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Ożarów, dnia 28 maja 2020 rok 

 

 

 

 

 

RAPORT O STANIE GMINY 

ZA 2019 ROK 
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Szanowni Państwo ! 
 

 Przekazuję Państwu „Raport o stanie gminy Ożarów” za 2019 rok. Raport prezentuje 

najważniejsze działania gminy oraz ich efekty i rezultaty. Jest to dokument, który pokazuje, że na 

każdym odcinku działalności samorządu potrzebna jest zgodna praca i zaangażowanie wszystkich 

organów i pracowników gminy, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych. I za tą 

pracę, która ma bezpośrednie przełożenie na codzienną jakość życia mieszkańców, wszystkim 

dziękuję. 

Należy podkreślić, że rok 2019  był kolejnym bardzo dobrym rokiem dla gminy Ożarów. Udało się 

zrealizować wiele zadań inwestycyjnych oraz wiele programów przeznaczonych zarówno dla 

młodzieży jak i osób dorosłych. Według rankingu opracowanego przez Główny Urząd 

Statystyczny, według kryterium wielkości zainwestowanych środków z budżetu Unii Europejskiej 

w poszczególnych gminach Polski w latach 2014- 2019, gmina Ożarów na 2478 gmin zajęła 169 

miejsce.  

Nadmienię, że na koniec 2019 roku  gmina Ożarów nie posiada długu.  

Mam nadzieję, że przedstawiony Państwu Raport przyczyni się do uświadomienia nam wszystkim 

zakresu i skali zmian, jakie zaszły w naszej gminie oraz tego, że razem możemy uczynić jeszcze 

więcej. 

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z niniejszym dokumentem. 

 

 

                                                 Marcin Majcher 

 

                                                  Burmistrz Ożarowa 
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W S T Ę P 

 Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, burmistrz co 

roku do 31 maja przedstawia radzie miejskiej raport o stanie gminy. Raport podsumowuje działalność 

samorządu gminnego w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede 

wszystkim realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady miejskiej za rok 2019. Informacje 

zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Ożarowa do zwiększenia wiedzy na temat 

funkcjonowania samorządu miejskiego, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat 

przyszłości miasta i gminy. 

Raport jest dokumentem przygotowywanym przez burmistrza (ma formę autorską). Ustawa                                                                

o samorządzie gminnym nie przewiduje uzupełniania raportu po jego przedstawieniu radzie miejskiej.  

  Uchwałą Nr VIII/51/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie 

szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy, Raport zawiera analizę działalności gminy Ożarów 

w następujących obszarach: 

1/ zarządzanie gminą 

2/ demografia 

3/ finanse gminy 

4/ promocja gminy 

5/ oświata i wychowanie 

6/ pomoc społeczna 

7/ pomoc publiczna 

8/ mieszkalnictwo 

9/ inwestycje 

10/ infrastruktura techniczna 

11/ środowisko naturalne 

12/ gospodarka nieruchomościami 

13/ budżet obywatelski 

14/ fundusz sołecki 

15/ kultura 

16/ sport 

17/ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
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1. ZARZĄDZANIE GMINĄ 

Organem uchwałodawczym Gminy Ożarów jest piętnastoosobowa Rada Miejska zaś organem 

wykonawczym Burmistrz Ożarowa. Kadencja Rady Miejskiej oraz Burmistrza jest pięcioletnia (2018 – 

2023).    

BURMISTRZ   

Burmistrz wykonuje uchwały rady miejskiej oraz zadania określone przepisami prawa przy pomocy 
Urzędu Miejskiego w Ożarowie. 
Funkcję Burmistrza już VIII kadencję sprawuje Marcin Majcher.  
Burmistrz Ożarowa w roku 2019 wydał 20 Zarządzeń jako kierownik Urzędu i 67 Zarządzeń jako organ 

wykonawczy. 

 
 

URZĄD MIEJSKI 
 
Urząd Miejski wykonuje zadania mające na celu realizację zadań własnych, zadań zleconych, zadań 
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zadań publicznych 
powierzonych gminie w drodze zawartych porozumień.  
W ramach prowadzonej działalności pracownicy Urzędu Miejskiego w Ożarowie udzielają licznych 

odpowiedzi na zapytania składane w trybie dostępu do informacji publicznej. W roku 2019 

przygotowano 62 pisemnych informacji. Do Urzędu wpłynęły również 2 Petycje, 13  interpelacji oraz                               

5 skarg.  

 
Kierownictwo urzędu:  
Burmistrz – Marcin Majcher 
Zastępca burmistrza - Paweł Rędziak  
Sekretarz urzędu – Tomasz Sobieraj  
Skarbnik gminy – Stefania Dziedzic  

 

RADA MIEJSKA 

Rada Miejska w Ożarowie działała na mocy Statutu Gminy Ożarów, uchwalonego Uchwałą                                      

Nr LI/385/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 października 2018 roku w sprawie uchwalenia  

Statutu Gminy Ożarów. W 2019 roku, rada podjęła prace nad opracowaniem nowego statutu. W tym 

celu została powołana Komisja Statutowa, która jest  komisją doraźną. W radzie działają również inne 

komisje :  

- Komisja Rewizyjna powołana do kontroli działalności burmistrza, gminnych jednostek 

organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu 

gminy i występuje z wnioskiem do rady w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia wotum zaufania 

burmistrzowi oraz wykonuje inne zadania zlecone przez radę. 

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji do, której należy analiza i opiniowanie skierowanych do rady skarg 

na działalność burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, wniosków oraz petycji 

składanych przez obywateli. 

Oprócz komisji doraźnych rada ze swojego grona powołuje komisje stałe do, których zadań należy 

opiniowanie projektów uchwał, występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, opiniowanie                                                
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i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę lub burmistrza w zakresie merytorycznej 

kompetencji komisji. Komisje stałe Rady Miejskiej w Ożarowie to: 

- Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 

- Komisja Rolnictwa i Porządku Publicznego 

 

W roku 2019 odbyło się 18 posiedzeń Rady Miejskiej. Podjętych w tym okresie zostało 103 uchwały. 

Wykonanie niemal wszystkich Uchwał Rady Miejskiej w Ożarowie powierzono Burmistrzowi Ożarowa.  

Najbardziej kluczowymi uchwałami podjętymi przez radę były uchwały w sprawie : 

-  utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą  Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu 

(27.03.2019r.), 

- wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Ożarowski Bon Żłobkowy”, 

- stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego gimnazjum w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie, 

- przystąpienie do partnerstwa i realizacji w ramach tego partnerstwa projekty pn. „Senior na Plus” na 

terenie Miasta i Gminy Ożarów, 

- zmiany Statutu Krytej Pływalni „Neptun” z siedzibą w Ożarowie 

 

Jednostkami organizacyjnymi Gminy Ożarów są:  

1/ Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ożarowie  
2/ Zespół Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie  
3/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Janowicach  
4/ Publiczny Zespół Szkoły i Przedszkola w Lasocinie  
5/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Pisarach  
6/ Przedszkole Publiczne w Ożarowie  
7/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie  
8/ Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie  
9/ Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie  
10/ Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie  
11/ Kryta Pływalnia "NEPTUN" w Ożarowie  
12/ Środowiskowy Dom Samopomocy w Ożarowie  
13/ Świetlica Środowiskowa w Ożarowie   
14/ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ożarowie 

 

Jednostkami pomocniczymi Gminy są sołectwa: 

1. Biedrzychów  
2. Binkowice  
3. Czachów  
4. Dębno  
5. Gliniany  
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6. Grochocice  
7. Jakubowice  
8. Janików  
9. Jankowice  
10. Janopol  
11. Janowice  
12. Janów  
13. Julianów  
14. Karsy  
15. Kruków  
16. Lasocin  
17. Maruszów  
18. Niemcówka  
19. Nowe  
20. Pisary  
21. Potok  
22. Prusy  
23. Przybysławice  
24. Sobów  
25. Sobótka  
26. Stróża  
27. Suchodółka  
28. Szymanówka  
29. Śródborze  
30. Tominy  
31. Wlonice  
32. Wólka Chrapanowska  
33. Wyszmontów  
34. Zawada 

 

W gminie w 2019 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

- Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Ożarów do 2020 roku  
- Aktualizowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarów na lata 2018- 2021  
- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ożarów w Granicach  
Administracyjnych Gminy  
- Gminny Program Rozwiązywania Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 
rok  
- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok  
- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  
dla Gminy Ożarów na lata 2018 – 2022  
- Program Rewitalizacji dla Gminy Ożarów na lata 2016-2023  
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ożarów  
- Roczny Program Współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi     
  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie    
  na 2019 rok  
- Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ożarów na lata 2012 – 2023. 
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2. DEMOGRAFIA 

Rok 2019 był kolejnym rokiem spadku liczby mieszkańców gminy : 

na dzień 1.01.2019 zameldowanych było 10941 mieszkańców 

na dzień 31.12.2019 -  10827  mieszkańców 

w tym na pobyt stały zameldowanych było 10653 osoby :  

kobiety – 5403 

mężczyźni – 5250 

na pobyt czasowy – 174 osoby : 

kobiety – 87 

mężczyźni - 87 

 

W stosunku do roku 2018 w gminie Ożarów ubyło 126 mieszkańców. 

Na terenie gminy w 2019 roku urodziło się 77 dzieci,  w tym 42 dziewczynki i 35 chłopców. Jest to 

niepokojąca tendencja spadkowa. W 2019 roku odnotowano 155 zgonów w tym 66 kobiet i 89 

mężczyzn. Za kilka lat gmina będzie się borykać z brakiem dzieci w szkołach.  

Przybywa nam natomiast osób w wieku 65+. W roku 2019 mieliśmy 2012 seniorów.                     
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3. FINANSE GMINY 
  Dochody gminy udało się zrealizować w wysokości 64 miliony złotych i były one wyższe                            

o ponad 10%  w stosunku do roku 2018. Stabilność dochodów gminy zapewniają wpływy z podatków 

od Cementowni Ożarów, które są podstawą dochodów podatkowych gminy. 
Analizując dochody budżetowe należy podkreślić, że dochody własne zostały wykonane w wysokości 

niemal 31.000.000 złotych, stanowi to 48% dochodów. Jest to bardzo dobry wskaźnik mówiący o tym, 

że gmina Ożarów ma możliwości pozyskiwania swoich środków na realizację różnych zadań                                               

i programów służących poprawie życia naszych mieszkańców. Środki te pozwalają bardzo często na 

sfinansowanie własnego wkładu jaki jest niezbędny przy ubieganiu się o dofinansowanie zarówno ze 

środków krajowych jak i zagranicznych. Dzięki temu każdego roku realizujemy inwestycje oraz inne 

programy z dofinansowaniem zewnętrznym.  
 Podobnie jak w latach ubiegłych największe wydatki przeznaczane są na finansowanie oświaty 

/żłobek, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, świetlice środowiskowe/. Wydatki 

wynoszą około 18.000.000 złotych, co stanowi 28 % ogólnych wydatków.  W kosztach tych znajdują się 

wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi, koszty bieżącego utrzymania obiektów, drobne 

remonty i naprawy, dowóz uczniów do szkół. W ubiegłym roku we wszystkich szkołach prowadzony był 

projekt przeznaczony dla nauczycieli i uczniów podnoszący ich kwalifikacje w zakresie technik 

komputerowych, wykorzystania Internetu i komputerów w nauczaniu. Nasi nauczyciele i uczniowie nie 

mieli problemów z realizacją zdalną nauczania, z którą mamy do czynienia w obecnym czasie. 
 Od września 2019 roku, wykorzystując po południu, pomieszczenia szkolne w Janowicach, 

Pisarach, Lasocinie, remizę w Wyszmontowie oraz dom kultury w Ożarowie został uruchomiony projekt 

Świetlic Środowiskowych dla dzieci z gminy Ożarów. Dzieci mają możliwość korzystania z nauki gry na 

gitarze, pianinie, akordeonie. Korzystają z nauki śpiewu czy też zajęć z angielskiego lub informatyki. 

Mają zajęcia sportowe oraz kulinarne, które cieszą się największym powodzeniem. Wspólnie                                    

z opiekunami odrabiają lekcje zadane do domu. Mogą skorzystać z porad logopedy czy też psychologa.   

Ze świetlic korzysta ponad 220 dzieci. Również rodzice mogą skorzystać z porad prawnika lub 

psychologa. Zajęcia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony dzieci. Rodzice są zadowoleni, 

gdyż dzieci maja profesjonalnych instruktorów i opiekunów. 
  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół prowadzi dla 25 dzieci. W czerwcu 2019 roku 

Rada Miejska podjęła Uchwałę w sprawie uruchomienia Ożarowskiego Bonu Żłobkowego. Jest to 

dofinansowanie dla każdego dziecka z gminy Ożarów do 3 roku życia, które korzysta ze żłobka,                               

w wysokości 500 złotych miesięcznie.  

 Na ternie gminy i miasta Ożarów wszystkie dzieci w wieku 3 – 6 lat korzystają z zajęć                                     

w przedszkolach w Ożarowie i Lasocinie lub klasach przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach                                                        

w Janowicach i Pisarach. 

 Każdego roku korzystając z subwencji oświatowej oraz różnych programów wspierających 

rozwój szkół – gmina Ożarów inwestuje zarówno w obiekty szkolne w tym boiska i place zabaw jak 

również  w wyposażenie w pomoce dydaktyczne i narzędzia informatyczne.  W ubiegłym roku do każdej 

szkoły na terenie gminy, w ramach projektów Polska Cyfrowa, została doprowadzona sieć 

światłowodowa umożliwiająca korzystanie z Internetu szerokopasmowego.  

 Dbając o rozwój sportu i zdrowie mieszkańców na terenie gminy budowane są boiska i place 

zabaw dla najmłodszych jak również siłownie napowietrzne dla dorosłych i seniorów. W różnych 

miejscowościach staramy się wykorzystywać różne możliwości znalezienia środków finansowych na ich 

realizację. Bardzo ważną rolę w tych poczynaniach   pełni fundusz sołecki, który jest podstawą różnych 

działań.  
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 W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim radnym, sołtysom oraz 

mieszkańcom poszczególnych miejscowości za ich bardzo duże zaangażowanie w realizację funduszu 

sołeckiego. Aktywność mieszkańców jest widoczna w wielu miejscach począwszy od Orszaku Trzech 

Króli, poprzez Śniadanie Wielkanocne, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki Gminne, pikniki i festyny                                                 

w poszczególnych sołectwach po spotkania Wigilijne. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za ich wkład pracy 

w przygotowanie i  organizację tych wszystkich imprez i spotkań. 

 Drugim pod względem wydatków jest dział opieki społecznej, z którego wypłacane są między 

innymi  środki z programu 500+ oraz zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny. Ogólne wydatki wynoszą  

18.000.000 złotych co stanowi 28 % wydatków ogółem. Wydatki w tym dziale wzrosły o około 

2.000.000 złotych. Jest to związane ze zwiększeniem liczby dzieci korzystających z programu 500+                          

/ wypłata dla pierwszego  dziecka w rodzinie/. 

 Podobnie jak w roku poprzednim w tym roku dużo środków i energii poświęcamy na 

zagospodarowanie czasu wolnego naszych Seniorów  zarówno na terenie wiejskim jak w mieście. 

Analizując demografię jaka jest w naszej gminie - na terenie miasta i gminy mamy ponad 2000 osób 

powyżej 65 roku życia. Stanowi to ponad 20 % ogółu mieszkańców gminy. Kolejny rok widzimy wzrost 

tej grupy mieszkańców. Niestety na terenie gminy każdego roku rodzi się co raz mniej dzieci. Za ostatnie 

lata jest to mniej niż 80 dzieci w roku. Dlatego też musimy wszyscy zmienić nasze nawyki                                                

i przyzwyczajenia i co raz większe środki przeznaczać na tak zwaną politykę senioralną. Widząc takie 

tendencje od początku tej kadencji Rady Miejskiej każdego roku oferujemy naszym seniorom różne 

możliwości spędzenia czasu  i zachęcamy do aktywności. Dzięki dotacji od Wojewody Świętokrzyskiego 

funkcjonuje Dom Seniora i Klub Seniora. Dom ten jest zlokalizowany w Ożarowie przy ul. Kościuszki.                             

W zajęciach uczestniczy około 20 osób w Domu Seniora oraz około 120 osób w Klubie. Działania 

podejmowane przez nas zostały docenione przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Gmina Ożarów i nasz 

projekt Domu i Klubu Seniora został uznany za najlepszy w całym województwie. Na gali wręczania 

statuetek w Kielcach wystąpił ze swoim programem chór działający przy Klubie Seniora. Występ cieszył 

się bardzo dużym zainteresowaniem. Widząc duże potrzeby w tym zakresie opracowaliśmy projekt 

rozbudowy Budynku Seniora w Ożarowie i w roku 2020 chcemy go powiększyć o około 100 m2 

dodatkowej powierzchni. Gmina Ożarów otrzymała w 2019 roku dofinansowanie w wysokości prawie 

1.000.000 złotych jest to  85 % kosztów utworzenia i funkcjonowania Klubów Seniora w Jakubowicach, 

Pisarach i Lasocinie. Obecnie trwają prace adaptacyjne w budynkach przeznaczonych na ten projekt. 

Są to Dom Ludowy w Lasocinie, Remiza w Jakubowicach oraz budynek gospodarczy obok szkoły                            

w Pisarach. Mamy nadzieję, że w nieodległym czasie uda się uruchomić dodatkowo te 3 Kluby. Mamy 

już przeprowadzony nabór. W każdym z klubów znajdzie się miejsce co najmniej dla 15 seniorów. Będą 

oni mogli skorzystać z pomocy instruktorów różnych zajęć, spędzić wspólnie czas jak również 

wymieniać się swoimi pomysłami i doświadczeniami. 

 Podobnie jak w latach ubiegłych z budżetu gminy dofinansowywana jest działalność klubu 

sportowego ALIT. Wykorzystując obiekty sportowe zlokalizowane przy ul. Leśnej prowadzone są zajęcia 

dla dzieci i młodzieży. Z treningów korzysta tygodniowo około 120 dzieci w różnych grupach 

wiekowych. Seniorzy ALIT – u uczestniczą w rozgrywkach IV ligi piłki nożnej. Ponadto klub sportowy 

uczestniczy w rozgrywkach II ligi tenisa stołowego oraz w III lidze brydża sportowego. Z budżetu gminy 

Ożarów jest finansowane około 70 % kosztów działalności klubu sportowego.  

 Pomimo tak dużych wydatków udało się zamknąć rok 2019 bez zaciągania kredytu. 
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4. PROMOCJA GMINY 

Rok 2019 był czasem szczególnym dla promocji naszego miasta. Do sztandarowych imprez 

dołączyły jubileusze, stwarzające okazję do skierowania uwagi na Gminę Ożarów.  

Spotkanie z Przedsiębiorcami 

Tradycyjnie w drugą 

sobotę stycznia 

odbyło się spotkanie 

z przedsiębiorcami, 

którzy działają na 

terenie gminy 

Ożarów. Wyrażam 

swoją wdzięczność 

za tworzenie nowych 

i utrzymywanie 

dotychczasowych miejsc pracy. Nie zawsze koniunktura na rynku jest sprzyjająca, ale zawsze gmina 

jest wdzięczna przedsiębiorcom za inwencję. W 2019 roku obowiązywała uchwała Rady Miejskiej 

o zwolnieniu na trzy lata od podatków lokalnych przedsiębiorców, którzy rozpoczynają swoją 

działalność. W części artystycznej wystąpiła z półgodzinnym koncertem Alicja Śmielak. W jej 

wykonaniu usłyszeliśmy utwory między innymi z repertuaru Edith Piaf, Bułata Okudżawy. Do jednej 

z piosenek akompaniował jej na gitarze instruktor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sławomir 

Lutyński. Oprócz przedsiębiorców na balu zagościli Poseł Kazimierz Kotowski, prezes zarządu Grupy 

Ożarów S.A. Andrzej Ptak oraz Starosta opatowski Tomasz Staniek. Spotkanie odbyło się w sali 

Urzędu Miasta ze względu na prace modernizacyjne i remontowe w sali widowiskowo-kinowej                    

M GOK. W tym roku świetna była aranżacja wnętrza, scenografia, udostępniona gościom galeria. 

Orszak Trzech Króli 

Po raz kolejny odbył się w Ożarowie Orszak Trzech Króli. Mieszkańcy tłumnie uczestniczyli                                   

w uroczystościach i wspólnie śpiewali kolędy. Święto Trzech Króli weszło już do tradycji Ożarowa. 

Przy wsparciu księdza 

proboszcza Jana 

Ziętarskiego wspólnie 

zorganizowaliśmy 

uroczystość. Okazało się, 

że mieszkańcy chcą się 

wspólnie spotykać, 

integrować i kolędować. 

Takie spotkania 

przyjmują się wśród 

ludzi, pełnią ważną rolę integracyjną. Tegoroczny orszak odbywał się pod hasłem „Odnowi oblicze 

ziemi”. Wszystkim jego uczestnikom zostały rozdane korony oraz śpiewniki z kolędami. 

Uroczystości w kościele rozpoczęły się od wspólnego śpiewania kolęd z młodzieżą z Zespołu Szkół 

imienia Marii Skłodowskiej Curie w Ożarowie. Po mszy świętej barwny korowód wyruszył ze 

świątyni i przeszedł na Plac Wolności, gdzie odbyły się dalsze ceremonie. 

 

http://ozarow.pl/uploads/pub/news/news_943/zajawki/8a7a2433a5c626763229155fff3f0236a45f6045.jpg
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27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  

W Ożarowie odbywał się w Sali Kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Uczestniczyła                    

w nim spora grupa młodzieży, mieszkańców miasta i gminy. Cel jest szczytny, trzeba każdego 

wspierać, dziękować za 

to, że są młodzi ludzie, 

którzy się angażują, 

chcą się organizować, 

wkładają w to wielkie 

serce i na koniec są 

szczęśliwi, gdy usłyszą 

konkretną kwotę 

zebranych pieniędzy. 

Jesteśmy im wdzięczni, 

bo rzadko zdarza się 

taka zdecydowana 

jedność wśród ludzi, 

gdy chodzi o wspólne 

poczynania. W akcję 

włączają się strażacy 

ochotnicy promując działalność na rzecz ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Koncert 

rozpoczął wokalista i instrumentalista z Domu Pomocy Społecznej w Sobowie, Rysio Kruk, który 

zaśpiewał trzy utwory. Na scenie występowali podopieczni MGOK: Klaudia Kaczmarska,  Oliwier 

Karwacki, Gracjan Jakubczyk, Gabrysia Bielawa, Ola Bęczkowska, Gabrysia Dziuba, Agata Smyła, 

Zuzia Pastuszka, Zuzia Bąk, Amelia Gniaź, grupa Seven Heaven, soliści  Alicja Śmielak i Oskar Juryś 

oraz przedszkolaki. 

Lekcja Samorządności  Uczniowie klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących imienia Edwarda Szylki uczestniczyli w lekcji o samorządzie, która odbyła się w 

sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Uczniowie poznali strukturę funkcjonowania Urzędu 

Miejskiego, zadania                                     

i obowiązki wynikające                             

z ustawy samorządowej, 

kompetencje burmistrza, rady 

miejskiej, komisji, sołtysów, 

rad sołeckich. Dowiedzieli się             

z czego składa się budżet 

gminy, jakie są jego dochody                        

i wydatki. Lekcja ta przybliżyła 

uczniom samorząd i zachęciła 

do aktywnej działalności jako 

przyszłych radnych, członków 

stowarzyszeń, grup 

nieformalnych, które mają 

wielkie znaczenie                                           

w pobudzaniu aktywności obywatelskiej. Spotkania burmistrza z uczniami należą już do tradycji                                   

i zawsze odbywają się na początku roku. 

 

http://ozarow.pl/uploads/pub/news/news_975/zajawki/d50195e5689cc5e7063c2e7553425daaa9d0c4e3.jpg
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Śniadanie wielkanocne na Rynku 

Już po raz drugi na Rynku w Ożarowie odbyło się śniadanie wielkanocne, w którym uczestniczyli 

mieszkańcy miasta i gminy. Na stołach pojawiły się wiktuały świąteczne, pisanki, palemki, stroiki 

wykonane przez Koła Gospodyń Wiejskich, sołectwa, mieszkańców. 

Po mszy świętej mieszkańcy tłumnie przybyli na Rynek, by uczestniczyć w świątecznym śniadaniu.  

Prezentację stołów wielkanocnych                                 

i tradycyjnych potraw przygotowały Koła 

Gospodyń Wiejskich: z Sobowa, Tomin, 

Dębna, Wyszmontowa, Binkowic, Sobótki. 

Były też ze swoimi stoiskami sołectwa: 

Lasocin, Czachów, Maruszów, Stróża-

Wojciechówka, Julianów. Wielkanocne 

specjały przygotowało Koło Różańcowe, 

które działa przy parafii św. Stanisława 

Biskupa i Męczennika w Ożarowie. 

Wystawę rękodzieła prezentowały: Grupa 

Artystyczna Spinka, Dzienny Dom i Klub 

Senior Plus, Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Sobowie, Szkoła 

Podstawowa „U Skłodowskiej”, Zespół Szkół Ogólnokształcących imienia Edwarda Szylki, który był 

także współorganizatorem imprezy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Miejsko-Gminnym 

Ośrodkiem Kultury. 

W części artystycznej wystąpił zespół Ożarowiacy, który działa przy MGOK i KGW z Wyszmontowa. 

O godzinie 13 w kościele odbył się koncert muzyki pasyjnej w wykonaniu grupy Impresja z Tarnowa.  

Święto Kwitnącej Wiśni w Nowem 

W niedzielę, 28 kwietnia, w Nowem odbyło się Święto Kwitnącej Wiśni. Mimo nie najlepszej 

pogody, dopisała publiczność, występy i prezentacje cieszyły się dużym powodzeniem.   

            Do południa w części szkoleniowej z wykładami wystąpili przedstawiciele Uniwersytetu 

Rolniczego z Krakowa. Dr hab. Monika Bieniasz mówiła o innowacyjnym sposobie wykorzystania 

owoców, w szczególności wiśni, prof. dr hab. Stanisław Mazur – o bezpiecznej ochronie wiśni, mgr 

Krzysztof Gasparski z firmy Procom Polska – o nawożeniu. Kierownik KRUS z Ożarowa, mgr Anna 

Szewczyk przedstawiła zakres bezpieczeństwa stosowania środków ochrony roślin, którym zajęła 

się jej jednostka terenowa.  

http://ozarow.pl/uploads/pub/news/news_1060/zajawki/12c7d06bd4fde5be5588cadc2cdb812fabca050e.jpg
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Tradycyjnie podczas uroczystości odbył się konkurs plastyczny „Kwitnący sad wiśniowy”.                                         

Jury wręczyło nagrody dla wyróżnionych  autorów prac. 

W części artystycznej nie zabrakło gier i konkursów z nagrodami dla dzieci, występów lokalnych 

kapel i grup wokalnych, a także występów zespołów folklorystycznych z Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury w Ożarowie. Na scenie występowały grupy: Kapela Morki, Ożarowiacy, 

Nowianecki, Lasocianie, Sobowiacy. Gwiazdą wieczoru był zespół „DeJw”. O godzinie 20 rozpoczęła 

się zabawa taneczna, na której zagrał zespół „Sk-1”. 

 

Złote Gody  

Grupa jubilatów otrzymała w Urzędzie Miejskim specjalne odznaczenia „Za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie" - 50-lecie związku, czyli Złote Gody. Były też listy gratulacyjne dla małżonków 

świętujących 60 lat pożycia małżeńskiego - Diamentowe Gody. Spotkanie poprzedziła msza 

święta w miejscowym kościele. 

 

Podczas uroczystości małżonkowie podziękowali sobie za wspólne lata życia i przyrzekli, że zrobią 

wszystko, aby ich małżeństwa nadal były szczęśliwe.  

Wiktor Kowalski, doradca Wojewody Świętokrzyskiej Agaty Wojtyszek przeczytał list skierowany 

do wszystkich jubilatów.  

http://ozarow.pl/uploads/pub/news/news_1089/zajawki/d49ca556ce39137abde390bc58da49422a0b57ed.jpg
http://ozarow.pl/uploads/pub/news/news_1062/zajawki/11d339630805e364f712f0c9a2862b0352b1c7e5.jpg
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Po wręczeniu odznaczeń i listów gratulacyjnych odbył się koncert w wykonaniu podopiecznych 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Wystąpił zespół Ożarowiacy, który wykonał wiązankę 

popularnych pieśni z regionu. Znane utwory z regionu zaprezentowała kapela Andrusy.                           

Nie zabrakło na koniec tańców i symbolicznej lampki szampana. 

 

Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych 

Już po raz czwarty w Ożarowie odbył się Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Ras 

Zimnokrwistych. Przedstawiono do oceny 40 ogierów i klaczy oraz 10 klaczy do kwalifikacji. 

To był już jubileuszowy, dziesiąty czempionat w naszym regionie. Tym razem odbył się pod 

patronatem marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego i przy współpracy 

ze Staropolskim Związkiem Hodowców Koni w Kielcach.  

Zobaczyliśmy konie zimnokrwiste hodowców z południowej Polski. 

Z gminy Ożarów startowało sześciu hodowców, w tym dwóch otrzymało wyróżnienia. Zwyciężyła 

klacz Wiesława Sochackiego z Glinian, również wyróżniona została klacz Marka Zdonka z Sobótki, 

czwarte miejsce zajęła klacz Krzysztofa Kity z Glinian. 

Podczas jubileuszowej wystawy tytuł czempiona hodowlanego w klasie ogierów uzyskał Brunett 

Sławomira Rychty z Niemienic, gmina Sadowie, wiceczempionem został Poker Kamila 

Gawereckiego  z Młynka, gmina Brody. W kategorii klaczy czempionką została Betaxa Wiesława 

Sochackiego z Glinian, gmina Ożarów, wiceczempionem – Birma Krzysztofa Gardynika z Żernik, 

gmina Baćkowice.  

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 

W czerwcu odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, które odbyły się na Stadionie Klubu 

„Alit”, już po raz trzeci zwyciężyła jednostka OSP w Szymanówce.   

 

 

 

http://ozarow.pl/uploads/pub/news/news_1109/zajawki/8fe74ddcc6d0aab7b86a24fb82f0fa9870fb806c.jpg
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Ponad 70 druhów uczestniczyło w dwóch konkurencjach, w ćwiczeniach bojowych i sztafecie 

pożarniczej. Zawody przebiegały w bardzo dobrej atmosferze i zdrowej rywalizacji między 

drużynami. Pierwsze miejsce zdobyła jednostka OSP z Szymanówki, drugie – OSP z Ożarowa, trzecie 

– OSP z Suchodółki, czwarte – Jakubowice, piąte – Lasocin, szóste – Wyszmontów.

 

 

W kategorii młodzieżowych drużyn pożarniczych pierwsze miejsce zajęła sekcja dziewczęca                              

z Wyszmontowa i sekcja chłopięca, również z Wyszmontowa. Wśród kobiet pierwsze miejsce 

przypadło również Kobiecej Drużynie Pożarniczej z Wyszmontowa. - Cieszy fakt, że Wyszmontów 

wystawił aż cztery drużyny, pełną obsadę do tych zawodów. Wyrażam zadowolenie, że tak liczna 

grupa druhów brała udział w zawodach, w tym także zmobilizowała się kobieca drużyna pożarnicza, 

młodzież. Nie były to tylko zawody ale przede wszystkim sprawdzenie umiejętności poszczególnych 

jednostek.  

 

Dni Ożarowa 

W sobotę i niedzielę 15 i 16 czerwca pod hasłem „Wspólnie budujemy nasz region” odbywały się 

Dni Ożarowa. Dopisała pogoda, występy zgromadziły tysiące mieszkańców miasta, gminy, powiatu, 

regionu. Gwiazdami wieczoru byli: pierwszego dnia – Kamil Bednarek, drugiego – Mateusz Ziółko. 

Już po raz czternasty w uroczystości uczestniczył Józef Kuna – Primator Spiskiej Beli- miasta 

partnerskiego ze Słowacji. Obecny był również Marszałek Andrzej Bętkowski oraz Starosta 

Opatowski Tomasz Staniek.                                                                                                                                           

http://ozarow.pl/uploads/pub/news/news_1133/zajawki/014409b89b1a9eda274ccd276e97dd963975a4a9.jpg
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 Podczas święta miasta promowane są działania ekologiczne, organizowana jest zbiórka 

elektrośmieci. Za przyniesione zużyte urządzenia mieszkańcy otrzymują rośliny do ogrodu, 

sadzonki drzew. 

W trakcie oficjalnej inauguracji święta prezes Cementowni Ożarów, Janusz Miłuch podziękował za 

bezpieczny rok pracy, za  wkład, za rekordową produkcję klinkieru, cementu. Obiecał, że postara 

się kontynuować tę dobrą tradycję. Na koniec życzył wszystkim miłej zabawy. 

Należy podkreślić, że dzięki współpracy pomiędzy cementownią  i samorządem wspólnie 

organizowane są Dni Ożarowa.  

Poseł Kazimierz Kotowski podziękował za wspaniałe dni współpracy z cementownią, za życzliwość 

dla samorządu. Doradca wojewody Agaty Wojtyszek, Anna Paluch pogratulowała samorządowi                   

i zakładowi za integrację mieszkańców, dobrą współpracę i widoczne efekty, promowanie postaw 

obywatelskich w lokalnej społeczności.  

Pierwszego dnia zaraz po południu Grupa Kwiatuszki z Przedszkola Publicznego wystąpiła                                   

z programem „W Ożarowie jest super”, następnie zaprezentowali się „Mali Ożarowiacy”                              

z Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego ze Szkoły Podstawowej „U Skłodowskiej”. Odbywały się 

koncerty: zuchów i harcerzy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących imienia Edwarda Szylki, dzieci                          

i młodzieży z sekcji wokalnej MGOK imienia Aleksandra Patkowskiego, pokazy grup tanecznych.                    

Z „Hitami na nowo” wystąpiła młodzież z „Szylki”. Największe przeboje włoskie wykonał Stefano 

Terrazzino. Duże oklaski zebrały dzieci z grup tanecznych MGOK. Z programem „Pomyłka” 

wystąpiła młodzież z „Szylki” i MGOK. Tłumy przyszły na koncert Kamila Bednarka. 

Drugiego dnia koncerty rozpoczęły się od występu Klubu Kreatywnego z Przedszkola Publicznego 

w Ożarowie. Na scenie zaprezentowała się też młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Dębnie. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pisarach wystąpili z programem 

„Sięgaj gwiazd”. Wystąpiły grupy folklorystyczne z MGOK, Creative ze „Skłodowskiej”. Uczniowie                                  

z Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola z Lasocina zaprezentowali się z programem „Tak...tak..to 

PIN-up”. Oklaski zebrał zespół Dryslak ze Słowacji. Grupa Seven Heaven z MGOK wykonała 

największe przeboje Abby. Gwiazdą wieczoru był Mateusz Ziółko. 

 

20- lecie kwartalnika „Ożarów” 

Mija 20 lat od uruchomienia Samorządowego Pisma Społeczno-Kulturalnego „Ożarów”. Jako 

burmistrz doceniam jego znaczenie dla mieszkańców i deklaruje dalej go utrzymywać.  
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Czasopismo powstało, by publikować wydarzenia, zdarzenia z naszej gminy i poddawać                                        

je publicznej ocenie. Pierwotnie gazeta była miesięcznikiem, w którym opisywane były 

miejscowości, historie mieszkańców. Po wyczerpaniu opisów  historii miejscowości,  czasopismo 

wydawane jest w  cyklu kwartalnym, gdzie  publikowane są artykuły związane nie tylko z gminą 

Ożarów, ale także z ciekawymi wydarzeniami historycznymi, kulturalnymi. Pisaliśmy o ciekawych 

osobach, rodzinach, zawodach, zainteresowaniach w powiązaniu z naszą gminą. Chcieliśmy                                      

je przybliżać  naszym mieszkańcom, by korzystali z informacji, ze źródeł z pierwszej ręki. 

Ponadto w czasopiśmie prezentowaliśmy również najważniejsze wydarzenia z dziejów 

cementowni, odnotowywaliśmy rocznice, opisywaliśmy uroczystości, informowaliśmy                                        

o termomodernizacji naszych obiektów, o sukcesach i osiągnięciach naszych pracowników, 

zakładów, instytucji. Publikowaliśmy artykuły o świętach cyklicznych tj. Dni Ożarowa, Święto 

Kwitnącej Wiśni, świętach niepodległościowych, uroczystościach kościelnych, strażackich. 

„Ożarów. Kalendarium dziejów miasta do 1989 roku” 

Ukazała się książka „Ożarów. Kalendarium dziejów miasta do 1989 roku”, podtytuł „Jubileusz 450-

lecia nadania praw miejskich 1569-2019”. To piąta już kolei publikacja z cyklu „Ziemia ożarowska”. 

Wydając wcześniejsze publikacje dotyczące gminy Ożarów, staraliśmy się sięgać po wszelkie 

materiały, wydawało się,  że wszystkie źródła informacyjne zostały wyczerpane. Tymczasem 

znalazły się kolejne bardzo ciekawe dokumenty w archiwach w Radomiu oraz Ożarowie 

Mazowieckim. 

Wykorzystując jubileusz 450-lecia lokacji miasta Ożarowa, gmina postanowiła wydać kolejną 

publikację, w której niektóre tematy są uszczegółowione i gdzie znajduje się bardzo wiele 

ciekawych informacji o pradziejach Ożarowa. Od 1569 r., czyli uzyskania praw miejskich, 

miejscowość znajduje się na mapie kraju, na mapach gospodarczych, politycznych, historycznych. 

Stąd też ta publikacja zawiera wiele tematów nawiązujących do tego okresu. 

W monografii znajdują się bardzo ciekawe historyczne dokumenty, które nie były wcześniej 

publikowane lub były przedrukowane jedynie we fragmentach. Czytelnik znajdzie tutaj między 

innymi przywileje ożarowskie z XVI wieku, Księgę Burmistrzów Ożarowa z XVII wieku czy 

statystyczny opis miasta z 1860 r. Interesujący jest także wpis Józefa Piłsudskiego, który dotyczy 

pobytu w Ożarowie i jego okolicach. To nigdy wcześniej niepublikowany rękopis „Ożarów” Józefa 

Piłsudskiego z 1915 r. Tekst pisany 

był w Sulejówku. Rękopis obecnie 

znajduje się w Archiwum Akt 

Nowych w Warszawie. 

Autorem publikacji jest dr Roman 

Chyła z Sandomierza. O oprawę 

graficzną zadbał Marian Sus, 

dyrektor Miejsko-Gminnego Domu 

Kultury w Ożarowie. 
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Międzynarodowy Festiwal Muzyczny imienia Krystyny Jamroz 

W 2019 roku podczas koncertów w Glinianach i Ożarowie jubileuszowy, XXV Międzynarodowy 

Festiwal Muzyczny imienia Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju, miał szczególnie uroczystą oprawę. 

Wręczyliśmy artystom wiązanki kwiatów , a miejscowy regionalista Marcin Kwieciński przypomniał 

sylwetkę patronki imprezy, Krystyny Jamroz. 

Stało się już tradycją, że festiwal gości pod dachem zabytkowej świątyni w Glinianach, uroczystość 

co roku przyciąga liczną publiczność. 

W kościele św. Wojciecha w Glinianach wystąpili znani soliści: Roma Owsińska- sopran, Jakub 

Oczkowski- tenor i debiutantka Nicola Heromińska. Artystom akompaniowali muzycy: Maciej Jaroń 

na altówce i Artur Jaroń na fortepianie. Miłośnicy muzyki mogli usłyszeć znane utwory, perły 

muzyki sakralnej i znane utwory klasyczne: Wolfganga A. Mozarta, Georga F. Hendla, Césara 

Francka i Giuseppe Verdiego. 

Artyści wykonali między innymi „Panis Angelicus" autorstwa Césara Francka, „Ave Verum Corpus” 

Wolfganga A. Mozarta czy też przepiękną pieśń „Pozwól mi Panie”. Pięknie zabrzmiały utwory 

Stanisława Moniuszki z okazji 200. rocznicy urodzin artysty. 

W Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Królowej Rodzin w Ożarowie przed koncertem ksiądz 

proboszcz Jan Ziętarski powitał artystów, gości festiwalu, wszystkich melomanów. Podziękował 

nam za wsparcie koncertu. - W dziejach muzyki, jak pieta w sztukach plastycznych, tak „Stabat 

Mater” pokazuje śmierć Zbawiciela przez pryzmat cierpienia jego Matki – przypomniał. - Ta scena 

doczekała się licznych opracowań muzycznych. 

Melomani usłyszeli Giovanniego Battisty Pergolesiego „Stabat Mater”. Narodową Akademicką 

Orkiestrą Kameralną Wirtuozi Lwowa z Ukrainy dyrygował narodowy artysta, kierownik 

artystyczny, twórca wielu wspaniałych projektów- Siergiej Burko. Absolwentka Akademii 

Muzycznej w Gliwicach, Iwona Socha wystąpiła jako sopran, Anna Borucka jako mezzosopran. Obie 

solistki współpracują z Teatrem Wielkim w Warszawie. 

Dyrektor artystyczny festiwalu Artur Jaroń nie szczędził słów uznania melomanom z Ożarowa. 

Wyraził  radość, że coroczny koncert wywołuje wielkie wzruszenie wśród tutejszych widzów i ma 

nadzieję, że w kolejne lata będzie tu  wracał. 

 

http://ozarow.pl/uploads/pub/news/news_1159/zajawki/1e3a6694364887d502b8ef3f40a588b201433b89.jpg
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Plener malarski i rzeźbiarski 

W Gospodarstwie Agroturystycznym Sielska Dolina w Nowem odbyło się podsumowanie dwóch 

plenerów: 27. Ogólnopolskiego Pleneru Malarstwa i 23. Pleneru Rzeźby. 

Spotkanie artystów z mieszkańcami rozpoczęło się od wspaniałego koncertu grupy Seven Heaven 

z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, która wykonała kilka znanych przebojów zespołu Abba.  

  

To już 50 plener, gdy zsumujemy malarstwo i rzeźbę, może i więcej, bo były także organizowane 

przez Cementownię Ożarów. Plenery fotograficzne wrosły w klimat naszej gminy. Cieszymy się, że 

każdego roku możemy się spotkać i uczestniczyć wspólnie w podsumowaniu tego  co wytworzyły 

poszczególne grupy malarzy i rzeźbiarzy.  

Obydwa plenery trwały do 6 lipca, przy czym plener rzeźby od 23 czerwca, plener malarski – od 30 

czerwca. Instruktor MGOK Nora Czuba przedstawiła 10-osobową grupę uczestników pleneru 

malarskiego. Patrycja Sus-Lutyńska zaprezentowała uczestników pleneru rzeźby, 8 studentów 

Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego i 4 studentki Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk 

Pięknych w Krakowie. 

Dr Katarzyna Woźniak, asystent na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, podziękowała                  

w imieniu profesora Jerzego Kierskiego i swoim własnym. Dr Paweł Jach, adiunkt na Wydziale 

Rzeźby ASP w Krakowie, podziękował studentom za zaangażowanie, był zadowolony z pracy,                          

ze wspólnie spędzonego czasu. Starosta opatowski Tomasz Staniek podkreślił, że w Nowem panuje 

klimat swojskości, sielskości. Pogratulował burmistrzowi i dyrektorowi domu kultury tej tradycji 

organizowania plenerów artystycznych. 

Tradycyjnie już ze świetną oceną prac wystąpił krytyk sztuki Tomasz Staszewski. Dyrektor Marian 

Sus poinformował, że kontakty między domem kultury i uczelniami zawdzięcza dr habilitowanej 

Ewie Janus, dziekan Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie i prof. Jerzemu Kierskiemu kierownikowi 

katedry kształtowania przestrzeni, designu i rysunku Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Dyrektor podziękował Halinie i Czesławowi Sawickim, właścicielom Gospodarstwa 

Agroturystycznego Sielska Dolina. Powiedział, ze rzeźby znajdą się na Szlaku Artystycznym, na 14-

kilometrowym odcinku. Dyrektor zaprosił wszystkich na smaczną promocję, na regionalny 

poczęstunek. 
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Dożynki Gminne  

 

Piękna pogoda towarzyszyła tegorocznym dożynkom gminnym w Lasocinie, gmina Ożarów.  

Uroczystości na błoniach rozpoczęły się od odegrania „Roty”. Starostowie dożynek, Zofia 

Stawiarska z Sobótki i Janusz Żak z Glinian, przekazali na scenie burmistrzowi  dorodny, tradycyjny 

bochen chleba. 

Dziękuję za owoc naszej ziemi, chleb wypieczony z tegorocznych plonów,  przyrzekł dzielić                                       

go równo i sprawiedliwie, by nikomu w naszej gminie go nie zabrakło.  

 

 

 

21 sołectw uplotły wieńce na dożynki, wszystkie zostały ośpiewane na scenie przed publicznością. 

Jako pierwsza przedstawiła się grupa wieńcowa  Ożarowiacy, która od początku związana jest                                     

z dożynkami w Lasocinie. Wieniec wykonała Janina Bańcer. Następnie przedstawiały się grupy 

wieńcowe z Lasocina, Binkowic i następne po kolei. Na dożynki sołectwa przygotowały 10 stoisk. 

W rozstrzygniętym podczas dożynek konkursie „Piękna i bezpieczna zagroda, przyjazna 

środowisku” grupa gospodarzy otrzymała nagrody i wyróżnienia. W części artystycznej wystąpiły 

kapele i zespoły w Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury imienia Aleksandra Patkowskiego, zespoły 

śpiewacze - Sobowiacy, Lasocianie,, Koło Gospodyń Wiejskich Wyszmontów, grupa Seven Heaven. 

Na cenie występowała Malwina Mroczek ze Stalowej Woli. Gwiazdą wieczoru był Łukash. Zabawa 

taneczna odbywała się w rytmach zespołu CDN. 

 

 

 

 

 

 

http://ozarow.pl/uploads/pub/news/news_1213/zajawki/398957c0622f65cf9459f7f072cfd132b43c6817.jpg
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Zmagania sportowe 

 Gmina Ożarów duży nacisk kładzie na 

ruchowy rozwój swoich mieszkańców 

dlatego cyklicznie organizuje turnieje, 

rajdy oraz zawody pływackie. W 2019 

roku odbyły się Otwarte Mistrzostwa 

Krytej Pływalni „Neptun”, następnie  

Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki 

„OTYLIADA 2019” imprezy cieszyły się 

bardzo dużym zainteresowaniem wśród 

młodzieży i osób dorosłych.  Kolejną 

imprezą, która na stałe zagościła w 

kalendarium imprez jest Rajd rowerowy 

po gminie Ożarów i okolicach. Rajdy 

rowerowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego zdecydowaliśmy się na 

zorganizowanie tej przygody  dwa razy w ciągu roku wiosną i jesienią. Turnieje tenisa ziemnego, 

piłki siatkowej oraz piłki nożnej o puchar burmistrza Ożarowa odbywają się corocznie gromadząc 

dużą ilość kibiców. 

 

 

Obchody 101. rocznicy odzyskania niepodległości oraz jubileusz 450-lecia lokacji miasta. 

W Ożarowie odbyły się obchody 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie.                       

W tym roku rocznica połączona była z jubileuszem 450-lecia lokacji miasta i wmurowaniem Kapsuły 

Pamięci „Dla Potomnych”. 

Po mszy świętej w sanktuarium Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika mieszkańcy przybyli na 

Plac Wolności pod Pomnik Niepodległościowy. Komendant Straży Miejskiej Henryk Wzorek podał 

komendy dla pocztów sztandarowych i wszystkich zgromadzonych formacji. Po odegraniu Hymnu 

Narodowego ksiądz kanonik Jan Ziętarski odmówił modlitwę, odczytując fragment „Kazania” 

księdza Piotra Skargi. 

 

Wszyscy otrzymali podziękowania za obecność podczas uroczystości, tegoroczne święto 

niepodległości związane jest także z 450. rocznicą lokacji Ożarowa. Obok pomnika została 

http://ozarow.pl/uploads/pub/news/news_1315/zajawki/7a86c56729a90897a233881b745f7b9b1bc01a0b.jpg
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umieszczona historyczna kapsuła, w której zawarte są wszelkie informacje dotyczące przeszłości 

naszego miasta, historii. Przez kilka lat gmina starała się utrwalić to, co udało się ocalić przed utratą. 

Najpierw powstała monografia miasta, potem cztery opracowania historyczne, które traktowały                   

o mieście. To, co zostanie dziś umieszczone w kapsule, na trwale będzie upamiętnione. Gdy kiedyś 

przodkowie ją otworzą, zorientują się, jaka była historia miasta. 

Kapsułę Pamięci w asyście młodzieży, przy udziale zaproszonych gości oraz obecności radnych Rady 

Miejskiej i zgromadzonych mieszkańców wmurowali: przewodnicząca Rady Miejskiej Halina 

Dragan i burmistrz Marcin Majcher. 

W kapsule znalazły się informacje o tym, co dzieje się w kraju, powiecie, gminie. Zostały 

umieszczone w niej wydawnictwa dotyczące opracowanej już historii Ożarowa, ale także 

czasopisma dające obraz tego, jak miasto wygląda dzisiaj. Wszelkie dane znalazły się głównie na 

elektronicznych nośnikach. 

Kapsuła została nazwana „Dla Potomnych” i ozdobiona u szczytu herbem miasta. W środku znalazły 

się dwa dyski twarde, specjalnie opakowane. Kapsuła była dość pokaźnych rozmiarów, ciężka.                                            

Jej średnica wynosiła około 160 milimetrów, długość około 700 milimetrów. . 

Na zakończenie uroczystości odegrana została Rota. Prowadzący uroczystość, Teresa Opałka                             

i Tomasz Sobieraj, zaprosili wszystkich na część artystyczną do Domu Kultury. Poinformowali także, 

że 16 listopada, w sobotę, o godzinie 15 odbędzie się uroczysta sesja historyczna połączona                              

z promocją wydawnictwa „Ożarów. Kalendarium dziejów miasta do 1989 r.” dr. Romana Chyły. 

Gościem honorowym spotkania będzie prof. Feliks Kiryk. Wydarzenie uświetni koncert „Znaszli ten 

kraj. Najpiękniejsze pieśni Stanisława Moniuszki”. 

Spektakl na dwie uroczystości 

- Zespół Szkół zaprezentował program bardziej pod kątem 11 Listopada, my - 450-lecia lokacji, tak 

zwany spektakl „Zza kurtyny czasu”, który rozpoczął widowisko – powiedziała Marta Kozieł, 

dyrektor Szkoły Podstawowej „U Skłodowskiej”. - Założyliśmy w ubiegłym roku Zespół Tańca 

Ludowego „Mali Ożarowiacy”, którym zajmują się moi nauczyciele, którzy prowadzą u nas muzykę. 

Zaangażowali się rodzice i mamy około 25 dzieci, które tańczą. Teraz nastał czas, by pokazać                                      

te dzieciaki w bardziej oficjalnych uroczystościach. 

Program artystyczny przygotowany przez nauczycieli języka polskiego, historii, muzyki i nauczania 

wczesnoszkolnego składał się z dwóch części. Pierwsza część odwoływała się do jubileuszowego 

roku obchodów 450-lecia Lokacji Miasta Ożarowa. Odegrane sceny akcentowały historię herbu 

oraz doniosły moment otrzymania pozwolenia od króla Zygmunta Augusta na założenie miasta 

przez Józefa Ożarowskiego. Tekstowi towarzyszył taniec i śpiew. W drugiej części, bezpośrednio 

związanej ze świętem 11 listopada, uczniowie przenieśli publiczność w przeszłość i przedstawili 

różne aspekty patriotyzmu. Spektaklowi patronowały słowa Adama Mickiewicza: „Ile cię trzeba 

cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił”. Właśnie wokół doceniania wolności i niepodległości 

ojczyzny, ale również wokół cierpienia z powodu ich utraty koncentrowały się wybrane przez 

nauczycieli utwory literackie. 

Oprócz prezentacji tekstów staropolskich uczniowie odegrali fragmenty III cz. „Dziadów” i „Pana 

Tadeusza”. W sposób szczególny zabrzmiały skrajnie zestawione monologi Sobolewskiego                                    

i Konrada, w których miłość do ojczyzny rozpatrywana jest z perspektywy wyroków boskich. Z kolei 

wizyta w Świątyni Dumania u Telimeny miała uświadomić, jak piękne i inspirujące mogą być polskie 

krajobrazy.  W programie nie zabrakło poloneza  w wykonaniu dzieci wystrojonych w stroje ludowe 
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i pieśni wojskowych zaśpiewanych przez dzieci i chłopięcy chór. Ważne miejsce zostało poświęcone 

Warszawie – symbolu miasta niepokonanego. Tutaj zaprezentowali się goście z zaprzyjaźnionych 

szkół. U niejednego widza zakręciła się łza w oku  podczas słuchania wzruszających utworów 

„Warszawo ma” i „Sen o Warszawie”. Finałowe „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos” 

pozwoliło natomiast cieszyć się, że żyć nam przyszło w kraju nad Wisłą. Wszyscy wykonawcy 

zasłużyli na solidne brawa i podziękowania ze strony zebranej publiczności. 
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5. OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ożarowie powołane Uchwałą nr XXIV/172/2016 

Rady Miejskiej w Ożarowie  z dnia 10 października 2016 r. jest jednostką organizacyjną  

Gminy Ożarów. 

Podstawowym zadaniem  Centrum jest obsługa finansowa i organizacyjna szkół i przedszkoli oraz 

świetlicy środowiskowej działających na terenie Gminy Ożarów. 

 W skład  Centrum wchodzi 5 stanowisk pracy w wymiarze 4 i 1/ 2 etatu. 

  W pełnym zakresie  obsługiwane były placówki oświatowe prowadzone przez  Gminę  Ożarów takie 

jak : 

             1/. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie ,  

             2/. Publiczny Zespół Szkoły i Przedszkola w Lasocinie ,  

             3/. Publiczną Szkołę Podstawową w Pisarach, 

             4/. Szkołę Podstawową w Janowicach, 

             5/. Publiczne Przedszkole w Ożarowie, 

             6/. Świetlicę Środowiskową Gminy Ożarów.  

Łącznie obsługiwano  245 pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowo- wychowawczych  

gminy Ożarów w tym 8 pracowników sezonowych / palacze co / . 

W okresie od 01.01. do 31.12.2019 r. wypłacono : stypendia socjalne w kwocie : 52.929,00zł  / dla 91 

uczniów w okresie od 01.01-30.06.2019 r.  i 116 uczniów w okresie od 01.09.-31.12.2019 r. / , wyprawki 

szkolne w kwocie 6 235,00 zł / dla 26 uczniów /. 

Do szkół , przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach wiejskich Gminy Ożarów dowożonych 

było łącznie 531 dzieci do końca roku szkolnego 2018/2019 a w roku szkolnym 2019/2020 - 463 na 

podstawie zakupionych odpowiednio biletów miesięcznych. . 

Finansowany był dowóz dzieci i młodzieży  niepełnosprawnej.  

Koszt  dowozu uczniów w roku 2019 wyniósł  : 613 139,20 zł      

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie 

Szkoła składa się z 2 typów szkół: szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego. Uczy się w niej                                   

w roku szkolnym 2019/20 – 575 uczniów, pracuje 68 nauczycieli i 32 pracowników obsługi. 

Dyrektorem szkoły jest Katarzyna Swacha.  

Szkoła jest bardzo dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne, funkcjonują 2 świetlice dla uczniów, 

sale lekcyjne posiadają  sprzęt komputerowy , tablice i rzutniki. W szkole znajduje się nowocześnie 

wyposażony gabinet pielęgniarki i gabinet stomatologiczny. Na terenie szkoły jest biblioteka. 

Funkcjonują gabinety: logopedyczny, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz gimnastyki 
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korekcyjnej . Szkoła posiada 2 sale gimnastyczne i bezpośredni  dostęp do pływalni. Na terenie placu 

szkolnego znajduje się plac zabaw dla dzieci , siłownia oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią. 

Szkoła dobrze przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych. Uczniowie klas ósmych osiągają  

wyniki na poziomie średnich wyników w województwie i kraju.Zdawalność matury wśród uczniów jest 

na poziomie 100%, a wyniki na egzaminie maturalnym z przedmiotów podstawowych są na poziomie 

średnich i wyżej- niż w województwie i kraju.  

Szkoła, oprócz podstawowych zadań, wspomaga rozwój uczniów organizując zajęcia pozalekcyjne                                       

i współpracując z innymi podmiotami. Przy udziale organu prowadzącego, pozyskuje środki finansowe  

na realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli. W latach 2018-2020 

realizowany był program „Kompetencje cyfrowe w Gminie Ożarów” .Dzięki pozyskanym środkom 

szkoła zwiększyła doposażenie w sprzęt komputerowy, tablice multimedialne, sprzęt do wirtualnej 

rzeczywistości, oprogramowanie. Nauczyciele uczestniczyli w kilku rodzajach szkoleń kształcących 

kompetencję cyfrowe. Ponad 200 uczniów korzystało zajęć pozalekcyjnych rozwijających umiejętności 

cyfrowe. 

W szkole funkcjonuje stołówka szkolna wraz z jadalnią. Codziennie przygotowuje się w niej ok. 470 

obiadów dla uczniów. W roku szkolnym 2018/19 szkoła pozyskała środki w kwocie ponad 80.000 zł na 

modernizację i doposażenie stołówki szkolnej w ramach programu: ”Posiłek w szkole i w domu”. 

Zakupiono niezbędne sprzęty, naczynia, zmodernizowano pomieszczenia i dostosowano do 

obowiązujących wymogów. 

Szkoła Podstawowa w Pisarach  

            Publiczna Szkoła Podstawowa w Pisarach liczy 55 uczniów,20 dzieci w oddziale przedszkolnym – 
razem 75 uczniów, 18 nauczycieli w tym 11 pełnozatrudnionych 1 nauczyciel ½ etatu, pozostali to 
zatrudnieni w wymiarze do 4 godzin tygodniowo. Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie 
magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, 15 nauczycieli posiada stopień awansu zawodowego 
nauczyciela dyplomowanego , jeden stopień nauczyciela stażysty , 2 nauczycieli ze stopniem awansu 
nauczyciela mianowanego. 

 

Szkoła Podstawowa w Janowicach 

     Szkoła Podstawowa w Janowicach liczy 52 uczniów i 12 dzieci w oddziale przedszkolnym .W szkole 

pracuje kompetentna kadra pedagogiczna posiadająca pełne wykształcenie merytoryczne                                                                

i metodyczne; dyrektor i 18 nauczycieli; w tym ; 9 pełnozatrudnionych i 9 uzupełniających etat. 

     W ramach działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły prowadzone są dodatkowe zajęcia 

pozalekcyjne dla uczniów uwzględniające ich zainteresowania; koło szachowe, koło matematyczne, 

koło ekologiczne, koło języka angielskiego, Szkolny Klub Sportowy, zajęcia dydaktyczno – 

wyrównawcze. 

      

SZKOŁA PODSTAWOWA W LASOCINIE   

W minionym roku  staraliśmy się stworzyć uczniom jak najlepsze warunki do nauki poprzez 
zakup pomocy dydaktycznych, organizowanie kół zainteresowań, pracę z uczniem zdolnym i pracę                         
w zespołach wyrównawczych z uczniem słabym. W szkole odbywają się cykle zajęć o różnorodnej 
tematyce, które w ciekawy sposób uatrakcyjniają naukę i pomagają przyswoić wiedzę. 
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Placówka dysponuje bogatą bazą dydaktyczną. Każda  sala jest wyposażona w pomoce 
multimedialne tj. projektor,  laptop. W każdej klasie są tablice interaktywne. Uczniowie mają do 
dyspozycji: 6 sal lekcyjnych, pracownię komputerową, bibliotekę, świetlicę, stołówkę szkolną 
z zapleczem kuchennym, salę gimnastyczną, boisko szkolne przystosowane do gry w piłkę nożną                             
i siatkówkę oraz plac zabaw. 

W szkole zatrudniono 22 nauczycieli, którzy mają wykształcenie wyższe magisterskie  
i kwalifikacje do nauczania kilku przedmiotów. Są to nauczyciele pracujący w pełnym wymiarze godzin 
oraz nauczyciele innych szkół, którzy mają 1 lub 4 godziny tygodniowo.  
  W roku szkolnym 2019/2020 do szkoły uczęszcza 69 uczniów: 
 

ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE 

Od 02 września 2019 roku na terenie gminy Ożarów rozpoczęły swoją działalność w ramach projektu 

pn. „Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów” finansowanego ze środków EFS świetlice 

środowiskowe w 5 punktach filialnych tj. w: 

1. Szkole Podstawowej w Janowicach, 

2. Szkole Podstawowej w Pisarach, 

3. Zespole Szkoły i Przedszkola w Lasocinie, 

4. Remizie OSP w Wyszmontowie, 

5. Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ożarowie. 

Świetlice środowiskowe zatrudniają 15 wychowawców w wymiarze ½ etatu oraz 5 osób sprzątających 

również w wymiarze ½ etatu. 

Działalność świetlic skupia się wokół następujących paneli zadaniowych: 

1. Pomoc w nauce, 

2. organizowanie czasu wolnego, 

3. rozwijanie zainteresowań i talentów, 

4. zabawę i zajęcia sportowe, 

5. integrację 

W ramach działalności świetlic prowadzone są  zajęcia edukacyjne z języka angielskiego i informatyki, 

zajęcia  rozwijające talenty i zainteresowania plastyczne, muzyczne i wokalne. Ponadto dzieci                                   

i młodzież mogą korzystać ze wsparcia psychologicznego i logopedycznego. Oferta świetlicy jest 

również wzbogacona o wsparcie psychologiczne i prawne dla rodziców. W zajęciach świetlic w 2019r. 

uczestniczyło 225 dzieci. 

W 2019 roku zrealizowano zajęcia: 

Język angielski – 217 godzin, 

Informatyka – 240 godzin, 

Zajęcia plastyczne – 212 godzin, 

Zajęcia muzyczne – 177 godzin, 

Zajęcia wokalne – 195 godzin. 

Specjalistyczne wsparcie dla dzieci (psychologa i logopedy) w 2019 roku zrealizowano w ilości 711 

godzin, natomiast 67 rodziców skorzystało z nieodpłatnej pomocy psychologa i prawnika w ramach 

funkcjonowania świetlic. 
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6. POMOC SPOŁECZNA 

Polityka społeczna Gminy ma na celu: zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, wyrównywanie 

szans oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców. 

 

 W okresie Świąt Bożego Narodzenia organizowana jest Wigilia dla osób niepełnosprawnych, 

samotnych i starszych, a dla dzieci przygotowywane są paczki świąteczne. W okresie Świąt 

Wielkanocnych organizowane jest Śniadanie Wielkanocne dla mieszkańców gminy. Organizowane są 

także zbiórki żywności będące wsparciem dla rodzin potrzebujących i osób samotnych.  

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie realizuje program Operacyjny Pomoc żywnościowa 

współfinansowany z europejskiego funduszu najbardziej potrzebującym w zakresie dostarczania 

żywności osobom najuboższym. Na podstawie umowy z Bankiem Żywności w 2019 r. dla 900 osób 

(2018 r. - 900) rozdysponowano 6803 litrów i 27 768,76  kg żywności. 

 Od stycznia 2019 roku jednostka przystąpiła do programu „Opieka 75+”. Strategicznym celem 

programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług 

opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej. Na realizację zadania otrzymano  dotację w wysokości 

6 843,91 zł. 

 W listopadzie 2019 roku Ośrodek przystąpił do programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 i od 2020 roku świadczy usługi asystenta jako formy 

ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te mają możliwość skorzystania z pomocy 

asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy 

podejmowaniu aktywności społecznej. 

 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w wieku senioralnym, władze 

samorządowe stworzyły przyjazne miejsce spotkań w ramach działania Dziennego Domu Senior+ (20 

miejsc) oraz Klubu Senior+ (25 miejsc). W 2019 roku Gmina Ożarów uzyskała dofinansowanie                                         

w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020  na utrzymanie placówek 

wspierających seniorów.  

W ramach swojej działalności w Dziennym Domu „Senior+” odbywały się: 

‒ zajęcia rehabilitacyjne ruchowe 2 razy w tygodniu po 3 godziny ( ćwiczenia w pomieszczeniu 

do utrzymania aktywności ruchowej i kinezyterapii, Nordic Walking, ćwiczenia z elementami 

Pilates, oddechowe, z taśmą TERA BAND, ensomotoryczne, spacery, masaż relaksacyjny), 

‒ zajęcia manualne 2 razy w tygodniu po 3 godziny (wykonywanie ozdób świątecznych, 

malowanie na szkle, malowanie farbami, wiklina papierowa, kwiaty krepiny i bibuły, origami. 

Zajęcia manualne cieszą się dużym zainteresowaniem  wśród seniorów. Uczestnicy bardzo 

chętnie biorą w nich udział, wykazując się pomysłowością inwencją.  

‒ zajęcia kulinarne dobywają się 1 raz w tygodniu (pieczenie ciast, ciastek, chleba, sałatki, 

kanapki, gofry, oponki, desery, koktajle owocowe), 

‒ zajęcia klubowe odbywają się codziennie ( gry planszowe, czytanie książek, prasy, obchody 

imienin, gry i zabawy integracyjne, biblioterapia, oglądanie filmów), 

‒ zajęcia ogrodnicze – organizowane w zależności od warunków atmosferycznych i potrzeb 
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(sadzenie kwiatów,, podlewanie, plewienie, grabienie skoszonej trawy, suchych liści. 

‒ spotkania z pielęgniarką -  spotkania organizowane 4 razy w miesiącu po 1 godzinie (spotkania 

z pielęgniarką cieszą się dużym zainteresowaniem w śród seniorów w szczególności rozmowy 

indywidualne, na których seniorzy mogą porozmawiać o swoich problemach zdrowotnych), 

‒ spotkania z lekarzem internistą odbywają się raz w miesiącu, lekarz prowadzi wykład na temat 

zdrowie i dolegliwości osób w wieku senioralnym oraz  rozmowy indywidualne, 

Podsumowanie 

Ogółem wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie w roku 2019 wyniosły: 15.856.688,85 zł 

(w porównaniu z rokiem 2018, w którym wydatki wynosiły 13.945.207,77 zł w 2019 r. nastąpił wzrost 

wydatków o ~13,71%) w tym:  

1) pomoc społeczna – 2.936.817,04 zł, co stanowi 18,52% wydatków, w tym: 

- zadania zlecone: 126.237,76 zł (wzrost o ~32,5%) 

- zadania własne dofinansowywane: 1.000.054,64 zł (wzrost o ~16,50%) 

- zadania własne: 1.810.524,64 zł - tj. 11,42% wszystkich wydatków (wzrost o ~27,76%) 

2) świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 4.621.394,47 zł, co stanowi 29,14% wydatków 

(spadek o ~1%) 

3) pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 7.923.721,30 zł, co stanowi 49,97% wydatków (wzrost 

o 21,21%) 

4) program „Dobry start” – 374.756,04 zł, co stanowi 2,36% wydatków (wzrost o ~1,51%). 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy 

 Problem wykluczenia i odrzucenia osób 
chorych psychicznie jest jednym z poważniejszych 
zagadnień wyznaczającym kierunek działań całego 
systemu wspierania osób niepełnosprawnych,                      
a także całego systemu prawnego i pomocowego 
realizowanego w ramach polityki każdej gminy.                       
W gminie Ożarów od 2007 roku działa ośrodek 
wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy, 

który świadczy usługi specjalistyczne w formie 
pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi i niepełnosprawnością 
intelektualną. ŚDS dysponuje 34 miejscami. 

 Celem działalności ośrodka jest zapewnienie 
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji 
organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają 
pomocy do życia w środowisku rodzinnym                                      
i społecznym, w szczególności w celu zwiększania 
zaradności i samodzielności życiowej, a także ich 
integracji społecznej.  
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7. POMOC PUBLICZNA 

1) umorzenia od podatków rolnego, od nieruchomości i leśnego - osoby fizyczne – łącznie 26szt. 
(w tym 21 rolników) w kwocie ogółem 12.684,60zł: 
- w tym 6szt. pomoc de minimis w kwocie 2.702,00zł 

2) umorzenia – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 10szt. wszystkie pomoc                 
de minimis w kwocie ogółem 44.847,05zł: 
- w tym podatek od nieruchomości – 6szt. w kwocie 34.561,05zł 

- w tym podatek od środków transportu – 4szt. w kwocie 10.286,00zł 

3) umorzenia – osoby prawne podatek od środków transportu pomoc de minimis 1szt.                             
w kwocie 1.018,00zł. 

 
 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

Program współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, został uchwalony uchwałą Nr III/12/2018 

Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok. Uchwalenie 

programu poprzedzone było  konsultacjami  z organizacjami pozarządowymi, które odbyły się w dniach 

od 14.11.2018 roku do 05.12.2018 roku. Program realizowany był w zakresie od 1 stycznia do 31 

grudnia. Celem głównym Programu   

1. Zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Gminy wynikających z przepisów prawa 

poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych. 

2. Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, 

wspólnotę lokalną oraz jej tradycje. 

3. Tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej. 

4. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej. 

5. Prowadzenie nowatorskich i efektywniejszych działań na rzecz mieszkańców. 

6. Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów. 

7. Poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych. 

8. Tworzenie systemowych rozwiązań ważnych dla funkcjonowania Gminy. 

Współpraca Gminy Ożarów  obejmowała obszary określone w art. 4  z dnia 24 kwietnia 2003 r.                                      

o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z zm.), określone                                  

w Programie współpracy. Zadania publiczne  w 2019 roku zlecano organizacjom w ramach otwartych 

konkursów  ofert oraz z pominięciem konkursów  w związku z zaistnieniem przesłanek określonych                                            

w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 Gmina Ożarów przekazała organizacjom pozarządowym dotacje celowe na realizację zadań 

publicznych w zakresie następujących  stref zadań publicznych: 

 

1.  Z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej - zrealizowano następujące zadania: 

 
a. Międzyzakładowy Klub Sportowy „ALIT” w Ożarowie  ul. Leśna 2, 27-530 Ożarów, zrealizowano 

zadanie  pn. : „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na 2019 rok” – kwota dotacji 310 000,00 zł.  

Termin realizacji zadania od dnia 08.03.2019 r. do 31.12.2019 r. 
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b.  Międzyzakładowy Klub Sportowy „ALIT” w Ożarowie  ul. Leśna 2, 27-530 Ożarów, zrealizowano 

zadanie  pn. : „Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Ożarowa” – kwota dotacji 

3 500,00 zł. Termin realizacji zadania od 15.02.2019 r. do 16.02.2019 r. 

c. Ostrowieckie Stowarzyszenie Tenisowe „WINNER” ul. Sienkiewicza 70, 27-400 Ostrowiec 

Świętokrzyski, zrealizowano zadanie pn. : „VI Turniej tenisa ziemnego o puchar Burmistrza Ożarowa” – 

kwota dotacji 3 000,00 zł.  

Termin realizacji zadania od 07.06.2018 r. do 16.06.2018r. 

 

d. Polski Związek Wędkarski Okręg Tarnobrzeg ul. Przy Zalewie 2, 39-400 Tarnobrzeg, 

zrealizowano zadanie pn.: „Organizacja Zawodów Wędkarskich o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 

Ożarów” – kwota dotacji 2 500,00 zł. 

Termin realizacji zadania od dnia 10.06.2019 r. do 17.06.2019 r. 

 

e.  Łódzkie stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu , Rekreacji i Turystyki „Peleton” ul. Kamińskiego 

18, 90-229 Łódź, zrealizowano zadanie pn. : „30. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności”                           

i Olimpijczyków” – kwota dotacji 3 000,00 zł. 

Termin realizacji zadania od 22.06.2019 r. do 06.07.2019 r. 

 

f.  Międzyzakładowy Klub Sportowy „ALIT” w Ożarowie  ul. Leśna 2, 27-530 Ożarów, zrealizowano 

zadanie  pn. : „Organizacja ogólnopolskiego turnieju brydża sportowego” – kwota dotacji 1 500,00 zł.  

Termin realizacji zadania od 23.06.2019 r. do 23.06.2019 r. 

 

g. Międzyzakładowy Klub Sportowy „ALIT” w Ożarowie  ul. Leśna 2, 27-530 Ożarów, zrealizowano 

zadanie  pn. : „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu” – kwota dotacji 6 500,00 zł.  

Termin realizacji zadania od 30.09.2019 r. do 31.10.2019 r. 

 

h.  Międzyzakładowy Klub Sportowy „ALIT” w Ożarowie  ul. Leśna 2, 27-530 Ożarów, zrealizowano 

zadanie  pn. : „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu” – kwota dotacji 8 500,00 zł.  

Termin realizacji zadania od 26.11.2019 r. do 31.12.2019 r. 

 

 

2. Z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

 

a. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie, Osiedle 

Wzgórze 56, 27-530 Ożarów,  

zrealizowano zadanie pn.: „Osoby w wieku emerytalnym” – kwota dotacji  9 600,00 zł. 

Termin realizacji zadania 10.09.2019 r. – 10.11.2019 r. 

 

b. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie, Osiedle 

Wzgórze 56, 27-530 Ożarów,  

zrealizowano zadanie pn.: „Osoby w wieku emerytalnym” – kwota dotacji  7 000,00 zł. 

Termin realizacji zadania 10.11.2019 r. – 10.01.2020 r. 

 

 

3. Z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 
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a. Stowarzyszenie Ożarowska Akademia Seniora, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 27-530 Ożarów, 

zrealizowano zadanie pn.: „Organizacja wizyty studyjnej dla seniorów z Warszawy - Rembertów” – 

kwota dotacji 9 600,00 zł. 

Termin realizacji zadania 23.05.2019 r. – 24.05.2019 r. 

 

 

Ocena realizacji Programu współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi 

podmiotami prowadzonymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. 

 

1. Liczba organizacji uczestniczących  w przedsięwzięciach  organizowanych na rzecz tych 

organizacji  w 2019 roku – 6 organizacji. 

2. Liczba skonsultowanych z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji - w 2019 roku  skonsultowano 1 projekt 

uchwały. 

3. Liczba ogłoszonych konkursów  na realizację  zadań publicznych  - w 2019 roku ogłoszono                                

1 otwarty konkurs ofert. 

4. Liczba ofert złożonych przez organizacje do konkursów  na realizację zadań publicznych  -                                      

w 2019 roku złożono 1 ofertę na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów 

ofert. 

5. Liczba ofert złożonych przez organizacje  o realizację zadań publicznych z pominięciem 

konkursów – w 2019 roku złożono 10 ofert na realizację zadań publicznych z pominięciem 

konkursów. 

6. Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie  z budżetu  Gminy Ożarów na realizację 

zadań publicznych w 2018 roku – 6 organizacji. 

7. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań publicznych                               

w roku budżetowym 2019 na podstawie umów, które zostały zawarte  zgodnie z ustawą  z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2018 r. poz. 

450 z późn. zm.) – 364 700,00 zł. 

8. Liczba inicjatyw realizowanych przez organizację objętych patronem Burmistrza  Ożarowa                                       

w 2018 roku – 10 inicjatyw.  

 

 

8. MIESZKALNICTWO 
 

W skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzą 62 lokale mieszkalne w tym  

5 lokali socjalnych oraz 2 lokale użytkowe, o łącznej powierzchni 2 220,45 m2, które są wydzielone                          

w 15 budynkach. Jednostka zarządzającą budynkami jak i lokalami jest Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Ożarowie. 

Szczegółowe potrzeby remontowe nieruchomości określane są corocznie  

w oparciu o przeprowadzane zgodnie z obowiązującym prawem przeglądy stanu technicznego 

budynków oraz  instalacji gazowej, dymowej i wentylacji oraz wykonywane przeglądy instalacji 

elektrycznej.  

 Zakres prac dokonywany jest w oparciu o protokoły z kontroli stanu technicznego tych 

budynków oraz na podstawie podań lokatorów o wykonanie remontu  w lokalach przez nich 

zajmowanych. 

Priorytetem planowanych remontów jest zapewnienie bezpieczeństwa lokatorom.  
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W pierwszej kolejności realizowane są zadania mające na celu wzmocnienie i  zabezpieczenie 

konstrukcji budynków, wymiana lub remont pokrycia dachowego, uszczelniania przewodów 

kominowych i wentylacyjnych celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń 

wyposażenia budynków i lokali mieszkalnych.  

W zakresie podniesienia standardu realizowane są przede wszystkim zadania mające na celu 

wyposażenie lokali w podstawowe instalacje i urządzenia, w celu zapewnienia ich sprawnego działania 

oraz sukcesywnej wymiany stolarki okiennej  

i drzwiowej. Czynności te pozwalają na utrzymanie zasobów mieszkaniowych  

w niepogorszonym stanie technicznym i wpływają na poprawę warunków mieszkaniowych. 

 W 2019 roku dokonano remontu budynków tj; 

1.  Ożarów ul. Wysoka; 

 konstrukcji dachu i pokrycia dachu z papy na blachę trapezową, 

 obróbek blacharskich, 

 rynien i rur spustowych, 

 wykonanie zadaszeń nad wejściem do budynku. 

2. Ożarów ul. Długa ; 

 wymiana drzwi zewnętrznych, 

3. Jakubowice ; 

 wymiana instalacji elektrycznej. 

Jedynym źródłem finansowania gospodarki mieniem komunalnym w 2019 roku były przychody 

pochodzące z czynszów za lokale mieszkalne. 

Na koniec 2019 roku Gmina nie posiada wolnych lokali mieszkalnych wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu. 
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9. INWESTYCJE 

Środki finansowe zewnętrzne. 
W 2019 roku Gmina Ożarów pozyskała środki zewnętrzne na łączną kwotę 12 996 558,45 zł.  

Lp. Tytuł Projektu Ogólna Kwota 
Wydatków               
w (zł) 

Kwota wydatków 
Kwalifikowalnych 
w (zł) 

Kwota 
Dofinansowania 
w (zł) 

Projekt 
zakończony 

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego 
na terenie Gminy 
Ożarów 

4 787 000,00 4 000 000,00 3 400 000,00 TAK 

2. BUDOWA 2 OTWARTYCH STREF 
AKTYWNOŚCI (OSA) W GMINIE 
OŻARÓW. 2 STREF W WARIANCIE 
ROZSZERZONYM (SIŁOWNIA 
PLENEROWA, 
STREFA RELAKSU I PLAC ZABAW) 

226 320,00 226 320,00 100 000,00 TAK 

3. Kompleksowa i wieloaspektowa 
poprawa dostępu do infrastruktury 
edukacyjnej na terenie Gminy 
Ożarów – II etap 

990 687,53 850 777,91 499 917,10 
W trakcie 
realizacji 

4.  Przebudowa i modernizacja 
oczyszczalni ścieków w 
Ożarowie 

3 953 894,53 2 173 691,25 1 738 953,00 
W trakcie 
realizacji  

5. Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży 
z Gminy Ożarów 

4 479 073,83 4 479 073,83 4 129 045,02 
W trakcie 
realizacji 

6. SENIOR NA PLUS 
1 681 872,00 1 554 912,00 1 554 912,00 

W trakcie 
realizacji 

 

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ożarów” 
 

Głównym celem projektu jest wymiana lamp sodowych na LED-owe w Gminie Ożarów, która 

wpłynie na ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery. Projekt zakłada: 

modernizację 1412 szt. lamp w tym demontaż starych opraw i wysięgników, montaż nowych 

opraw na nowych wysięgnikach,  montaż zabezpieczeń, gniazd bezpiecznikowych, tabliczek 

bezpiecznikowych, słupowych, oraz  wymianę 

przewodów.  

W celu uzyskania parametrów zgodnych z normą 

oświetleniową PN-EN 13201 zostanie 

również dobudowanych 677 opraw 

oświetleniowych na wolnych stanowiskach 

słupowych.  

Głównym powodem przystąpienia Gminy 

Ożarów do projektu była ochrona środowiska  

(Źródło: http://solls.pl/katalog/lampy-drogowe/    poprzez zmniejszenie emisji CO2 oraz 

obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej w gminie.  

Całkowite koszty projektu wynoszą 4,8 mln zł w tym koszty kwalifikowane 4 mln zł, dofinansowano 

z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020  

 

 

http://solls.pl/katalog/lampy-drogowe/
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„OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI (OSA) – EDYCJA 2019” 

Gmina Ożarów w ramach programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej                                          
o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Ministerstwa Sportu                                                   
i Turystyki uzyskała dofinansowanie na budowę dwóch obiektów: 

1. Otwartej Strefy Aktywności w wariancie rozszerzonym przy świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Maruszów, o wartości  zadania 115 620,00 zł, 

2. Otwartej Strefy Aktywności w wariancie rozszerzonym przy świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Czachów, o  wartości   zadania 110 700,00 zł. 

Otwarte Strefy Aktywności to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji   i odpoczynku 

skierowane do różnych grup wiekowych. W ich skład wchodzą: urządzenia siłowni zewnętrznej, 

sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. 

Główne cele programu to przede wszystkim tworzenie przestrzeni aktywności sportowej 

sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej – uprawianie sportu jako forma spędzania 

wolnego czasu oraz odpowiedź na oczekiwanie społeczne w zakresie tworzenia stref aktywności 

sportowo-rekreacyjnych w pobliżu miejsca zamieszkania. 

 

 

„Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury 
edukacyjnej na terenie Gminy Ożarów – II etap” 

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i konkurencyjności kapitału ludzkiego                                         

i społecznego (dzieci i młodzieży) poprzez zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz dostęp do 

nowoczesnej dobrze wyposażonej infrastruktury edukacyjnej w tym sportowej na terenie gminy 

Ożarów. Projektem zostaną objęte wszystkie placówki oświatowe z terenu gminy dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Ożarów. Projekt będzie polegał będzie na przebudowie 

istniejącej infrastruktury szkolnej, wymianie posadzek, modernizacji kącików czystości w salach 

lekcyjnych w ZSO w Ożarowie.  Zakupione zostaną pomoce dydaktyczne  do trzech pracowni 

matematyczno - przyrodniczych (SP w Lasocine, SP w Pisarach, SP w Janowicach) Realizacja w/w 

działań umożliwi wprowadzenie do placówek nowych metod prowadzenia zajęć (m.in. e-learning, 

zajęcia metodą eksperymentu, zajęcia w terenie), zwiększy wykorzystania technologii TIK                                       

w procesie nauczania poprawi dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych.  
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„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ożarowie” 

 

Głównym celem projektu 

jest modernizacja 

oczyszczalni ścieków 

polegająca na budowie 

instalacji odwadniania i 

granulowania osadów 

ściekowych na oczyszczalni 

ścieków w Ożarowie. Projekt 

polegał będzie na wymianę 

instalacji służącej do 

odwadniania odpadów, 

budowie  Instalacji 

stabilizacji osadu z silosem 

na wapno, wymianie                  (Źródło: http://proffico.com/osady/odwadnianie-osadow/ ) 

rurociągów technologicznych i instalacji budynku, rozbudowę budynku odwadniania i stabilizacji 

osadu, montaż zadaszonych wiat granulatu osadu, rozbudowie systemu zasilania oraz systemu 

sterowania i monitorowania, przebudowie placów manewrowych i zagospodarowanie terenu.                                          

W ramach projektu oczyszczalnia zostanie zmodernizowana, unowocześniona technologicznie, 

dzięki czemu możliwe będzie prawidłowe      zagospodarowanie osadów ściekowych powstałych na 

oczyszczalni. Ponadto projekt przyczynia się do rozwiązania problemów gospodarki osadowej na 

terenie aglomeracji Ożarów, ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz poprawy walorów 

estetycznych regionu poprzez prawidłowe zagospodarowanie osadów ściekowych na terenie 

Ożarowa.  

Całkowity koszt przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków wyniesie około 4 mln zł, z czego 

1,7 mln zł gmina otrzymała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

 

„Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów” 
 

Celem głównym projektu jest 

wsparcie rodzin z terenu gminy 

Ożarów w okresie od 

01.05.2019 do 30.04.2022. w 

procesie przygotowania dzieci i 

młodzieży do samodzielnego 

życia, kształtowania 

właściwych postaw 

społecznych poprzez objęcie 

ich w czasie wolnym od zajęć 

szkolnych opieką oraz 

zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.  

 

http://proffico.com/osady/odwadnianie-osadow/
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Świetlice środowiskowe zostały utworzone w miejscowościach: Ożarów, Janowice, Pisary, Lasocin, 

Wyszmontów. W ramach funkcjonowania placówek dzieci mają zapewnioną pomoc m.in. w nauce 

i uzupełnieniu zaległości edukacyjnych, organizowaniu czasu wolnego – prowadzenie zajęć 

tematycznych (plastycznych, sportowych, kulinarnych, informatycznych, muzycznych, wokalnych 

,językowych), rozwijanie kompetencji kluczowych: porozumiewania się w językach obcych, 

kompetencji informatycznych i cyfrowych, świadomości i ekspresji kulturalnej. Ponadto dzieci 

otrzymają wsparcie specjalistyczne: psychologa i logopedy, a rodzice/opiekunowie otrzymają 

wsparcie psychologiczne i prawne.   

Całkowite koszty projektu wynoszą 4,5 mln zł w tym koszt dofinansowania wyniesie  4,2 mln zł,                                                  

z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 oraz  

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

„SENIOR NA PLUS” 

W minionym roku gmina duży nacisk kładła na współpracę z seniorami. Służyła temu budowa Klubu 

Seniora, oraz pozyskanie środków zewnętrznych na utworzenie nowych.  Społeczeństwo starzeje 

się i samorząd musiał przeorientować swoje poczynania.  

Głównym celem powyższego projektu jest wsparcie osób niesamodzielnych - starszych z terenu 

Gminy Ożarów. Projekt swym zakresem obejmuje utworzenie czterech Klubów Seniora, jest 

odpowiedzią na problemy związane z brakiem odpowiedniej infrastruktury na terenie gminy 

Ożarów spełniającej wymogi do świadczenia usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki 

dziennej.  

 
W ramach zadania zostaną  doposażone pracownie do zajęć ogólnorozwojowych oraz ruchowych,  

a seniorzy będą mogli skorzystać z warsztatów plastycznych, artystyczno-muzycznych, kulinarnych, 

ruchowych, ogrodniczych oraz zostanie utworzony klub filmowy. 
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Tak przemyślane działania pozwolą „naszym seniorom” na lepsze  funkcjonowanie w środowisku,          

a wspólne  spotkania integracyjne oraz wyjazdy do różnych miejsc kultury na nowo ukażą sens życia. 

Całkowite koszty projektu wynoszą 1,68 mln zł w tym koszt dofinansowania wyniesie  1,5 mln zł,                                          

z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 oraz  

Europejskiego Funduszu Społecznego.  
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10. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Kolejny rok realizujemy różne inwestycje. Na zadania inwestycyjne wydatkowaliśmy kwotę 10.000.000 

złotych, co stanowi 16 % wydatków.  

 W 2019 najważniejszą inwestycją była wymiana oświetlenia ulicznego na LED – owe na terenie miasta 

i całej gminy. Niestety nie udało się jej zakończyć w całości. Montaż 70 lamp oraz wymiana przewodów 

zasilających i sterowanie lampami zostało zakończone dopiero w marcu bieżącego roku. W ramach 

inwestycji wymienione zostało 1.400 lamp sodowych na lampy LED – owe oraz dołożone zostało 670 

lamp LED – owych. Obecnie na każdym słupie znajduje się lampa oświetlająca drogę. Lampy świecą na 

terenie miasta i gminy od zmierzchu do świtu. Jednym z celów tej inwestycji było obniżenie płaconych 

przez gminę rachunków za energię elektryczną i konserwację sieci oświetleniowej. Rachunki za                                     

I kwartał 2020 roku pokazują, że pomimo wzrostu ceny energii elektrycznej i zainstalowani 

dodatkowych 670 lamp rachunki za prąd obniżyły się o 30% w stosunku do tego samego okresu w roku 

2019. Przypominam, że koszt tej inwestycji wyniósł 4.800.000 złotych. Z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego otrzymaliśmy kwotę 3.400.000 złotych.  

       Na asfaltowanie dróg przeznaczona została kwota 2.900. 000 złotych. Pozwoliło to na wykonanie 

6,5 kilometra nowych nawierzchni.  

       Kwotę 1.500.000 złotych przeznaczyliśmy na remont kapitalny sali widowiskowej w Miejsko 

Gminny Ośrodku Kultury. Wyremontowana sala otrzymała nowe siedziska, nowe oświetlenie, 

powiększona została scena, wyremontowano dach i wentylację. Sala spełnia wszystkie wymogi 

przeciwpożarowe. Inwestycja ta była realizowana z dofinansowanie od Pana Marszałka w kwocie 

500.000 złotych.  

        Ponad to wykonaliśmy wodociąg  w ulicy Czachowskiego. Dzięki czemu będzie możliwość budowy 

domów wzdłuż tej ulicy.  

         Korzystając z 50 % dofinansowania z Ministerstwa Sportu wybudowane zostały w Czachowie                              

i Maruszowie Otwarte Strefy Aktywności. Jest to połączenie placu zabaw dla dzieci i siłowni plenerowej 

dla dorosłych. Zlokalizowane one zostały przy nowo wybudowanych świetlicach wiejskich w Czachowie 

i Maruszowie  

          Realizowaliśmy różne drobne remonty budynków, czy też zakupy inwestycyjne z Funduszu 

Sołeckiego. 
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11. ŚRODOWISKO NATURALNE 

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarów 

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, narzuca gminą 

zadania dotyczące zorganizowania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy 

oraz osiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, tworzyw sztucznych i szkła, poziomu recyklingu przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

stanowiące odpady komunalne oraz ograniczenia przekazania masy odpadów ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania. Gmina Ożarów co roku osiąga poziomy wyższe niż 

ustalone obowiązkowe poziomy.  

Odpady komunalne z terenu gminy są odbierane na podstawie harmonogramu odbioru odpadów 

opracowanego zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ożarów, 

przez podmiot wybrany w drodze przetargu nieograniczonego – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne 

Sp. z o .o. w Ożarowie. Od 2013 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. odbiera odpady 

na terenie Gminy Ożarów oraz obsługuje gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 

Ożarowie.  

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy gminy Ożarów  w 2019 roku,  

w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostarczyli nieodpłatnie posegregowane 

surowce, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie                                       

i akumulatory, odpady budowlane, remontowe, rozbiórkowe, tekstylia, popioły, odpady zielone                                

( ulegające biodegradacji). Łącznie w 2019 roku zostało dostarczonych na PSZOK 331,466 ton odpadów 

komunalnych. Dwa razy w roku na terenie gminy zorganizowany był mobilny odbiór odpadów 

wielkogabarytowych z posesji właścicieli nieruchomości zamieszkałych.  

Co roku zwiększa się ilość odebranych odpadów segregowanych frakcji papier, tworzywa sztuczne, 

szkło co świadczy o zaangażowaniu mieszkańców w kwestii segregacji odpadów. Problemem okazuje 

się, nadal zwiększająca się ilość odpadów komunalnych zmieszanych, które muszą zostać 

zagospodarowane w Regionalnej Instalacji Odpadów Komunalnych w Janczycach.  

W 2019 roku zostało odebranych i zagospodarowanych 1634,64 ton zmieszanych odpadów 

komunalnych. Wzrost w stosunku do roku 2018 wynosi 48,84 ton. Powoduje to zwiększenie kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarki odpadami co ma istotny wpływ na stawkę opłaty                                                  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi za mieszkańca.  

W ciągu 2019 roku zostało odebranych i zagospodarowanych łącznie 2 285,04 ton odpadów 

komunalnych ( zmieszanych i wysegregowanych) co w przeliczeniu na 1 mieszkańca ( 8 500 ilość 

mieszkańców z deklaracji) daje ok 268,828 kg rocznie wygenerowanych odpadów. 

Miesięczna opłata dla osób zbierających odpady selektywnie w I kwartale 2019 roku wynosiła 8,00 

zł od osoby oraz 14,00 zł od osoby zbierającej odpady nieselektywnie. Z powodu niefinansowania się 

systemu, od II kwartału 2019 roku stawka opłaty została podniesiona i wyniosła 9,00 zł od osoby 

zbierającej selektywnie odpady oraz 30,00 zł od osoby zbierającej odpady nieselektywnie. Opłata 

naliczana jest maksymalnie do czterech osób tworzących gospodarstwo domowe. 

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy Ożarów, którzy przestrzegają zasad segregacji i kupują 

racjonalnie produkty. Jednocześnie prosimy wszystkich mieszkańców o dalsze zaangażowanie                               

w segregację odpadów ich przemyślane kupowanie i w miarę możliwości ponowne wykorzystanie. 
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Akcje ekologiczne na terenie Gminy Ożarów 

Corocznie z okazji Dni Ożarowa organizowana jest zbiórka ,,Elektrycznych Śmieci” czyli zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w której za przyniesiony elektryczny odpad rozdawane są 

sadzonki ziół, bylin, krzewów.  Akcja ta cieszy się bardzo dużym zainteresowanie wśród mieszkańców 

Ożarowa i sąsiednich miejscowości. 

W 2019 roku w zbiórce 

,,Elektrycznych śmieci” wzięło udział 

ok 250 osób jak również instytucje 

publiczne i szkoły. Uczniowie szkół 

podstawowych i 

ponadpodstawowych angażują się 

corocznie w akcje ,,Sprzątania 

świata”, dzięki dużemu 

zaangażowaniu uczniów udało 

zebrać się bardzo duże ilości śmieci 

zalegających przy drogach, lasach i 

skwerach miejskich. Z budżetu gminy 

zapewnione są worki, rękawiczki 

oraz wywóz zebranych odpadów 

oraz ich zagospodarowanie. Gmina Ożarów, patronuje różnego rodzaju konkursom organizowanym 

przez placówki oświatowe, które nawiązują 

do tematyki ochrony środowiska i recyklingu 

odpadów. 

Systematycznie  od kilku lat na terenie 

gminy Ożarów likwidowane są  nielegalne 

wysypiska śmieci znajdujące się w lasach,                                                  

w 2019 roku zlikwidowano osiem 

nielegalnych wysypisk a na ten cel zostało 

przeznaczonych 10 854,00 zł. 
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 Demontaż i utylizacja azbestu z terenu Gminy Ożarów 

Gmina Ożarów od 2013 roku coroczne realizuje zadanie Usuwanie ( demontaż i transport)  

i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z gminnych obiektów użyteczności publicznej  

i gospodarstw domowych z terenu Gminy Ożarów w ramach realizacji ,,Programu usuwania azbestu                           

i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ożarów 2012 – 2032”  

Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy 

Ożarów oraz bieżącą aktualizacją bazy azbestowej, stwierdza się ze na terenie Gminy Ożarów azbest 

zalega jeszcze na ok 1556 posesjach na powierzchni ok 329 231,5 m2 o szacunkowej wadze ok 3683,970 

Mg przeliczając że 1 m2 płyt azbestu to 11 kg. 

W 2019 roku w ramach realizacji ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

dla Gminy Ożarów 2012- 2032” zdemontowano, odebrano,  spakowano i dostarczono do utylizacji na 

składowisko odpadów niebezpiecznych w Kraśniku – 62,420 Mg wyrobów zawierających azbest z 44 

posesji na terenie Gminy Ożarów.  

 

Ochrona Zwierząt 

Zadaniem własnym Gminy jest między innymi zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami 

oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Ożarów. W celu wyłapywania bezdomnych 

zwierząt i zapewnienie im opieki Gmina posiadała umowę ze Schroniskiem dla Zwierząt „Janik”                              

ul. Borowska 1, 27-415 Kunów oraz  

z Gabinetem Weterynaryjnym ul. Parkowa 3, 27- 530 Ożarów w zakresie: leczenia, sterylizacji, kastracji 

zwierząt z terenu Gminy Ożarów. 

 

1. Gmina przekazała 8 psów do Schroniska dla Zwierząt „Janik” ul. Borowska 1,  

27-415 Kunów. Gmina wydatkowała na ten cel 14 184,00 zł. 

2. Na leczenie bezdomnych zwierząt, obserwację bezdomnych zwierząt w kierunku zarażenia 

wścieklizną, oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt. Leczeniem objętych było 122 szt. zwierząt tj. 82 szt. psów                                                     

i 40 szt. kotów na które  wydatkowano kwotę 28 800,00 zł  

3. Wykonano 106 zabiegów sterylizacji, kastracji tj;  

 Psy – 70 szt.  

 Koty – 36 szt.  

Łączna kwota to 17 650,00 zł 

4. Przy współpracy z Ostrowieckim Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt “ANIMALS” Gmina 

przekazała Stowarzyszeniu pod opiekę celem późniejszej adopcji 40 szt.  

psów i 5 szt. kotów. 

5. Gmina przekazała także do adopcji 20 szt. psów osobom fizycznym. 

6. Gmina przekazała 24 kg karmy społecznemu opiekunowi kotów. 

7. Całość zadania w roku 2019 wyniosła 60 634,00 zł. 
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Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie jest zakładem budżetowym Gminy 
Ożarów  odpowiedzialnym za  czynności związane z obsługą mieszkańców gminy   w zakresie: 

1. Zaopatrywania w wodę 

2. Utylizacji  ścieków w trzech oczyszczalniach (Ożarów, Śmiłów, Lasocin) 

3. Wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych 

Oczyszczalni ścieków. 

4. Zimowego  utrzymanie przejezdności dróg gminnych i powiatowych 

5. Zarządzania  gminnym i lokalami komunalnymi. 

6. Remontowania  dróg gminnych 

7. Budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Długość sieci wodociągowej / bez przyłączy/, za którą odpowiadał Zakład na koniec 2019r. wynosiła -  
185,6 km 

W tym: Ożarów – obszar miejski – 15,6 km 

 Ożarów – obszar wiejski – 170,00 km 

Liczba przyłączy wodociągowych 

Ogółem – 2.582 szt. 

W tym: Ożarów – obszar miejski – 590 szt. 

               Ożarów – obszar wiejski – 1992 szt. 

Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej / bez przyłączy/ 

Ogółem:    33,6 km  

W tym: Ożarów – obszar miejski – 14,63 km 

  Ożarów – obszar wiejski – 18,97 km 

Liczba przyłączy kanalizacyjnych 

Ogółem:734 szt. 

W tym: Ożarów – obszar miejski 468 

  Ożarów – obszar wiejski – 266 

Dodatkowo na terenie Gminy Ożarów znajduje się 485 przydomowych oczyszczalni ścieków, o których 
prawidłowe funkcjonowanie dbają pracownicy ZGKiM. 

 W celu polepszenia jakości wykonywanych usług Zakład w 2019r. zakupił do prowadzenia akcji 
zimowej samochód marki MAN z napędem na dwie osie oraz piaskarkę na ten samochód. 

Dodatkowo zakupiono nowy rozrzutnik do posypywania dróg miejskich. 

 Do obkaszania poboczy dróg gminnych zakupiono kosiarkę bijakową z wysięgnikiem, która to 
wykorzystana będzie także do koszenia skarp kanału Ożarów-Wisła na wyznaczonym odcinku. 
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12. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

Sprzedaż, użytkowanie wieczyste.  

Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie o gospodarce 

nieruchomościami i kodeksie cywilnym. Grunty będące własnością gminy mogą być przedmiotem 

sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę lub 

najem. 

W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 roku., dokonano sprzedaży: 
- gruntów niezabudowanych innych niż grunty role o pow. 0,4362 ha położonych w Ożarowie, 
- nieruchomości rolnych o pow. 0,9559 ha położonych w Ożarowie, Jankowicach, Janowie  
i Sobótce. Łącznie Gmina Ożarów spisała 8 aktów notarialnych.   
Dochód netto gminy ze sprzedaży wyniósł – 195.965,00 zł. 
   
Dochód gminy za 2019 rok z tytułu opłat rocznych za grunty oddane w użytkowanie wieczyste wyniósł 
– 7.526,38 zł. Dziewięć podmiotów gospodarczych użytkuje dwadzieścia pięć nieruchomości 
położonych w Ożarowie, Lasocinie i Wyszmontowie o łącznej pow. 2,8990 ha. 

 

Zakup nieruchomości, nabycie nieruchomości.  

W 2019 r. zwiększono powierzchnię gruntów stanowiących własność Gminy Ożarów poprzez zakup 10 
działek o ogólnej pow. 2,9702 ha położonych w Ożarowie – 3 szt., Wlonicach B –  
2 szt. i po jednej w Jankowicach, Maruszowie, Prusach, Szymanówce i Zawadzie. Grunty przeznaczono 
na powiększenie mienia gminnego, w tym: terenów inwestycyjnych w Ożarowie, poszerzenia i budowy 
dróg gminnych w Ożarowie, Prusach, Szymanówce i Jankowicach oraz utworzenia terenów wiejskich 
w Maruszowie, Zawadzie i Wlonicach B. Łącznie Gmina Ożarów spisała 9 aktów notarialnych na grunt 
o pow. 2,9702 ha za cenę 341.760,00 zł. 
Koszty sporządzenia aktów notarialnych wyniosły 14.041,25 zł.  
Całkowity koszt nabycia gruntów wyniósł 355.801,25 zł.  
 
W roku 2019 Skarb Państwa – Starostwo Powiatowe w Opatowie przekazało w drodze darowizny 
działkę w Zawadzie o pow. 0,3954 ha i wartości 23.724,00 zł pod utworzenie publicznie dostępnego 
terenu sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowego. 
 
Decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego Gmina Ożarów nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie na własność 
21 nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie gromadzkie o łącznej  
pow. 11,0300 ha i wartości 330.271,68 zł, w tym: 6 działek w Jankowicach, 14 w Potoku Wieś i jednej 
w Potoku Kolonii. Działki stanowią: place publiczne, stawy, pastwiska, nieużytki  
oraz  drogi dojazdowe do pól i posesji. 
Ponadto w 2019 roku decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nabyto z mocy prawa, nieodpłatne na 
własność dwie nieruchomości gruntowe położone w Szymanówce o łącznej pow. 1,0700 ha i wartości 
17.181,00 zł.  

 

Zamiana nieruchomości. 
 

W roku 2019 Gmina Ożarów dokonała zamiany swojej działki o pow. 798 m2, na działkę będącą 
własnością osoby fizycznej o pow. 237 m2, obydwu położonych w Sobowie  
z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej. Różnica wartości zamiennych nieruchomości 
wyniosła 1.153,00 zł z dopłatą na rzecz Gminy Ożarów. 
Koszt sporządzenia aktu notarialnego wyniósł 1.539,50 zł.  
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Dzierżawa, najem, użyczenie, trwały zarząd nieruchomości.  
 
W 2019 roku oddano w dzierżawę dwóm podmiotom gospodarczym część nieruchomości położonej                     
w Ożarowie o pow. 600 m2 z przeznaczeniem na plac manewrowy do nauki jazdy kat. B. 
 
Ponadto oddano w najem dla pięciu podmiotów gospodarczych, sześć lokali użytkowych położonych 
w Ożarowie o łącznej pow. 613,28 m2 z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe. 
  
Przekazano do bezpłatnego użytkowania dla jednostki organizacyjnej Gminy Ożarów, nieruchomość 
położoną w Ożarowie o pow. 0,1644 ha zabudowaną budynkiem Dziennego Domu Senior+                                                   
z przeznaczeniem na działalność statutową jednostki.  
 
Za 2019 rok łączny dochód z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości wyniósł – 187.789,11 zł. 
 
Dochód gminy za 2019 rok z tytułu opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd wyniósł - 
800,72 zł. Dwie jednostki organizacyjne dysponują dwoma nieruchomościami  
położonymi w Ożarowie o łącznej pow. 0,8410 ha. 

  

Udziały w spółkach.  
 
Gmina Ożarów posiada udziały w Spółce Komunalnej o wartości 335.000,00 zł.  
 

 

Rolnictwo 
 

Szacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska 
atmosferycznego.  

W 2019 roku na terenie Gminy Ożarów wystąpiło kilka niekorzystnych zjawisk atmosferycznych tj.:    
- w dniu 16.04.2019 r. – przymrozek wiosenny, 
- w dniu 05.05.2019 r. – przymrozek wiosenny, 

w wyniku których zostało poszkodowanych 61 gospodarstw rolnych położonych w 22 sołectwach tj.: 
Biedrzychów, Czachów, Dębno, Janików, Janopol, Janów, Lasocin, Maruszów, Niemcówka, Nowe, 
Prusy, Przybysławice, Suchodółka, Sobów, Szymanówka, Tominy, Wólka Chrapanowska, Wlonice, 
Wyszmontów, Zawada, Grochocice oraz miasto Ożarów na ogólną powierzchnię 297,91 ha. Ponadto 
komisja oszacowała straty w 6 gospodarstwach na ogólną pow. 19,55 ha, których protokoły przekazano 
do gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania rolnika celem sporządzenia protokołów 
całościowych.  

- w dniu 21.06.2019 r. – grad, 
- w dniu 21.07.2019 r. – grad, 
- w dniu 29.07.2019 r. – grad, 

w wyniku którego zostało poszkodowanych 95 gospodarstw rolnych położonych w 16 sołectwach tj.: 
Janików, Jankowice, Julianów, Karsy, Suchodółka, Sobótka, Stróża, Śródborze, Tominy, Wyszmontów, 
Grochocice, Prusy, Zawada, Pisary, Przybysławice oraz miasto Ożarów na ogólną powierzchnię 811,37 
ha. Ponadto komisja oszacowała straty w 3 gospodarstwach na ogólną pow. 13,89 ha, których 
protokoły przekazano do gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania rolnika celem 
sporządzenia protokołów całościowych.  
 

- w okresie od 20.07 - 30.09.2019 r. – susza, 
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w wyniku której zostało poszkodowanych 11 gospodarstw rolnych położonych w 7 sołectwach tj.: 
Gliniany, Julianów, Lasocin, Maruszów, Potok Wieś, Śródborze oraz miasto Ożarów na ogólną 
powierzchnię 137,92 ha. Ponadto komisja oszacowała straty w 3 gospodarstwach na ogólną pow. 46,27 
ha, których protokoły przekazano do gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania rolnika 
celem sporządzenia protokołów całościowych.  
   - w dniu 13.08.2019 r. – huragan,  
w wyniku którego poszkodowane zostało jedno gospodarstwo w Tominach. Na pow. 0,49 ha 
zniszczeniu uległo 5 tuneli foliowych i znajdująca się w środku uprawa.  

Rok 2019 był bardzo obfity w klęski żywiołowe, co w znacznym stopniu obniżyło dochodowość 

poszkodowanych gospodarstw rolnych, jak również przysporzyło rolnikom wielu obowiązków 

związanych ze zgłoszeniem strat. Łącznie zostało poszkodowanych 180 gospodarstw rolnych na ogólną 

pow. ponad 1.300 ha. 

 

Konkursy. 

Gmina Ożarów przystąpiła po raz kolejny do udziału i przeprowadziła wspólnie z Radą Miejską                                   
w Ożarowie XXI edycję konkursu "Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku". 

Celem konkursu jest ochrona środowiska naturalnego polskiej wsi oraz mobilizacja mieszkańców do 
dbałości o utrzymanie czystości, porządku i bezpieczeństwa  
w gospodarstwach. Konkurs jest zachętą do dbania o poprawę estetyki oraz warunków higieniczno-
sanitarnych zagród wiejskich w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy. 

Uczestnikami konkursu mogą być właściciele gospodarstw rolnych z całej gminy. W konkursie nie mogą 
brać udziału finaliści eliminacji szczebla wojewódzkiego przez okres 3 kolejnych lat, a zwycięzca finału 
konkursu nie może uczestniczyć w następujących edycjach ww. konkursu. 

Wyłonieni przez komisję konkursową zwycięzcy trzech pierwszych miejsc, otrzymują nagrody 
pieniężne. Co roku na ten cel gmina przeznacza kwotę dwóch tysięcy złotych. Laureat konkursu ze 
szczebla gminnego, reprezentuje Gminę Ożarów na szczeblu powiatowym konkursu. 
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13. BUDŻET OBYWATELSKI 

 

Gmina Ożarów nie posiada budżetu obywatelskiego. Radni na bieżąco zgłaszają potrzeby 

mieszkańców Ożarowa, które w miarę możliwości są realizowane z budżetu gminy. 

 

14. FUNDUSZ SOŁECKI 

Informacja o realizacji funduszu sołeckiego za 2019 rok w Gminie Ożarów 

 Fundusz sołecki w Gminie Ożarów jest realizowany od 2015 roku. Z inicjatywy mieszkańców, sołtysów 
oraz członków rad sołeckich w dniu 4 marca 2014 roku Uchwałą Nr XL/297/2014 Rada Miejska                                 
w Ożarowie wyodrębniła fundusz sołecki w budżecie gminy na rok 2015. Corocznie do dnia  30 września 
do Burmistrza Ożarowa wpływają wnioski sołectw o realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego 
wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Wskazane w wnioskach przedsięwzięcia mieszczą 
się w katalogu zadań własnych gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze 
strategią rozwoju gminy. 

Realizowane zadania/przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego dotyczą  
w szczególności rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, waloryzację krajobrazu  
i architektury, kształtowanie wizerunku i estetyki wsi, poprawę warunków materialnych (standardu 
życia), rozwój wartości niematerialnych, poczucie wspólnoty, współodpowiedzialności, umacnianie 
więzi społecznościowych, budowanie tożsamości wsi jak również poprawę infrastruktury komunalnej, 
rekreacyjnej i kulturalnej sołectw.  

W 2019 roku w ramach środków funduszu sołeckiego zrealizowano następujące 
przedsięwzięcia: 
- doposażono place zabaw w urządzenia zabawowe oraz zakupiono wyposażenie siłowni    
zewnętrznych, 
- wykonano drewniane altanki rekreacyjne na placach wiejskich, 
- wykonano ogrodzenia boisk i placów zabaw, 
- wybudowano boisko wielofunkcyjne, 
- wykonano remonty budynków OSP oraz świetlic wiejskich, 
- zakupiono wyposażenie remiz OSP oraz świetlic wiejskich, takie jak: stoły, krzesła, regały szafy, sprzęt 
AGD, RTV i elektroniczny itp., 
- zorganizowano pikniki sołeckie promujące gminę, 
- wykonano prace porządkowe na terenach wiejskich i zagospodarowano tereny wokół świetlic i remiz 
OSP, 
- zakupiono kosiarki i materiały do ich eksploatacji, 
 -dokonano remontów dróg gminnych. 
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15. KULTURA 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ożarowie jest placówką  
o szerokim zakresie działań. W swojej ofercie proponuje różnorodny wachlarz zajęć tematycznych, 
przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych. Wyróżnia się bogatą ofertę kulturalną oraz rozrywkową.  

Do tematycznych sekcji placówki należą: plastyka, zajęcia wokalne, zajęcia taneczne oraz 
zajęcia folklorystyczne. Dodatkowo w ośrodku działa kameralne, 20 osobowe kino.  

 

DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI PLASTYCZNEJ 
  

- zajęcia plastyczne - w 2019, w cotygodniowych zajęciach plastycznych brało udział 60 osób (dzieci, 
młodzież, dorośli, grupa Przedszkola Publicznego w Ożarowie). Uczestnicy brali udział w licznych 
konkursach plastycznych.  

- zajęcia ogólnoplastyczne przeprowadzone zostały dla 83 osób, z czterech klas (młodsza i starsza) ZSO 
im. Edwarda Szylki w Ożarowie.  

DZIAŁALNOŚĆ GRUP FOLKLORYSTYCZNYCH 

24-osobowa grupa, pracująca w dwóch kapelach: Kapeli „Ożarowskie Andrusy” oraz kapeli „Morki”,                       
a także w trzech zespołach śpiewaczych: „Ożarowiacy”, „Nowianecki”, „Lasocianie”. Grupy te żywo 
uczestniczą w życiu kulturalnym naszej gminy, koncertują podczas: Święto Kwitnącej Wiśni, Dni 
Ożarowa, Dożynek oraz podczas innych festynów organizowanych na terenie gminy. Uczestnicy grup 
wzięli udział w Festiwalu Folkloru  
w Lipsku, "Wiankach" w Annopolu oraz Dożynkach Powiatowych. 

ZAJĘCIA WOKALNE  

Na zajęcia wokalne w 2019 r. uczęszczało 22 osoby. Śpiewająca młodzież prezentowała swoje 
dotychczasowe umiejętności na wielu różnych imprezach kulturalnych  
i rozrywkowych organizowanych przez MGOK w Ożarowie, Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie i nie 
tylko.  Młodzież brała udział również w konkursach wokalnych – o zasięgu głównie ogólnopolskim,                                      
z licznymi sukcesami zdobywając czołowe miejsca min. w Koszalinie, Małogoszczu, Krakowie, 
Działdowie, Lublinie, Pińczowie. Instruktor pracuje także z grupa wokalną "Seven Heaven", której 
umiejętności widzowie mieli okazję podziwiać nie tylko  
w wielu miejscowościach naszej gminy, ale również w Spiskiej Beli na Słowacji. 

KLUB AKUSTYKA 

Siedmioosobowa grupa młodzieży, która podczas imprez kulturalnych i rozrywkowych ma zapewnić 
odpowiedni komfort dźwiękowy, zarówno dla artystów jak i zgromadzonej publiczności.   

DZIAŁALNOŚĆ KINA ZA ROGIEM 

Małe, społecznościowe kameralne kino, stworzone z myślą o miłośnikach niekomercyjnego, 
kuluarowego kina zapraszało widzów na seanse stałe (w piątki i soboty) oraz na seanse zorganizowane 
(tj. na zamówienie). W 2019 roku, nasze kino odwiedziło łącznie 1020 osób. Dużą popularnością 
cieszyła się emisja 30 minutowych bajeczek (tzw. poranków). Dodatkowo odbywały się projekcje 
filmów i bajek animowanych dla dzieci oraz filmów dla osób dorosłych (łącznie 160 emisji). W miesiącu 
kwietniu, mieliśmy zaszczyt być współorganizatorami 12. Festiwalu Filmowego Grand Off - 
prezentującego Najlepsze Krótkometrażowe Filmy Świata. 
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ZAJĘCIA TANECZNE 
 
Pięć grup tanecznych, w cotygodniowych zajęciach ćwiczyły elementy rytmiki, tańca klasycznego, 
baletu, akrobatyki. Zajęcia obejmowały pracę z 60 - osobową grupą dzieci 
 i młodzieży. Przedział wiekowy uczestników zajęć od 4-15 lat. Prezentowane występy na imprezach 
gminnych, min. WOŚP, Święcie Kwitnącej Wiśni, Dniu Dziecka, Dniach Ożarowa.  

 ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA SENIORÓW 

 Gdzie uczestnicy podczas cotygodniowych spotkań poznawali technikę decupage, rękodzieła                   
i grafiki artystycznej.  

 DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ 

 
 W MGOKU w 2019 działała jedna z czerech świetlic środowiskowych. Realizującej projekt 
dofinansowany z z Funduszy Europejskich "Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży  
z gminy Ożarów". Proponowane przez świetlicę zajęcia: logopeda, prawnik, psycholog rodzinny, 
psycholog dziecięcy, informatyka, zajęcia plastyczne, zajęcia wokalne, zajęcia  
z języka angielskiego, zajęcia z gry na pianinie, zajęcia z gry na gitarze. 

 

SAMORZĄDOWE PISMO SPOŁECZNO KULTURALNE "OŻARÓW" 

 Kwartalnik, wydawany nieprzerwanie od 1999 roku. Redaktorem współpracującym jest 
Andrzej Nowak. W 2019 pismo wydawane było pod hasłem: "20 lat później. W hołdzie Aleksandrowi 
Patkowskiemu". 

 W 2019 roku w Domu Kultury odbyło się wiele szkoleń, warsztatów prób, pokazów, konkursów 

i spotkań, podczas których służyliśmy pomocą w przygotowaniu sal oraz zabezpieczeniu zaplecza 

technicznego. Organizowaliśmy i współorganizowaliśmy wiele imprez na terenie naszej gminy. MGOK 

jest również organizatorem plenerów artystycznych (współpraca z Wydziałem Artystycznym 

Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Akademią Sztuk Pięknych z Krakowa).  

 W 2019 zakończony został remont sali widowiskowej MGOK. Całkowity koszt remontu to 1,5 

mln złotych. Kwotę 0,5 mln złotych otrzymaliśmy w ramach projektu Działania 4.4 Zachowanie 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego, nazwa projektu: "Modernizacja budynku MGOK w Ożarowie 

szansą na zwiększenie oferty kulturalnej". Pozostała kwota zabezpieczona została w budżecie gminy. 

W ramach projektu wykonane zostały następujące prace: wymiana pokrycia dachowego obiektu, 

całkowita wymiana i modernizacja instalacji: elektrycznej, oświetleniowej i alarmowej, wymiana 

wszystkich foteli na widowni, wymiana wykładziny podłogowej. Powiększona została scena oraz 

poprawiona została akustyka obiektu. Wykonano również malowanie części głównej i zaplecza. Cały 

remontowany obiekt został dostosowany do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż  

i bhp. Ze środków własnych zakupione zostały zakupione kotary i drobne elementy wyposażenia. 

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie 

W 2019 r. włączono do zbiorów ogółem 1843 jednostki inwentarzowe, w tym z zakupu pochodziło 

1793 jednostek na wartość 39484,46  zł. Część środków na zakup zbiorów              
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 w kwocie 9428 zł pochodziło z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskanej                       

w ramach Programu Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek. Z pozostałych źródeł tj. od osób 

prywatnych  i wydawnictw otrzymano 50 książek. 

Wskaźnik zakupu na 100 mieszkańców wyniósł 16,7 vol. 

Stan zbiorów biblioteki na koniec roku wyniósł 79607 woluminów i 783 jednostki zbiorów specjalnych 

– multimediów, w tym 229 audiobooków i oraz 27 gier planszowych, w tym 

 w Ożarowie 43314 vol., w Glinianach 10538, w Jakubowicach 13479 oraz w Lasocinie 12276. 

W 2019 r. zarejestrowano we wszystkich naszych placówkach 2338 czytelników, w tym 1041 na Filiach.   

Wskaźnik liczby czytelników wyniósł 21,8 na 100 mieszkańców przy średniej wojewódzkiej 12,6. 

Dzieci do lat 15 stanowiły grupę 673 osób tj. 28,8%. Odnotowaliśmy wzrost liczby czytelników w tej 

grupie wiekowej. Wpływ na taki wynik ma na pewno udział biblioteki w projekcie Wielki człowiek, mała 

książka skierowany do dzieci w wieku 3-6 lat. 

Biblioteki ożarowskie odnotowały w 2019 roku 40966 wypożyczeń książek, czasopism, zbiorów 

specjalnych. Z tej ogólnej liczby 18941 stanowią wypożyczenia na Filiach wiejskich.  

Wskaźnik wypożyczeń na 100 mieszkańców wyniósł 381,8 wol. i jest wyższy od średniej wojewódzkiej, 

która wyniosła 260 wol. 

Najliczniejszą grupę czytelników, bo około 50% stanowią nadal dzieci i młodzież ucząca się oraz 

studiująca a także osoby niezatrudnione tj. bezrobotni, emeryci, których procentowy udział w populacji 

czytelników wynosi już ponad 21%.                                                                                                                      

Biblioteka oferuje również wypożyczenia międzybiblioteczne, zrealizowano 160 rewersów.   

 

W 2019 roku udostępniono na miejscu 4659 tytułów książek i czasopism oraz udzielono 3725 

informacji bibliotecznych, rzeczowych i bibliograficznych. 

Z komputerowych baz danych zawartych w Internecie skorzystało 3925 użytkowników.  

 

Biblioteka jest instytucją kulturalno-oświatową, która uczestniczy w życiu społecznym środowiska. 

Spełnia określoną rolę kulturotwórczą i wychowawczą. Aby ją realizować proponuje różne formy pracy 

z czytelnikiem. W 2019 roku w organizowanych przez nas imprezach wzięło udział ponad 4500 

uczestników. 

Do najciekawszych form pracy zrealizowanych w roku 2019 należą: 

 

1. Biblioteka dla seniora, Biblioteka dla Środowiskowego Domu Samopomocy – cykliczne, 
tematyczne spotkania w Klubie Senior + oraz ŚDS mające na celu integrację, zajęcia 
edukacyjne, kulturalne  

2. Nasze miasto, nasza duma w 450. rocznicę lokacji Ożarowa – autorska gra miejska 
opracowana przez bibliotekarkę z Ożarowa, której celem było przybliżenie i przypomnienie 
wydarzeń oraz  ludzi, którzy zapisali się na kartach historii naszego miasta. 

3. My 89 projekt Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, którego celem było 
gromadzenie wspomnień związanych z życiem codziennym, zmianami zachodzącymi                                 
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w gospodarce i polityce, spojrzenie na przełom 1989 roku oczami mieszkańców- 
zorganizowaliśmy spotkania z seniorami i młodzieżą. 

4. Narodowe czytanie Nowel Polskich -  polska akcja społeczna propagująca znajomość 
literatury narodowej, podczas której w przestrzeni publicznej czytane są fragmenty dzieł                    
i u nas po raz kolejny się odbyła. Wzięło w niej udział ponad 90 osób. 

5. Warsztaty dla dzieci ze szkoły podstawowej z Animacji poklatkowej oraz  Kodowanie                          
w bibliotece z robotami PHOTON.  

6. Spotkania autorskie:  

 dla dorosłych: z podróżnikiem Sebastianem Bielakiem Wyprawa życia na Alaskę, Anną 
Janko 

 dla dzieci i młodzieży: z pisarzami: Jakubem Skworzem, Justyną Bednarek, Wojciechem 
Widłakiem, Izabelą Michtą. 

7. Dyskusyjny Klub Książki działający we wszystkich placówkach: w Ożarowie, Glinianach, 
Jakubowicach i Lasocinie gromadzący miłośników dobrej literatury, którzy chcą o niej w miłej 
atmosferze podyskutować. W 2019 roku zorganizowano 37 spotkań.  

Biblioteka  w 2019 r. pozyskała dodatkowe środki finansowe z: 

- Biblioteki Narodowej –Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, dotacja 9428,00 zł na 

aktualizację zbiorów biblioteki.  

- Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – O finansach … w bibliotece , dotacja 1950 zł na 

realizację kursu ekonomicznego dla 20 osób w wieku 50+ 

 

 Projekty, jakie Biblioteka realizowała w 2019 r: 

 Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych                                                    
i słabowidzących - Czytak dla osób niewidomych i niedowidzących- projekt Stowarzyszenia 
Larix, w ramach którego udostępniamy nieodpłatnie sprzęt  oraz nagrywamy książki do 
słuchania.  

 IBUK LIBRA –w ramach Świętokrzyskiego Konsorcjum Bibliotek oferujący czytelnikom dostęp 
do elektronicznych zbiorów- ponad 1730 tytułów książek głównie naukowych i popularno-
naukowych.  

 Mała książka wielki człowiek –  w ramach projektu realizowanego przez Instytut Książki 
otrzymaliśmy 100 wyprawek dla trzylatków, zawierających książki dla dzieci i ich opiekunów. 

Celem działania jest zachęcenie rodziców do jak 
najwcześniejszego czytania dzieciom.  

 O finansach … w bibliotece.6 edycja–projekt 
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego skierowany do dorosłych 
użytkowników biblioteki mający na celu 
edukację z zakresu finansów osobistych. W cyklu 
warsztatów wzięło udział 20 osób          w wieku 
50+.  

 

 

 

Spotkanie autorskie z Sebastianem Bielakiem 
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Bajkowe zamieszanie  - warsztaty 

teatralne w SP Janowice 

 

 

 

 

Gra miejska  Nasze miasto, nasza 

duma 
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16. SPORT  
Kryta Pływalnia „NEPTUN” w Ożarowie od 18 lat prowadzi działalność sportowo – rekreacyjną 

z zakresu sportów wodnych i rekreacji ruchowej. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 
4 grudnia 2019 roku powierzona pływalni zarządzanie infrastrukturą Stadionu Miejskiego, czyli 
boiskami piłkarskimi, kortami, boiskiem do koszykówki, bieżnią lekkoatletyczną i zapleczem 
sportowym. 

     W 2019 roku z pływalni skorzystało ponad 

51 000 osób, a z sauny 4 544 osoby.   

W ramach zajęć wychowania fizycznego                     

z Pływalni  6.810  uczniów  z terenu Gminy 

Ożarów uczący się w:  Zespole Szkół 

Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie, 

Zespole Szkół w Ożarowie oraz ze Szkół 

Podstawowych z Janowic, Pisar i Lasocina 

uczyło się pływać. 

W indywidualnych zajęciach aerobiku 
wodnego wzięło udział 363 osoby. Dla 
seniorów z Ożarowskiej Akademia Seniora 

oraz seniorów z  Powiatu Opatowskiego 
prowadzimy zajęcia w poniedziałki, 
wtorki i czwartki. 

Realizowane są zajęcia aerobiku 
wodnego w ramach projektu „My 
Samodzielni!” współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.   Z 
naszej pływalni korzystają podopieczni 
Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Ożarowie, Domu Pomocy Społecznej w 
Sobowie. 

Wspólnie z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Kielcach realizujemy „Programu 
powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać” w województwie świętokrzyskim dla uczniów klas I-
III” finansowanym z Ministerstwa Sportu . Program przewidywał  20 zajęć lekcyjnych dla 150 uczniów 
ze z gmin: Ćmielów,  Opatów, Tarłów, Wojciechowice, Zawichost.   

Pływalnia organizuje również kursy na kartę pływacką.  
Kryta Pływalnia „NEPTUN”  zorganizowała zawody pływackie: 
  

 Otwarte Mistrzostwa Krytej Pływalni 
„Neptun” w Pływaniu  

 Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza 
Ożarowa – Dni Ożarowa 

 ZAWODY PŁYWACKIE O PUCHAR BURMISTRZA 
OŻAROWA URODZINY PŁYWALNI 

 16 marca 2019 r. odbył się  VI Ogólnopolski 
Nocny Maraton Pływacki OTYLIADA 2019. 
Zawodnicy rozpoczęli  pływanie  o godz. 18:00,  
a zakończyli w niedzielę 17 marca o 6.00. W 
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tegorocznych zawodach wzięło udział 32 pływaków, którzy łącznie przepłynęli dystans 343 km.   
Zwycięzcą imprezy został Adam Sułowski pokonując dystans 31,2 km. Najstarszym 
zawodnikiem był Artur Piwowarski, który przepłynął  17,5 km.  Dla najmłodszych zawodników 
tegorocznych zmagań organizatorzy przygotowali maskotki foczki Otylki. Burmistrz Ożarowa 
Pan Marcin Majcher ufundował Puchary dla 3 najlepszych zawodników oraz dla najliczniejszej 
rodziny biorącej udział w zawodach. 
 
 
Międzyzakładowy Klub Sportowy „Alit”  

 
Klub zrzeszał w 2019 roku  ok. 160 zawodników należących do trzech sekcji sportowych tj. piłka 

nożna, tenis stołowy i brydż sportowy.  
 
 Największą i najbardziej popularną jest sekcja piłki nożnej, która realizuje rozgrywki w ośmiu 
grupach rozgrywkowych skupiając prawie 140 osób. 
 
 Po zakończeniu sezonu 2018/2019 drużyna Juniorów Młodszych oraz Trampkarzy Starszych 
awansowały do najwyższej klasy rozgrywkowej prowadzonej przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej.  
 
Sekcja piłki nożnej w Rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 to 6 zespołów : dziecięco – młodzieżowych: 
Junior Młodszy, Trampkarz Młodszy, Orlik Starszy, Orlik Młodszy oraz 2 grupy Akademii Piłkarskiej.                      
W tej rundzie awans uzyskały drużyny Trampkarz Młodszy i Orlik Starszy.  
  
 Drużyna Juniorów Młodszych liczyła 23 zawodników, zawodnicy rywalizowali z najlepszymi 
drużynami w województwie i zakwalifikowały się do rozgrywek Świętokrzyskiej Ligi Juniorów 
Młodszych tj. Juventa Starachowice, Futsal Nowiny, Orlęta Kielce, Zdrój Busko Zdrój, KSZO Ostrowiec 
Św, KS Smyków.  
 Zespół Trampkarzy po awansie do Świętokrzyskiej ligi Trampkarzy Młodszych trafił do grona 
najlepszych drużyn w województwie w swojej kategorii wiekowej. W związku z powyższym młodzi 
zawodnicy Alitu rywalizowali z drużynami: Korona Kielce, KSZO Ostrowiec, Granat Skarżysko Kamienna, 
Orlęta Kielce, GKS Nowiny, Football Academy Pińczów. W zajęciach treningowych systematycznie 
uczestniczyło 21 zawodników. 
 
 W drużynie Orlik Starszy na treningi uczęszczało 19 zawodników. Drużyna zakończyła rundę 
jesienną na I miejscu w tabeli. Dzięki bardzo dobrym wynikom sportowym zespół Orlików Starszych 
został doceniony w Plebiscycie Sportowym Echa Dnia zajmując I miejsce w kategorii Drużyna Roku, 
natomiast trener Piotr Ożóg zdobył I miejsce w kategorii Trener Roku w powiecie opatowskim. 
 
 W roku 2019 w treningach Orlików Młodszych uczestniczyło 18 chłopców. Drużyna  
uczestniczyła w rozgrywkach ligowych  organizowanych przez ŚZPN  w Kielcach zajmując po rundzie 
jesiennej II miejsce. 
 
 Akademia Piłkarska ALIT –  zajęcia prowadzone były  dla 18  dzieci w wieku 6-7 lat. 
 
 Akademia Piłkarska ALIT – młodsza grupa – liczyła 14 dzieci w wieku4-5  l. 
Zajęcia prowadzone były w formie sportowo – zabawowej zgodnie z narodowym modelem gry. 
 
Tenis stołowy. Pierwszą rundę sezonu 2019/2020 drużyna zakończyła na VIII miejscu. W roku 2019  
tenisiści rozegrali 12 meczów w tym 6 razy na wyjeździe w takich miejscowościach jak: Kielce, Bilcza, 
Działoszyce, Porzecze, Wąchock  i Janik. 
Treningi zawodników odbywają się w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących                                      
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im. Edwarda Szylki w Ożarowie, gdzie drużyna rozgrywa również mecze.                                                                                                                                
 
Najmniejszą sekcją naszego klubu jest brydż sportowy - liczy 8 zawodników. W sezonie 2018/2019 
drużyna uczestniczyła w rozgrywkach III ligi Świętokrzyskiej, do której zakwalifikowało się 14 drużyn tj. 
z Kielc (2), Starachowic, Buska Zdroju, Jędrzejowa, Puław, Radomia (3), Skarżyska Kamiennej (2), 
Skaryszewa, Ostrowca Św. i Ożarowa. Rozgrywki pomiędzy drużynami odbywają się w 5 zjazdach.                         
W minionym sezonie drużyna „Alitu” rozegrała 17 meczów i zajęła 5 miejsce w tabeli ostatecznych 
wyników. 

Poza rozgrywkami ligowymi zawodnicy MZKS „ALIT” w niemal każdy poniedziałek uczestniczą 
w towarzyskich turniejach brydża sportowego w Ostrowcu Św. gdzie zajmują czołowe lokaty. Nasz 
zawodnik Sławomir Król w punktacji długofalowej tj. 10 turniejów został trzykrotnym jego zwycięzcą. 
W 2019 roku rozegrano również 10 turniejów z cyklu GP Gór Świętokrzyskich rozgrywanych w wielu 
miastach naszego województwa między innymi i w Ożarowie. 

W dniu 23 czerwca 2019 przy wsparciu Gminy Ożarów został zorganizowany II Turniej Par                               
o Puchar Burmistrza Ożarowa, w którym uczestniczyło 12 drużyn. Zawodnicy Alitu zajęli w nim 2 i 3 
miejsce.  

W obecnym sezonie 2019/2020, w którym gra 14 zespołów po II zjeździe nasza drużyna zajmuje 
4 miejsce. 
 
 W 2019 roku w organizowanych przez klub zajęciach uczestniczyło blisko 160 zawodników. 
Zajęcia treningowe odbywały się 2, 3 razy w tygodniu dla każdej drużyny ( IV liga nawet 4 razy                                       
w tygodniu) plus w sezonie rozgrywkowym mecz mistrzowski. 
Drużyna brydża sportowego rozegrała 17 meczów ligowych oraz 20 turniejów, drużyna tenisa 
stołowego 12 meczów, natomiast zawodnicy sekcji piłki nożnej rozegrali 98 meczów ligowych w tym 
51 na własnym obiekcie, 47 na wyjazdach oraz łącznie 56 turniejów, meczów pucharowych                                               
i sparingowych. W sumie zawodnicy Alitu w 2019 roku uczestniczyli w ponad 200 różnych wydarzeniach 
sportowych a ponadto systematycznie brali udział w zajęciach treningowych. 
  
 W październiku 2019 roku dla zawodników grup młodzieżowych zorganizowany został wyjazd 
do Kielc na mecz międzynarodowy: Korona Kielce – Real Saragossa. Był to mecz rewanżowy 
Młodzieżowej Ligi Mistrzów UEFA. Zawodnicy Alitu Ożarów mieli okazję oglądać widowisko sportowe  
na najwyższym poziomie  jak również dopingowali swojego kolegę, gdyż w barwach Korony Kielce 
występował nasz wychowanek Jakub Górski. Nadmieniamy, iż Jakub Górski wychowanek naszego 
klubu a obecnie zawodnik Korony Kielce od kilku sezonów jest systematycznie powoływany do kadry 
Polski w kategoriach U-15, U-16, U-17. 

 
Poza osobami zrzeszonymi w klubie z obiektu sportowego zarządzanego przez MZKS „ALIT” 

nieodpłatnie korzystali wszyscy chętni mieszkańcy Ożarowa oraz Gminy Ożarów, odbywały się zajęcia 
sportowe dla przedszkolaków, zajęcia lekcyjne z wychowania fizycznego dla uczniów ożarowskich szkół 
oraz szkolne zawody sportowe, które w większości trenerzy i pracownicy Alitu  nieodpłatnie 
organizowali i sędziowali. Odbyły się następujące zawody sportowe:  Półfinał Wojewódzki w Piłce 
Nożnej Chłopców,  Półfinał Wojewódzki w Mini Piłce Nożnej Chłopców, Finał Wojewódzki w Piłce 
Nożnej Chłopców,  Finał Wojewódzki w Mini Piłce Nożnej Chłopców, Turniej Szkolny w Mini Piłce 
Nożnej Chłopców Szkoła Podstawowa, Turniej o Puchar Tymbarku, Turniej o Puchar Starosty. 

 
Ponadto na obiektach sportowych odbyły się następujące wydarzenia: Turniej Piłki Nożnej Old 

Boys i Turniej Tenisa Ziemnego z okazji Dni Ożarowa, pokazy strażackie dla przedszkolaków, Piknik dla 
przedszkolaków, Piknik Integracyjny Środowiskowych Domów Samopomocy, Zawody Sportowo – 
Pożarnicze, Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, Festyn Charytatywny Festiwal Kolorów.  

 
Dodatkowo Klub wspomaga działanie grup niezrzeszonych tj. drużynę oldboys z Ożarowa oraz 

drużynę piłki siatkowej reprezentującą Gminę Ożarów. W lutym 2019 roku Alit  był organizatorem 
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corocznego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Ożarowa. 
 
W czerwcu 2019 roku władze Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach powierzyły 

naszemu klubowi współorganizację międzynarodowego turnieju piłki nożnej „Polonia Cup”. Patronat 
nad turniejem objął Pan Zbigniew Boniek Prezes PZPN oraz Pan Andrzej Bętkowski Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego. W turnieju uczestniczyło 8 drużyn w tym zespoły z Litwy i Białorusi. 
Drużyna Alitu Ożarów zajęła 3 miejsce  

 

 17. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Prawo obywateli do bezpieczeństwa jest dobrem wynikającym z realizacji prawa do życia, a więc 
dobrem najwyższym i niezbywalnym każdego człowieka. 

 

POLICJA 

Na terenie miasta i gminy Ożarów w 2019 roku odnotowano szereg zdarzeń o charakterze 
kryminalnym, które miały bezpośredni wpływ na ogólny stan bezpieczeństwa publicznego. Oceniając 
jego stan oraz zmiany, tendencje, zachodzące w okresie ostatniego roku należy oprzeć się o dane 
statystyczne dotyczące efektywności pracy wykrywczej, zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom 
oraz dynamiki zaistniałych zdarzeń. 

Informacja dotycząca zaistniałych przestępstw i wykroczeń 

W roku 2019  Komisariat Policji w Ożarowie przeprowadził 267 postępowań przygotowawczych 
w sprawach o przestępstwa określone w Kodeksie Karnym oraz innych ustawach szczególnych. W roku 
2018 było przeprowadzonych 331 postępowań co oznacza spadek  o 64 sprawy i stanowi dynamikę  80 
% ( 2018- 134%)  W prowadzonych postępowaniach przygotowawczych stwierdzono 270 czynów 
przestępczych ( 2018-253).  

Na dorosłych sprawców przestępstw skierowano  167  ( 2018-160) aktów oskarżenia do Sądu 
Rejonowego  w Opatowie oraz w 2 przypadkach materiały na nieletnich sprawców czynów karalnych 
zostały przesłane do Sądu Rejonowego w Opatowie Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich.  

 Wykrywalność ogólna przestępstw Komisariatu Policji w Ożarowie wyniosła 80,5%  ( 2018r – 
81,9%)  w tym przestępstw kryminalnych – 72,3%  ( 2018-75,4%)  

Przestępstw o charakterze gospodarczym na terenie dziania KP Ożarów wszczęto   21  (w 2018 r. – 29) 
co dało dynamikę 72,4 %. Wykrywalność przestępstw gospodarczych wyniosła 86,4%  ( 2018- 66,8%)  
przy stwierdzeniu  44 czynów przestępczych . Od sprawców przestępstw dokonano  zabezpieczenia 
majątkowego na kwotę 281.400,00 złotych.  

Na terenie miasta i gminy Ożarów  zostało przeprowadzone   w 2019 roku  169 postępowań 
przygotowawczych  do 185 w roku 2018 co stanowi spadek o 43 sprawy ( dynamika 91,3%) , na  123   
podejrzanych o dokonanie przestępstw zostały skierowane akty oskarżenia do Sądu Rejonowego                             
w Opatowie . Wykrywalność ogólna przestępstw   wyniosła 84,4% ( 2018-75,9%), przy stwierdzeniu 
180 czynów przestępczych. Wobec 2  nieletnich sprawców czynów karalnych materiały zostały 
przesłane do Sądu Rejonowego w Opatowie Wydział III Rodzinny i Nieletnich.  

Wśród przestępstw kryminalnych najliczniejszą oraz najbardziej dokuczliwą społecznie grupę 
stanowią przestępstwa przeciwko mieniu, do których zaliczamy przede wszystkim kradzieże                                        
z włamaniem, kradzieże rzeczy cudzej, rozboje. Wszczęto 12 postępowań przygotowawczych   
kradzieży z włamaniem  do 9 w roku 2018 (dynamika 133%, ) w których stwierdzono 18 czynów. W 
kategorii  kradzieży cudzej rzeczy w 2019 stwierdzono   13 przestępstw   do 13 w roku 2018, co dało 
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dynamikę na poziomie 100 %. Wykrywalność tych kategorii  przestępstw na terenie miasta   i gminy 
Ożarów wyniosła  64,5% (2018-63,6%). W większości przypadków obiekty, które były przedmiotem 
przestępstwa nie posiadały technicznych zabezpieczeń antywłamaniowych, były słabo oświetlone                             
i umiejscowione z dala od innych zabudowań, często przedmioty skradzione pozostawione były bez 
nadzoru osobowego. 

       

Należy stwierdzić, iż najczęstszym przedmiotem kradzieży były: 

1. pieniądze, 
2. biżuteria 
3. olej napędowy 
4. elektronarzędzia (wiertaki , piły spalinowe , kosy spalinowe) 
5. telefony  komórkowe 
6. drzewo  z lasu 

 

W 2019 roku na terenie miasta i gminy Ożarów nie  odnotowano  przestępstwa  zabójstwa, 
rozboju , kradzieży pojazdu kradzieży rozbójniczej , wymuszenia rozbójniczego, zgwałcenia lub 
doprowadzenia osoby małoletniej poniżej 15 roku życia do innej czynności seksualnej.  

 Wśród przestępstw kryminalnych istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa mają 
przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, do których zaliczamy spowodowanie uszkodzenia ciała oraz 
bójki i pobicia, w których uczestniczyło, co najmniej kilka osób.   W analizowanym okresie  odnotowano 
na terenie miasta i gminy Ożarów odnotowano 2 przestępstwa średniego uszczerbku na zdrowiu – art. 
157§1kk.  

 Analizując dalej poszczególne kategorie przestępstw kryminalnych należy  też uwzględnić 
liczbę ujawnionych przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.    W 2019 roku Komisariat 
Policji w Ożarowie z terenu miasta i gminy Ożarów wszczął 12 postępowań przygotowawczych z Ustawy 
z dnia 29.05.2007r o przeciwdziałaniu narkomanii, w których stwierdzono 27 czynów przestępczych. 
Ujawniono jednego nieletniego, który posiadał susz ziela marihuany, którego sprawę rozpatrzył Sąd 
Rejonowy w Opatowie Wydział III Rodzinny i Nieletnich. Wykrywalność tej kategorii przestępstw 
wyniosła 100 %.  

Na stan porządku i bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy  Ożarów niewątpliwie znacząco 
wpływa liczba przestępstw komunikacyjnych, do których wliczane są katastrofy i wypadki drogowe                       
a także przypadki kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości. W roku 2019  stwierdzono 27 
przestępstw drogowych kierowania pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości  z art. 178a § 1 
kk ( 24-2018r.)  /nietrzeźwi kierujący/  . Uwagę należy zwrócić również na kierowanie pojazdami                           
w stanie po użyciu alkoholu (od 02 do 05 promila), co sankcjonuje Kodeks Wykroczeń – art. 87§1 kw , 
gdzie w 2019 roku ujawniono 4 takich kierujących-  ( 10-2018r. ).  

Od 09.11.2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Karnego i innych ustaw zgodnie  z którą 
nietrzeźwi rowerzyści ( art. 178a§2 Kodeksu Karnego ) są karani na podstawie art. 87§1a Kodeksu 
Wykroczeń, w 2019r ujawniono  2   sprawców w tej kategorii.                

Zaistniało na terenie miasta i gminy Ożarów 7 ( 2018- 11) wypadków drogowych  w których jedna 
osoba poniosła śmierć  natomiast    7  osób zostało rannych: 

- Sobótka                               - 3 wypadki drogowe  ( 3 osoby ranne) 

- Ożarów                               - 1 wypadek drogowy (  1 zabity , 1 osoba ranna)  

-  Maruszów                           - 1 wypadek drogowy (1 osoba ranna) 



57 | S t r o n a  
 

-  Lasocin                               - 1 wypadek drogowy (1 osoba ranna)  

-  Przybysławice                    - 1 wypadek drogowy (1 osoba ranna) 

W toku prowadzonych postępowań przygotowawczych ustalono, że dwóch kierujących, którzy 
uczestniczyli w  wypadkach drogowych znajdowało się w stanie nietrzeźwości.   

Odnotowano 102   kolizji drogowych -(zdarzeń, gdzie nie było osób zabitych i ciężko rannych) ( 85-
2018r.)   na drogach miasta i gminy Ożarów. Najbardziej zagrożone pod względem bezpieczeństwa            
w ruchu drogowym miejscowości to: 

-  Ożarów               –       26 zdarzeń drogowych, 

-  Sobótka             –        10 zdarzeń drogowych, 

 - Karsy                 –         9 zdarzeń drogowych, ,  

-  Maruszów        –         8 zdarzeń drogowych, 

-  Zawada             –        7 zdarzeń drogowych, 

-  Przybysławice    -      7 zdarzeń drogowych 

 

STRAŻ MIEJSKA 

 Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów 
prawa miejscowego. W całokształcie interwencji strażników zdecydowana większość z nich zakończyła 
się zastosowaniem środków oddziaływania pozakarnego. Liczba udzielonych pouczeń sprawcom 
wykroczeń wyniosła 198, natomiast liczba nałożonych mandatów karnych 22. W strukturze wykroczeń 
najwięcej pouczeń strażnicy udzielili z zakresu wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi                   
w komunikacji - 61.  Najwięcej mandatów karnych nałożyli za wykroczenia przeciwko porządkowi                      
i spokojowi publicznemu -  7.   

Straż Miejska realizowała przedsięwzięcia w zakresie zabezpieczenia imprez i uroczystości, 

kontroli targowisk, posesji itp. Prowadziła wspólne działania z Policją  przy zabezpieczaniu miejsc 

popełnienia przestępstwa polegające na wykonaniu zabezpieczenia do czasu przybycia służb 

policyjnych. Realizowała również działania edukacyjne tj. uświadamianie dzieci i młodzieży przed 

zagrożeniami, czyhającymi w intrenecie i środowisku np. hejt, stalking, narkotyki, dopalacze, pedofilia, 

obowiązków pieszego oraz bezpieczeństwa najmłodszych podczas wakacji, ferii czy drogi do szkoły.      

 Straż Miejska w 2019 roku wzięła udział w Gminnych Ćwiczeniach Obronnych, których motywem 

przewodnim było zagrożenie terrorystyczne. Ćwiczenia te odbyły się na terenie obiektu Składu 

Materiałów Wybuchowych w miejscowości Gliniany we współpracy z policją, strażą pożarną                                           

i pogotowiem ratunkowym.  

 Straż Miejska w Ożarowie wspólnie z pracownikami Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Ożarowie dokonała kontroli posesji poszczególnych miejscowości w ramach „AKCJA POSESJA”. 

Kontrole przeprowadzone zostały pod kątem:  

- wyposażenia posesji w tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości  - posiadania 

łazienki  

- posiadania przyłącza do kanalizacji / szambo / przydomowa oczyszczalnia ścieków  

- posiadania dowodów opłat za wywóz nieczystości ciekłych   

- ilości osób zamieszkałych    
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- posiadania urządzeń do zbierania nieczystości stałych   

- utrzymania porządku w obrębie posesji   

- posiadania studni   

Kontroli dokonano na terenie 9 miejscowości tj.: Jankowice, Janików, Tominy, Wyszmontów, 

Szczury, Suchodółka, Zawada, Niemcówka, Wólka Chrapanowska . W ramach dokonanej „AKCJI 

POSESJA” skontrolowano 491 posesji. Stwierdzono, że:   

- 450 nieruchomości posiadają tabliczkę z numerem porządkowy, a 41 nie posiada,  

- 371 nieruchomości posiadają łazienkę, a 120 nie posiada,  

- 232 nieruchomości posiadają zbiornik bezodpływowy (szambo), a 259 nie posiada,  

- 152 nieruchomości posiadają przydomową oczyszczalnie ścieków, a 339 nie posiada,  

- w w/w miejscowościach nie ma kanalizacji sanitarnej   

- 198 właścicieli nieruchomości okazało potwierdzenie wywozu nieczystości ciekłych, a 293 

nieokazało,  

- 1130 osób zamieszkałych, a według posiadanych deklaracji było zamieszkałych 1153 osób,  

- 417 nieruchomości posiadają urządzenia do zbierania nieczystości stałych, a 74 nie posiada, - 

470 nieruchomości ma porządek w swoim obrębie, a 21 nie ma.  

Na 259 nieruchomościach zaewidencjonowano studnie z czego 115 czynnych, a 144 

nieczynnych. Ustalono , że 56 posesji jest niezamieszkałych, na 9 posesjach znajdują się 

pustostany, 17 nieruchomości zamieszkują letnicy. Ponadto pouczano właścicieli nieruchomości 

o obowiązku umieszczania skrzynki pocztowej oraz o obowiązku opróżniania zbiorników 

bezodpływowych (szamb) i oczyszczalni przydomowych.  
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OCHRONA PRZECIW POŻAROWA 

Ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i gminy Ożarów jest 

realizacja zadań ochrony przeciwpożarowej. Do zadań statutowych straży pożarnych należy nie tylko 

walka z pożarami, ale również usuwanie miejscowych zagrożeń, czyli pomoc przy wszystkich innych niż 

pożary zdarzeniach zagrażających zdrowiu, życiu lub mieniu. Na terenie Gminy Ożarów zarejestrowaną 

działalność posiada 16 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Trzy z nich znajdują się w Krajowym 

Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, którego głównym celem jest stworzenie jednolitego i spójnego 

systemu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, w celu podjęcia skutecznie 

każdego działania. Do tego grona należą jednostki OSP z Ożarowa, Sobótki i Lasocina. Najwięcej do 

zdarzeń w 2019 r. wyjeżdżała jednostka OSP z Ożarowa. Łącznie było to 98 wyjazdów, z czego 34 razy 

druhowie wyjeżdżali do pożarów, 61 razy do miejscowych zagrożeń a 3 krotnie dysponowani byli do 

alarmów fałszywych. Jest to największa ilość wyjazdów do zdarzeń spośród wszystkich jednostek OSP 

z terenu Powiatu Opatowskiego. Strażacy z Sobótki wyjeżdżali do zdarzeń 33 razy. 20 razy do pożarów, 

12 do miejscowych zagrożeń i 1 raz do niepotwierdzonego zdarzenia. 18 razy wzywani byli druhowie                                                   

z Lasocina. 9 razy do pożarów  i 9 razy do miejscowych zagrożeń. Ponadto w działaniach 

przeciwpowodziowych wzięli udział strażacy z Szymanówki. 

Strażacy z miasta i gminy Ożarów nieustannie podnoszą swoje umiejętności poprzez udział                          

w licznie organizowanych ćwiczeniach. Oprócz udziału w gminnym ćwiczeniu obronnym, które odbyło 

się w Urzędzie Miejskim w Ożarowie oraz na terenie i obiekcie składu materiałów wybuchowych                              

w Glinianach w dniu 3 października 2019 r., strażacy uczestniczą w ćwiczeniach cyklicznie 

organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie. Od ćwiczeń na 

obiektach użyteczności publicznej, służących zapoznaniu z potencjalnym terenem prowadzenia działań 

ratowniczo-gaśniczych poprzez widowiskowe ćwiczenia na dużą skalę (w tym ćwiczenia powiatowe), 

angażujące znaczną ilość sił i środków z terenu Powiatu Opatowskiego oraz spoza tego terenu. 

Aby skutecznie udzielać pomocy strażacy-ochotnicy uczestniczą w kursach i szkoleniach. 

Doskonalenie posiadanego poziomu wiedzy i nabycie nowych umiejętności umożliwia skuteczne 

prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych w czasie pożarów, ratownictwa technicznego                                              

i drogowego, powodziowego i nawodnego, wodnego  i medycznego. 

Do prowadzenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych niezbędny jest specjalistyczny                             

i profesjonalny sprzęt, którego w jednostkach OSP na terenie Gminy Ożarów systematycznie przybywa. 

Zakupy dokonywane są z budżetu Gminy, ale znaczną ilość środków pozyskują jednostki OSP w ramach 

dotacji i dofinansowań przyznanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Komendanta Głównego PSP. W ramach dotacji MSWiA na realizację zadania publicznego pn. 

„Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 r. środki w wysokości około 5000 

zł. pozyskały jednostki OSP z Jakubowic, Lasocina, Ożarowa, Prus, Sobótki i Szymanówki. Przy wsparciu 

Gminy Ożarów zakupiono dla jednostek umundurowanie (koszarowe i wyjściowe/galowe), sprzęt 

(armaturę pożarniczą), wyposażenie oraz materiały szkoleniowe (manekin do nauki prowadzenia 

pierwszej pomocy przedmedycznej, projektor, literatura). W ramach dotacji MSWiA na realizację 

zadania publicznego pn. „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań 

ratowniczo-gaśniczych” dla jednostki OSP w Szymanówce, przy wsparciu Gminy Ożarów zakupiono 

sprzęt oraz wyposażenie (hełmy, kominiarki, rękawice, latarkę, linkę ratowniczą, węże ssawne i smok 

ssawny). Wartość zakupów wyniosła 6540 zł. W ramach dotacji przyznanej przez Komendanta 

Głównego PSP na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki 

ochrony przeciwpożarowej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” środki 

finansowe pozyskały jednostki OSP z Lasocina, Ożarowa i Sobótki. Przy wsparciu Gminy Ożarów 

zakupiono radiotelefony (OSP w Lasocinie), parawan, spodnie pilarza i hełmy strażackie                                             
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(OSP w Ożarowie) oraz pasy strażackie z zatrzaśnikiem, obuwie strażackie (gumowe, skórzane)                                    

i rękawice strażackie (OSP w Sobótce). Wartość zakupów wyniosła 10 300,02 zł. 

Najważniejszym zakupem w ostatnich latach był średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault 

dla OSP w Ożarowie, który zastąpił wysłużonego już Stara 244 i umożliwił druhom z Ożarowa jeszcze 

sprawniejsze podejmowanie działań ratowniczo-gaśniczych. Przekazanie pojazdu odbyło się 5 maja 

2019 r. w Ożarowie przy okazji organizowanych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP, KDP i MDP oraz 

obchodów Gminnego Dnia Strażaka. 

Nabytymi umiejętnościami i sprawnością fizyczną członkowie OSP oraz Młodzieżowych                                 

i Kobiecych Drużyn Pożarniczych wykazują się podczas startów  w rozgrywanych corocznie Gminnych 

Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP, KDP i MDP. W 2019 r. pierwsze miejsce w kategorii 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zajęły dziewczęta z Wyszmontowa a pierwsze miejsce w kategorii 

Kobiecych Drużyn Pożarniczych zajęła reprezentacja z Prus. W kategorii OSP pierwsze miejsce zdobyła 

jednostka  z Szymanówki, drugie miejsce zajęli druhowie z Ożarowa, trzecie z Jakubowic, czwarte                                         

z Nowego, piąte z Lasocina, szóste z Suchodółki. Dziewczęta z Wyszmontowa i druhowie z Szymanówki 

reprezentowali Gminę Ożarów podczas Zawodów Sportowo-Pożarniczych szczebla powiatowego, 

które odbyły się 22 września 2019 r. w Ożarowie. 

W ramach pracy z dziećmi i młodzieżą Urząd Miejski w Ożarowie, Zarząd Miejsko-Gminny 

Związku OSP RP w Ożarowie i jednostki OSP współpracują ze szkołami. Podczas spotkań dzieci kształcą 

się w tematyce zapobiegania pożarom i wypadkom, zapoznają się ze sprzętem pożarniczym oraz uczą 

udzielania pierwszej pomocy. Zdobytą wiedzą wykazują się podczas uczestnictwa w eliminacjach 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej organizowanych corocznie w gminie Ożarów. Zdobyta 

wiedza pozwoliła reprezentantowi Gminy Ożarów, uczniowi Szkoły Podstawowej w Janowicach na 

osiągnięcie wielkiego sukcesu i zwycięstwo w 2019 r. w eliminacjach szczebla gminnego oraz 

powiatowego i udział    w eliminacjach szczebla wojewódzkiego Turnieju z bardzo dobrym wynikiem! 

Praca z dziećmi i młodzieżą to jedno z ważniejszych zadań w ochotniczym pożarnictwie. 

Przybywająca ilość osób w podeszłym wieku oraz emigracja to główne powody ubytku członków                            

w jednostkach OSP. Dzięki zdobywaniu wiedzy i nabywaniu nowych umiejętności, dzieci i młodzież 

zostają zainteresowane działalnością przeciwpożarową,  co w przyszłości będzie skutkować 

wstąpieniem w szeregi nowych członków OSP. 

Strażacy-ochotnicy z terenu miasta i gminy Ożarów, dzięki swojemu wyszkoleni i wyposażeniu 

w sprzęt specjalistyczny, stanowią trzon ochrony przeciwpożarowej Powiatu Opatowskiego                                               

i niezastąpieni współpracują ze strażakami zawodowymi, a rozmieszczenie jednostek OSP na terenach 

odległych od siedziby PSP powoduje możliwość bardzo szybkiego podjęcia działań ratowniczo-

gaśniczych i udzielenia niezbędnej pomocy poszkodowanym. 

 

 

 

 

 


