk, Zabulski Piotr, Żmuda Wojtek, Wichrowski Eryk, Mąka 

Kamil, Kilelmer Jacek, Szczęśniak Michał, Malarowski Łukasz 

i Ziemkiewicz Damian.

 Dwójka wyróżniających się zawodników drużyny rocznika 

92: Malarowski Łukasz i Toruszewski Artur zostali powołani na 

konsultacje Kadry Mazowsza Rocznika 92 . 

 Rocznikiem 94 opiekował się Robert Ludwikowski. Mimo 

nie najlepszego początku sezonu zespół potrafił się zmobilizo-

wać na tyle, iż w rundzie wiosennej nie odniósł żadnej porażki 

na własnym boisku. Mamy nadzieje, iż w przyszłym sezonie 

zespół włączy się do walki do wyższej klasy rozgrywkowej. 

Kadra zespołu: Lasak Szymon, Romaniuk Miłosz, Jeliński Wik-

tor, Skuza Grzegorz, Makowski Maciek, Paduch Emil , Hejduk 

Sebastian, Witkowski Krystian, Pisarski Damian, Hrabionka 

Alex, Gąszcz Marcin, Głodek Kamil, Grzywacz Arek, Jabłoński 

Paweł, Jóźwiak Sebastian, Kłos Michał, Kwiatkowski Bartek, 

Leończuk Szymon i Lewandowski Mateusz.

Kadra: 1996 - Michał Kieroński, Damian Grudniewski, Daniel 

Umański, Michał Gołębiowski, Sebastian Marlica, Olszewski 

Bartłomiej, Rafał Żywica, Dominik Kajak, Damian Wojtuniak, 

Filip Dziczek, Adrian Czapla.

1997 - Paweł Feliciak, Mateusz Pachulski, Maciej Gasiński, Ma-

ciej Smoliński, Robert Kurczyński, Mateusz Burczyński, Tomasz 

Jabłecki, Krzysztof Kuczyński.

 Przygoda z piłką rocznika 1996, w którym grają chłopcy 

w wieku 12 i 11 lat, jak również chłopcy z rocznika 1998 (10 

lat) rozpoczęła się 16.09.07 r, kiedy to zadebiutowali w swo-

im pierwszym meczu piłkarskim z Okęciem Warszawa. Mecz 

okazał się przegrany 0:3, ale nie wynik był w tym meczu najważ-

niejszy tylko radość z gry, z występu w pierwszym, dla większo-

ści chłopców, meczu w życiu. Treningi rocznika organizowane 

są od marca 2008 r, trzy razy w tygodniu. Nazwisk chłopców 
nie trzeba wymieniać, ponieważ doskonale wiedzą ile dają z siebie 
- powtarza Mariusz Koprowski, opiekun rocznika 96.

 W lidze chłopcy zajęli ostatecznie ósme ostatnie miejsce, 

ogrywając niestety tylko raz drużynę Gwardii Warszawa 2:0. 
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Z innymi drużynami ponieśliśmy porażki, spowodowane 
przeważnie „nieograniem”. Na pewno nasi przeciwnicy byli le-
piej „poukładani”, czyli lepiej przygotowani taktycznie i zna-
li swoje boiskowe role, wiedzieli gdzie trzeba się ustawić. 
Mimo to rzadko kiedy po meczu martwiłem się porażką, 
bo nieznajomość taktyki na tym etapie szkolenia nie jest naj-
ważniejsza. Chłopcy są w wieku, gdzie treningi powinny być 
w wielkiej mierze poświęcone technice. Teraz jest czas dosko-
nalenia techniki podań, strzałów, czy przyjęć, co zaprocentuje 
w dalszych etapach. Bardzo ważna jest koncentracja, o któ-
rej powtarzam chłopcom do znudzenia na treningach. Świa-
domość tego, że czasami może być ciężko jest dla mnie duża, 
ale widzę potencjał jaki drzemie w chłopcach i apeluję do opie-
kunów i rodziców, aby pomagali, wspierali, a czasami nawet na-
mawiali na pójście na zajęcia, bo nie mecz czyni mistrza, tylko 
trening.

 Działalność Klubu Sportowego Ożarowianka to nie tylko 

piłka nożna. Klub prowadzi zajęcia w sekcjach tenisa stoło-

wego i łucznictwa, włączając się również w organizację HLPN 

i Biegu Ożarowskiego. O wszelkiego rodzaju inicjatywach, po-

szczególnych meczach, turniejach czy treningach nie sposób 

napisać w tym miejscu. Wszelkich zainteresowanych odsyła-

my do naszej strony internetowej www.ozarowianka.maz.pl 
gdzie znajdziecie Państwo dużo więcej informacji na temat 

naszego Klubu. 

 Zawodnicy, rodzice, pracownicy i działacze Klubu 
składają wyrazy podziękowania dla Burmistrza Miasta 
i Gminy Ożarów Mazowiecki, jak również dla Rady Miasta 
i Gminy Ożarów Mazowiecki  za pomoc finansową udzie-
laną dla Klubu Sportowego „Ożarowianka”. 

Sport to emocje, walka, rywalizacja, pasja i szczęście. Sport to 

również ból, zmęczenie, porażki i kontuzje. Sport to też pie-

niądze.

 Gmina Ożarów Mazowiecki ma szczęście, że na jej terenie 

mieszkają wspaniali ludzie Izabela i Grzegorz Ambroziak.

 Pan Grzegorz Ambroziak nie zapomniał o swojej mło-

dzieńczej pasji  o sporcie. 

 Państwo Ambroziak od wielu lat pomagają młodym spor-

towcom, wspierają finansowo i materialnie, fundują nagrody, 

puchary i medale, sprzęt sportowy i kostiumy. Wskazują drogę 

młodym ludziom.

 Pani Iza i Pan Grzegorz działają jak tandem razem z miło-

ścią do ludzi. Szczególną opieką otaczają uczniów ze szkoły 

Podstawowej w Święcicach. Dzięki nim 19 uczniów przez cały 

czas jadło drugie śniadanie. Wielu uczniów otrzymało obuwie 

do chodzenia po szkole. Wszyscy uczniowie z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy otrzymali paczki. Wielo-

krotnie otrzymywaliśmy długopisy i słodycze. Wspierają czyn-

nie młodych sportowców. 

 Uczniowie z dumą noszą kostiumy z napisem firmy Am-

bra, w których występowali na zawodach szkolnych: wygry-

wając zawody powiatowe, międzypowiatowe i zajmując VII 

miejsce w Młodzieżowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 

w unihokeju.

 W rundzie jesiennej XII Warszawskiej Ligi z udziałem 

drużyn Mazowsza uczniowie nasi zajeli II miejsce. Na ten 

turniej przez okres trzech miesięcy sportowcy byli dowo-

żeni przez kierowcę i samochód firmy Ambra pana Tadeusza 

Więckowskiego, który poświęcał własny czas po pracy i w wol-

ne soboty.

 To dzięki Państwu Ambroziak nasi sportowcy mają możli-

wość rozwoju fizycznego i zainteresowań sportowych. Czują 

się docenieni za swój trud i zapał. 

Czują serce... Złote serce.

 7.06.08 r. zostały zorganizowane otwarte Mistrzostwa 

Powiatu w unihokeju. Startowało 11 drużyn ze szkół z terenu 

powiatu warszawskiego zachodniego: SP nr 1 i nr 2 w Ożaro-

wie Mazowieckim,  SP w Dziekanowie Leśnym, SP w Borzęci-

nie i SP w Święcicach.

 Zawody te odbyły się dzięki głównemu sponsorowi Pań-

stwu Izabeli i Grzegorzowi Ambroziak, którzy ufundowali na-

grody dla sportowców.

 Każda drużyna otrzymała puchar, a trzy pierwsze drużyny 

w kwalifikacji dodatkowo medale. 

 W kategorii dziewcząt medalowe miejsca zdobyły repre-

zentacje:

I miejsce - Szkoły Podstawowa w Święcicach,

II miejsce - Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym,

III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 w Ożarowie Maz.

 W kategorii chłopców medalowe miejsca zdobyły repre-

zentacje:

I miejsce - Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym,

II miejsce - Szkoła Podstawowa w Święcicach,

III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 w Ożarowie Maz.

 Statuetkę w kategorii dziewcząt „Króla strzelców” zdobyła 

zawodniczka ze SP w Święcicach Karolina Grabek.
Statuetkę „Najlepszego bramkarza” zdobyła zawodniczka 

ze SP w Święcicach Justyna Włodarczyk.

 W kategorii chłopców statuetkę „Króla strzelców” zdobył 

zawodnik ze SP w Święcicach Bartłomiej Gulczyński.
Statuetkę  „Najlepszego bramkarza” zdobył zawodnik ze SP 

w Dziekanowie Leśnym Karol Lewicki

Chylimy nisko czoło i dziękujemy za wszystko

Wdzięczni sportowcy, dyrektor Szkoły Podstawowej w Święcicach 
Zdzisława Lesińska i nauczyciel wychowania fizycznego Lucyna Bielecka

Serce w złocie
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Ożarowska Szkoła Kick Boxingu 
Ożarowską Szkołę Kick Boxingu zało-

żył w marcu 2005 roku dla propago-

wania sportów walki Gerard Zdziar-
ski Mistrz Świata i Europy, sied-

miokrotny mistrz Polski w formule 

full-contakt, triumfator wielu zagranicznych turniejów zawo-

dowych i amatorskich. Ostatnie lata swojej sportowej przy-

gody przewalczył u boku Tomasza Adamka i Macieja Zegana 

w zawodowej grupie Andrzeja Gmitruka Panix Europe zdo-

bywając tytuł międzynarodowego zawodowego Mistrza Pol-

ski w boksie w kategorii super średniej. Ukończył Akademie 

Podlaską na kierunku pedagogicznym, jest instruktorem i eg-

zaminatorem Polskiego Związku Kick Boxingu. Na co dzień 

jest oficerem Biura Ochrony Rządu gdzie szkoli oficerów 

ochrony najważniejszych osób w kraju. Szkoła skupia ponad 

czterdzieścioro dziewcząt i chłopców w wieku od dziesięciu 

do dwudziestu lat z rodzimego miasta Ożarów i Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego. Celem prowadzenia zajęć jest 

podniesienie sprawności fizycznej i samoobrony wśród dzieci 

i młodzieży pamiętając o przysłowiu „W zdrowym ciele zdro-

wy duch”.

 W grudniu 2007 r. Zawodnicy Ożarowskiej Szkoły Kick Bo-

xingu wystartowali po raz pierwszy w Pucharze Mazowsza w 

Tarczynie skąd wrócili z dwoma srebrnymi medalami Maciej 
Kowalczyk i Piotr Kijewski i czterema brązowymi Adrian 
Krupa, Patyk Raczyński, Józek Sroczyński i Dariusz Bier-
nacki. Gdzie wszyscy wykazali się ogromną odwagą i zaan-

gażowaniem. Start naszych zawodników pokazał, że na tle 

klubów z całej Polski jesteśmy liczącą się drużyną i osiągnięty 

poziom predysponuje nas do dalszych sukcesów. 

 W marcu tego roku w Węgrowie w otwartych Mistrzo-

stwach Mazowsza, który był jednocześnie eliminacjami do 

Mistrzostw Polski. Trzech naszych zawodników wywalczyło 

kwalifikacje. W juniorach Maciej Kowalczyk zdobywając brą-

zowy medal, wśród seniorów Paweł Kęsicki zdobył pierwszy 

dla Nas tytuł Mistrza Mazowsza i Kamil Chojnowski brązowy 

medal.

 Nasza młodzież pamięta o wszystkich obowiązkach jako 

zawodnicy i uczniowie dlatego część z nich nie mogła wziąć 

udziału we wszystkich zawodach z uwagi na egzaminy gim-

nazjalne i maturalne, które napisali z powodzeniem dlatego 

życzymy im sukcesów w szkole na studiach i w sporcie. Dzia-

łalność wychowawcza nie ogranicza się jedynie do treningów 

i zawodów. Zorganizowaliśmy dwa obozy letnie zapewniając 

aktywny wypoczynek dla prawie czterdziestu dzieci i młodzie-

ży na Mazurach w Jakubowie k. Mrągowa. W pomocy wyjaz-

du dzieci z ubogich rodzin pomógł Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej z siedzibą w Ożarowie kierowanym przez panią 

Bożenę Wronikowską. 

 Zorganizowaliśmy zimą 2007 obóz narciarski w Murzasi-

chlu, gdzie swoich sił na snowboardzie próbowało sześciu na-

szych zawodników. 

 Z okazji dnia dziecka w zeszłym roku zorganizowano wy-

cieczkę rowerową do Puszczy Kampinoskiej, gdzie po mor-

derczej jeździe nabrali sił piecząc kiełbaski nad ogniskiem. 

W chwili obecnej przygotowujemy się do trzeciego obozu 

sportowo wypoczynkowego na Mazurach w terminie 25 lip-

ca - 6 sierpnia, gdzie najważniejszym punktem, oprócz trenin-

gów i wypoczynku, jest spływ kajakowy po rzece Krutyni uka-

zujący piękno mazurskich krajobrazów, na który zapraszamy 

wszystkich chętnych przeżycia niezapomnianych i wspania-

łych chwil. 

 Dodatkowe informacje z życia szkoły na www.kickbox.pl 
i blogu.
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Nasi pływacy znów najlepsi
W dniach 31.05 i 1.06 2008 roku odbyły się na 19-tu base-

nach w kraju, w tym również na pływalni GOSiR w Ożarowie 

Mazowieckim Korespondencyjne Mistrzostwa Polski Dzieci 

10 i 11-letnich w pływaniu. W Ożarowie Maz. na starcie sta-

nęli zawodnicy z 22 klubów województwa mazowieckiego, 

a wśród nich zawodnicy KS „1” Ożarów Mazowiecki. Zawod-

nicy naszego klubu spisali się bardzo dobrze, pokazując we 

wszystkich swoich startach duże umiejętności techniczne 

oraz ogrom ambicji i waleczności. W ożarowskich zawodach 

KS „1” Ożarów Mazowiecki zdobył 19 medali, w tym: 4 złote, 

5 srebrnych i 10 brązowych. Wśród 10-cio latków na podium 

stawali: Gabrysia Linke, Bartek Kuźma i Janek Kościan, 

a wśród dzieci o rok starszych medale zdobywali: Żanetka 
Pawłowska, Jula Fedorowicz, Wiktoria Waśniewska, Kac-
per Chmielewski, Filip Hodur oraz Damian Madej. Dobre 

i bardzo dobre wyniki uzyskane na zawodach zaowocowały 

wysokimi miejscami w skali całego kraju, a Żaneta Pawłow-

ska zdobyła na bardzo prestiżowym dystansie 100 m stylem 

dowolnym brązowy medal Korespondencyjnych Mistrzostw 

Polski. Dzieci były przygotowane przez trenerów: Pana Tade-
usza Staniszewskiego (Żaneta Pawłowska), Pana Wiesława 
Kalitę (pozostałe dzieci 11-to letnie) oraz Pana Rafała Jago-
dę (dzieci 10-cio letnie).

 W dniach 6-7.06.2008 roku odbyły się na basenie 50-cio 

metrowym zawody pływackie: Otwarte Mistrzostwa Warsza-

wy roczników 93-97 o puchar Przewodniczącego Rady Moko-

towskiej Fundacji Warszawianka Wodny Park, posła na Sejm 

RP Andrzeja Halickiego. W bardzo silnie obsadzonych zawo-

dach (ponad 500 zawodników m.in. z Warszawy, Koszalina, 

Suwałk, Elbląga, Mławy, Ciechanowa, Radomia, Lublina, Puław, 

Kalisza, Starogardu Gd., Śremu, Płocka, Bydgoszczy i wielu in-

nych ośrodków pływackich) udział wzięli również zawodnicy 

13-to i 14-to letni z KS „1” Ożarów Mazowiecki. Pływacy na-

szego klubu dzielnie rywalizowali z bardzo silną krajową kon-

kurencją często plasując się na podium i w pierwszej szóstce 

poszczególnych konkurencji. Jak zwykle największe sukcesy 

odniosła Julia Jagoda zdobywając w 4-ch startach 4 złote me-

dale. Równie świetnie spisali się Weronika Jagoda zdobyw-

czyni 1 złotego medalu i 2 srebrnych oraz Krzysztof Cholewo, 

który zdobył 2 złote medale i 1 brązowy. Ponadto na podium 

stawali: Katarzyna Biernacka (srebrny i brązowy medal) oraz 

Dagmara Pawłowska (brązowy medal). Julia Jagoda okazała 

się najlepszą zawodniczką zawodów wśród 13-to latków i zdo-

była główne trofeum jakim był puchar. Podobną nagrodę wy-

walczył Krzysztof Cholewo, okazując się najlepszym zawodni-

kiem zawodów w swoim roczniku. Rezultaty uzyskane przez 

pływaków z KS „1” Ożarów Mazowiecki napawają dużym 

optymizmem przed zbliżającymi się Mistrzostwami Polski 

12-to, 13-to i 14-to latków, które odbędą się w trzeciej deka-

dzie czerwca i na początku lipca. 

Zarząd Klubu

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Maz. oraz Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim

Zapraszają wszystkie dzieci z gminy Ożarów Mazowiecki do udziału w projekcie:

„LATO W MIEŚCIE 2008”

W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI 
W GODZINACH 10.00-11.00  ORAZ 11.00-12.00 

OD 23 CZERWCA DO 31 LIPCA 2008 r
DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
 MIESZKAJĄCE NA TERENIE GMINY OŻARÓW MAZ.  

ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEGO KORZYSTANIA Z BASENÓW GOSiR 
(w programie zajęć wiele atrakcji, gier, zabaw i konkursów, a także zawody pływackie).

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, BILETY JEDNORAZOWEGO WEJŚCIA DO ODEBRANIA 
BEZPOŚREDNIO PRZED WEJŚCIEM W SZATNI GOSiR.
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DO SERCA PRZYTUL PSA ...

Prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt

działający na terenie gminy Ożarów Mazowiecki

Jak postępować w przypadku zaginięcia psa
 Zawiadomić wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 

i Gminy Ożarów Maz., podając dokładne dane dotyczące 

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

 Zgłosić zaginięcie psa pod numer telefonu, który jest podany 

w kąciku adopcyjnym, „Informatora Ożarowskiego” oraz szu-

kać w pobliskich schroniskach.

Do serca przytul psa...

 Enia to młoda ok. 2-letnia sunia 

o budowie owczarka niemiec-

kiego, czarna, duża, idalna do 

pilnowania posesji, po steryliza-

cji, bezproblemowa do innych 

psów. 

 Piękna sunia szuka domu, bisz-

koptowa, miła, spokojna, ułożo-

na w średnim wieku. Doskonała 

dla starszej osoby.

 Terrier, młody, energiczny, bardzo wesoły psiak, lubi koty któ-

re dosłownie i w przenośni wchodzą mu na głowę. Znaleziony. 

Szuka nowego opiekuna.

 Piękna suka owczarka niemieckiego w wieku ok. 2 lat. Domi-

nująca w stosunku do innych psów. Szuka domu.

 Czarny średniej wielkości, młody piesek. Troszeczkę przestra-

szony, ale gdy pozna opiekuna bardzo wylewny i przyjacielski. 

Został znaleziony. Szuka nowego opiekuna.

 Szczeniaczki w wieku ok. 2 miesięcy. 

Brązowe, czarne. Po odrobaczeniu 

i po szczepieniach. Są szczeniacki 

po małych rodzicach, jak i również 

po większych. Słodkie kluseczki szu-

kają domów.

 Gabi - to młody, malutki piesek. Ma 1 rok. 

Bardzo sympatyczny, wesoły, towarzyski. 

Psiak w typie połaczenia yorka z pekińczy-

kiem. Szuka nowego domu.

 Młody psiak ok. 1 roku. Rodzice: 

sznaucer oraz owczarek niemiec-

ki. Przyjacielski, wesoły, przyjazny. 

Bezproblemowy w stosunku do 

dużych i małych psiaków. Szuka 

nowego opiekuna. 

 Prawie jeszcze szczeniaczki. Ro-

dzeństwo. Jasno-brązowy piesek 

i ciemniejsza podpalana sunia. 

Bardzo wesołe, lubiące zabawy, 

energiczne. 

 Szukamy domów dla piesków w różnym wieku oraz w typie 

różnych ras. Własnego domku szukaja zarówno psiaki w typie 

pona jak i owczarka niemieckiego, jak również zwykłe kun-

delki. Wszystkie psiaki są zadbane, odrobaczone, zaszczepio-

ne, a suczki po sterylizacji. Malutkie pieski mieszkają w domu 

z opiekunką, a duże w specjalnie przygotowanym pomieszcze-

niu. Psiaki są miłe i sympatyczne. Na temat każdego jesteśmy 

w stanie powiedzieć, czy może przebywać z innymi psami, 

czy gania koty itd. zadzwoń, a my postaramy się przedstawić 

Tobie psiego przyjaciela na wiele lat ...

,,Zwierzęta są naszym sumieniem”

Informujemy osoby zainteresowane, że wszystkie podane 

w ogłoszeniach psy są lub będą zaszczepione i odpchlone, 

a suczki wysterylizowane. Wszystkie psy posiadają ksią-

żeczki zdrowia. Telefony kontaktowe: 507 415 468, Wydział 

Ochrony Środowiska (0-22) 722-22-07 wew. 236

Informujemy, iż w tym miesiącu udało nam się  znaleźć 18 no-

wych domów, w tym 14 dla bezdomnych psów i 4 kotów.

Serdecznie pozdrawiamy 

ZESPÓŁ KĄCIKA ADOPCYJNEGO

Kącik adopcyjny
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Z ŻYCIA ... PSA

Kiedy byłam mała, moje błazeństwa śmieszyły cię do łez. 

Nazywałeś mnie swoją dziewczynką. Zostałam twoim najlep-

szym przyjacielem pomimo wszystkich pogryzionych butów 

i zniszczonych przeze mnie poduszek. Kiedy byłam „niegrzecz-

na” groziłeś mi palcem i pytałeś: „jak tak możesz?”, ale już za 

chwilę ustępowałeś. Przewracałam się na plecy, a ty drapałeś 

mnie po brzuszku. Trochę długo trwało zanim przyzwycza-

iłam się do życia w mieszkaniu. Ty byłeś ciągle okropnie zajęty, 

ale pracowaliśmy nad tym wspólnie.

 Pamiętam, jak sypiałam w twoim łóżku z nosem wtulonym 

pod twoje ramię. Kiedy tak zwierzałeś mi się ze swoich naj-

skrytszych myśli i pragnień wierzyłam, że moje życie nie może 

już być doskonalsze.

 Chodziliśmy na długie spacery i razem biegaliśmy po par-

ku. Jedliśmy razem lody (ja dostawałam tylko wafelek, bo „lody 

nie są zdrowe dla psów”, tak mówiłeś). W domu ucinałam so-

bie długie drzemki w promieniach słońca, czekając aż wrócisz 

z pracy.

 Wreszcie zacząłeś spędzać tam coraz więcej czasu i rozglą-

dać się za ludzkim partnerem. Czekałam na ciebie cierpliwie, 

pocieszałam, kiedy spotkało cię rozczarowanie, kiedy miałeś 

złamane serce. Nigdy nie beształam cię za nieodpowiednie 

decyzje, i skakałam z radości kiedy wracałeś do domu zako-

chany.

 Ona, twoja żona, nie lubi psów. Mimo to powitałam ją 

w naszym domu, okazałam jej szacunek i posłuszeństwo. 

Ty byłeś szczęśliwy, więc ja też. Kiedy urodziły się wasze dzieci, 

tak jak ty byłam zafascynowana ich zapachem i różowością, 

i tak jak ty, chciałam się nimi opiekować. Tylko, że ona i ty mar-

twiliście się żebym nie zrobiła im nic złego, więc spędzałam 

większość czasu wygnana do innego pomieszczenia. Zosta-

łam „więźniem miłości”, chociaż tak bardzo chciałam okazać 

im swoje uczucia.

 Kiedy trochę podrosły, zostałam ich przyjacielem. Wcze-

piały się w moje futro i podążały za mną niepewnym krocz-

kiem, zaglądały mi w uszy, wsadzały do oczu palce i całowały 

w czubek nosa. Uwielbiałam ich pieszczoty - twoje stały się 

przecież takie rzadkie. Gdyby było trzeba broniłabym twoich 

dzieci własnym życiem.

 Wślizgiwałam się im do łóżek i słuchałam szeptanych do 

mojego ucha sekretów i najskrytszych marzeń. Razem nasłu-

chiwaliśmy, czy nie wracasz z pracy. Kiedyś, dawno temu, kie-

dy ktoś pytał, czy masz psa, wyciągałeś z portfela moje zdjęcie 

i opowiadałeś im o mnie. Przez ostatnie lata odpowiadałeś 

tylko krótko „mam” i zmieniałeś temat. Z „twojego psa” stałam 

się „jakimś psem” i miałeś za złe każdą sumę, którą musiałeś 

na mnie wydać.

 Ostatnio dostałeś propozycję nowej pracy. Razem z rodzi-

ną przeprowadzisz się do innego miasta. Niestety, w nowym 

miejscu nie można trzymać zwierząt. Podjąłeś właściwą decy-

zję, twoja rodzina dużo na tym zyska. Kiedyś ja byłam twoją 

jedyną rodziną...

 Cieszyłam się jak zwykle na przejażdżkę samochodem, 

kiedy wyruszyliśmy w drogę do schroniska. Schronisko pach-

niało brakiem nadziei i strachem wszystkich psów i kotów. 

Wypełniłeś formularz i powiedziałeś „Na pewno znajdziecie jej 

dobry dom”. Wzruszyli tylko ramionami i popatrzyli na ciebie 

ze smutkiem. Dobrze wiedzieli, co czeka psa w średnim wieku, 

nawet takiego z papierami.

 Siłą odgiąłeś zaciśnięte na mojej obroży palce swojego 

syna, który krzyczał „Tato, proszę nie pozwól im zabrać moje-

go psa!” Martwię się o niego. Dałeś mu właśnie piękną lekcję 

przyjaźni, lojalności, miłości, odpowiedzialności i szacunku 

dla życia... Unikając mojego wzroku poklepałeś mnie po gło-

wie. Uprzejmie odmówiłeś zabrania obroży i smyczy. Musiałeś 

iść, miałeś umówione spotkanie.

 Kiedy wyszliście, usłyszałam jak dwie miłe panie rozma-

wiają ze sobą na mój temat. „Musiał wiedzieć, że wyjeżdża już 

dawno. Dlaczego nie znalazł psu innego domu?” powiedziała 

jedna, a druga dodała: „Jak mógł?”

 W schronisku dbają o nas na ile pozwala ich napięty pro-

gram dnia. Karmią nas rzecz jasna, ale nie mam jakoś apetytu. 

Na początku za każdym razem kiedy ktoś przechodził koło 

mojego boksu podbiegałam mając nadzieję, że to ty, że zmie-

niłeś zdanie, że to wszystko był tylko zły sen, albo że przynajm-

niej to ktoś, komu by na mnie zależało, ktoś, kto by mnie ura-

tował. Kiedy zdałam sobie sprawę, że nie mam co konkurować 

z roześmianymi szczeniakami, nieświadomymi własnego losu, 

zaszyłam się w kącie i czekałam.

 Słyszałam jej kroki, kiedy pod koniec dnia szła po mnie. Po-

prowadziła mnie między wybiegami do oddzielnego pomiesz-

czenia. Panowała tam błoga cisza. Posadziła mnie na stole, po-

drapała za uszami i powiedziała, żebym się nie martwiła. Serce 

waliło mi w oczekiwaniu na to, co miało się zdarzyć. Czułam 

też ulgę: nadszedł koniec udręk dla więźnia miłości. Zaczęłam 

martwić się o tę kobietę - taką już mam naturę, tak samo ba-

łam się o ciebie. Żeby ciężar, który dźwiga, nie przygniótł jej.

 Kobieta delikatnie założyła na mojej łapie opaskę. Łza po-

leciała jej po policzku. Chciałam pocieszyć tę kobietę tak jak 

pocieszałam ciebie lata temu i polizałam ją po twarzy. Pew-

nym ruchem wkłuła mi igłę do żyły i poczułam, jak zimna sub-

stancja rozchodzi się po moim ciele. Zasypiając spojrzałam w 

jej dobre oczy i szepnęłam cichutko: „Jak mogłeś?” Kobieta ro-

zumiała psi język. „Tak mi przykro” powiedziała, a potem przy-

tuliła mnie i pośpiesznie tłumaczyła, że pomoże mi znaleźć się 

w lepszym miejscu. Nikt tam o mnie nie zapomni, nie skrzyw-

dzi ani nie porzuci, to miejsce pełne miłości i światła, inne niż 

na ziemi.

 Zbierając resztki energii leciutko poruszyłam ogonem, pró-

bując wyjaśnić kobiecie, że to nie do niej były moje ostatnie 

słowa. To do ciebie, mój Ukochany Panie, mówiłam. Będę 

zawsze myśleć o tobie i czekać na ciebie po tamtej stronie.

Życzę ci, żeby każdy był ci tak wierny jak ja.

Copyright Jim Willis 2001, jwillis@bellatlantic.net

Jak mogłeś?
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STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE

W ostatnim czasie na terenie naszej 

Gminy w trakcie prac ziemnych, dwu-

krotnie natrafiono na niebezpieczne pozostałości z czasów II 

wojny światowej.

 W pierwszym przypadku była to bomba lotnicza o wadze  

150 kg, która została odkopana przy ul.Ceramicznej, nato-

miast w drugim przypadku był to granat F1 znaleziony w pasie 

drogowym przy ul. Sochaczewskiej.

 W obu przypadkach Straż Miejska wspólnie z Policją do-

konały zabezpieczenia miejsca zdarzenia do czasu przyjazdu 

patrolu minerskiego.

 Od wybuchu ostatniej wojny minęło ponad pół wieku. 

Mimo to w różnych okolicach naszego kraju znajdują się jesz-

cze niebezpieczne i zdradliwe pozostałości z tamtego okresu. 

Są to głównie porzucone przez ówczesne armie różnego ro-

dzaju pociski, miny, granaty ręczne, a także zrzucone z samolo-

tów bomby, które z różnych powodów niewybuchły. Mogą się 

one znaleźć na łąkach, torfowiskach, w wyschniętych stawach, 

bagnach i rowach. Często są wygrzebywane w czasie orki, 

przekopywania ziemi w ogrodach, czy też prac budowlanych.

 Leżąc długo w ziemi, uległy korozji, mogą więc wybuchnąć 

przy niewielkim wstrząsie, a nawet przy zwykłym dotknięciu. 

Niewypały, niewybuchy lub inne przedmioty, mogące sta-

nowić zagrożenie dla zdrowia i życia, bardzo często znajdują 

dzieci lub młodzież w czasie zabawy, wycieczek, ćwiczeń tere-

nowych.

 Chęć zaimponowania rówieśnikom swoją odwagą i obe-

znaniem z niebezpieczeństwem skłania niektórych „śmiałków” 

do manipulowania przy niewybuchu, wrzucania pocisku czy 

granatu do ognia lub spowodowania w inny sposób jego 

detonacji. Kończy się to zazwyczaj tragicznie dla nich i ogląda-

jących tego rodzaju popisy.

 Mając powyższe na uwadze, pragniemy przypomnieć 

mieszkańcom naszego Miasta I Gminy jak postępować 

w przypadku odnalezienia niewybuchu lub niewypału.

UWAGA!

 W przypadku znalezienia przedmiotu podobnego do nie-

wybuchu lub niewypału należy zachować dużą ostrożność. 

Przedmiotu tego nie wolno dotykać, rzucać w niego kamie-

niami, ruszać z miejsca lub podpalać. Możliwie szybko należy 

powiadomić policję, straż miejską lub straż pożarną.

 Miejsce znaleziska należy zabezpieczyć do czasu przybycia 

odpowiednich służb: może to być prowizoryczne ogrodzenie 

w promieniu 2-3 m od znaleziska wykonane za pomocą ta-

kich podręcznych środków, jak gałęzie, sznur, żerdzie. Nalezy 

ostrzegać innych. Przypominamy, iż niewłaściwe obchodzenie 

się z takim znaleziskiem może zakończyć się śmiercią lub trwa-

łym kalectwem.

 Czym się różni niewybuch od niewypału?

Pociski które nie odpaliły po wystrzale to niewypały.

Bomby zrzucane z samolotów, które z rożnych przyczyn nie 

wybuchły to niewybuchy.

 Na koniec w perspektywie zbliżających się wakacji i czasu 

wolnego mamy gorącą prośbę do rodziców - Szanowni Pań-
stwo zainteresujcie się tym co wasze pociechy będą robić 
podczas gdy Wy jesteście w pracy. Czym się bawią, z kim 
i w jakich miejscach przebywają, żeby nie doszło do tra-
gedii.

Dla przypomnienia numery alarmowe: Policja 997, Straż 
Pożarna 998, Pogotowie 999, Straż Miejska 986 lub 
(22) 721 26 51 z telefonu komórkowego.

STRAŻ MIEJSKA

Z ŻYCIA STRAŻY MIEJSKIEJ

Z życia wędkarzy
Informujemy, że 8 czerwca decyzją Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Koła Miejsko-

-Gminnego PZW Nr 136 w Ożarowie Mazowieckim, został 

odwołany ze skutkiem natychmiastowym z funkcji Prezesa 

Koła oraz pozostałych funkcji pełnionych w Kole kol. Roman 

Lissy.  

 W wyniku jawnych wyborów nowym Prezesem Koła zo-

stał kol. Leszek Szyler.

Obecny skład Zarządu Koła Miejsko-Gminnego PZW Nr 136 

w Ożarowie Mazowieckim przedstawia się następująco:

Prezes – kol. Leszek Szyler

v-ce  Prezes ds. organizacyjnych – Czetyrkowski Jan

v-ce Prezes ds. młodzieży – Lenart  Grzegorz

Sekretarz – kol. Agnieszka Świtoń

Rzecznik Praw Koła – kol. Wojnach Halina

Skarbnik – kol. Leszek Rasiński 

Gospodarz Koła – kol. Wojciech Stępniewski

Kapitan Sportowy – kol. Zdzisław Wojnach

Komendant SSR – kol. Sławomir Milewski

Członek ZK – kol. Piotr Wiśniewski

Członek ZK – kol. Krzysztof Wojnach

Członek ZK – kol. Krzysztof Adamczyk 

Członek ZK – kol. Dariusz Puścizn

w imieniu zarządu - Jan Czetyrkowski
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POLICJA
KRONIKA KRYMINALNA

W dniu 10 maja 2008 r. policjanci 

z KP Ożarów Mazowiecki otrzymali 

zgłoszenie o pojeździe, który zjechał 

do przydrożnego rowu. Policjanci na-

tychmiast udali się na miejsce, gdzie 

zastali pojazd oraz kierującego. Za-

chowanie mężczyzny wzbudziło po-

dejrzenie mundurowych. Wstępne badanie narkotesterem 

potwierdziło obawy funkcjonariuszy. Kierujący został zatrzy-

many, a przed osadzeniem w policyjnym pomieszczeniu dla 

osób zatrzymanych pobrano mu krew do badania na zawar-

tość narkotyków.

W dniu 10 maja 2008 r. policjanci z KP Ożarów Mazowiec-

ki zatrzymali mężczyznę, który będąc w stanie nietrzeźwości 

groził swoim współmieszkańcom spaleniem domu. W związ-

ku z tym, iż mężczyzna ten w latach ubiegłych groził już oso-

bom z nim mieszkającym, a następnie dopuścił się podpalenia 

budynku, policjanci podjęli czynności zmierzające do od-

izolowania sprawcy od osób pokrzywdzonych. Wystąpiono 

z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Pruszkowie o zastosowa-

nie tymczasowego aresztowania i decyzją Sądu wymieniony 

został aresztowany na okres trzech miesięcy.

W dniu 14 maja 2008 r. policjanci z Oddziałów Prewencji 

Policji Komendy Stołecznej Policji pełniący służbę na terenie 

Ożarowa Mazowieckiego, wylegitymowali młodego mężczy-

znę. Podczas dalszych czynności ujawnili przy nim telefon ko-

mórkowy pochodzący z kradzieży. Mężczyzna od razu trafił 

do komisariatu. Teraz odpowie przed sądem za paserstwo.

W dniu 17 maja 2008 r. policjant zauważył mężczyznę, który 

kręcił się wśród zaparkowanych przed komisariatem radiowo-

zów. Nie było by nic dziwnego w stej sytuacji, gdyby nie fakt, 

że manipuluje z anteną jednego z nich. Gdy tylko mężczyzna 

zorientował się, że jest obserwowany, usiłował uciec. Policjant 

natychmiast udał się za nim w pościg. Po kilku chwilach został 

zatrzymany. Wykonane później oględziny wykazały, że wymie-

niony uszkodził lusterko pojazdu i chciał uszkodzić antenę. 

Zatrzymany znajdował się pod silnym działaniem alkoholu. 

Został zatrzymany do wytrzeźwienia, a następnego dnia usły-

szał zarzut uszkodzenie mienia. Na wniosek Policji Prokurator 

Rejonowy zastosował wobec niego dozór policyjny.

W dniu 19 maja 2008 r. dyżurny Komisariatu otrzymał zgło-

szenie, że nieznana osoba dokonała kradzieży zaworów ze 

studni głębinowej. Zgłaszający stwierdził, że był w okolicznych 

punktach skupu złomu i w jednym z nich rozpoznał swo-

ją własność. Skierowani na miejsce policjanci od razu ustalili 

sprawcę i dokonali jego zatrzymania.

 Ponadto informujemy, że Burmistrz Miasta i Gminy Oża-

rów Mazowiecki w celu podniesienia poziomu bezpieczeń-

stwa na terenie gminy podpisał porozumienia dotyczące 

realizacji przez policję dodatkowych patroli. Będą to służby 

w formie patroli pieszych w godzinach i miejscach, gdzie 

występuje największe zagrożenie przestępstwami.

Odpowie za zabójstwo 
Policjanci z Ożarowa Mazowieckiego zatrzymali 54-letniego 

Czesława O. Mężczyzna podczas awantury, jaka wywiązała 

się między nim a innym uczestnikiem imprezy zakrapianej al-

koholem, śmiertelnie ugodził nożem 50-letniego mężczyznę. 

Dzisiaj sąd tymczasowo aresztował go na trzy miesiące. Grozi 

mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

 Wszystko wydarzyło się w piątkową noc 20 czerwca br. 

w Ożarowie Mazowieckim. Do karetki pogotowia, która 

przyjechała do innego wezwania, podeszła kobieta i powie-

działa, że w mieszkaniu jest mężczyzna, który potrzebuje po-

mocy. Lekarka nie zastanawiając się długo, poszła za kobietą. 

W mieszkaniu leżał nieruchomo mężczyzna. Już nie żył. 

 Policjanci z Ożarowa i Starych Babic już po kilku minutach 

byli na miejscu. Przeprowadzili szczegółowe oględziny i roz-

pytali świadków. Szybko też ustalili przebieg zdarzenia. Jak się 

okazało w mieszkaniu, gdzie trwała impreza suto zakrapiana 

alkoholem, doszło do awantury między dwoma mężczyznami. 

W czasie kłótni jeden z jej uczestników pewnym momencie 

sięgnął po nóż i ugodził 50-latka. Cios był śmiertelny. Chwilę 

później policjanci z Ożarowa Mazowieckiego zatrzymali do 

wyjaśnienia Czesława O., Grażynę W. oraz Annę C. Wszyscy 

byli nietrzeźwi, mieli od 2,12 do 2,85 promila alkoholu we krwi. 

Trafili do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

 54-letni Czesław O. wczoraj został przesłuchany w prokura-

turze i usłyszał zarzut zabójstwa. Mężczyzna był już wielokrot-

nie notowany i zatrzymywany przez Policję m. in. za kradzieże 

i włamania. Dziś Czesław O. stanął przed sądem, który zastoso-

wał wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczaso-

wego aresztowania na 3 miesiące. Za czyn, którego się dopuścił, 

grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Za usiłowanie kradzieży - do placówki opiekuńczej. 
Policjanci z Ożarowa zatrzymali mężczyznę i 16-letnią dziew-

czynę, obywateli Rumunii, którzy chwilę wcześniej usiłowali 

dokonać kradzieży mieszkaniowej. Decyzją Sądu Rodzinnego 

i Nieletnich dziewczyna trafiła do placówki opiekuńczej.

 Gdy tylko policjanci z Ożarowa Mazowieckiego otrzy-

mali zgłoszenie o dwóch osobach, które usiłowały dokonać 

kradzieży mieszkaniowej, natychmiast podjęli interwencję. 

W pościgu zatrzymali dwoje obywateli Rumunii, mężczyznę 

i 16-letnią dziewczynę. W trakcie czynności policjanci ustalili, 

że para wykorzystując nieuwagę, weszła do jednego z miesz-

kań i usiłowała dokonać kradzieży. Uciekli, gdy zostali spłosze-

ni przez domowników. Decyzją Sądu Rodzinnego i Nieletnich 

dziewczyna trafiła do placówki opiekuńczej.

Bądź ostrożny nad wodą 
Policjanci przypominają, czego się wystrzegać i na co zwracać 

uwagę, aby bezpieczny był wypoczynek nad wodą. Upalne dni 

zachęcają do wypoczynku nad wodą i kąpieli. Nie każde miej-

sce i czas są jednak bezpieczne dla wielbicieli pływania. Aby 

wypoczynek nad wodą nie zamienił się w tragedię policjanci 

POLICJA
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apelują o rozwagę, umiar przy spożywaniu alkoholu i właściwą 

opiekę nad dziećmi oraz radzą jak korzystać z kąpielisk. 

 Pamiętajmy, żeby korzystać z kąpielisk strzeżonych i w żad-

nym wypadku nie kąpać się w miejscach zabronionych. Nie-

świadome kąpiele, nieznana głębokość i dno zbiornika, nurt 

wodny często są przyczyną tragedii. 

 Zwracajmy szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci. 

Nie pozostawiajmy ich bez opieki. Dzieci powinny korzystać 

z zabawek wodnych i przebywać nad wodą tylko w obecności 

dorosłych. 

 Pod żadnym pozorem nie wchodźmy do wody pod wpły-

wem alkoholu. Alkohol zaburza ocenę własnych możliwości 

pływackich, skłania do brawury, osłabia organizm, a przede 

wszystkim za bardzo dodaje odwagi, która zazwyczaj kończy 

się tragedią. 

 Nie wchodźmy do wody zaraz po kąpieli słonecznej. Unik-

niemy w ten sposób wystąpienia szoku termicznego. Nie 

skaczmy do wody na „główkę”, tym bardziej, jeśli nie znamy 

głębokości wody. Taki skok może doprowadzić do urazów krę-

gosłupa i kalectwa. 

 Jeśli korzystamy ze sprzętu wodnego, to upewnijmy się, 

że jest on sprawny, a przebywające na nim dzieci i osoby, 

które nie umieją pływać są we właściwy sposób zabezpieczo-

ne - mają na sobie specjalne kamizelki. 

Policja alarmuje o rozwagę. Wielu tragedii można unik-
nąć zachowując zdrowy rozsądek i zapewniając odpo-

wiednią opiekę najmłodszym. 

Zamień mundurek na mundur 
W najbliższych dniach w miejscach najbardziej uczęszczanych 

przez mieszkańców naszego powiatu pojawią się plakaty za-

chęcające młodych ludzi do wstąpienia do służby w Komen-

dzie Stołecznej Policji. Na każdą osobę, które zdecyduje się 

zostać policjantem, czekają wolne miejsca w komendzie po-

wiatowej w Starych Babicach oraz komendach rejonowych, 

a także oddziale prewencji Policji, ruchu drogowym, wydziale 

konwojowym. Już dziś sprawdź czy spełniasz kryteria doboru 

i co oferuje się przyszłym policjantom.

 Na wszystkich zainteresowanych służbą w Policji czekają 

pracownicy sekcji ds. doboru. Kandydaci do służby w Policji 

przechodzą najpierw postępowanie kwalifikacyjne, obejmują-

ce m.in. testy sprawnościowe, badania psychologiczne, bada-

nia zdrowia i sprawdzenie niekaralności. Następnie kierowani 

są na przeszkolenie podstawowe. Po jego pozytywnym ukoń-

czeniu trafiają do wydziałów, komend i komisariatów garnizo-

nu stołecznego.

 Komenda Stołeczna Policji oferuje przyszłym policjantom 

stabilne warunki zatrudnienia. Na początek funkcjonariusz 

otrzymuje blisko 1.500 złotych do ręki, po ukończeniu szko-

lenia podstawowego może liczyć na 2.000 netto i jego pen-

sja wzrasta z chwilą obejmowania kolejnych stanowisk oraz 

w momencie otrzymania wyższych stopni służbowych. Każdy 

policjant ma precyzyjnie określoną ścieżkę rozwoju zawodo-

wego. W trakcie służby kierowany jest na szkolenia specjali-

styczne. 

 Służbę może podjąć w pobliżu miejsca zamieszkania. Kan-

dydaci w podaniu o przyjęcie do Policji wskazują jednostkę 

– komendę rejonową lub powiatową, w której chcą pracować. 

Mogą również wybrać jeden z komisariatów specjalistycznych: 

metra warszawskiego, kolejowy, portu lotniczego Okęcie, 

rzeczny lub służbę w warszawskiej „drogówce”. W zależności 

od liczby wolnych miejsc, istnieje możliwość zakwaterowania 

w hotelu policyjnym.

 Policjantowi w służbie stałej przysługuje prawo do lokalu 

mieszkalnego. Raz w roku funkcjonariusz otrzymuje równo-

ważnik za umundurowanie w wysokości około 2.000 złotych 

oraz nagrodę roczną w wysokości otrzymywanej pensji tzw. 

„trzynastkę”. Policjantowi przysługują też dodatkowe świad-

czenia pieniężne: jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie 

(przy mianowaniu policjanta w służbie stałej) w wysokości 

uposażenia oraz nagrody i zapomogi. Funkcjonariusz może też 

skorzystać z urlopu dodatkowego z tytułu wysługi lub wieku. 

Prawa emerytalne nabywa już po 15 latach służby.

 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do sekcji ds. do-

boru KSP, Warszawa, Al. Solidarności 126, tel. + 48 22 603-65-

-68, 603-75-38. Na przyszłych policjantów czekają wolne miej-

sca w oddziale prewencji Policji, ruchu drogowym, wydziale 

konwojowym, a także w komendach rejonowych i powiato-

wych, np. na Pradze Południe i w Wołominie. Mile widziane 

są osoby z wyższym wykształceniem i znajomością języków 

obcych.

 Każdy, kto postanowi zostać policjantem, powiększy 

tym samym grupę ponad 8.700 funkcjonariuszy pracujących 

w Komendzie Stołecznej Policji. Coraz częściej do służby 

w garnizonie stołecznym przyjmowani są młodzi ludzie z wyż-

szym wykształceniem i znajomością języków obcych, głównie 

angielskiego, niemieckiego, czy francuskiego.

Praca w Policji 

KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI W WARSZAWIE 

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE NOWEJ PROCEDURY DOBORU 

KANDYDATÓW DO SŁUŻBY 

W KOMENDZIE STOŁECZNEJ POLICJI 

Planowane są przyjęcia do służby w następujących termi-

nach: 

w dniu 28 lipca 2008 r. 
w dniu 29 września 2008 r. 
w dniu 1 grudnia 2008 r. 
dodatkowo informuję, że limity przyjęć dla Komendy Stołecz-

nej Policji dot. doboru w lipcu, wrześniu, listopadzie zostaną 

wskazane w późniejszym czasie i podane do publicznej wia-

domości na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji: 

www.policja.waw.pl 

W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH: 

Komendy Rejonowe Policji: I, II, III, IV, V, VI, VII, oraz Komendy 

Powiatowe Policji w: Starych Babicach dla Powiatu Warszaw-

skiego Zachodniego, Grodzisku Mazowieckim, Legionowie, 

Otwocku, Piasecznie, Pruszkowie, Wołominie, Mińsku Mazo-
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wieckim, Nowym Dworze Mazowieckim, , Komenda Stołecz-

na Policji. 

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 

(Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.) 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ: 

- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii 

 - niekarany i korzystający z pełni praw publicznych 

- posiadający co najmniej średnie wykształcenie 

- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w for-

macjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie 

służbowej, której gotów jest się podporządkować 

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek 

do służby wojskowej. 

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W 

POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ KOMPLET DOKUMENTÓW 

W CENTRUM DOBORU KADR KOMENDY STOŁECZNEJ 

POLICJI W WARSZAWIE AL. SOLIDARNOŚCI 126 

(OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU 

W GODZINACH OD 9.00 DO 16.00.) 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

- podanie o przyjęcie do służby w Policji 

- wypełniony kwestionariusz osobowy 

- odręcznie napisany życiorys 

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwa-

lifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do 

wglądu) 

- książeczka wojskowa, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją 

wojskową ( do wglądu ) 

- Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego 

- Świadectwa pracy 

 Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego i świa-

dectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub 

służby, kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym 

w toku postępowania kwalifikacyjnego. 

 Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpie-

czeństwa osobowego można pobrać w Komendzie Stołecznej 

Policji, komendach powiatowych i rejonowych Policji lub każ-

dej innej jednostce Policji na terenie kraju. 

MILE WIDZIANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI 

POSIADAJĄCY: 

- wykształcenie wyższe, zwłaszcza prawnicze

- kwalifikacje w zawodach elektronik i elektrotechnik 

- udokumentowaną znajomość języków obcych 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJ-

NEJ DOSTĘPNE SĄ: 

- na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji (www.

policja.waw.pl ) 

- w „Informatorze dla kandydatów do służby w Policji” dostęp-

nym w każdej jednostce Policji. 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi roz-

porządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie postępowania kwali-

fikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie 

do służby w Policji (Dz.U. Nr 170, poz. 1202). Złożone doku-

menty nie będą odsyłane. 

„Rowerem bezpiecznie do celu” 
Ogólnopolska kampania, do której przyłączyła się również Ko-

menda Powiatowa Policji w Starych Babicach z takim właśnie 

hasłem została zainaugurowana 1 czerwca na Polach Moko-

towskich w Warszawie. W działania na rzecz bezpieczeństwa 

rowerzystów aktywnie włączyli się też babiccy policjanci. Stró-

że prawa nie tylko prowadzą działania prewencyjne na dro-

gach naszego powiatu, ale również zachęcają wszystkich mi-

łośników dwóch kółek do noszenia kamizelek odblaskowych. 

Wszystko po to, aby przekonać rowerzystów, że ich bezpie-

czeństwo w dużej mierze zależy od nich samych.

 Każdego roku około 6 tys. rowerzystów ulega wypadkom 

na polskich drogach, w których ponad 500 z nich ponosi 

śmierć, a ponad 5 tys. odnosi obrażenia ciała. W tej grupie są 

osoby w różnym wieku, także dzieci, które po skończeniu 10 

roku życia i uzyskaniu karty rowerowej mogą samodzielnie 

poruszać się po drogach publicznych. Statystyki z ostatnich 

lat wskazują, że kierujący rowerami najczęściej powodowali 

wypadki w miesiącach maj-wrzesień, co jest naturalną konse-

kwencją nasilenia w tym okresie ruchu tego typu pojazdów na 

drogach. W 2007 roku najwięcej wypadków z udziałem rowe-

rzystów wydarzyło się w czerwcu.

 Wychodząc naprzeciw zdiagnozowanym zagrożeniom 

dotyczącym tej kategorii niechronionych uczestników ruchu 

drogowego ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji 

oraz komenda główna Policji podjęły inicjatywę przeprowa-

dzenia ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej oraz zmasowa-

nych działań policyjnych pn. „Rowerem bezpiecznie do celu”. 

Założono, iż wiodącym celem kampanii będzie promowanie 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzystów, a w szcze-

gólności dzieci i młodzieży. 

 Biorąc pod uwagę nasilenie w okresie wiosenno-letnim 

negatywnych zjawisk związanych z pojawieniem się na dro-

gach dużej liczby rowerzystów, przeprowadzenie kampa-

nii zaplanowano w terminie od 1 czerwca do 31 sierpnia br. 

Również policjanci ze Starych Babic będą działać prewencyj-

nie i edukacyjnie w tym terminie. Zasady bezpiecznych rowe-

rowych wycieczek poznają także najmłodsi podczas spotkań 

z policjantami. Do końca sierpnia zaplanowanych jest także 

14 akcji prewencyjnych i kontrolnych na drogach całego po-

wiatu. Policjanci sprawdzą czy rowerzyści są świadomi zagro-

żeń, z którymi mogą się spotkać na drogach oraz czy przestrze-

gają przepisy prawa o ruchu drogowym. Kontrole zachowań 

wobec rowerzystów będą dotyczyły także kierowców. 

Co prawo mówi o korzystaniu z quadów 
Pod Giżyckiem na łące jeżdżąca quadem 16-latka doprowa-

dziła do wywrócenia się pojazdu. Lekko ranna została jej o rok 

starsza koleżanka. Co prawo mówi o korzystaniu z „czteroko-

łowych motocykli”? Czy dzieci mogą nimi jeździć?
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 W ostatnim czasie na naszych drogach pojawiły się po-

jazdy czterokołowe określane często, jako „quady”. Co mówi 

prawo o poruszaniu się nimi?

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

28 lipca 2005 roku w sprawie homologacji typu pojazdów sa-

mochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych po-

jazdów samochodowych mających cztery koła oraz motoro-

werów, pojazdy te powinny spełniać wymagania techniczne 

stosowane do motocykli trójkołowych kategorii L5e, chyba że 

przepisy dotyczące homologacji stanowią inaczej.

 Motocykl trójkołowy, to jest pojazdy posiadające trzy 

koła umieszczone symetrycznie (kategoria L5e), wyposażone 

w silnik o pojemności skokowej większej niż 50 cm3, w przy-

padku silnika ze spalaniem wewnętrznym, lub o maksymalnej 

prędkości konstrukcyjnej większej niż 45 km/h. Poruszając się 

takim pojazdem należy spełniać wymagania techniczne oraz 

posiadać wyposażenie określone dla motocykli tj. np.: należy 

używać hełmów ochronnych.

 Quady poruszające się po drogach publicznych muszą być 

zarejestrowane, posiadać tablice rejestracyjne, mieć aktualne 

ubezpieczenie OC pojazdu, a ponadto kierujący powinien po-

siadać uprawnienia do kierowania.

 Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubez-

pieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunika-

cyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 124 poz. 1152 z późn. zm.) posia-

dacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawrzeć umowę 

obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów me-

chanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiada-

nego przez niego pojazdu. Posiadacz pojazdu jest obowiązany 

zawrzeć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu reje-

stracji pojazdu (art. 29 ust. 1 ustawy). W sytuacji, gdy pojazd 

nie jest zarejestrowany, posiadacz pojazdu jest obowiązany 

zawrzeć umowę ubezpieczenia OC przed wprowadzeniem 

pojazdu do ruchu.

 Ustawodawca nie rozróżnia wprowadzenia pojazdu do 

ruchu na drodze publicznej i niepublicznej. Jako wprowadze-

nie pojazdu do ruchu rozumie się - wprowadzenie pojazdu 

na drogę, rozumianą zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy - Prawo o 

ruchu drogowym. Wszędzie tam, gdzie może dojść do szkody 

materialnej i niematerialnej osoby trzeciej, tj. w miejscu ogól-

nodostępnym, posiadacz pojazdu ma obowiązek ubezpieczyć 

się od szkód powstałych w związku z ruchem tego pojazdu.

 Zgodnie z art. 88 ustawy Prawo o ruchu drogowym, 

w ust. 2 pkt. 4 określono, że do kierowania trójkołowym lub 

czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej 

nieprzekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla uprawnia 

prawo jazdy kategorii B1. Jest ona niższej rangi niż kat B, więc 

posiadanie kat. B uprawnia też do kierowania wspomnianym 

pojazdem.

 Jeżeli quad będzie zarejestrowany, jako motorower osoba 

pełnoletnia, czyli taka, która skończyła 18 lat nie musi posia-

dać uprawnień do kierowania motorowerem, jednakże osoba 

w wieku od 13 do 18 lat powinna posiadać kartę motorowe-

rową.

 Kierujący pojazdem samochodowym czterokołowym za-

rejestrowanym jako ciągnik rolniczy będzie zmuszony do ko-

rzystania z tego pojazdu jak z typowego ciągnika rolniczego, 

z pełnymi konsekwencjami np. zakazu ruchu po drodze eks-

presowej, do konieczności doposażenia pojazdu np.: w trój-

kątną tablicę wyróżniający pojazd wolny, dwa boczne lusterka, 

gaśnicę itp.

 Ponadto zgodnie z art. 96. § 1 Kodeksu Wykroczeń właści-

ciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który:

1) dopuszcza do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej 

lub w strefie zamieszkania osobę niemającą sprawności fizycz-

nej lub psychicznej w stopniu umożliwiającym należyte pro-

wadzenie pojazdu,

2) dopuszcza do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej 

osobę niemającą wymaganych uprawnień,

3) dopuszcza do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej 

lub w strefie zamieszkania osobę znajdującą się w stanie po 

użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,

4) dopuszcza pojazd do jazdy na drodze publicznej pomimo 

braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopusz-

czenie pojazdu do ruchu,

5) dopuszcza pojazd do jazdy na drodze publicznej, pomimo 

że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane urzą-

dzenia i przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do speł-

nienia swego przeznaczenia,

6) dopuszcza do korzystania z pojazdu samochodowego 

w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, podlega karze 

grzywny.

 Tak więc również na rodzicach ciąży obowiązek nadzoru 

nad właściwym korzystaniem z quadów przez ich pociechy.

 Dziecko w wieku do 10 lat na drodze publicznej nie może 

kierować jakimkolwiek pojazdem, z wyjątkiem kierowania ro-

werem pod opieką osoby dorosłej. Nie ma natomiast bezpo-

średniego zakazu kierowania pojazdem poza drogą publiczną. 

Jednak należy zastosować art. 1 ust. 2 ustawy prawo o ruchu 

drogowym, który odnosi się do ruchu odbywającego się poza 

drogami publicznymi, gdzie ustawodawca określa, że przepisy 

stosuje się, jeżeli jest to konieczne dla uniknięcia zagrożenia 

bezpieczeństwa uczestników tego ruchu. W przypadku dziec-

ka kierowanie wymienionym quadem jest sytuacją zagrażają-

cą jego zdrowiu i życiu. Dziecko w tym wieku z pewnością nie 

jest sprawne pod względem fizycznym, ani psychicznym do 

kierowania takim pojazdem.

 Ponadto zgodnie z przepisami ustawy o lasach ruch po-

jazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie do-

zwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami 

leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane 

drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie 

dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przysto-

sowanymi do ich potrzeb. Niestosowanie się do powyższych 

zasad skutkować może kara grzywny.

 Ponadto zgodnie z art. 105 kodeksu wykroczeń: 

§ 1. Kto przez rażące naruszenie obowiązków wynikających 

z władzy rodzicielskiej dopuszcza do popełnienia przez nielet-

niego czynu zabronionego przez ustawę, jako przestępstwo, 
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w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie 

skarbowe i wskazującego na demoralizację nieletniego, podle-

ga karze grzywny albo karze nagany.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 popełnia osoba, pod której 

nadzór odpowiedzialny oddano nieletniego, podlega karze 

ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

§ 3. W wypadkach określonych w § 1 i 2, jeżeli nieletni czynem 

swym wyrządził szkodę, można orzec nawiązkę do wysokości 

1 tys. złotych.

W przypadku, gdy dziecko doprowadzi do realnego za-
grożenia dla życia i zdrowia ludzkiego poprzez kierowanie 
takim pojazdem za zgodą rodziców lub innych osób doro-
słych, osoby takie narażają się na odpowiedzialność karną. 
Może im grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Ograniczenia w ruchu w czasie wakacji 
Zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu z 31 lipca 

ubiegłego roku od 20 czerwca do 31 sierpnia (z wyjątkiem 

15 sierpnia) wprowadzone zostały okresowe ograniczenia 

w ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekra-

czającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów:

- od godziny 18.00 do 22.00 w piątek,

- od godziny 8.00 do 14.00 w sobotę,

- od godziny 8.00 do 22.00 w niedzielę. 

Przepisy te nie dotyczą: 
1) pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Stra-

ży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jed-

nostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa 

chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej 

i ochrony przed skażeniami;

2) pojazdów biorących udział w:

a) akcjach ratowniczych,

b) akcjach humanitarnych,

c) usuwaniu skutków klęsk żywiołowych,

d) usuwaniu awarii;

3) pojazdów używanych:

a) przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,

b) do przewozu żywych zwierząt,

c) dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt,

d) dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich 

w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne 

oraz wodę pitną,

e) do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i te-

lewizyjnych,

f) do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, 

w związku z organizacją tych imprez,

g) do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku 

lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,

h) do przewozu lekarstw i środków medycznych,

i) do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej 

stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część do-

stępnej przestrzeni ładunkowej,

j) w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu pro-

dukcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracują-

cego w ruchu ciągłym,

k) do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla któ-

rych wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrze-

gawczymi barwy pomarańczowej,

l) do przewozu artykułów szybko psujących się i środków 

spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, 

stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część do-

stępnej przestrzeni ładunkowej,

m) do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia,

n) do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości cie-

kłych,

o) do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji 

kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji,

p) w transporcie kombinowanym;

4) pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i cią-

gników rolniczych;

5) pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia 

przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładun-

ku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

pod warunkiem posiadania przez kierowcę ważnej rocznej 

karty opłaty za przejazd po drogach krajowych;

6) pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zaka-

zu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, 

oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej.

Bezpieczne wakacje 2008 
Już za kilka dni rozpoczną się wakacje! Dzieci ruszą na kolonie 

i obozy, dorośli wyruszą na urlopy. Wiele osób wybierze ak-

tywny wypoczynek nad wodą, wiele osób spędzi wolny czas 

podróżując. Częściej niż zwykle odwiedzane będą dyskoteki. 

Policjanci przypominają, czego się wystrzegać i na co zwracać 

uwagę, aby wakacje minęły bezpiecznie. 

Dziecko w domu: 

• Oddalając się z domu lub miejsca zabawy poinformuj osobę 

dorosłą. 

• Będąc w domu sam, nie otwieraj drzwi nieznajomym. 

• Otwierając drzwi zawsze pytaj o imię i nazwisko oraz cel wi-

zyty, bo osoba, która podaje się za listonosza, może okazać się 

oszustem lub złodziejem. 

• Nie ulegaj namowom obcych osób i ich atrakcyjnym ofer-

tom spędzenia wolnego czasu. 

Bezpieczny wypoczynek nad wodą: 
• Jeśli to możliwe, korzystaj tylko z kąpielisk strzeżonych. 

• Nigdy nie wchodź do wody po alkoholu. 

• Jeżeli pod Twoją opieką znajduje się młodsze rodzeństwo ani 

na chwilę nie spuszczaj go z oka – małe dzieci nigdy nie po-

winny kąpać się same. 

• Gdy idziesz do wody nie proś o popilnowanie rzeczy przy-

godnie poznanych osób – taka sytuacja często kończy się ich 

utratą. 

• Po długim leżeniu na słońcu nie zanurzaj się gwałtownie 
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w wodzie – rób to stopniowo, aby uniknąć wstrząsu termicz-

nego. 

• Nie skacz do płytkiej wody oraz o niezbadanym dnie – taki 

skok może zakończyć się urazem kręgosłupa i często nieod-

wracalnym kalectwem. 

Bezpieczeństwo podczas prac polowych: 
• Uczulaj i pilnuj najmłodszych, aby nie wchodzili do strefy 

prac polowych. 

• Jeżeli starsze dzieci pomagają w pracy dorosłym upewnij się, 

że maszyny rolnicze są sprawne technicznie i ich użycie nie 

spowoduje tragedii. 

• Nie przewoź dzieci na maszynach rolniczych, nawet na po-

dwórku. 

Bezpieczeństwo w drodze na wypoczynek: 
• Najlepiej podróżuj w towarzystwie, a jeżeli nie jest to możli-

we, to np. w autobusie siadaj jak najbliżej kierowcy. W pociągu 

siadaj w przedziale, w którym znajduje się rodzina z dziećmi. 

• Nigdy nie zostawiaj bagażu bez nadzoru. 

• Unikaj korzystania z przygodnych środków lokomocji – nig-

dy nie ma pewności jak zachowa się kierowca i np. w przy-

padku kobiet oferując pomoc nie będzie chciał wykorzystać 

sytuacji. 

Dziecko na kolonii/obozie: 
• Sprawdzaj kto organizuje pobyt dziecka i czy ma ku temu 

odpowiednie kwalifikacje. 

• Uczulaj i ostrzegaj dziecko przed kontaktami z osobami nowo-

poznanymi, które mogą okazać się niebezpieczne (pedofil). 

• Uświadamiaj i ostrzegaj dziecko o niebezpieczeństwie, jakie 

niosą za sobą narkotyki, papierosy, alkohol, pamiętając, że wa-

kacje sprzyjają pierwszym kontaktom z nimi. 

• Przestrzegaj dziecko przed kontaktem ze zwierzętami, które 

mogą być nosicielami wścieklizny.

Zagrożenie wynikające z propozycji zażycia narkotyku 
lub środków odurzających: 

• Nie przyjmuj poczęstunków od nieznajomych, zwłaszcza 

w środkach komunikacji lub w dyskotekach, stanowczo od-

mawiaj. 

• Pamiętaj, że posiadanie nawet najmniejszej ilości narkotyku 

jest prawnie zakazane. 

• O pojawieniu się narkotyków powiadamiaj opiekuna lub oso-

bę dorosłą, w razie potrzeby skontaktować się z policjantem. 

Zagrożenie wynikające ze spożywania alkoholu: 
• Zdecydowanie odmawiaj każdorazowej propozycji spożycia 

napoju alkoholowego. 

• Miej świadomość, że każdy rodzaj alkoholu działa na orga-

nizm tak samo, znosząc kontrolę świadomość zachowania 

i opóźniając reakcję. 

• Będąc pod wpływem alkoholu narażasz się na ryzyko stania 

się ofiarą przestępstwa lub jego sprawcą.

Ryzyko zagrożenia przypadkowymi 
kontaktami seksualnymi: 

• Unikaj miejsc ustronnych, nieoświetlonych i odludnych. 

• Zapewniaj sobie towarzystwo osób znanych i życzliwych. 

• Nie obdarzaj zaufaniem nieznajomych. 

• Jeżeli napad stanie się faktem, głośno krzycz np. „pali się”, „po-

żar” lub poproś o pomoc konkretną osobę.

Inne niebezpieczne zachowania: 
• Nie wpuszczaj do domu nieznanych, obcych osób. 

• Nie obdarzaj zaufaniem nowopoznanych osób, które mogą 

wykorzystać łatwowierność celem zwerbowania do grupy 

psychomanipulacyjnej. 

• W rozmowach telefonicznych i osobistych kontaktach z 

nieznajomymi nie podawaj szczegółów dotyczących majątku 

i nieobecności dorosłych w domu. 

• Nie korzystaj z windy, gdy pasażerem jest osoba nieznana. 

• Zachowaj ostrożność w kontaktach z wolno biegającymi 

psami. 

• Będąc na dyskotece nigdy nie przyjmuj poczęstunku od nie-

znajomych – do podanego napoju mogły zostać dosypane 

substancje psychoaktywne, w różnym stopniu ograniczające 

świadomość. 

• Własny napój miej stale w zasięgu wzroku, aby uniknąć przy-

krej niespodzianki.

Telefon bezpieczeństwa dla turystów 
Od początku czerwca działa Telefon Bezpieczeństwa dla za-

granicznych turystów. Do 30 września dyżurujący przy nim 

informatorzy będą pomagać zagranicznym turystom dora-

dzając, jak bezpiecznie podróżować po naszym kraju. Wcza-

sowicze odwiedzający Polskę będą mogli uzyskać pomoc w 

językach: angielskim, niemieckim i rosyjskim. Telefon działa 

codziennie w godzinach 10.00 - 22.00. Został uruchomiony już 

po raz siódmy.

 Telefon Bezpieczeństwa nie będzie zastępował numerów 

odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie). Pod 

bezpłatnym numerem 0 800 200 300, obsługującym połą-

czenia z sieci stacjonarnej oraz pod numerem 0 608 599 999, 

obsługującym połączenia z sieci komórkowych (połączenie 

płatne zgodnie z taryfą operatora) można będzie uzyskać in-

formacje o zasadach bezpiecznego podróżowania po Polsce. 

 Można także przekazać spostrzeżenia na temat bezpie-

czeństwa w miejscach odwiedzanych przez turystów.

 Każda dzwoniąca osoba otrzyma pełną informację o służ-

bach ratunkowych, numery telefonów alarmowych oraz pora-

dy, jak zachować się w czasie kolizji lub wypadku drogowego, 

jak powinien zachować się turysta, jeśli zostanie pokrzywdzo-

ny w wyniku przestępstwa. Osoby odbierające telefon będą 

ściśle współpracowały z oficerem dyżurnym kraju KGP. W ty-

powych sytuacjach obsługa będzie podawała właściwe nume-

ry telefonów odpowiednich służb: policji, pogotowia, straży 

pożarnej, pomocy drogowej i informacji turystycznej. 
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OSP Ożarów Mazowiecki
W maju Ochotnicza Straż Pożarna w 

Ożarowie wyjeżdżała alarmowo 12 razy.

 4 pożary, 

4 akcje ratownictwa technicznego, 

1 fałszywy alarm 

3 inne zdarzenia.

2 maja - ul. Poznańska 167, Ożarów Mazowiecki - pożar ko-

mórek (poddasze).

5 maja - ul. Poznańska, Ożarów Mazowiecki - potracenie cią-

gnikiem siodłowym kobiety - poważne urazy nóg.

6 maja - Ołtarzew, park TMO - pożar wnętrza drzew rosną-

cych.

7 maja - Osiedle Kabel - zgłoszenie o trujących oparach na 

klatce schodowej - farba.

10 maja - ul. Poznańska 165, Ożarów Mazowiecki - pożar 

mieszkania w baraku, spaleniu uległ telewizor i stolik TV.

13 maja - Umiastów - pożar śmieci na cmentarzu komunal-

nym.

16 maja – ul.Poznańska/Nieznana, Ożarów Mazowiecki - zde-

rzenie dwóch samochodów marki Opel oraz VW Polo

17 maja - ul. Poznańska 133, wypalanie elementów z rozbiórki 

- zadymienie.

18 maja - ul. Poznańska/Sadowa, Jawczyce - zderzenie 2 sa-

mochodów osobowych - Kobieta trafiła do szpitala.

OSP Święcice 
W maju Ochotnicza Straż Pożarna wyjeżdżała 10 razy:

4 maja - wypompowanie wody z zalanych magazynów, Bło-

nie ul. Kopytowska 44c

5 maja - kolizja samochodowa - czynności podjęte - zabez-

pieczenie miejsca wypadku, neutralizacja oleju przy użyciu 

– sorbenta

10 maja - naprawa masztu przy szkole podstawowej w Świę-

cicach

11 maja - gaszenie wypalanej trawy i śmieci w Józefowie

17 maja - kolizja samochodowa - neutralizacja płynów zmy-

wanie jezdni zabezpieczenie miejsca wypadku

25 maja - wyjazd do Izabelina na mszę w Kościele i uroczysto-

ści z okazji 80-lecia Straży Pożarnej

27 maja - alarm fałszywy

28 maja - wyjazd do wypalania trawy w okolicach Miastowa

30 maja - wyjazd do gaszenia runa leśnego w Nadleśnictwie 

Zaborów

31 maja - wyjazd do gaszenia trawy i krzaków os. Płochocin, 

ul. Słowackiego

SPROSTOWANIE

W poprzednim wydaniu „Informatora Ożarowskiego” mylnie 

podano adres spalania śmieci, podano adres Józefowska 21 a 

powinno być ul. Józefowska 17.

OSP Święcice przeprasza właściciela posesji JÓZEFOWSKA 21 

za nieprawdziwą informację.

O S P

„PILNUJ DRINKA” 
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zainicjowało 

kampanię informacyjną pod hasłem „PILNUJ DRINKA”. Kam-

pania wspierana przez Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego 

KGP, skierowana jest głównie do młodych osób uczęszczają-

cych do dyskotek, klubów muzycznych, pubów i innych lokali 

rozrywkowych, które mogą stać się potencjalnymi ofiarami 

zachowań przestępczych na dodaniu do napoju substancji 

psychoaktywnych powodujących utratę świadomości. 

 Okres wiosenno - letni, a także wakacyjny, podczas któ-

rych wzrasta liczba organizowanych imprez muzycznych, kon-

certów plenerowych, a także otwieranych tzw. „ogródków” na 

świeżym powietrzu, gdzie odbywają się imprezy dla młodych 

ludzi, zasadne jest wzmożenie działań prewencyjno - informa-

cyjnych, ukierunkowanych na uświadomienie tego rodzaju 

zagrożeń. 

Wybierasz się na imprezę – pamiętaj!
Zawsze pilnuj drinka!
Nigdy nie przyjmuj drinka od nieznajomych!
BO…..
- ktoś może dodać do niego niebezpiecznej substancji (bez 

smaku, zapachu i barwy)

- możesz stracić świadomość – substancja taka obezwładnia

- możesz zostać ofiarą przestępstwa (gwałt, kradzież itp.)

- nie będziesz pamiętać, co się z tobą działo. 

Szczegółowe informacje dotyczące kampanii znajdują się 

w biuletynie Serwis Informacyjny „Narkomania”, który 

zamieszczony jest na stronie www.pilnujdrinka.pl 

Opracował: Asp. Jacek Wąsowski – Zastępca Komendanta 
Komisariatu Policji w Ożarowie Mazowieckim

kom. Ewelina Gromek-Oćwieja, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji 
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

OSP




