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DRUK Nr ....................
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie przyznania nagrody honorowej Gminy Ożarów Mazowiecki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), § 13 ust. 1 Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki uchwalonego Uchwałą
Nr 100/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011 r. (Dz. U. Woj. Maz. z 6 lutego
2012 r. poz. 927) w związku z Uchwałą Nr 48/03 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 kwietnia
2003 r. uchwala się, co następuje:
§ 1. Przychylając się do wniosku Kapituły, Rada Miejska przyznaje nagrodę honorową Gminy Ożarów
Mazowiecki:
1) Komandorowi Stanisławowi Piaseckiemu – w kategorii „osoba”;
2) Sp. Komandytowej AEROTUNEL – w kategorii „instytucja”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim, Uchwałą Nr 48/03 z dnia 3 kwietnia 2003 roku ustanowiła
nagrodę honorową przyznawaną osobom i instytucjom zasłużonym dla rozwoju Gminy.
Zgodnie z przyjętym Regulaminem prawo zgłaszania kandydatur do nagrody honorowej przysługuje:
Burmistrzowi, Przewodniczącemu Rady Miejskiej, grupie 5 radnych Rady Miejskiej oraz grupie
50 mieszkańców. Zgłoszenia te podlegają ocenie Kapituły, która w głosowaniu tajnym dokonuje wyboru
kandydatów i wnioskuje do Rady Miejskiej o przyznanie nagrody.
W 2018 roku do kancelarii Urzędu Miejskiego wpłynęły dwa wnioski o przyznanie nagrody, w tym jedno
zgłoszenie w kategorii „osoba” i jedno zgłoszenie w kategorii „instytucja”. Nominowanymi do nagrody
zostali:
W kategorii osoba:
Komandor Stanisław Piasecki – wniosek złożony przez p. Andrzeja Cichala, Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
Komandor Stanisław Piasecki- urodzony 7 października 1926 r. w Ożarowie Mazowieckim, syn Szczepana
Piaseckiego- Legionisty 16 pułku Ułanów Wileńskich.
W latach 1942- 1945 żołnierz Armii Krajowej ps.” Wilk” w 2 kompanii, 2 plutonie Obroża „Jaworzyn”.
W czasie II wojny światowej pracownik Fabryki Kabli na wydziale mechanicznym, gdzie organizował
sabotaże maszyn służących do produkcji kabla na potrzeby niemieckiej armii.
W latach 1946- 1948 pełnił czynną służbę wojskową, podczas której w okolicach Olsztyna walczył z
bandami Werwolfu, później przeniesiony na południowy wschód Polski, gdzie walczył z bandami UPA. W
roku 1950 rozpoczął służbę zawodową w Marynarce Wojennej. Przez pierwsze 6 lat służby szykanowany i
prześladowany za przynależność do Armii Krajowej.
W czasie służby zawodowej pełnił różne funkcje, był min. wykładowcą w Wyższej Szkole Marynarki
Wojennej. Służbę wojskową zakończył w stopniu Komandora.
Do Ożarowa Mazowieckiego wrócił w 1980r. W tym okresie poświęcił się pracy społecznej. Był
Przewodniczącym osiedla Zientarówka.
W latach 1984-1992 został radnym Rady Narodowej Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.
W Radzie Narodowej pełnił funkcję Przewodniczącego komisji ładu i bezpieczeństwa obywateli.
Od wielu lat jest Prezesem Zarządu Koła Ożarów Mazowiecki Związku Kombatantów Rzeczpospolitej i
Byłych Więźniów Politycznych.
Powyższe fakty z życia Komandora Stanisława Piaseckiego, zaangażowanie, poświęcenie, praca społeczna
na rzecz naszej małej ojczyzny, w pełni uzasadniają wniosek o przyznanie nagrody honorowej Felicja.
W kategorii „instytucja”:
AEROTUNEL Spółka komandytowa – wniosek złożony przez p. Pawła Kanclerza, Burmistrza Ożarowa
Mazowieckiego
Aerotunel Sp. komandytowa jest właścicielem tunelu aerodynamicznego – najlepszej tego typu instalacji na
świecie.
Prezes Spółki, Pan Michał Braszczyński – absolwent AGH, częstochowianin, pasjonat lotnictwa i fotografii,
czynny pilot, zawodowy fotograf specjalizujący się w fotografii architektonicznej a przy tym specjalista od
betonu, połączył swoje pasje i stworzył w Ożarowie Mazowieckim wyjątkowe miejsce - Flyspot.
Pan Michał Braszczyński połączył w tym budynku wiele „naj”: najlepszą architekturę zauważoną i
nagrodzoną w wielu prestiżowych konkursach architektonicznych, najlepszą dostępną technologię tunelu
aerodynamicznego, najlepszych instruktorów.
Ożarów Mazowiecki był świadomym wyborem: to było najlepsze miejsce dla takiej inwestycji. Doskonałe
połączenie z Okęciem i Modlinem, łatwy i szybki dojazd z Warszawy. Przyjazna i sprawna administracja
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lokalna znacząco przyczyniły się do niekwestionowanego sukcesu całego przedsięwzięcia.
Pan Michał Braszczyński wraz z dynamicznym, kreatywnym zespołem współpracowników, stworzył w
Ożarowie Mazowieckim coś więcej niż najlepszy na świecie symulator swobodnego spadania. Flyspot to
wyjątkowe miejsce, do którego pielgrzymują fanatycy latania z całego świata, w którym organizowane są
najważniejsze imprezy sportowe w indoor skydivingu. Powstało miejsce, w którym każdy może spełnić
marzenie o lataniu. Dysponując w 2012 roku kapitałem 5 mln zł pochodzącym od obecnych udziałowców,
Spółka stworzyła w 5 lat przedsiębiorstwo warte ponad 100 mln złotych.
Flyspot nadal intensywnie się rozwija: obsługując ponad 30 000 klientów rocznie. Całość zysków
reinwestuje w dalszy rozwój: powstał drugi tunel aerodynamiczny w Katowicach. W Ożarowie
Mazowieckim zainstalowano najnowocześniejszy, profesjonalny symulator samolotu pasażerskiego Boeing
737.
Dziś firma przygotowuje się do kolejnej poważnej inwestycji z obszaru sportów ekstremalnych:
najgłębszego na świecie basenu przeznaczonego dla nurków. Taka skala i tempo rozwoju to w tej branży to
ewenement na skalę światową.
Wszystko to wydarzyło się w ciągu ostatnich 5 lat i miało swój początek w Ożarowie Mazowieckim.
Członkowie Kapituły zapoznali się ze złożonymi wnioskami i stwierdzili, że wszystkie wnioski zostały
złożone w terminie i spełniają wymogi formalne określone w Uchwale Nr 48/03 Rady Miejskiej w
Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 kwietnia 2003 roku w sprawie ustanowienia nagrody honorowej Miasta i
Gminy Ożarów Mazowiecki.
Po przeprowadzonej dyskusji członkowie Kapituły przystąpili do głosowania. W głosowaniu tajnym
poszczególni kandydaci do Nagrody otrzymali następującą liczbę głosów:
W kategorii osoba:
Komandor Stanisław Piasecki - 4 głosy
W kategorii instytucja
AEROTUNEL Sp. Komandytowa – 5 głosów
Na podstawie otrzymanej liczby głosów członkowie Kapituły stwierdzili, że kandydatami na laureatów
Nagrody Honorowej Gminy Ożarów Mazowiecki Felicja 2018, zostali:
Komandor Stanisław Piasecki – w kategorii osoba
AEROTUNEL Sp. komandytowa – w kategorii instytucja
Wniosek o przyznanie nagrody Honorowej Gminy Ożarów Mazowiecki, Kapituła kieruje pod obrady Rady
Miejskiej.
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